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Mária Műve

„Aki újra akarja élni Mária életét,
annak csak ezt kell tennie: Jézust
adni a világnak, önmagában és a
közösségben a kölcsönös szeretet
által; és szolgálnia az egyházat,
azokban, akik ma Krisztus és az
Apostolok folytatói: a pápában és
a püspökökben” – írja az idén elhunyt Chiara Lubich, a Fokoláre
Mozgalom alapítója. Krisztussal való életünk elmélyítéséhez a
Szűzanyáról is érdemes így gondolkodnunk: Mária életét, Krisztus-hordozását kell utánoznunk.
Érdemes ezért megismerkednünk a Fokoláre egyik első magyarországi
meghonosítójával,
Tomka Ferenc atyával, októberi
búcsúnk meghívott vendégével.
-Mikor, és milyen indíttatásra
választotta a papi hivatást?
-Egy hitéért deportált családból
származom, édesapám lángoló
hitű keresztény volt, édesanyám
mélyen vallásos, tehát megvolt
a családi háttér, de emellett sugárzó életű emberekkel is találkoztam: Regőczi István atyával, és
Mócsy Imrével, aki 19 éves koromtól volt a lelki vezetőm. Tőlük
kaptam meghívást az életszent-

ségre, és persze a Fokolárétól.
-Hogyan találkozott ezzel a mozgalommal?
-1971-ben ösztöndíjjal Rómába
kerültem tanulni, de megmondom
őszintén, nem annyira a tanulás
volt akkor a célom. Sokkal inkább
az érdekelt, hogy hogyan újul meg
az egyház, mi ugyanis, habár hallottunk erről itt Magyarországon,
nem tudtunk semmilyen konkrétumot. Igyekeztünk, amennyire
lehetett, a saját eszközeinkkel itthon is csatlakozni az egyháznak
ehhez a szándékához, hiszen akkoriban indultak a Nagymarosi
Találkozók, titokban kirándulásokat, beszélgetéseket szerveztünk
fiataljainknak Balás Béla, Kerényi
Lajos atyákkal, többek között ők
biztattak: hozzak hírt arról, hogyan is működik a közösségépítés
Európában. Így aztán megpróbáltam minél több lelkiségi mozgalommal megismerkedni: szinte
első magyarként jártam Taizé-ben,
megismerkedtem a karizmatikus
mozgalmakkal, és a Fokoláréval is.
Élményeimről pedig diákat készítettem és előadásokat tartottam itthon.
Végül a Fokolárénál maradtam.
-Mi volt az, ami megragadta közöttük?
-Elsősorban az, hogy úgy tűnt,
ezt Magyarországon is meg lehet
valósítani, hiszen nem másra hív,
mint arra, hogy mélyebben éljük
meg az evangéliumot. Miután
hazakerültem, Egerbe helyeztek
teológiatanárnak, és ott próbáltam meg először élni ezt a lelkiséget. És működött. Igyekeztünk

