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Százannyit
„Régebben, a Szentendrei Ferences Gimnáziumban
még túl soknak tűnt, hogy szerzetes paptanárnak
hívták a tanárainkat. Azt éreztem belőle, mintha
nem lenne elég a papi hivatás, még másik kettőt
hozzátesznek. Mára azonban a saját életemet is
így definiálhatom, hiszen pap vagyok, tanár is vagyok, és majdnem olyan szigorú napirend szerint
élek, mint egy szerzetes.” -nyilatkozta hivatásáról dr. Kránitz Mihály a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Karának Alapvető Hittan
Tanszékének vezetője. Májusi búcsúnk meghívott előadója azonban nemcsak tudós, tanár, és a ferences lelkiség ismerője és tisztelője, hanem olyan
pap, aki már huszonhat éve áll Isten szolgálatában. Ugyanakkor nem felejti el
azt sem, kik támogatták abban, hogy idáig eljusson: nagy szeretettel beszél
szüleiről, különösen édesanyjáról.
-Milyen indíttatásra választotta a papi hivatást?
-Vallásos családban nőttem fel, édesanyám fél éve tért meg a mennyei hazába, édesapám pedig három
évvel ezelőtt, az ő örökségüket szeretném továbbvinni: azt a bátorságot, helytállást, hitet, hűséget, amit
az ő életükben láttam, tapasztaltam. Ami jóság bennük volt, ha abból egy kicsit is meg tudnék valósítani, annak nagyon örülnék. 1955-ben házasodtak össze, az ő házasságuk volt az a biztos háttér, ami egy
katolikus, hívő, előretekintő, bízó szemlélettel ajándékozott meg bennünket, gyermekeiket, velem együtt
másik két testvéremet. Ez a háttér nagyon fontos számomra. Én valahogy fogékonyabb voltam a templomi dolgok iránt, már egész kis koromtól fogva, és a Ferences Gimnáziumban az atyák egyénisége, hatása
nagymértékben érvényesült az életemben, itt érettségiztem 1977-ben. Az atyák ugyanis nemcsak leadták
az órát, hanem foglalkoztak a fiatalokkal, a diákok lelkével is. Nagyon családias, tényleg ferences szellemben folyt a nevelés. A gimnázium után öt évet dolgoztam, akkor még nem tudtam eldönteni, hogy tényleg
ezen az úton indulok-e tovább, még nem érlelődött meg bennem a hivatás gondolata. Mindig van egy
meghatározó személy mindenkinek az életében: „a jelentős másik”, aki irányt mutat, az életével példát ad.
Az én életemben ez a személy egy ferences atya volt: Gordos Gáspár atya, aki Biblia-kört tartott a budai
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ferenceseknél, ő szerettette meg velem a Szentírást,
az ő hatására álltam neki tényleg az egész Bibliát elolvasni. Ez egy három éves időszak volt, ekkor kezdett erősödni a hivatástudatom. A példaképek egy
fiatalember életében nagyon meghatározóak, és az
is nagyon jó, ha a szülei azok. Édesanyámmal kapcsolatban én úgy érzem, hogy amíg majd újra találkozunk, addig ő bennem él. A bölcsessége, a jósága,
a példaadása, csöndes hűsége, szeretete, szolgálata,
alázata, munkája.
-Mivel foglalkozik az alapvető hittan?
-Most, május 8-án jelenik meg az Alapvető Hittan
című könyvem, ez az a tárgy, ami olyan alapot ad
a teológia műveléséhez, amelyre építve lehet a hit
és az erkölcs nagy irányai felé tovább kifejteni a tanítást. A kinyilatkoztatásról; a vallásokról, a vallásosságról; az egyház és a vallások kapcsolatáról; a
történeti Jézus-kutatásról; az egyház életéről, kibontakozásáról, küldetéséről; a hit és értelem kapcsolatáról szól az alapvető hittan.
-Nem érheti-e az a vád ezt a tudományterületet, hogy
elméletet tanít ott, ahol egy személyesen megélt tapasztalat a lényeg?
-Az Istenről való beszéd mögött valóban egy élettapasztalatnak kell lenni, ugyanakkor
ezeket át is kell adni. Erre kap„Az embernek
tam én meghívást. Ugyanakfel kell ismernie,
kor mindenkinek megvan a
hogy mit kapott,
maga feladata, és nem lehet
a tudását abban
méricskélni a hivatások köelmélyíteni, és
zött. Jézus is magához hívta
lehetőség szerint
a tanítványokat, elmagyarátovább is adni”
zott nekik mindent, amit nem
fejtett ki a többieknek, mert az
apostolokat másra hívta. És azt is
hozzá kell tenni, hogy a kereszténységre ez a fajta szellemi képzés, az értelmiséggel
való kommunikáció mindig is jellemző volt. Jézust
mesternek hívják, és Ő is annak hívja magát, akinek
tanítványai vannak, akiket tanítani kell. A keresztényeknek óvodái, iskolái vannak és egyetemei. Az
egész mögött azonban mégis egy megélt tapasztalt
van: az Isten szeretetének tapasztalata, és a Neki
való szolgálat. Az embernek fel kell ismernie, hogy
mit kapott, a tudását abban elmélyíteni, és lehetőség
szerint tovább is adni.
-Közel kilenc évvel ezelőtt beszélgettünk az októberi búcsú kapcsán Fatimáról. Akkor azt mondta, hogy ha Európát keressük, akkor nézzünk Fatimára, mert egész Európa
Fatimába jár engesztelni. Tartja még ezt a kijelentését?
-Azóta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
is eljutott oda, hogy azt a bizonyos felajánló imát
együtt elmondták, sőt mivel Erdő Péter bíboros az
Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának az elnöke, ő oda az összes elnököt elvitte, és felajánlották
Európát a Szűzanyának. Úgyhogy ez az állítás igaznak bizonyult.
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- Maradandó élményeket szerzett Portugáliában. Megosztaná velünk érzéseit, tapasztalatait?
