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„Nem vagyunk árvák, van édesanyánk…”

„Máriának óriási hatalma 
van, Jézusban való élete 

miatt” – vallja Nagy Károly atya. 
A Szűzanya erejében való hitét mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy 
plébániáján, a pestszentlőrinci 
Szent László templomban nyolc 
rózsafűzért imádkozó csoport 
működik, amelyekben a fiatalok-
tól az idősekig minden korosz-
tály képviselteti magát, bizonyít-
va, hogy ez az imádság „nagyon 
evangéliumi és aktuális üzenetet 
közvetít minden ember számára”. 
Májusi búcsúnk meghívott szónoka, 
a Katolikus Karitász orszá-
gos igazgatójaként első kézből 
szerzett tapasztalatokat Nagyasz-
szonyunk lehetetlenek    tűnő   ügye-
ket is megvalósító szeretetéről. 
- Járt már Fatimában?- kezdem a 
beszélgetést. 
- Kétszer is. Először az Európai 
Karitász Konferencia, majd két 
éve a Lisszaboni Városmisszió 
kapcsán. Érdekes, hogy mind-
két rendezvényt lehet Mária két 
fontos vonásához kötni. Az elsőt 
azért, mert a Szűzanya a szolgáló 
szeretet anyja. Ugyanakkor ő a 
legnagyobb missziós személy-
iség is, hiszen Krisztust adta a 
világnak. Csendben, alázattal, a 
háttérben meghúzódva, mégis a 
lényeget, Jézust közvetíteni szá-
munkra: ilyen az igazi misszió. 
Szentmisén, rózsafüzér imán és 
körmeneten is részt vettem. A leg-
nagyobb élményem az volt, hogy 
a rengeteg csodaváró, engesztelő, 
bűnbánatot tartó és vezeklő em-
berrel együtt beleénekeltük a 

világba és a szívünkbe Mária 
köszöntését, az Áve Máriát. 
- A szolgáló szeretet a Karitász 
küldetése is.  Milyen programjaik 
folynak jelenleg? 
- Karácsony előtt indított fel-
hívásunkkal a sokgyermekes, 
nehéz körülmények között élő 
családokat igyekeztünk segíteni, 
adományozóink felajánlásának 
köszönhetően ötezer csomagot 
tudunk kiosztani. Gyermekeknek 
szóló programunk a Szent Erzsé-
bet Rajzpályázat, illetve tervezünk 

nyaraltatást Kárpátaljára, főként, 
hogy a határokon belül élők meg-
ismerhessék ottani magyar társaik 
helyzetét. A „Rév” szenvedély-
beteg-segítő hálózatunk új, nap-
pali részleggel bővült. Működik 
a roma felzárkóztató program; 
Németországgal és Szlovákiával 
összefogva pedig munkanélküliek 
támogatását tervezzük. XXIII. 
János Szeretetotthonunk az idős és 
beteg emberek gondozásával fogla-
lkozik; emellett van fogyatékosokat 
ellátó szolgálatunk is – sorolja 
Nagy Károly, majd így folytatja: - 
További feladatunk a koordináció, 
hiszen Istennek hála, a Karitász 

