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„Nem szűnik meg esdekelni értünk”

A fatimai jelenések 90. évfordulóját ünnepeltük októberben
„A Szűzanya nem szűnik
meg üdvösséges feladatát teljesíteni, és esdekelni értünk” – idézte a II. vatikáni zsinat tanítását
a dicsőséges rózsafüzér egyik
titkáról elmélkedve Paskai László
bíboros, aki október 13-i ünnepségünk vendége, az ünnepi szentmise főcelebránsa volt. Király Attila plébános kiemelte: több okunk
is van az örömre. Ünnepeljük a
fatimai üzenet elhangzásának 90.
évfordulóját, ám ez
egyúttal templomunk
felszentelésének is ünnepe. Ezért külön öröm
számunkra a bíboros
úr jelenléte, hiszen támogatta, végigkísérte
a templom felépítését,
sőt 5 évvel korábban ő szentelte föl.
2007-ben a fatimai jubileumot, egyben
templomunk búcsúnapját két napon, október
13-án szombaton, és
14-én vasárnap is megünnepeltük.
A szombati nap legelejétől látszott, hogy különleges ünnepre
készülünk. Már reggel nyolc óra
körül számos zarándokcsoport
foglalta el a helyét a templomban,
mások a plébánia kertjében sétálva, üldögélve várták a 11 órakor
kezdődő rózsafüzér imádságot.
Rövid beszélgetéseink során
kiderült, hogy a legtöbben családjukért, gyermekeik megtéréséért és
testi egészségéért jöttek imádkozni, mindannyiunk édesanyjához.

-Az életben annyi baj ért, tudja,
amit mások bajnak mondanak. De
a Szűzanya úgy éreztem mindentől
megmenekített, és a tenyerén hordozott. Most jöttem kérni, hogy a
gyerekeimre is vigyázzon –mondja egy 83 éves tápiógyörki néni.
A lépcsőfordulóban összefutok egy idősebb úrral, amikor
imaszándékait kérdezem, elmosolyodik, és így válaszol:
-Én egyébként görög kato-

likus vagyok, de Máriát mi is
tiszteljük, és egy a Krisztusunk is. A családomért és Magyarországért imádkozom ma.
Van, aki betegségéből felépülve
hálát adni jött, és orvosaiért imádkozik. Szép számmal találkozom olyanokkal, akik részt vettek
már a templomszentelésen is, sőt
volt aki a jelenések 75. évfordulóját is itt ünnepelte, igaz, akkor még csak a kiskápolnában.
Az ünnepi rózsafüzér imádságot Paskai László vezette,

kiemelve ennek szemlélődő jellegét. A déli szentmise Mária
köszöntésével, az Úrangyala imádsággal kezdődött, majd a bíboros
üdvözölte a híveket, röviden összefoglalva a fatimai üzenetet: hogy
mélyüljünk el az imádságban, az
engesztelésben, és kérjük Isten irgalmát embertársainkra is. Ezt az
üzenetet a pápa annyira fontosnak
tartotta, hogy külön legatust küldött
Fatimába, a nagy téren lévő új
templom felszentelésére. A
mise ünnepélyessé tételéhez
egyházi kórusunk előadása
is hozzájárult.Paskai László szónoklatában felidézte
a jelenések szereplőit, a
kis pásztorgyermekeket, és
néhány emlékezetes momentumát, köztük a napcsodát. „Mégis rendkívülibb
az a hatás, amelyet Fatima a
lelkekben tudott létrehozni. Kisgyermekek teljesen
átadták magukat az üzenetnek, vállalva szenvedést,
betegséget és halált a Szűzanya
kedvéért, a bűnösök megtéréséért.
Fatimának ebből a hatásából él és
épül ma is ez a lelkiség” – mondta a bíboros. Mai világunkban
sokszor azt látjuk, hogy a rossz
hangosan diadalmaskodik, a jó
pedig csöndes, őszinte, Istentől
mutatott úton jár. A Szűzanya éppen erre hív bennünket, hogy a
háttérbe húzódva szolgáljuk Istent,
és a jó megerősödését. Ha Fatima
üzenete minket is megérintett,
akkor ezt kell cselekednünk.
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A
szentmise
végén
körmenetben hordozták körül
a Szűzanya szobrát, és kísértük
mindannyian: papok, zarándokok
és soroksári hívek. A szentmisét
három város, Fatima, Szentpétervár és Soroksár közös imádsága követte, hogy Fatima

