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-Milyen események, találkozások 
vezették erre a pályára?
-1950-ben születtem, ez a vallás-
gyakorlást tekintve meglehetősen 
korlátozott időszak volt: sokan 
nem a saját templomukba jártak, 
az emberek próbálták eltitkolni 
a vallásosságukat. A családom-
ban azonban nem így volt, mi 
hűségesen jártunk a saját tem-
plomunkba, ennek meg is lett a 
következménye. Amikor bajba 
kerültünk, akkor azonban min-
dig jött a segítség is,  legtöbbször 
olyan papoktól, szerzetesektől, 
akik nem voltak „keretben”. Az 
ő életük nagy hatással volt rám: 
mindig tűz volt a szavukban, a hit 
sütött a tekintetükből, igaz em-
berek voltak. A családom, és ezek 
az élmények ébresztgették ben-
nem, hogy pap legyek, és ezeket 
csak megerősítette egy nagyon 
fontos személyes találkozás. Ez a 
jezsuita atya akkor éppen fűtő volt 
egy óvodában, és amolyan lelki-
atyai jóbarát volt számomra. Lelki 
végrendeletében – mert a jezsuit-
áknak ilyet is kell írni – azt írta: 

Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota 
impozáns épülete. A belvárosnak ez a pár utcája még őrzi régi 
korok, emberek, események emlékeit, olyannyira, hogy az em-
ber szinte látja, amint hosszú folyosók során vezetnek majd be 
bennünket a püspök fényűző irodájáig. A történelmi hangulatú 
elandalodásnak azonban nyoma vész, amikor a megyéspüspök 
maga jön ajtót nyitni, és barátságosan bevezet egy régiesen 
magas mennyezetű, de szépen felújított szobába, ahol be-
szélgetésünkre sor kerül. Májusi búcsúnk meghívott előadója, 
ünnepi szentmisénk főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári 
megyéspüspök lesz, akit elsőként papi elhivatásáról kérdeztem.

Mária szemével

„egész szerzetesi életemben min-
dig boldog voltam”. Ez számomra 
mindig nyilvánvaló volt amikor 
vele találkoztam: szeretete, hite, 
csöndes helytállása, az ő példája 
volt az, ami végképp meggyőzött. 
Nem mondom, hogy a szem-
ináriumi idők gondtalanul teltek, 
mert volt egy pár nehéz helyzet: 
a politika még erősen ellenőrizte 
a  szeminárium életét, az oda je-
lentkezett kispapokat, de Isten ke-
gyelme, az elöljáróink imái ezeken 
is átsegítettek. 
-Az ima erejét most püspökként is 
megtapasztalhatta, úgy tudom.
-A Székesfehérvári Egyházmegye 
élére kerültem, látnom kellett a 
papság nehéz helyzetét. Kevés 
a pap, kevés a kispap. Ez odáig 
jutott, hogy mindössze három 
kispap járt a Szemináriumba, és 
két éve nem volt új jelentkező.  
Ugyanakkor az itteni éveim alatt 
a papjaim egy harmadát eltemet-
tem. Minden lehető szervezési 
módon igyekeztem enyhíteni a 
paphiányt, és amikor úgy érez-
tem, hogy mindent megtettem, 

