
35 évig  Zalaszentgyörgy lelkipásztora 

+ Hencz Ernő plébános 1934-2015 

„Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy!”            
(Jó Pásztor zsoltár) 

 

Zalalövő - Január 27-én, életének 81., áldozópapi szolgálatának 58. évében elhunyt Zalaszentgyörgy 

plébánosa ,  a budafai születésű Hencz Ernő nyugalmazott plébános. 

1974-től 2009-ig, nyugállományba vonulásáig volt Zalaszentgyörgy plébánosa, a falu lelkipásztora, 

örömökben osztozó,  bánatban vigasztaló,  emberséges EMBER, a falu TISZTELENDŐJE.  
Zalaszentgyörgyi  szolgálatát kiterjesztette  Kávás, Hagyárosbörönd, Zalacséb községekre is.     Kiváló 

hitoktató, híveinek igazi atyja volt.  Hittanoktatóként  közvetlen kapcsolatban állt a  gyermekekkel. 

Nagy odaadással  fordult az ifjúság  felé,  felkészítette őket az első áldozás, bérmálás szentségére, 

bíztatás, szeretetteljes,  kedves szó,  egy fejsimítás mindenkinek jutott.  Szentbeszédeivel, 

elmélkedéseivel  jó pásztorként szolgálta híveit. A  fiatal párok  figyelmét   az  örök  értékek                    

( szeretet, megbecsülés, tisztelet, család  ) felé irányította.                                                                                             

Osztozott a családok  örömében egy új családtag  érkezésénél, végtelen odaadással, boldogsággal   

végezte a keresztelést.                                                                                                                                                           

A bánat  minden  fajtájára  talált vigasztaló szavakat, betegség esetén  erősítette a gyógyulásba vetett  

hitet.   Fáradhatatlanul dolgozott  a Gyertyafény  Kórus  megalapításán,  majd  támogatta, szervezte 
programjaikat. Hosszú évekig  énekükkel  meghittebbé,  ünnepibbé tették  a  vasárnapi szentmiséket. 

Számos  egyházmegyei rendezvény résztvevői voltak. Ernő atya méltán volt büszke az elért sikerekre.                                                                                                                                      

Papi szolgálatát 1957-ben kezdte  Csesztregen. Innen Celldömölkre majd   Körmendre került.    

1962-ben kisegítő lelkészként  már Hagyárosböröndön szolgált. Még ugyanazon évben  nagykutasi  

lelkészi  feladatokkal bízta meg  az egyházmegye főpásztora.  1967-től ismét Hagyárosböröndre 

szólította a szolgálata.  1974-től 2009-ig,  nyugállományba vonulásáig  Zalaszentgyörgyön  
plébánoskodott.                                                                                                                                                                  
2007-ben Hencz Ernő atya  Pro Urbe Zalaszentgyörgyért díjat kapott.                                                                   
1990 és 2003 között a zalaegerszegi  kerület esperese.                                                                             
2000-ben tiszteletbeli  kanonok  címmel ismerték el. 

 Örök nyugalomra végakarata szerint  Zalalövő budafai  temetőjében helyezték el   2015 február  3-án 

a gyászmisét követően.   Utolsó útjára  egyházi méltóságok,  tisztelői, szerető hívei kisérték.                              

Nyugodjék békében! 



 

Ui.:  Életútjának legfontosabb adatai 

Felszentelés: 1957. június 23. 

Születési hely, idő: Budafa, 1934. március 6. 

Szolgálati helyek: 

káplán:  
1957-58: Csesztreg  
1958-59: Celldömölk  
1960-62: Körmend  
kisegítő lelkész:  
1962: Hagyárosbörönd  
1962-67:  Nagykutas  
1967-74: Hagyárosbörönd  
plébános:                                                                                                                                                 
1974-2009: nyugállományba vonulásáig Zalaszentgyörgy plébánosa 
 

Egyéb megbízatások:   

                           1990-2003: Zalaegerszegi Esperesi Kerület, esperes, 
                           2000-től tiszteletbeli kanonok  

Polgári elismerés: 

    2007-ben Pro Urbe Zalaszentgyörgyért díj. 

A megemlékezést készítette Vidovicsné Bene Erzsébet 

 

 

 

Zalaszentgyörgy,   2015. március 27. 

 


