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EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

egy RózsacsokoRRa

Ne hozzatok nekem virágokat,                     Köszöntéssel ne kényeztessetek:
Hervadtukon majd a szívem szakad.            Az ember fia tesz, amit tehet.

Szép szavakat se mondjatok nekem,             De ha lelkem a papírra teszem,
Az igazságot jobban szeretem.                     A kéz, amely ír, nem az én kezem.

Mit adjatok hát, ha adni kívántok?
Egy kézszorítást meg egy Miatyánkot!

Hegedus lászló
pápai káplán,

protonotárius, kanonok, é. esperes,

1983. július 2 – 2013. július 31. között kispesti plébános

nyugállományba vonulására
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amikor 1983-ban Abonyban vol-
tam plébános, egy júniusi dél-

utánon beállított hozzám a szom-
széd plébániáról Nagy András atya 
és azt mondta nekem: „Én vagyok 
az abonyi plébános!” „Hát én akkor 
hová megyek? – kérdeztem. „Úgy 
hallottam, hogy Kispestre.” – vála-
szolta. Balassay József apát úr kér-
te a nyugdíjazását a váci püspöktől. 
Így kerültem én a kispesti Nagy-
boldogasszony Főplébániára 1983. 
július 2.-án, Sarlós Boldogasszony 
ünnepén. Néhány nap múlva meg-
jött a dispozicióm is, és letettem 
a plébánosi esküt Dr. Bánk József 
váci érsek-püspök kezébe. Akkor 
nem gondoltam, hogy harminc 
esztendőt fogok ezen a plébánián 
szolgálni. 

Lelkipásztori feladatom Isten 
országának felépítése volt embe-
ri lelkekben, és a közel 100 éves 
templomunk renoválása. Ebben 
az időben a hagyományos Kispest 
kertes házait szanálták. Helyette 
10 emeletes panelházakat építet-
tek. Az itt lakóknak Budapest kü-
lönböző kerületeiben adtak helyet. 
Ide pedig más kerületekből költöz-
tették az embereket. A plébániát 
is panelházba akarták költöztetni. 
Szerencsére a pénz elfogyott, és a 
szanálást le kellett állítani.

Ebben az időben sokat zarán-
dokoltunk a hívekkel. Lourdes, 

Fatima, Csensztohova, Róma – és 
Európa különböző kegyhelyeire. 
Közben vezekeltünk és imádkoz-
tunk. Egységes közösséggé ko-
vácsolódtunk. Imádságainknak 
az lett a következménye, hogy 
Darázsfalván, II. János Pál pápai 
látogatásán már ott tudtunk len-
ni híveinkkel. Megszűnt a vas-
függöny. Mindszenty bíborosunk 
földi maradványai végrendeleté-
nek megfelelően visszatérhettek 
az esztergomi bazilikába, ahonnan 
annak idején erőszakkal hurcolták 
el. Augusztus 16.-án II. János Pál 
pápa szentmiséjén könnyes szem-
mel adhattunk hálát a történelem 
Urának, hogy annyi megpróbálta-
tás után hazánk végre szabad lett.

1993-ban II. János Pál pápa ren-
delkezése folytán Budapest, amely 
három egyházmegyéhez tartozott, 
Esztergom–Budapest i  Főeg y-
házmegye lett. A világ fővárosai 
ugyanis mind egy egyházmegyé-
hez tartoznak. 1994-ben ezt kö-
vette a Főegyházmegyei Zsinat, 
amely a hívek lelki vezetésére üd-
vös határozatokat hozott. „Éljünk 
méltóan Krisztus evangéliumá-
hoz!”. (Fil 1,27)

Közben sikerült visszakapnunk 
közösségi termeinket, megkezdte 
áldásos működését a Katolikus Ka-
ritász, amely önzetlen szeretettel 
szolgálja a rászorultakat. Megta-

Magasztalja lelkeM az én uRaMat!

(Az arcképet Nagy Bettina készítette)
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pasztalva azt az örömet: „Nagyobb 
boldogság adni, mint kapni!”

1992-ben a Petőfi utcai iskolából 
Reménység Két Tanítási Nyelvű 
Ökumenikus Keresztény Iskolát 
sikerült alapítani az akkori Önkor-
mányzat, továbbá Lévai Levente 
polgármester és Kertész Csaba al-
polgármester segítségével. Hálás 
köszönet a Kuratórium tagjainak 
és a lelkészeknek, hitoktatóknak, 
akik 20 éven keresztül örömmel 
dolgoztak if júságunk szellemi és 
erkölcsi felemelkedésén.

