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„Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Nézzétek, szövetséget kötök 
veletek, s utánatok utódaitokkal... Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány 
megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és 
köztetetek meg minden élőlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden 
lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom és megemlékezem az 
örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.” 
(Tér. 9,8 -16.)



A  felszentelő bíboros érsek 
előszava

Húsz évvel ezelőtt, 1985. május 25-én történt a Szentlélek- 
templom és plébániaépület alapkövének elhelyezése.

Nagy eredmény volt az akkori körülmények közt az új 
templom építésének lehetősége. A plébániaépület előrelátóan 
úgy készült, hogy szolgálja az ifjúsági lelkipásztorkodást. Ez a cél az iskola építésével gazdagon 
kibővült az elmúlt húsz esztendő alatt.

Csodálkozva állunk az elért eredmény előtt. Rövid idő alatt felépült a templom és 
mellette az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, és lett az ország egyik legnagyobb iskolai 
intézményévé. Az épület szól sokak munkájáról és áldozatáról, akikről bőven megemlékezik 
az emlékkönyv, amely azt is bemutatja, hogyan nőtt ki szinte a földből ilyen rövid idő alatt ez 
a hatalmas intézmény. Szól számtalan szülőről is, akik bizalommal küldték ide gyermekeiket. 
És szól a tanítás és nevelés eredményességéről, amely a szülők megelőlegzett bizalmát 
megerősítette.

Mindezeken túl az épület szól Isten gondviselő szeretetének a tényéről is. A zsoltáros 
hitből fakadó szavai itt szemmel láthatóak: „Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad 
az építő.”(Zsolt 126,1) Ezért hálás szívvel fordulunk gondviselő Istenünk felé; megköszönjük 
a tőle kapott nagy ajándékot, amelyet a közösség lelki javára akarunk fordítani.

Isten valÁmennyi jótéteményével hív bennünket országába, mutatja az oda vezető utat, 
és megadja a cél eléréséhez szükséges eszközöket. így szól mindnyájunkhoz, amikor a 
templomban és az iskolában szemléljük gondviselő szeretetének tényét. És szól a szülőkhöz 
is, hogy gyermekeiknek mutassák meg életük végső célját és az oda vezető utat.

Adja Isten, hogy ez a templom és iskola hosszú időn keresztül betölthesse hivatását. 
Boldog Apor Vilmos, légy közbenjárója a rólad elnevezett iskola diákjainak, pedagógu

sainak, szüleiknek, és a Szentlélek-plébánia közösségének.

Esztergom, 2005. április 2-án, Boldog Apor Vilmos halálának hatvanadik évfordulóján

D r . Pa sk a i Lá szló
bíboros, ny. érsek



A  győri megyéspüspök ajánlása

Agyőri Szentlélek-templom alapkövét húsz éve tette le dr.
Pataky Kornél püspök úr 1985. május 25-én. A templom 

felépült, létrejött a plébánia és megkezdődött a közösség 
építése. Ez a könyv a kezdeteket szeretné megörökíteni, 
majd beszámolni a plébánia életéről, fejlődéséről. Egyúttal a 
plébánia „História Domus”-ának lenne az első része.

Hálát adunk Istennek ezért az új lehetőségért és kérjük: 
áldja meg mindazokat, akik a templom és plébánia alapítását, építését elindították, segítették, 
és imáikkal, munkájukkal, áldozataikkal lehetővé tették megvalósulását.

A plébánia ifjú tagjai pedig merítsenek erőt az alapítók lelkesedéséből és hitéből, és 
vegyenek részt szíwel-lélekkel a plébánia életében, a hívő közösség további építésében.

Megköszönöm az alapító plébános, Benkovich Ferenc pápai prelátus, kanonok úr és 
munkatársai odaadó munkáját. Isten áldása legyen a plébánia hívein és a könyv olvasóin.

Győr, 2005. február 22.
pr

D r . Pá p a i Lajos
győri püspök



Győr polgármesterének 
köszöntője

Valahogy úgy kezdődött az egész, mint a mesében: hol 
volt, hol nem, volt egy fiatalember, aki egy 

Mosonmagyaróvár környéki, többségében horvát 
anyanyelvűek lakta faluban született. Szegény, de szorgos, 
erős hitű családban nőtt fel. Szerető szülei féltő gonddal, 
de kemény munkára nevelték. Amikor felcseperedett, érett 
megfontolással a papi hivatást választotta életútjának, és így indult el falujából szerencsét 
próbálni.

Vándorlásai során többek között Párizs városában és a Szentföldön is megfordult, ezalatt 
látóköre kitágult, hite tovább erősödött. Itthon, Magyarországon előbb Győr környékén, majd 
Győr városában telepedett le. Itt bízta meg nem kis leleményességet igénylő'feladatokkal 
néhai dr. Pataky Kornél győri püspök. Kezdetben bizony egyedül szembesült a nehézségekkel, 
hiszen nem voltak Benkovich Ferenc atyának -  mert róla szól az írás -  sem rokonai, sem 
befolyásos ismerősei. De volt erős akarata, szilárd hite, nagy munkabírása, és rendelkezett 
a másokra hatni tudás, az emberek mozgósításának képességével. A jó ügyekért kifejtett 
áldozatos munkája, ügyessége egyre több támogatót biztosított számára. Amikor törekvései 
eredménnyel jártak, híre, neve, elismertsége városszerte nőtt, katolikus hívők és nem hívők 
közt egyaránt.

És láss csodát, kedves Olvasó! Az elmúlt húsz évben hatalmas szervező munkájával, sok
sok támogatója segítségével szinte egy Pannonhalma méretű egyházi központot sikerült 
megszerveznie és létrehoznia Benkovich Ferenc pápai prelátusnak a győr-marcalvárosi 
lakótelep szélétől a győrújbaráti szelíd dombokkal bezárólag.

Szervezőtehetségét dicséri még a győri Püspökvár rekonstrukciója, a Győri Egyházmegyei 
Kincstár és Könyvtár és a Győri Egyházmegyei Papi Otthon ismételt egyházi tulajdonba 
vétele, kialakítása és felújítása még a rendszerváltás előtti időkben, lényegesen nehezebb 
körülmények között elérve mindezt, mint mostanság.

A katolikus egyházat, továbbá Győr város közösségét is gyarapító buzgalma, és a 
gyámolításra szorulókat, elesetteket támogató igyekezete ilyen csodákra, nagyszerű tettekre 
volt képes a XX. század végén és a XXI. század elején Ad maiorem Dei glóriám.

Papi tevékénységének 35 éves jubileumán, valamint egyik alkotása, a Szentlélek-templom 
alapköve elhelyezésének 20. évfordulóján köszönöm mindezt Győr város polgárai nevében.

Győr, 2005. március 5.
0  \

Ba l o g h  József
Győr város polgármestere



Légi felvéte l a templomról és a lakótelepről



Kedves Olvasói

Te, aki e könyvet most talán rendkívüli várakozá
sokkal veszed a kezedbe, ne keress benne különleges 

dolgokat, az elmúlt húsz év pontos kronológiáját a temp
lom építését, életét és a belőle fakadó intézményeket 
illetően. Vannak részek, amelyek csodálatos precizitással 
és sok utánajárással készültek iíjú segítőm, Biczó Zalán 
fáradhatatlan kutatása folytán, amiért itt ezúton is hálás 
köszönetemet fejezem ki neki a magam és mindannyió- 
tok nevében, hogy ezen áldozatos munka gyümölcse a feledés homályába merülés utolsó 
pillanatában rögzítette és összegyűjtötte mindazt, ami itt történt e röpke időben.

Húsz év nem nagy idő, de ha Isten kegyelmének erejével megtermékenyül, csodála
tos dolgok születhetnek. Egy olyan korban indult a templom építése, amikor a megannyi 
kudarcba fulladt próbálkozás után fel is adhattuk volna a reményt. A kommunizmus utol
só évtizedében a görcsös hatalmi erőfitogtatáson keresztül lehetett nap mint nap megta
pasztalni, hogyan odázták el újból és újból az építés engedélyezését. A másik oldalon már 
érezhetők voltak a diktatórikus rendszer összeomlásának jelei, éppen ezért halványuló 
hatalma, így nem szűntünk imádkozni és kérni, hogy egy új városrész ne maradjon temp
lom, Isten háza nélkül.

Közben apárizsi tanulmányaimatlezáró életre szóló szentföldi zarándoklat és annak csúcsa- 
ként az Utolsó vacsora termében elmélkedésben eltöltött idő eldöntötte a legfontosabb és a 
későbbiekben mindent meghatározó kérdést: az épülő Isten háza a Szentlélek hajléka lesz, 
ahol az oltáriszentségi Jézus megkülönböztetett helyet és szerepet kap. Idegenvezetőnk az 
Utolsó vacsora termében elmondta, hogy keresztény életünk szempontjából ez az egyik 
leglényegesebb hely, hiszen itt kaptuk az Oltáriszentséget, a köztünk továbbélő Krisztust, itt 
született az egyház az első pünkösdkor, amikor a Szűzanyával együtt imádkozó apostolokra 
leszállt a Szentlélek. Innen indult a szélrózsa minden irányába az Örömhír.

A teremből kilépve szembesültem a kietlen, sziklás, rideg, elhagyatott környezettel. 
Felötlött bennem a betonrengeteg, melyben a lakótelepen élnek. Úgy gondoltam, hogyha 
a Szentléleknek megvolt az ereje, hogy az írástudatlan, tanulatlan apostolok által az akkori 
világ embere kereszténnyé lett, akkor ez az erő jelen van ma is az új városrész lakói számára, 
így született a gondolat, hogy innen kérjük az alapkövet, ezáltal közel kétezer év múltán 
is fizikális kapcsolatunk van az első szentmise és a Szentlélek eljövetelének színhelyével, s 
bízunk abban, hogy lelki síkon is meg tudjuk teremteni ezt a bensőséges életközösséget és 
kegyelmi kontaktust.

Hazatérve buzdítottam az imádkozó embereket, a különböző betegségekkel, kereszttel 
megáldottakat, hogy legyenek segítségünkre az engedély kieszközlésében s majdan a temp
lom felépítésben, mert abban az időben bármilyen szűkösek is voltak az anyagi lehetőségek, 
a lelki háttér sokkal fontosabb volt, ugyanúgy mint napjainkban.



Az anyaszentegyházban csodálatosan működik a szentek közösségének munkálkodása. 
Lelkemben mély nyomot hagyott a többszöri lourdes-i zarándoklat, ahol a Szűzanya egyik 
jelenése alkalmával arra kérte Bernadettet, hogy merítsen a forrásból vizet. Ő először a 
Gave patak felé indult, de égi Édesanyánk a szikla tövében található pocsolyára mutatott. A 
kislány kutatására a sáros, piszkos földből tiszta vizű hegyi patak bukkant elő. Elhangzott 
Mária kérése, hogy ezen a helyen kápolna épüljön, ahova az emberek majd elzarándokol
hatnak. Bernadett nem félt elmondani a Szűzanya kérését a kemény Peyremar plébánosnak 
sem. A kis látnok reménységét a plébános gúnyolódó válasza sem törte le: „És, te, kislány, 
azt gondolod, hogy ezt nekem el kell hinnem?” Bernadett gyermeki egyszerűséggel azt 
válaszolta, hogy a „ Szűzanya nem azt kérte, hogy a plébános úr elhiggye, hanem hogy én 
mondjam el.” Akik jártak már Lourdes-ban, megtapasztalhatták Európa legnagyobb zarán
dokhelyén a mai világ nagy kegyelemforrását. Valamilyen módon ehhez tudom hasonlítani 
azt a területet, ahol most a templom 
és a plébánia áll.

Pápa felől közeledve a temetőhöz 
jobb kéz felől egy teljesen el
hagyatott, zsombékos, mocsa
ras terület volt látható. A temetőt 
ezen a gidres-gödrös részen keresz
tül is meg lehetett közelíteni -itt 
nyugodtak a nemrégiben eltemetett 
halottak. Miután a tárgyalásokon 
odáig jutottunk, hogy a hatóságok 
definiálása értelmében kápolnát 
építhetünk, kategorikusan kijelentet
ték, hogy csak ezen a helyen, a temető 
oldalában építhető, arra semmi esélyünk sincs, hogy a lakótelep felőli oldalon épüljön az 
Isten háza. 1984. december 24-én késő délután kint jártam ezen az elhagyatott helyen, hogy 
ott imádkozhassam: ahogy a lourdes-i pocsolyából élő vízforrás fakadt, úgy ezen a helyen 
majd a Szentlélek-templom legyen a kegyelemforrás a sok kereső, magányos lélek számára. 
Leljék meg a sok botladozás után azt, aki mindenki számára az egyedüli „Út, Igazság, és 
Élet”. A hosszú előkészítő tárgyalások után megkaptuk az építési engedélyt, s itt kezdődött 
meg 1985 tavaszán az építkezés. 1985 első hónapjaiban a győri templomokat az épülő tem
plom makettjével körbejárva próbáltam tervünket ismertetni és a jószándékú emberek an
yagi, lelki és kétkezi segítségét kérni. Emlékezetes marad utam első állomása, a karmelita 
templom, amikor több, mint 38°C-os lázban ébredve öt szentmisén ismertettem tervünket, 
s talán itt nyertem a szent ügy számára a legtöbb támogatót.

Szépen gyülekeztek a jelentkezők, akik április folyamán nagy számmal vették ki 
részüket a téglaszállításból. 80-90 személy kétkezi munkájával egy-egy megmozdulás 
alkalmával 60.000 tégla is az építkezés helyére került. Végig hűséges segítőm volt a börtönt 
megjárt, majd utána civil munkahelyen dolgozó Szabó József, jelenleg Fertőd-II. plébánosa, 
Árky Zoltán gyárvárosi plébános, Horváth Géza, a szomszédos Szent Imre-templom 
plébánosa, aki híveit mindvégig lelkesen buzdította a segítségre. Nem volt benne semmiféle



-a  ránk emberekre oly jellemző- féltékenység, hogy esetleg a templom felépültével veszítene 
híveiből. Szinte kivétel nélkül fel lehetne sorolni az összes győri lelkipásztort a Kisbácsán 
működő Németh Béláig, aki a későbbiek során amikor az építkezéseknél segédmunkások
ban hiány volt, mindig tudott lelkes segítőket toborozni, különösen a fiatalok körében.

Újabb lendületet adott az 1985. május 25-i csodálatos alapkő-letételi ünnep. Ezt követte 
az altemplom építése. Kemény munkálatok voltak, minden egyes alkalommal a vagonok 
kipakolásakor akár a cementet, de még inkább az oltatlan meszet illetően. Emlékezetes ma
rad egy mészkipakolás a szabadhegyi állomásnál. Egy szakadó esős reggelen jelezték, hogy 
megérkezett a szállítmány. Kezdtem telefonálni állandó segítőinknek, de szinte mindenhon
nan az volt a válasz, hogy ez lehetetlenség, esőben ez életveszélyes vállalkozás. Próbáltam 
optimistán kitérni a tiltakozások elől, hiszen még csak délelőtt volt, a munka pedig három 
órakor kezdődött. Amikor három órakor bementem az állomásra a papírokat intézni, még 
esett, rá öt percre a formális engedélyek birtokában elállt az eső. Körös-körül súlyos felhők 
tornyosultak, attól lehetett tartani, hogy bármely pillanatban felhőszakadás kezdődhet, s 
a teherautó a rakománnyal együtt elég. Este nyolc órakor, amikor a mészkupacot fóliával 
letakartuk, lassan újra eleredt az eső.

így folyt az építkezés, miközben Párizstól Németországon át a Benelux államokig felku
tattam mindazokat, akik készek voltak anyagilag is segíteni bennünket. A legtöbb segít
ség a szomszédos Ausztriából érkezett az Europáischer Hilfsfonds vezetőjének, Valentiny 
Géza prelátus úrnak a közvetítésével, valamint a kismartoni egyházmegye püspökének, dr. 
László Istvánnak és horvát anyanyelvű 
híveinek köszönhetően.

Képtelenség mindenkit érdeme és 
nagylelkűsége mértéke szerint kiemel
ni. A Jóisten az egyetlen igaz ismerője 
mindannak a sok szép és nagy léle
knek, akik áldozatos lelkülettel segítet
tek rajtunk.