akkor jutott eszembe az imakör 
szervezése. Először eléggé ásatag 
ötletnek tűnt, de aztán arra gondol-
tam, hogy ez mégiscsak Prohász-
ka városa, azé a Prohászkáé, aki 
megújította a magyar papképzést, 
amikor a lelkiségre, a megélt hitre, 
a személyes kapcsolatokra helyez-
te a hangsúlyt. Ezért róla neveztük 
el a ma már 2500 regisztrált tagot 
számláló imaközösséget, és egy év 
után öt új kispap jelentkezett, két 
fiú a szerzetesi, egy leány pedig 
az apáca életmódot választotta. Ez 
nagyon nagy hálával töltött el, és 
mutatja, hogy érdemes küzdeni. 
-Járt-e Fatimában; és mit emelne 
ki a fatimai üzenetből?
-A Magyar Püspöki Konferen-
cia tagjaként jártam egyszer Fa-
timában, és mély benyomást tett 
rám, hogy láthattam az emberek 
– mind az ott élők, mind a zarán-
dokok – hitét. A fatimai üzenetben 
van néhány olyan elem, amelyekből 
némelyek fenyegetést olvasnak ki, 
például hogy aki nem tér meg, és 
nem tart bűnbánatot, az elveszik. 
Fatima valóban bűnbánatra szólít, 
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és ebben tud mellénk állni a Bold-
ogságos Szűzanya. Ez a gon-
dolat összefügg azzal, amit az 
„Üdvözlégy”-ben úgy fogalma-
zunk meg: „imádkozzál érettünk 
most, és halálunk óráján”. Ahogy 
egy édesanya mindig talál ment-
séget a gyermeke számára, úgy talál 
a Szűzanya is számunkra, és ezért 
olyan jó, hogy kérhetjük: legyen 
mellettünk, és imádkozzon mindig 
velünk. Ezért Fatima üzenete tulaj-
donképpen a reménység üzenete: 
nem az számít, hogy mit tettünk 
– persze azért mindig számot kell 
adnunk – hanem az, hogy Mária 
segíteni fog, hogy legtisztább vá-
gyaink váljanak valóra Istennél, és 
az ő segítségével ezt meg is tehet-
jük! 
-Érdemes-e zarándokolni manap-
ság? Vagy ez is csak egy kiüresedő 
vallási formaság? 
-A gyermekkoromban nem voltak 
igazán nagy zarándoklatok, de 
gyakran mentünk családdal is 
a budai hegyekbe kirándulni a 
Mária zarándokhelyekre, Mak-
kosra, Remetére. Ezek szép em-
lékek maradtak bennem, nem csak 
a kirándulás, de az ottani imák 
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miatt is. Szécsényből káplánként 
évente gyalog elzarándokoltunk 
Mátraverebély-Szentkútra. Az út 
bizonytalansága, fáradozása, pora 
az embernek még jó ideig az em-
lékezetében élt. De nem csak ez, 
hanem a béke is, amit megtalál-
tunk; nemcsak amikor megérkez-
tünk, hanem abban a gondolatban 
is, hogy az utunk egy áldozat, amit 
Istenért hozunk meg, csak azért 
mert szeretjük őt. A zarándokhe-
lyek kegyelmi gócpontok, ahol 
összesűrűsödik az imádság, ahol 
sokan, és sokat imádkoznak. A 
zarándoklatban megpróbáljuk ki-
szolgáltatni magunkat Istennek, és 
ha ezzel a lélekkel zarándokolunk, 
akkor az meghozza a kegyelmet, és 
biztos hogy a zarándok nem üres 
szívvel tér vissza az otthonába. 
-A legtöbb keresztény ember 
életében a Máriával való kapcso-
latnak különféle állomásai van-
nak. Önnel is így van ez? 
-Persze. Gyermekkoromban a 
VIII. kerületi Magyarok Nagy-
asszonya templomba jártunk, és 
mi a testvéreimmel mindig ott 
térdeltünk a főoltárnál, úgyhogy 
mondhatom hogy egészen kicsi 

korunktól szerettük a Szűzanyát. 
Édesapám számos Mária-fohászt, 
és –imát tanított nekünk, köztük az 
„Oltalmad alá futunk…” kezdetűt, 
ami a mai napig a legkedvesebb 
Mária-imám. A Szemináriumban 
aztán ez kicsit elhomályosult, talán 
valahogy úgy gondolkodtam, hogy 
ha lehet „személyesen” beszélni az 
Atyával, Jézussal, akkor miért be-
szélnék hozzájuk egy közvetítőn 
keresztül. Pedig Máriától nagyon 
sok mindent lehet tanulni. Ő a 
legelső, és legjobb tanítványa Jé-
zusnak, a keresztény ember igazi 
példaképe. Nagy hatással voltak 
rám II. János Pál pápa szavai, 
amikor azt mondta: nézzük Krisz-
tust Mária szemével, mert akkor 
sok mindent megértünk mind Jé-
zus, mind a magunk életéből. Ezt 
a nézőpontot szeretném a mag-
aménak tudni én is. Ha pedig a je-
len élethelyzetemet nézem, akkor a 
Máriához való viszonyomat meg-
határozza az is, hogy itt, tőlünk 
nem messze ajánlotta fel Szent 
István király Magyarországot a 
Szűzanyának. Nagy hatással van 
rám az, hogy itt és akkor lettünk 
Mária Országa. 

Szabóné Horváth Edina
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Csodás két ablakkal gazdagodott 
templomunk. Értékes művészeti 
alkotás mindkettő, díszes Mária-
üvegből. Elsőként a bejárattól jobb-
ra elhaladva az oldal-kiszögelést 
megvilágító ablakon látható kom-
pozíciót ismertetjük. Színvilága 
kék-zöld-vörös és arany, a leg-
nemesebb egyszerűséggel válto-
gatják egymást. Már első pil-
lantásra érzékelhető, hogy ebbe 
a környezetbe nem hétköznapi 
szereplőket állított be a mester. 
Valóban, még ha nem is szövi 
bele a dicsfénybe a két nevet, a 
megjelenített személyek akkor is 
bemutatnák magukat. Hatalmas 
szárnyakkal mindkettő, tiszta-
szép férfiarccal. Mindketten 
ismerősek, nem kell sokáig töp-
rengeni, hogy honnan. Ők lát-
hatók a Magyar Szent Koronán, 
az alsó koronatest homlokrészén 
lévő Utolsó Ítélet Krisztusától 
balra és jobbra, Mihály és Gáb-
riel arkangyal. Mihály egy láng 
pengéjű hatalmas tüzes karddal és 
egy pajzzsal, ahogy az a mennyei 
seregek vezérétől elvárható. Gáb-
riel pedig a kürttel és a hírnökök 
botjával, éppen megszólalni 
készül, ajkán Isten üzenetével. 

