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„Haza akartam, hazajutni végül, 
ahogy megjött ő is a Bibliában. 
Irtóztató árnyam az udvaron. 
Törődött csönd, öreg szülők a házban. 
S már jönnek is, már hívnak is, szegények 
már sírnak is, ölelnek botladozva. 
Visszafogad az ősi rend.” 

(Pilinszky János) 

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Nálam pirosbetűs ünnep lett augusztus 21-e, 
Ferenc atya égi születésnapja. Ezért a mai nap 
is ünnep, az Eucharisztia és egy, reményeink 
szerint boldog színelátás ünnepe.

Él egy hasonkorú zongoraművész nagybátyám 
Berlinben, két éve jártam nála. Azt mondja: 
„Idefigyelj Anti! Azt hittem meghalok a műtét 
után. Mentem előre, aztán ott volt egy kerítés, 
anyám és apám integetett, vártak haza, gyere 
Gyuri – mondták. De én még itt maradtam.” 
Van ilyen. Augusztus 19., éjjel. Leváltjuk egy 
kicsit Ágóval Mária nővért. Feri atya szuszog. 
Felette a mama fejkendős, és a papa nyakánál 
begombolt fehér inges, felöltős képe. Felettük 
a kereszt. Szemben a szekrény tetején egyen-
súlyoz a picike Monstrancia, hogy Krisztus látó-
körben legyen. Már a lélek is csak egyensúlyoz. 
A mama közel hetven éve várja haza. Miközben 
ott ülünk, a szülék „már jönnek is, már hívnak is, 
szegények / már sírnak is, ölelnek botladozva.” 
– ahogy Pilinszky János írja világszép versében. 
Mi meg a fene egye meg, azt szerettük volna, 
hogy maradjon. Miért is?

Amikor megkértek, hogy emlékezzek meg 
Feri atyáról, három dolog jutott eszembe:  
a foci (egy kicsit Leonyid Brezsnyev is), a házas-
ságtörés és a pálinka. Vegyük sorjában.

Ami e három dolgot összeköti, az az adottság 
és a lehetőség. Szent Pál írja: „Nem tob-
zódásokban és részegeskedésekben, nem 
ágyasházakban és szemtelenségekben, nem 
versengésben és irigykedésben, hanem ÖLTÖZ-
ZETEK AZ ÚR KRISZTUSBA!” Tolle lege! Erre az 
idézetre tért meg szent Ágoston, és ez lett Feri 
atya lelkiségi rovatának címe is a győri egyház-
megyében. Kis emberi világunk néhány, sokak 
számára ma is fontos adottságát hat dologban 
foglalta össze szent Pál. A világ adottságai két- 
ezer év óta nem nagyon változtak. Jézus 
Krisztus világra jötte óta azonban van egy 
LEHETŐSÉG is: „Öltözzetek Krisztusba!” Meg 
lehet haladni az adottságokat, ahogy maga 
a Mester is meghaladta azokat. A történelem 
Jézusa és a hit Krisztusa. Az előbbi adottság volt, 
az utóbbi lehetőség. Az Emberfia a korabeli 
zsidó világba született, beavatták, taníttatták, 
megtanulta az Írást és a szokásokat. Harminc 
éves koráig kisebb bonyodalmakkal ugyan, de 
a korabeli zsidó világ adottságai szerint élt. Volt 
egy komfortzónája. Apával dolgozik, jönnek a 
megrendelések, imádság, anya főz, gondosko-
dik, a szent tekercsek tanulmányozása, a zsidó 
világ mindennapjai. Minden jó volt, úgy, ahogy 
volt. Aztán jöttek a lehetőségek, elsőként 
lehetett vízből bort csinálni, aztán szombaton 
kalászt tépni, beteget gyógyítani, halottat 
támasztani, kufárokat kergetni. Tehát a törté-
nelmi adottságok világából átlépni a végtelen 
lehetőségek világába. Ha Jézus az adottságok 
Jézusa marad, ma egy jó rabbiként olvasnánk 
róla, ő azonban a lehetőségek Krisztusa lett. 

