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A szászvárosi gyülekezetnek is nagy 

örömére szolgál, hogy ebben az esztendőben is 

sor kerül a Czelder Márton díj kiosztására a 

szórványban élő és ott szolgált lelkipásztorok 

számára. Nekünk azért is megtisztelő ez az 

ünnep, mert Szilágyi Endre idei kitüntetett 

egész szolgálatát a hunyadi egyházmegye 

szórványgyülekezeteiben töltötte. 

Szilágyi Endre Vajasdon született 1930. 

március 17-én. Elemi iskoláit Vajasdon, a 

középiskolát a nagyenyedi Bethlen Gábor 

Kollégiumban végezte, 1951-ben érettségizett, 

ezután 3 évi munkaszolgálatot teljesített 

Hunyad megyében. 

Teológiai tanulmányait 1954-ben kezdte el a kolozsvári Protestáns Teológiai 

Intézetben, amelyet 1958-ban fejezett be. Ebben az esztendőben Vásárhelyi János püspök úr 

az őraljaboldogfalvi szórványgyülekezetbe helyezte ki. Az itteni szolgálata egy hónapig 

tartott, mivel a tordosi lelkipásztor Kézdialbisra távozott, és a megüresedett parókiára Bedő 

Béla esperes úr áthelyezte Tordosra, ahol 1964-ig teljesített szolgálatot. 1959. január elsejétől 

a tordosi egyházközséghez tartozott Nagyrápolt leányegyházközség is. A tordosi 

gyülekezetben töltött szolgálati évek alatt a nagyrápolti templom leégett és az ősi 

műemléktemplom helyreállítási 

munkálatai az ő vállára nehezedtek. 

Nagy áldozatok árán Szilágyi Endre 

ottani szolgálata alatt sikerült a 

templomot teljesen helyreállítani. 

1964 őszétől már a hosdáti 

gyülekezet lelkipásztora, mely 

gyülekezeti szolgálatára a 

lelkipásztor nagy szeretettel 

emlékezik vissza. Itt érezte igazán 

az összetartásnak és összefogásnak 

igazi gyümölcseit, amikor sor került 

a hosdáti templom renoválására. A 

templom javítását a 200 lelkes 

gyülekezet a saját erejéből külső támogatás nélkül a lelkipásztor vezetése és közreműködése 

alatt fejezte be. Sor került a felújított templom felszentelésére is, melyet Nagy Gyula püspök 

úr végzett. 

Szilágyi Endre 

A tordosi templomtorony 



1976. május 1-től már a szászvárosi gyülekezet lelkipásztora. Közben Tordos 

leányegyházzá alakult, s ettől kezdve Szilágyi Endre lelkipásztor négy helyen teljesített 

szolgálatot, mivel a szászvárosi anyaegyházhoz még három gyülekezet tartozott: Kudzsir 

szórványegyházközség, Algyógy és Tordos leányegyházközségek. A hosszabb távolságokat 

vonattal, a rövidebb távolságokat sokszor még gyalog is megtette azért, hogy a gyülekezeteibe 

időben elérkezzen. 

Szászvároson 1999-ig teljesített szolgálatot. Ezalatt került sor a szászvárosi 

műemléktemplom tetőzetének megjavítására, majd a templom kimeszelésére, a temetőben 

levő kápolna megjavítására, az egyházközséghez tartozó kántori lakás felújítására és nem 

utolsó sorban a parókia épületének javítására. 

Szilágyi Endre nyugalmazott lelkipásztor a hunyadi egyházmegye szórványaiban 41 

évig teljesített szolgálatot, és ma is a lelkipásztor hűséges segítője. Majdnem fél évszázados 

gyümölcsöző szolgálatáért és sikerekben gazdag munkásságáért méltán illeti a Czelder 

Márton díj.  
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