Igen, megérkeztek és már nálunk 
laknak mindketten, éppen mintha 
a koronánkról költöztek volna ide 
hozzánk. Miért olyan fontos ez? 
– Először is mert nagyon szép a 
műalkotás, Perlaki József veszpré-
mi üvegfestő-művész munkája. Jól 
illeszkedik a környezethez, más-
más megvilágítás mellett belülről 

és kívülről is sajátos dísze a tem-
plomnak. Másodszor az ábrázolt 
személyek kiemelt szerepe miatt, 
ami a koronánkon betöltött rend-
kívüli elhelyezésüket is indokolja. 
Mihályról azt kell tudnunk, hogy 
Ő vezeti győzelemre a fellázadt 

angyalok ellen a mennyei sereget, 
és Ő az, aki letaszítja a földre 
a Gonoszt. Mégpedig sárkány 
képében, hogy fölismerhető 
legyen, ha bárhol előbújik. (Ko-
ronánkon éppen mellette van az 
a lovag, aki lándzsával a kezében 
tudni fogja, hogy ilyenkor mi a 
teendő!) Magyarországon az ezer 

év alatt megépült templomok 
közül Szent Mihály nevét vise-
li a legtöbb. Közöttük néhány, 
mint például a pozsonyi és a 
kolozsvári, jelentős hírnévre 
tett szert a Sátán elleni harcban. 
Gábriel az Angyali Üdvözlet, 
és általában Isten üzenetének 
közvetítője. Akinek a házába 
belépett, ott van, csak figyeljen 
erősen, mert meg fog szólalni, 
és magától a Teremtőtől fog 
érkezni az örömhír. A keresz-
tény ember élete valójában 
eme örömhír ígéretében telik. 
Örömhír és a bűn leküzdése, 

vagy ha úgy tetszik: bánd meg 
bűneidet és hirdesd az evangéliu-
mot, méltó megjelenítése ez az ab-
lak. Éppen a Szűzanya szobra áll 
vele szemben, tekint a lenyugvó 
nap felé. A két szent társaságában 
biztosan jól érzi magát.       D.CS.

Gábriel és Mihály arkangyal

“Most segíts meg Mária!”
“Lehet, hogy valaki azt gondolja, ez Mária országa, de ahogy látom, Mária a kezét mindenképpen 
levette róla, és csak mi vagyunk itt, mi tudjuk formálni.” Nyilatkozta 2004 februárjában kevéssé 
felkészült ám rendkívül magabiztos sportminiszterünk, aki hamarosan előrébb lépett a ranglétrán és 
minden igyekezetével azon volt, hogy eme tételét igazolja. Hogy mennyire sikertelen volt ez a kísér-
let mostanra kiderült. Mária nem vette le a kezét országunkról és ezt talán azok is elismerik, akik 
méltatlanságuk okán nem vezethetik többé az országot. Nem gondolom, hogy véletlenül történnek a 
dolgok. A pápa az ellene elkövetett merénylet után megtette a fatimai látnokok kérését és 1984-ben is-
mét felajánlotta Oroszországot a Szűzanya Szeplőtlen Szívének. Mi történt ez után? 1991-ben össze-
omlott a Szovjetunió, az ateizmus legerősebb bástyája. 2003-ban az Esztergomi Főegyházmegyét, 
majd 2006-ban a püspöki karral együtt Magyarországot ajánlotta föl Erdő Péter bíboros Fatimában 
Mária Szeplőtlen Szívének. Mi történt ez után? A baloldali és jobbára ateista pártok 2010-re össze-
omlottak és elvesztették az ország vezetésében évtizedek óta játszott szerepüket. Mária megsegített, 
a többi tényleg rajtunk múlik!        Tamási Ferenc
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Idén is szeretettel várunk minden zarándokot 
templomunk májusi Búcsújára!

Számunkra mindig nagy öröm az, hogy minden májusban megtelik temp-
lomunk, 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 ima-
meghallgatásokról, és tanúságot tesznek reményükről az imával kapcsolatban. 

Vendégünk

Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:

        
       Május 16 vasárnap: 9 óra zarándokok fogadása
           10 óra énekkarunk énekel
           11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
           12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Spányi Antal püspök
    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.)


