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“Mária, a papok édesanyja”
Parádi Gyula atya átélte az üldöztetés évtizedeit, de az üldözői ellen nem maradt
benne harag vagy keserűség. Viszont izzik a levegő, ha Krisztus egyházáért szót
emel. Otthonában fogadott, hogy üzenetét továbbítsam a zarándokokhoz, hiszen
ő októberi búcsúnk meghívott vendége, ünnepi szentmisénk főcelebránsa.
-1948-ban egy első éves
szeminarista mit tudhatott
Fatimáról?
-Mindent! Hiszen mi ebben
éltünk, erre neveltek bennünket. Fatima és Lourdes, a
Mária-jelenések és -üzenetek
legfontosabb
helyszínei
voltak. Bár a nők körében a
Mária-tisztelet jobban elterjedt, nekünk, papoknak Ő az
édesanyánk.
-Milyen volt a légkör Esztergomban akkortájt?
-Kiváló tanáraink voltak,
akikre felnézhettünk. Csak
a példa kedvéért: Nemeshegyi Péter jezsuita volt az
első cserkész tisztem, Erdős
Mátyás a teológia tanárom,
Brückner József pedig a
szeminárium rektora. Akik
ismerhették,
ötven-hatvan
év távlatából is csodálják sugárzó lelkiségét, nagy tudását,
bölcsességét és végtelen
türelmét, amellyel tantárgyait, a pasztorálist és a pedagógiát tanította. Ez a tanári

kar azért is érdemel különös
figyelmet az utókor részéről,
mert hősiesen, egy emberként
állt ki főpásztora, Mindszenty
József bíboros hercegprímás
mellett az ő elhurcolása,
kirakatpere és rágalmazása
hosszú évtizedeiben, vállalva
a félreállítást, az elnémítást,
a rendőrségi megfigyelést, és
Brückner atya esetében még
az erőszakos halált is. Az
egyházmegyénk területéről
érkezett kispapok közt anyanyelvük révén sokan értették a német, a szlovák szót.
De bármi zajlott a világban,
mi mind a szeretet nyelvét
beszéltük.
-Mi történt felszentelése
után?
-Több helyen is szolgáltam
káplánként, de mivel regnumos pap voltam, igyekeztek eldugni valahol kisebb
plébániákon. A feladatunk
volt, hogy titkosan, a kommunista rezsim elől elrejtve
hozzunk létre közösségeket,

melyek földalatti egyházként
túlélhetik az üldöztetés idejét. Voltam káplán az Esztergom belvárosi plébánián és
plébános Tarjánban, mozgalmas évek voltak.
-Hogy került lengyelek közé
Budapesten?
-Lékai
bíboros
küldött
Kőbányára 1976-ban, hogy
szedjem össze a lengyel
híveket, akiknek régóta
kápolnájuk volt ott. Akkor
még nem sejtette senki, hogy
hamarosan a lengyel válság
miatt hirtelen sokan jönnek
majd Magyarországra dolgozni. Sosem felejtem el,
hogy II. János Pál megválasztása utáni napon ünneplőben
mentek a lengyel munkások
a Ganzba és más gyárakba dolgozni. Van pápánk,
mondták. Igen, de nincs pápai
himnuszotok, válaszoltam,
ugyanis kiderült, hogy ezt az
éneket nem ismerték akkor
Lengyelországban.
Hamarosan lengyelre fordítottuk a
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magyar változatot.
-Ferencváros díszpolgára lett
1997-ben, miért?
-A nyolcadik és kilencedik
kerület az igazi otthonom. Itt
születtem és jártam iskolába,
majd a kőbányai évek után
1987-től a Bakáts téri templom plébánosaként szolgáltam több mint tíz évig. A
díszpolgárságot egy olyan erdélyi református származású
polgármester adta át, akinek
már a nagyapja is polgármester volt.
-Igen gazdag életút, de úgy
hallottam, még számíthatunk
atyára.

-Szomorú kötelességem a
nemrég elhunyt Lipp László atya helyettesítése, amíg
nem töltik be a helyét. László
atyával keveset találkoztam,
de fáradhatatlansága és szigorú elhivatottsága ma is tiszteletet ébreszt sokakban.
-Van-e küldetése a magyaroknak Európában?
-Ne szerénykedjünk, nekünk
magyaroknak sajátos hivatásunk van, ami történelmi
adottságunk, nem véletlenül!
Ebben mi tudjuk a legtöbbet
nyújtani. És ebben a határon
túli magyarok is a segítségünkre vannak. Gondoljuk

azt is végig: a Mariazell-i
kincstárban lévő Mária-ikon
magyar ikon, és a Czestohowa-i Szűzanya-kép magyar pálos ikon. Az Európai
Uniónak tudnia kell, hogy
ez a kis nemzet mit hordoz
magában, történelmében, milyen nagy személyek ültették el a Szűzanya tiszteletét
ebben az „Európa Házban”.
Ne kerteljünk, az Európai
Unióban nekünk jutott a feladat, hogy a Mária-tiszteletet
erősítsük.
Tamási Ferenc