És a mi hegykői Bindes Feri atyánk, ezt a 
Krisztust öltötte magára papszentelésén 
1958-ban. A forradalom leverése után alig két 
évvel, Nagy Imre elítélése után pár hónappal. 

ADOTTSÁG ÉS LEHETŐSÉG
Bindes Ferenc atya emlékezete



Szerző: Kiss Antal

Már javában újmisés pap volt, amikor a leszálló 
ágra került magyar focicsapatot a szovjetek 
102 ezer néző előtt 3:1-re verték Moszkvában. 
A sztálinizmus kihúnyóban, Hruscsov után 
jön Brezsnyev 1964-82-ig, az életerős Feri atya 
fénykora. Itthon Kádár „király”, meghirdeti 
az egyházak felszámolásának programját, 
bevezetik a névadó ünnepet és immár lehet 
esküdni a tanácsházákon is, aztán feltűnnek a 
temetőben is a pártpapok... A hatalom elvárása 
– mint oly sokszor – a történelmi adottság: az 
egyház maradjon a falak mögött. A plébános 
legyen az adottság papja, örüljön annak, ami 
van. Feri atya azonban – mivel magára öltötte 
Krisztust – a LEHETŐSÉGEK LELKIPÁSZTORA 
LETT. Meg is érkeztünk a focihoz. Volt egy lehe-
tősége rábatamási állomáshelyén és élt vele: 
a megyei ligában igazolt labdarúgó lett. Jött, 
ment, közlekedett drótkeretes szemüvegében 
a jobbszárnyon a helyi pap. Csapattag lett. 
Klottgatyában, szerelők, iparoslegények, tanító 
és a hentes, szőlőműves és a suszter mellett 
focizott a pap is. Lehetőség volt ez a javából. 
A kommunizmus kellős közepén. Én is egy 
vagyok közületek, engem is fel lehet rúgni, én is 
beadok, engem is kicseleznek és én is másokat. 
Akár még a hatalmat is. Mert aztán a temp-
lomfalakon kívül is elindultak beszélgetések 
(ugyanis a Kádár azt nem tiltotta meg, hogy 
pap focista is legyen, a focisták meg egymás 
között beszélgethettek – ilyen egyszerű), látták 
a pályán és azon kívül is, hogy trágár beszéd 
nélkül is lehet meccset játszani, aztán közéjük 
ülve látták, hogy a plébános sörének is csak 
ugyanakkora a habja és végül, de nem utolsó 
sorban a félhomályban csak meg lettek ke-
resztelve a gyerekek.  Az adottságok megannyi 
plébánosa mellett úgy lett a diktatúrában lehe-
tőségek lelkipásztora, hogy mint evangéliumi 
embernek viszonylagossá váltak a viszonyrend-
szerek. Nem lett gyáva békepap, nem szerve-
zett földalatti mozgalmat, nem lázadt, nem volt 
vakmerő, hanem élt. Élt a középúton, bátran. Élt 
a lehetőségekkel. Nem akart ő senkinek megfe-
lelni, csak a végtelen lehetőségek Krisztusának. 
„A maga módján lázadó volt, – mondta nekem 
a napokban valaki – talán ezért jutott neki ez 
a sors, ugyanis úgy lógott ki a sorból, hogy be 
sem állt oda.” Milyen igaz.

