
Befogadták a katolikusok a református híveket

Két gyülekezet egy templomban
Nem- mindennapi hír jutott el szerkesztoségünkbel

Soroksáron a Fatimai Szuzanya Plébániatemplomba

a katolikus gyülekezet b'efogadta a reformátusokat.

így, amíg el nem készül a templomuk, ott tarthatják

az istentiszteleteket. Király Attila atya, a befogadó

egyház plébánosa szerint ez az egység, amit most

alkotnak, üzenet a világnak.

A katolikus hívek örülnek, hogy otthont adhattak a másik egyház híveinek

- jobban meg tudják határozni
magukat - véli Attila atya, aki
szerint, amit, és ahogyan tesznek,
az az egység üzenete a széthúzó,
pártoskodó világnak. Julius

- Nincs bennünk féltékenység.
Úgylátszik, ez egy missziós vidék.
Azt tapasztalqm, hogy amióta egy
templomban tartjuk az istentisz
teleteket, a katolikus szertartáso
kat, erosödik a hívek identitása

két felekezet hívei így támogas
sák egymást, de van rá példa.
Marcaliban volt katona, ott hason
ló módon támogatta egyik egyház
a másikat.

hiszen annak idején nekünk
is csak egy kis kápolnánk volt.
Szeretnénk segíteni nekik, az o
templomuk felépítése közös
ügyünk - mondja Király Attila
plébános, aki szerint ritka, hogy

A tanácsteremben tartják az istentiszteleteket a reformátusok

Király Attila atyát, kaphatnak-e
helyet a templomukban.

- KirályAttilaatya a legcsodála
tosabb emberek közé tartozik, aki
minden kérést, amivel megkeresik
teljesít.Nem lehet olyat kérni tole,
amit ne tenne meg. Így volt ez
esetünkben is. O és az egyház
tanács egyöntetuen döntött úgy,
hogy helyet adnak nekünk. Így
azóta minden vasárnap délelott
ott tartjuk az istentiszteleteket
- mondja örömmel a képviselo,
aki elárulja, fel(ljánlották, hogy
bérleti díjat fizetnek a helyiségért,
beleszállnak a futés- és villany
számlába, de egyiket sem enged
ték számukra.

A két egyház a kerületben
egyébként régóta jó viszonyt ápol
egymással. Közösbibliaórákat tar
tanak, a nyolc éve muködo, foleg
kulturális programokat létrehozó
Nemzeti Körnek pedig szintén'
a templom biztosít helyet. A kör
tagjainak többsége ugyancsak
református.

- Amikor a templomunk építé
sére gyujtöttünk, a jótékonysági
aukciónak ugyancsak itt kaptunk
helyet - tette hozzá Martonné
Pekler Ilona.

Örömmel fogadták a református
egyház megkeresését a katolikus
hívek.

t.,- ~f'l!Js hasonlóképpe9 kezd
tünk hozzá a Fatimai Szuzanya
Plébániatemplom építéséhez,

Mint arról korábban beszámol

tunk, a soroksári református gyü
lekezet templomépítésbe kezdett.
Írtunk is arról, hogy a terület köré
kerítést húztak.

- Volt egy vályogból épült
kis imaházunk, ahol alig volt
futés, de nem tulajdonítottunk
neki jelentoséget. Most, hogy
a Fatimai Szuzanya templom
tanácstermében kaptunk helyet,
érezzük igazán a különbséget,
hiszen a istentiszteleteket kultu
rált körülmények között tarthat
juk - mondja Preklerné Marton
Ilona, a református gyülekezet
tagja, önkormányzati képviselo,
aki elmeséli, ok keresték meg

A Fatimai Szüzanya szobra


