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011-ben plébániánk májusi búcsúján ismét egy örömteli eseményre várjuk zarándokainkat és minden soroksári hívőt, és jószándékú érdeklődőt.
Székelykaput állítunk a templomot és plébániát összekötő útra, amellyel
emléket szeretnénk állítani a tavaly elfogadott azon két törvénynek, amelyek egyike június 4-ét
a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, a másik pedig kiterjesztette a magyar állampolgárságot a határon túli magyarokra is. A különleges alkalomhoz különleges vezérszónokot
kértünk fel, akit nagy tisztelettel várunk. Székelyudvarhellyel plébániánk testvér-plébániai kapcsolatokat ápol, a székelykapu is Udvarhelytől nem messze élő mesterek keze által készül, úgy illő
hát, hogy a kapu megáldását is székely pap végezze. Őt szeretnénk bemutatni a következőkben.
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olt egyszer egy gazdag ember, s annak három fia:
Zab, Bod, és Osd. Amikor a fiak
felnőttek, mindegyiknek egy-egy
birtokot ajándékozott, akik örökölt
birtokaikra házat, ólat építettek.
Így lett a települések neve a „Zab
ólja” összevonásából Zabola;
Bodola és Ozsdola a másik két
névből - idézi fel az Orbán Balázs
által följegyzett történetet Mátyás
Károly szentszéki tanácsos, székelyudvarhelyi főesperes-plébános,
megerősítve azt a benyomást, hogy
Erdélyben mindennek meséje van.
Az ő meséje is itt kezdődik.
-Háromszéken, Zabolán voltam
gyerek, és jártam iskolába. Vegyes
vallású családban nevelkedtem,
anyai ágon reformátusok, az apai
ág egyik részén pedig katolikusok
alkották. Maga Zabola is vegyes
község volt: hol a katolikusok, hol
a protestánsok voltak erősebbek,
attól függően, hogy melyik vallás vezetője volt erősebb, karizmatikusabb egyéniség. Gyermek- és fiatalkoromban éppen
a katolikus plébános volt ilyen,