így haladt az építkezés, s érlelődött 
szívünkben a remény, hogy ha betlehe
mi egyszerűségben és szegénységben is, 
de Amennyiben sikerül kizsaluzni az al
templom nagy részét,akkor ott ünnepelhetjükmegUrunkszületésétazelsőéjféliszentmisével. 
Nagyon enyhe idő volt.s az épülő templom egy sártenger közepén állt. Szentestére megfagyott, 
így lobogó tüzek jelzése mellett szárazon meg lehetett közelíteni az altemplomot. A jó hívek 
imádkozva és énekelve készülődtek. Ennek a szentmisének a hangulatát csak az érthette 
meg és érezhette át, aki jelen volt. Szabó József atyával koncelebrálva mutattuk be a leg
szentebb áldozatot szép számú hívő jelenlétében. Az első karácsony egyszerűsége mellett 
átéreztük annak mélységét, hogy a szeretet mire képes.

A munkák során az ösztönzött bennünket igazán, hogy ez a templom a mi templomunk 
lesz, hiszen a mi verejtékünk nyomán emelkedtek a falak, és mi is, mint élő kövek, be
leépültünk Krisztus egyházába.



A nagy munkákat megelőzően nyugtalan éjszakáim voltak, gyötört az aggodalom, vajon 
elegendő számú segítő lesz-e. Mindig meg kellett tapasztalnom, hogy kishitűségemben az 
Úr a maga nagylelkűségével megszégyenített.

Az 1986-os év kemény, következetes munkával telt, nagy segítségünkre voltak a 
Bouworde keretében dolgozó belga egyetemisták, akik készek voltak szabadságukból -két 
egymást követő évben is- három hetet példaadó munkában nálunk tölteni. Nem felejtem 
el az egyik tikkasztó meleg nyári szombatot: a külső vakolatot szállították a teherpályaud
varról, a segítők bőrét véresre marta az izzadság és a szálló mészpor. Közben az 1986. évi 
halottak napján az altemplomban is miséztünk az elhunytakért. A harangok szükségét 
megemlítve mindjárt megtörtént a felajánlás a lélekharangra Földi Bence részéről. Az 
emberi nagylelkűség csodálatos példáit volt alkalmam állandóan megtapasztalni. A nagy 
események mindig kihozzák az emberekből a nemesebbik énjüket. Az isteni gondviselés 
egyedi beavatkozásait éltem meg úton-útfélen, áldozatos lelkületű emberek hitét ismer
tem meg, s épültem belőlük.

Ha néha nagyon kemények és embert próbálóak is voltak a munkálatok, mindig derűs 
hangulatban, jókedvben folytak. Különösen Gunyhó Nándor barátunk biztosította ezt a 
vidám lelkületet.

Voltak nagyon meleg helyzetek is mint minden építkezésnél többször kellett egy- 
egy embert kórházba vinnem. Egyszer, amikor ujjam hegyét levágta a vas alátámasztó, 
magam is segítségre szorultam, de 
másnap püspököm kíséretében a 
bérmálásnál már helyt tudtam állni.

Az 1986. évi éjféli misén még nagy
obb számban vettek részt a hívek, az 
elsőhöz hasonlóan lelkesítettem az 
építőket és az imádkozókat, hogy amíg 
világra hozzuk, építjük Isten házát, ad
dig Mária példájára a saját életünket is 
Jézus méltó lakhelyévé formáljuk, hogy 
otthonra találjon tiszta szívünk tem
plomában.

Az 1986-1987-es kemény, hosszúra nyúló tél, a késői tavaszodás kissé nyugtalanított min
ket, hogy vajon pünkösd vigíliájára, a kitűzött időpontra, június 6-ára elkészül-e a templom 
legalább olyan fokban, hogy méltó legyen az áldásra. Az egyházmegye sok egyházközsége 
segített ekkor is.

Csodálatos volt az építés utolsó napjaiban, amikor éjfélekig dolgoztunk a férfiakkal a 
templomban. Este nyolc órakor valamelyikünk mindig felszaladt a toronyba, hogy meg
kongassa a harangot, mi pedig a leendő oltár irányába fordulva közösen elimádkoztuk 
az Úrangyala imádságot, imádkoztunk elhunyt szeretteinkért, majd vidáman folytattuk a 
munkát. E szép élmények erejéből a mai napig sokan élnek. A legszentebb hajlékot építet
tük, s közben a saját magunk élő Isten-templomát, lelkünket nemesítettük az önzetlenség 
és a nagylelkűség erénye által egy olyan világban, ahol az embert állandóan kísérti a kicsi
nyesség, az önmagunkkal való törődés, az irigység mételye. Köszönjük, Uram, hogy mind-



erre lehetőséget adtál az egyre növekvő templomépítő közösségnek!
így értünk az építkezés végső szakaszához. Sokan kételkedtek, lesz-e egyáltalán szentelés 

ilyen helyzetben június 6-án? Nem estünk kétségbe, és Isten segítő kegyelme sem maradt 
távol tőlünk, így érkeztünk el a nagy napig, melyre az utolsó pillanatban a város is biztosí
totta a sártenger közepén álló templom megközelítését.

Az első, igazán meleg nyári napon a mintegy húszezernyi hívő Győrből, az egyházmegye 
és az ország több pontjáról együtt adott hálát velünk a Szentlélek Isten új hajlékáért. Egy 
új templom kapuja nyittatott meg az emberek számára, ahol naponta bemutatják a leg
szentebb áldozatot, várják a megfáradt lelkeket, a bűneik ellenére még mindig szomjazókat 
és éhezőket, mint Jézus Jákob kútjánál a szamáriai asszonyt, akinek tanításában felfedi az 
örök életre szökellő vízforrást. Igazi pünkösd volt ez. Apostolok avatása és szétküldése. A 
sártenger közepén forrás fakadt, s aki ennek vizéből iszik, új életre támad.

Paskai bíboros atya, Pataky püspök úr, László István, a nagy jótevő, Kacziba püspök úr, 
a felszentelő püspököm, Szennay pannonhalmi főapát, sok paptestvér és rengeteg hívő je
lenlétében konszekrálta a templomot, átadta a legszentebb szolgálat számára. A szentelést 
követően örömmel láttuk vendégül a mintegy hétszáz lelkes segítőt, majd másnap, pünkösd 
vasárnapján, csodálatosan nagy számú tömeg gyűlt egybe a reggeli és azt követő nagymisére. 
Attól kezdve az ősegyházhoz hasonlóan a hívek száma egyre nőtt. Elindult az egyházközség 
és a templom élete.

Hétköznap, de főképp vasárnap szép számmal érkeznek a jó hívek a város minden 
részéből és a környező településekről mind a mai napig. Az isten kegyelme egyre növelte az 
üdvösségre rendeltek számát. Szabó József atya mellé Egresits Ferenc újmisés személyében 
újabb munkatársat kaptam. 1987 szeptemberében megindult a hitoktatói munka is.

Ahogy közeledtünk a kommunista rendszer összeomlásához, úgy növekedett a hittanosok



száma. Volt olyan nagyszombat, amikor 116 iskolás és felnőtt részesült a keresztség szent
ségében.

Az elsőáldozók és a bérmálkozók száma is szépen gyarapodott, házasulandók jöttek, 
hogy kérjék szerelmük megszenteléseként Jézus áldását.

Templomunk, mint a történelem évszázadaiban hagyomány volt, a temető mezsgyéjén 
áll. Papjaink küldetése az is, hogy a gyászban vigasztalják a hozzátartozókat, az elhunytnak 
megadják a végtisztességet, és a legszentebb áldozatban a holtak halhatatlan lelkének örök 
üdvösségéért imádkozzanak. Hányszor mondják a mélyen érző és hitük szerint élő hoz
zátartozók, hogy ha a gyászban, a fájdalomban van szépség és vigasz, akkor ezt megkapták. 
Atyák, paptestvérek, akik neves földi személyek temetésére, búcsúztatására gyűltek össze, 
mind megjegyezték, hogy felemelő és vigaszt nyújtó, amikor az elhunyt hozzátartozóinak 
jelenlétében Jézus áldozatával együtt az elhunyt élete áldozatát is bemutatjuk az Atyának.

A fiatalok is csakhamar megérezték, hogy ez az ő templomuk. Nem csupán az évente 
megrendezett ifjúsági napon, nemcsak a szombat esti gitáros miséken, hanem az egyszerű 
hétköznapokon is, amikor oly szép számban vették körül az oltárt. A hétvégi hat szent
misén nem egyszer százötvennél is több ministráns fordult meg az oltárnál. Közülük az 
Úr hamarosan vértanúkat is hívott magához.: Kocsis Zsuzsika testvérével a misére jövet 
kapta az égi behívót -egy figyelmetlen vezető gázolta halálra. Évek múlva így lett baleset ál
dozata Erzsi néni, majd később nagy min- 
istránsunk Peterdy Roland is. Képviselő- 
testületi tagjaink közül és híveink köréből 
az első világi elnök Prauer Gyula, Hegedűs 
Miklós és sokan mások indultak a legszen
tebb áldozat kegyelmével felvértezve a nagy 
útra. Minden templomnak megvan a sajá
tos küldetése. A mienknek az összes többi 
küldetés mellett ez a holtakért való imád
ság: „Mert szent és üdvös dolog az elhuny
takért imádkozni és lelkűkért áldozatot 
bemutatni.”(Mak)

Minden közösségnek, különösen egy 
újnak van sajátos karizmája. A mienknek 
ez talán az alkotásban, építkezésben adatott 
meg. A két évi megfeszített munkával össze
verbuválódott lelkes csapat vállalta a nemes 
feladatot, hogy még a rendszerváltás előtt 
helyreállítsák a régi szeminárium épületét, 
ahol az egyházmegyei könyvtár mellett ak
kor középiskolai kollégium működött. Jean 
Hindi nagylelkű, 200.000 dolláros felaján
lásával Balogh József, Győr város tanác
selnöke jóvoltából az egyházmegye vissza
kapta a régi szemináriumot. A renoválási



munkákban sokat fáradoztak a férfiak, a képviselő-testület tagjai, de a fiatalok is kivették 
részüket a könyvek többszöri átpakolásában az építkezés során. Nagy munkát vállaltak az 
asszonyok más falvakból jött önkéntesekkel, amikor a tatarozás után az egész épületet fel- 
takarították. így kerülhetett sor 1989. október 25-én, a köztársaság kikiáltása után két nap
pal az új Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár felavatására. Glatz Ferenc művelődési 
miniszter nyitotta meg a kiállítást, melynek értékes anyaga ( az esztergomi után a második 
az országban) végre méltó elhelyezést nyert. Megújult a romjaiban heverő könyvtár, s 
papi szívem örömére az egyházmegye idős, munkában megrokkant paptestvérei számára 
átadhattuk a Győri Egyházmegyei Papi Otthont is. Az avatáson jelen lévő Balogh József 
tanácselnök megszólított, nincs-e kedvünk egy katolikus iskola építéséhez. Ekkor mindjárt 
összeismertettem Jean Hindivel, akinek eredeti terve az volt, hogy egy iskola építésében 
segít bennünket, de mivel ez akkor még nem volt lehetséges, ezért a fenti intézmények létre
hozásában nyújtott segítséget. Jean Hindi ígéretet tett, hogy segít az iskola felépítésében. 
Pataky Kornél megyéspüspök, Balogh József tanácselnök és jómagam aláírtuk az első meg
állapodást az Apor Vilmos-iskola építésére.

A későbbiek folyamán a felsőbb helyeken történt változások miatt az iskola megvalósulá
sa egy időre megtorpant, de a Kolozsváry Ernő polgármesterrel folytatott tárgyalások 
következtében 1991. július 26-án, Szent Annának, az Úr Jézus nagyanyjának napján eldőlt, 
hogy az első feltételek mellett a város adományozza a telket, s 160 milliós támogatással az 
Apor Vilmos Alapítvány felépíti az iskolát.

Még szemináriumi éveimben első próbaprédikációmat Tóth Tihamér: Van gondviselés 
című és alapgondolatéi műve nyomán készítettem el, s az isteni gondviselés végigkísért 
egész papi életemben. A Gondviselő egyengette az utat az iskola építésének elindulásakor



is. így már ebben az évben, de ténylegesen 1992-ben indult meg az iskola építése, melynek 
alapkőletétele április 4-én, Apor Vilmos mártír püspök temetése napján volt. A kiválasz
tott evangéliummal utalni akartunk arra, hogy ha a búzaszem a földbe kerül és meghal 
önmagának, kiteljesedik az élete. így történt ez Apor Vilmos püspökkel is. Életében szemé
lyes és családi kapcsolatai révén jól ismerte a marista testvérek munkáját, s szerette volna 
letelepíteni őket székvárosában. Bár az orosz katona gyilkos golyója akkor ezt megakadá
lyozta, de a földbe hullott mag áldásos életének nem szabhatott gátat: a földbe rejtett búza
szem kikelt, s az Apor-iskola formájában meghozza százszorosnál is több gyümölcsét, hiszen 
az iskolának ma 1100 diákja és 100 óvodása van. Számomra minden nap egy nagyszerű 
élmény, amikor a tiszta lelkű, Istenre érzékeny és fogékony gyermekek gyűrűjében bemu
tatom Krisztus végtelen értékű áldozatát.

A szép összefogásból eredő munkák csak fokozódtak, hiszen ekkor már volt saját temp
lomom, s kérhettem a hívek segítségét.

Csodálatos módon, nagy szükségekben és megpróbáltatásokban felépült az iskola, s a 
mai napig bővül, alapterülete meghaladja a 18.000 négyzetméter hasznos területet.

Az iskola mellett a város támogatásával és sok jó lélek összefogásával egy szép
ott-hont is emelhettünk. A gondolat Istenben 
megboldogult, tiszta, önzetlen lelkű édes
anyámtól származik, aki földi életének utolsó nyarán 
egy szemműtétet követően, amikor a majdnem kész 
iskolát megmutatták neki, azt mondta: „Fiam, nem 
jól tettél, nem iskolát, hanem otthont kellett volna 
építened!” Halála után, amikor a körülmények és a 
lehetőségek úgy alakultak, 1996 őszén megkezdtük az 
otthon építését. A lakók az első elkészült ütembe 1997 
karácsonyán költözhettek be. Meg kell jegyeznem, hogy 
mindhárom építkezésen szentséges atyánk, II. János 
Pál pápa különleges áldása van. A templomra Pataky 
püspök úr kíséretében Rómában járva kértem áldást. 
Azokban a kommunista időkben a Szentatya még 
vissza is kérdezett: „És mind

en engedély rendben van?”. Az iskolára a Szentatya 1991-es mag
yarországi látogatása alkalmával a szombathelyi szentmisén kértem és 
kaptam áldását, amikor a sekrestyébe igyekezvén több pappal is leállt beszélgetni. A Szent 
Anna-otthonra stílusosan Szentatyánk győri látogatása alkalmából éppen Apor püspök 
sírjától jövet kértem az áldást.

Német jótevőink segítségével (ahol ismét Valentiny prelátus úr volt a közvetítő) a Szent 
Anna-otthon építkezésével párhuzamosan megkezdtük a Varga Ilona által 1991-ben 
adományozott szép fekvésű és adottságú telken az Apor Lelkigyakorlatos és Üdülőház 
építését Győrújbaráton. Ennek első részét 1998. június 28-án Németh Béla kanonok atya 
szentelte fel. Azóta ez a ház számtalan csoportnak, csillogó tekintetű gyermeknek nyújtott 
alkalmat testi és lelki felüdülésre. Itt folynak 1999 januárja óta a cursillók, amelyek számára



a 2000. esztendőben bővítettük a házat 18 
háromágyas, fürdőszobával ellátott rész 
hozzákapcsolásával.

A nagy igényre való tekintettel 1999-ben 
65, 2001-ben 33 lakással bővítettük a Szent 
Anna-otthont, amelynek áldásos működése 
sokat nyújt idős, beteg, ápolásra szoruló 
testvéreinknek. A rendkívüli igény miatt szo
ciális téren sohasem lehet eleget tenni, ezért 
vásároltuk meg Győrújbaráton az Arany 
János utcában a félkész Siénai-házat, amelyet aztán 2004 második felében alakítottunk át 
41 fős átmeneti gondozó hellyé és 36 fős garzonlakásos idősek otthonává. Papi életem egyik 
legszebb eseménye az volt, amikor szenteste bemutathattam kápolnájukban az első szent
misét, így Jézus köztünk és értünk is megszületve ad erőt keresztjeik hordozásához.

