Újtelepi Zarándok
A Közép-Európai Fatima Szentély Zarándok Körének
negyedévente megjelenõ kiadványa
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Kedves Máriatisztelõ testvérem!
Negyedévente
megjelenõ
kiadványunk elsõ példányát tartja
kezében. Szándékunk ezzel az,
hogy szorosabb kapcsolatot tudjunk
tartani, a zarándokok könnyebben
értesülhessenek a fontosabb
eseményekrõl, valamint kiadványunk által is erõsödjön a Fatimai
lelkiség, szellemiség.
Kondor Lajos atya,
Fatima lelkésze Középeurópai Fatimai Szentélynek nevezte templomunkat, a SoroksárÚjtelepi Fatimai Szûzanya
templomot. Eddigi tapasztalataink alapján rá is
szolgál erre a névre, mert
valóban vonzza a zarándokokat, és van
kisugárzása. Sok búcsúnkon
éreztük azt, hogy Mária itt
összegyûjti gyermekeit, hogy
megerõsítse õket. Templomunk
tornya felmutatja Máriát a világ
számára, mint világítótorony,
szeretné mutatni az utat és a célt.
Mária a jövõ, az Isten elõtt megnyílt
ember, aki mint édesanya aggódva
figyeli gyermekeit, fáj neki, hogy
sokan a vesztükbe rohannak. Sok
édesanya fájdalmában osztozik, de
képes felébreszteni a reményt is.
Mozgalmat indít, ne nézzük tétlenül
azt, hogy gyermekeink, rokonaink,
embertársaink Istentõl távol élik
fogyasztói életüket, melynek nincs
távlata, csupán csak 70-80 év
vegetáció. Fatimában elmondta, azt
hogy van eszközünk a világ
megmentésére, mely Isten nélkül az
ösztönök rabságában (kapzsiság,

irigység, gõg, stb.) önmagát
pusztítja. Ez az eszköz az imádság,
az önmegtagadás, áldozatvállalás,
és a missziós lelkület. A vallásos
embereknek is meg kell érteniük,
hogy a hitéletben sem lehetünk csak
fogyasztók, akik csak magukkal
törõdnek, de nem képesek áldozatot

amiért vállaljuk a zarándoklatot
minden hónap 13. napját követõ
vasárnap. A déli Szentmisén és
rózsafüzéren imádkozunk a
bûnösök megtéréséért (ezt kéri a
Szûzanya Fatimában), a hit
megerõsödéséért (ez a világ
megmenekülésének alapja), a
családokért (korunkban a
házastársi hûség, szeretetközösség, gyermekvállalás
válságba jutott), a nemzetért
(mert nemzeti értékeink
Istentõl kapott javak, amik
nélkül nem élhetünk teljes
életet, nélkülük nem tudjuk,
hogy kik vagyunk.Bízom
abban, hogy ez a kiadvány
képes kicsit erõsíteni ezt a
tábort, melyet Novák József
atya Közép-európai imatábor néven
alapított meg, és amit nevezhetünk
a Soroksár-Újtelepi Fatimai
Szûzanya templom zarándokkörének is, hiszen Novák atya álma
a templom felépítésével valóra vált.
Azok kapják az újságot, akik
szerepelnek névjegyzékünkben
melybe folyamatosan be lehet
kerülni (küldje meg címét, ehhez
van levelezõlapunk is.), de
apostolkodni is lehet, szívesen
küldünk ilyen „belépési nyilatkozatokat”. Szívesen veszünk javaslatokat is az újsággal
kapcsolatban.Szeretettel:

vállalni másokért, sõt még saját
hitükért sem. Fatima üzenete az a
szemléletváltozás, melyben Mária
mellé állunk, és hitünket nem csak
magunkért gyakoroljuk, hanem
részt veszünk Isten országának
építésében. Ennek egyik kiváló
módja a zarándoklat, melyben ott az
áldozat, az imádság, a közösség,
hiszen közös az utunk, melyet az
Egyház közösségével együtt járunk
az üdvösség felé. Aki Isten
országáért indul zarándokútra, az
bekapcsolódik abba a titokzatos
erõtérbe, ahol minden imává
változik, áldozatokkal megerõsített
imává. Természetesen megtapasztaljuk azt is, hogy Isten minden Király Attila
erõfeszítést, amit érte vállalunk, plébános
bõségesen megáld. Templomunk
felszentelése óta (2002. október)
négy fontos célt jelöltünk meg,
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2003 októberében fõegyházmegyei zarándoklat volt Fatimában.
Néhány résztvevõt megkérdeztünk arról, hogy néhány év távlatából
visszatekintve: Mit adott nekik a zarándok út, milyen hatással volt az életükre?
Antal Anikó,édesanya
Az ott lévõ emberek hitét sikerült megtapasztalnom. Magával ragadott az
imádságos légkör, amit nehéz szavakkal kifejeznem. Az életem nyitottabb
lett, ráéreztem arra, hogy az Én imádságomra és szolgálatomra is szüksége
van a Szûzanyának. Lelki biztonságot kaptam a zarándok út alatt.

