
 

 

 

A Budapest- Tisztviselőtelepi 
Magyarok Nagyasszonya  

Plébánia 
beszámolója 

a 2020-as év eseményeiről 
 

      Krisztusban Kedves Testvérem! 
 

Magyarok Nagyasszonyával, égi édesanyánkkal hálát akarunk adni a Mennyei Atyának az el-
múlt évért, akkor is, ha ez az év egészen másként alakult, mint bármelyikünk előre gondolta.  

A plébániai farsangot még meg tudtuk tartani. Márc. 8-án még elkezdte Kálmán József atya a 
Szent Kereszt templom plébánosa a nagyböjti lelkigyakorlatot, de a következő vasárnapra, március 15-
ére, Nemzeti Ünnepünkre kitört a Corona vírus járvány. A szabadban, a templom körül elimádkoztuk 
még aznap nagy magyarjainkra emlékezve a keresztutat, de másokat már nem hívhattunk meg erre. 

A Kat. Püspöki Konferencia rendelkezése szerint márc. 22-től a nyilvános szentmiséket 
kénytelenek voltunk szüneteltetni. A kért miséket azonban az adott napon a hívek részvétele nélkül 
elvégeztem, és ilyen módon tartott misék továbbra is kérhetők voltak telefonon. Egyben kértük és 
most is kérjük a híveket, akik karanténba kerültek, vagy kerülnek, hogy a rádiók és tv csa-
tornák által közvetített szentmisékbe kapcsolódjanak be. Így szenteljék meg az Úr napját. Ezen 
nehéz időben vasárnaponként 10-11.30 a templom előteréből szentségimádáson vehettek részt, 
akik eljöttek a templomba. Itt voltak átvehetők a heti hírlevelek és katolikus újságok a betegeknek, 
és az önként karantént vállaltaknak. Külön 4 oldalas levélben próbáltam megkeresni és bátorítani a 
híveket, és a tömbházban lakó embereket.  

Tudatosítanunk kell magunkban és másokban is, hogy Jézus a nehéz időben is velünk van! 
Ezért született közénk! Karácsonyra, születésnapjára készülünk. Másként kell készülnünk, mint 
megszoktuk!!! Legyen szabad arra emlékeztetni hívő Testvéreimet, hogy a Szűzanya és Szent József 
számára is nem a „hagyományos”, szokott és általuk elgondolt körülmények között érkezett el a 
Gyermek születése. Egészen biztos, hogy ők is másképp képzelték el Jézus születését. Egyikük részé-
ről sem lehettek ott a nagyszülők, rokonok. Ők elfogadták a Mennyei Atyának ezt a rendezését és örül-
tek, hogy „csak” a Gyermekre és egymásra figyelhetnek. Milyen jó, hogy Ferenc pápa dec. 8-tól Szent 
József évet hirdetett meg 2021. dec. 8-ig. Tanulhatunk tőle: - elfogadni Isten tervét, - örömmel vál-
lalni, élni a házasságot, - örömmel vállalni a gyermekáldást, nevelni a gyermeket. 

Vajon a Nagy Rendező, a Mennyei Atya nem hasonlóért kénytelen ilyen járvánnyal kizök-
kenteni a világot a vásárlási és ajándékozási lázból, hogy észrevegyük az ajándékát, Jézust?!  
A Közénk Született maga mondta: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”   

Most a járvány második szakaszában, amikor többeknek nehéz kibírni a kötöttségeket, hadd 
említsem meg Mindszenty József bíborosunkat, aki itt a Józsefvárosban, a Konti utcai (ma Tolnay 
Lajos utca) börtönben letöltött sok év után, - 1956. november 4 hajnalától 1971. november 23-ig, 
tehát több mint 15 éven át volt „önkéntes karanténban” az amerikai követségen, nem hagyhatta el a 
házat. Még édesanyja temetésére sem tudott elmenni. Vállalta értünk, vállalta hazánkért. - De hadd 
emlékeztessek minden kedves Testvért az említett tavasszal írt levelemre, melyben egy fél oldalon 
próbáltam érzékeltetni, hogy milyen nehéz volt 26 évvel ezelőtt 8 nőnek 91 napig rettegésben kibírni 
egy szekrény nagyságú fürdő szobában, (ahova egy tiszteletes rejtette el őket) halálra keresőik elől. 
(Olvasható honlapunk www.tisztviselotelep.plebania.hu, a templomi rámpánál levő nagy hir-
dető táblán, és aki kéri levélben is elküldjük neki.) Ugyanebben írtam le, hogy akik pl. karantén 
miatt nem tudnak templomba jönni, hogyan indíthatják föl magukban a tökéletes bánatot, amely-
lyel elnyerhetik bűneik bocsánatát, ha vállalják azt, hogy az első lehetséges alkalommal elvégzik 
gyónásukat és azt is, hogy lelki áldozásban is részesülhetnek. (Lásd ugyanott.) 