A Termeczky Alfréd által adományozott Rába-parti telken most készült el Schneider 
Sándor építészmérnök tervezésével és adományából egy szép csónakház felesége emlékére, 
Ilona-lak néven, mely fiataljainknak újabb sportolási lehetőségre ad alkalmat.

Amikor lepereg szemem előtt mindez, aminek megvalósításán dolgozhattam és tanúja 
lehettem, ha méltatlanul is, de Szent Pál szavai jutnak eszembe: „Isten kegyelméből vagyok, 
ami vagyok, s rám árasztott kegyelme meddő nem maradt. Többet fáradtam mindnyájuknál, 
igaz ugyan, hogy nem én, hanem Isten kegyelme velem. Tehát akár én, akár ők: ugyanazt 
hirdetjük s ezért lettetek hívőkké.”(l Kor 15,10-11)

Most, amikor a húsz évvel ezelőtti kezdetre emlékezünk vissza, szívünket mérhetetlen 
hála és igazi keresztény öröm tölti el, hogy mint Isten választottai oly sokan dolgozhat
tunk ennek a templomnak a felépítésén. Mindazon tervek megvalósításában, amelyeknek 
szülőanyja az Isten háza, a Szentlélek Úristen segített bennünket akaratunk edzésével a 
megpróbáltatások idején, s amire az indíttatást megadta, ahhoz mindig biztosította a segít
séget nyújtó testvéri kezet is.

Itt szeretnék köszönetét mondani a gondviselő mennyei Atyának, hogy mindvégig oltal
mazott és segített bennünket, hogy nagyobb keresztet, mint amilyet elviselhettünk volna, 
sohasem adott, de a kereszt által mindig előrébb vitte életünket a mai napig.

így ajánljuk magunkat Megváltónk, Jézus Krisztus oltalmába, akit a legszentebb ál
dozatban imádunk és földi zarándokutunk idején oly sokszor kérünk, legyen társunk. A 
csütörtöki szentségimádásokban annyi kegyelemben volt részünk. Jézusunk, testesülj meg 
életünkben e templomban, hogy téged oly örömmel tudjunk elvinni e beteg és fáradt világ
ba, ahogy azt Mária tette.

Szentlélek Úristen, Te a Szűzanyában méltó otthonra leltél. Segíts bennünket, hogyha 
nem is tudunk méltók lenni hozzá, de igyekezzünk mindig örömmel eljönni templomunk
ba. Amit gyengeségből képtelenek vagyunk megtenni, azt a Te mindeneket megszentelő 
kegyelmed vigye bennünk és általunk tökéletességre.

Beteg ez a világ, s benne a mai ember. Urunk, gyógyíts meg minket szent Igéd tanítása 
által., táplálj most az Eucharisztia évében szent tested vétele által, hogy mint a bocsána-



tot nyert bűnösök, a gyógyulást nyert betegek, a szemük világosságát visszanyert vakok, 
az általad békét nyert háborgók vigyünk el Téged, mint a világ egyetlen igaz Tanítóját. Adj 
nekünk ehhez a szolgálathoz kellő alázatot, érzékeny szívet, türelmes lelkületet, lelki derűt 
és erős akaratot, te légy egyetlen célunk és reményünk. Amikor ezekért a kegyelmekért 
könyörgünk, irgalmas szívedbe ajánljuk az élőket, holtakat, jóakarókat, ellenségeket, bará
tokat és a velünk szemben értetlenkedőket, hogy űzess vissza mindenkinek azért, amit idáig

velünk tehetett.
Légy segítségünkre, hogy ez a jubileum mindannyiunknak alkalom legyen a megújulás

ra, hogy egyre hitelesebb, termékenyebb igehirdetőiddé váljunk. Adj erőt, hogy semmiféle 
rossz, bűn, ellenségeskedés ne törje le lelkesedésünket, hanem egyre inkább azt érezhessük: 
a nehézségekkel szemben veled és általad minden lehetséges. Ezért fordulunk hozzád itt a 
templomban, ezért tekintünk fel Rád e szobor alakja által hálánk és köszönetünk jeleként a 
Te dicsőségedre és néped üdvének elmozdítására.

Könyörgünk segítségedért, hogy általad legyünk meghatározói a következő nemzedékek 
életének, útmutatók az üdvösség felé, mint az első keresztények. Isten áldását kérve minden 
jószándékú emberre: /  __^

Be n k o v ic h  Ferenc
pápai prelátus, székesegyházi kanonok, plébános



A  templomépítő plébános önéletrajza

1947. május 7-én születtem Bezenyén egyszerű, de nagyon tisztességes, dolgos és mélyen 
vallásos szülők második gyermekeként. Édesapám Benkovich Ferenc, édesanyám Behon 
Anna. Nővérem Anna, öcsém János.

A háború utáni időszakban a gazdálkodó szülők és nagyszülők szorgos munkájukért 
viselték a megbélyegzést és az azzal járó terheket. A szegénység és az emberfeletti munka 
ellenére a melegszívű és erős akaratú, törékeny fizikumú édesanya fogta össze a családot az 
igaz hit mélységében és szeretetben.

Édesapám munkabírásával, rátermettségével utánozhatatlan volt, sokáig csodáltuk 
fáradhatatlanságát. Egyenes ember volt, a megalkuvásokat-még ha kemény meghurcoltatásba 
került is- nem ismerte. Szüléink nagyon szerettek bennünket, de bölcsen beavattak minket 
piciny gyermekkorunktól minden munkába -édesanyánknak különösen jó érzéke volt 
ehhez.

Az általános iskolát szülőfalumban végeztem. Fél napot az iskolában töltöttem a reggeli 
szentmise után, majd Isten csodálatos templomában, a természetben vagy szüleim oldalán 
sok értékes falumbéli, bölcs, idős ember társaságában dolgoztam. A bölcsességet illetően sok 
élettapasztalatot kaptam nagyszüleimtől is.

Szüleim és nővérem áldozatosságának köszönhetően tanulmányaimat a győri Czuczor 
Gergely Bencés Gimnáziumban folytathattam, ahol aztán a szülői házból hozott alapokra 
tovább épülhetett lelkiségem. Nagy kegyelem volt életemben ez a négy év.

Korán megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy az Űr szőlőjébe hív szolgálatra, 
így az érettségi után jelentkeztem a szemináriumba. Az imádság, a teológiai tanulmányok, a 
kispaptársak hozzásegítettek az elmélyült felkészüléshez.

1970. június 18-án dr. Kacziba József győri püspök szentelt pappá. Első állomáshelyem 
Környe lett volna, de a közbejött okok miatt Nyúlra kerültem, ahol pár hónap alatt nagy 
örömmel vetettem magam a lelkipásztori munkába. Nagy lelkesedéssel dolgoztam a 
gyermekek és az idősek körében.

E szép kezdeti szakaszt hamarosan megtörte az újabb kinevezés, amikor 1971. április 9-ével 
központi szolgálatra rendeltek az egyházmegyei hatósághoz. Püspöki szertartó, levéltáros 
és titkár voltam. 1980 és 1982 között Párizsban az Institut Catholique-on ösztöndíjasként 
pasztorálteológiai tanulmányokat folytattam. Ez óriási nyitányt jelentett lelkiekben és 
szellemiekben egyaránt, későbbi papi életemben nagy segítségemre volt. Hazatérve élvezve 
főpásztorom bizalmát püspöki irodaigazgatóvá, a püspökség gondnokává nevezett ki, így 
1983-1984 között lebonyolíthattam a püspökség külső és belső tatarozását, majd 1985-1987 
között épült a Szentlélek-templom. 1988-1989-ben vásároltuk vissza az egyházmegye számára 
a régi szeminárium épületét és papi otthont alakítottunk ki belőle, egyházmegyei kincstárat 
hoztunk létre, felújítottuk a könyvtárat, ezzel az egész épület külső és belső felújítást nyert.



Harmincöt évvel ezelőtt a szülőkkel és a testvérekkel az újmise boldog napján

1991-1993-ig épült az Apor Vilmos Alapítványon keresztül az Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont, melynek bővítése napjainkban is folytatódik.

1996-1997-ben készült el a Szent Anna-otthon első és második üteme, 1999-ben a harmadik, 
2001-ben a negyedik, 2003-ban megvettük az ötödik ütemet; 2004-ben Győrújbaráton a 
hatodik ütem átmeneti gondozóval és emelt szintű résszel bővült.

Eközben 1996-1998 között felépült Győrújbaráton a lelkigyakorlatos és üdülőház, mely 
2000-ben 16 háromágyas, fürdőszobával ellátott résszel nőtt.

1995-1996-ban a Szentlélek-templom altemploma is újabb résszel gazdagodott, koporsós 
és urnás temetkezési lehetőséggel.

1991-ben felmentést nyertem az egyházmegyei központi szolgálat alól, ettől kezdve a 
templom felszentelése óta betöltött plébánosi hivatásomat még intenzívebben végezhetem a 
fent említett tevékenységek mellett.

Amikor ezeket a döntő fontosságú állomásokat papírra vetem, tudom, Istentől kaptam, 
amit kaptam, s ha úgy kaptam, nem dicsekszem vele. Hivatásomat illetően is Jézus szavai 
jutnak eszembe: „ Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy 
elmenvén gyümölcsöt teremjetek.” így még inkább érzem a sürgetést, hogy míg tart a nappal, 
dolgozni kell. Márai soraival: „Nem tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz-e időd eljutni 
utad végcéljához, lelked és az isteni megismeréséhez. Ezért menj minden nap tovább sebes 
lábakkal és szegényen is. Mert vándor vagy.”

Ferenc  atya



A z  alapkőletételtől a felszentelésig

Benkovich Ferenc:

Az akkori Kun Béla-lakótelepet hozzávetőleg 30.000 ember befogadására tervezték. Az 
általam nagyrabecsült és tisztelt dr. Pataky Kornél püspök úrral a bérmálás szentségének 

kiszolgáltatásakor sokszor jártunk a Szent Imre-plébánián, és láttuk a közelben megkezdett 
új lakótelep kialakításának munkálatait. Gondoltuk, hogy a plébánia nagyon nehezen tudja a 
hívek lelki gondozását egyedül ellátni. Dr. Pataky Kornél kezdeményezte először a találkozót 
az Állami Egyházügyi Hivatallal, hogy hozzájárulásukat megkapva megoldást találjunk erre 
az égető helyzetre. Felvetette a templomépítési ügyet, bár az akkori körülmények között nem 
volt reális esély arra, hogy bármilyen segítséget és együttműködést elősegítő választ kapjunk, 
de mindezek ellenére mégis engedélyezték, hogy az új lakótelep közelében engedélyt kapjon 
a katolikus egyház egy templom megépítésére. Helyzetünket nehezítette, hogy akkoriban, 
1980 körül kapott lehetőséget a fertődi templom újjáépítésére és kibővítésére egyházme
gyénk. Fontos megjegyezni, hogy a kommunista államhatalom a hatvanas és hetvenes években 
csak templombővítést és tatarozást tett lehetősvé, így előttünk az akkor elvi építési engedélyt 
kapott békásmegyeri templom ügye lebegett, mert úgy éreztük, ezáltal nekünk is lehetőségünk 
adódhat Isten kegyelméből Győrött megépíteni a templomot.

Már franciaországi kiutazásom előtt sokat gondolkodtam, hogyha megépülhetne a temp
lom, milyen is legyen valójában. A francia ösztöndíj elnyerése után jónéhány olyan betonból 
és cementből álló építményt láttam, amelyek nem nyerték el tetszésemet, mert idegenkedtem 
az elembertelenedett sivár formavilágtól. Rouenben azonban találtam egy gyönyörű templo
mot, bevallom leginkább ez a templom volt a későbbi építkezés előkészítése közben szemem 
előtt. A Szent Johannáról elnevezett templom egyhéjú és íves famennyezetű, emellett színes 
üvegablakokkal díszített. A második világháború alatt a roueni Szent András-katedrális 
elpusztult, de a színes üvegablakok megmaradtak. Az új templomba a modern formák mel
lett ezeket a régi XVI. századi ablakokat építették be. A modern és a régi különleges egységet 
mutatott, és ez különösen mély hatással volt rám.

Hazajövetelem után leginkább Grábics András kanonok-főszámvevővel tudtam meg
beszélni a látottakat, ő a későbbiekben is szakértő tanácsokkal segített. Grábics hívta fel fi
gyelmemet dr. Kákonyi Asztrik esztergomi ferences szerzetesre, aki számos művészi alko
tást készített már akkoriban is országszerte. Kákonyi művészi tehetsége családi vonás, mert 
testvére, aki szerzetesnővér volt, szintén jelentős művészi tevékenységet végzett.

1982-ben háromhetes szentföldi zarándoklaton vettem részt, útiköltségemet állta a fran
cia egyetem. A jeruzsálemi Utolsó vacsora termét egy ferences atya vezetésével néztük meg. 
Másfél órás elmélkedés után kiléptem a sivár, kietlen kőrengetegbe és azon gondolkodtam, 
hogyha az Úrjézus ebben a környezetben, nehéz körülmények között hitet adott az em
bereknek és el tudott terjedni tanítása világszerte a Szentlélek által, akkor otthon, Győrött 
a szintén sivár Kun Béla-lakótelepen is meg lehetne próbálni. Ez roppant elszántságot és 
reménykedő hitet adott nekem. Ha 2000 esztendővel ezelőtt mindez meg tudta érinteni 
az embereket, akkor abban a betonrengetegben, Győrött is lehetőség adódna a Szentlélek 
által.



Tudvalévő, hogy 1982-1983-ban tataroz
ták a püspökséget; és ekkor kezdtem építészeti 
és szervezési ismereteimet is begyűjteni, ami 
később, a templom építésekor nagy hasznom
ra vált. 1983 őszén kezdtek a püspökséggel 
szóba állni a városi tanácsnál. Az állami 
vezetőkkel 1983 decemberében találkoztam.
A városházán Zámbó József, Győr tanácsel
nöke, Balogh József, tanácselnök-helyettes és 
Józsa Károly fogadtak. Az első találkozón dr.
Pataky Kornél megyéspüspök és jómagam 
mint püspöki irodaigazgató voltam jelen.
Ezen a megbeszélésen Zámbó javasolta, hogy 
a kapcsolattartás végett legyek a tárgyalá
sokon mindvégig jelen.Ezek a többfordulós 
beszélgetések 1984 januárjában történtek az 
építészeti ügyekért felelős hivatalnokkal és a 
tanácsi vezetéssel. Főként jómagam és Gábor 
Jenő egyházmegyei építész vettünk ezeken 
az egyeztető tárgyalásokon részt. A tárgyalások kezdetén az építészeti iroda vezetője egy 
érdekes koncepcióval állt elő, mondta, hogy kápolna és ravatalozó létesíthető a nádorvárosi 
temető mellé, de templomról nem lehet szó.

Egy másik nehéz tárgyalási pont volt a hely kijelölése. A tanács egy dologban nem engedett, 
hogy a templom a lakótelep oldalán kerüljön felépítésre. Rögvest ki kell igazítanom magam, 
amikor arról beszélek, hogy ők templomban mint épületben gondolkodtak. Ők a tárgyalások 
elején következetesen kápolnában gondolkodtak és nemcsak gondolkodtak, hanem erről is 
beszéltek. A kápolna nagyságát 40-60 négyzetméterben állapították meg.

Ebből is természetesen sok konfliktus származott. Azzal érveltem, hogyha harmincezer 
ember egy százalékát vesszük, akik templomba járnak, akkor egyáltalán nem fogadható 
el ez a csekély négyzetméterszám. A következő probléma abból adódott, hogyha nagyobb 
alapterületű építményt terveznek oda, akkor a nádorvárosi temetőtől sok helyet veszünk 
el, és meggyorsítjuk a temető bezárását. Erre azt válaszoltam, hogy erre is gondoltam, mert 
egy altemplommal együtt megépített templomban sok férőhelyes urnatemetőt és kriptát is 
lehet építeni, tehát ez a probléma sem jelenthet gondot, sőt több helyet lehet így kialakítani. 
A későbbiek folyamán, nagy tapasztalatot és sok segítséget jelentett az, hogy tevékenyen részt 
vettem a püspöki épületek felújításában. Megismerkedtem az építőkkel, a munkafolyama
tokkal és gyakorlati ismereteim gyarapodtak; később nagy lehetőséget adott a Gondviselés, 
hogy mindezeket a kapcsolatokat felhasználhassam és gyarapíthassam.

