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Kovászként élő közösség

Beszélgetés Király Attila plébánossal a templom fennállásának tizedik évfordulóján
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incs senki, akinek a sorsa szorosabban összefonódott volna templomunk első tíz évével.
Itt volt a munka kezdetén, a tervezésnél, amikor 50-80 emberből állt a közösség. 2000ben az alapkőletételnél, amelyre már összegyűlt ezer ember. Itt volt a 2002-es szentelésnél,
amikor a rekordidő alatt felépült templomot több ezren ünnepelték, és egy év múlva talán még
többen jöttek el a szobor toronyba helyezésére. A 2004 októberében átadott kopjafás keresztút felállítását is ő inspirálta. Aztán plébánia épült, tavaly pedig székelykaput állítottunk, a
nemzet egységét kimondó törvény megszületésének örömére. Szubjektív összegzést kaphatunk most múltunkról, jelenünkről, és a jövőbeni tervekről Király Attila plébánostól.

Meghatározta a hozzáállásodat, hogy
olyan helyre kerültél plébánosnak,
ahova a Fatimai Szűzanya tiszteletére
épült templom a te irányításoddal?
Bevallom, hogy a Mária-tisztelet
bennem fokozatosan fejlődött, a
jelentősége időről időre egyre jobban
tudatosult, és ennek a folyamatnak
fontos eleme volt mindaz, amit a templomépítés során megtapasztaltunk.
Azt, hogy kézzelfogható, látható-hallható gyümölcsei vannak a Mária-tiszteletnek. Volt olyan idős adakozó, aki
a lakását cserélte kisebbre, és a különbözettel támogatta a templomépítést;
sok nagy értékű felajánlás érkezett
nem a legjobb módban élő emberektől;
és a legjobbkor kaptuk ajándékba az
orgonánkat. Éreztük, hogy hihetetlen
áldás van a munkánkon, és tudtuk,
hogy ennek Máriához köze kell hogy
legyen. Magában az is csodálatos,
hogy másfél év alatt felépült a templom, tekintve hogy 26 millió forinttal indultunk, és 400 millióba került.
Novák József atya, aki az 1950-es
években megálmodta ezt a zarándokhelyet, felismerte, hogy itt templomot kellene építeni, és amikor ez a
terve politikai okok miatt meghiúsult,
imaközösséget szervezett erre a célra.
Elnevezte Közép-Európai Imatábornak, amely hétezer tagot számlált,

