
ELKÖSZÖNÉS FERENC ATYÁTÓL

Mi történt Józsefvárosban 38 év alatt? A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány eseményt felsorolni.

A  templom-belső és  liturgikus  tér  gyönyörűen  megújult  a  II 
Vatikáni Zsinat szellemében.

Még  a  rendszerváltozás  előtt  a  Regnum Marianum Közösség 
találkozási helye lett a templom és a plébánia.

Ugyancsak  a  rendszerváltozás  előtt  megkezdődött  a  női 
szerzetesközösségek felkészítése az újraszerveződésre.

Teréz  anya nővéreinek  munkatársi  köre  még  magyarországi 
letelepedésük  előtt  jött  létre  és  küldték  nagy  áldozatok  árán  a 
fáslikat  Kalkuttába.  Teréz  anya  templomunkban tett   látogatása 
után pedig 1990-től telepedtek le  a nővérek a Tömő utcában. 15 
éven  keresztül  minden  vasárnap  hajléktalan  szentmise volt 
templomunkban.

Családközösségek jöttek létre.

Újraéledt a 432. számú Pázmány Péter Cserkész Csapat. Ma több mint 70 fő 
tartozik hozzájuk.

Megújult a KIOE is. Hosszú éveken keresztül tartották találkozóikat a plébániá.

1994-ben létrejött a Kolping mozgalom józsefvárosi „családja”.

1998-ban megalakult a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja

Budapesten  az  elsők  között  nálunk  indult  meg  1989-ben  a  hitoktatás az 
önkormányzati  iskolákban.  Sok  száz  gyermek  őriz  szép  emléket  a  márkói 
hittantáborról.

A  hitoktatás  kapcsán  szerveződött  meg  a  cigánypasztoráció az  integráció  elvét 
szem előtt tartva.

Minden évben több  zarándoklatot  szerveztünk, voltunk Rómában,  Mariazellben, 
Medjugorjeban, Csíksomlyón és még sok magyarországi kegyhelyen.

Templomunk zenei élete színvonalas és lélekemelő koncertekkel segítette vallási 
életünket. Öröm volt szánunkra a Szent Skolasztika gregorián kórus, a Melodeus 
énekkar és a fiatalok gitáros-énekes együttesének létrejötte.  Cigány zenészeink 
is szívesen vettek részt az egyházi zenében.

Aktívan  részt  vettünk  a  Városmisszióban.  Templomunk  sokszor  adott  otthont 
értékes kiállításoknak.

A tematikus éveket méltó módon megünnepeltük

20 éves múltra tekinthet vissza az ökumenikus mozgalom.

Templomunk szomszédságában alakított ki központot a Harmadik Világ szegényeinek Szolgái mozgalom.

Feléledt és újraindult a régi idők egyházközségi tudósítója.

Létrejött a ma már elengedhetetlen internetes plébániai honlap.

Imahátterünk a Rózsafűzér társulat, mely 1956 óta töretlenül kéri a Szűz Anya segítségét hazánkért, plébániánkért.

Kedves Ferenc Atya!

38 év szolgálat a Józsefvárosban több mint egy emberöltő. Sok ez, vagy kevés?

Péter apostol második leveléből idézve:
„Szeretteim! Ne kerülje el figyelmeteket az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap.”

Mi mindenesetre hálásak vagyunk ezért a 38 évért, amit itt a Józsefvárosban töltött.  Köszönjük a fáradtságot és áldozatot 
nem kímélő lelkipásztori szolgálatát, szeretetét.

Közösségünk  nevében  engedje  meg,  hogy átadjam  R. Törley  Mária alkotását,  a  diadalmas  Krisztust,  aki  mögött  még 
felsejlik  a  kereszt.  Üzenete  számunkra,  hogy meghaltam értetek,  de feltámadtam és  élek értetek,  és  ti  is  élni  fogtok,  ha  
megmaradtok szeretetemben. 

Kívánjuk, hogy következő állomáshelyén a Szentháromság kegyelméből erőt merítve szolgálja a rábízottakat.

Quirin Károly          
a Képviselőtestület elnöke