A tervezés folyamatában felvázoltam az állami vezetőknek, hogy egy templomhoz sok 
minden hozzátartozik, így szükségeltetik természetesen egy plébánia plébánossal, valamint 
kápláni szolgálatokat ellátó papoknak is elhelyezést kell kapniuk. Ezenkívül egy plébániához 
vendégeket fogadó terem és ebédlő is tartozik. Kéréseimet természetesen nem fogadták kitörő 
örömmel, sőt csodálkoztak is merész elképzeléseimen, de végül is nem jómagam, hanem az



építészeti ügyekért felelős irodavezető mondta ki azt a fontos gondolatot, amit a mai napig 
őrzök emlékezetemben: miszerint-építész nyelven szólva -egy objektumhoz mindig tartoz
nia kell egy őrnek is. Ez számomra azt jelentette, hogy a plébánia is megvalósítható, mert a 
templom mindenkori őre a szolgálattevő odahelyezett plébános.

Egyébként a templom elnevezése is vörös posztó volt a kommunista funkcionáriusok 
szemében, mivel a Bulányi-hívek is a Szentleiket tartották a legfőbb sugalmazónak és ez még 
jobban nehezítette tárgyalási helyzetünket.

Amikor irodaigazgatóként átadtam a tervezett templom makettjét, megmutattam az 
Állami Egyházügyi Hivatal győri vezetőjének; ő csodálkozva nézett rám, de elismételtem, 
hogy a templomot szeretnénk megépíteni, és Szentlélek elnevezéssel a hívek szolgálatába 
állítani. Mivel a Szentlélek szerepe keresztény életünkre döntő hatással van és volt mind
végig a sorsdöntő tárgyalási napokon is ezért azt válaszoltam, hogy meg kívánjuk mutat
ni a Szentlélek igazi szerepét az egyházban. Úgy gondoltam, hogy az a lehetőség nem áll 
fent, hogy a lakótelep területén legyen a templom. Azonban megnyugtató szimbólumként 
a temető melletti területen megvalósítható Isten háza, fontos híd lesz élők és holtak között. 
Tehát végül is jó helyen lesz az álmomban már felépült szent hely. Tudniillik, ha nyugatabb
ra nézünk és a régi templomokat vesszük szemügyre, láthatjuk, hogy minden templomot 
körülvettek a sírhelyek, tehát körbevette a templomot a temető.

A város ekkortájt újabb javaslattal is előlépett, hogy a mostani autószalon helyén, tehát 
a mai helytől jóval délebbre akármekkora templomot lehetne építeni, de számunkra ez el
fogadhatatlan volt. Messze esett a lakóterületektől, és a hívők oda már nem értek volna ki 
egyszerűen. Eközben kezembe került az a tervdokumentáció, ami a város jövőbeni elkép
zeléseit tartalmazta, tehát az akkori Kun Béla-lakótelep továbbépítéséről szólt. Úgy láttam, 
hogy a megvalósuló templom bár nem azon az oldalon, ahol a lakótelep van, de mégiscsak 
középre ékelődik be. Sokszor felmerült az, hogy hány négyzetméteren épül meg a templom 
és mekkora terület tartozik hozzá. A megbeszéléseken elválasztóterekkel együtt vázoltam fel 
az elképzeléseimet, így kissé könnyebb volt tárgyalni.

A város vállalta a templom körüli parkosítást, az utak kialakítását, valamint a közművesítés 
összegének felét, az összes többi költséget az egyháznak kellett előteremtenie. így a trafó 
megépítésétől a víz és villany úton való áthozataláig, a tervdokumentációk költségein át az 
építkezés összes fázisát nekünk kellett kigazdálkodni.

Miután az elvi állami hozzájárulást megkaptuk, elkezdődhetett a megvalósulás irányába 
tett lépések sorozata. A legelső volt a megfelelő építési pályázat kiírása.
1984. július 15.: A pályázati kiírás és a beruházási-tervezési program dokumentációja a 
következő volt. A pályázat formája meghívásos, a pályázatot meghirdette a Győri 
Egyházmegyei Hatóság. A pályázatok beküldési határideje 1984. szeptember 15-e. 
A nyertes megbízást kapott a kiviteli tervezés készítésére. A tervek feldolgozá
sa az alaprajzok alapján; minden szintről 1:100-as terv készült, a metszetek 1:100-as 
arányban; a homlokzatokról 1:100 terv készült. Egyéb feladatok közé tarto
zott a környezetterv a megközelítés és parkolás megoldásával. Minden pályázónak 
makettet kellett készíteni, szabadon választott mértékben. A bírálóbizott
ságot dr. Pataky Kornél megyéspüspök úr felkérés alapján jelölte ki. A pályázati és tervezési 
program dokumentációjában benne foglaltatott a beruházási és tervezési program, a költ



ségszámítás, a javasolt beépítési terület helyszínrajza, a közlekedési adottságok helyszínrajza. 
A Győr Megyei Tanács Építési Osztálya az előzetes tárgyalások alapján a tervezett templom 
helyét az akkori Kun Béla-lakótelep délkeleti szélén végighúzódó 83-as városi főközlekedési 
és az azt keresztező új 82-es veszprémi főútvonal keresztezési csomópontjától keletre, a 
szintén tervezett új köztemetői bejárat mellé jelölte meg.

A városi tanács 1200 m2 körüli területet biztosított az új templom elhelyezésére.
Részletes területi igények a következők voltak:

• Templomtér szentéllyel: 200 m2
• Sekrestye vizesblokkal, keresztelőrésszel: 60 m2
• A teljes terület alatt altemplom elhelyezése urnás temetkezési helyekkel: 290 m2
• Plébánia alsó szint: 90 m2
• Templomszint: 90 m2
• Plébánia 2 szoba: 90 m2
• Házvezetői és kápláni lakrész: 90 m2
• Vendégszoba: 90 m2

Összes területi igény:....................................................................................................  1030 m2

Az építési anyagokat általánosságban a tervező szabadon választhatta meg, de törekedni 
kellett a részbeni házilagos kivitelezési lehetőségekre és a beszerezhető hazai anyagokra.

Az építészeti megjelenés tervezői feladat volt, de a környezet, a modern városrész bizonyos 
határokat, illetve figyelembe veendő építészeti hatásokat jelent.

A tervezés és kivitelezés ütemezése az alábbiak szerint állapíttatott meg:
• 1984-ben a beruházás indítása, a tervezés előkészítése, kiviteli tervek, engedélyek beszerzése
• 1985-ben a kivitelezés megindítása
• 1986-ban a kivitelezés folytatása, befejezése

Költségszámítás
A számításba vett alapterületek összessége: 1030 négyzetméter

• Templom 4,6 millió Ft.
• Altemplom 3,5 millió Ft.
• Plébánia és a templom kiegészítő helyiségei: 4,9 millió Ft.
• Belső berendezések, szentély oltárral, keresztelőkút, stációk, bútorok: 1 millió Ft.
• Külső közművek, parkosítás, kerítés, útépítés: 2 millió Ft.

Összesen:.................................................................................................................. 16 millió Ft.
A z adatok tájékoztató jellegűek voltak, az 1984-es árszintet vették figyelembe.



• 1984. július 15 -  1984. szeptember 25.: között volt a meghívásos tervpályázatokra kapott idő
• 1984. szeptember 15.: a pályázat beküldési határideje
• 1984. szeptember 18.: elkezdődhetett a beruházás, megérkezett az elvi építési engedély
• 1984. szeptember 20.: ezen a napon volt a pályaművek bírálata a Püspökvárban

A pályázaton való részvételre a Győri Egyházmegyei Hatóság felkérte Jurcsik Károlyt és 
Bolberitz Henriket, Horváth Bertalant, Illés Attilát, Jáki Györgyöt, Perczel Dénest és Ráskai 
Pétert.

A bírálóbizottság a beérkezett pályaművek szerzőinek lehetőséget adott tervük szóbeli 
ismertetésére is. A bírálóbizottság megállapította, hogy a benyújtott hat pályamű elérte azt a 
színvonalat, amely a felhívásban rögzítésre került. Az építési pályázaton azok vehettek részt, 
akik a kiírási feltételeknek maradéktalanul megfeleltek, így hat pályázat került a bírálóbizott
ság elé. Ennek a bizottságnak többek között tagja volt a jeles ciszterci művészettörténész atya, 
Arató Miklós is. A pályázatokat délelőtt egyenként bemutatták a tervkészítők, délután pedig 
a zsűri szakmai értékelésére került sor.

Benkovich Ferenc: „Az értékeléskor Arató atya odajött hozzám és azt mondta, hogy 
szerinte egyik pályázat sem maradéktalanul megfelelő. Ekkor azt a megjegyzést fűztem 
erre, hogy tökéletes pályázat, akkor sem lesz, ha éveken keresztül kiírunk újabb és újabb 
pályázatokat. Különbén is túlzottan veszélyes az, ha sikertelennek minősítjük a pályázatokat, 
mert nem tudhatjuk, hogy a későbbiekben egyáltalán lesz-e új lehetőségünk arra, hogy meg
próbálhatjuk ebben a szorongatott helyzetünkben az újbóli pályázatkiírást és kiértékelést. 
Megállapodtunk abban a zsűrivel, hogy szögezzük le a legfőbb kritériumokat és ezek közül 
a legtöbbet teljesítőt válasszuk ki, természetesen a pontos helyi igények figyelembevételével. 
Emellett szükséges a kiválasztott tervet megfelelően átdolgozni.”

A pályázati kiírásban szereplő helyszínt Győr város és a Püspökség előzetes tárgyalásai 
eredményeként Győr Város Tanácsa jelölte ki a templom számára.

A bírálóbizottság javasolta a felhasználó felé, hogy a kiviteli terv elkészíttetésével 
-  a tervpályázat nyerteseként -  Ráskai Péter építészmérnököt bízza meg.

A bírálóbizottság meghatározta a pályaművek beérkezése után azokat a tervezési szem
pontokat, amelyek figyelembevételét a kiviteli tervek készítése során javasolta:

-Az összefoglaló jelentésben a bírálók tetszetősnek ítélték az épület elhelyezését, 
gyalogos és gépkocsival történő megközelítését. Többletet adott a templom előtti tér 
hangulatos kialakításával. A terv a fő funkciókat jól kapcsolta egymáshoz. Az épületek 
külső megformálása, az íves beépítés, a javasolt elrendezés, a szögletes formák kerülése a 
bizottság véleménye szerint igen jól megfelel a feladat léptékének, jellegének. Jó az oltár és 
az ambó elhelyezése a templomtérben, kedvező a külső és a belső terek kapcsolata. Az oltár 
mögötti „szentély-udvar” létesítésével a bizottság is egyetértett. Ez a megoldás a természet és 
a templomtér bensőséges kapcsolatát hozza létre. Az alkalmazni kívánt szerkezeti rendszer 
felépítése egyszerű és világos, a szerkezet döntő részben házilag is kivitelezhető. A tervjavas
latot a többi terv közül a leggazdaságosabban megvalósíthatónak ítélték.



• Jezsó György építészmérnök, a zsűri elnöke
• Dr. Csaba László építészmérnök
• Varga László építészmérnök
• Fátay Tamás építészmérnök
• Dr. Winkler Gábor építészmérnök
• Gábor Jenő egyházmegyei építész
• Dr. Bóna László provikárius, rektor
• Benkovich Ferenc irodaigazgató
• Grábits András kanonok, főszámvevő
• Dr. Ternyák Csaba titkár
• Arató Miklós egyházművészeti szakértő, plébános
• Dr. Lőrincz Imre egyházművészeti szakértő, plébános
• Horváth Géza plébános
• Németh Attila plébános

A bírálóbizottság tagjai voltak:

• 1984. szeptember 22.:
Benkovich Ferenc: „A burgenlandi Lorettó községben tartották a horvátok zarándok
latát, az évente megrendezésre kerülő ünnepséget mindig szeptember 3. vasárnapjára 
esik. Ott voltam búcsúi szónok és a hívek kérésére beszéltem a készülő építkezésről is. 
Megemlítettem, hogy a Szűzanya háza fizikailag Jézus Krisztus lakhelye, és Isten házának 
felépítése az egész katolicizmust szolgálja a vasfüggöny mögött. Megosztottam velük az 
örömöt, hogy pár nappal azelőtt sikerült az első nehéz próbatétel, és Isten segítségével 
felépülhet Isten háza. Kértem a híveket, hogy segítsék a győri tervek megvalósulását. 
Ekkor több mint 42.000 schilling gyűlt össze a nemes célra.”

• 1984. szeptember 25.: A pályázati elbírálás zárójelentése elkészült.
• 1984 őszén Svájcban a Iustitia et Pax nemzetközi konferencián vett részt Benkovich 

Ferenc, majd háromhetes körúton volt, amit Dr. Lőrincz Imre csornai plébánossal tett 
meg. Ekkor újból zarándoklatot tett Lourdes-ban

• 1984. október 10.: Pataky Kornél megyéspüspök elküldte a zsűri jelentését a győri 
főépítésznek, Varga Lászlónak

• 1984. november 8.: egyeztetést tartottak a létesítmény közlekedési kapcsolatairól a 
KOMFORT Tervező Gmk.-ban

• 1985. januárjában minden vasárnap járta Benkovich Ferenc a győri templomokat, ahol 
prédikáció keretében említette meg a templomépítési tervet, majd a következő vasárnap 
volt a gyűjtés (hogy ki milyen személyes munkával tud segíteni) és a tervezett makettal 
kérte a hívek imádságos támogatását

• 1985. január 10.: a KOMFORT Tervező és Építési Szaktanácsadó Gazdasági 
Munkaközösség hivatalos helyiségében megtartott közigazgatási bejáráson részt vett 
Győr Város Műszaki Osztálya, az ÉDÁSZ, az ÉGÁZ, a Győri Tűzoltó Parancsnokság, a 
Győri Közúti Igazgatóság, Győr Megyei Jogú Város Tervosztálya, a Győri Vízmű Vállalat,



a Győr-Sopron Megyei Távközlési Üzem, a Győri Közúti Igazgatóság, a Közegészségügyi 
és Járványügyi Felügyelőség és a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság

• 1985. január 15.: A Győr-Sopron Megyei Tanács VB. ÉV. Osztály Városrendezési és 
Építészeti Szakbizottsága határozatot hozott a templom terveinek bírálata során.
A bemutatott tervet a bizottság magas színvonalúnak ítélte meg és az engedélyezésre 
alkalmasnak találta.

• 1985. január 17.: Győr Megyei Városi Hivatal Műszaki Osztálya terület-felhasználási 
engedélyt adott az Győri Egyházmegyei Hatóság részére a Nádorvárosi köztemető fej
lesztési területén /2850 hrsz./ templom és plébánia építésére. A kérelmező a beadvány
hoz csatolta a vonatkozó rendeletben előírt mellékleteket, továbbá a szakhatóságok ill. 
közművállalatok hozzájárulását, valamint a Győr Megyei Városi Tanács VB-vel kötött 
megállapodását.

• 1985. január 25.: Összevont műszaki leírás Ráskai Pétertől: Az épületegyüttes a temp
lom felől kapcsolódik a temetőhöz, így biztosítva azt, hogy a templom és az altemplom 
a temetőből is közvetlen megközelíthető legyen. A plébániaépület elfordul a temetőtől, 
a lakások kifelé néznek, kedvező tájolásúak, az udvar adta saját terület pedig bizonyos 
távolságot tart a temetőtől.