Hobinka Magdolna, építészmérnök
Mikor elõször voltam Fatimában hatalmas lelki megerõsödést és feltöltõdést
kaptam. Amikor 2003-ban 8 év után másodszor jártam ott, a Szûzanya
segítõ erejét éreztem, amiért köszönetet mondtam. Ez a segítség születésem
óta velem van és elsõ látogatásom során tudatosodott bennem. Másodszor
a köszönet érzése vitt oda.

Antal Miklós, villamosmérnök
Csodálatos érzés volt azokon a helyszíneken járni, ahol a Szûzanya
megjelent, ahol a kis látnokok éltek, átérezni a hely hangulatát, együtt végig
imádkozni a keresztutat. Nagyszerû volt részt venni az esti rózsafüzéreken,
ahol a világ minden tájáról jött zarándokok saját nyelvükön, de közösen
mondták imájukat. Öröm volt az arcokon lévõ megnyugvást látni.

Tamási F
erenc, kivitelezõ
Ferenc,
Fatimában ismertem meg az ima igazi örömét és jelentését. A közös esti
rózsafûzérek voltak a zarándoklat csúcspontjai, ott szerettem meg ezt az
imát. Az ima és elmélyülés fogalmai a zarándoklat alatt tisztultak ki
bennem. Jobb lett az életem a zarándoklat óta. Remélem, a családom is
megismeri majd ezt az érzést egyszer.

A Soroksár-Újtelepi Fatimai Szûzanya templom nyáron is várja a
Szûzanyát tisztelõ zarándokokat!
Minden hónap tizenharmadikát követõ vasárnap délben szent misét és rózsfûzért mondunk!
(Azaz július 16-án, augusztus 13-án és szeptember 17-én.)
Minden elsõ szombatot megelõzõ pénteken este 6 órától 24 órás szentség imádást végzünk,
melyet szombaton este 6 órakor ünnepélyes rózsafûzérrel és szentmisével fejezünk be!
Várjuk az olvasók zarándok élményeit, imaszándékait, véleményét, javaslatait!
Osszuk meg egymással lelki örömeinket!
(A zarándok körbe bárki beléphet, aki nevét, címét a Szent István Plébániára eljuttatja.)
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Mária és a család
Írta:Magyarkúti Judit, hétgyermekes családanya

„A világnak Krisztus kell!...”
Nap mint nap megtapasztalhatjuk ezt tágabb és szûkebb
környezetünkben egyaránt. Mi akik
a házasság szentségében a családi
életre vagyunk hivatottak érezzük
és naponta átéljük: a családnak
Krisztus kell! Ha Krisztusivá,
Krisztust hordozóvá szeretnénk
válni, gyermekeinket azzá nevelni,
akkor tekintsünk az
elsõ Krisztusi emberre, az elsõ Krisztus
hordozóra: Máriára.
Mária az egyház és
az egyes keresztények mintaképe és
elõképe. Ha õt
sikerül példaképként
magunk és gyermekeink elé állítani, ha
ki tudunk alakítani
magunkban és gyermekeinkben egyfajta
„máriás lelkiséget”,
akkor tudunk igazán Krisztusivá
lenni. A Szûzanya azt szeretné,
hogy a családok felismerjék
életfeladatuk nagy jelentõségét,
hogy erõt kapjanak annak
megvalósítására. Nem mindennapi
feladatok állnak ma is a Keresztény
családok elõtt, ezek megoldásához
isteni segítségre és kegyelemre van
szükség, melyet Mária kérheti,
közvetítheti számunkra. Ha
kétségeink vannak õ igazít útba
bennünket, mindig Jézusra mutat,
Jézushoz visz bennünket. A
Szûzanyának a mai világ számára,
számunkra is szól anyai küldetése
csak mernünk kell õt édesanyaként
elfogadni, magunk és gyermekeink
nevelését rábízni. Ha rátekintünk
azt látjuk elõször, hogy így adta
magát oda az Atyának: „Íme az Úr
szolgáló leánya vagyok, legyen

