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Lengyel, magyar -két jó barát....
Magyar fiatalok Czestochowában
Székelyhídi Csaba közösségünk fiatalja. A vele készült beszélgetés talán kedvet ébreszt
néhányunkban a híres lengyel zarándoklathoz.
Hogyan kerültek magyarok Czestochowába?
Valaha, talán 20 éve, több száz
magyar résztvevője volt a zarándoklatnak, de az évek során
elkoptak a résztvevők. Négy
éve, három testvér (édesapjuk a
lengyel-magyar nagykövetségen
dolgozik), részt vett ezen a zarándoklaton, és annyira tetszett nekik,
hogy meghívták rá a barátaikat is.
Aztán a barátok további barátokat
hívtak, így 2008-ban 26 magyar
résztvevő zarándokolt el a Fekete
Madonnához.
Egyike voltál a zarándokoknak
2007-ben és 2008.-ban is. Téged
mi fogott meg leginkább? Miért
mentél újra el?
Jaj, minden! Az, hogy a lengyelek
mennyire gyakorolják keresztény
hitüket a mindennapi életben.
Felemelő volt látni a több tízezer
embert, akik egy közös célért vállalják a gyaloglást napokon át.
Papok, apácák, civilek vegyesen,
örömteli hangulatban, emelkedett
szívvel és lélekkel zarándokolnak.
Olyan nagy szeretettel viseltettek
irányunkban, hogy azon nagyon csodálkoztunk.Figyelmesek,
és nagyon nyitottak, és nagyon
jókedvűek.Czestochova
város
kegyhelye pedig lenyűgöző, érezni lehet, milyen áldott a hely, ahol
a Fekete Madonna csodákat tesz.
Mennyire volt fárasztó a zarándoklat?

Nem volt kimerítő a
napi 25-35 kilométer.
Átlág 5-7 kilométerenként 1-1,5 órás
pihenőket tettünk. A
pihenőhelyen ettünk,
beszélgettünk, sokat
táncoltunk lengyel
néptáncot,
polkát.
Az
ebédszünetben
ingyen kaptuk a meleg levest, de bolti
áron vehettünk péksüteményeket, mert
mozgó büfék vártak
a
pihenőhelyeken.
Minden nap misén is résztvehettünk.
Milyen volt a hangulat?
Nagyon emelkedett! Vidám, gitárral kísért énekeket énekeltünk
útközben. Mindig útközben volt a
legjobb a hangulat, sokat nevettünk.
Mit énekeltetek? Hiszen nem ismeritek a lengyel nyelvet?
A magyarok között van három
ember, aki beszél lengyelül, de a
minket kísérő Pável atya elkezdett magyarul tanulni a múlt
évben. Kifejezetten a zarándokok kedvéért. De sokszor nem
is volt szükség tolmácsra, mert
mutogatós, energikus dalokat
énekeltek. Istenről, a hitükről,
az élet örömeiről szóltak ezek a
dalok. Tudtunk csatlakozni mi is.
Milyen korosztály vehet részt?
Mindenféle. Mi a varsói egyetemisták csoportjába kerültünk, kb.

150-en lehettünk, 4 pappal a mi
csoportunkban legalábbis,de voltak
nagyobb csoportok is,kb 500 fősek
is, és összesen 17 csoport volt, kb
4500 egyetemista. A különböző
csoportokat különböző színekkel
különböztetik meg. Nagyon szép
látványnak is, amikor a csoportok
egyszerre érkeznek meg augusztus
15.-én a kegyhelyhez. Egységes
színű tárgyakat kapnak a csapatok:
mi például színes szalagokat kaptunk Pável atyától. Megható volt,
hogy a 26 magyar a színes szalagokból piros fehéret választott, a 120
lengyel pedig piros-fehér-zöldet!
Volt-e valami gondotok?
Annyira jól szervezett a zarándoklat, hogy semmi probléma nem
volt. Pontos időbeosztás szerint
indultunk-érkeztünk.
Önkéntes
rendészet vigyáztak a biztonságra
az utakon, járőröztek, útbaigazí-
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tottak, utat zártak le ha kellett,
teljes volt a biztonság. Minden
csoportnak 1 férfi és 1 női orvosa volt, és központi orvosi centrumok vártak a szálláshelyeken.
Nagyon tágasak az utcák, hatalmasak a parkok, rétek, sok volt
az illemhely is. Kultúrált és
rendkívül jól szervezett volt az
egész! Ha valaki nem birta a gyaloglást, azt autó szállította, addig, amíg lábra nem tudott állni.
Úgy tudom, Pável atya varsói
pap, aki nagyon szívén viseli
a lengyel-magyar barátságot.
Igen, nem érte be, hogy angolul
beszéljük, tanulja a nyelvünket.
Szereti a verseket, eredetiben olvassa a magyar irodalmat. Barátsága jeléül egyházközösségében
gyűjtést szervezett számunkra, így
az étkezéseink nagy részét, és a
zarándoklaton való részvételünk