Az épület rövid leírása
Az épület két fő egységből áll: a templomból és a plébániaépületből. A templomból, ahol a 
templomtérhez flexibilis terek, a hitoktatói és az egyházközségi tanácsterem kapcsolhatók. 
A templomba a torony tövében elhelyezett előtéren át lehet bejutni. Az előtér a templom 
teljes lezárása mellett is nyitva tartható, hangulatos belső kialakítása alkalmassá teszi az 
elmélyülésre is. Az ünnepi csúcsterhelések esetére egy liturgikus udvar áll rendelkezésre, 
amelyet az üvegfal elmozdításával lehet a templomtérhez kapcsolni. A koporsós és urnás 
temetkezésre egyaránt alkalmas kripta mind a temető felől kívülről, mind a templom felől 
belülről megközelíthető. A temetési szertartások lebonyolítására szentély is kialakításra 
került. A plébániaépületben, ahol középfolyosós rendszerben felfűzve, a templom forgalmától 
jól elkülönítve kerültek kialakításra a lakrészek, a konyha, valamint a bizonyos mértékben 
növelhető méretű közös ebédlő. A főbejárat előtt több szintes, füvesített, élősövényekkel ki
alakított előtér biztosít teret a szentmise utáni rövid beszélgetésekhez.

Szerkezetek: az altemplom kisméretű téglából falazott függőleges teherhordó falazattal 
készült. Az altemplom födémszerkezete monolit vasbetonból készült. A templom függőleges 
teherhordó szerkezetei falazottak.A lépcsőszerkezetek monolit vasbetonból készültek.A 
templomterekhez a közlekedési kapcsolatokat monolit lemezlépcsők biztosítják. A temp
lom alapozása a Persa András által készített talajmechanikai szakvélemény alapján került 
megtervezésre. A templom vasbeton síklemezzel alapozott. Hőszigetelésként az épületen 
ISOLYTH kőzetgyapot lemezt használtak. A falakon TERRANOVA hőszigetelő alapvakolatra 
fehér színű nemesvakolat készült. A templomtest külső ívén elhelyezett keskeny ablakok színes 
ólomüvegezéssel készültek. Az egyéb homlokzati nyílászárók faszerkezetűek. A templomtér 
berendezési tárgyait nyers természetes anyagok felhasználásával alakították ki.

A tervezői nyilatkozat szerint az 1985. január 25-én a Győr-nádorvárosi köztemető 
fejlesztési területén épülő római katolikus templom engedélyeztetési tervei megfeleltek az 
általános és eseti hatósági előírásoknak, szakmai szabványoknak és az építési hatóság által 
támasztott igényeknek.



• 1985. február 21.: építési 
engedély megadása.
Amikor az engedélyt 
megkapták, akkor levelet 
írt Benkovich Ferenc 
Ritberger Anikó vincés 
nővérnek, akit francia- 
országi tanulmányai 
alatt ismert meg, és aki 
megkérdezte, hogy hon
nan lesz pénz a költségek 
fedezésére, mert ő tud 
egy olyan emberről, aki 
talán tud segíteni, a nevét is megemlítette, ő volt Jean Hindi. A személyes találkozó rövid 
idő múlva megtörtént Párizsban Hindivel, a cseh származású jeuzsiuta barátnál, Peter 
Kolárnál találkoztak. Hindi úr meghallgatta a kérést és rögtön nagy segítséget nyújtott: 
25.000 dollárról szóló csekket nyújtott át a templom részére.
Jean Hindi libanoni keresztény családból származik, aki már akkor háromgyermekes 
családapa volt és Párizsban gazdag vállalkozó. Segítsége valószínűleg abból is adódott, 
hogy a kommunizmus által elnyomott és megfélelmített magyar egyházat támogassa, 
mivel Libanonban is hasonló kisebbségi és elnyomotti sorban élnek a keresztények.

• 1985. március 16.: az első „kapavágás” napja, Benkovich Ferenc lourdes-i vízzel megáldja 
a területet, 12 építő jelenlétében



• 1985. március 23.: a felvonulási épület falazására került sor
• 1985. március 25.: jogerőre emelkedett az építési engedély
• 1985. március 30.: elkészült a felvonulási épület ácsmunkája Élő István vezetésével
• 1985. április 3.: tereprendezési munkálatok



• 1985. április 6.: az első téglaszállítás Sopronból
• 1985. április 13.: téglaszállítás Iván községből
• 1985. április 18.: 280 mázsa cement érkezett a szabadhegyi teherpályaudvarra amelyet, 

a felvonulási épületbe szállított 15-20 ember
• 1985. április 25.: meszesgödörásás két mészoltó géppel
• 1985. április 27.: téglaszállítás Tatáról

A templom építéséhez hozzájárulnak a győri hívek, 
az egyházmegye templomai, papsága, püspöksége 

és azok, akik készek minden jótettre.

A templom kriptája koporsós és umás temetkezésnek ad lehetőséget.

Levélcím: Egyházmegyei Hatóság 9002 Győr, Pf.: 60. Telefon: (96) 13-255 
OTP csekksz.: 330-98001. 803015

FelrfcK láadt*: Be^unic* Pcrenc_____________________________________________________________________________ ___________________________________________________SlédmiyiNywdj.Gyó. 85. 1505

• 1985. május 4.: téglaszállítás Tatáról, az ÉPFU segítségével



• 1985.május 24.: Lábatlanból 280 mázsa oltatlan mész érkezett vagonban a szabadhegyi 
pályaudvarra. Az első szállítmánynál jelen volt Szűcs István, Hegedűs Miklós, Gunyhó 
Nándor, Molnár Rudolf, Prauer Gyula, Bakos Vince és Pákozdi István.

• 1985 májusában Ráskai Péter kiutazott Ausztriába, mert László István kismartoni 
püspök építészének kérése az volt, hogy a győri tervezővel személyesen megtárgyalhassa

az Ausztriából behozandó anyagok mennyiségét és minőségét.
• 1985.május 25.: a templom ünnepélyes alapkőletétele. Ekkor az egyházközségi tagok letet

ték az esküt és ezáltal hivatalos egyházközséggé vált az épülő templom vezetősége. 17 óra
kor kezdődött az imádságos, énekes ájtatosság a bencés diákok és a kispapok vezetésével, 
majd 18 órától Pataky Kornél püspök ünnepi szentmise és szentbeszéd keretében helyezte 
el az alapkövet. Az alapkőletételkor egy réztégelybe zárták a jeruzsálemi Utolsó vacsora 
terméből származó kődarabot, amely Glatz Ibolya sionita nővér ajándéka volt, valamint 
az aznapi újságot. Az alapkő az altemplom oltára alatti területen van. Az alapkőletételkor 
verset mondott: Hankovszky Tamás, Lendvai Judit és Pákozdi Lívia.
Ezen a napon nem mindennapi eseménynek lehettek szemtanúi azok, akik jelen voltak.
A budapesti (békásmegyeri) templom után ez volt a második olyan templomalapítás 
hazánkban az utóbbi negyven évben, amelynek nem volt jogelődje. A verőfényes 
délutánon mintegy háromezer ember volt 
jelen és már láthatták, hogy az építkezés 
elkezdődött, a templom építkezéséhez 
szükséges téglákból vastag fal kerítette a 
már kiásott alapokat és folyamatban volt 
a betonozás is. Ezen a napon tette le az 
esküt az egyházközség képviselő-testülete, 
akik Pataky Kornél megyéspüspök szavai 
szerint az egyházközség tartóoszlopai.



Kö szö ntő  v er se k  a z  a la pk ő
LETÉTELKOR

Főtisztelendő Püspök Atya!
Püspök Atyánk! Isten hozta e lakótelepre,
Ahol valósággá válik nemes szép terve.
Felépítjük Isten szent templomát, melyben 
Megtaláljuk lelkünk békéjét, nyugalmát.
Ma Megváltónknak szent lelke tölti el e helyet,
M ert az Utolsó vacsora terméből 
Köveket helyezünk el az alapba, emlékezve,
Hogy az Oltáriszentséget Jézus itt rendelte.
Itt szállott le lángnyelvekben Szentlélek Istenünk 
Erőt, bölcsességet öntve a szívekbe, hogy 
Jézusnak tanítását megőrizzék a világban és 
Minden népnek hirdessék: e helyen is újul majd meg 
A z Utolsó vacsora a szentmiseáldozatban,
Leszáll az Isten Fia a bérmálás szentségében.
Eljön majd a Szentlélek, hogy megerősödve,
Hitben kitartson a lélek.Ez a szent hit és reménység 
Tölt el bennünket. Ezért templomunk javára 
Nyújtsuk tehetségünket és bízzuk abban, hogy 
Ezáltal eljön Isten országa, lelkünk megdicsőiil majd 
A z örök hazában.

F e la já n lá s i  k ö r m e n e t b e n  a  m in is t r á n s o k  h o z t á k  a z  é p ít é s i  a n y a g o k a t ,  
a m e ly e k b ő l  é p ü lt  a z  I s te n  h á z a



Főtisztelendő Püspök Atyánk!

Örömmel, reménnyel van tele a lelkünk, 
hogy a mai napon ünnepelhetünk.
Kivirágzott bennünk az a boldog tudat, hogy 
Isten szolgálata békés örömet ad.
Ahol majd imádságra nyithatjuk ajkunkat, 
Ahol lelkünk boldog békét talál.
Énekszóval lelkünk magasba száll,
A pap ajkáról hallunk tanítást,
Hogyan kell követnünk az Isteni hívást.
Isten gyermekei hogyan tudunk lenni 
Keresztet, szenvedést hittel elviselni,
Habár ez még remény, majdan felépítve 
Egy szép templom áll itt, ahol sokan 
Kérik majd Égi Atyánkat, hogy a megholtaknak 
Adjon örök boldogságot.
Búcsúzóul kérjük, jó Püspök Atyánk,
Vegye gondjaiba ezt a nagy családot,
Melynek hívei e lakótelepen élnek,
Hogy fejlődjön és viruljon köztük a hitélet.



Egyetemes könyörgések a Szentlélek-templom alapkőletételekor:

P ü s p ö k :  Testvéreim! Krisztus Urunk 
mennybemenetele után a mennyei Atya 
szent Fia kérésére elküldte egyházának a 
Szentlelket. Kérjük most ezen az új szent 
helyen az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, 
hogy ennek a templomnak felépítését minél 
előbb sikerrel befejezhessük.

E g y  g y e r m e k :  Áldd meg, Urunk, bőséges 
áldásoddal Szentatyánkat és püspök atyánkat, 
hogy főpapi munkájukban és gondjaikban 
mindig érezzék a Szentlélek vezető 
világosságát, bátorító erejét és felemelő 
vigasztalását: hallgass meg minket!

E g y  k é p v is e lő  t e s t ü le t i  ta g : Áldd meg, 
Urunk, Szentlelked bőséges kegyelmével most 
születő új egyházközségünket. Segítsd meg 
templomépítő munkánkat, add, hogy az új 
templom legyen majd a Te híveidnek igazi 
lelki otthona, és tartsa őket egyben a hit és a 
szeretet köteléke: hallgass meg minket!

E g y  é d e sa n y a :  Urunk, egyik szented által 
arra tanítasz minket, hogy nem lehetsz atyja 
annak, akinek az egyház nem az édesanyja. 
Engedd, hogy most épülő templomunkban 
mindig érezhessiik az egyház irántunk való 
anyai gondoskodását és jóságát, mi pedig 
mindenkor a gyermek ragaszkodásával 
örvendeztessük meg őt: hallgass meg minket!

E g y  id ő s e b b  h ív ő :  Urunk, Mózesnek 
megengedted, hogy bepillanthasson az ígéret 
földjére, amelyet a fiatalabb nemzedék az ő 
odaadásával és buzgóságával vett birtokába. 
Köszönjük Neked, hogy mi itt állhatunk az 
új egyházközség mezsgyéjén s jövőben biza
kodva, kérünk, hogy a fiatalok őseink hitével 
és lelkesedésével legyenek majd az új egyházi 
közösség igazi tagjai: hallgass meg minket!

E g y  fia ta l h ív ő : Urunk, Te egykor születő 
Egyházadban lelkes fiatal segítségeket állítottál 
apostolaid mellé. Add meg nekünk, az új egyház-



község fiataljainak, hogy tudatosuljon bennünk: 
ennek a közösségnek első évtizedeit a mi 
gondjainkra akarod bízni. Legyünk mindig 
készségesek lelkipásztoraink segítésében a 
Te dicsőségedre és a lelkek javára, és ezáltal 
köszönjük meg jó szüléinknek a vallásos 
nevelést: hallgass meg minket!

P a p : Urunk, Istenünk! Téged híveid nagy
lelkűsége mindig megörvendeztet, de abban 
Téged felül nem múlhatunk. Könyörögve 
kérünk, küldj sok és nagylelkű jótevőt 
templomépítésünkhöz és az új egyházközség 
életének nyugodt elindulásához. Bőséges 
kegyelmeddel és áldásoddal halmozd el 
mindazokat, akik szellemi vagy fizikai 
erejükkel, anyagi segítségükkel, áldozatos 
munkájukkal vagy bármi más módon tá
mogatják szent vállalkozásunkat: hallgass 
meg minket! Urunk adj, örök nyugodalmat 
azoknak a lelkeknek, akiknek teste itt, ennek

a templomnak szomszédságában pihen és 
várja a boldog feltámadást. Velük és majd 
mindazokkal együtt, akik ennek a templom
nak kriptájában kívánnak eltemetkezni, add 
meg minden elhunyt hívednek a szentek tár
saságában a Te el nem múló boldogságodat: 
hallgass meg minket!

P ü s p ö k :  Mindenható örök Isten! Figyelj 
irgalmasan a Te családod könyörgésére, 
melyet ennek az új templomnak az 
alapkőletétele alkalmával terjeszt Eléd.

E magasztos pillanatokban egész szívvel újra 
átadja magát Neked. Szentlelked kegyelmével, 
erejével és vigasztalásával védelmezd, és 
segítsd, hogy ez a nagy család Téged Urának 
és mindenkor Istenének valljon.



AZ ALAPKŐLETÉTEL SZERTARTÁSA

Az evangélium elhangzása után a 
következő könyörgések hangzottak el:

Cselekedeteinket kérünk, Urunk, sugal
lataiddal előzd meg, és kísérd áldásoddal, 
hogy minden tettünk Tőled vegye kezdetét és 
Általad fejeződjék be. Krisztus, a mi Urunk 
által. Ámen.

Könyörögjünk!
Urunk Istenünk! Téged az ég és a föld  

nem tud befogadni, mégis lakást engedsz 
Magadnak építenünk itt, a földön, hogy 
nevedet szüntelenül segítségül hívjuk.
Kérünk, hogy ezt a helyet, amelyet a 
Szentlélek Úristen különös tiszteletére 
akarunk szentelni, a boldogságos Szűz Mária 
és minden szented közbenjárására jóságosán 
látogasd meg, tisztíts meg minden szennytől, 
hogy Fiad örök áldozatának bemutatásával 
méltóképpen hódoljunk előtted és tőled 
megszentelődésünk ajándékait bőségesen 
elnyerjük. Amint egykor a választott nép vá
gyát a salamoni templom felépítésével valóm 
váltottad, töltsd be a mi vágyainkat is ennek 
a templomnak a megvalósulásával. Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen.

Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus! A z Atya Téged 

adott nekünk, hogy üdvösségünk művének és 
egész életünknek szegletköve és rendíthetetlen 
alapja légy: tedd ezt a követ, amelyet most itt 
elhelyezünk, épülő templomunk szilárd alap
kövévé. És Téged, aki mindenben a kezdet és 
a vég vagy, kérünk: légy kezdete, növekedése 
és befejezése ennek a szent műnek, ame
lyet most a Te Szentlelked dicséretére és 
dicsőségére elkezdtünk. Krisztus, a mi Urunk 
által, aki Veled és a Szentlélekkel egyetemben 
uralkodik örökkön-örökké. Ámen.

(Ekkor történt a szenteltvízhintés a kőre)

Áldd meg, Urunk, ezt a követ, hogy szilárd 
alapja legyen a Szentlélek templomának, 
szimbóluma és emlékeztetője legyen ezen 
épülő egyházközség rendíthetelen hitének 
és hozzád való hűségének. Szent neved 
segítségül hívására add, hogy aki ennek a 
templomnak a felépítésére tiszta szándékkal 
bármilyen módon segítséget nyújt, nyerjen 
Tőled testi egészséget és lelki megszentelődést. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.