a tagok adatai rendelkezésre álltak a plébánián. Ők azok az emberek, akik ötven évig imádkoztak
a templomunk megvalósulásáért!
A meglepő az volt, hogy amikor
megkerestük ezeket az embereket,
közülük háromezren újra támogatni
kezdtek bennünket, ezért ez a templom tényleg az övék is, a zarándokoké.
Milyenek voltak az első benyomásaid,
amikor idekerültél? Úgy emlékszem
elég sürgősen kellett idejönnöd a
Szent Család plébániáról, mert meghalt az akkori újtelepi plébános, Farkas Béla atya.
icsit csodálkoztam, mert nem
nagyon értettem minek ide
plébános, ilyen kevés hívő mellé.
Augusztus 20-án, a misén, ami a
templom búcsúünnepe, tizenketten
voltak összesen, ez a létszám a Szent
Család Plébánia után elég nagy váltás
volt számomra. Meghirdettem a hittanórákat, felnőtt hittant is, és kihirdettem, hogy várok mindenkit, akit
érdekel a templom ügye, jelentkeztek
is páran, belőlük alakult egy év alatt
a képviselőtestület. És már a korai
időkben felmerült, hogy legyen egy
olyan szentmise, amire lehet gyerekekkel együtt jönni. Ezért bevezettük a reggeli nyolcas és tízórás mise
mellé a kilenckor kezdődő családos
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misét, ez vonzotta végülis ide azokat
a családokat, akik közül sokan ma is
közösségünk magvát alkotják. Akkor
kezdtünk el családos programokat
szervezni: hétvégéket, táborokat.
Akkor nem is volt olyan egyértelmű,
hogy templomot építeni jössz ide?
e, azért benne volt a köztudatban, hogy itt templom fog épülni: volt Templomépítési Alapítvány,
amelyre összegyűjtöttek tíz év alatt
26 millió forintot, amiből mi el is
akartuk kezdeni az építkezést. Ugyanis a telek 1990 óta ki volt jelölve
építésre, és azt 10 éven belül el is kellett kezdeni. Úgyhogy amikor 1998ban idekerültem, már elég sürgős volt
az építkezés, és ezt tudták az érsekségen is. Volt egy tanulmánytervünk
Marosi Gábortól, kiírtunk pályázatot kivitelezőre, megrendeltük a
terveket, és közben a közösségépítést
is igyekeztünk elindítani. Az első
karácsonyi éjféli misét a Török Flóris
Iskolában tartottuk, a postaládákba tájékoztató papírokat dobtunk,
hogy létezünk, hívtuk az embereket
misére, hittanórákra, tömegsport
egyesület alakult, amelynek a programjaira szintén mindenkit hívtunk.
Aztán felépült a templom, és gondolom a hívek száma is megnőtt. Körülbelül hány lélek tartozik most ide?
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Ami egyházközségünk nem nagy, talán
ötszáz ember tartozik hozzánk, de sok
az elkötelezett család. A munkatársak
karácsonyi ünnepségére több mint 130
embert hívtam meg. Ha úgy vesszük,
hogy általában háromszázan fordulnak itt meg vasárnapi szentmisén, és
abból 130 munkatárs, akkor az egy
elég jó aránynak tekinthető, ezért
elégedett vagyok a közösségünkkel.
Hogyan határoznád
meg: milyen
sajátosságaink, erősségeink vannak?
mi templomunk sok mindenről
híres: híres a gyerekekről, a családokról, a ministránsokról, emiatt sok
helyről kifejezetten töltekezni járnak
hozzánk az emberek, és nem csak a
búcsúkra, hanem egyéb alkalmakra is,
rorátékra, vasárnapi misékre is. Minden vasárnapi misén akad két-három
ember, aki azért jött el, mert hallott
erről a templomról, és meg akarta
nézni. Híres arról is, hogy folyamatosan építkezünk: egész Dél-Pesten
nincs olyan plébánia, aminek olyan
infrastruktúrája van, mint nekünk. Ez
kiderül, amikor valamit akarunk csinálni, hogy sehol nem lehet, csak itt.
Zarándokhelyként mivel tudunk
vonzóak maradni?
Ez egy egészen modern, semmihez
se hasonlítható egyházközség, egy új
közösség született itt meg. Minden
templom tele van öregekkel, a miénk
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meg nem, a legtöbb templomból
hiányoznak a gyerekek, a miénkben
meg ők vannak túlsúlyban. Ezért a
zarándokaink egy élő közösséggel
találkoznak. Látják, hogy a gyerekek
osztogatják az újságot, fogadják
vendégeinket, termet rendeznek be,
rózsafüzért előimádkoznak, pogácsát osztogatnak… Ennek a kegyhelynek ez is küldetése, hogy nemcsak
imádkozni lehet itt, hanem az élő
egyház is jelen van, ami más kegyhelyeken nincs így. Nálunk a kegyhely kezdettől fogva együtt van a
plébániával: a zarándokok nemcsak
a kegyhelyre jönnek, hanem hozzánk, a plébánián otthon lévőkhöz is.
Milyen tervekkel vágunk neki a
következő tíz évnek?
zeretnénk, ha felépülhetne a
zarándokház, és lelki központként
működhetne, ahova többnapos, meghirdetett lelkigyakorlatokat szerveznénk. Ezáltal még több ember
megfordulna itt, és vinné hírét a
templomunknak, a fatimai üzenetnek. A zarándokok számára így is
lelki központ, mert elmondják, hogy
feltöltődni jönnek ide: egy kicsit más
lélekkel tudnak hazamenni innen.
Ezt szeretnénk még inkább segíteni.
A templomunkban pedig szeretnénk a karzat mélyedéseit kidíszíteni húsz, rózsafüzér titkot ábrázoló
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mozaikkal. Az egész templomot ez
a mondanivaló fogja uralni, ezáltal
még egyértelműbbé téve a fatimai
lelkiséget.
Kiemeli a rózsafüzér
jelentőségét, még jobban meg fog hívni
a rózsafüzér-imádságra ez a templom.
Milyen küldetése, feladata van ennek
a templomnak, plébániának?
oroksár-Újtelepen ez a kis
közösség a kovász, a só szerepét
tölti be. A templom nemcsak szakrális hely, hanem a közéletnek is tere,
kezdettől fogva kulturális szerepet is
játszott. rengeteg koncert, előadás,
színdarab, műsor és verseny, sportnap
volt nálunk, a kezdettől, a szenteléstől
fogva ezt a szerepet is vállalta templom. Az iskolák is belakták a templomot, így aztán tényleg minden
újtelepi megfordulhatott nálunk, ha
máshogy nem, a karácsonyi iskolai
ünnepség kapcsán. A politikai közélet
része is a templomunk, hiszen többek között a Nemzeti Kör rendezvényein találkozhattak egymással
azok az emberek, akik most az önkormányzatot vezetik. Mint Máriatemplom küldetésünknek tekintjük
a magyarság, a magyar identitás
megerősítésének az ügyét. Ezt próbáltuk szolgálni a kopjafás keresztút állításával, a Nemzeti Kör is ezt hivatott erősíteni, és legutóbb a székely
kapu állítással is erre törekedtünk.
Sz. Horváth Edina
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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