A sok-sok kihasznált lehetőségről 1958-tól 
2008-ig, ötven évről tanúskodnak az annale-
sek, feljegyzések, könyvek, a Tolle lege rovat írá-
sai. Aztán egyszer csak itt termett Piliscsabán, 
Klotildligeten. A Mátyás király utcában. És már 
meg is jöttünk a házasságtöréshez, a második 
dolog, ami eszembe jutott Feri atya kapcsán. 
Moralisták, lelki törpék, korifeusok, tömegem-
berek és farizeusok állnak azzal a házasságtörő 
asszonnyal szemben, aki élt az adottságaival. 
Az evangéliumok egyik legszebb története 
kerekedik ki ebből. A társa nincs ott, csak ő, a 
tömeg, amely lihegi a törvényt, az adottságot, 
az ítéletet. És Jézus, ő is ott van, a LEHETŐSÉ-
GEK KRISZTUSA. Ott állnak mind, akik gondo-
latban elkövették, akik ügyesebbek voltak és 
jobban elbújtak, akik már voltak vele máshol, 
máskor. Aztán végül ketten maradnak. Lezajlik 
a világtörténelem első gyónása. Nagyon rövid. 
Nincs túlgondolva, túltolva. Menj és többé 
ne vétkezz! Mert Krisztusnál van lehetőség, 
a korabeli jogban csak adottság volt. Mennyi 
katolikus szókarate, mennyi sérülés, mennyi 
verbális megkövezés, mennyi ítélet született 
és születik az adottságok mai egyházában is... 
Több mint tíz év Feri atyával, több ezerszer 
elhangzott mondata a gyónások végén: „Menj 
és többé ne vétkezz!” Az irgalom forrásához 
úgy lehet eljutni, ha szembe megyünk az árral, 
ahogy ebben a történetben Jézus és ahogy 
életében Ferenc atya is. Az „öreg” papot 2008-
ban hozták az öreg apácákhoz, saját maga 
bevallása szerint jött meghalni, de 2019-ig 
nem ért rá. Ez volt az adottság, mivel azonban 
Feri atya a LEHETŐSÉGEK LELKIPÁSZTORA 
volt, azért itt nem állt meg a történet. Semmi 
különöset nem csinált: misézett és gyóntatott 
az elején. Egyre többen megérezték, hogy nála 
a mise nem adottság, hanem lehetőség. Egyre 
többen gyülekeztek lettünk vasárnap, előke-
rültek a nővérek hokedlijei a kiskonyhából, 
kis padok készültek, a máshonnan kiebrudalt 
ministránsoknak és rakoncátlan gyerekeknek. 
A lehetőséggel, mint mindig Ferenc atya éle-
tében együtt járt a növekedés... Nem telt el sok 
idő, az utca mindkét sarkáig ért a misére érkező 
kocsik sora. Mert jöttek, talán még napkeletről 
is, amikor hallották, hogy Feri bácsi a boldog 
nyugdíjas papok komfortzónájából, a papi 



A szerző Bindes Ferenc atya búcsúmisére írta a megemlékezést

adottságokból kilépve, egy nem éppen nyug-
díjas lehetőséget fabrikált. Míg a korifeusok 
perselypénz helyett összevont szemöldökkel 
autókat számoltak, ő meghirdette a Szentlélek 
szemináriumot! Lett is riadalom... Elárulta, hogy 
van egy Trabant-flottája, mindenkinek jut egy. 
Nagyon komfortos, sofőrszolgálat is van hozzá, 
csak adjuk át nyugodtan a volánt, vágódjunk 
be az anyósülésre, ugyanis a kormánynál 
Krisztus ül. Mi meg, akik több mint százan ott 
lehettünk ezen a vezetési gyakorlaton, öröm-
mel tettük meg. Mi, akik azt hittük, hogy a nagy 
gépkocsi-számlálás áldozatai lettünk, sírtunk. 
Örömünkben. Mert sose gondoltuk, hogy igaz 
a nóta: „Trabanton szállni élvezet, gyorsabban 
száll, mint a képzelet, töfög és pöfög hú de 
kafa...” Feri atya szépen csendesen, ipari méret-
ben csempészte be településünkre a Szentlel-
ket, a LEHETŐSÉGEK KRISZTUSÁNAK LELKÉT.