üzenete, az imádkozók hangja
szelje át Európát, egyik szegletétől
a másikig. A közös imára a három
helyszínen egyidőben került sor.
A vasárnap déli szentmisét,
egyben két napos ünneplésünket rózsafüzér imádság zárta le.
Reméljük valamennyi résztvevő a

bíboros úr szavaival kijelentheti:
„Tudjuk, hol az Isten. Hiszen itt
lehet lelkünk jó elhatározásában,
hogy eszközei legyünk Isten
Országa megvalósulásának, a
bűnösök megtérjenek, és mindenki eljusson az Üdvösségre.”
Sz. Horváth Edina

Paskai László bíboros elmélkedései
a dicsőséges rózsafüzér titkairól
2007. október 13-án,
a soroksár-újtelepi,
Fatimai Szűzanya Tiszteletére Emelt
Szent István Király Plébániatemplomban
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rózsafüzér szemlélődő imádság. II. János Pál pápa
sokszor hangsúlyozta ezt, ezért
most mi is igyekszünk a Boldogságos Szüzet szemlélni, méghozzá annak fényében, hogyan
visszhangoznak az ő életében Jézus Krisztus életének eseményei.
z első titok: Aki halottaiból föltámadt Máriát Jézus a kereszten függve János
apostolra bízta, és tudjuk, hogy
magához vette őt a tanítvány, ezért
feltételezhetjük, hogy Mária jelen
volt akkor is, amikor János tanított. Látta a János körül formálódó
közösséget, azt hogy emberek
jönnek, akik csatlakozni akarnak
Krisztushoz, megtapasztalta, amint
az apostol tanítása nyomán hit
gyúl a szívekben. Mária szívében
is megtörténhetett az, amiről Pál
apostol így ír: „Isten ugyanis a hit
által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét ”.
Ezt kérjük a magunk számára is:
Add meg Uram, hogy amint
Mária megtapasztalta Krisztus feltámadásának erejét, úgy
mi
is
megtapasztalhassuk!

jelen ennél az eseménynél, de bizonyára sokat beszélgettek az apostolokkal arról, amit Jézus tett és
mondott, így a Mennybemenetelről
is. Gondolhatnánk úgy is erre a
történetre, mint egy távozásra,
ám biztosak lehetünk benne, hogy
Mária számára éppen ennek az
ellentétét jelentette. A Szűzanya
számára Jézusnak jelenléte volt:
jelen volt az emberek lelkében, a
hívek életében. Ezt láthatta János
igehirdetése közben. Jézus nem
történelmi személy volt; tanítása
nem csak erkölcsi tanítás, hanem
„erő sugárzott belőle ”, ezt az erőt
látta tovább hatni Mária. Tudjuk,
hogy Mária el-elgondolkodott Jézus szavain ; itt a Boldogságos
Szűz, mint imádkozó asszony áll
előttünk, aki akkor is Fiára gondol, amikor Jézus már nincs vele.
Ez az imádságos lelkület alkalmas
arra, hogy Szent Fiával folyamatos, személyes kapcsolatot tartson
fönn, így lesz számára folytonos
valóság, imáiban, és az igehirdetésen keresztül a közösségben is.
Ezt kérjük a magunk számára is:
Add meg Uram, hogy amint Mária
számára mindig jelen van Szent
második titok: Aki a Men- Fia, mi is folyamatos és személyes
nybe fölment Mária nem volt kapcsolatot tartsunk fenn Krisz-
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tussal, imáink, és a többi emberrel
való szeretetteli kapcsolat által!