óriási szervezet: tizenöt Egyházm-
egyében, hétszáz csoportunkban, 
hét-nyolcezer önkéntesünk dolgo-
zik. Ezeken felül feladatunknak 
tekintjük a rendkívüli helyzetek-
ben történő segítségnyújtást is, 
ilyenkor nemcsak pénzt gyűjtünk, 
hanem önkénteseket is küldünk 
a helyszínre, akiknek szemé-
lyes jelenlétére sokszor nagyobb 
szükség van, mint az anyagiakra. 
Így volt ez a sri lanka-i szökőár, 
vagy az erdélyi árvíz esetében is. 
- Nyugodtan mondhatjuk akkor, 
hogy minden rászoruló szenvedé-
sein könnyíteni törekednek. Mé-
gis, miben különbözik a Karitász a 
többi segélyszervezetektől?
- Röviden úgy tudnék válaszol-
ni, hogy abban, hogy katolikus. 
Mi nemcsak tárgyakat juttatunk, 
hanem a lelkeket is gondozzuk. 
Krisztust próbáljuk adni, méghoz-
zá személyes törődés által. Csend-
ben szolgálunk, és ez bizonyos 
szempontból jó, hiszen nem tudja a 
jobb kéz, hogy mit tesz a bal. Ugy-
anakkor mennyiségben rengeteget 
teszünk, s erről keveset tudósítan-
ak. Pedig az is fontos lenne, hogy 
„az emberek lássák jótetteiteket, 
és dicsőítsék a Mennyei Atyát”. 
- Mit gondol, miért van ez így?
- A válaszom ugyanaz, mint az 
előző kérdésre: mert benne van 
a nevünkben, hogy katolikus. Az 
egyházüldözésnek módszere az 
is, hogy a jó hírt – vagy éppen a 
kereszténység létét -  elhallgatják. 
Pedig sok ilyen lenne, nemcsak a 
Karitászban – bár azokkal is meg 
lehetne tölteni egy híradót na-
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ponta -, hanem a plébániákon is. 
- Nálunk Soroksáron ilyen örömhír 
az új plébánia és zarándokszállás 
építésének megkezdése. Hogyan 
látja közösségünk helyzetét? 
- Tizenhét éve vagyok a hely-
emen, ezért jól ismertem az 
előző plébánost, lehetőségeit és 
körülményeit is. Most örömmel 
tapasztalom a fejlődést. Már a 
templom megépülése is jelezte 
számomra, hogy árad a kegyelem 
a Szűzanya közbenjárására, aki 
szívén viseli a neki szentelt tem-
plom sorsát. Ennek újabb jele, 
hogy a plébániaépítés is elin-
dulhatott. A fölépült kövekből a 
lelkek épülése is elkezdődhetett, 

és sok zarándok távozhat innen 
kereszténységében megújulva. 
- Milyen gondolatokkal hívná a 
hozzánk indulókat?
- Azért érdemes vállalni a szere-
tetben való menetelést, mert Jézus 
mondja: „ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok köztük”. Ha ilyen módon, 
Őrá figyelve tudunk részt venni a 
zarándoklaton, akkor Krisztus meg 
tud születni bennünk és közöttünk. 
Ez az igazi örömhír. A Szűzanya 
a kánai menyegzőn azt mondta 
a szolgáknak: „Tegyétek, amit 
mond”, vagyis ő is Jézusra irányít-
ja figyelmünket. Érdemes elgo-
ndolkodni azon, hogy ő hogyan 

követte a Fiát, és eltanulni tőle ezt. 
Életem egy meghatározó élménye 
éppen egy zarándoklathoz kötődik. 
Egész kisgyermek koromtól jártunk 
Máriabesnyőre. Szombat hajnalban 
indultunk gyalogosan, aztán egész 
éjszakán át virrasztottunk. Bizony 
nem mindig tudtam egészen vé-
gig ébren maradni. Egy ilyen al-
kalommal egyszer a következő 
énekre ébredtem, s ezeket a sza-
vakat azóta őrzöm és valóság-
ként tapasztalom: „Nem vagyunk 
árvák, van édesanyánk, ki a magas 
mennyekből gondot visel ránk”. 

Sz. Horváth Edina

Hírek az épülő zarándokházról!
 2006 novemberében sikerült elkezdeni az építkezést, aminek első 
része idén elkészülhet. Sajnos anyagi lehetőségeink a célhoz képest 
szűkösek, a teljes költség 350 millió forint amiből az Esztergom- Bu-
dapesti érsekségtől kaptunk 70 millió forintot, amit már beruháztunk. 
Nagy segítség lenne, ha sikerülne eladni a régi plébánia épületét, 
amelyből az értékbecslés szerint 31 millió forintot remélünk. Próbálunk 
különböző európai uniós pályázatokon is pénzt nyerni. Köszönjük a 
nagylelkű adományokat, ezek a legértékesebbek, hiszen valóságos ál-
dozatok vannak mögötte, meggyőződésem, hogy a templom is azért 
épült fel gyorsan, mert sok-sok ima és áldozat volt érte. Szeretnénk, 
ha az új épület szolgálni tudná a hozzánk érkező zarándokokat, és lel-
kigyakorlatos házként is tudna működni. Templomunkba a Szűzanya 
gyűjti össze tisztelőit, Ő hív és Ő erősít meg bennünket, az épülő ház 
is legyen az Ő eszköze. Az altemplomban hamarosan teljesen elkészül 
az urnatemető, ahol Novák József atya hamvait is őrizzük. Egy része 
eddig is használatban volt, de most a fő fal is elkészül, ami sokat emel 
majd a hangulatán. Ha valaki urnahelyet vált, azzal is az új zarándokház 
építését segíti!
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SOROKSÁRI MÁRIA