akivel édesanyám jó viszonyban volt, szóval mondhatni
ökumenikus nevelést kaptam.
-Mikor, milyen események, személyek hatására határozta el, hogy
pap lesz?
hivatásom szépen bimbódzott
már a kisgyermekkoromban,
amikor édesanyám pongyolájába
beöltözve miséztem, áldoztattam.
Tizennégy évesen kisszemináriumba szerettem volna menni, mire
a családom olyan hevesen tiltakozott, hogy megtorpantam. Tartva
magam ahhoz az elképzelésemhez,
hogy embereket szolgáló hivatást
választok – pap leszek, pincér,
vagy színész –, húsz éves koromra négy iskolát is elvégeztem,
számos diplomát (bizonyítványt)
szereztem. Mégsem találtam a
helyem, pedig már kilátásba helyezett „menyasszonyom” is volt,
édesapámék készítették a családi
hajlékot. Úgy összezavarodtam,
hogy nem találtam más kiutat: a
sarkamra álltam, és bejelentettem, hogy pap leszek. A döntésemet nagyon nehezen fogadta
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mind a szűkebb, mind a tágabb
családom, azt hitték butaságot
csinálok, sőt rokonságom anyai
ágon sokáig hevesen tiltakozott.
-Miből merített erőt?
isszagondolva Isten kezét
látom a dologban. Éppen ez
a nagy keresgélés erősített meg,
úgy érzem szükségem volt erre.
1989. június 25-én, 27 évesen
szenteltek pappá. Sepsiszentgyörgyön voltam káplán, majd
Brassóban a Bolonya-i plébánián,
ahol nagyrészt román nyelven
teljesítettem szolgálatot. Öt és
fél év után kerültem plébánosnak
Kőhalomra, majd tövisi plébános
és főegyházmegyei tanfelügyelő
lettem. Innen Kalotaszeg Jegenye
nevű településére kerültem nyolc
évre. Kalotaszeget „a református
Szentföld” néven emlegetik, nem
véletlenül: 39 település között a
jegenyei az egyetlen katolikus.
Mégis két egyházi színjátszó
csoport, férfiegylet, nőszövetség,
Mária Légió alakult, a ministráns
csoport 64 tagot számlált. Amikor
hallottam, hogy elhelyeznek in-
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nen, lélekben már készültem,
hogy főként olyan közösség élére
kerülök, ahol a magyar mellett
német vagy román pásztorációs
tevékenységet is kell kifejtenem.
Megörültem, amikor megtudtam, hogy Erdély legmagyarabb
városba kerültem, Székelyudvarhelyre, a Szent Miklós Plébániára.
-Boldog most papként?
okrétű és sok mindenben más
a munkám, mint eddig. Négy
római katolikus közösség van
Székelyudvarhelyen, ugyanakkor
nagy áldás számunkra, hogy melletünk vannak a ferences atyák és
a ferences nővérek, van katolikus
óvoda, iskola, de mégse tudunk
olyan ütemben haladni, ahogy szeretnénk. A megosztottság rányomja a bélyegét a munkánkra, és itt
nemcsak a pártokra gondolok,
hanem arra, hogy Udvarhely vallásilag is vegyes, vagyis unitárius-,
és református központ, de vannak
néhányan evangélikusok, ortodoxok, görög katolikusok is, és sokféle
szekta. Ez utóbbiakkal nem a legjobb a viszonyom, sokszor megvádolnak azzal, hogy nem mozdítom
elő az ökumené ügyét. Ilyenkor
azonban eszembe idézem a papi
jelmondatomat, amelyet X. Szent
Pius pápától vettem: „Bármit is
ítél a világ, mosolyogni és tenni a
jót”. Ezt fogadtam meg, és sokszor
sikerül is. 22 éve vagyok pap, és
a Jóisten mindig megóvott, hogy
nagy ostobaságokat kövessek el,
kivételesen éreztem mindig Isten
szeretetét. Boldog pap vagyok.
-A mi templomunk a Fatimai
Szűzanyának szentelt templom.
Milyen a személyes kapcsolata
Máriával?
-Mondhatnám úgy is, hogy
előbb szerettem, mint ismertem
a Szűzanyát. Apai ágon volt egy
gyermektelen nagynénim, Mária
néni. Nagyon szerettem vele lenni,
folyton kísérgettem a temetőbe,
utána mindig betértünk imádkozni a kápolnába, templomba,
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elvitt a Szent Sírt díszíteni, és
sokat mesélt nekem a hitünkről,
Máriáról is. Az ő vallásossága erős
hatást gyakorolt az enyémre, így a
Szűzanyával való kapcsolatomra
is. Manapság is sokat imádkozom Nagyasszonyunk közbenjárásáért, és jövőre vállaltam egy
zarándoklat-vezetést Lourdes-ba
és Fatimába. Már többször fel
akartam keresni ezeket a zarándokhelyeket, de sosem sikerült,
valami apróság miatt meghiúsultak a terveim. Úgy gondolom, lehet, hogy azért mert egymagamban vágtam neki. Ezért nagyon
remélem, hogy most majd sikerül.
-Jelent valamit erdélyi magyarként Önnek az, hogy június 4-ét
tavaly a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította a Magyar
Országgyűlés? Mit szól ahhoz,
hogy könnyebben juthatnak állampolgársághoz? Enyhítik ezek az
intézkedések a 2004-es decemberi
népszavazás okozta károkat?
izonyos szempontból igen.
Jólesett, hogy a törvényhozók
félretették az ország nyomorát, és
rögtön az első törvények között
gondoskodtak ezekről az ügyekről.
Ugyanakkor sokan vannak, akik
úgy vélik, szerencsésebb lett volna, ha minderre az Únióba való
belépés előtt kerül sor. Hiszen
amikor a kettős állampolgárságról
beszélünk, román politikusok a vállukat vonogatják: a Magyarország
is Úniós tagállam, Románia is az…
Mindenképpen kérni fogom a
magyar állampolgárságot, de pil-