költségeit is a lengyel vendégszeretet biztosította számunkra.
Hol aludtatok?
Sátrakat állítottunk fel, füves közterületeken, falvakban, de pajtában is aludtunk hálózsákban.
A holminkat autón hozták utánunk, mi csak a napi szükséges
holminkat vittük a hátunkon: víz,
esőkabát, Adorémus volt benne.
Mit jelentett számodra Nagyboldogasszony ünnepe?
Csodálatos és felemelő volt A
nagyréten a több tízezer ember szeretetben, boldogan vett
részt a folyamatosan tartó Szentmiséken. Gyönyörű énekeket
hallottam,
szép
dallammal,
telve örömmel és szeretettel.
Milyen a kegyhely?
Kicsi kápolna, melynek a fala tele
van mankókkal, tolókocsikkal,
köszönőlevelekkel, fémszívekkel,

fém
lábakkal,
jelvényekkel,
cigarettákkal,
rózsafüzérekkel
a csodás gyógyulások vagy
a
felajánlások
emlékére.
Jó volt ott elmondani egy imát.
Különleges az atmoszféra, van
valami misztikus, felemelő azok
között a falak között. Jelen van
a Szűzanya, és a sok közös ima
ereje száll vissza áldásként.
Mit hoztál haza magaddal?
Növekedtem hitemben és a szeretetben. Ezen kívül megismertem
például a lelki örökbefogadást
lehetőségét is. Az abortusz veszélyben levő magzatokért minden
nap egy tized rózsafüzért lehet
elimádkozni, 9 hónapon át. Nem
csak azért, hogy nem kívánt magzat megszülessen, hanem hogy
szerető családban nevelkedjen.
Pável atyának már 15 lelkileg
örökbefogadott gyermeke van.
Kornhoffer Tünde

Kedves Zarándokok!
2008
késő
őszén
befejeződött az új plébánia és
zarándokház kivitelezésének
első üteme. Ezzel a tervek
szerinti épület harmada vált
használhatóvá, benne az új
plébániával és több közösségi és zarándokokat szolgáló
helyiséggel. Elkészült szinte az összes kerítés és végre a parkosítás is sikerült. A továbbépítésig a pince szinti épület szárnyat ideiglenes tetővel
fedtük le. Az építkezést az Esztergomi Főegyházmegye támogatása, a régi
plébánia eladása és a zarándokok és hívek adományai tették lehetővé.
Külön köszönet azoknak az önzetlen szakiparosoknak, akik ellenszolgáltatás nélkül végezték munkájukat. A befejezéshez továbbra is gyűjtjük
az adományokat és bízunk benne, hogy Isten segítségével és a Szűzanya
pártfogásával ez is sikerülni fog!
Tamási Ferenc
képviselő testületi tag
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Zarándok riport

START!
„MENJ, AHOVÁ CSAK KÜLDELEK!”
folytatás az előző számból

- A szállásod és az étkezéseid
előre le voltak-e szervezve, vagy
spontán alakultak ki?
- A magyarországi szakaszt
még itthonról megszerveztem,
plébániák fogadtak be nagyon
készségesen. A horvát és a bosnyák szakasz már kalandosabb volt. Sokszor úgy alakult,
hogy - látva a zarándoklatomat
- az útról vittek be, és láttak el
szállással és élelemmel. Nyelvi
nehézségeim
nem
voltak,
mivel édesanyám horvát, édesapám pedig vajdasági magyar.
- Milyen lelki javakat kaptál
ettől az úttól?
- Nagyon sok kegyelmet és
nagyon sok szeretetet kaptam
a Jó Istentől. Hiszen olyan emberekkel találkozhattam, akikkel
örökké testvérek maradunk az
Úrban. Mindenki azzal bíztatott, hogy biztosan oda fogok
érni, csak szép lassan menjek,
mindegy, hogy mennyi idő alatt
érek oda. Többen azt kérték,
hogy az ő nevükben üdvözöljem
a Szűzanyát, és biztosítottak,
hogy imáikban végigkísérnek.
És ezek nem csak szavak voltak,
mert ahogy meghallották, hogy
még nincs szállásom, befogadtak az otthonukba, kimosták a
ruháimat, elláttak élelemmel,
és persze sok-sok szeretettel.
Hazaérkezve még mindig kapom a horvát és angol nyelvű
sms-eket, amiben érdeklődnek,
hogy rendben megérkeztem-e?
- Úgy tudom, hogy ezzel a Mária
út felderítésében is szerepet kaptál.
- Igen, egy előfutára vagyok a