Nem mi voltunk az elsők, sok száz, sok ezer 
embertársunknak adta tovább a Vigasztalás 
Lelkét, sokakat vezetett el a megtérés útjára. 
Még azonban ennél is tovább ment. No és itt 
jön a pálinka. A jó pálinka nemes ital. Amolyan 
kvintesszencia, ami a föld, víz, tűz, levegő felett 
levő mindenek lényegét adó dolog az ötödik 
létező, tartották az ókori emberek. Mi magya-
rok szeretjük a gyümölcs légazdag, napérlelte 
húsának párlatát. Mint rendes parasztgyerek, 
Ferenc atya is szerette. Cinkosan szentelt 
olajnak hívta. Szerette, mert a falusi ember-
nél a tiszta pálinka nagy becsben volt. A jó fa, 
jó gyümölcsének, jó desztillátuma. Jó volt az 
betegségre, fertőzésre, örömre és búfelejtésre, 
sebre és lobra. Szóval a pálinkát gyümölcséről, 
a gyümölcsöt fájáról, a fát gazdájáról ismerhet-
jük meg. Rossz fa, férges, hullott gyümölcséből 
is lesz valami, de nem az. Hegykőn, ahol élt és 
kisfiúként a többi fiúval az oltár körül szolgált, 
míg a lányok más templomi szolgálatot láttak 
el, szépen születtek a hivatások, tucatszám. 
Az övé is. Volt egy atya, aki a fiúk számára 
követendő példa volt, volt egy közösség, ahol 
a papság férfiasságot jelentett, elfogadott volt, 
büszkesége a családoknak. A fa megteremte 
a gyümölcseit. Mert a jó pap, valahogy olyan, 
mint a jó pálinka, sok fontos dolog kell hozzá, 
de az emberi lelket, hivatást igazán a Szent-

lélek kvintesszenciája fogja egybe, az lesz a 
lényeget alkotó. Ahogy egykor Hegykő, úgy 
Ferenc atya is „termelte” a hivatásokat, szám 
szerint huszonhármat, illetve egy újat, akiről 
még tudok. Mert a jó fa, a jó kert, a jó pap, 
a jó közösség jó gyümölcsöt terem. Nos, talán 
ezért is kell magamba nézni. Női papság-hiszti, 
cölibátus-hiszti, nőspapok-hiszti. Ferenc atya, 
ahogy a kommunizmusban kellő bölcsesség-
gel megtalálta a középutat, itt is. Nem sopán-
kodott, nem vitázott, nem okoskodott, nem 
érvelt. Az LMBT támogató szerzetes generális, 
a hitehagyás szélére sodródott nyugati püspö-
kök, papok, a bezárt szemináriumok volt tulajai 
petíciót fogalmaznak, konferenciát szervez-
nek, kiállnak az előbb említett divatos témák, 
mellett, trendik akarnak lenni. Ahelyett, hogy 
eljöttek volna a Mátyás király utcába megkér-
dezni. Hatvanegy év, huszonhárom hivatás, két 
és fél évente egy. Ha minden püspök a felét, 
minden pap a harmadát teljesítené, s mi hívek 
is odatennénk magunkat amolyan Feri atyásan, 
nem lennének az országban düledező üres plé-
bániák...  Hova jutottunk. Hivatás nincs, pótcse-
lekvés van. Feri atya pedig CSAK imádkozott, 
elmélkedett, minden pillanatban az evangéli-
umnak élt, sosem volt fáradt a gyóntatáshoz, 
neki nem munkahely volt a mise, ha felemelte 
a magasba az Úr Krisztust, számára megszűnt 
a világ. Mert tudta, hogy bár ez a papsággal 
járó adottság, ő mégis, mint lehetőséget mu-
tatta fel. S talán sokan érezték azt fiúk, hogy 
ez a lehetőség az övék is lehet, lányok, hogy ez 
a Krisztus követhető lehet. Lett is. Ferenc atya 
talán soha nem volt csupán a papi adottságok 
plébánosa, hanem csak a KRISZTUSI LEHETŐ-
SÉGEK LELKIPÁSZTORA.