B

lanatnyilag egy kicsit még zavar
az, hogy esküt kell tenni. Nem
mintha nem lennék magyar, vagy
nem akarnám megvédeni a hazámat. Éppen ellenkezőleg. Én
sosem szakadtam el a hazámtól,
és nem tagadtam meg azt! És ezért
volt a december 4-i népszavazás
rosszabb mint Trianon. Ezért
nem könnyű azt kommunikálni
az emberek felé, hogy a magyar nép nem tagadott meg bennünket, ugyanakkor tudjuk, hogy
mégis ezt kell tennünk. A Szentatya a zsidó néppel kapcsolatban
kijelentette, hogy nem Istengyilkos nép, hanem „csak” a zsidó
vezetőségből némelyek felelősek
Jézus haláláért, sokakat megtévesztettek, félrevezettek. Így vagyunk
mi is a 2004-es népszavazással.
Az volt a mi Nagypéntekünk.
-Mivel buzdítaná zarándokainkat?
sak
egyetlen
mondattal: bízni kell, remélni
kell, Szűzanya fia nem vész el!
Eddig tartott telefonos beszélgetésünk
Mátyás
Károly
atyával. De nem állom meg, hogy
annyit még hozzá ne fűzzek szavaihoz, hogy reméljük, határon
túli testvéreink is velünk élik majd
a Nagypéntek elhagyatottságára,
fájdalmára következő Nagyszombati dicsőséget. Lehet, hogy nem
holnap jön el ez a közös Nagyszombatunk, de a felé vezető úton
szeretettel tesszük meg ezt az apró
lépést május 15-én, a Magyarok
Nagyasszonya oltalma alatt.
Szabóné Horváth Edina
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Az idei

Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül
időpontja:

2011. május 14.
Szentmisét mond 19.00-kor Pestszentlőrincen:

Dr. Székely János püspök úr

http://katolikus.webplace.hu/elorozsafuzer/index.html?7szakasz
Mobil: 06-30-4752404
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Kedves Máriát tisztelő testvérek!
Minden adózó polgár felajánlhatja adója egy százalékát valamely egyháznak és
másik egy százalékát egy civil szervezetnek. Ha nem rendelkezik ezek felől akkor a
állam saját céljaira használja fel az összeget. Kérjük, hogy gondoskodjon róla, hogy ne
vesszen el ez az összeg és rendelkezzen úgy, hogy a Katolikus Egyház illetve a Fatima
Csillaga Alapítvány legyen a kedvezményezettje a felajánlásnak. Plébániánk közössége
azért hozta létre a Fatima Csillaga Alapítványt, mert alkalmas azon támogatások megszerzésére, melyek civil szervezetként hozzáférhetők az alábbi célok megvalósításához:
1. A fatimai eszme terjesztése, a fatimai zarándokhelyek támogatása, katolikus zarándoklatok támogatása, zarán
dokutak szervezése. Ezzel kapcsolatban egyházi sajtókiadvá-nyok 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 és
juttassa el a melléklelt rendelkező nyilatkozatot az adóhatósághoz!
A Fatima Csillaga Alapítvány adószáma: 18258789-1-43
Ha Ön nem adófizető (pl. nyugdíjas) kérjük adja tovább bevallást benyújtó
családtagjának vagy ismerősének!

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: szentistvanplebania
@gmail.com

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 májusi búcsújára!
Számunkra mindig nagy öröm az, hogy minden májusban megtelik templomunk, az ország különböző településeiről érkező zarándokokkal. Az idei búcsúnk különlegessége az, hogy a körmenet után megáldjuk az újonnan állított
Székely kaput, ami a templom és a plébánia között áll. Ezt a kaput a Nemzeti
összetartozás napja és az állampolgárság kiterjesztésének emlékére állítjuk,
plébániánk családjainak adakozásából.

Vendégünk

Mátyás Károly
szentszéki tanácsos, székelyudvarhelyi
főesperes-plébános
IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:
é

Május 15, vasárnap:9 óra zarándokok fogadása
			
11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
			
12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Mátyás Károly atya
				
Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával.
				
Székelykapu megáldása

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

