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„Javuljatok meg!”

Május a Szűzanya hónap-
ja. Az ő tiszteletére 
szentelt templomunk 

május 13-i búcsújára idén különös 
gonddal készültünk. Ennek okát 
nemcsak az adta, hogy május 13-a 
éppen vasárnapra esett, hanem az 
évforduló is. Egész éjszakás szent-
ségimádás előzte meg a Szűzanya 
fatimai jelenéseinek kilencven-
edik évfordulójára rendezett ünne-
pi szentmisénket, vasárnap pedig 
reggeltől kezdve vártuk a zarán-
dokokat. 
Így írta le Lucia első 
találkozásukat a Szép Hölg-
gyel: „Kezdtünk lemenni a 
lejtőn, és a juhokat az út felé 
tereltük. (…) Néhány lépés 
után egy tölgybokor fölött egy 
Hölgyet pillantottunk meg. 
Egészen fehér ruhába volt 
öltözve, ragyogóbb volt, mint 
a nap. Világosabb fényt boc-
sátott ki, mint a legragyogóbb 
napsugarak, amikor a vízzel telt 
kristálypoháron keresztülvilágí-
tanak”. Közel egy évszázaddal 
ezelőtt három kis pásztornak jelent 
meg a Szűzanya Portugáliában 
májusban, és azután még hat 
hónapon keresztül. Látogatásával 
mindent megváltoztatott nemcsak 
a kis látnokok szívében, sorsában, 
de az egész történelem menetében. 
Isten felé hajlítani a lelkeket – ez a 
küldetése. Méghozzá anyai szere-
tetével, kéréseinkre mindig nyitott 
füllel. Isten megalapította a földön 
a Szűzanya Szeplőtelen Szívének 
tiszteletét, ennek számunkra leg-

nyilvánvalóbb jelét nem is kell 
térben és időben messze keresnünk. 
Hiszen ott ragyog előttünk minden 
nap, imádkozni hív bennünket is a 
Napba-öltözött Asszony. Minden 
13-ához legközelebb eső vasár-
napon pedig összegyűjti hűséges 
gyermekeit. A mi templomunk 
is megtelt engesztelő, imádkozó 
zarándokokkal az idei kerek jubi-
leumon. 
A dabasiak az elsők között érkez-
tek templomunkba Gogolák János-
né, Marika vezetésével, hófehér 

zászlókkal, énekelve vonultak 
az oltárnál felállított Mária-szo-
bor elé. Üdvözlésképpen hoss-
zan imádkoztak a Szűzanyánál, 
személyes imaszándékaik mellett 
az idei Városmisszió sikeréért, 
Budapest megtéréséért. Mis-
kolcról és környékéről a Máriás 
Papi Mozgalom szervezésében 
Virágné, Gizi vezetésével érkeztek 
zarándokok, Mária Szeplőtelen 
Szívét tisztelni. A székesfehérvári 
Vasútvidéki Prohászka – Jó Pász-
tor plébániáról igen nagy számban, 
hetvenhat hívő érkezett egy idős 

atya kíséretében, aki látva a gyón-
ni szándékozók sokaságát, maga 
is gyóntatni kezdett a szentmise 
előtt. Értünk, és a hívekért végzett 
szolgálatáért Isten áldását kérjük 
további munkájára!  Pilisvörösvár-
ról, Szeged környékéről, Ajkáról, 
Szolnokról, Galgahévízről, az 
ország minden részéről érkező 
zarándokokat köszönthettünk te-
hát templomunkban. 10 órától 
énekkarunk klasszikus egyházze-
nei műveket adott elő, a 11 óra-
kor kezdődő, már hagyománynak 
számító, zarándokokkal közösen 
végzett rózsafüzér imádságra 
megtelt a templomunk. A déli 
szentmise, melyet Nagy Károly, 
a Katolikus Karitász országos 
igazgatója, a pestszentlőrinci 
Szent László templom plébánosa 
celebrált, az Úrangyala imádság-
gal kezdődött. Nagy Károly atya 
homíliájában ugyanazt a monda-
tot idézte, ami Lúciát is leginkább 
megérintette: „Ne bántsák meg 

többé Istent, hiszen már annyira 
megbántották!” Ezt kéri tőlünk a 
Szűzanya: „Javuljatok meg!”, és 
ne csak általánosságban, hanem 
személyes életünk hétköznapi 
konkrétságában. A 41. Tömeg-
tájékoztatási Világnap kapcsán 
pedig XVI. Benedek pápát idéz-
te, aki arra int bennünket, hogy 
tudatosan válasszuk a jót a mé-
dia termékei közül is. Ebben is 
segítségünk lehet Mária, mint az 
Istenhez való visszatérés minden 
formájában: sok család választotta 
a beszélgetést a televízió-nézés 
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Az én zarándokutam....