- Mély benyomást tett rám az egyszerű portugál
földművesek viselkedése, − akiknek eléggé meg
kell küzdeniük a megélhetésért −, az ő egyszerű,
mély hitük, őszinte vallásosságuk. A
szemük előtt zajlanak az ünnepi
szentmisék, körmenetek, rózsa„zarándoklat
füzér-imádságok. Jó volt látni,
közben
érti
milyen természetességgel simeg az ember
mulnak egybe náluk az emberi
igazán,
hogy
élet hétköznapi cselekedetei,
kihez
tartozik,
és a vallásosság ezen megnyilmik életének a
vánulásai. Azt hiszem így, az
súlypontjai”
otthonától távol, zarándoklat
közben érti meg az ember igazán,
hogy kihez tartozik, mik életének a
súlypontjai, és mit nem akar elveszíteni.
És itt sűrűsödik az egyház élete is: a kegyhelyeken,
zarándoklatokon.
Másik felejthetetlen élményem: a magyarok jelenléte Fatimában. Szent István király tisztelete élénken
jelen van: szobrok és képek tanúsítják. Bárki jár keresztutat, magyar keresztutat jár (Calvario hungaro),
minden stáció tetején ott a hármashalom a kettőskereszttel, s a keresztút végén a Szent István-kápolna.
Ezért magyarságunk megélésének is kedvez Fatima:
jó érzés volt arra gondolni, hogy amíg mi itthon, a
II. világháborút követően elnyomva éltünk, a világ
keresztény magyarjai összefogtak és létrehozták ezt
a keresztutat. Fatimában a magyarok igazán otthon
érezhetik magukat.
-A Megszentelt Élet Éve kapcsán előtérbe kerülnek a
papi, szerzetesi hivatások, ezért talán nem felesleges föltenni azt a kérdést, hogy boldog-e a hivatásában, boldog-e
papként?
-Az ember életében nincsenek véletlenek, hanem a
Gondviselés működik. Nagy alázattal azt mondhatom
csak ki, hogy köszönöm, Uram, hogy hívtál, köszönöm, hogy keresztény lehetek, hogy annyiféle képzésben részesülhettem. Nem azért mert megérdemeltem,
hanem mert a Jóisten mindig a tenyerén hordozott:
megajándékozott nagyszerű szülőkkel, tanárokkal,
barátokkal. Ez a boldogság nem feltétlenül érzelmi jellegű. Hanem abból az örömből fakad, hogy az ember
elszánt arra, hogy egész életével szeresse Istent. Tavaly
voltam ezüstmisés, és akkor beszélgettem valakivel,
aki tudta, hogy már édesanyám is a Jóistennél van.
Megjegyezte, hogy nem maradok egyedül, mert olyan
sokan voltak a misén, hogy nekem ők mind rokonaim. Abban az értelemben, ahogy Márk evangéliumában Jézus ígérete elhangzik: „Bizony mondom nektek,
mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét,
százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért,
anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette
–, az eljövendő világban pedig örök életet”. Ezt az ígéretet látom teljesedni az életemben.
Sz. H. E.
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A nagyszombati szertartás keretén belül idén is három fiatal felnőtt testvérünk részesült a beavató szentségekben:
„a hívőket, akik újjászülettek a Keresztségben, megerősíti a Bérmálás és táplálja az Eucharisztia”(KEK). Fogadjuk szeretettel bemutatkozásukat, és imádkozzunk értük!
Henrietta: Anyukámék katolikusok, de mi
nem lettünk gyermekkorunkban megkeresztelve. A férjem családja is katolikus, náluk főként
a nagymamája gyakorló hívő, ő tanítgatott is
engem az imákra. Kisfiunk, Márkó is meg van
keresztelve, szeretném ha majd elsőáldozó is
lenne, és én sem szeretnék kimaradni: többek
között ezért döntöttem úgy, hogy szeretnék
megkeresztelkedni. Egyházi házasságot is
kötnénk a férjemmel, és közel is érzem magamhoz a katolikus hitet. A hittanórák segítettek, hogy világosabban, és részletesebben lássam meg, hogy
miben is hiszünk. Az öröm ragadott meg leginkább: azt hiszem,
sokszor nem gondolunk bele, hogy alapvető dolgoknak is örülni kéne, és akkor sokkal boldogabbak lennénk. Felismerem az
életemben azokat a pillanatokat, amiket jobban, nyugodtabban
szeretnék, és tudnék is kezelni, és remélem, hogy egy idő után
természetessé válik a nehéz helyzetek szeretetteli kezelése is.
Kata: Mindenki meg van keresztelve a családban, nagymamám templombajáró volt, de
Anyukám úgy gondolta, hogy majd én döntsek
arról, hogy mit szeretnék. Hiszek Istenben, és
megnyugvást jelentene nekem, ha a keresztség által közelebb kerülnék Hozzá. Tudtam
eddig is, hogy Isten jelen van mindenhol, és
fontos számomra Jézusnak a felhívása arra,
hogy szeressünk mindenkit, és az a gondolat,
hogy úgy bánjunk másokkal, ahogy mi is szeretnénk ha velünk bánnának. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy az ember azt kapja vissza, amit ő ad másoknak.
László: Vidékről származom, a nagyszüleim
nagyon vallásosak voltak, a szüleim már kevésbé. Négyen vagyunk testvérek, és Anyukám
egyedül nevelt bennünket. Jártam hittanra, de
egy költözés miatt az is abbamaradt, kamaszkoromban csapongtam a gondolkodásmódok
és felfogások között, de egyiket se találtam
jobbnak a másiknál. Aztán találkoztam Annával, és neki nagyon fontos volt a hite, és akkor
visszaemlékeztem rá, hogy valaha nekem is az
volt. Szeretnék megnyugodni, családot alapítani, és tartozni valakihez, valahová, és szeretnék lelki támaszt is találni. Régebben
önkénteskedtem, úgyhogy nem áll távol tőlem a vallás szociális vonatkozása sem. A felkészülés során jobban föl tudtam ismerni Isten
segítségét: a vizsgáim során a gonviselő Istent tapasztaltam meg.

