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Ezüstnet Egyesület 

 

Látogatás Újbudán a Boldog Meszlényi Zoltán templomban 

2015. május 28-án az Ezüstnet Egyesület szervezésében látogatást tettünk az          

újonnan épült Boldog Meszlényi Zoltán templomban. Mivel a program a          

kerületi Újbuda újságban 60+ programként is meghirdetésre került, ezért         

csoportunk létszáma jelentős volt, elérte a 47 főt. 

A templom bejáratánál Musits Antal     

esperes-plébános úr fogadott   

bennünket, és őkalauzolt végig a kb. 2        

órás programon. A templom pontos     

megnevezése: Lágymányosi Szent   

Adalbert Egyházközség Boldog Meszlényi    

Zoltán temploma. Az Egyházközség az     

Etele út 3. sz. alatti területet 99 évre        

kapta meg ingyenes használatra a XI.      

kerületi Önkormányzattól. A templom alapkőletételére 2013. április 13-án         

került sor. Az építkezés gyors ütemben haladt, a templom 70 hét alatt el is              

készült. A felszentelést ErdőPéter bíboros-prímás, esztergomi érsek végezte el          

2014. október 31-én, Meszlényi Zoltán boldoggá avatásának 5. évfordulóján.  

A templom és plébánia épület tervezése, építése jelentős munkalehetőséget         

biztosított több XI. kerületi vállalatnak. A tervezést a Jahoda és Páricsy           

Építésziroda készítette el, a kivitelezést pedig az ALP-INTER MagasépítőKft          

végezte és folytatja tovább a következőhónapokban is. Eddig a templomépület           

és a harangtorony készült el (3 haranggal, ebből 2 régi és 1 új, ez utóbbit               

Őrbottyánban készítették a templom névadó szentje tiszteletére). További        

kialakítás alatt áll az altemplom az úrnatemetővel, a plébánia épülete a           

közösségi termekkel, oktatótermekkel, irodával és egy idősek napközijével.  
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Az építészeti különlegességek közül a látszóbeton,      

az ún. látványbeton adja meg az alaphangot. Ez jól         

illeszkedik a környező lakótelep 10 emeletes      

házaihoz. A plébános úr elmondta, hogy a templom        

minden egyes részletével, külsőés belsőrészlettel       

egyaránt, üzenetet akartak közvetíteni oktatási,     

ismeretterjesztési céllal. Erre már a bejárat      

kialakításánál is ügyeltek, így a bejárati előtető       

gerendavégein a 4 evangélistát ábrázoló     

domborművek találhatók, ezek TÓTH DÁVID     

szobrászművész alkotásai.  

Különleges a templombelső   

megvilágítása is. A természetes fény     

színes üvegablakokon keresztül jön be     

a belsőtérbe, s ezt rejtett mesterséges       

megvilágítások egészítik ki. A belsőtér      

üvegművészeti tárgyait BORBÁS DORKA    

üvegművész készítette (Szent István,    

Szent László, Szent Erzsébet, Szent     

Margit nagyméretűüvegképei mellett    

itt láthatók az 50-es években mártírhalált halt magyar szentek üvegképei is).  

A Szentélyben TÖLG-MOLNÁR Zoltán és GÁBOR ISTVÁN festőművészek        

mozaikképei láthatók. (Mária a gyermek Jézussal, KeresztelőSzent János, Szent          

Adalbert és Boldog Meszlényi Zoltán mozaikképei). 
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A templom befogadóképessége 550 fő.  

A jó hangulatú, közvetlen és kötetlen beszélgetés végén a résztvevők          

valamennyien kaptak egy emléklapot Boldog Meszlényi Zoltán imával. Musits         

Antal plébános úr megköszönte látogatásunkat és végezetül papi áldásban is          

részesítette a megjelenteket.  

Lejegyezte: Galyó János 

 

 

 

 