Urnafülkék
válthatók
Fatimai
Szûzanya
Templom
altemplomában

Ügyintézés a templom nyitvatartása idején.
Telefon: 06-30-266-3587, 06-1 630-2100

3

T

Adományozókat keresünk!

emplomunk építésében nagy szerepet játszottak a nagylelkű adakozók, ők tették lehetővé, hogy templomunk két év alatt felépült. Az elmúlt tíz évben is sokat segítettek az adományok különféle céljaink
megvalósításában. A zarándok házunk építése mellett, adományozók tették lehetővé azt, hogy van orgonánk,
hogy keresztút épülhetett a templom köré, hogy vannak szép ólomüveg ablakaink, hogy a templom tetején álló
Mária szobor ki van világítva, hogy székely kapu áll a templomkertben, hogy elkészült az urnatemetőnk.
ost újabb vállalkozásba kezdünk. Templomunk karzata három oldalról körül öleli a templomteret, és
ezen az impozáns karzaton húsz kb. egy négyzetméteres kazetta található, amik jól láthatók, és ha
díszítenénk akkor különösen széppé tennék templomunkat. Úgy gondoltuk, hogy a Fatimai Szűzanya templomhoz jól illik az ha megjelennének benne a rózsafüzér titkai. Szeretnénk tehát megjeleníteni mind a négy
rózsafüzér húsz titkát mozaik képeken. Ehhez várunk adományozókat.
mozaikokat Perlaki József ismert művész úr készítené kő mozaikból (márvány), arany betétekkel. Egy
kép ára 1.650.000 Ft. Akkor tudunk belekezdeni, ha legalább négy kép ára a rendelkezésre áll. Középről
indítanánk a munkát, így az első négy titok a következő: az Oltáriszentség, Jézus színeváltozása, Mária
mennybevétele, Mária megkoronázása. Egyenlőre ezekre várunk adakozót.
Bízunk abban, hogy egyszer megvalósul ez a terv, és így a Fatimai Szűzanya templomban látható lesz egymás
mellett az összes rózsafüzér titok, ez lesz a templom fő díszítő eleme, és mindenkit emlékeztetni is fog a
rózsafüzér imádság jelentőségére, felhív az imádságra.
Király Attila plébános
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Szeretettel várjuk minden zarándok testvérünket
templomunk októberi búcsújára!
A Soroksár-Újtelepi Fatimai Szűzanya templom 10 éves!
A felszentelést a 2002 októberi búcsún Dr. Paskai László Bíboros úr végezte.
Idei búcsúnkon hálát adunk az elmúlt tíz évért, a szép eseményekért, és azokért
a kegyelmekért amiket ebben a templomban kaptunk.
A búcsú időpontja:
október 14., vasárnap.
				
			
			
				

9 óra zarándokok fogadása
11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
12 óra Ünnepi Szentmise,
Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával.

Külön öröm, hogy ezen az évfordulón vendégünk lehet

Dr. Paskai László
Bíboros úr, aki a Szentmisét celebrálja és beszédet is mond.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

(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.)

A Fatima Csillaga Alapítvány a Soroksár Önkormányzatának civil szervezetek részére kiírt pályázatán 300.000 forintot nyert, hogy támogathassa a Szent István Plébánia szervezésében Erdélybe látogató ifjúsági
csoport utazását. Az alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni az Önkormányzat támogatását, mely sok más magán adománnyal kiegészítve
lehetővé tette sok olyan fiatal részvételét a kivételes lelki megerősödéssel
járó utazáson, akiknek különben esélyük sem lett volna erre!