Külön köszönöm a Covid 19 alatt a hitoktatóknak és a hittanosok szüleinek az on-line tartott 
hittanórákat. Ugyanígy köszönöm a nekem adott segítséget az elsőáldozásra készülők szüleitől, az 
interneten tartott hittanórákhoz, hogy végül is október 18-án heten lehettek elsőáldozók. 

 

Tavaly elkészült a nagykupola főpárkánynak és vö-
rösréz eresz cseréje 30 M forintért. A pandémia mi-
att április helyett csak július végén tudott az ács-
állványozó és a bádogos jönni templomunk nagyku-
poláján a vörösréz burkolatot és alatta a faalzatot 
cserélni. Hetente fent személyesen is ellenőriztem a 
munkákat. Hála a Mennyei Atyának alig 1-2 nap 
esett az eső, és így október végére elkészült a 130 
millió Ft-os munka: a Sára Botond vezette Önkor-
mányzat 55 millió, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma 10 millió az Érsekség 65 millió és a hívek 

adományából. Ez úton is köszönöm az imákat és az adományokat. A következő években a 4 kistorony 
vörösréz csatornáját, (ezek rossz állapota alulról nem látszik) vakolatát szeretnénk felújítani. 

Köszönjük, hogy az Önkormányzat támogatásával szeptemberben Veszprémbe, Gizella királynő 
egykori városába, Litérre a vértanú Bódi Mária Magdolna sírjához és Várpalotára; októberben pedig a 
határ lezárás miatt a 2 napos Felvidéki út helyett: Fertődre, Sopronba, Kőszegre és Szombathelyre Bol-
dog Brenner János vértanú sírjához zarándokolhattunk az EMMI támogatásával. 

Szeptember végén Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatásáért a hagyományos 
misét az erdélyi származású Hurgoi Sándor atya celebrálta. Egy héttel később a Magyarok Nagyasz-
szonya búcsúi nagymisét Györgydeák Márton a Regnum Marianum egykori házfőnöke tartotta. 

Október 25-én az 1956-os, november 15-én a Gulag áldozatokért ajánlottuk a 9 órai misét és 
koszorúztuk meg az emlékműveket. November 15-én a déli misét a jubiláló házasokért ajánlottuk. 

Főegyházmegyénk a járvány miatt + 1 évet kapott, hogy készüljön a Budapesti Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusra (www.iec2020.hu), amely szeptember 5-12 között lesz. Ja-
nuártól mindenkinek újra lehetősége van 9 első-péntekkel készülni erre. 

A szentmise, az Eucharisztia csúcsa és forrása hitünknek. Ezért is lett a NEK mottója: 
„Minden forrásom Belőled fakad!” Az Isten Fia öröktől fogva készült arra, hogy közénk szü-
lessen és az Oltáriszentségben visszavonhatatlanul nekünk ajándékozza magát, feltámadott 
erejét, hogy „Életünk legyen és bőségben legyen!” Már az ószövetség előképei: Ábel, Melkizedek, 
Ábrahám áldozata, a húsvéti bárány és a manna jelzik az Örök Fiú minden áldozatra kész szeretetét. 

A közénk született Jézus pedig a kánai menyegzőn a víz borrá-
változtatásával, és a kenyérszaporításnál fedi fel szerelmes, gondos-
kodó szeretetét, hogy az utolsó vacsorától kezdődően a kenyér alakjá-
ban nap, mint nap nekünk adja magát. 
         Közösségünk a felnőtt hittanokon, és Szentségimádásokon is 
készül erre. Karácsony előtt érdemes elgondolkodnunk, hogy Jézus 
miért éppen Betlehemben (= Kenyérháza) akart közénk születni. Talán 
ezzel is jelezni kívánta, hogy egy falat kenyér alakjában akar bennünk 
is megszületni. Ez azonban rajtam is múlik! Befogadom-e?!  
 Égi édesanyánk, kérünk, légy segítségünkre, hogy tudjunk a hátralevő adventi időben és ka-
rácsonykor elcsendesedni, imádkozva várni Jézusod születésnapját, hogy bennünk is megszülethes-
sen Ő, a világ Világossága!           

   

 
Így kívánok Boldog Karácsonyt  
                    és az Úr Jézus áldásában gazdag új évet!       
 

Budapest, 2020. Karácsonyán 

 
 

 



 