nem szavainkkal hirdetni, hanem
a szeretetünkkel sugározni, ennek hatására diáktársak tértek
meg, és sok paptársam is magáévá
tette ezeket a gondolatokat.
-Össze lehet foglalni röviden őket?
-A Fokoláréban az a nagyszerű,
hogy nem kell sok mindenre figyelni, csak arra, mit tart fontosnak
Jézus. Tulajdonképpen két bibliai
idézettel össze is lehet foglalni a
lényegét, az egyik a János 13,34:
„Arról ismerje meg mindenki,
hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt”.
A másik pedig a Máté 18,20: „ahol
ketten vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük”. Ezek azok a legfontosabb
gondolatok, amiket megélni törekszünk. Hangsúlyozni szeretném,
hogy legjobb, ha mindez szavak
nélkül történik: a Fokoláré tagjai
sokszor, és ha kell, sokáig „mindössze” jelen vannak, nem beszélnek
Jézusról, a hitükről, csak ha megkérdezik őket. Ez már Olaszországban is feltűnt nekem: a Fokoláre
volt az a mozgalom, amelynek
tagjai a legkevesebbet beszéltek,
mégis körülöttük volt a legtöbb
megtérő. Megdöbbentő volt,
mennyi, korábban baloldali gondolkodású fiatal tért meg közéjük.
Amikor megkérdeztem ezeket a
fiatalokat, hogy hogyan kerültek
ide, akkor azt válaszolták, hogy
olyan szeretetet tapasztaltak meg,
aminek nem lehetett ellenállni.
-Mit jelent ez a szó: „Fokoláre”?
-Családi tűzhelyet jelent, mert
olyan jól érezték magukat együtt,
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Templomunk idei, májusi búcsúnapja Szentháromság
vasárnapjára esett, ez alkalomból
ismét számos egyéni és csoportos zarándoklatot végző hívővel
telt meg templomunk, akiket
szokásunkhoz híven énekkarunk
verses-zenés programmal fogadott. A zarándokok érkezése
alkalmat teremthet egy kis beszélgetésre, ismerkedésre is.
Most is az ország legkülönbözőbb
helységeiből,
sokféle
imaszándékkal érkeztek hozzánk,
Écsről, Pannonhalma mellől,
Piliscsabáról, Tápiógyöngyéről,
Lajosmizséről, és még sorolhatnánk, többen már nem is
előszörre. A legtöbben családjukért imádkoznak: hitbeli
megerősödést, iránymutatást
kérnek fiataljaink, kitartást
idős szeretteik számára, de az is
előfordul, hogy hálát adni jönnek a Szűzanyához. Így történt
azzal a kistarcsai házaspárral
is, akik először látogattak el
templomunkba, és történetük
egyfajta tanúságtételnek is felfogható. Meghatottan mesélték
el, hogy egy korábbi zarándokutukon, amelyen az európai Máriakegyhelyeket látogatták sorra, a
férj Párizsban szívinfarktust kapott, és hiszik, hogy a Szűzanya
mentette meg. Ennek immár 25
éve, és ők azóta nem mulasztják
el ezt újra és újra zarándoklatokon
megköszönni neki, így fedezték fel most a mi templomunkat.
A 11 órai rózsafüzér-imádságot
egy igazi zarándok lelkületű
ember, Kemenes Gábor atya vefolyt. az első oldalról

Mária „igen”-je

mint egy családban. De a mozgalom hivatalos neve Opera di Maria, vagyis Mária Műve, ettől lesz
ez a lelkiség Máriás. A Szűzanya
volt az, aki meg tudta foganni
Jézust, nekünk egyenként és a
közösségeinkben is ugyanerre kell
törekednünk. Erre gondolok akkor

zette, aki évente több zarándokutat szervez és kísér egy másik
Mária-kegyhelyre,
Medjugorjéba. Újságunknak a korábbiakban adott interjújában igyekezett
Máriát úgy mutatni föl, mint
igazi példaképünket a Krisztuskövetésben. A medjugorjei zarándokhely jelentőségéről szólva azt
emelte ki, hogy ott is Jézus áll
a középpontban. A rózsafüzér
imádság - amely talán a legismertebb Mária-imádságunk - legfontosabb céljának is azt tartja,
hogy általa Jézushoz juthatunk
közelebb. Így lesz számunkra

a Szűzanya igazi édesanya: aki
nemcsak szavaival, de tetteivel,
vagyis gyakorlati útmutatásával
is arra hív, hogy legyünk készek
Istent beengedni az életünkbe,
és merjünk bízni Őbenne.
Ezeket a gondolatokat bontotta
ki, tette világosabbá szentbeszéde
alatt is. A Szentháromság vasárnapján fontosnak tartotta kiemelni, hogy Mária élete Szentháromságos élet volt, hiszen elfogadta
az Atya akaratát, bensőséges kapcsolatba került a Lélekkel, és
szíve alatt hordozta a Fiút. Jéis, amikor az örvendetes rózsafüzér
első titkát imádkozom. Meg arra,
hogy Máriában mindez milyen
csendben történik, ő visszahúzódik
a háttérbe, hogy Jézus megszólalhasson. Amikor nem magunkat
akarjuk középpontba állítani, megmutatni, hanem csendes alázatban,