Mária imára, böjtre és megtérésre hív

A szomszéd kerülettől Nagykanizsáig terjedően az ország különböző részéről érkeztek
zarándok testvérek templomunk tavaszi búcsújára. Ezt a kvázi nagy családot egy valami
tartja össze: a Mária tisztelet. Néhány zarándok testvért megszólítottam és megkérdeztem, hogy milyen benyomást keltett az ünnepi szertartás, illetve milyen élményekkel
gazdagodtak?
Sümegi István és családja Szigetcsépről,
szinte utolsóként távoztak: Három évvel ezelőtt
véletlenül találtunk rá erre a templomra, amikor
a közeli Délpesti Kórházban édes-anyámat látogattuk meg. Akkor is egy jeles esemény volt,
amely olyan mély benyomást keltett bennünk,
hogy azóta minden hónapban részt veszünk a
zarándok misén. Életünk meghatározó része
lett ez a Fatimai kegyhely.
Sneider Andrásné, Annuska szintén Zuglóból jött két társával:
-Én már többször jártam itt, jelen voltam a felszentelésen, a
Szűzanya szobor felhelyezésén és több jeles alkalommal is.
Szinte elsők között érkeztünk, örömmel imádkoztuk a rózsafüzért.
A mi templomunkban – Rákosfalván- rendszeresen imádkozzuk
a rózsafüzért, és mivel jó hangom van, szeretem énekelni a szép
Mária énekeket is. Ha lenne rá lehetőség, barátnőimmel szívesen
csatlakoznánk egy fatimai zarándok csoporthoz.
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Bagó Bálintné,
Marika
Zuglóból
érkezett:Most
vagyok
itt
először, Ilonka
barátnőm
hívott, aki már többször járt itt és
sokat mesélt Újtelepről. A meghitt
ünnepi misét követően csak ámulok,
hogy milyen szép a környezet, gondozott a kert és barátságos a fogadtatás.
Szeretettel várjuk legközelebb is.
Végül, de nem utolsó sorban az ünnepi szentmisét celebráló Varjú Imre
atyához fordulok: Milyen érzést keltett Önben a sok zarándok testvér
jelenléte? Számomra nem derült ki,
hogy ki a házigazda és ki a zarándok, egy azonban biztos: a Fatimai
jelenés napjának méltó, és sokakat
megérintő megünneplésén vehettünk
részt. Meglátásom szerint, sok jel
utal a templomban jelen lévő Fatimai
szellemiségre, ami által az emberek
szívesen jönnek, és nem mennek haza
„üres kézzel”. MÁRTON TAMÁS

Takács Károly és felesége, Anikó kerékpárral
érkeztek Albertfalváról: Fatima szellemisége
vezérelt minket ide, - kezdi Anikó – én már háromszor jártam Fatimában. Először ’94-ben a gyermek
zarándoklaton, amikor a Szűzanya vándor szobrát
hoztuk el Magyarországra, engem akkor érintett
meg Fatima szellemisége. Kapcsolatba kerültem
Kondor Lajos atyával, akinek köszönhetően
2000-ben újra kijuthattam, ekkor volt ugyanis a
látnok gyermekek boldoggá avatása. Nagy vágyam volt, hogy egyszer életem párjával juthassak ki Fatimába, erre tavaly került sor, az ott kapott lelki élményből azóta is táplálkozunk. Maga
a szentmise hangulata, - veszi át a szót Károly- a
körmenet a Szűzanya szobrával, zarándok zászlókkal, Mária énekekkel, valami csodálatos volt.
Fatima varázsát véltem felfedezni bene.

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
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Idén is szeretettel várunk minden zarándokot
templomunk októberi Búcsújára!
Számunkra mindig nagy öröm az, hogy minden októberben 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.

Vendégünk

Parádi Gyula

a regnumos közösség tagja,
a Budapest Bakáts téri Assisi Szent Ferenc plébánia
nyugalmazott plébánosa
IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:
				
			
			
			
				

Október 18 vasárnap:
9 óra zarándokok fogadása
10 óra énekkarunk énekel
11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Parádi Gyula atya
Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
(Bp. 1237 Szent László út 149 tel.: 06-30-266-3587; Megközelítés: A határ úti metró állomástól a 123- as busszal, autóval az M0-ás autóút felöl az M5-ös bevezető szakaszán
érdemes jönni.)

