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SZABÓ
PÉTER

Szabó Péter 1958. november 13-án született Hunyad megyében a Déva melletti
Csernakeresztúron a család hatodik gyermekeként. Ősei az 1907–1910 között
Bukovinából visszatelepített székely-csángók, akik a madéfalvi veszedelem
után menekültek Moldvába. Iskoláit nyolcadik osztályig szülőfalujában végezte,
ezután kezdte meg a Kántoriskolát (a kommunizmus éveiben ezen név alatt
működhetett a katolikus középiskola) Gyulafehérváron. A teológiai tanulmányok után 1984. június 24-én szentelte pappá dr. Jakab Antal gyulafehérvári
megyéspüspök a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye részére. Működésének kezdetén 1984–1992 között az Arad-belvárosi plébánián teljesített
kápláni szolgálatot, majd plébános lett Arad-Mikelakán és Buziásfürdőn.

Pedagógusi és tanári munkássága az 1989-es fordulat után kezdődött, amikor lelkipásztori teendői mellett 1991-ben a Temesvári Egyházmegye számára segített megszervezni
a Római Katolikus Levelező Teológiát. A teológiai képzés hozzásegített az új hitoktatói
nemzedék szellemi és lelki formálásához. Szabó Péter biblikus tantárgyakat oktatott
a leendő hittantanároknak

Miután 1991-ben a Temesvári Római Katolikus Püspökség megkapta a jóváhagyást
a bukaresti Kulturális- és Tanügyminisztériumtól egy szemináriumi líceum elindítására,
1992. szeptember 8-án Kräuter Sebestyén megyéspüspök kinevezte az új katolikus tanintézmény igazgatójának. A kezdeti években Szabó Péterre hárult a feladat kiépíteni az új
iskola infrastruktúráját, megszervezni a tanári kart, a tanítási-tanulási tevékenységet és
kialakítani a diákotthont. Első igazgatói mandátuma az 1992–1996 közötti időszakra esik,
a második pedig a 2004–2009 közötti évekre.

Igazgatói tevékenysége mellett megbízatást kapott a Temesvári Római Katolikus Püspökségtől az egyházi ingatlanok visszaszerzésének ügyintézésére. Ennek köszönhetően
költözhetett a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum az egykori Piarista Gimnázium épületébe.

1996–1997 között a Máltai Segélyszervezet főtitkára Kolozsváron, ezt követően az 1997–
2004 közötti időszakban Arad-Mosóczy-telepi, újszentesi, Temesvár-józsefvárosi plébános. Egyházközségi lelkipásztori tevékenysége alatt nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek
és fiatalok nevelésére, a magyar tagozatos iskolákban több éven át római katolikus hitok-
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tató. Szabó Péter temesvári-józsefvárosi plébánosként 2004-ben hozzájárult a Miasszonyunkról elnevezett iskolanővérek óvodájának a megnyitásához, mely ma is Notre Dame
Napközis Óvoda néven működik.

Ars poeticáját a következőképpen fogalmazza meg: „Az életben fő célom a hit, a szépség, a
művészet és a kultúra szeretete, valamint a harmóniára való törekvés a mindennapi életben.
Harmóniában élni Istennel, a természettel, a környezetünkkel, a ránk bízottakkal, szeretteinkkel és önmagunkkal. Elképzelésem az, hogy ahová sodor az élet, maradandó nyomot hagyjunk
magunk után.”
Életének mottójául Madách Imrének Az ember tragédiájából vett idézetet választotta:

„Legyen hát célod Istennek dicsőség, magadnak munka.
Az egyén szabad: Érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.”
kocsik zoltán-józsef