Ezután következett az alapítólevél felolvasása és a képviselő-testületi tagok bemutatása 
majd eskütétele, továbbá a győri megyéspüspök beszéde.

Az áldozást követő könyörgés után történt a megáldott kő elhelyezése e szavakkal:
Pataky Kornél:
Jézus Krisztusba vetett hittel és a Szentlélek kegyelmében bizakodó lélekkel helyezzük el ezt 

a megáldott alapkövet Isten új szentélyének szegletköveként: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 
nevében! Virágozzék itt az igaz hit, az öröklét reménye, az Isten és az embertestvérek őszinte 
szeretete. Legyen ez a hely az imádság háza és Krisztus keresztáldozatának szentélye a lelkek 
megszentelődésére és az örök Szentháromság dicsőségére. Krisztus, a mi Urunk által, aki az 
Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Ekkor cementtel jelképesen elsimította a nyílást a győri megyéspüspök, majd szenteltvízzel 
meghintette az alapfalakat, közben ezt mondta:

Könyörögjünk!
Mindenható és irgalmas Istenünk!

Te papjaidnak olyan nagy kegyet adtál, 
hogy amit a Te nevedben méltóképpen 
tesznek, az valóban Tőled való legyen: 
mérhetetlen jóságodat kérjük, hogy pó
told a mi gyengeségünket, és amit most 
megáldunk, azt Te is áldd meg, hogy a 
Szentlélek ereje és vigasztalása híveidet 
itt a béke angyalainak látogatásával 
vegye körül, a gonosz lelkeket pedig 
tartsa tőlük távol.

Istenünk, aki híveidnek a Mennyben 
örök hajlékot készítettél, áldd meg a Te 
földi hajlékodat, ezt a templomot, hogy 
aminek- amint hisszük- most a Te in
dításodra alapját megvetettük, az a Te 
segítségeddel áldásosán be is fejeződjék.
Benne úgy találkozhassanak Veled 
híveid, hogy eljussanak az örök hajlék
ba. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.



Lakótelepi 
templom születik 

Győrött

A jeruzsálemi utolsó vacsora terméből való alapkövek 
— még az oltáron

Több mint háromezren a Kun Béla-telepi templom 
ünnepélyes alapkőletételén

A templom téglákból
az egyházközség pedig tisztuló telkekből épül

FOTO: BEDO SÁNDOR

Nem mindennapi eseménynek voltunk részesei Győr ha- 
laraban Punkosd vigíliáján, akik részt vettünk a Szentlé
lek templom ünnepélyes alapkőletételén. Igen. Győr határá- 
ban, mert az épülő templom egyelőre még túl van a város 
határát jelző táblán, a Pápa felé tartó országút mentén, a 
nagy köztemető, és a már félig felépült. Kun Béláról neve
zett, már ma 15 000 embernek otthont adó lakótelep mellett 
Ha kész lesz, 30 000 ember lakik majd itt. A győri átlagot 
véve alapul, az itteni lakosság 80 százaléka katolikus, tehát 
egy buszonpárezres lélexszámú egyházközség otthona szüle
tik a 6zantóJőldon.

Külön dicséretes a gyorsaság, hogy a laktóteleppel együtt 
nő fel az új templom, nem a rossz magyar gyakorlatot kö
vetve, mely szerint az ún. kommunális intézmények jó pár 
évvel a lakóházak elkészülte után kezdenek épülni.

A budapesti békásmegyeri után ez a második olyan temp- 
lomalapitás hazánkban az utóbbi három és fél évtizedben, 
amelynek semmiféle jogelődje — templom, kápolna, iskola
kápolna — nem volt. A pünkösdi alapkőletétel híre nem
csak a város, nem is csak az egyházmegye, de az ország 
határain is túllépett. Paiaky Kornél megyésfőpásztoron kí
vül a születő lakótelepi egyházközséggel együtt ünnepelte a 
Szentlélek eljövetelét Páka György szombathelyi segédpüs
pök is, aki korábban győri egyházmegyés volt, és a szomszé
dos osztrák burgenlandi egyházmegye püspöke, Stefan László 
is. A burgenlandi egyházmegye 25 évvel ezelőtt alakult, és 
területe korábban a győri egyházmegyéhez tartozott. így el
mondható. hogy a. kismartoni püspök is hazajött Győrbe

Ez a szombat volt az első igazi nyári nap. Verőfényes dél
utánon gyülekezett a 3—4 ezer résztvevő az ünnepélyes alap
kőletételre. Aki először járt itt. az is rögtön észrevehette, 
hogy már rengeteg munka előzte meg azt a nagy napot 
Mint egy erődtemplom, az építkezéshez szükséges téglákból 
vastag összefüggő fal keríti a már kiásott alapokat, s a be
tonozás is elkezdődött. így az alapkő, amely abból a ház
ból való, amelyben Jézus az utolsó vacsorára hívta tanít
ványait. és ahol az első szentmisét bemutatta —, már a ja
vában folyó munkálatokat erősíti spirituális üzenetével. E 
jeles napon tette le az esküt Pataky püspök előtt az új egy
házközség képviselőtestülete, amely életerős 21 és 44 év 
közötti férfiakból áll. javarészt 3—4 gyerekes családapákból 
„ök — mondotta a főpászlor — az egyházközség tartóoszlo
pai.”

A R ás kai Péter építés/ tervei alapján készülő templom 
területe 270 m2 lesz. A hajóhoz szervesen kapcsolódik majd 
a hitoktatási és a tanácsterem, s ezek szükség esetén össze
nyithatok a templommal. A hajó negyed körcikk formájú, 
melyhez a teljességei szimbolizáló kör alakú szentély csat
lakozik. A tervezett épületegyüttesben helyet kap a plé
bános! és káplánlakás is. s mindehhez a legmodernebb 
építési megoldásokat alkalmazzák.

A templomépités és egyházközség-szervezés agilis irányí
tója a fiatal püspöki ir-xlaigazgató: Benkovich Ferenc. 0  
mondta el, hogy szeretnek az év végéig tető alá hozni a 
templomot, s a tél folyamán belső munkákat vegeznek majd 
A jövő év végére pedig el szeretnének jutni addig, hogy a 
templomban megkezdődjek a lelki ..munka ". S mindez mi
ből? A költségvetés 30 millió korul mozog A lakótelepi hí
vek — mint máshol is — általában fiatal családok, akik nya
kig el vannak adósodva az első lakás birtokbavétele és be
rendezése folytán. Ennek ellenere anyagiakban es társadal
mi munkában már minden várakozást felülmúló templom
akaró lelkesedésről tettek tanúbizonyságot. De segítenek — 
szükség is van rá — az egész egyházmegye, a burgenlandiak. 
..az kegy. ha valaki segíthet" — mondotta Stefan László 
szép magyarsággal az ünnepre egybegyűlteknek. És segíthet 
mindenki országszerte, akinek módjában áll.
Szentlélek templom javára", 9021 Győr.
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• 1985. május 27-től megindult 
a mészoltás két darab harminc 
négyzetméteres gödörben

• 1985. június 3-4-5-én homokhordás, 
nagy segítségükre volt a Steyr fix platós 
teherautó

• 1985. június 14-től a kőművesek 
vezetésével megindult az altemplom 
falazása

• 1985. június 29.: téglatalicskázás
• 1985. júliusában téglarakás és 

mészelőkészítés folyt
• 1985. augusztus 3.: a csornai téglagyárból 

téglaszállítás, a téglahordások idején 
azokban a falvakban, városokban, 
ahonnan a téglát hozták, sok 
segítséget kaptak a rakodásban pl.
Tatán, Sopronban, Csornán a helyi 
egyházközségi tagoktól

• 1985. augusztus 6.: téglahordás a 
kriptához

• 1985. augusztus 9.: a kripta falazása
• 1985. augusztus 12.: 250 mázsa 

mészhordás Vácról
• 1985. augusztus 17.: mészoltógép 

segítségével mészoltási munkálatok
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Égre nyíló 
ablakok

Milyen legyen egy modern templom?

B győri — nádorvárosi 
— temető szomszéd
ságában egy még 

befejezetlenül is érdekes 
küllemű építmény vonja 
magára az arra járók fi
gyelmét. A szokatlan for
mák — legalábbis egyelőre 
— aligha árulják el az ava
tatlannak: Győrben új
templom épül. Világszerte 
számos városnak lett jelké
pe egy-egy remekbe szabott 
templom, gondoljunk csak 
például a párizsi Notre Da- 
me-ra, a kölni és a milánói 
dómra, vagy a bécsi Stefan 
Kiróhe-re — aimely termé
szetesen hírnevet, halhatat
lanságot hozott tervező-épí
tőjének is. Hogy dicsőséget 
hoz-e tervezőjének Győr új 
temploma — csak az utó
kor döntheti majd el. Egye
lőre csak annyi a tény: rit
ka építészeti lehetőséghez 
jutott a 34 éves Ráskai Pé
ter.

— Voltaképpen véletlenül 
jutottam a feladathoz — 
mondja —. de nem előz
mény nélkül. Viszonylag új 
munkahelyemen a Komfort 
géernkáná! azt a megbízást 
kaptam a győri városgond
nokságtól, hogy készítsem 
el a nádorvárosi temető re
konstrukciós tanulmányter
vét. Abban a tanulmány
ban arra a területre, ahol

most a templom épül, én 
egy modern ravata'lózót ter
veztem, A tanulmányterv 
— de legalábbis a híre — 
alighanem éljutott a győri 
püspökségre, mert amikor 
az új győri templom terve
zésére meghívásos pályáza
tot hirdettek, engem is a 
meghívott építészek közé 
soroltak. Nagyon rangos 
társaságba kerültem, s meg
vallom, meglehetősen vá
ratlanul ért, hogy végül is 
az én tervemet fogadták el. 
Ez a terv az első jelentő
sebb önálló munlkám, a ki
viteli tervek készítésében 
természetesen többen köz
reműködtek.
—  A hagyományos temp

lomok legszembetűnőbb jel
legzetessége többnyire az 
eget ostromló torony, kupo
la. Az ön temploma —  ez 
már most is sejthető — , 
„másmilyen” lesz.

— Azt hiszem már mind
annyian, építészek és épít
tetők egyaránt telítődtünk 
a szögletes formákkal, ép
pen ezért hangsúlyozottan 
lágyan ívelő kontúrokat 
szántam az épületnek. Hogy 
látványában harmonikusan 
illeszkedjék a falakat övező 
zöld környezetbe. Ügy gon
doltam, a mai rohanó  ̂ vi
lágban indokolatlan lett 
volna hivalkodó külsőt ad
ni egy olyan épületnek, 
amelynek alapvető funkció
ja, hogy segítsen egyfajta 
elmélyül ást, belső megnyug
vást. Inkább meghitt han
gulatot kívántam teremteni.
—  A tervezés során hol 

igyekezett tapasztalatokat, 
ötleteket gyűjteni?

— Nem akartam egyetlen 
már meglevő templomépü
lethez sem „ihasonlíttatni” 
a tervemet. Ezért tanul
mányútra sém mentem, in

kább a saját ösztöneimre, 
ötleteimre bíztam magam. 
Tehettem ezt azért is, mert 
lényegében ugyanazt a for
mai, hangulati koncepciót 
követtem, amit már a ko
rábban említett tanulmány- 
terviben a ravatalozónak 
szántam. A belsőépítészeti 
terveket is magam készítet
tem, azók is ugyanazt az el
vet követik, mint a külső 
megjelenítés: egyszerű fe
hér falak, hivalkodástól 
mentes bútorzat, kőoiltárral. 
Csupán ablakból, üvegből 
lesz több a hagyományos 
templomoknál megszokott
nál.

E léggé előrehaladott
nak tűnnek a mun
kálatok. Mi hiányzik 

még a végleges külsőből? 
Mikor láthatjuk teljesen 
befejezettnek az épületet?

— A falak voltaképpen 
már állnak, csupán a to
rony — harminc méter ma
gas lesz —, hiányzik még, 
s aztán már inkább csak 
az épület belsejében les<z 
dolga az építőknek. A terv 
szerint jövő év tavaszára 
— pünkösd vasárnapra — 
készül el miniden.

Pethő Lajos

4— KlífilPÖlD



1985. augusztus 19.: téglahordás és mészoltás 
1985. augusztus 31.: 40.000 tégla érkezett 
Pannonhalmáról, ahol a pannonhalmi diákok és a 
nyúliak is segítettek
1985. szeptember 7.: 76.000 darab tégla érkezett 
Pannonhalmáról
1985. szeptember 9.: 250 mázsa mész érkezett az 
építkezésre
1985. szeptemberétől a Győr-szabadhegyi vasút
állomásra 27 tonna cement érkezett a cement és 
mészművek tatabányai gyárából 
1985. szeptember 14.: 50.000 tégla érkezett 
1985. október 5.: téglarakás a plébánia emeletére, 
már elkészült a garázsszint befalazása és az alagsor 
is
1985-ben hat-nyolc tagú 
segítő csoportok érkeztek 
Szilből, Rábapatonáról,
Bezenyéről,
Nagybácsáról, Vitnyédről,
Nyúlról, Pérről 
1985. október 26.: a temp
lom állványának lebontása, 
deszkaszegtelenítés 
1985. november 16.: a 
kripta bezsaluzása, 
bevasalása, ezután lehe
tett betonozni, és szinte 
kész lett a kripta 
1985. november 23.: a 
kriptafödém befalazása

THE HOLY GHOST CHURCH IN GYŐR 
IS BUILDING.
HELP TO BUILD IT !

Address Egyházmegyei Hatóság, \
H -9 0 2 1 Győr, Káptalandomb I . \
Telephon number. 136) 96-13-255.
Bank account: OTP Győr-Sopron Megyei Igazgatósága

9021 Győr, Árpád u. 36. MNB 330 93001 
Egyházmegyei Hivatal 803-015

God loves a cheerful giver.
Thank you for your grant.

A ll givers w ill be commemorated until the church exists.

v  * Btnkovch Fpeni S2QY 65 15199



• 1985. november 25-től lehetett a főfalakat falazni
• 1985. decemberében történt a téglafalazás, malterkeverés
• 1985. decemberében ajándékként az eisenstadti püspökségtől több mint kétezer kilo

gramm félkemény vörösrézlemez érkezett
• 1985. december 16.: falazások alulról felfelé zsaluztak

A Kun Béla-lakótelep hívei és a város más részeiről ideérkező hívők és templomépítők már 
11 órától énekelve és imádkozva készülődtek, a szentmisét Benkovich Ferenc székesegyházi 
kanonok, püspöki irodaigazgató, a templomépítés fáradhatatlan szervezője és munkása Szabó 
Józseffel koncelebrálva mutatta be. A szentmisét azokért ajánlották fel, akik imájukkal és 
adományaikkal támogatták az építkezést. Pataky Kornél megyéspüspök levélben köszöntötte 
az egybegyűlteket, bár szívesen ott lett volna a hívekkel ezen a különleges alkalmon, de 
kötelessége a székesegyházba szólította.



