Személyes élmények (Pál Ferenc atya laudációja)
A pandémia második hulláma alatt az Angyalföldi Szent Mihály plébánia az
elsők között biztosította a technikai feltételeket, így „on line” részt tudtam
venni a vasárnapi istentiszteleteken.
Ezeken ismertem meg Pál Ferenc atyát, alias Pálferi-t. A vasárnapi 6 órás
szentmiséken résztvevők száma (4-500 fő) nagyon rövid idő alatt
megduplázódott. Ennyi hívő még „békeidőben” sem biztos, hogy beférne
egy-egy budapesti templomba. És amikor „kiloggoltam”, mindig ott volt az a
bizonyos „plusz”, akár csak egy mondat, egy gondolat, amit magammal
tudtam, magunkkal tudtunk vinni az ÚTON. Ezért jelenleg is a nagy
„látogatottság”, no meg azért, mert Pálferi homiliáiban szikrázóan,
kristálytisztán fénylik fel a hit. Pálferi tulajdonképpen egyféle mustármag,
amit persze elég abszurd hasonlat, ha közel kétméteres magasságát nézzük.
Meg hát a szíve. Az is minimum a duplája az átlagnak. (Bár ebben szerepe
lehet válogatott atléta éveinek…)
Amikor a járványhullám szelídültével újra nyíltak a templomkapuk, Pálferi
azzal kezdte: „Úgy örülök, hogy megint láthatlak benneteket”! Ezt az
egyszerű mondatot mondta. De olyan sok szeretettel, hogy azóta is hallom,
és amikor csak tehetem, vissza-vissza járok a Szent Mihály templom
vasárnapi 6 órás miséire.
Ahogy a pandémiának köszönhetően megismertem Pálferit, lelkesen
kutakodni kezdtem az interneten. A legendássá vált keddi előadások
izgalmasnál izgalmasabb témáit is felfedeztem, és vagy egy tucatot, vissza is
néztem. Volt miből választani, 2000 óta több száz előadás!
Pálferi jó előadó. Aki oktatott, tudja, hogy mondjuk egy 200 fős évfolyam
figyelmét lekötni 45 percen át nem kis próbatétel. De amire Pálferi képes,
nem ritkán ezer fős hallgatósága előtt, attól az ember szája tátva marad!
Stand up comedy. Igen, így is jellemezni szokták az előadásait. Rögtönzött
komédia, de a szó legjobb érelmében, amivel immáron több mint két
évtizede végtelen empátiával, figyelemmel, lényegmegragadással,
lazasággal - és még sorolhatnám a dicsérő jelzőket - segíti több tízezer
honfitársunk lelki egészségének megőrzését, életminőségének javítását.

Pálferi felkészült. Kiemelkedően felkészült. Úgy is, mint mentálhigiénés
szakember, úgy is mint a Semmelweis Egyetem oktatója. Pálferi szinte egy
intézmény. És irigylésre méltóan össze tudja rendezni annak világi részét,
ami természettudományos módszerekkel vizsgálható, és papi hivatását, a
spiritualitást, a teológiai műveltséget, amivel a hit titkait közelíti meg.
Pálferi közösségépítő. Nem kevésszer halljuk szakértők véleményét, hogy
amiben a mai – főleg a nyugati – társadalmaknak legnagyobb a „deficitje”,
az a közösségek hiánya, az elidegenedés, ami nem ritkán párosul elembertelenedéssel is. És láss csodát, a Pálferis közösség egyszer csak úgy lett.
Szinte csak úgy magától. És egyre csak nő, növekszik, újabb-és újabb
témákkal (közösségekkel) bővül. Olyannyira meglepő ez a spontán folyamat,
hogy a jelenséget a SOTE Mentálhigiéné Intézete szociológiai kutatás során
vizsgálja.
Pálferi egy népszerű ember. Ő aztán biztosan tudna mesélni ennek minden
fény-és árnyoldaláról. Ad absurdum, egy híresség. Hallani vélem
konzervatívabb atyák korholását: Na de Ferikém, hogy képzeled, azért
mindennek van határa?! Kicsit távolabbról szemlélve, Pálferi mindkettőt
elég jól tűri. Egy biztos, tisztelői, barátai, követői, hadd ne mondjam
„rajongói” sokkal többen – több tízezren – vannak, és számuk csak egyre nő.
Végezetül venném a bátorságot, és az ő nevükben is mondom: Feri atya,
köszönjük, amit értünk tettél, teszel, jó cselekedeteidért áldjon meg az
Isten!
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