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Párbeszéd a liturgiáról: Fatima lépcsője

Átjöttem már az új építésű Szentháromság-bazilikán, a fatimai zarándokhely modern épí-
tésű, biblikus ihletésű küszöbépületén. Tisztaságával, egyszerűségével, diszkrét monumen-
talitásával elcsöndesedésre hangol.

Élénken él bennem az emlék. Megnyugodva lépek ki a templom előtti hatalmas térségre: 
most viszonylag kevés zarándok jár-kel, szinte elvesznek a délszaki napsütéstől bombázott, 
kövezett téren. Három gyermek az édesanyjától kísérve, térden halad, rózsafüzért imád-
kozik, így közelít az erre fenntartott kő-imaösvényen a balkézre eső kápolnácskához (ca-
pelinha), a jelenések egyik helyéhez. Itt bevon a kegyszobrot körülülők, -térdelők imájának 
csendje. Szemben magasodik az 1928-ban épített neobarokk kegytemplom. Kapujához im-
pozáns lépcsősor vezet. Föl se tűnik rajta a sok zarándok, aki a szent látnokok, a három kis 
pásztorgyermek sírjához igyekszik.

Sohasem tartottam magam nagy zarándoknak, és nem kerestem különösebben a Mária-
jelenésekkel kapcsolatos kegyhelyeket. Egyrészt viszolygok a tömegtől, de van valamiféle 
teológiai távolságtartás, gyanakvás is bennem a vallásosság ilyesfajta megnyilvánulásától. 
Ezúttal sem magamtól jöttem, egyik rendtársam ihletésére vagyok itt. Ő meséli el még ide-
jöttünkben a zarándokhely történetét, a három koldusszegény pásztorgyerek, Jacinta, Lúcia 
és Francisco látomásainak sorát, próbatételeiket, kettejük gyermekkori halálát, a látomások 
egyházi jóváhagyásához vezető utat, a 20. század szent pápáinak kötődését a helyhez, Fe-
renc pápa centenáriumi látogatását.

Nem tudom, mi vár, de szeretném kitenni magam neki. Nekivágok a lépcsőnek, fölka-
paszkodok rajta a déli napsütésben. A templomban egyenesen a látnokok sírjaihoz megyek. 
Megérkezem, és megérkezik hozzám a hely nekem tartogatott üzenete. A tizenegy évesen 
elhunyt Francisco és a tízévesen meghalt Jacinta szobrai, Lúcia egyszerű sírja a Magnifi-
catot éneklik, szavak nélkül. Istenről mondanak el valamit, ami egészen megérint. Tekin-
tetre méltatta alázatos szolgáló lányát… a kicsinyeket magasra emelte… betöltötte az éhe-
zőket… fölkarolta szolgáját, megemlékezett irgalmáról. Isten természetéről énekelnek, aki 

Az alábbiakban októberi meghívott 
vendégünk, Fehérváry Jákó bencés 
szerzetes, a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola rektorának 
Magyar Kurírban megjelent jegyzetét 
olvashatják.
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váratlanul ott tesz nagyot, ott választ ki, ott emel föl, ahol senki nem várná, ahol 
senki nem keresné. Az Istenhez vezető lépcső megmászhatatlan, olyan magasra 
visz. De Isten alászállásához talán még nehezebb leereszkedni. Isten különleges 
visszavonulásához, ahogyan elmegy olyan helyekre, ahol azt gondolnánk, nincs 
keresnivalója.

Jó, hogy megmásztam a fatimai lépcsőt. Ez a lépcső lesz számomra talán ennek a 
zarándokhelynek az esszenciája. Zárójelbe tétetik finnyás teológus énem, és a há-
rom pásztorgyerek sírjához fölkapaszkodva elvezettetem Máriához, a megteste-
sülés örömhíréhez, Isten alászállásához, elrejtező megmutatkozásához, amit en-
nek a háromnak a nagyok szemében jelentéktelen, de az Örökkévaló tekintetében 
értékes léte megmutat. Nem kérték, nem keresték. Kapták. A templomba indulva, 
nap mint nap, a templomba, az oltárhoz vezető lépcsőkön lépdelve föl tudom-e 
ébreszteni magamban a kicsinységnek és a szegénységnek ezt az útját?

idén iS SzErEtEttEl várunK 
mindEn zArándoKot  

tEmplomunK oKtóbEri búcSújárA!
vEndégünK: FEhérváry jáKó, 

a Sapientia SZerZeteSi Hittudományi főiSkola rektora

oKtóbEr 16. vASárnAp

9 óra   A zarándokok fogadása
11 óra   Ünnepélyes rózsafüzér (Király Attila plébános)
12 óra   Ünnepi Szentmise, vendég: Fehérváry Jákó OSB, majd
   Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával
13 óra után  A plébánia épületének bemutatása

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

Fotó: Magyar Kurír
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Ünnepeljünk együtt!

