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„Mindnyájan az ő gyermekei kívá-
nunk lenni. Ahogy palástja rajtunk, 
úgy leszünk Krisztus-követőkké. 
A kegyhelyek látogatása közelebb 
visz minket Máriához, aki mind-
ig meghallgatja a hozzá és vele 
imádkozók kéréseit” – ezekkel a 
szavakkal buzdította az októberi 
búcsúra összegyűlt több mint ezer 
hívet Bábel Balázs kalocsa-kec-
skeméti érsek a hagyományosan 
vasárnap délben kezdődő szent-
misén.
Ám az ima és az engesztelés 
nem vasárnap kezdődött, hiszen 
már szombaton este szentmise 
koronázta a soroksári hívek gyal-
ogos zarándoklatát, utána pedig 
egész éjjel tartó szentségimádás-
sal készültek a Mária-tisztelők a 
búcsúra. Vasárnap kilenc órától 
érkeztek zarándokcsoportok 
az ország minden 
területéről, közülük 
sokan először látogat-
tak el templomunkba. 
Kránitz Mihály, a Páz-
mány Péter Katolikus 
Egyetem rektorhely-
ettese vezette a hazáért 
végzett rózsafüzér-im-
ádságot, aki köszöntő 
szavaiban kiemelte 
Fatima jelentőségét 
a magyarok számára. 
Elmesélte, hogy ottjártakor mi-
lyen felemelő élmény volt a mag-
yarok által építtetett keresztúton 
végezni az imádságot, amelynek 

utolsó állomásaként a Szent István 
kápolna várja az egész világ zarán-
dokait. Így Fatima mondanivalója 

különösen is a magyaroké lett, 
ezért örül, hogy Magyarországon 
is felépült egy templom a Fati-
mai Szűzanya tiszteletére. „A 
nemzet felemelkedéséért végzett 
imádságot kiemelten fontosnak 

és időszerűnek tartom, hiszen az 
erkölcsi válság nagyobb, mint a 
gazdasági. Ezért ez nem pénz, 
hanem hit, remény és szeretet 

kérdése” - vallotta Kránitz Mi-
hály. A dicsőséges rózsafüzér 
első tizedét a templomi közösség 

nevében soroksári fi-
atalok, a többi tizedet 
nyirádi, paksi, nagykátai 
és balassagyarmati hívek 
előimádkozták. A dél-
ben kezdődő szentmisét 
Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek cele-
brálta, aki homíliájában 
Máriát példaként állította 
elénk, mint aki elsőként 
valósította meg azokat 
az erényeket, amelyeket 

Krisztus hirdetett. Hitt Istennek 
a fogantatáskor, és hitt a kereszt 
alatt. Imádságra és alázatosságra 
hív bennünket; ami pedig a leg-
fontosabb: Mária példaképünk a 
szeretet gyakorlásában. A szeretet 
az igazi fokmérője hitünknek és a 
tanúságtevés legfontosabb formá-
ja. Ezáltal léphetünk majd Isten 
Országába, ezt kell megvalósíta-
nunk mindennapjainkban. 
A szentmise keretén belül körmen-
etre is sor került, a feldíszített 
Mária-szobor hordozása jelképezte 
az összegyűltek közös szándékát: 
Máriát felmutatni a világban. 
A szentmise után a plébániai 
közösség tagjai szerény agapén 
látták vendégül a zarándokokat, 
akiket a májusi búcsúra is sok sz-
eretettel visszavárunk! 

Sz. Horváth Edina

Közelebb Máriához!



2

Kosztolányiné É. Erika

Fatimában jártunk!

 2006 októberében abban a 
kegyelemben részesültem, hogy a 
magyarországi Fatimai Szűzanya 
Templomból 3 társammal együtt 
elzarándokolhattam Fatimába. A 
zarándoklaton a Julianus Tours 
Utazási Iroda szervezésében vet-
tem részt az idegenvezető Piros 
Ákos volt, a lelki vezető pedig 
Bánoczky Előd atya. Az út során 
egész Portugáliát bejártuk, de szá-
momra legjobban Fatima tetszett. 
Magyarországról kb.1.500 zarán-
dok ment és a Magyar Püspöki 
Kar tagjai is. Fatimában ahol a 
Szűzanya megjelent, oda építet-
ték a jelenési kápolnát. Itt tartják 
minden este a Rózsafűzért. 1982-
be II. János Pál pápa itt ajánlotta 
fel a világot Mária Szeplőtelen 
Szívének. Itt Fatimában szo-
brot emeltek Szent István király-
unknak, mert a hagyomány szerint 
Ő volt az első, aki egy egész népet 
felajánlott Nagyasszonyunknak. A 
kápolna szomszédságában van a 
Bazilika, melyben a látnokok sírja 
található. A Bazilika előtt hatalmas 
tér, mely májustól októberig meg-
telik zarándokokkal. Ott létünk 
alatt részt vettünk a keresztúton, 
amelyet magyarok állíttattak. Este 
pedig részt vettünk a Rózsafűzéren 
és a körmeneten.  Csodála-
tos élmény volt több nemzettel 
együtt mondani a Rózsafűzért. A 
körmenet alatt minden ország a 
maga nyelvén énekelte a Fatimai 
Himnuszt, de a végén összeka-
pcsolódtunk:” AVE MARIA!”. A 
körmenet után mi magyarok ott 
maradtunk a nemzeti zászló alá 
gyűlve  és kiénekeltük magunkból 