zus világba jövetele nem Isten
ítéletéről szól elsősorban, hanem
irgalmas szeretetéről: mindaz
ami Fatimában, és a Szűzanya
által a világban történt, erről
a szeretetről árulkodik. Ebből
adódik a mi feladatunk: világossá
tenni Istennek ezt az üzenetét,
hogy nem akarja, hogy elpusztuljon a világ, ezért időt és kegyelmet kaptunk, hogy válaszoljunk
Isten hívására, és a válaszhoz
hozzásegítsük az Őt keresőket is.
Ebben a küldetésünkben Mária
mutat nekünk utat, aki igent tudott mondani Istennek, ezzel
megváltoztatta a világtörténelmet, mert Isten be tudott általa
lépni a világba, és a szabadságot a rossz helyett a jóra tudta
irányítani. És nemcsak igent
mondott, hanem hűséges is maradt Istenhez, és engedelmeskedett akaratának. Ezért nincs is
nagyobb ajándék, amit Istennek adhatunk, mint a hűségünk.
-Milyen nagy dolog, ha valaki igent tud mondani Isten
tervére, és nemet a sötétségre!
Ha igenetek Mária igenjéhez kapcsolódik, akkor Fatima üzenete
élő lesz nemcsak itt, nemcsak
az otthonaitokban, hanem az
egész világon –fejezte be beszédét Kemenes Gábor atya.
Ezt az „igen”-t, ezt a Máriakövetést igyekezett kifejezni a
szentmisét követő körmenetben a
fatimai Szűzanyát tisztelő hívek
sokasága is a Soroksár-Újtelepi templom májusi búcsúján.
Sz. Horváth Edina

kicsinységünk tudatában átadjuk a
helyet a másiknak, akkor születhet
meg bennünk Jézus, akkor éljük
Mária Fia iránti szeretetét. Máriazarándokhelyre az jár jó lelkülettel, aki elhiszi, hogy Mária
élete újra megvalósulhat benne.
Sz. Horváth Edina
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Zarándok riport

START!
„MENJ, AHOVÁ CSAK KÜLDELEK!”
Napsütéses augusztusi délelőttön, otthonában
fogadott az a zarándok testvérünk, aki már sok
utat maga mögé tudva, idén nyáron gyalogosan zarándokolt el Budapestről Međugorjeba.
Beszélgetőtársam: Vécsey Annamária.
- Mindenekelőtt az előzményekről
beszélj kérlek.
- Az egész életem ennek az
előkészítése volt, mert nem ez
volt az első út, ami elvitt engem
a szűk ösvényen Jézushoz. Életemben nagyon sok nehézséggel
küzdöttem meg, és a Jó Isten segítségével mindig sikerült új reménnyel, új örömmel a következő
feladatnak megfelelni. Korábban
2001-ben részt vettem egy nyugat-európai Szűz Mária jelenések
zarándokúton, ahol Lourdes és
Fatima volt a cél, de útba ejtettük
Santiago de Compostelat is. Erről
értesülve és ezen felbuzdulva egy
idősebb barátnőm a compostelai
zarándokút gyalogos megtételére
bíztatott. Ezt követően egy évig
készültünk arra, hogy a Caminon
elzarándokoljunk az idősebb Szent
Jakab apostol sírjához, aki Jézus
unokatestvére volt. Végül is egy
másik zarándok társammal tettem
meg ezt az utat, amelyen nagyon
nagy kegyelmeket kaptunk. A
compostelai utunk úgy zárult, hogy
hálát adva elmentünk Garabandalba, az ottani Szűzanya jelenések
helyére. Négy gyermek látnoknak
a 60-as években közel kétezer
jelenés során megjelent Mária,
ahol a gyerekeket áldozathozatalra, vezeklésre és az Oltáriszentség tiszteletére szólította fel.
- Mi indított téged arra, hogy ez
év nyarán érettebb korod ellenére
gyalog tedd meg a Budapest -

