
Musits Antal érdemes esperes, plébániai kormányzó laudációja  
(2021. szeptember 21.) 

Papi jelmondatát Pál apostolnak a kolosszeikhez írt leveléből vette: 
„Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje” 

Musits Antal érdemes esperes, a  Budapest-Lágymányosi Szent 
Adalbert Plébánia plébániai kormányzója 
Budapesten született, 1946. július 7-én. Isten kegyelméből idén 
nyáron betöltötte 75. életévét. 
Pappá szentelték Esztergomban, 1974. június 21-én. 
Papi életének első 10 éve alatt káplánként Budapesten és a 
főegyházmegyéhez tartozó falvakban összesen 7 helyen szolgált. 
1977-ben Bp.-Lágymányoson először kápláni beosztást kapott. 
Plébánosként 1985 óta, 36 éven keresztül egyedül szolgálja a 
Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert plébánia híveit. 
A Budai középső esperes kerületben esperessé nevezték ki 1995-ben. 
Ezt a tisztet 2005-ig töltötte be. 2006 óta érdemes esperesi címet visel. 
2001-ben – a Lágymányoson betöltött tisztsége mellett - plébániai 
kormányzó is volt Bp.-Kelenföldön a Szent Gellért plébánián. 
A plébánia területéhez tartozó Sopron úti Domokos Pál Péter 
Általános Iskolában 1991-ben kezdhette meg az iskolai hitoktatást 
felmenő rendszerben. 1998-ban az állami iskolában mind a 8 
osztályban oktatta a gyermekeket a katolikus hitre. Emellett a 
plébánián is megtartotta a hittanórákat. A nyári iskolai hittanos 
táborban és a sí táborban minden évben a gyerekekkel együtt volt és 
rendszeresen misézett nekik. Ugyanezt tette a Cserkész csapat nyári 
táborában is. 
A plébánia hívei számára minden év májusában és októberében 
egyházközségi zarándoklatot szervezett az ország nevezetes 
kegyhelyeire és egyházmegyei központjaiba. Ezt azzal a céllal tette, 
hogy összekovácsolja a plébánia hívő közösségét. Ezeken az 
alkalmakon a hívekkel együtt imádkozott nemzetünkért, 
egyházközségünkért és építendő templomunkért. 
2019. év májusában Felvidéken, Alsóbodokon az újonnan létesült 
Esterházy János zarándokközpontban jártunk.  
Az atya a kommunizmus éveiben is kijárt Erdélybe és segítette a 
rászoruló plébániákat és egyházközségeket.  
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A rendszerváltás után 1994-ben plébános úr közreműködésével 
létrehozták a Szent Adalbert Misszió Alapítványt, amely felvállalta a 
hitéleti, kulturális és szociális tevékenységekkel kapcsolatos feladatok 
támogatását bel- és külföldön egyaránt. Ekkor kezdte meg működését 
a rászoruló kárpátaljai gyermekeket segítő karitász akció, melynek 
hatóköre kiterjed az erdélyi nehézsorsú gyermekekre is. 
A Misszió Alapítvány térítésmentes fogászati rendelőt is üzemeltet a 
Hengermalom úton. A rendelő Árpád házi Szent Erzsébet nevét viseli. 
A plébánia területén működik és szolgálja a hívő közösséget a Boldog 
Gizella Társulat és a Keresztény Úriemberek Társasága.  
A plébániához tartozik a Galvani úti Jeruzsálem kápolna, amely 2008-
ban alaposan megújult. A plébános atya közreműködésével kálvária 
domb is létesült ezen a helyen. 2016. évben plébános úr befogadta a 
Liszt Ferenc kórust, amely ének- és zenei szolgálattal teszi 
ünnepélyessé a szentmiséket és a liturgikus életet. 

Lágymányoson csak 1931-ben alakul önálló lelkészség a tabáni 
plébánia területéből. A hívek ellátására szükségkápolnát létesítettek a 
Fehérvári út 88. számú épület üzlethelyiségében. A székesfőváros 
azzal a céllal adta bérbe ezt a helyet, hogy itt templom és plébánia 
épüljön. 1940-ben nyerte el a lelkészség a plébánia rangot. A templom 
építésének a tervét azonban a háború meghiúsítja. A kommunizmus 
idején persze szóba sem kerülhetett új templom építése. 
A plébános úr erőfeszítésének és böjtölésének valamint a hívek 
imáinak köszönhetően a régen várt új templom alapkövét 2013. április 
23-án Szent Adalbert ünnepén helyezte el az Etele út 3. szám alatt dr. 
Erdő Péter bíboros főpásztor.  
A telket a XI. kerületi Újbuda Önkormányzata ingyenesen bocsátotta 
rendelkezésre. Az új, építészeti szempontból is különleges templomot 
a Jahoda és Páricsy Építésziroda tervezte.   
A Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök nevét viselő templom 
felszentelésére 2014. október 31-én került sor.  A felszentelési 
szertartást Erdő Péter bíboros prímás ünnepélyes keretek között 
végezte nagy papi segédlettel és a hívők sokasága jelenlétében. 
Az új templom már 7 éve hirdeti Isten dicsőségét és szolgálja a 
környékbeli hívő közösség, illetve a kelenföldi lakótelep lelki 
igényeit. A templom mellett felépített új plébániai épületben 
kialakított termek közösségi célokat is szolgálnak. 



Antal atya fontosnak tartotta, hogy a templom ajtaja a pandémia ideje 
alatt minden nap nyitva legyen és a hívek a kitett oltáriszentség előtt 
imádkozhassanak. 
Musits Antal érdemes esperes, plébániai kormányzó úr jelenleg is 
hétköznap 2 szentmisét, vasár- és ünnepnap pedig rendszeresen 4 
szentmisét mond. 

  

     
      

 