A

harmadik titok: Aki nekünk
a Szentlelket elküldötte:
Mária jelen volt ennél az eseménynél, közösen imádkozott az
apostolokkal, és látta a rendkívüli
jeleket, amik az első pünkösdkor
jelezték a Szentlélek eljövetelét.
De még fontosabb, hogy megtapasztalta a Lélek erejét, elsősorban
is Péter apostol viselkedésén. Péter
megtagadta Krisztust, elutasította a keresztet, ám pünkösdkor
Mária is látta, hogy Péter is érti,
és bátran hirdeti az evangéliumot. A Lélek ereje volt abban is,
hogy egyre több ember vette föl
a keresztséget, sőt bizonyára tapasztalta ezt az erőt önmagában
is. A megvilágosító Szentlélek
működött a Szűzanyában, hogy
Krisztus szerint tudjon gondolkodni mindenkiről, akivel találkozik,
sőt a szenvedésről és a rosszról is.
Ezt kérjük a magunk számára is:
Adjon a Szentlélek nekünk, és
mindazoknak akikért imádkozunk új látást, új erőt, új reményt,
új szeretetet, hogy miként Mária,
mi is Krisztus szerint tudjunk gondolkodni mindenről és
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mindenkiről, akivel találkozunk!
negyedik titok: Aki téged
Szent Szűz a Mennybe fölvett
Ez a titok arról beszél, hogy a
Szűzanyában azonnal teljesedett
a krisztusi ígéret egésze. Mária
nem ismerte a jövőjét, ahogyan egyikünk sem. Fia halála
után ott élt János apostol mellett, valószínűleg épp’ úgy, mint
bármelyik háziasszony. Segítette
az apostol munkáját, bizonyára
a közösségben is munkálkodott,
igyekezett enyhíteni a szenvedést.
És ugyanolyan módon találkozott
Fiával, mint a többi hívek: az utolsó vacsora emlékében, a szentáldozásban. Ekkor érezhette Fiát legközelebb magához, valahogy úgy,
ahogy Pál apostol fogalmaz: „élek
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én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem ”. Pálnak ebben a
mondatában a halál utáni életre
való vágyakozás is benne van,
hiszen ott Krisztussal találkozhat.
Máriában is ez a vágyakozás
munkált, hiszen tudta, hogy Krisztussal találkozni mindennél többet
ér. Ezt kérjük a magunk számára is:
Add meg Uram, hogy tudjuk értékelni földi életünket, de
meglegyen bennünk az a vágyakozás, ami Máriában volt,
hogy találkozhassunk Veled!

A

z ötödik titok: Aki téged
Szent Szűz a Mennyben megkoronázott: A korona az elismertség jele. Mária megkapta, amire
vágyakozott, de ez nem jelenti azt,

hogy tétlenül szemlélné a földi
történéseket. A II. vatikáni zsinat
tanítása szerint nem szűnik meg
üdvösséges feladatát ellátni, és esdekelni értünk. Mária a mai napig
közbenjár azokért, akik még a földi zarándokúton járnak, ez a hívő
lelkek kétezer éves tapasztalata. A
fatimai kegyhely „születésének”
90. évfordulóján ne feledkezzünk
meg arról, amit éppen a fatimai
Szűzanya kedvéért illesztünk a
tizedek után: könyörögni azokért,
akik távol vannak Istentől, a
gonosztevőkért, a bűnösökért.
A Szűzanya közbenjár Isten
irgalmáért,
mert
szívügye,
hogy mindenki eljusson az üdvösségre. Kérjük: legyen számunkra is közbenjáró! Ámen.