Kedves zarándok testvérek! Tisztelettel köszönt Titeket templomunk közössége, Soroksár Máriáról 
megemlékező újtelepi temploma. Néhány évtizeddel ezelőtt egy lelkes plébános atya, Novák József 

gerjesztette föl a messzi Portugáliában megjelent Mária üzenetei iránti vonzalmat, mely megerősödve, 
kiteljesedve mára egy szép új templomot, a Földkerekség talán legnagyobb Mária szobrát, és a havon-
ta megismétlődő helyi zarándoklatokat teremtette meg. Magyarország számára ez a találkozási hely új 
varázserőt adott a hívő nép számára, mégpedig a legjobb szándékokkal eltelve. Igen, varázserő, mely 
sokféle lehetséges, de azok az imaszándékok, melyek havonta egybegyűjtik a négy égtáj felől idesereglő 
katolikusokat, a legnemesebb hitet erősítik meg bennünk. Négy szándékért ajánljuk föl ezeket a vasár-
naponkénti miséket és Rózsafűzért, kérve a Teremtőtől hitünk, családjaink és nemzetünk megerősítését, a 
bűnösök megtérését. Imádságunk közbenjárója és szószólónk a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szent 
Szűz. 

Fatimában minden este elmondanak egy tizedet Magyarországért, a Szűzanya kérése szerint. Pátrónánk 
ott is gondolt országára és népére, amikor üzeneteit átadta a három kis pásztornak. Az üzenet jelentése 

világos, semmilyen rejtett értelmet nem kell keresni benne. Az a nép, amelyik imáiban anyjának nevezi, 
fejére helyezi Szent Koronáját, már első királya neki ajánlja föl országát, biztos oltalmat nyer nála. Ezt 
a hívő nép mindig így tudta, olyan korokban is, amikor mindenre volt szabad gondolni, csak erre nem. 
A sötét oldalon mindig akadtak olyanok, akik megpróbálták kétségbe vonni vagy letagadni ezt a kapcso-
latot. Jókora baklövés ez az igyekezet, hiszen a Máriára tekintő nép hitét ilyen spekulációval nem lehet 
megtörni, aki pedig hitetlen, de képes gondolkodni, esetleg eltűnődik azon, hogy miért kell nem létező 
kapcsolatokat ilyen szívósan tagadni. Kapcsolatokról beszélek, hiszen ha Mária a mi Boldogasszony  
Anyánk, akkor ki nekünk Jézus? 

Erre a kérdésre immár ezer esztendeje tudjuk a választ! Amikor a mi drága Magyarországunkra gondol-
unk, előttünk van Mária képe a Szent Koronával, karján a kis Jézus a jogarral. Hívő magyar számára 

ezek olyan együvé tartozó fogalmak, melyekről egyetlen pillanatra sem szabad megfeledkezni. Persze 
éljük a napi életünket, van családunk, munkahelyünk, közösségünk, ahová szívesen tartozunk, és naponta 
tesszük, amit kell. De néha meg kell állni, mert valami elgondolkoztat, valami olykor azt mondja belül, 
hogy vigyázz, ez nem jó! Ilyenkor nem árt tudni, hogy ez a gondviselő óvás, ez a figyelem válasz egy 
imánkra, felelet egy kérdésünkre, kérésünkre. 