• 1985. december 27.:a 
kripta zsaluzása

• 1985. december 30.: a 
téglafalak téliesítése, 
szigetelés, a temp
lom főfalai gyorsan 
emelkedtek, nagy része 
volt ebben a Győr- 
Sopron Megyei Állami 
Építőipari Vállalatnak, 
amely elvégezte a 
zsaluzást, a sírhelyek 
legyártását és a beton
födém beöntését

• Az 1985-ös karácsonyi 
szentmisén a szív melege 
volt ott és a betlehemi egyszerűség. Szabó József és Benkovich Ferenc koncelebrált szentmisét



• 1986. január 25.: a torony falazása, a 
téglarakás lapáttal történt; a nagy havazás 
miatt beázott a kripta, és a vizet ki kellett 
seperni

• 1986. január 27.: 1860 nap és 3 millió 
forint értékű társadalmi munka; Szűcs 
István vezetésével téliesítették a kriptát

• 1986. január 28.: a karzat zsaluzása
• 1986. február 1. homokhordás a kriptába
• 1986. februárban a nagy hideg miatt 

leálltak a munkálatok
• 1986. február 24-28 között -15°C fok 

hideg volt, nagyon lassan ment a munka, 
főleg hólapátolással telt az idő

• 1986. március 8.: vízlecsapolás, a nagy 
havazás sok kárt és időveszteséget okozott

• 1986. március 9.: a főépítésvezetők 
találkozása a püspökkel

• 1986. március 14.: 180 mázsa deszka 
érkezett Sopronból



• 1986. március 15-én is dolgozott 18 fő, a 
deszkákat tartó elemeket rakták

• 1986. március 24.: egy vagon deszka 
érkezett

• 1986. március 25.: egy vagon palló 
kirakodása

• 1986. március -április: téglarakodás, szeg
kihúzás

• 1986. április 4.: karzatfalazás
• 1986. április 12.: karzat kizsaluzása
• 1986. április 19.: lépcsőbetonozás a plébánián
• 1986. április 22.: a plébánia tetejét elkezdték építeni, vastraverzek felépítése
• 1986. május 3.: falazás, a főfal befejezése
• 1986. május 13.: Tatabányáról 260 mázsa mész érkezett
• 1986. május 14.: megérkeztek a tetőtartók Agárdról
• 1986. május 14-e után: mészoltás
• 1986. május 21.: elkészültek a plébánia kéményei
• 1986. június 2.: a plébánia padlásán dolgoztak
• 1986. június 3.: megérkezett az osztrák eternit pala, amely kiváló minőségű volt; egy 

sokorópátkai és egy téti tetőfedő végezte e munkát



1986. június 24.: a plébánia ablakainak festése
1986 nyarán három háromhetes turnusban egy-egy tucat belga diák, a louvaini katolikus 
egyetem hallgatói is részt vettek az építkezésen. A Bouworde katolikus világi szervezet 
közreműködésével érkeztek Győrbe a fiatalok. A belgákkal való kapcsolatfelvétel úgy 
kezdődött, hogy 1985 nyarán megtekintette az építkezést egy belga pap, és amikor 
hazatért, a Bouworde vezetőségét tájékoztatta az építkezésről, akik ezután felvették a 
kapcsolatot a győriekkel. A csoportok teljesen ingyen dolgoztak, a diákok fizették az 
útiköltségüket is, viszont a püspökségen teljes ellátást kaptak.
1986. június: fedéllemezek érkeztek a Budapesti Fedéllemezgyártól
1986. július 8.: alapásás a szentély mögött, padlóelőkészítés és téglarakás a toronyból
1986. augusztus: romenádépítés és toronyépítés
1986. augusztus: a hőszigetelő vakolatanyagokat a pilisvörösvári bányaüzemtől hozták 
1986. szeptember 4.: téglaelőkészítés a belga fiatalok segítségével 
1986. szeptember 29.: csemperakodás, mészelőkészítés és az osztrák pala elhelyezése 
1986. október 6-7.: nemesvakolat felrakása a plébániában, a külső vakolásban a győri 
bencés gimnazisták segédkeztek 
dr. Kiss Barnabás atya vezetésével 
1986. november 7.: a torony 
bevakolása
1986. november 8.: a parketta 
megérkezett, a Szent Kereszt 
Lovagrend látogatása az 
építkezésen
1986. november 13-14.: a kapuvári 
kövesek Filó György vezetésével 
rakták le a siittői járólapokat 
1986. november 29.10 óra: 
keresztszentelés, mészhordás 
1986. december 6.: a Téti 
Építőipari Szövetkezetből hozták 
az urnatárolókat öt fordulóval, 
a koporsós helyeket a GYAÉV 
készítette
1986. december 20.: Tétről hat 
fordulóval érkeztek az urnatárolók
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Benkovich Ferenc: „1986-1987 telén ritka nehéz időjárási viszonyok voltak, nehezen le
hetett dolgozni. A sok önkéntes dolgozó nélkül megbénult volna az építkezés. Gábor Jenő 
az egyházmegye műszaki ellenőre szakmailag és emberileg a kezdettől önzetlenül segítette 
munkámat, nélküle ezt a szép, de nehéz és sokrétű feladatot nem is tudtam volna meg
valósítani. Sokat segítettek a kispapok, a bencés diákok, a belgiumi fiatalok, a sok kisiparos, 
valamint falusi asszonyok is odaadó munkájukkal. Meg kell jegyezni, hogy ez a szak- és 
segédmunka mintegy 25 millió forintot tett ki. A templom felépítéséhez sok adományozó 
hozzájárult, és én magam is adománygyűjtő akcióba kezdtem. Ez abból állt, hogy a tem
plom makettjével vasárnaponként sorra jártam a győri templomokat és kértem a híveket, 
hogy adományozzanak az építés céljára. Egyúttal cédulán kértem azokat, akik tudnak fizikai 
munkával is segíteni, jelezzék vissza nekem, és értesíteni fogjuk őket, amikor szükség lesz 
rájuk. Azokat, akik egyházi adót fizettek, kértem, hogy emelt összeget fizessenek be a tem
plomi számlákra. Ezidőben kétszer volt egyházmegyei gyűjtés is, valamint az egyházmegye 
papsága egyhavi fizetését is felajánlotta az építkezés céljára. Az országos hozzájárulás mel
lett a külföldi adományok is hozzájárultak a templom felépítéséhez. Személyesen kerestem 
fel a külföldi püspökségeket, de segítséget kaptunk Németországból, Svájcból, Belgiumból, 
Hollandiából, Luxemburgból is. Az önkéntes segítők szombatonként reggel 6-tól este 8-9- 
10-ig dolgoztak. Sok olyan kedves segítő is volt, akik nem akarták, hogy nevüket feljegyezzék 
a munkaegység számláláskor, mert féltették egzisztenciájukat.”

A templomépítés kezdete előtti héten kérdőíveken lehetett jelentkezni a plébániákon, és 
ebben jelezni kellett, hogy milyen munkát tudnak vállalni az építkezésben. Horváth Géza, a 
Szent Imre-templom plébánosa a kezdetektől fogva segítőkészen támogatta a tervet. Fontos 
kiemelni néhány személyt, akik az építkezés irányítói és elősegítői voltak. A két kőművest: 
Földes Andrást és Földes Lajost ( ők már kisvállalkozóként tevékenykedtek),Tripolszky 
Istvánt, aki 30.000 Ft értékű lakatosmunkát végzett el díjmentesen, ebben benne van az is, 
hogy az aranykereszteket bevonta. Fontos segédek voltak: Árkai József és Péterfai Ottó, akik 
már nyugdíjasként délelőttönként a munka előkészítésén is tevékenykedtek.Lelkesen dolgo
zott Kovács Gusztáv is, akit mindenki csak Guszti bácsinak szólított, ő a villanyszerelést 
végezte. A GYÁÉV részéről fontos kiemelni Horváth K. Sándor művezetőt,aki az ácsokat 
és a vasbetont szerelő munkásokat lelkiismeretesen irányította. A templomfestésnél, a lam
bériázásnál valamint az állványozási és lakkozási munkák kivitelezésénél fontos megemlíte
ni Fehér Pált, aki szintén roppant nagy akarattal és munkaszeretettel dolgozott.Benkovich 
plébános úr szülőfalujából is kb.10-15 férfi és nő segített a mellvédvakolásban és különféle 
kőművesmunkákban (pl. Matusich Mihály, Drobilich Miklós, Práger István), meszelésben 
(pl. Matusich János, Matusich Márton). Gyurácz Ferenc és Bella Gábor földmérők az alapok 
kimérésekor, a szintezésben, a zsinórpadok megépítésében segítettek. A sok segítő mellett 
név szerint megemlíteni érdemes: Élő István ácsmestert, Vizler Balázst, Kincses Jánost, Nagy 
Mihályt, Benkó Jánost, Butsy Lászlót, Pusztainé Butsy Máriát, Pusztai Lászlót, Lendvai Gézát, 
Szikrai Tamást, Boross Jenőt, Cser Jenőt, Kulacs Lászlót, Finszter Ervint, Horváth Emíliát.



A befejező munkálatok gyorsan haladtak és csaknem két esztendő alatt sor kerülhetett az 
ünnepélyes templomszentelésre is.

• 1987. márciusában az Europáischer Hilfsfonds adományozta a kvarc harangkapcsoló órát
• 1987. május végére a két nagy üvegablak is a helyére került

Érdemes megemlíteni Balogh József akkori tanácselnök-helyettes segítőkészségét, amikor 
a felszentelés előtti napokban sürgősen intézkedett a tereprendezés ügyében, mert a város 
szégyene lett volna, ha a templom előtti, a város tulajdonában lévő terület sárban úszott 
volna, és rendezetlensége nagy csalódást okozott volna a város hívő lakosságának.

• 1987. június 5.: a templom megkapta a használatbavételi engedélyt
• 1987. június 6.: a felszenteléskor verset szavalt: Klausz Gergely, Szűcs András, Lendvai Judit

László  Istvá n  p ü sp ö k  ú r  
k ö sz ö n té se :

Főtisztelendő püspök atya!

Hála és szeretet tölti el szívünket,
Mikor püspök atya meglátogat minket. 
Eszünkbe ju t gazdag, szíves segítsége,
Melyben a győrieknek már többször volt része.

Gondolunk itt kedves székesegyházunkra,
A  szépen felújított szemináriumra,
Segítő jósága már itt megmutatkozott, 
Napjainkban pedig egyre fokozódott.

Mikor e templomot építeni kezdtük,
Jó püspök atyában segítőre leltünk,
Amiért most hálás köszönetét mondunk, 
Mikor ide jövünk, mindig rá gondolunk.

Köszönetét mondunk a horvát híveknek,
Akik támogatták ezt a nagy szerit ügyet. 
Adományaikat valóra váltottuk,
Legyen érte egykor, bőséges jutalmuk.

Buzgó hittel kérjük ezért a Szentlelket,
Áldja meg, segítse minden jótevőnket.
Éljenek a földön erőben, egészségben, 
Legyenek boldogok egykor fönn az Égben.





Főtisztelendő püspök atyánk!

Két éve tette le itt az alapkövet,
Hogy templom épüljön a Szentlélek Istennek. 
Sok áldozat árán a templom felépült,
Hálával eltelve boldogan örvendünk.

Örülünk, hogy terve szépen valóra vált,
Oly sokan átvették nemes gondolatát. 
Nemcsak győri hívek, az egész egyházmegye 
Segített, hogy templom épüljön e helyre.

Sőt még a külföldi hívek is oly sokan 
Bőséges részt vettek az adakozásokban. 
Kifejezve azon nemes érzelmüket,
Ami eltöltötte vallásos lelkűket.

Pataky Kornél püspö k  úr
köszöntése:

Szép terve, a templom hál’Istennek elkészült, 
Várja a híveket, és mi megígérjük,
Eljárunk imádni a mindenek Urát,
Hogy a nagy áldozat így elérje célját.

P a s k a i L á s z ló  o l t á r s z e n te lé s e



Templomszentelés Győrött

Két .évvel ezelőtt helyez
ték el az alapkövét, szomba
ton délután pedig felszentel
ték Győrött a Pápai úton, a 
Kun Béla lakótelep szom
szédságában épült új templo
mot. amelyet Ráskai Péter 
győri építész tervezett. Az 
építés ötvenmillió forintba 
került, amelyből a hívek 15 
millió forint értékű társadal
mi munkát végeztek. A 
templom közművesítés! és 
parkosítási munkálatait az 
állaimi költségvetésből fedez
ték. amelyhez a győri egy
házmegyéi hatóság 8.5 millió 
forinttal járult 'hozzá. A ma
gyar állam azzal is támogat
ta a temDlom építését, hoav 
a küldföldről küldött külön
böző anyagokat vámmentesein 
engedte be az országba. A 
mechanikus. egymanuálos.

hatregiszteres, szép hangú 
orgonát a Német Szövetségi 
Köztársaság Eistadt egyház
megyéje, a templom befedé
séhez szükséges palát a 
szomszédos ausztriai Eisen- 
stadt egyházmegyéje adomá
nyozta.

A szombaton megtartott 
felszentelési ünnepségen dr. 
Pataky Kornél megyéspüspök 
magyarul, németül, franciá
ul és horvát nyelven kö
szöntötte a híveket, köztük a 
külföldről érkezőket. Megkö
szönte a templom építéséhez 
nyújtott támogatást. Győr 
város és Györ-Sopron megye 
vezetőinek külön mondott 
köszönetét. Végül átadta a 
győri Szentlélek templom 
plébánosi kinevezését Benko- 
vich Ferenc püspöki iroda- 
igazgatónak.

Ezután kezdődött el a szen-
telési szertartás, amelyet dr. 
Paskai László esztergomi 
prímás érsek, a magyar ka
tolikus püspöki kar elnöke 
celebrált. Részt vett az ün
nepségen dr. Stefan László 
eisenstadti megyéspüspök, 
dr. Kacziba József püspök, 
az Actio Catholica elnöke, 
dr. Szennai András pannon
halmi főapát, dr. Valentint/ 
Géza, a Bécsben székelő pá
pai prelátus, az európai kari- 
tász szervezet igazgatója. 
Megyénket és Győr városát 
Józsa Károly, a városi tanács 
elnökhelyettese. Szabó József, 
a Hazafias Népfront Győr- 
Sopron Megyei Bizottsága 
titkárának helyettese, vala
mint Horváth Antal, az egy
házügyi hivatal megyei titká
ra képviselte.

1B.
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Bőtisztelendő
B e n k o v i c h  í e r e n c  úrnak, 
székesegyházi kanonok, 
püspöki irodaigazgatóG I J K______________________  _________

Főtisztelend5 Székesegyházi Kanonok, 
Püspöki Irodaigazgató Dr!

Alázatosan hálát adva Istennek azértj hogy két eszten
dő alatt sikerült felépíteni Győr város Kun Béláról elnevezett 
új lakótelepén a Szentlélek templomot és plébániát, annak hiva
talos vezetésével megbízom Főtisztelendssegedet és kinevezem a 
Szentiélekről nevezett új győri plébánia

e l s ő  p l é b á n o s á v á .
Ugyanakkor teljességben érvényben levőnek tartom a püspöki hivatal igazgatói tisztségének betöltését Pőtisztelendőséged ré
széről.

Kanonok, Irodaigazgató Ur az elmúlt két évben emberfe
letti energiával irányította az építkezést, saját maga is igen 
sokat munkálkodva testileg, értelmileg abban. Amikor ezt a nagy 
vállalkozást, mint a győri egyházmegye jelenlegi hivatalos ve
zetője hálásan megköszönöm, Főtisztelendőséged személyén ke
resztül ugyancsak igaz köszönetét mondok mindazoknak, akik bár
milyen formában segítségére voltak az építkezésnél. Isten ál
dása legyen Mindnyájukon és legyen az áldás az egész új egyház- 
községen, annak minden tagján, kicsinyeken és nagyokon.

Annak idején két évvel ezelőtt már kineveztem az egy
házközség képviselőtestületét. Őszinte szivből kivánom, hogy a 
II. Vatikáni Zsinat hivatalos irataiban meghirdetett program 
most is és itt is élővé váljék. Az újszövetség papjai - ugymond- 
'fogjanak össze a világi hívőkkel... szivesen hallgassák meg 
őket, testvéri megértesse! vegyék figyelembe kívánságaikat, is
merjék el, hogy az emberi tevékenység különféle területein ne
kik van több tapasztalatuk. Velük együtt képesek legyenek leol
vasni az idők jeleit." /E.O. 11.9/
A világi hivek apostolkodásáról szóló határozatban ugyanakkor 
sokat olvasunk részletesenarról, hogy a "zsinat fokozni akarja 
Isten népének apostoli tevékenységét... A sokféle és sürgető 
szükségletet jelzi nyilvánvaló működésével a Szentlélek, aki ma- 
napság°egyre jobban tudatosítja a világiakban saját felelőssé
güket." /A.A. Előszó/
A fentiek alapján kidolgozza a zsinati dokumentum a világi hí
vőknek az egyház küldetésében való részesedését, a világiak lel-
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kiségét, a karitatív munkát, a családban és a társadalomban, 
egyénileg és közösségben. "A tevékenységükben az erőteljes és 
okos együttmöködés által a világi keresztények tanúbizonysá
got tesznek Krisztusról, és az emberi család egységéről."
/A.A. V.27/ "A zsinat kérve-kéri az Urban az összes világi ke
resztényeket, hogy szivesen, nagylelkűen és készséggel vála
szoljanak Krisztus /küldő/ szavára, és a Szentlélek ösztönzé
sére." /Á.A. VI.33/

A fentebb idézettekkkel kapcsolatban eddig is őszin
te örömmel tapasztaltuk, hogy az új egyházközség máris magáévá 
tette a zsinati elveket, és igazán reméljük, hogy ez csak nö
vekedni fog.