nekem a te igéd szerint.” Ez az igazi
keresztény magatartás: a kegyelemre, alázatra, Istenre és az õ
akaratára való beállítódás. Az a
feladatunk, hogy ott ahova a
gondviselés állított legyünk Isten
emberei, evangelizáljunk. Mi a
házasságunkban, családunkban
törekszünk arra, hogy személyes
kötõdést alakítsunk ki magunkban
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váratlan nehézségek fellépésénél:
Anyánk gondoskodni fog rólunk,
ahogy a kánai menyegzõn is
gondoskodott az ifjú párról. Máriát
követve
láthatjuk,
hogy
gyermekeink számára nemcsak
fizikai de lelki otthon megteremtése
is a feladatunk. Mária a lelkében
otthont adott Krisztusnak, magába
fogadta a Szentlelket, az Atya
akaratát magáévá tette. Benne az
Isten és a természet feletti értékek
iránti személyes nyitottságot,
érzékenységet és fogékonyságot
emeljük ki. Nekünk is ilyen
gyermeki módon nyitottnak kell
lennünk Isten elõtt. Az igazi Máriatisztelet mély és teherbíró
egyházszeretetet eredményez
Kenterich József * atya élete
bizonyítja ezt az igazságot, õ volt
az aki életét teljesen, határtalanul
át tudta adni a Szûzanyának, hogy
õt eszközként használhassa a világ
megújításában. A mi célunk is
legyen az, hogy szent családokká
váljunk, melyeken keresztül
Krisztus kegyelmei átformálják a
világot.

és gyermekeinkben Mária iránt,
mert õ az aki figyelmes szeretetével ∗ Kenterich József: egy Máriás lelkiségi
szolgálat készségével tudta Jézust mozgalom a Schönstadti Apostoli Mozgalom
a keresztig is követni. A család alapítója.
alapja a házaspár testi-lelki
szeretete és szerelme, ezért a
házasságban elsõ sorban arra kell
Újtelepi Zarándok
törekednünk, hogy Isten gyerMegjelenik negyedévente a
mekeiként irgalmas, megbocsátó és
Fatima Csillaga Alapítvány
elfogadó szeretettel forduljunk
gondozásában.
egymás felé és megerõsítsük
Szerkeszti és terjeszti a Szent
egymást a fájdalmak, gondok
István Plébánia, 1237
elviselésében, keressük és
Budapest,Szilágyi Dezsõ u.141.
megvalósítsuk együtt Isten tervét az
Tel.:06-1-283-0829
életünkben. Ha Mária a szívünkben
A
plébánia
és zarándokház
él Õ kitudja alakítani a
építésének adományait a
hajlamosságot és kézséget a
11100104-18053450-36000001
nehézségek, a kereszt és a
számú bankszámlán gyüjtjük.
szenvedés elfogadására, sõt nem
csak valamiféle rosszkedvû
E-mail:
beletörõdésbe, hanem, mint
ujtelep@plebania.axelero.net
hathatós eszköznek örömmel való
elfogadására. Bízhatunk Benne a
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Nemzeti zarándoklat Fatimába
Zarándoklat lelki vezetõje: Dr Erdõ Péter bíboros úr
Idõpont: 2006. okt. 15-22.
Utazás: repülõvel.
Program: Lisszabon – Estoril – Sintra – Fatima – Coimbra – Portó – Braga - Santiago de
Compostela és vissza.
Elhelyezés: 2-3 ágyas fürdõszobás szobákban, középkategóriájú szállodában.
Ellátás: félpanzió.
Irányár: 199.000,- Ft.
A nemzeti zarándoklatra autóbuszos utazást is indít az iroda Lourdes-i tartózkodással.
Irányár: 165.000,- Ft.
Jelentkezés és felvilágosítás:
Julianus Tours Utazási Iroda
1055 Budapest, Szent István krt. 11.
Tel/fax: 06-1-374-0037, 06-1-374-0038.
E-mail: julianustours@t-online.hu

Urnafülkék
válthatók a

Fatimai
Szûzanya
Templom
altemplomában,
SoroksárÚjtelepen.
Tel.: 283-0829

Fatimai kiadványok postai utánvéttel
megrendelhetõk!
Novák József:Újtelepi Fatimai zarándokok kézikönyve: 300 Ft
Lúcia nõvér emlékezései I. 900 Ft
Lúcia nõvér emlékezései II. 900 Ft
Fatimáról beszél Lúcia nõvér 900 Ft
A Fatimai üzenet felhívásai
900 Ft
Boldog Francisco és Jacinta
(képes könyv gyerekeknek)
300 Ft
+postaköltség

Megrendelést kérjük eljuttatni a következõ
címre:
Szent István Plébánia, 1237 Budapest, Szilágyi
Dezsõ u.141.