Akinek jó a pálinkája, ahhoz a faluban szíve-
sen bekopogtatnak, aki jó pap, arra holtáig 
rányitják az ajtót. Köszönjük, hogy az utolsó tíz 
évben – ha talán nem is elégszer – de bármikor 
betérhettünk hozzád, mert az ajtód mindig 
nyitva volt, ahogy a nővérek kápolnájának ajta-
ja is. Érdemes oda most is betérni, mert immár 
ketten vannak ott, a LEHETŐSÉGEK KRISZTUSA 
és LÉLEKBEN az a hegykői srác, aki szerette a 
focit, szerette magához ölelni a bűnös embert 
és szerette a nap végén a jó pálinkát. 



HÉTFŐ 18 óra  Piliscsaba

KEDD 18 óra Klotildliget 

CSÜTÖRTÖK 18 óra  Klotildliget

PÉNTEK 18 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra  Klotildliget

VASÁRNAP  9 óra  Klotildliget 
  11 óra  Piliscsaba
  17 óra  Pilisjászfalu
  20 óra  Klotildliget

AKTUÁLIS MISEREND

Szívügy — a Klotildligeti Jézus Szíve Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap  
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.  www.piliscsabatemplom.hu

FOGADÓÓRA
csütörtök  17:00–17:45
péntek  17:00–17:45

Az új miserend a lap alján megtalálható.

Hétfőn 19:30-tól  a csabai plébánián testületi 
ülést tartunk.

Szerdán 17:30-kor a ligeti plébánián újból 
indul plébániai hittan. Régieket és újakat is 
szerettel várjuk! Érdeklődni Tóthné Müller 
Andreánál lehet (06/30/431-2221). 
Szerdán 19 órától az Egyházközségi Nővérek-
nél levetítésre kerül Ferenc atya temetése.

Pénteken 20 órakor taizé imaóra lesz az 
Egyházközségi Nővéreknél.

Szombaton 20 órától 24 óráig az Egyház-
községi Nővéreknél szentségimádás lesz 
hivatásokért, ami alatt Száraz László atya 
gyóntatni fog.

A szombati 18 órai szentmise mostantól 
tavaszig Ligeten lesz, ami most szomba-
ton egyben regnumos szentmise  is lesz. 
Aki az előesti szentmisére való eljutásban 
szeretne segítséget kérni vagy adni, kérjük, 
a sekrestyében iratkozzon föl. 

Szeptember 23-án, hétfőn 19 órától Pilisjász-
falun a kápolnában Kápolnaszéket tartunk.

Városunk katolikus iskolájának, a Páduai 
Szent Antal Iskola anyagi támogatására 
hívunk benneteket, amire az iskola szín-
vonalának fejlesztésére miatt van szükség. 
Az iskolát a Hajnalcsillag Alapítványon 
keresztül tudjátok támogatni, az odajá-
ró gyermekeitek után havi 1000 forint 
támogatásra kérünk benneteket. A szük-
séges információkat az iskola honlapján 
találjátok.

Néhány tanév eleji hirdetnivaló:
• Ministrálás: szeretettel várjuk azokat a 

fiatalokat, akik ministrálni szeretnének. 
Jelentkezni sekrestyében lehet.

• Irodista: irodai ügyekkel a jövőben Király 
Szilviát keressétek. Elérhetősége a hirdeté-
seken, a honlapon megtalálható.

A héten váratlanul elhunyt egy ismert hí-
vünk, Tóth Sándor, költő, író, irodalmi terüle-
ten ismert és tevékeny ember. Imádkozzunk 
Érte és családjáért!

HIRDETÉSEK

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Kiv 32,7-11.13-14   
1Tim 1,12-17     
Lk 15,1-32 SZEPT.15

Imaszándékunk:  
A VÁLTOZTATÁSOK ELFOGADÁSÁÉRT

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS 
telefon     06 30 611 1296 
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA  
telefon    06 20 554 9145 
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com