Mária zarándokút
kialakításának. A
feladatom az, hogy
az emberekkel a
kapcsolattartás
kialakuljon
és
reményeink szerint
a későbbi zarándokok ennek
alapján fogják követni a Budapest- Međugorjei zarándokutat.
- Tehát, ha jól értem, igyekszel
ráirányítani a világ figyelmét a
Szűzanyára.
- Igen, az utam során, akik velem kapcsolatba kerültek, megköszönték, hogy elindultam
erre a zarándoklatra, ebben
benne van a megtérés, hogy
az emberek lelke az Isten felé
forduljon, és ehhez a legnagyobb segítséget a Szűzanya adja.
Mert a Szűzanyán keresztül
tudunk Jézus felé elindulni.
-Javaslod-e másoknak is, hogy
ezen, vagy más útvonalon
zarándokoljon?
- Én mindenkit csak arra buzdítok! Akár kisebb, egy három
napos 60 km-es márianosztrai
útra, vagy a Balatonalmádiból
Sümegre vezető Szűzanya
zarándok útra. Mindenkit csak
arra biztatok, hogy menjen,
kortól és nemtől függetlenül, a
lényeg az, hogy elinduljon, a Jó
Istentől meg fogja kapni a hozzá való erőt és sok kegyelmet.
A vendéglátóm - Annamária
- otthona teraszán fogadott,
majd egy sétára hívott a kertben. Nagy meglepetésemre egy
terméskő talapzaton álló szép
Mária szoborhoz vezetett.
- Jól látom, ez a Te imádkozó

sarkod itt a kert végében?
- Igen, egy régebbi međugorjei
utam során vásároltam ezt a
Szűzanya szobrot, ami pontos
másolata a međugorjei templom előtt álló márvány szobornak. A célom az volt, hogy olyan Szűzanyához méltó helyet
alakítsak ki, amely örömünkre
szolgál, amikor Máriához imádkozunk. Ha az ember csak
rátekint, a lelke már a mennyekbe
száll, annyi szépség és anyai
gyengédség sugárzik belőle.
- Hogy zárult a zarándoklatod?
- Július 20-án Međugorjeba
igen
boldogan
megérkezve
igyekeztem
felkészülni a Szent Jakab búcsúra és az azt követő Ifjúsági
Találkozóra. Az Isten különös
kegyelme, hogy a találkozón
lehetőséget
kaptam
több
tízezer zarándok előtt rövid
tanúságot
tennem
horvát
nyelven a zarándoklatomról.
- A mi Soroksár-Újtelepi templomunk is egy kegyhely,
különösképpen a Mária tisztelő
zarándokok számára. Szeretettel meghívlak Téged a következő
búcsúnkra, ami október 19-én
lesz.
Megtiszteltetésnek
tartom, és köszönettel elfogadom, igyekszem ott lenni.
Márton Tamás
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Kedves Máriát tisztelő testvérek!
A Fatimai Szűzanya Templom építéséhez nagy segítséget nyújtott sok éven
át a Dél-Pesti Templomépítési alapítvány.A világ azonban változott és manapság olyan pályázati lehetőségek nyíltak meg, amelyekhez tágabb tevékenységi körrel rendelkező szervezet vált szükségessé. Plébániánk közössége ezért
hozta létre a Fatima Csillaga Alapítványt, mely alkalmasabb azon támogatások megszerzésére, melyek civil szervezetként hozzáférhetők az alábbi célok megvalósításához:
1. A fatimai eszme terjesztése, a fatimai zarándokhelyek támogatása, katolikus zarándoklatok támogatása, zarándokutak szervezése. Ezzel kapcsolatban egyházi sajtókiadványok megjelentetésének támogatása, szervezése, a plébániák tevékenységének a szélesebb
nyilvánossággal való megismertetése, közreműködés és segítségnyújtás minden egyházi
média terjesztésében és létrehozásában.
2. Egyházi közösségek hitéleti tevékenységének segítése, eszközök beszerzése és átadása révén.
3. Katolikus közösségi programok támogatása
4. Katolikus templomok és plébániák felépítésének, felújításának támogatása.
5. Határon inneni és határokon túli vallási és kulturális rendezvények illetve kapcsolatépítések támogatása.
6. Az egyházi elektronikus médiák digitális műsorszórásának elterjesztésének segítése.
7. Karitatív szervezetek támogatása.
8. Gyermektáborok lebonyolításának támogatása.
9. Egyházi rendezvények logisztikai támogatása.

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 százalékának felajánlásával a
melléklelt nyomtatvány kitöltésével adóhatósághoz való eljuttatásával!

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

www.fatimaiszuzanya.hu