A Szentlélek erejét, hét ajándékát imádságos lélek
kel esdem Jőtisztelendőségedre, az egyházközség vezetőire és 
minden tagjára. Amikor pedig május havában Írom meg kinevező 
okiratomat és junius 7-énj Pünkösdkor megkezdjük a Szentatyánk 
által meghirdetett Kária-evet, Szüzanyánkon keresztül kérem a 
Szentlélek mindenkori segitségét, irányítását Mindnyájuk szá
mára. Szűz Mária, aki szeplőtelen mátkája a Szentiéleknek, le
gyen közbenjárónk és jótevőnk. A Szentlélek pedig, aki a hit
nek, a reménynek, a szeretetnek Lelke, valamint árasztója az 
örömnek és békességnek, a szelidségnek, gyengédségnek és jám
borságnak, a türelemnek és megbocsájtásnak, a tisztaságnak és 
hűségnek, a szentségnek és igazságnak, adja nekünk az 0 vilá
gosságát, hogy mindenkor tudjunk lenni a Lélek fényeit tovább
adok, és ezzel magunk is hozzájáruljunk a világosság terjedé
séhez.

Magamat Pőtisztelendőséged és hivei buzgó imáiba 
ajánlottan vagyok imádságos szeretettel és áldással

Győr, 198?. május 25.
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Főtisztelendő prímás érsek atya !

Örömmel köszöntjük szép Győr városában 
Hogy eljött mihozzánk lelkűnknek javára. 
Eljött felszentelni szép új templomunkat, 
Amit buzgó hívek ezrei alkottak.

Sok-sok ezer ember adta adományát, 
Felajánlva gyakran kétkezi, munkáját.

Paskai László  prím ás érsek
ATYA KÖSZÖNTÉSE:

Hogy a lakótelep jó vallásos népe, 
Istennek szolgálva végcélját elérje.
Ez a szép építmény ma Isten háza lesz, 
Hol otthonra lelnek majd a hívő lelkek. 
Az Utolsó vacsora szent titkának helye, 
Amit kifejez majd a napi szentmise.

A z egyház itt fogadja majd új híveit, 
Kiket keresztségben e helyen részesít.
Itt állják majd körül az ünnepi oltárt 
A z elsőáldozók, akik Jézust fogadják.
A  Szentlélek Isten itt száll a lelkekre,
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Kiket a szent hitben jól megerősítve, hogy 
A helyes jó úton mindig kitartsanak,
Az örök szép célhoz végül eljussanak.
Itt rebegik majd el a boldog jegyesek:
„Egész életemen át én hűséges leszek.”
Itt borulnak térdre a bűnbánó hívek,
Kik a szentgyónásban kapnak nagy kegyelmet.

Nap mint nap idejön gyászolók serege, 
Vigasztalást, lelki megnyugvást keresve. 
Kiöntik szívüknek keserű fájdalmát,
Itt újra megnyerik lelkűknek nyugalmát.

Ezért kérjük szépen jó érsek atyánkat,
Szentelje fel nékünk ezt a szép templomot, 
Hirdesse: Dicsőség az Egek Urának,
Békesség Győr város minden lakójának.

Kegyelmes érsek úr, most mély tisztelettel 
kérünk:
Szenteld fel ezt a templomot, és imádkozzál 
értünk.
Áradjon szét a szentélyből a Szentlélek áldása, 
Gyulladjon új láng, új pünkösd s a lelkek 
újulása.
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„ m a g a s z t a l j a  l e l k e m  a z  u r a t .
ÉS UJJONGJON SZÍVEM ÜDVÖZÍTŐ ISTENEMBEN." (Lk. 1.46-47)

A győri Szentlélek Egyházközség szeretettel meghívja. -  m int segítőjét és jó 
tevőjét a templomépítésben — a 
TEMPLOM FELSZENTELÉSÉRE
A szentelést szertartás 1987 június 6-án du. 1/2 4 órakor kezdődik. Megjele 
nésére és további jóindulatú támogatására számítunk.

Legyünk egyek Isten magasztalásában és az örvendezésbenI A  Szüzanya sza
vaival mondjunk köszönetét és adjunk hálát, hogy az Ür minket is kiválasz
tott ennek a szép és nagy műnek alázatos szolgáivá.

G YÜ R í PÜSPÖKTŐL

PStisetelend" CltártestvéremI

A mellékelt meghívóval ezennel szeretettel hívom a 
győri Szentlélek templom felszentelésére.
Örömmé 1 venném, ha. a szentelés! szentmisén, melynek 

íaskai László érsek-prímás úr lesz a főcelebránsa, kon- 
celebrálna. Ebben az esetben albót és stólát szívesked
jék magával hozni. Koncelebrálási szándékát szíveskedjék 
visszajelezni az Egyházmegyei Hatósághoz.

Imáiba ajánlottan vagyok . f

. -zentelÓGt követően szeretettel 
-áros állófogadásra az új plébá
nia épületben!

Győr, 1387. május lé-.
3ZÜV n .  gJU _________________

„HOCH PREIST MEINE SEELE DEN HERRN.
UND MEIN GEIST FROHLOCKT IN GOTT. MEINEM HEILANDE ''
(LK 1.46-47)

Die Kirchgemeinde „Heiiiger Geist’ ' von Győr ládt Sie — als Helfer und Wohi- 
tater im Kirchenbau — zum Kirchweihefest am herzlichsten ein. Die Liturgie 
dér Kirchweihe findet am 6. Juni 1987 um 15.30 Uhr statt. Wir hoffen auf 
Ihr Kommen und auf IhreweiterewohlwollendeUnterstützung.

Lasst uns eins werden im Lobpreis des Herrn und in dér Freude! M it den 
VVorten dér seiigen Jungfrau Maria wollen w ir Dank sagen, dassder Herr auch 
un$ als demütige Diener dieses schönen und grossen Werkes auseiwáhlt hat.

M e g h ív ó k  a t e m p lo m s z e n t e lé s r e



Érsek Úr köszöntése

Az Istené a nagyvilág és minden gazdagsága,
A Föld lábának zsámolya és égszínkék palástja, 
Maga a tiszta mennybolt. Ruhája fényből szőve, 
Szikrázó nap a trónusa és szivárvány fölötte.

Dicséri mennydörgő szava, bús orgonabúgása, 
Hatalmát hirdeti a mély tengernek morajlása. 
Fenségéről beszél villám szikrázó fényessége,
S a nagy hegyeknek ormain a szűz hó fehérsége.

És Istené a túlvilág, a tündöklő mennyország, 
Dicsőség, szentség övezi, hódolat és méltóság. 
Kerubok és szeráfkarok őt éjjel nappal áldják: 
-Seregek Ura, Istene szent, szent, szentl- 
ezt kiáltják

És mégis ím a szeretet lehozza őt a Földre, 
Templomunkban majd itt lakik szerényen 
elrejtőzve.
Jóságos Szíve itt dobog és hív szent lakomára, 
Siessünk hozzá boldogan, jöjjünk Isten házába!

Hálatelt szívvel fordulunk az Úrhoz, 
Nagy ünnep fényét virrasztotta ránk! 
Először hívja népét közös otthonába 
Vándorló népét mennyei atyánk!

Megkapja most ez ünnepi órában 
Lüktető szívét a lakótelep.
Új Isten háza oltárasztalához 
Testvérként jönnek mind az emberek.

Püspök atyánknak indító szavára 
Egyszerre mozdult sok-sok akarat. 
Nemcsak a tégla, cement és a malter, 
A hit emelte itt a falakat!

A remény és a szeretet Szentlelke 
Testvéri szívet s kezet mozgatott: 
Szent közös célért vállalták a terhet 
Nyáj és a pásztor, kicsinyek s nagyok.

Megújulásnak jele ez a templom,
Új városrészben új életre hív:
Önzés helyébe összetartás lépjen, 
Testvéri tettre táguljon a szív!

Áradjon innen gazdagon az áldás, 
Építsen itt a Lélek ereje! 
Templommegáldás lendülete, fénye 
El ne távozzon innen sohase!
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S Z E N T L É L E K  
T E M P L O M , GYŐ R

Meghívásos tervpályázat kiírása 1 984 július

Pályázati eredményhirdetés 1984 szept 25 
Tervezés. 1984— 1986 
Kivitelezés: 1985—1987 
Tervező ..KOMFORT Tervező- és Építési 

Szaklanácsadó GMK.
Építész tervező. Ráskai Péter 
Szerkezettervező Domokos Lajos 
Épületgépész tervező Szokoly Gábor 
Villamos tervező. Luksander Rezső 
Közmű tervező Németh Ferenc 
Út-, kerttervezó Miklósi Attila 
Beruházó és főválla lkozó  Győr 

Egyházmegyei Hatóság 
Alvállalkozó. Győr megyei A ÉV (alapozás, 

szigetelés, vasbeton munkák, asztalos 
szerkezetek)

Vállalkozók Földes András kőműves. Élő 
István ács. Kovács Ágoston villanyszerelő. 
Fekete Frigyes asztalos. Süveg Miklós 
tetőfedő. Szabó Kamill bádogos.

A templomtér ragasztott fatartóit az agárdi 
AGROKOMPLEX V gyártotta 

A kivitelezést a hívek jelentős társadalmi 
munkával segítették.

M űszaki ellenőr Gábor Jenő 
Építésvezető (GYAÉV). Varga Béla 
Művezető (GYÁÉV): Horváth K. Sándor

38

A meghívásos tervpályázat eredmé
nyét követően azonnal megkezdő
dött az érdemi tervezés.
Előbb területfelhasználási engedé
lyezési. majd az engedélyezési terv 
készült el, így 1985 januárjában már 
érvényes építési engedély volt a ke
zünkben. A kiviteli tervezés folya
matos szakaszos tervszolgáltatással 
történt, a beruházás átfutási idejé
nek csökkentése érdekében. Ilyen 
módon biztosítható volt, hogy az 
alapozási munkák már 1985 kora ta
vaszán megkezdődhessenek

Az épületet Győr Nádorvárosi 
Köztemető fejlesztési területén a be
temetett temetőrészek közvetlen 
szomszédságában a 83. sz. út mellé 
telepítettük a tájolás, a környezeti és 
közlekedési kapcsolatok, funkcio
nális igények figyelembevételével a 
temető és a városi közterület hatá
rán, oly módon, hogy a templom és 
a temető egymást több ponton érin
tő, egészségesen kiegészítő funkciói 
minél tökéletesebben tudjanak mű
ködni. Az épület a templomrésszel 
fordul a temető felé, a plébániaépü
let elfordul tőle. A létesítmény tő- 
szomszédságában a temető új bejá
rata épül az ahhoz kapcsolódó léte
sítményekkel.

Az épület két részre tagolódik, a 
templomépületre — ami magába

foglalja az irodaszárnyat is — vala
mint a plébániaépületre.

A templomépület alatt kripta talál
ható. A templomtér karzatos, kap
csolattal az altemplom és a temető 
felé. Az irodaszárny tőszomszédsá
gában liturgikus udvart létesítet
tünk, mely eltolható üvegfallal, a fő 
térhez kapcsolható, s alkalmas az 
ünnepi csúcsforgalmak lebonyolítá
sára.

A plébániaépület a szükséges la
kóterek és gazdasági helyiségek 
mellett vendégszobákat tartalmaz. 
A pincében raktározási és kiegészítő 
funkciók találtak helyet. A plébániá
hoz saját zárt udvar tartozik, mely 
egyrészt a lakófunkciókat egészíti ki, 
másrészt azokat tisztes távolságban 
tartja a tőszomszédos temetőtől.

Az épület m onolit beton, illetve 
vasbeton alapokon nyugszik. A falak 
a templomépületnél 51 cm kismére
tű tégla, a plébániaépületnél 51 cm 
vtg. RÁBA téglafalak. A födémek 
alul-felül sík monolit vasbeton le
mezszerkezetek. A templomtér lefe
désére rétegelt —  ragasztott fatartót, 
a plébániaépületére pedig pallóból 
készült fa rácsostartót terveztünk. 
A tető héjalására színes osztrák palát 
használtunk. A torony lezárása m o
nolit vasbeton héjszerkezet.

Ráskai Péter

MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 1989. 1—2. SZÁM
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Benkovich Ferenc a háromórás szertartás végén a következőket mondta:
„Csak köszönetét tudok mondani püspökömnek, a szintén köztünk lévő szomszédos ausztriai 

egyházmegye főpásztorának, Stefán László püspöknek, az állami vezetőknek, a kivitelező vál
lalat munkatársainak, minden mesterembernek és nem utolsó sorban annak a sok „szombatista” 
társadalmi munkásnak. Ez a templom ugyanis javarészt szombaton épült. Tehát szombaton 
kellett felszentelni, a Szűzanya napján. Én hiszem, hogy a Szűzanya esdette ki számunkra a szép 
napsütéses délutánt is.Az ő támogatását munkánk során végig éreztük. A társadalmi munkások 
sokszor annyian voltak, hogy gondot jelentett mindenkinek munkát adni. Kérem, hogy ragasz
kodásukat őrizzék meg. A város, a Kun Béla-lakótelep hívei jöjjenek ezután is. Immár elkészült 
közös hajlékunkban forrjunk össze egy szívvel-lélekkel, áldva a Mindenhatót, hogy van temp
lomunk, van közös otthonunk, ahol a Szentlélek hétszeres ajándékát osztogatja”

Benkovich Ferenc: „Pünkösd ünnepe az Újszövetségben pecsét Istennek az emberrel kötött 
szeretetkapcsolatában. Ezen a kiemelkedő napon a Szentiélekre gondolunk, aki az Egyházban 
él, tanít, megszentel és kormányoz. Amikor a Szentlélek-templom a felszentelés kegyelmében 
részesült, nagyon sokan voltunk együtt és nagyon tudtunk örülni. Azóta sem lohadt ez az öröm. 
Maradjon meg mindig bennünk és éltessen akkor is, ha az élettel együttjáró problémákkal 
találkozunk. A z öröm mindent áthidal és ezért magam sem tudlak szebben köszönteni, mint 
azt Szent Pál tette a korintusi hívekhez írt második levelében: „Örüljetek, testvérek, tökéletesed
jetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a 
béke Istene.” Pünkösd lényege, hogy az apostolok kiléptek az Utolsó vacsora terméből és boldog 
örömmel kezdték hirdetni az egész világon a keresztrefeszített és a föltámadt Krisztust. Mi en
nek a templomnak lelkészei és hívei kell, hogy megőrizzük szívünkben mindig az első pünkösd 
tüzét, szeretetét, lendületét.”

Paskai László bíboros-érsek megköszönte, hogy ilyen nagy számban jelentek meg a hívők 
majd így folytatta:

„Meghatódottan állok itt. A  Szentlélek tiszteletére szenteltem fel ezt a templomot. Hadd 
fűzzem  hozzá, hogy amikor a püspöki és még inkább amikor az esztergomi érseki szolgála
tot vállaltam, bizalmam és reménységem a Szentlélek Úristenbe helyeztem, ahogy az 
evangéliumból vett jelmondatom is kifejezi: „A Lélek erejében”. így merek vállalkozni az egy
ház építésének munkájára. Ez a reménység él bennem. Itt most pünkösd vigíliáján a szemem 
láttára megújul az, ami az első pünkösdön történt. A Szentlélek az egyházat elindítja. Új 
templom épült, maga köré gyűjtve a híveket, jeléül annak, hogy a Szentlélek ereje működik, 
közösségbe fű z  bennünket, és ő mutatja meg a jövőt is. Nekem erősséget jelent ennek megta
pasztalása, megerősít engem a ti hitetek, a ti buzgóságotok abban a nehéz munkában, amelyet 
vállalnom kell. Kérem, hogy ezt a lendületet őrizzétek meg, és sugározza ez a templom itt a 
lakótelepen, a városban, az egész egyházmegyében az Isten szeretetét.”
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