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“Mária sohasem vette le rólunk óvó kezét”

A Fatimai Szűzanya Tiszteletére Épült Szent István Király Plébániatemplom felszentelésének 4. évfordulóján, a plébánia búcsúnapján Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutat be ünnepi szentmisét. Ez alkalomból beszélgettünk vele soroksári
kötődéseiről, templomunk fölépülésében betöltött szerepéről, és a búcsúról. Fogadják
szeretettel hívó, buzdító szavait!
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gészen hosszú ideje ﬁgyelemmel kísérem a SoroksárÚjtelepre tervezett templom
sorsát. 1984-90-ig
itt, a közeli Pacsirtatelepen voltam
káplán, ekkor ismertem meg Farkas Béla atyát, a
jelenlegi plébános
elődjét. Gyakran
kisegítettem
őt
papi teendői ellátása során, sokat
beszélgettünk. Innen tudom, hogy
a templomépítés gondolata őt
is foglal-koztatta, csakúgy mint
elődeit, de a tervek megvalósítását
a rendszerváltásig a történelmi
helyzet nem tette lehetővé. Marosi
Gábor építész urat is én ajánlottam, mert ismertem őt és mély
vallásosságát. Később is a legjobb tudásom szerint támogattam
hogy fölépüljön a templom, mert a
Szűzanya tisztelete nagyon fontos
számomra. Nagy megelégedésemre
szolgál, hogy elkészült és ilyen
szép lett ez a templom, méltó a
mondanivalóhoz, amit hordoz és
hirdet. Azóta is sokaknak ajánlottam, és mutattam meg magam is.
Régóta készülök arra, hogy az itt
élőkkel és a zarándokokkal együtt
ünnepelhessek. Nagyon örülök,

hogy erre idén sor kerülhet.
Bevallom őszintén a fatimai jövendölést a Szovjetunió összeomlásáról
eleinte
kissé hitetlenkedve
fogadtam, nehéz volt
elképzelni, amikor
olyan biztosan állt a
rendszer. Azóta ez is a
Szűzanya hűségének,
szavai igazságának és
erejének bizonyítéka
számomra. Ahogy az
sem véletlen, hogy
ezer éve a Magyarok
Nagyasszonyaként
tiszteljük
őt.
Történelmünk
folyamán
számtalan bizonyítékát adta
annak,
hogy
sohasem vette
le rólunk óvó
kezét.
Hogy
a tatárjárás, a
török hódoltság, a barokk
kor hányattatásai és a közel
ötven év kommunista uralom után még
mindig élünk és itt vagyunk, bizonyítja ezt. Ezer éve őrzi Mária
pártfogását kultúránk: verseink
és dalaink, búcsúink és más nép-

szokásaink, és ma is él a Máriakegyhelyek látogatóinak szívében.
Az, hogy a magyarság nem
morzsolódott föl, előre vetíti azt
is, hogy van még keresnivalónk
itt, a Kárpát-medencében, mert
Máriának, rajta keresztül Istennek tervei vannak a magyarsággal.
Mária maga is zarándok: végigkíséri Krisztust nyilvános
működése során, és a keresztúton
is, egészen haláláig, amíg Jézus
nekünk nem ajándékozza Máriát
ezekkel a szavakkal: „Íme, a te anyád”. Mária pedig mindig Jézushoz akar vezetni minket, a kánai
menyegzőn elhangzott szavakkal
szólva: „Tegyétek, amit
mond”, Mária
arra hív, hogy
kövessük Jézust, és megtegyük, amit
paran-csolt.
A
fatimai
Szűzanyának
szentelt templomba zarándokolni annyit tesz, hogy
Máriával
együtt imádkozva keressük Isten szándékait.
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Magyarok Fatimája

