
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 

Az elmúlt negyedévben újra a járványhelyzet határozta meg mindennapjainkat. A november           
óta tartó kijárási tilalom annyiban más, mint ősszel, hogy az egyházi szertartások            
megtartására lehetőség van. Ezzel párhuzamosan természetesen a legtöbb egyház az online           
lehetőségeket is biztosítja, illetve a szertartások során jelentős erőt és energiát fordítanak a             
maszk viselésére, távolságtartásra, fertőtlenítésre is. 

A hagyományos kerületi búcsúk, ünnepségek (Szent Imre, Szent Mihály stb.) egy része            
„csökkentett” létszámmal megtörtént, egy része nem került megtartásra. 

A leglátványosabb beruházás, a Szent Imre templom felújítása befejeződött. A kerület jelképe            
újra teljes fényében pompázik. A műszaki átadás megtörtént, de a hivatalos ünnepélyes átadó             
ünnepség elmaradt. Bízunk benne, hogy tavasszal lesz rá mód, lehetőség, hogy megfelelően            
ünnepélyes körülmények között, a hívek sokasága között történjen meg az átadás. 

A másik nagy egyházi infrastruktúrához köthető építési beruházás, a Szent Margit           
Gimnázium tornacsarnok-építése is befejeződött, szűk körben átadásra került. 

150 éve született Boldog Dr. Batthyány Strattmann László (az egyetlen boldoggá avatott            
magyar orvos) tiszteletére ünnepi szentmise volt a Budai Ciszterci Szent Imre           
Plébániatemplomban, 2020. 10. 18-án. Dr. Faigl Ilona Mária elnök által szervezett ünnepség            
keretében a szentmisét S.E.R. Snell György esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be. A           
szentmise záró áldása után Angyal Júlia festőművész képének a megáldása történt a            
Batthyány Kápolnában. Az ünnepséget a Batthyány-család számos tagja, Dr. Merkey Béla, a            
Semmelweis Egyetem rektora is megtisztelte. 

Több egyeztetést folytattam Kocsis Tamással, a nyáron létrehozott Dél-budai Görögkatolikus          
Szervezőlelkészség vezetőjével. Jelenleg a Bartók Béla úton található Szent Imre kápolnában           
találtak otthonra. Bízom benne, hogy a Dél-budai régióban is meg tudnak erősödni a             
Görögkatolikusok, és ebben a kerület is tud majd segítséget nyújtani. 

A hivatal szintjén a 2020. évi egyházi támogatások lebonyolítása folyamatos, a           
szerződéskötések, teljesítések, elszámolások folyamatosan történnek. 

A 2019. évi támogatások elszámolása megtörtént. 

Az idei évben nem lehetett a kerületi adventi gyertyagyújtást megszervezni. Reméljük, hogy            
a következő években visszatérhetünk e szép hagyományhoz, amikor is a kerület különböző            
felekezeteinek képviselői együtt áldják meg és gyújtják meg az adventi koszorú első            
gyertyáját. 
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