
Kedves Testvérek! 

„Uram, szeretem házad rejtekét, * és dicsőséged lakóhelyét.” – szól Dávid zsoltára (Zsolt 26,8) amely 

visszaköszön a templomszentelés zsolozsmájában is. Ez a buzgóság vezet bennünket is akkor, amikor 

az Úr házáért munkálkodunk, imádkozunk vagy adakozunk. 

Amint azt bizonyára a kedves Testvérek is észrevették, az elmúlt 5 hónapban részleges felújításon ment 

keresztül a sekrestye és a körülötte levő kiszolgáló területek, valamint a Szent József-kápolna. A 

felújítás a Ferencvárosi Önkormányzat és Koháry Erzsébet testvérünk adományából indult el. A 

sekrestyében a több mint 30 éves PVC padlót kőporcelán burkolatra cseréltük. (Sajnos a megtalált 

eredeti terrazzo burkolat nem volt menthető.) Kijavításra került a beázások miatt sok helyen málló 

vakolat, a sekrestyében a rengeteg falon kívül vezetett kábel nagy részét sikerült a falba süllyeszteni, a 

helyiségek egységes festést kaptak, és a nyílászárók egy része is megújult. Sok évtizedes adóság volt az 

apszis körüli folyosón kényszerűségből kialakított konyha megszüntetése, amely csaknem 70 évvel 

ezelőtt azoknak a nővéreknek készült, akik a szerzetesrendek feloszlatása után sekrestyésként itt 

maradhattak. Ez volt a szentély körüli folyosóból kialakított lakásuk konyhája. Az új konyha kialakítása 

elkezdődött a sekrestye melletti régi irodahelyiségben, amelynek különböző funkciókat kell ellátnia: 

parázskészítés templomőrök étkezése, agapék előkészítése, vázák és egyéb edények mosogatása, 

tisztítószerek tárolása és takarítás-előkészítés valamint liturgikus és egyéb textíliák mosása. Szeretnénk 

az új konyhát úgy bebútorozni és gépekkel felszerelni, hogy a kis helyen minden funkció megfelelően 

ellátható legyen. A tervezés során elsődleges szempont volt az egyszerűség, a funkcionalitás, a 

biztonság a tartósság és a könnyű tisztíthatóság. Mindez további 1,5 millió forintba kerül, azonban erre 

már nincs anyagi forrása a lelkészségnek, ezért kérjük a kedves testvérek támogatását. Hogy kézzel 

fogható legyen az adományozók számára, hogy pontosan mihez járulnak hozzá, az alábbi táblázatban 

jelöltük, hogy milyen bútorokra és berendezésekre van szükség, és azok kb. milyen összegbe kerülnek.  

2 db fiókos alsószekrény (600x600x800) 40.500,- Ft/db 

1 db fiókos alsószekrény főzőlaphoz (600x600x800) 52.500,- Ft/db 

1 db gázfőzőlap (4 égős) 27.000,- Ft/db 

1 db füstelszívó 55.000,- Ft/db adományozva 

2 db alsószekrény mosogatóhoz (600x600x800) 21.000,- Ft/db 

1 db kétmedencés ipari mosogatótálca (500x500x300) 100.000,- Ft/db 

1 db nagykonyhai kiöntő és kézmosó (500x600x900) 140.000,- Ft/db 

2 db nagykonyhai csaptelep 40.000,- Ft/db 

1 db 80 literes elektromos forróvíztároló (lapos kivitel) 76.000,- Ft/db 

1 db elöltöltős mosógép 100.000,- Ft/db 

1 db kihúzható asztal 40.000,- Ft/db 

2 db rakatolható szék 5.000,- Ft/db 

1 db pult alatti hűtőgép fagyasztóval (~100 liter/~15 liter) 50.000,- Ft/db 

2 db felsőszekrény (600x370x1000) 23.500,- Ft/db 

1 db felsőszekrény (400x370x1000) 17.500,- Ft/db 



1 db felsőszekrény mikrohullámú sütőhöz 19.500,- Ft/db 

1 db munkalapvilágítás 30.000,- Ft/db 

2 db tűz-, vegyszer- és vízálló konyhapult (~ 2500x650) 125.000,- Ft/db 

1 db mosdószekrény, mosdókagyló és csaptelep (sekrestye) 75.000,- Ft/db adományozva 

1 db asztali lámpa (sekrestye) 5.000,- Ft/db 

1 db falikar felújítása (sekrestye) 12.000,- Ft/db adományozva 

elektromos szerelvények, szerelési anyagok 70.000,- Ft 

munkadíjak 400.000,- Ft 

A fenti tárgyakra, eszközökre, munkadíjakra kérjük a kedves testvérek adományait. Ki is választhatunk 

közülük egy-egy tételt, amelyet szeretnénk adományozni, de általános adományokat is hálásan 

köszönünk. Az adományokról téglajegy formájában emléklapot adunk minden kedves adakozó 

Testvérünknek. Felajánlásaikat jelezhetik, illetve átadhatják a sekrestyében a szentmisék előtt és után 

Péter atyánál, valamint a sekrestyéseknél, adományozási szándékukat előre is jelezhetik e-mailben a 

felujitas.orokimadas@gmail.com címre, amelyen időpontot is lehet egyeztetni, és megtehetik 

átutalással is a Lelkészség alábbi bankszámlaszámára: 

10702404-66566487-51200002 
 

Érezzük sajátunknak a templomunkat, és vegyük ki részünket a fenntartásából, karbantartásából, 

felújításából!  

További jó hír, hogy ajánlatkérési szakaszba ért templomunk nagyobb felújítása, amely közel sem lesz 

teljeskörű, de mindenképpen nagy lépés, amelyhez hasonlóban nem volt része templomunknak az 

elmúlt 60 évben. A munkák reményeink szerint a nyár végén indulnak majd el, és tavasz végén 

fejeződnek be. 

Továbbra is kérjük imádságaikat, hogy a 20. század viharai és szűkös esztendői után a 21. században 

mielőbb ismét régi fényében hirdethesse templomunk a Szentháromság egy Isten dicsőségét! 

 
 

Nagy Istenünk, kérve kérünk, 
templomodba jöjj ide; 
könyörülő jóságoddal 
kéréseink elfogadd; 
bőven áraszd áldásodat 
e szent helyre szüntelen. 
 

Nyerjék itt meg, amit kérnek 
esdekelve híveid, 
s amit kaptak, meg is tartsák 
szentjeid közt szüntelen, 
hogy az égi honba lépve 
békességre leljenek! 

(részlet a templomszentelés ünnepének zsolozsmája reggeli dicséretének himnuszából)  

mailto:felujitas.orokimadas@gmail.com