Amikor megérkeztem könyvekkel telezsúfolt szobájába, éppen a májusi, fatimai útjukról készített dvd-t vetítette kollégáknak és diákoknak.
Néhány napja kapta postán, két ﬁatalember készítette, akik azt a magyar csoportot kísérték, amelyhez ők is csatlakoztak, mesélte büszkén.
Kránitz Mihálynak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettesének van mondanivalója Fatimáról.
Maradandó élményeket szerzett magyarok igazán otthon érezhetik aztán ő 1982. május 13-án helyPortugáliában. Megosztaná velünk magukat.
ezett el a Fatimai Szűzanya koérzéseit, tapasztalatait?
- Mi ragadta meg a legjobban a ronájába.
- Mély benyomást tett rám az fatimai lelkiségben?
Fatima
olyan
élménnyel
egyszerű portugál földművesek - Ahogy az új kisﬁlmen is elhang- ajándékozza meg az embert, ami
viselkedése, − akiknek eléggé zott: az egész világ Fatimába jár ettől kezdve része lesz az életének.
meg kell küzdeniük a megél- felajánlani és hálát adni, imád- A hit ott nagyon is felfogható móhetésért −, az ő egyszerű, mély kozni és engesztelni. Hogy hol don van jelen, és lenyomatot hagy
hitük, őszinte vallávan Európa, a lélekben.
sosságuk. A szemük “zarándoklat közben érti azt itt érezzük - Ön vezeti majd a szentmise előtt
előtt zajlanak az meg az ember igazán, igazán, mert a rózsafüzér-imádságot az idei
ünnepi
szentminden soroksári búcsún. Tudjuk, hogyan
hogy kihez tartozik, mik itt
misék, körmenetek,
nép ugyanaz- kell imádkozni, ismerjük a titkokat,
r ó z s a f ü z é r - i m - életének a súlypontjai, és zal a gyermeki mégsem biztos, hogy mindent tuádságok. Jó volt mit nem akar elveszíte- lelkülettel for- dunk erről az imáról. Hogyan
látni, milyen ter- ni.”
dul Máriához. foglalná össze a lényegét, és miben
mészetességgel
Két törekvés áll a jelentősége?
simulnak egyben náluk az emberi sarkallja a Fatimába érkezőket: - Mint minden imádság, ez is a
élet hétköznapi cselekedetei, és a az egyik, hogy hasonlítsunk keresztény lelkiség egyik megnyvallásosság ezen megnyilvánulá- Máriához, aki először mondott ilvánulása. Az Üdvözlégy elején
sai. Azt hiszem így, az otthonától igent Istennek; s a másik, hogy ra- Gábor angyal Máriához intézett
távol, zarándoklat közben érti meg jta keresztül Istenhez jussunk el. szavait ismételjük meg. Első elaz ember igazán, hogy kihez tar- Hiszen az emberek rászorulnak hangzása kiemelkedő pont az emtozik, mik életének a súlypontjai, arra, hogy a lelki élmények kira- beriség történetében, hisz Jézus
és mit nem akar elveszíteni. És itt gadják őket az anyagi világból, s születésére várt a választott nép
sűrűsödik az egyház élete is: a ke- ezt az Istenhez való
és az egész világ.
gyhelyeken, zarándoklatokon.
lelki közeledés adja “Máriától megtanul- K e g y e l e m m e l
Másik felejthetetlen élményem: meg nekik.
hatjuk, hogyan lehet teljesnek monda magyarok jelenléte Fatimában. Fatima üzenete ugy- Istennek kedves mó- juk Máriát, ami
Szent István király tisztelete élénk- anakkor történeti is,
don viselkedni. Amikor azt jelenti, hogy ő
en jelen van: szobrok és képek történelmet formáló
a kegyelemből katanúsítják. Bárki jár keresztutat, üzenet. Nagyon fon- őt köszöntjük, akkor pott többet, ezért
magyar keresztutat jár, minden tos része Mária fel- abba az imaáramlatba áll fölöttünk. Ám
stáció tetején ott a hármashalom hívása, hogy imád- csatlakozunk bele, ami Máriáról – Szent
a kettőskereszttel, s a keresztút kozzunk a békéért. eljut Isten szívéig.”
Bernát szavaival
végén a Szent István-kápolna. Gondoljunk
csak
– nem lehet eleget
Ezért magyarságunk megélésének ennek a II. János Pál pápát érintő mondani, mert az ő egyszerűsége
is kedvez Fatima: jó érzés volt arra pontjaira, aki egyedülálló mó- kimeríthetetlen
nagyságából
gondolni, hogy amíg mi itthon, a don állt ki az emberi szabadság fakad. Amikor őt köszöntjük, akII. világháborút követően elnyo- érdekében. Az első jelenés 1917. kor abba az imaáramlatba csatmva éltünk, a világ keresztény május 13-án történt, a pápát 1981. lakozunk bele, ami eljut Isten
magyarjai összefogtak és létre- május 13-án érte a golyó, amelyet szívéig. Máriától megtanulhatjuk,
hozták a keresztutat. Fatimában a

