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Jézus iránti igazi szeretetből
A történelem folyamában hatvan év igazán nem sok idő. Személyes 

sorsunkban hatvan évet megélni, tiszteletre méltó kornak számít. 
A papként leélt hatvan év hálaadó szentmiséjét gyémántmisének 
nevezik, mert hitbeli szilárdságról, és lelki tisztaságról árulkodik. 
Októberi búcsúnk meghívott vendége Paskai László bíboros úr, aki 
idén ünnepli papságának hatvanadik évét. 2007 októberében járt 
nálunk legutóbb, de templomunk történetével ennél régebb óta van 
kapcsolata, hiszen bíborosként támogatta templomépítési tervein-
ket, végigkísérte a templom építésének legfontosabb állomásait. 
Jelen volt az alapkőletételnél, felszentelte az altemplomot, majd 

a temp-lomszentelést és az első bérmálást is ő végezte. Szivesen nyilatkozott a zarándoklat 
lényegéről, Fatima üzenetéről, az idősek félelmeiről. Ám amikor saját élete eseményeiről kér-
deztem, akkor szinte a telefonon keresztül is láttam, ahogy legyint, mintha az nem lenne fontos.  
Összességében annyit elmondott, hogy mindig nagy bizalommal fordult a Szűzanyához segít-
ségért, és ha  sorra veszi élete eseményeit, akkor az ő közbenjárásának a nyomait is megtalálja benne.

Mostanában sokan feltet-
ték nekem azt a kérdést, 

hogy mi volt ennek a hatvan 
évnek a legnagyobb élménye. 
Mindenkinek azt válaszol-
tam, hogy a hatvan év kez-
dete, vagyis a papszentelésem. 
Gyakran elfelejtik az emberek, 
hogy ez a jövőt illetően a teljes 
bizonytalanság időszaka volt. 
1950-ben betiltották a szer-
zetesrendeket. Nagy nehezen 
sikerült az elöljáróinknak me-
goldani, hogy a Szemináriumba 
kerüljünk növendéknek, mint 
valamelyik egyházmegyének a 
növendékei. A politikai helyzet 
továbbra is nagyon bizonytalan 
volt, ebből adódott az, hogy a 
tartományfőnök atya és a ma-

gister atya úgy határoztak, hogy 
márciusban legyen meg a pap-
szentelés. Március nem pap-
szentelési időpont, de hát ez a 
külső bizonytalan körülmény 
volt az indoka annak, hogy Bu-
dapesten az úgynevezett Magyar 
Szentföldön volt a szentelésünk, 
hármunknak, akik a Budapes-
ti Központi Szemináriumban 
tudtunk készülni a papságra. 
A Magyar Szentföldet kevesen 
ismerik. A Hűvösvölgyben a fe-
rencesek a háború előtt elindí-
tottak egy nagy építkezést, ahol 
a szentföldi kegyhelyeknek a 
pontos másolatát helyezték vol-
na el. Már el is készült ennek a 
fele, de a papszentelést követő 
időkben, tehát 1951 nyarán ál-

lamosították, és ha nem tévedek 
levéltárat helyeztek el ebben 
az épületben. Aki ismeri en-
nek a korszaknak a történelmét, 
annak nem kell erről többet 
magyarázni, úgyhogy ha azt 
mondom, hogy a pappá szen-
telésem volt pályafutásom 
legkiemelkedőbb eseménye, 
akkor ezt mindenki megértheti. 
-Vallásos családból indult? 
Miért pont a ferences rendet 
választotta?

Vallásosak voltak a szüleim, 
én magam a piarista gim-

náziumba jártam Szegeden. 
Voltak a városban ferencesek 
is, igaz, nem azon a plébánián, 
ahova mi lakhely szerint tar-
toztunk, de megvolt a kapcso-
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lat velük is, és érettségi után 
úgy döntöttem, hogy a ference-
sekhez jelentkezem. Szent Fe-
renc evangélium szerinti élete 
vonzott közéjük. A ferences 
közösségben állami nyomásra 
nem maradhattam, az egyház-
megye szolgálatában végez-
tem a papi munkát először 
Szegeden, utána Budapesten, 
de ettől én még úgyanúgy a 
mai napig is ferences vagyok. 
-Hogyan telnek a napjai nyu-
galmazott bíborosként? 

Ahol tudok, segítek a lel-
k i p á s z t o r k o d á s b a n . 

Nekem most ez a feladatom. 
Egyrészről naponta misézek itt 
a Szatmári Irgalmas Nővérek 
Templomában, de bárhová 
szívesen megyek, egyszerű 
helyettesítésre éppen úgy, mint 
ünnepi alkalmakra. Olvasás, 
levelezés kapcsolódik még az 
életemhez, de be kell vallanom, 
hogy most már nem tudok an-
nyit elvégezni, mint régebben. 
-A mi templomunk zarándok-
hely is.  A zarándoklat újra di-
vatos formája lett a világtól 
való eltávolodásnak, és az em-
ber önmagához való vissza-
találásának. A vallásos zarán-
doklatnak mennyi köze van 
ehhez a felfogáshoz? 

