Templomunk belső felújítása
Húsvétkor a templomunk tűzkárt szenvedett, mely során a kórus-karzat teljesen kiégett, az egész
templombelső komoly károsodást szenvedett. Kitört ablaküvegek, gomolygó sűrű füst, a tűzoltás nyomai, a
falakon sűrű korom, a szentélyfreskó és a belső díszítések károsodásai, a megsemmisült orgona hűlt helye
maradtak utána.
Ki gondolta volna azon a napon, az első elkeseredett pillanatokban, hogy öt hónappal később
visszaköltözhetünk a gyönyörűen felújított templomunkba, és megtarthatjuk az első szentmisét? Hogyan is
történt ez a csoda? Hogy a gondviselés a kezünket fogva, mintegy végigvezetett minket ezen az öt hónapos
munkán.
A Főegyházmegye és a XV. kerületi Önkormányzat támogatásával, a Generali Biztosító nagylelkű
kárrendezésével megindulhatott a belső felújítási munka. Az elmúlt öt hónapban sikerült befejezni a
felújítási munkákat a VS Construction Kft. (belső koromtalanítás, festés, tisztítás), Incze Mózes (restaurálás),
Trend Nívó Group Kft. (nyílászárók, üvegezés), Két Nagy Bt. (villanyszerelés) közreműködésével.
A felújításban részt vevő cégek mindannyian nagy odaadással és empátiával dolgoztak, a megbeszélt
határidőket betartották, és jó minőségben végezték el a szerződésben vállalt feladatokat. A belső felújítási
munkálatokkal párhuzamosan Tóth Erzsébet művésznővel a hiányzó ólomüveg ablakok pótlásáról is
lefolytattuk az egyeztetéseket, a terveket elkészítettük, amelyeket az Egyházmegyei Művészeti Bizottság
épp a napokban hagyott jóvá. Az ólomüveg ablakok elkészítését is hamarosan megrendeljük. Várhatóan
havonta készül el egy ablak, így a munkálatok kb. egy évig is eltartanak, de reményeink szerint karácsonyra
már legalább három szép színes ablak is köszönti az újszülött Kisjézust.
Hogy honnan van minderre elegendő pénz? A Generali Biztosítótól kapott biztosítási összeg, a testvérektől
és különböző adományozóktól érkezett mintegy 4 millió forint adomány, valamint a XV. kerületi
Önkormányzat 5,2 millió forintos támogatása és a Nemzeti Együttműködési Alaptól elnyert 4,5 millió
forintos pályázati támogatás fedezi a teljes belső koromtalanítás, festés, restaurálás, ablakok cseréje,
üvegezése, a szükséges villanyszerelési munkálatok és a színes ólomüveg ablakok elkészítésének
költségeit. A képviselőtestület döntése szerint az orgona végleges pótlásának ügyével akkor foglalkozunk,
ha lezárultak a munkálatok, és látjuk az anyagi lehetőségeinket.
Augusztus 27-ére, szombatra szerveztünk egy nagy takarítási, rendrakási alkalmat. Nagyon sokan jöttek el
segíteni, a mintegy 30-40 fős csapat a Közösségi Ház teljes takarítását és a templom takarításának,
rendberakásának nagyobbik részét szépen, jó hangulatban, örömmel, nagy odaadással végezte.
Szeptember 3-án még egy közös munkára volt szükség, hogy minden a helyére kerüljön, és szeptember 4én, vasárnap 10 órakor megtarthassuk az első szentmisét a templomban. Ennek az első szentmisének a
bemutatására Attila atyát kértük fel, hiszen lényegében még az ő plébánossága alatt történt meg a belső
felújítás.
A felújított templomban szeptember 11-én, vasárnap rendezzük meg a hagyományos plébániai napunkat
egész napos közösségi programokkal. A délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros
atya mutatja be, majd megáldja az elkészült, felújított templomot.
Ezzel a vasárnappal elindul plébániánk életében egy új fejezet. Új templom, új plébániai vezetés, új tanév.
Reméljük, hogy egész közösségünk átérzi, hogy új lehetőség előtt állunk. Nagy ajándékot kaptunk,
próbáljunk meg élni vele!
A szeptember 11-i ünnepi szentmisén adjunk hálát, és közösen, egy szívvel, lélekkel rugaszkodjunk neki az
előttünk álló évnek! Építsük, erősítsük egymást, gazdagítsuk közösségünket szeretetben, hogy minél többen
megtalálják nálunk azt a közeget, amiben jó élni, és amire belül a legtöbben vágyunk!
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