hogyan lehet Istennek kedves módon viselkedni. Az Úr ugyanis nem
a nagy tetteket kéri tőlünk számon,
hanem a szeretetet. A rózsafüzér
ezeket az imákat fűzi egybe, amelyeket a titkok mintegy átölelnek.
Sok vallásban megﬁgyelhető az
ima-ismétlés. Mi, a rózsafüzér imádságainak ismétlésével meg akarjuk erősíteni azt, hogy a Máriához
való imádság az életünk részévé,
a vérünkké vált, anyanyelvünkké
lett. S ezen keresztül gyermeki lelkülettel közeledhetünk az
Atyához. A rózsafüzér tehát Istennel való rendszeres kapcsolatunkat
biztosítja. Mint az írni tanuló kisgyermeket a sorvezető, a rózsafüzér
így vezet minket Urunkhoz.
Magam is naponta a szentmise
után Máriához megyek, hiszen ő a
papok édesanyja is, s kérem, hogy
óvjon, védelmezzen az ő palástja.
Fontos, hogy ne csak a bajban jusson eszembe Mária, hanem hogy

természetes legyen számomra ez a
megnyilvánulás.
- Sok helyen ma már csak idősek
imádkozzák a rózsafüzért. Melyik az a vonása ennek az imának,
amit a ﬁatalok nem látnak; amitől
vonzóvá lenne számukra, de ami
talán nincs annyira előtérben?
- Én is hallom, hogy sok helyütt
a rózsafüzér-közösségek idős asszonyokból állnak. Idős asszonyok
azonban mindig lesznek, s nem
szűnnek meg imádkozni helyettünk és értünk. Ekkor ők képviselik az egyházat. II. János Pál pápa
azt mondta, hogy Isten mindig ﬁatal. Hozzátehetném, hogy a lélek
is mindig ﬁatal, s ahogy mondtam,
a rózsafüzér épp ennek a gyermeki
lelkületnek a megnyilvánulása.
A ﬁatalok számára a rózsafüzér
kicsit hosszú lett. Megváltozott a
világ: az ember ki tudja tölteni az
idejét Isten nélkül is. A ﬁatalok a
vallásosságból nem mindig azt ka-
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pták, ami közel hozta volna őket az
egyházhoz, ám nekik is meg kell
érteni, hogy ha nem iktatják be
az életükbe az imádságot, az lelki
sivársághoz vezet. A rózsafüzér
imádságra fel kell nőni. Az ima
pedig nem kidobott idő, hanem
belehelyezkedés Isten jelenlétébe,
ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, ahogy Péter apostol sem szűnik
meg levelében ﬁgyelmeztetni újra
meg újra arra, hogyan kell az embernek keresztényként cselekedni.
Lehet hogy a rózsafüzér-körök
csökkennek, de ez csak átmeneti
jelenség, mert a zarándoklatokon
nagy hangsúlyt kap ez az imádság.
Nyilvánvaló, hogy az egyháznak is
keresnie kell azokat az alkalmakat,
formákat, amikbe beleilleszthető,
mégpedig azért, hogy Máriával
együtt mi is ki tudjuk mondani:
„Uram, jó nekünk itt lenni”.
Sz. H. E.
Újtelepi Zarándok