2012-ben Gajda Péter polgár-
mestersége és Ékes Gábor alpol-
gármestersége alatt Dr. Erdő Péter 
bíboros úr átvette a Reménység 
Két Tanítási Nyelvű Iskolát a Bu-
dapest-Esztergomi Főegyházme-
gye katolikus iskolái közé. Hálás 
köszönet érte nekik és az Önkor-
mányzat tagjainak, hogy készsé-
gesen segítették a jövő nemzedék 
ügyét.

2004-ben ünnepeltük templo-
munk felszentelésének 100 éves év-
fordulóját. Híveink támogatásával 
sikerült kívülről teljesen felújítani 
az Isten házát. Benedek György 
Munkácsy-díjas szobrászművész 
munkája az a dombormű a bejá-
rat fölött, amelynek témája: Szent 
István király felajánlja országát a 
Boldogasszonynak. Elkészültek 
a díszkövek is, mert a régiek már 
szétmállottak. Most pedig templo-
munk 110 éves tetőzetét cseréljük 
ki, mert a cserepek már elavultak 
és a tetőlécek szétmorzsolódnak.

Két plébános is volt, aki 25 évet 
szolgált ezen a plébánián: Ribényi 
Antal az első plébános, aki a temp-
lomunkat építette. Itt van eltemet-
ve a templomunk kápolnájában. A 
másik pedig Merva Imre prépost-
plébános, aki Budapest ostromát 
átélte és káplánjával, Tomori Já-
nossal, Székely Mihály izraelita 
operaénekes életét a nyilas uralom 
alatt megmentette. Merva atya a 
Jézus Szíve-templomban van elte-
metve. 

Mint kispesti káplán is szolgál-
talak benneteket 8 évig: 1966-1974 
között. 1972. március 15.-én meg-
halt édesapám a szolnoki kórház-
ban. Mezőtúri plébánosságom 
alatt 1975. február 17.-én édes-
anyám is meghalt, akit Feranecz 
atya eltemetett édesapám mellé 
a szajoli temetőbe. Plébánosként 
30 évet szolgálhattam Kispesten. 
Hála legyen érte a jó Istennek! Kö-
szönöm, hogy jó munkatársaim 
voltatok. „Nevetek fel lesz jegyezve 
az élet könyvében!”

Szeressétek Gyetván Gábor atyát, 
akit a Bíboros úr helyezett ide hoz-
zátok, és segítőtársát, Paduraru Ju-
lián atyát!

(Hegedűs László  plébános)

 Nyár van megint,  Nem tudhatod,
 Arcon legyint   Hogy hány napod
 Friss napsugár:   Van mérve még…
 Gyerünk, gyerünk,  Biztos csak egy:
 Heverni kár!   Nem lesz elég.

 Hiszen tudod:   Mikor kapod
 Reád szabott   Végső napod,
 Hány munka vár.  Nincs tudni agy.
 Hamar, hamar,  Fontos csak egy:
 Henyélni kár!   Ember maradj!

   Mígnem kinő
   Belőled Ő,
   Ki egy veled,
   Aki embernél
   Emberebb.

az ötvenes évek elején a magyar 
történelem legsötétebb idősza-

kát éltük. Az ország prímása súlyos 
ítélettel börtönben ült, püspököket 
és papokat internáltak és népünk 
vezetői fennen hirdették, hogy egy-
házra nincs tovább szükség. Egye-
sek félelmükben hátat fordítottak 
a templomnak. Ilyen világban egy 
tehetséges tanuló papnak készült, 
nem is titkolva elhatározását, ezért 
osztálytársai már akkor esperes úr-
nak hívták. Eltökélten hitte, hogy 
az Evangéliumot akkor is hirdetni 
kell, amikor alkalmas arra az idő, 

és akkor is, amikor nem. A nehéz-
ségek ellenére elszántan kitartott 
választott hivatása mellett. 