a sok fájdalmat és keserűséget Égi 
Édesanyánk előtt, szebbnél-szebb 
Mária énekekkel. Amit ott érzett az 
ember azt nem lehetett leírni. Má-
snap volt a felajánló Szentmise a 
Kegyszobornál. Erdő Péter bíboros 

imájával felajánlottuk nemzetünket 
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének: 
„Mária Szeplőtelen Szíve, seg-
íts legyőznünk a gonosz minden 
fenyegetését, mindazt a rosszat, 
ami a mai ember szívében oly 

könnyen gyökeret ereszt, aminek 
már ma is mérhetetlen következ-
ményei terhelik népünket és az 
egész világot, és ami a jövő útját 
elzárni látszik előlünk!” Itthon 
ugyanebben az időben Király At-

tila plébános is tar-
tott Szentmisét és 
ezt az imát mondta 
Ő is. Igy az itthon 
maradt testvéreink 
is belekapcsolódtak 
ebbe a felajánlásba. 
A zarándoklat fő 
mondani valóját így 
tudnám összefogla-
lni: Semmi mást ne 
kérjünk a Jóistentől, 
csak azt hogy alka-

lmas eszközei lehessünk neki, és 
a Szentlélek sugallatait követve 
tudjuk élni életünk minden napján. 
Nagyon boldog vagyok, hogy részt 
vehettem ezen a zarándoklaton.



FELHÍVÁS!
Templomunkban régóta imádkozunk fontos ügyekért (bűnösök megtérése, hitünk erősödése, családok 

egysége, nemzetünk felemelkedése), ennek legkiválóbb alkalma minden hónapban a 13.-át követő 
vasárnap 12 órakor kezdődő szentmise és rózsafüzér.  Az imádság nagy erő, Jézus mondja „kérjetek és 
kaptok”. Az imádságban Isten kezébe helyezzük ügyünket, kérésünket. A Fatimai lelkiség fontos eleme 
a másokért való imádság, és áldozat, ezért szeretnénk ezt az imát még jobban kiterjeszteni, úgy hogy 
mindenki hozzátehesse saját szándékait is a közös imához. Imádkozzunk együtt valamennyink és mások 
fontos ügyeiért. Az evangéliumban a béna meggyógyításakor azt olvassuk, hogy Jézus „hitük láttán” meg-
gyógyítja a bénát. A béna barátai mindent megpróbálnak, végső tehetetlenségükben Jézushoz viszik béna 
barátjukat, rábízzák. Ez a béna szimbólum is, szimbóluma azoknak, akik maguktól képtelenek Isten felé 
indulni, de szimbóluma valamennyink „bénaságának”, azoknak a gondjainknak, küzdelmeinknek, amely-
ekben tehetetlennek érezzük magunkat. Vigyük mi is a bénát Jézushoz imádságainkban, vállaljuk fel ezt a 
szolgálatot, ami talán a legszentebb szolgálat.

 Ezentúl várjuk az imaszándékokat levélben, vagy személyesen a 
déli szentmise elején. Ha levélbe kapjuk, akkor fel is olvashatjuk, ha 
ezt nem szeretné, kérem jelezze. A leveleket kosárban az oltár elé hely-
ezzük a szentmisén és a rózsafüzéren! 

(Levélcím: Szent István Plébánia Budapest 1237 Szilágyi Dezső utca 141.) 