„Mindenható, örök Isten, kegyelmed kísérje atyai jóságod szent ajándékait, és azokra a megkeresztelendő új
gyermekeidre, akik a keresztvízben új életre születnek, áraszd ki az istengyermekség lelkét, hogy amit szerény
szolgálatunkkal végzünk, azt mennyei erőd tegye teljessé.Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.” (Részlet a húsvét
előesti szentmiséből)
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Idén is szeretettel várunk
minden zarándokot
templomunk májusi búcsújára!

dr.

Kránitz Mihály

9 óra: A zarándokok fogadása

12 óra Ünnepi Szentmise, vendég dr. Kránitz Mihály atya

v

Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával.
Közreműködésüket előre
is köszönjük!

s

A Szerkesztők

á

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.)

Újtelepi Zarándok

í

11 óra Ünnepélyes rózsafüzér (Király Attila plébános)

h

Május 17. vasárnap

l

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe
imameghallgatásaik (fizikai
vagy szellemi gyógyulás,
megszabadulás, megtérés
stb.) történeteit! Örömmel
fogadjuk Fatimába tett
zarándoklatuk élménybeszámolóját, és természetesen más észrevételeiket
is! Leveleiket a szhedina@
gmail.com
email-címre,
vagy plébániánk címére
(Szent István Plébánia 1237
Budapest, Szent László
u.149.) várjuk „Zarándoktörténet” megjelöléssel.

e

atya

F

Kedves Zarándokaink!

Vendégünk:

Impresszum
Megjelenik a Fatima Csillaga Alapítvány
gondozásában.
A kiadvány a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával valósult meg.
Felelős kiadó: Király Attila plébános
Szerkesztők: Tamási Ferenc, Szabóné H.
Edina

Urnafülkék
válthatók a
Fatimai Szűzanya
Templom
Altemplomában

Hirdetések: Tamási Ferenc
Telefon: +36-20-928-9801
Cím: Szent István Plébánia
1237 Budapest Szent László u. 149.
Mobil: +36-30-266-3587
E-mail: szentistvanplebania@gmail.com
Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu
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Érdeklődni lehet a
templom nyitvatartása
idején a sekrestyében,
illetve a +36-30-2663587-es telefonszámon
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