A zarándoklat a keresz-
ténységben kezdettől fogva 

megvolt. A hívek fölkeresték a 
szent helyeket, mert azok fe-
lidézték azokat az eseményeket, 
amik a szent helyeken történ-
tek. Ez történt a Szentföldön, 
Róma városában is, de máshol 
is. A zarándoklat önmagában 
véve áldozattal jár, maga az 
igazi zarándoklás fáradság-
gal jár. A zarándoklat menetét 
az imádság tölti el, egy belső 
elcsöndesedés, Istennel való 

találkozás, és ami az élet egyéb 
területén is nagyon fontos, a 
zarándoklás menetében is benne 
van a várakozás. A várakozás 
az életünknek egy kiemelkedő 
fölkészítési alkalma. Ez hoz-
zátartozik a legegyszerűbb, és 
legprofánabb eseményekhez is. 
A zarándoklatnál ez a várakozás 
végig jelen van: eljutok egy szent 
helyre, ott találkozom az Isten-
nek valamilyen tettével, amelyik 
ahhoz a helyhez kapcsolódik. 
Az igazi zarándoklat azon-
ban nem a rendkívüli csodákra 
irányul, habár a zarándokhelyek 
történetében ott szerepel vala-
milyen csoda. De a zarándok-
lat igazi lelkisége a találkozás 
Istennel. Aki zarándoklatokon 
vesz részt, ott meg tudja tapasz-
talni, hogy az Isten kegyelme 
működik az emberek lelkében; 
én a zarándokhelyeken sokkal 
inkább erre figyeltem mindig, 
hogy belül, az emberi lelkekben 
mennyi módosulás van. Az igazi 
zarándoklat nem az, hogy hány 
kilométert gyalogoltam, nem az 
hogy kivel találkoztam útköz-
ben, hanem az hogy Istennel, 
az Ő üdvözítő tényeivel akarok 
találkozni, és szeretném Isten 
kegyelmi ajándékait befogadni. 
-Milyen a jó zarándokhely? Mit 
tehet a mi plébániai közösségünk, 
hogy jó vendéglátók legyünk? 

Fogadják szivesen az im-
ádkozó lelkeket, akik jön-

nek; legyen olyan lelki pro-
gram amire fel tudnak figyelni 
az emberek. A templomuk em-
lékeztet a fatimai kegyhelyre, 
ezért az a legfontosabb, hogy a 
kegyhely belső tartalmát tudja 
minél inkább sugározni azok 
felé, akik odamennek. A fatimai 
kegyhely lelki tartalmán nem 
a rendkívüliségekre gondolok, 

amelyek akkor megtörténtek, 
hanem ami kapcsolódik lel-
kiségben hozzá. II. János Pál 
pápa amikor Fatimában járt, az 
első alkalommal beszédében 
kiemelte, hogy a Szűzanya 
fatimai üzenete teljesen 
evangéliumi üzenet: „Tartsa-
tok bűnbánatot, és higgyetek 
az evangéliumban”! Vagyis 
egy fölszólítás a bűnbánatra, 
illetve a mélyebb Istenhez for-
dulásra, és fölszólítás arra, 
hogy a Boldogságos Szűz köz-
benjárását kérve az evangélium 
útján tudjunk előrehaladni. 
-Zarándokaink között sok 
idős ember is van. Gyémánt-
miséjén Ön azért imádkozott, 
hogy örömmel tudja várni Jé-
zus Krisztus eljövetelét. Ho-
gyan lehet örömmel várni? 
Hogyan lehet legyőzni a félel-
met, a betegséget, a testi-lelki 
törékenységet a hétköznapok-
ban? 

Mindnyájunk számára 
bekövetkezik a halál, de 

erőt és vigasztalást találok Jézus 
evangéliumi tanításában, hogy 
a halál végső soron a Vele való 
találkozást jelenti. Emberileg a 
félelem él bennünk, meg ne be-
széljünk róla, ne ijesztgessünk 
senkit se, szokták mondani.  Én 
mindennap imádkozom a jó 
halál kegyelméért. Igyekszem 
mindig arra törekedni, hogy arra 
koncentráljak, hogy a földi élet 
befejezése az eljövendő élet kez-
detét jelenti. Habár ez emberileg 
megpróbáltatást jelent, bennem 
van az, hogy bizonyára a Bol-
dogságos Szűz közbenjárása is 
ott lesz, hogy a végső időben és 
az agónia idejében azért tudjak 
az eljövendő örök életre gondol-
ni, Jézus iránti igazi szeretetből. 

Sz. Horváth Edina
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Urnafülkék
válthatók
Fatimai

Szûzanya

Templom

altemplomában

Ügyintézés a templom nyitvatartása idején. 

Telefon: 06-30-266-3587, 06-1 630-2100              

Újtelepi Zarándok
Megjelenik félévente  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

Újra építkezünk!
 Örömmel adjuk hírül minden zarándoknak, hogy plébániánk zarán-
dokház építése folytatódik. Ez év őszén pályázati pénzből és adományokból a 
tervek szerinti épület középső részének kivitelezése indul meg, a leendő nagy-
terem szintjének főfalai és annak födémje készülhet el. A munkálatok költ-
ségei több mint 10 millió forintot tesznek ki. Reméljük, hogy jövő évben sik-
erül újabb pályázatok és adományok révén tovább lépni és tető alá hozni az 
így elkészült részeket. Hálásan köszönjük az eddigi támogatást és továbbra 
is kérjük a Máriát tisztelő zarándokok imáját, hogy a Marosi Gábor (temp-
lomunk elhunyt tervezője) által megálmodott zarándokház elkészülhessen!
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Idén is szeretettel várunk minden zarándokot 
templomunk októberi Búcsújára!

Számunkra mindig nagy öröm az, hogy minden ősszel is megtelik templomunk, 
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 imameghallgatásokról, és 

tanúságot tesznek reményükről az imával kapcsolatban. 

Vendégünk

Paskai László
bíboros

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:

     Október 16 vasárnap:9 óra zarándokok fogadása
               11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
               12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Paskai László bíboros
    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.)

Készült a Nemzeti Civil Alapprogram 
támogatásával!