Itt, a Soroksári Mária előtt is elhangzanak imák és kérések, és Mária válaszol. Tanácsot ad, csak figyelni 
kell rá, kivezet a bajból, csak meg kell érteni a szándékát. Fatimában az egyszerű, tanulatlan kisgyer-

mekek példájával újra bebizonyosodott, hogy Isten akaratát kifürkészni nem agyafúrt mesterkedéssel, 
hanem gyermeki egyszerűséggel lehet. Nem a farizeusok okoskodása ad bölcsességet, hanem a gyermeki 
tisztaságú hit. A tudálékosság oda vezetett, hogy Istennek még a nevét sem volt szabad kimondani, így 
aztán Isten országa elérhetetlen vággyá lett. Jézus követése a nevének kimondása nélkül? Ugyan kinek 
jutna ilyesmi az eszébe közöttünk! De hol van Jézus országa? Vajon a Mária karján ülő Kisded országa 
tényleg olyan távol van tőlünk? 

A templom csöndje, a közös imádság dallama jó lehetőséget kínál arra, hogy eltűnődjünk országunk 
sorsa fölött, miközben családunk és hitünk állapotát vizsgáljuk. Mária ismeri a bajunkat, ahogy mind-

en édesanya legbelül érzi, hogy mi fáj a gyermekének, és azt is tudja, hogy mi a bajra az orvosság. Bőven 
van miért imádkoznunk, és ezer tanács is elkelne, annyi a rendbe tenni való dolgunk. Jó lenne ismerni 
a boldog Mária arcát, mert megtesszük, amit kell, és azzal örömet okozhatunk Neki. Országát és népét 
megtartjuk. Fájdalmát mi ne okozzuk, a tőrjeink senkiben se tegyenek kárt! A magyar szentek imái, rózsái, 
liliomai és violái, a hívő magyar nép szeretete és tisztelete tegye őt Boldogasszonnyá! 

Így imádkozhatunk tehát hazánkért minden hónap zarándok-vasárnapján, kérve a Szűzanya közben-
járását szentséges fiánál. Olyan különleges kegyelem ez, mely a világon sehol másutt így nem adatik 

meg. Kincs, amelyet ránk bíztak, nekünk kell megóvni és tovább adni utódainknak. El ne felejtsétek!

2007. Pünkösd
Dücső Csaba



Ügyintézés a templom nyitvatartása idején. 
Telefon:06-30-266-3578                    
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Újtelepi Zarándok

Megjelenik negyedévente  a Fatima 
Csillaga Alapítvány gondozásában.

Szerkeszti és terjeszti a
 Szent István Plébánia

 1237 Budapest,Szilágyi Dezsõ u.141. 
Tel.:06-30-266-3578

A plébánia és zarándokház építésének 
adományait a 

11100104-18053450-36000001
számú bankszámlán gyüjtjük.

E-mail: szentistvan@wla.hu

Idén is szeretettel várunk minden zarándokot 
templomunk májusi Búcsújára!

Számunkra mindig nagy öröm az, hogy minden májusban megtelik templomunk, az ország 
különböző településeiről érkező zarándokokkal. Ha sok Máriatisztelő ember összegyűlik, 
akkor átéljük az imádság erejét, Máriával imádkozunk abban a reményben, hogy imánk 
meghallgatásra talál. Nagyszerű élmény olvasgatni Zarándok Könyvünket, melyben sokan 

beszámolnak imameghallgatásokról, és tanúságot tesznek reményükről az imával 
kapcsolatban. 

Az utóbbi hónapokban sok levél érkezett, melyekben kérik az imát, ezeket örömmel fogad-
juk a jövőben is, hiszen a másokért való ima komoly szolgálat, amit templomunk vállal 

elsőszombat esténken, valamint a déli szentmisék után.

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:
Május 12; Szombat:  9 órától Szentségimádás
                   Élő rózsafüzér
                  18 óra Szentmise
                  Éjszaka virrasztás
Május 13; Vasárnap: 9 óráig virrasztás
                   9 óra zarándokok fogadása
                  10 óra énekkarunk énekel
                  11 óra Ünnepélyes Rózsafüzér
                  12 óra Ünnepi Szentmise 

(vendég: Nagy Károly érseki helynök és Országos Karitasz 
igazgató)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!


