
Szent Margit Templom felszentelésének 84. évfordulója 

Kedves Újlipótvárosi Testvérek! 
 
Ma van templomunk, az Árpád-házi Szent Margit templom felszentelésnek 84. évfordulója. Ezen a 
napon, 1933. október 15-én SERÉDI JUSZTINIÁN bíboros úr felszentelte a templomot. Úgy érzem, hogy 
ennek a beszédnek több fontos célja is lehet. Egyrészt elmélkedhetünk arról, hogy mit jelent a mi 
életünkben a templom, másrészt visszaidézhetjük a kort, amikor épült, és megkérdezzük: Milyen 
lelkülettel figyelték a templom alapjainak a lerakását az akkor itt élő emberek? Miért választották a 
Szent Margit nevet? Ezek az események mit üzennek számunkra? 
 
Az emberek általában úgy gondolkodnak, hogy a templom szent hely, Isten háza, ahol jelen van az 
Isten. Mi katolikus keresztények is valljuk, hogy szent hely, Isten háza, de azt is hozzátesszünk, hogy 
ahol Jézus Krisztus örök áldozata jelenné válik számunkra, és ahol ezzel az áldozattal mi keresztény 
emberek egyesülhetünk. Ahol saját egyéni áldozatunkat Jézus áldozatához kapcsolhatjuk, és 
ezáltal a mi áldozatunk is megszentelődik, értékessé válik. SZENT PÁL APOSTOL azt mondja, hogy 
amikor Jézus áldozatával lélekben egyesülünk, akkor mi is templommá válunk. "Nem tudjátok, hogy ti 
Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?" (1.Kor 3,16) Jézussal való találkozás 
megszenteli az embert. Erről hallunk a mai evangéliumban is. Jézus szentsége, szeretete vonzotta a kis 
Zakeust. Jézus közelébe akart kerülni. És amikor ez sikerül, Jézus eljön a házába, akkor ez ember 
megtisztul, és nagy elhatározást tesz: "Nézd Uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha 
valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette" (Lk, 19,1-10) Zakeus közel került 
Jézushoz, és ennek hatására megtisztult és megszentelődött. 
 
Ennek ismeretében érdemes visszaidézni a kort, amiben a templom épült. Nehéz idők voltak azok. 
A város peremén nagy gyárak épültek, és az itt élő embereknek nagyon nehéz élete volt. Nagyon sokat 
kellett dolgozni, kevés volt a bér, a tüdőbaj népbetegségnek számított. Érdemes megnézni a korabeli 
képeket. Az itt élő embernek templomra volt szüksége, hogy érezze Isten közelségét, hogy meg tudjon 
szentelődni, hogy egyéni áldozatát, amivel dolgozott, amellyel családját nevelte Jézus áldozatához 
tudja fűzni. Ezzel magyarázható, hogy ezen a területen egymás után épültek a templomok. Először a 
Karmelita templom (1899), később az Angyalföld-Magdolnavárosi Szent László templom (1929), 
majd az Újlipótvárosi-Lőportárdűlői Szent Margit templom (1933).  
 
Valószínű az itt élő emberek lelkületével is magyarázható, hogy miért BOLDOG MARGITRÓL nevezték 
el. Nem csak azért, mert közel volt a Margit-sziget, hanem azért mert az itt élő emberek lelkéhez közel 
állt az a királylány, aki segített a társain, aki együtt tudott érezni a betegekkel. Ráskai Lea által írt 
legendának az egyik legszebb részlete az, amikor a  többi sorort zavarja, hogy Margit olyan sokat segít 
a betegeken, és megkérdezik tőle, hogy "mit törődöl vele?", a régi szövegben ezt olvassunk, "mi 
tenéked benne?", és úgy válaszol, hogy fáj neki, hogy az Egyház tagjai szenvednek. Talán azt is 
mondhatjuk, hogy a szenvedő társaiban Krisztus testének tagjai szenvednek. Ő áldozatot hoz ezekért 
az emberekért. Az itt élő emberek is sok áldozatot hoztak, és megértették Szent Margit áldozatát.  
 
Mit az üzen számunkra a templom felszentelése? Mi is nehéz korban élünk. A mai embernek is 
nagyon sok áldozatot kell hoznia. Ma sem könnyű eltartani egy családot, sokat kell azért egy apának 
és anyának fáradoznia. A legtöbb férfi reggel elmegy dolgozni, és csak későn tér haza. Alig van ideje 
foglalkozni a feleségével, gyermekeivel. Ez nagy áldozatot jelent. Újfajta betegségek terjednek. Ezek 
inkább lelki, pszichikai jellegűek. Ilyenek például a különböző függőségek. Ha ilyen előfordul, akkor 
családnak, vagy egy közösségnek nagy áldozatot kell vállalnia a gyógyulások érdekében. Ezért fontos 
az, hogy az itt élő emberek tudják: van templomuk, amely szent hely, Isten háza, ahol fáradozásukat 
Jézus Krisztus áldozatához tudják kapcsolni, ahol segítséget kaphatnak.   
 
Imádkozzunk azért, hogy Szent Margit példájára mi is tudjunk Isten felé fordulni, Jézus áldozatából 
erőt meríteni. Tudjuk egymást lelkileg hordozni. Jézus kegyelméből részesülve tudjunk családon belül 
a béke hordozóivá válni. Akkor bízhatunk abban, hogy EZEKIEL PRÓFÉTA látomása itt is megvalósul 
(vö. Ez 47,1-12). A templomból káradó kegyelem életet visz az embereknek.  
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