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„Lesz válasza az Égnek!”
A Szűzanya számtalanszor bizonyította, hogy életünk, 
céljaink Szeplőtelen Szívének való felajánlása sosem 
haszontalan. „Akit egyszer Mária a Szívébe fogad, 
annak jó helye lesz ott” – vallja a Nagyboldogasz-
szony Plébániatemplom (közismert nevén Mátyás 
templom) plébánosa Varjú Imre atya, aki a májusi 
búcsún templomunk meghívott főcelebránsa lesz.

Életrajzát olvasva rögtön 
feltűnik, hogy 1956-
ban szentelték pappá. 
Érzékeltek valamit az ak-
kori eseményekből? 
Hogyne, részt is vettem 
bennük néhány társammal, 
nem forradalmárokként, 
hanem papokként. Börtönbe 
is kerültünk, na nem a 
„részvétel” miatt, hanem 
mert elmeséltük, leírtuk az 
élményeinket. Én a Bakáts 
téri kórházba jártam ki a 
szovjet katonák és tankok 
között, de akkor föl se 
fogtam a veszélyt. Reve-
rendás emberre nem lőttek. 
Aztán több napra bent ra-
gadtunk a kórházban. Az 
orvosokat, nővéreket sem 
tudták leváltani, két napig 
alvás nélkül gyóntattam, ál-
doztattam egészségeseket, 

betegeket és orvosokat 
egyaránt. Amikor a kórház-
ban szétlőtték az elektro-
mos központot megszűnt 
az áram. 80 inkubátoros 
áram nélkül „halálraítélt” 
újszülöttet kereszteltem 
meg. Nem tudom hányan 
élték túl közülük. Aztán 
leverték a forradalmat, és 
hazamentünk. Az elöljárók 
kicsit leszidtak, de nem 
lett volna gond, ha nem 
írjuk le az élményeinket. 
Meghatározó élmény le-
hetett mindezt megélni egy 
négy hónapja felszentelt 
papnak. 
Valóban az volt. Ahogy aztán 
a börtön is. Ezt nem viccből 
mondom. Másodfokon 
négy évet kaptam, voltam a  
Gyorskocsi és Markó 
utcában, a Gyűjtőfogházban, 

a Váci Fegyházban, végül 
Márianosztrára, szigorított 
börtönbe kerültem, ahol 
csak „osztályidegenek” 
voltak: csendőr, rendőr, 
pap, katonatiszt. Nosztrát 
kivéve – ahol már csak pa-
pok voltunk a cellában – ar-
ról szólt az életem, hogy 
esténként vigasztalgattam 
azokat, akik hazavágy-
tak, feleségük, gyerekeik, 
szüleik után sírtak. Nagy 
élmény volt 24 évesen 
másokban tartani a lelket. 
Miért választotta a papi hi-
vatást? 
Nem is tudom. De minden 
hivatásnak, foglalkozásnak 
megvan az előtörténete. 
Ahogy most belegondolok, 
ennek is megvolt. Érettsé-
gi előtt két évvel kialakult  
otthon, Mezőtúron egy kis 
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közösség, ami Máriának 
a közössége volt. Tulaj-
donképpen ott fejeztük 
be minden napunkat a 
Szűzanya oltáránál. Volt 
ott egy plébános atya, aki 
nagyon szimpatikus volt 
nekem, és néha arra gon-
doltam: „bárcsak én is ilyen 
ember lehetnék”. Amikor 
megkérdezte, nem volna-e 
kedvem a papi hivatáshoz, 
egyáltalán nem volt elle-
nemre a gondolat. Később 
a váci Papnevelő Intézet 
légköre is megerősített. 
Ezek szerint a Szűzanyához 
fűződő imádságos kapcso-
lata a kezdetektől megvolt. 
Hogyan került kapcsolatba 
a fatimai lelkiséggel? 
Gondviselésszerűnek tekin-
tem, hogy Mária-templo-
mokban szolgálhattam, 
köztük a Pestszentlőrinci 
főplébánián, amely az 
első magyarországi temp-
lom, amelyet a Szűzanya 
Szeplőtelen Szívének tisz-
teletére szenteltek föl. Le-
velezésbe kezdtem Kondor 
Lajos atyával, aki verbita 
szerzetesként 52 éve él Fa-
timában és a látnok gyer-
mekek boldoggáavatásának 
intézője (posztulátora), és 
végül eljutottam Fatimába 
is, amire nagyon vágytam. 
2003-ban az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye 
zarándoklatán fölajánlot-
tuk egyházmegyénket. A 