A szemináriumi évek után Vácott 
1955. június 19-én szentelte pap-
pá Dr. Kovács Vince apostoli kor-
mányzó. Mint káplán évekig járta 
az alföldi falvak poros, sáros, havas 
útjait, hol gyalog, hol meg moto-
ron. Állomáshelyei voltak: Nagy-
káta, Tápiószele, Szabadszállás, 
Tura. Bárhová is került, munkája 
nyomán mindenütt felvirágzott a 
hitélet. 1966-tól 1974-ig Kispesten 
káplánként működött. Már ekkor 

eMbeR MaRadj!

30 év kispesten
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észrevették a hívek kiemelkedő 
lelkipásztori karizmáit. Ezután is-
mét az Alföldre vezérelte a Gond-
viselés, ahol plébánosi kinevezést 
kapott Mezőtúrra majd később 
Abonyba.

30 éve, 1983. július 2-án, Sarlós 
Boldogasszony ünnepén vette át a 
kispesti Nagyboldogasszony főplé-
bánia vezetését. A nehéz körülmé-
nyek ellenére is óriási lelkesedéssel 
látott munkához. Az 1985. év for-
dulópont volt, mert megérkezett 
Fatimából a templomban ma is lát-
ható Szűzanya-szobor. Ettől kezd-
ve minden szombaton és vasárnap, 
valamint a fatimai jelenési napokon 
rózsafüzéres engesztelést tartott. 
Nagy kitüntetésként érte, hogy a 
Szűzanya vándorszobra az eszter-
gomi bazilika és a Mátyás-templom 
után a mi templomunk vendége volt 
1994. szeptember 19-én. 

A feladatok egyre nőttek: László 
atya a Kispest-Pestszenterzsébet 
kerület esperese lett, majd rábízták 
az állandó diakónusok lelki veze-
tését. De jöttek az elismerések is. 
1999-ben a Szentatya pápai káp-
lánná nevezte ki, mely megtisztelő 
cím Rómából érkezett, és azt a Pá-
pai Évkönyvben is nyilvántartják. 
2001-ben főpásztora protonotárius 
kanonokká nevezte ki, így már a 
főegyházmegye életében is fontos 
szerepet kapott.

Hegedűs László atya sokrétű fel-
adatai végzésekor hol lelkipásztor, 
hol pedig diplomata, viszont soha 
nem politizál: pártállására és fele-

kezetére való tekintet nélkül bárkit 
szívesen lát a szertartásokon vagy 
az ünnepi rendezvényeken. Kispest 
Önkormányzata is felfigyelt széles-
körű, áldozatos munkájára, ezért 
1995-ben Kispest Díszpolgára elis-
merő címmel tűntették ki.

Munkássága alatt az egyházköz-
ség területén három meghatáro-
zó lelki bázis jött létre. 1991-ben 
nyílt meg a Szent Ignác Katolikus 
Egyetemi Kollégium. Az onnan 
kikerülő f iatalok a magas szintű 
szakmai képzettség mellett elsajá-
títhatják a jezsuita lelkiség alapvető 
vonásait is. Kispestnek korábban 
nem volt vallásos szellemű iskolája, 
ezért 1992-ben az Önkormányzat 
és a kerületben működő történelmi 
keresztény egyházak közösen lét-
rehozták a Reménység Ökumeni-
kus Keresztény Iskola Alapítványt, 
amelynek iskolája előbb átalakult 
kéttannyelvű oktatási intézmény-
nyé, az elmúlt évben pedig a fő-
egyházmegye katolikus iskoláinak 
sorába lépett. Az 1938-ban alapí-
tott Unum Sanctissimae Trinitatis 
Társaság 1993-ban telepedett le a 
Kisfaludy utcában.

Templomunk felszentelésének 
100 éves évfordulójára jó előre meg-
kezdte az előkészületeket, melynek 
jegyében elkészült a templom be-
járata feletti dombormű, amely azt 
a jelenetet ábrázolja, amikor Szent 
István királyunk élete végén orszá-
gunkat a Boldogasszony oltalmába 
ajánlja. Alatta pedig a másik mű-
alkotás: Mária a két életfával. Kö-

vetkező lépésben az oldalbejáratok 
fölé „Az angyali üdvözlet” és  „A 
fájdalmas anya” kisdomborművek 
készültek el, valamennyi Benedek 
György Munkácsy-díjas szobrász 
sajátos művészi megfogalmazásá-
ban.

2002 karácsonyára jóakaratú 
emberek kezdeményezése alapján 
templomunk díszkivilágítást ka-
pott. Több lépcsőben megtörtént a 
templom teljes tatarozása, valamint 
a plébánia épületének külső és belső 
rendbehozatala. Jelenleg a templom 
tetőzetének teljes felújítása folyik.

