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Templomszentelés

„Most érkeztünk igazán haza”
Az utóbbi években többször örülhettünk
együtt templomaiban gyarapodó keresztény
közösségeinkkel. Megújult a biai római katolikus temetõkápolna, a biai református
templom. Tavaly szeptemberben a torbágyi
református gyülekezet vette birtokba a korszerû, igényeinek megfelelõ, új templomot.
A vállalkozási terület is gazdagodott egy kicsi
kápolnával, s az iharosi erdõben is befejezés
elõtt áll a Szily-család temetõkápolnája.
Most Herceghalmon ünnepelhettünk,
ahol Kulturális Egyházi Központot, ökumenikus templomot szenteltek 2002. augusztus 18-án.
A szentelésen az egyházak képviseletében részt vett Takács Nándor székesfehérvári római katolikus püspök, Csuka Tamás
református tábori püspök, Szebik Imre
evangélikus püspök, Endreffy Géza evangélikus lelkész, Kertész Péter kanonok, Varga

gyen bennünk az Isten! Ha így lesz, megmarad a templom az emberekben, mert nem a
kövek adják a templomot, hanem Isten
népe.
Takács Nándor püspök úr beszédében
Zakeus történetét fejtette ki. Jézus, találkozásukkor megszólította a kistermetû, de
nagy gazember, csaló bankár Zakeust, akit
ez az esemény bûnvallomásra, bûnbánatra
és jóvátételre indított. Ez Zakeus és az egész
közösség javát szolgálta. Ezért fontos és nagyon szükséges a hely, a templom, ahol mi,
gyarló emberek találkozhatunk Jézussal. A
beszédek után a szentelés szertartása következett.
Ezután ünnepi közgyûlést tartottak, ahol
ismertették az építkezés pénzügyi adatait. A
költségekhez Herceghalom önkormányzata
25 millió, a római katolikus egyház 13 millió,
a református egyház 5 millió, az evangélikus
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Imre biai plébános, Tankó Zoltán és Mónika torbágyi református lelkészek.
Sok-sok díszvendég között
ott volt Szalai István egyházügyi
államtitkár, Selmeczi Gabriella
országgyûlési képviselõ és Keller
László közpénzügyi államtitkár,
a mehrstetteni testvérváros polgármestere, az adományozók,
az építõk, a környezõ települések polgármesterei. Az ünneplõ
közönség soraiban sok biatorbágyi is megjelent, akik ajándékul gyertyatartókat vittek az új
templom oltárára.
Elsõként a harangot szentelték fel és emelték be a toronyba, majd megnyitották a templom kapuját a következõ szavakkal „Az Úr Jézus Krisztus által van menetelünk az Atyához:
Õ adott elénk nyitott kaput,
amelyet senki be nem zárhat.”
Ezután az egyházi vezetõk
szóltak a hívekhez. Csuka Tamás református püspök arról
beszélt, hogy nem az Istennek
kell a templom, hanem az embereknek. Velünk az Isten, le-

egyház 2 millió forintot biztosított. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, illetve a Miniszterelnöki Hivatal 12 millió
forinttal járult hozzá az építkezéshez. Adakozásból 20 millió
forint gyûlt össze, azonban 5 millió forint még hiányzik a teljes
összegbõl. Ezután megköszönték az adományozók áldozatvállalásait, és Schnaider László polgármester úr rövid beszédet
mondott, melynek utolsó mondata valahogy így szólt: „Most
érkeztünk igazán haza”.
Az ünnepség fényét emelte a
herceghalmi
kórus
és
a
mehrstetteni fúvószenekar közremûködése, és a pompás fogadás, melyet a vendégek számára
a tornacsarnokban rendeztek.
Hisszük, és reméljük, hogy ez
az új templom – a bevezetõben
felsoroltakkal együtt – a templomot igénybe vevõ közösségnek
nemcsak anyagi, hanem lelki és
talán lélekszámbeli gyarapodását is szolgálni fogja.
Éva