FELHÍVÁS!

emplomunkban régóta imádkozunk fontos ügyekért (bűnösök megtérése, hitünk erősödése,
családok egysége, nemzetünk felemelkedése), ennek legkiválóbb alkalma minden hónapban
a 13.-át követő vasárnap 12 órakor kezdődő szentmise és rózsafüzér. Az imádság nagy erő, Jézus mondja „kérjetek és kaptok”. Az imádságban Isten kezébe helyezzük ügyünket, kérésünket.
A Fatimai lelkiség fontos eleme a másokért való imádság, és áldozat, ezért szeretnénk ezt az
imát még jobban kiterjeszteni, úgy hogy mindenki hozzátehesse saját szándékait is a közös imához. Imádkozzunk együtt valamennyink és mások fontos ügyeiért. Az evangéliumban a béna
meggyógyításakor azt olvassuk, hogy Jézus „hitük láttán” meggyógyítja a bénát. A béna barátai
mindent megpróbálnak, végső tehetetlenségükben Jézushoz viszik béna barátjukat, rábízzák. Ez
a béna szimbólum is, szimbóluma azoknak, akik maguktól képtelenek Isten felé indulni, de szimbóluma valamennyink „bénaságának”, azoknak a gondjainknak, küzdelmeinknek, amelyekben
tehetetlennek érezzük magunkat. Vigyük mi is a bénát Jézushoz imádságainkban, vállaljuk fel ezt
a szolgálatot, ami talán a legszentebb szolgálat.

Ezentúl várjuk az imaszándékokat levélben, vagy személyesen a
déli szentmise elején. Ha levélbe kapjuk, akkor fel is olvashatjuk, ha
ezt nem szeretné, kérem jelezze. A leveleket kosárban az oltár elé helyezzük a szentmisén és a rózsafüzéren!
(Levélcím: Szent István Plébánia Budapest 1237 Szilágyi Dezső utca 141.)

Minden itt elhelyezett szándékért mindnyájan imádkozunk. Higgyünk a közösségben végzett imádság erejében: „ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”!
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A magyar nemzet felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, az MKPK elnöke által 2006. októberében elmondott imája, II. János Pál imája nyomán
(Részlet)

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja!” Ezt az antifónát századok óta imádkozza Krisztus Egyháza: ma mi is ennek az antifónának szavait ismételve állunk
itt, ezen a Számodra oly kedves, kiválasztott földön, ó Mária, Égi Édes-anyánk.
Most, amikor itt állunk, különösen átérezzük azt a szoros köteléket, mely Szent
Péter utódával és az Egyház valamennyi Pásztorával egyesít minket, Krisztus akarata szerint. Ennek az egységnek az érzése járja át szívünket akkor, amikor mostani
felajánló imánk szavaival, Isten Szolgája, II. János Pál pápa nyomán szeretnénk
Eléd tárni Egyházunk és nemzetünk legfőbb „reményeit és félelme-it”. Szolgád,
XII. Piusz pápa, az emberiség családjának fájdalmas megpróbálta-tásait látva,
már több mint hatvan éve, majd tíz évvel később újra felajánlotta a Te Szeplőtelen
Szívednek egész világunkat, a Te különleges szereteted és gon-doskodásod tárgyát képező nemzeteket külön kiemelve. 1982-ben pedig II. Já-nos Pál pápa újította meg ezt a felajánlást szem előtt tartva az emberiség és a nemzetek egész
világát: az akkor vége felé közeledő második évezred világát, a mi korunkat!
Itt, Fatimában szobrot emeltek Szent István királyunknak, mert a hagyomány szerint ő volt az első, aki egy egész országot, egy egész népet ajánlott fel Neked, Nagyasszonyunknak. Az ő felajánlását többen
megújították a történelem során. Így tettünk magunk is, amikor 2004-ben Székesfehérvárott Neked ajánlottuk fel az Európai Unióba belépni készülő hazánkat.
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