Megépült a plébániánk

– Tulajdonképpen most épült meg az eredetileg is tervezett plébániánk – igazít ki Attila 
atya, amikor az egyik szárny emeletén helyet kapó zarándokház felépüléséről kérdezem. – 
Eddig a sekrestyében működött az irodánk, és mindössze a plébánosi lakás, egy hittanterem 
és az alagsori nagyterem volt használatban. Most valósult meg a húsz éve tervezett épület, 
amely Németh Tamás tervei alapján készült, akit Marosi Gábor kért föl a erre a feladatra. Az 
a Marosi Gábor, akinek szívügye volt ez a templom, és ez a közösség, emlékét a zarándok-
ház első szobájának neve őrzi. A többi szobát szentekről neveztük el. 

De nem is annyira a megépült terek a lényegesek, inkább a funkciók, amelyeket betölte-
nek – folytatja a plébános. – Hármas szerepköre van ugyanis az épületnek, az egyik, a már 
említett plébániai, amely az eddig használt termek mellett irodával, tárgyalóval, ebédlővel, 
raktárakkal és konyhákkal bővült. 

Rendkívül fontos a közösségi funkció, amely nagyon jó lehetőségeket kínál mind a hívő 
közösség, mind a tágabb környezetünk számára, hiszen Újtelepen sehol máshol ilyen adott-
ságokkal rendelkező terek nincsenek, és amely kulturális, és családi eseményeknek is helyet 
adhat. Ez magában foglal egy dísztermet, egy alagsori nagy- és egy kisebb termet, és az eh-
hez tartozó vizes blokkokat. 

A harmadik funkció pedig a vendégházé, 16 szobával, egy közösségi helyiséggel, ebédlő-
vel. Ezt majd csak tavasszal tudjuk igazán használatba venni, hiszen innen még hiányoznak 
a bútorok – fejezte be a létesítmény bemutatását az 1998 óta itt szolgáló plébános. 

Majd az építkezések közösségre gyakorolt hatása kapcsán elmondta, hogy huszonkét éve 
egy plébánosi lakással, és egy maximum 50 főt befogadni képes kápolnával rendelkeztek. A 
templom megépítésével új lehetőségeik adódtak a közösség szervezésének szempontjából, 
hiszen a templomban is vannak termek, ettől látványosan növekedett a templomba járók, és 
a vonzásában megszólítható érdeklődők száma is. – A templom, és a közösségünk is várja 

Ha a templomunk tornya Mária 
kék köpenyét jelképezi, akkor 
egyértelmű, hogy a most elké-
szült épület a közösség válaszát, 
az édesanyjához tárt karokkal 
közel húzódó gyermek ölelését. A 
két szárny metszéspontjában álló 
impozáns méretű és kialakítá-
sú díszterem egybevonja a több 
szerepet is betöltő létesítmény 
funkcióit, ahogy az imára fonó-
dó ujjak összekapcsolódnak. Hiszen Mária Fatimában imára hívott, a 
tiszteletére emelt újtelepi templom által mi vagyunk a megszólítottak. 
A munkálatok befejezése kapcsán a plébánossal, Király Attila atyával 
beszélgettünk az épületkomplexum jövőjéről. 

Fotó: Fűzfa Péter
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Érdeklődni lehet a templom nyitvatartása idején a 

sekrestyében, illetve a +36-30-266-3587-es telefonszámon

Urnafülkék válthatók a fatimai Szűzanya 
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Megjelenik a Fatima Csillaga Alapítvány 
gondozásában.

A kiadvány a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával valósult meg.

Felelős kiadó: Király Attila plébános

Szerkesztő: Szabóné H. Edina
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Cím: Szent István Plébánia 
1237 Budapest Szent László u. 149.  
Mobil: +36-30-266-3587

E-mail: szentistvanplebania@gmail.com 
Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu 

az embereket, minden reményünk meg is van rá, hogy növe-
kedjünk, hiszen a lakosság létszáma a már megindult építke-
zések miatt majdnem kétszeresére fog nőni az elkövetkezen-
dő években. Közösségünk jelenlegi és jövőbeli tagjai fogják 
élettel megtölteni ezeket a tereket – fejezte ki bizakodását, 
majd a következő szavakkal invitálta zarándokainkat: 

– Természetesen a zarándokokat is várjuk mind az ünne-
peinkre, mind a hétköznapokban, ők is egy sokkal rendezet-
tebb, kényelmesebb helyszínt, és jobb körülményeket fognak 
itt találni, amikor ellátogatnak hozzánk. Le tudjuk őket ültet-
ni az ebédlőben, ahol ehetnek, pihenhetnek, és számos mos-
dóhelyiség is a rendelkezésükre áll majd. 

Októberi búcsúnk alkalmából lehetőségük lesz meg-
tekinteni a plébánia minden újonnan felépült termét, 
jöjjenek, örüljenek, ünnepeljenek velünk az új, közös 
otthonunkban! 

Szabó Horváth Edina

Fotó: Fűzfa Péter

A 2021 és 2022-ben 
megjelent Újtelepi Zarándok 
kiadványok elkészítéséhez 
és terjesztéséhez a Magyar 
Kormány a Nemzeti 
Együttműködés keretében 
a Bethlen Gábor Alap 
pályázatán keresztül nyújtott 
támogatásával járult hozzá.