Međugorje utat?
- Egy baráti összejövetelen
egy igekártyát kaptam,
amin ez állt: Start! „Menj,
ahová csak küldelek!”
(Jer. 1,6b) Ekkor döbbenten álltam, és kérdeztem:
Uram, megint mennem
kell? Hiszen alig dolgoztam fel magamban a több
mint 800 km-es compostelai gyalogos zarándoklatot! Most hová küldesz?
Miért? Hogyan? A válasz nem
váratott sokáig: a máriaremetei
templomban interneten keresztül
meghallva a međugorjei szentmise
horvát nyelvű atyáit és a magyar fordítást, már tudtam: nekem
Međugorjeba kell mennem! A
Szűzanya ott fog várni rám, ott,
ahol Szent Jakab Međugorje
védőszentje. Tehát minden egyben
van: a Szent Jakab út, Szent Jakab
apostol - aki nekem nagyon fontos az életemben, és a Szűzanya,
aki mindannyiunkat magához hív.
- Ezt a hosszú gyalogos utat
egyedül tetted-e meg, vagy volt
valamilyen segítség?
- Az indulást megelőzően 9
hónapon át első csütörtöki szentgyónással,
szentáldozással
készültem erre a zarándoklatra és
Dóri barátnőmmel, akivel a compostelai zarándok utat is megtettem, a Mária Világ Győzelmes
Királynője Templom alapkövétől,
Normafától, 2008 június 16-án in-

dultunk. Az első 12-15 kilométeren egy népes csapat kísért minket,
majd ketten maradtunk, de sajnos ő
többször úgy elesett, hogy Paksnál
vissza kellett fordulnia. Ugyan
a magyar szakaszon szerencsére
még voltak más kisérő testvérek.
- Hány kilométer volt ez a távolság, amit így egyedül maradva
megtettél?
- Igaz, volt nálam GPS, ami 950
km-t mutatott, de ennek kb. 90%-át
ténylegesen gyalog tettem meg. A
horvátországi szakaszon a helyiek
tanácsára egy kisebb távon vonaton utaztam, Boszniában pedig
volt két olyan alagút, ahol tilos a
gyalogos forgalom, ott autóval vittek. Turista út itt nem nagyon volt,
vagy ha volt is, az elég veszélyesnek bizonyult a tizenhárom évvel
ezelőtti háború miatt. Tudjuk, még
mindig sok aknát rejt a föld, ezért a
műút mentén kellett gyalogolnom.
Folytatás a következő számban!
Márton Tamás
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Kedves Mária tisztelő testvérünk!
Szeretettel hívjuk idén is templomunk októberi Búcsújára!
Ez az alkalom nálunk mindig kettős ünnep, hiszen egy időben ünnepelhetjük templomunk
felszentelésének az évfordulóját a Fatimai búcsúval.
Idén meghívott vendégünk

Dr. Tomka Ferenc
atya,

aki lelkipásztori munkája mellett sok könyvéről és tanári munkásságáról ismert.
A Búcsú időpontja: 2008 október 19, vasárnap

9 órától várjuk szeretettel a zarándokokat
10 óra énekkarunk Mária énekeket énekel
11 óra ünnepélyes rózsafüzér
12 óra Ünnepi Szentmise és körmenet a Fatimai Szűzanya szobrával

Templomunk körül bőven található parkolóhely autóbuszok számára is, de
megközelíthető a Határ úti metrómegállóból a 123A jelű busszal.
Tel: 0630-266-3587
cím: Budapest 1237 Szent László utca 149

Újtelepi Zarándok
Megjelenik negyedévente a
Fatima Csillaga Alapítvány
gondozásában.
Szerkeszti és terjeszti a
Szent István Plébánia
1237 Budapest,Szent László
u.149.
Tel.:06-30-266-3587,
06-1-630-2100
A plébánia és zarándokház
építésének adományait a
17000019-11730196
számú bankszámlán gyüjtjük.
E-mail: fatimaiszuzanya
@t-online.hu

Urnafülkék
válthatók
Fatimai
Szûzanya
Templom
altemplomában

Ügyintézés a templom nyitvatartása idején.
Telefon: 06-30-266-3587, 06-1-630-2100