Templomunk centenáriumára 
köny vet is írt egyházközségünkről, 
melyben az eltelt viharos száz esz-
tendő eseményeit örökítette meg. 
Nagy gondossággal gyűjtötte hozzá 
az anyagot, még levéltárba is elment 
a részletek tisztázása végett, hogy 
az évszázad hű krónikása lehessen. 
Nemcsak a jó hagyományokat, ha-
nem a legkorszerűbb eszközöket is 
felhasználja az egyházközség építé-
sében. 

Plébános atya szíve nagy, sokan 
beleférnek. Különösen szereti a 
gyermekeket, hiszen övék a jövő és 
a mennyek országa. A középkorúa-
kat azért becsüli, mert ők hordoz-
zák az élet terheit, és sokat mun-
kálkodnak az egyház ügyén. Végül 
közel állnak szívéhez az idősek is, 
akik már bizonyítottak az életben, 
mindig lehet rájuk számítani, és ők 
tanítják imádkozni unokáikat. Ál-
dozatos és hiteles életének hatásá-
ra többen választották a papi vagy 

szerzetesi hivatást, akik különböző 
helyeken működve az ő lelkiségével 
építik Isten országát.

Végül de nem utolsósorban az 
egyház ügyében végzett legki-
sebb munkáért is hálás köszönetet 
mond. Sok teendője közül semmi-
ről sem feledkezik meg, mindent 
időben megszervez. Csak egyet fe-
lejt el mindig: az őt ért megbántást, 
a rosszat.

Most hálát adunk a Gondviselés 
különös kegyelméért, hogy László 
atyát hozzánk vezérelte, hogy ben-
nünket mindig egy-egy lépéssel 
Istenhez közelebb vezessen. Csa-
ládjából hozta a szilárd hitet, az 
erkölcsi tartást és a hazaszeretetet. 
Édesapja még a legnehezebb idők-
ben is büszke volt pap f iára, édes-
anyja gondoskodó szeretete pedig 
mélységes Mária-t iszteletének 
alapja.

Lelkipásztor számára talán az a 
legnagyobb ajándék, ha nem csa-
lódik híveiben, ezért nekünk is 
különösen nagy a felelősségünk. 
Köszöntjük László atyát a harminc 
éves plébánosi ténykedését lezáró 
nyugdíjba vonulása alkalmából az 
egyházközségi képviselőtestület, 
valamennyi közösség, szervezet, 
lelkiségi csoport, a templomi és a 
plébániai szolgálatban közvetlenül 
vagy közvetve részt vevő munka-
társak, valamint a kispesti hívek 
nevében. 

Köszönjük az egyes személyekért, 
az egyházközség és a kerület ügyei-
ért való törődését és fáradozását, és 
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kívánunk Neki jó egészséget, na-
gyon sok örömet, meghitt és békés, 
imádságban töltött éveket. Kérjük 
a Mindenható Istent, hogy szilárd 

hitéért, odaadó munkájáért és hű-
séges szolgálatáért László atya papi 
munkáját egykoron majd az örök 
élet jutalmával koronázza!

 Őszi kertben 
 Őszi lombok zúgdogálnak.
 Őszi kedvem
 Sóhajai, furcsa felhők,
 Őszi égen úszdogálnak.
 Mondd, Uram, mit akarsz tőlem?

 Sárga bundás sebes mókus
 Fölszalad a görcsös ágon.
 Merre szaladt el az én világom?
 Úgy elment, itt se volt a nyár,
 Hogy reszket a lomb közt a napsugár!
 Mézes, napos, egynapos ősz.
 Mit zörmöl a tél, amit megelőz?
 Uram, mit tartogatsz?

 Verik a diófát, zörög a dió.
 Egy kérdés zörög a számon:
 Van-e még, van-e még gyümölcs a fámon, 
 Ajkakat édesíteni jó?
 Zizzen a sárga levél:
 Jelenti magát a tél.
 Mondjátok, mondjátok rőt levelek,
 Van-e még bennem egy gyújtatnyi meleg,
 Egy lábasnyi levest megfőzni tüzemnél?
 – Uram, ha üzennél!
 Mire tartogatsz?

(Munkatársaid)

(Az idézett költemények Sík Sándor versei)

oszi keRtben


