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A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést 2003-ban vette át 
 
Blanckenstein György a szentendrei katolikus közösség plébánosa 1992 óta.  

Egész életének meghatározója, hogy nagycsaládban nőtt fel: öt testvére és tizenhat 
unokaöccse, illetve unokahúga van.  

1961-től, tíz éves kora óta a Regnum Marianum katolikus közösség tagja. Az 1902-ben, a 
magyarországi katolikus lelkiségi mozgalmak egyikeként megalapított közösség és az 
1903-ban létrehozott egyesület neve – Mária Országa - arra az eseményre utal, amikor 
Szent István király a halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot. A közösség 
vezetői, papok és laikusok – a II. világháború előtt a cserkészmozgalommal 
együttműködve – az ifjúság nevelésével foglalkoztak. A kommunista hatalomátvétel után 
a Regnum Marianumot – mivel nem szerzetesrend volt – nem tudták feloszlatni, de 
működésüket betiltották, székházukat elvették, a mai Dózsa György úton álló 
templomukat felrobbantották, papjaikat és laikus csoportvezetőiket 1961-ben, 1965-
ben és 1971-ben koncepciós perekben súlyos börtönbüntetésre ítélték. Mindezek 
ellenére titokban folytatták tevékenységüket, s mindazok, akik ezekben a nehéz időben 
csatlakoztak a közösséghez, vállalva az ezzel járó esetleges hátrányokat is, hitet tettek a 
Regnum Marianum fő elvei, a jó kereszténység, a becsületesség, a pontosság és a kitartás 
mellett.  

Blanckenstein György középiskolai tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban 
végezte. Az érettségi után az Esztergomi Hittudományi Főiskolára nyert felvételt. A 
teológia elvégzése után Esztergomban szentelték pappá 1974. június 21-én.  

1974-től 1975-ig Szomoron, 1975-től 1985-ig Budaörsön káplán.  
Plébánosi kinevezését 1985-ben kapta Budajenőre. 1990-ben spirituális (a lelki élet 
irányítója) Budapesten, a Központi Papnevelő Intézetben.  

1992-ben kapta meg plébánosi kinevezését Szentendrére.  

1984-ben ismerkedett meg a Házas Hétvége lelkiségi mozgalommal. A Hétvége a 
szentségi házasságban élő házaspárok, valamint papok, szerzetesek számára 
nyújt péntek délutántól vasárnap estig tartó találkozókon megújulási lehetőséget, hogy 
kapcsolataik nyitottá, új, dinamikus és szentségeket a hétköznapokban is megélő boldog 
szeretetteli kapcsolattá váljanak. A mozgalom az egész világon elterjedt, mind az öt 
földrészen aktív. Blanckenstein György plébános a magyar Házas Hétvége egyik 
alapítója. Néhány házaspárral együtt Szentendrén is létrehozták ezt a mozgalmat, mely 



az egész országban elterjedt és a határon túli magyarokat is elérte. Ma több ezer 
házaspár vesz részt Házas Hétvégén, és újította meg a házasságát.  

1999-ben az I. Egyházközségi Zsinaton megfogalmazott célok közül az egyik a 
családközösségek létrehívása volt. Még ez év őszén Blanckenstein György atya 
elindította a családos katekézist, más néven Házas Hittan mozgalmat. A 2010-ig a 
házaspárok György atya vezetésével együtt imádkoztak és gondolkodtak a 
párkapcsolatokat és családokat érintő kérdésekről. Ma már 4-8 házaspárt magában 
foglaló csoportokban, önállóan szerveződnek a közösségek, melyekben a hitbéli 
ismeretek bővülése mellet a tagok szoros emberi- baráti közösséget is alkotnak.   

2002-ben Őszentsége II. János Pál pápai káplán kitüntetést adományozott Blanckenstein 
Györgynek.  

2006-tól a Szentendrei Esperes kerület esperese.  

 