felajánló imába belefoglal-
tuk legfontosabb ügyein-
ket: imádkoztunk a csalá-
dokért, templomainkért, 
papi hivatásokért. Kértük 
Máriát, hogy segítsen 
valódi krisztusi értékek 
szerint élnünk. Fatima szel-
lemiségének a lényege: 
Szűzanya Szeplőtelen 
Szívének való felajánlás. 
Nem véletlenül tette ezt 
meg első szent királyunk. 
Meggyőződésem, hogy 
Magyarország megmaradt 
kereszténynek, sőt, hogy 
egyáltalán meg tudott ma-
radni, és képes a megúju-
lásra, szent István király 
felajánlásának köszönhető. 
Említette a 2003-as zarán-
doklatot. Ez volt az első útja 
Fatimába? 
Nem, de a legmeghatározóbb 
élményem ehhez kötődik. 
Azóta minden évben elme-
gyek, ha tehetem. Különle-
gessége az volt, hogy volt 
egy olyan szentmisénk, 
amelyen jelen volt az akkor 
96 éves Lúcia nővér is. Ak-
koriban Lúcia nővérrel már 
csak bíborosok és a pápa 
találkozhatott. A zarándok-
latunkat vezető Erdő Péter 
jóllehet, még csak kin-
evezett bíboros volt, mégis 
négyőnket beengedtek hoz-
zá! Bele nézhettünk abba 
a szempárba, amely itt a 
földön is látta a Szűzanyát”! 
Bíboros úr megkédezte Lú-

cia nővértől, hogy jól csinál-
tuk-e a felajánlást. „Igen, 
meglesz rá a válasza az 
Égnek”  válaszolta. Ebben 
bízva, a Szűzanya közben-
járásában reménykedve 
szemlélem azóta az egyház-
megye és az ország ügyeit. 
Milyen gondolatokkal hívja 
zarándokainkat a májusi 
búcsúra? 
Jöjjenek el, és ajánlják föl 
életüket a Szűzanyának, 
hiszen számtalanszor bi-
zonyította, hogy életünk, 
céljaink Szeplőtelen 
Szívének való felajánlása-
kor imáink meghallgatásra 
találnak. A legkönnyeb-
ben Márián keresztül jut-
nak el kéréseink Istenhez. 
Ez mintegy fordított útja 
a megtestesülésnek: akkor 
az Úr Gábor angyalt küldte 
el először Máriához, aki 
Isten üzenetén elgondolko-
dott. Előbb a szívébe, majd 
méhébe fogadta, és a világ-
ra szülte Krisztust. Azóta 
Ég és föld között Mária 
Szeplőtelen Szívén keresz-
tül vezet a szolgálati út. 
Ezért fontos, hogy a kato-
likus ember életében Isten 
imádása után a Szűzanya 
tisztelete következzen. 
Ezért kezdem én is minden 
napomat az Oltáriszentség 
előtt a Fatimai Szűzanya 
felajánló imájával. 

Sz. Horváth Edina
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Urnafülkék
válthatók
Fatimai

Szûzanya

Templom

altemplomában

Ügyintézés a templom nyitvatartása idején. 

Telefon: 06-30-266-3587, 06-1 630-2100              

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

Élő Rózsafüzér Zarándoklat 2009. május 16-án!
Szűzanyánk kedves imája a Rózsafüzér

  Útpont     km (össz.) tervezett érkezés
Soroksár Nagyboldogasszony plébánia  0 km  7.00-7.30
át az erzsébeti temetőn, rövid megállással  2,5 km  8.20-8.35
Fatimai Szűzanya templom    3,5 km  8.55-9.55
Keresztül a Sós-mocsáron    6 ,5km  10.55-11-15
Pestszentimre, Szent Imre plébánia   9,5 km  12.15-13-45
Halmi-erdő, tisztás     11,5 km 14.15-14.30
Pestszentlőrinc, Szentimrekertváros,    13,5km 15.00-15.20
Budapest-Pestszentlõrinc-Szemeretelep  14,5 km 15.50-16.50
Pestszentlőrinc,   Főplébánia    16,5 km 17.30-18.00
Pestszentlőrinc Szent László plébániatemplom 17,5km 18.30

 Egyik Mária-jelenéskor a Szűzanya kezébe vette a rózsafüzért, és szelíd 
hangon, de komolyan kérte: „Imádkozzátok a rózsafüzért…! Egy fegyvert adok a 
kezetekbe, amellyel háborúkat lehet megszűntetni!” Talán sokan hallottuk ezeket a 
szavakat, de tetteinkben nem nagyon váltottuk még valóra az üzenetet. A mai nehéz 
társadalmi, gazdasági, lelki válságos helyzetben nagyon jó lehetőség kínálkozik 
arra, hogy számadást tartsunk, és lépéseket tegyünk 
 Ez év május 16-án Bécs mintájára ismét „élő rózsafüzér” zarándoklatot, imád-
ságot szervezünk a Fővárosban és a város körül, amelyben áldást kérünk a Jóistentől 
szeretett Városunkra és minden jóakaratú ember életére, hogy a jó törekvések elér-
jék céljukat, boldogulásunk megvalósuljon. Szeretnénk, ha különösen ezen a na-
pon minél többen csatlakoznátok e nemes ügy támogatásához, de máskor is, akár 
otthon imádsággal kísérve, akár zarándokolva.
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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. 

Vendégünk

Varjú Imre
Atya

A Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia várplébánosa

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:

        Május 16 szombat: Rózsafüzér zarándoklat, melynek templomunk is állomása.
        Május 17 vasárnap:9 óra zarándokok fogadása
           10 óra énekkarunk énekel
           11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
           12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Varjú Imre 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 ál-
lomástól a 123- as busszal, autóval az M0-ás autóút felöl az M5-ös bevezető szakaszán 

érdemes jönni.)