 Minden itt elhelyezett szándékért mindnyájan imádkozunk. Hig-
gyünk a közösségben végzett imádság erejében: „ahol ketten vagy hár-
man összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”!
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ZARÁNDOK KÖNYVÜNKBŐL

Visszatérő híveink tudják ,hogy templomunkban elhelyeztünk egy “vendégkönyvet”. Ebben 
zarándokaink megfogalmazhatják gondlataikat templomunkról, leírhatják kéréseiket, kifejezhe-
tik hálájukat a Szűzanya és a Jó Isten felé. Most ebből szemezgetünk mindannyiunk épülésére.
 „Végtelenül hálás vagyok a Jó Istennek mindenért! De ezért a csodálatos templomért különösen. 
Kérem a drága Szűzanyát elsősorban hazánkért, a magyar családokért, hogy visszatérjenek őseink 
családi vallásosságához. Hogy a gyermekek tudjanak mindent megköszönni, és mindennel megeléged-
ni. Hogy soha ne halljanak ki a jólelkű hívek, akik imádsággal, szeretettel, anyagiakkal is tudják seg-
íteni az Egyházat, a plébániánkat. Isten áldását kérem mindannyiunkra.” 
 „Meghatottan léptük át a szent küszöböt. Régóta készülünk ide látogatni. Csodás hajlékot 
emeltek az Úrnak! A Szűzanya palástja alatt biztosan védelmet találunk mindannyian. Kérem, 
értünk a Szűzanya közbenjárását a nehéz napokban.”
 „Fatimai Szent Szűz, aki a Magyarok Nagyasszonya is vagy! Esedezzél az Úrnál adjon 
nemzetünknek áldozatos és szolgálatkész vezetőket és népet, akik az egyházi és világi törvényeket 
betartják, hogy egy boldogabb jövő felé vezessék Szent István által leajánlott országunkat.”
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JULIANUS TOURS
2007 TAVASZ

 SZENT ERZSÉBET EMLÉKTÚRA
KASSA- SÁROSPATAK, 2007. TAVASZÁTÓL ŐSZIG ZÁRT CSOPORTOK RÉSZÉRE 
BÁRMIKOR, UTAZÁSSAL EGYÜTT 2 NAP, 1 ÉJSZAKA.  ÚTVONAL: BUDAPEST-MIS-
KOLC-BÁNRÉVE-BETLÉR-KASSA-TORNYOSNÉMETI-SÁROSPATAK ÉS VISSZA.       

NAGY OLASZORSZÁGI KÖRUTAZÁS
PATER PIÓ, A VILÁG LELKI ATYJA VALAMINT A NÁPOLYI-ÖBÖL GYÖNGYSZEMEI.
UTAZÁSI IDŐPONT: 2007.ÁPRILIS 21-27. UTAZÁSSAL EGYÜTT 7 NAP, 6 ÉJS-
ZAKA. SZÁLLÁS, ELHELYEZÉS: 2-3 ÁGYAS SZOBÁKBAN, KÖZÉPKATEGÓRIÁS 
SZÁLLODÁKBAN. ELLÁTÁS: FÉLPANZIÓ.

ZARÁNDOKÚT LOURDES-BA
UTAZÁSSAL EGYÜTT: 7 NAP, 6 ÉJSZAKA, UTAZÁSI IDŐPONT: 2007.ÁPRILIS 21-27., ÚTVONAL: 
RÁBAFÜZES-TARVISIO-VELENCE-PADOVA-MILANO-VENTIMIGLIA-MENTON-NIZZA-TOULOUSE-
TARBES-LOURDES ÉS VISSZA.

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET NYOMÁBAN
IDŐPONTOK: 2007.MÁJUS 7-13., 2007. JÚLIUS 2-8., UTAZÁSSAL EGYÜTT 7 NAP 6 ÉJSZAKA. 
PASSAU-BAMBERG-WARTBURG-MARBURG-ALTÖTTING-MARKTL-SALZKAMMERGUT ÉS VISSZA. 

UTAZÁS MINDEN ESETBEN  KÉNYELMES, MODERN, LÉGKONDICIONÁLT AUTÓBUSSZAL, TAPASZ-
TALT GÉPKOCSIVEZETŐKKEL!

SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
UTAZÁSI IDŐPONT:2007. FEBRUÁR 20-26. UTAZÁS: REPÜLŐVEL ÉS LÉGKONDICIONÁLT AUTÓ-
BUSSZAL. ÚTVONAL: BUDAPEST-TEL AVIV- JAFFA-CESAREA-HAIFA-AKKO-GALILEA-GENEZARETI-
TÓ-CAPERNAUM-NÁZÁRET-TABOR-HEGY-JERUZSÁLEM-QUMRAM-MASSADARA-HOLT-TENGER ÉS 
VISSZA.

1055 BUDAPEST, SZENT ISTVÁN KRT. 11. 
TEL/FAX: 36/1/374-0037, 36/1/374-0038
E-MAIL: JULIANUSTOURS@T-ONLINE.HU

Újtelepi Zarándok
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

Urnafülkék
válthatók
Fatimai

Szûzanya
Templom

altemplomában