Urnafülkék
válthatók
Fatimai
Szûzanya
Templom
altemplomában

Megjelenik negyedévente a Fatima
Csillaga Alapítvány
gondozásában.
Szerkeszti és terjeszti a Szent István
Plébánia, 1237 Budapest,Szilágyi
Dezsõ u.141. Tel.:06-1-286-0892,
06-30-266-3578
A plébánia és zarándokház
építésének adományait a
11100104-18053450-36000001
számú bankszámlán gyüjtjük.

E-mail: ujtelep@plebania.
axelero.net

Nemzeti imaév és Soroksár- Újtelep
Az 1956-os Szabadságharcban a magyar nép csodálatos hősiességről tett tanúságot, ebben a hősiességben
hit volt és remény. Remény abban, hogy a sátáni gonoszság legyőzhető. Szembeszálltunk a világ legnagyobb hadseregével, de vesztettünk. A megtorlás évei következtek, félelem, reményvesztettség, sokan
elhagyták az országot, nem remélve semmit a jövőtől. 1957- 58-ban Novák József atya szobrokat kért
Fatimából, onnan ahol a Szűzanya az ima „fegyverével” szállt szembe a sátáni hatalommal. Ezek a
szobrok Fatima üzenetét, lelkiségét hozták az országba, és csendesen zarándokhely alakul (országos
zarándokhely). Biztosan sokan megérezték, hogy Mária a remény forrásához akar elvezetni, ahhoz aki
már legyőzte a gonoszt. Nem emberekben és fegy-verekben bízunk, hanem az ima erejében, ami ha hittel szólal meg, meghallgatásra talál. A jövő Isten kezében van, aki munkatársául hív. Aki ismeri Fatima
üzenetét, az nem veszítheti el a reményt, és nem áll tétlenül. A Soroksár- újtelepi kegyhely a remény jele
volt, és ez legyen a jövőben is. Meg kell mutatnunk honﬁtársainknak is hogy életünk és nemzetünk sorsa
nincs kiszolgáltatva szélhámosok és hatalomvágyók kénye kedvének, országunk pusztulását nem kell
ölbe tett kézzel, siránkozva néznünk, van reményünk.
Király Attila, plébános
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Szeretettel várjuk az Újtelepi Zarándokkör tagjait és minden Máriát tisztelő testvérünket
Templomunk búcsújára, október. 15-én vasárnap!

Bábel Balázs Kalocsai Érsek és
Dr. Kránitz Mihály atya,

Vendégünk

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese.

Program
Szombat
18 óra: Szentmise (soroksári zarándokok fogadása)
19 óra: virrasztás- Szentségimádás vasárnap 9 óráig
Vasárnap
9 óra: orgonamuzsika (zarándokok érkezése)
10 óra: Mária énekek (zarándokok érkezése)
11 óra: Ünnepélyes Rózsafüzér vezeti Dr. Kránitz Mihály atya
12 óra: Ünnepi Szentmise főcelebráns és szónok Bábel Balázs Kalocsai Érsek
A búcsú napján Fatimából érkező kegytárgyak (szobrok) és könyvek vásárolhatók!
Templomunk megközelítése: 3-as metró Határúti állomásától a 123- as busszal a végállomásig.
Autóval: az M5-ős autópálya irányából 13-as km-nél (Tesco) Soroksár felé.
Cím: 1237 Budapest, Szent László utca 149 (tel: 0630-266-3587)

Az újtelepi zarándokhely tovább épül,
2006 őszén kezdődnek a munkálatok!