Katonákkal Lourdes-ban

Ta v a l y  
május-
b a n 

három na-
pot töltöt-
tem Lour-
des-ban a 48. 
Nemzetközi 

Katonai zarándoklat keretében. 
Ebben az évben a mi zenekarunk 
kísérte  a  magyar zarándokokat, 
akik nemcsak saját magukat Isten 
előtt, Magyarországot is képviselték 
a nemzetek előtt. A Mária kegy-
hely látogatása munkám is volt 
egyben, de remélve, hogy meg-
kapom az Úr kegyelmét, az Isten-
hez közelítve a szeretet jegyében 
indultam útnak. Életemben már 
többször megtapasztaltam az Úr 
bőkezűségét, mert alig tettem val-
ami jót többszörösét kaptam vissza 
valamilyen formában. 
Így történt most is. A 
fárasztó három-napos 
utazás után még este 
lementünk a hegyi szál-
lásunkról az egyik nem 
hívő kollegámmal a 
város szívében fekvő 
Bernadett templom mel-
letti kegyhelyhez. Itt je-
lent meg a Szűzanya 18 
alkalommal Bernadet-
tnek 1958. február 11. és 16. között. 
Mikor odaértünk – mint 10 évvel 
azelőtt is – sok beteg, fájdalommal 
teli, imádkozó emberrel találkoz-
tunk, amint a szent helyen fakadt 
forrás vizében mosakodtak, ittak 

és reméltek. Volt olyan, aki még a 
fülét is teliengedte a forrásvízzel. 
Mások sorban álltak, csakhogy 
megérintsék a sziklát (ahol Mária 
megjelent), melyet a sok emberkéz 
simogatása már tükörsimává kop-
tatott. Megérintő volt a hely kisug-
árzása. Könny fakadt a szemembe. 
Akkor érzek ilyet, amikor az Isten 
szeretete megérint. Valahogy így 
képzelem el a találkozást az Úr-
ral a halálom után. Eszembe jutott 
Péter szava, amikor három sátrat 
akart állítani a hegyen Jézusnak, 
Illésnek és Mózesnek, mert neki is 
jó volt ott, együtt lenni a Szeretet-
tel. – Bár megtarthatnám ezt az ál-
lapotot mindörökre – gondoltam. 
Amikor körültekintettem, észre-
vettem, hogy az ismereteit bővíteni 
kívánó kollegám is átszellemülten 
mellettem állt és érezhetően meg-

érintette a hely szel-
leme. Attól fogva ő 
is elhatározta, hogy 
nem a szálláson tölti a 
pihenőidejét, hanem 
gyakrabban felker-
esi a szent helyet. 
Imáimban kértem 
Mária közbenjárását, 
és az Úr kegyelmét a 
családunk sorsának 
jobbra fordulásáért. 

Taksonyban élünk, mert munkánk 
eddig oda kötött. Családunkat több 
nagyon rossz esemény is érte az 
elmúlt időben, mintha Jób sorsa 
jutott volna. Többször fontolgat-
tuk, hogy elköltözünk, mert me-

helyett, Máriás zarándoklata után. 
Íme, az életünk egy újabb területe 
ahol megjavulhatunk, és segítséget 
kaphatunk, hogy megtarthassuk 
Jézus tanítását. Hiszen emlékez-
zünk ígéretére: „Aki szeret engem, 
az megtartja tanításomat, s Atyám 

is szeretni fogja. Hozzá megyünk 
és benne fogunk lakni”. A szent-
misét ünnepi körmenet zárta. 
Mi, magyarok mindig gyermeki 
bizalommal fordultunk Édesan-
yánk felé, mint menedékünk, út-
mutatónk felé. Sokunknak van 

szüksége égi segítségre, reményre, 
megtisztulásra. Ne féljünk újra és 
újra elmondani neki kéréseinket, 
de ne legyünk kevésbé buzgók 
a hálaadásban, és a Szeplőtelen 
Szívének ajánlott imádságban 
sem! 

Sz. Horváth Edina

goldást jelentene, de a taksonyi 
ingatlanpiaci túlkínálat miatt nem 
tudtuk eladni a házunkat, vagy csak 
jelentősen olcsóbban. Még azon a 
héten, hogy Lourdes-ból hazatér-
tem, egy olyan család kereset meg 
véletlenül, aki pont a mi házunkat 
kereste és meg tudtunk egyezni. 
Amikor hazaértem, éreztem a 
Szentlélek jelenlétét a családban. 
Olyan erő költözött közénk, hogy 
sikerült a sok rossz esemény után 
örömben és szeretetben együtt 
megújulni. Ezt is a zarándoklatom-
nak köszönhetem, mert érzem, 
hogy annak az energiának, amit az 
Istennek szenteltem a sokszorosát 
kapom vissza, Tőle…

Bélavári Miklós

Újtelepi Zarándok
Megjelenik negyedévente  a 
Fatima Csillaga Alapítvány 

gondozásában.

Szerkeszti és terjeszti a
 Szent István Plébánia

 1237 Budapest,Szilágyi Dezső 
u.141. 

Tel.:06-30-266-3578

A plébánia és zarándokház 
építésének adományait a 

11100104-18053450-36000001
számú bankszámlán gyüjtjük.

E-mail: szentistvan@wla.hu
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A templomban Jézus vár, akkor is betérhetünk, amikor éppen nincs szentmise, 
de különleges alkalmak a Szentségimádások, amikor az Oltáriszentség jelen-
létében a csendben keressük Istennel a kapcsolatot. Az alábbi imádság segítség 
lehet az Istennel való beszélgetéshez.

Egy negyedóra az Oltáriszentség előtt.

Szól az Úr: Gyermekem, hogy kedvemben járj, nem szükség sokat tudnod; elég, ha 
engem igazán szeretsz. Beszélj velem egész bizalmasan, akár legmeghittebb bará-
toddal.Van tán valakid, akit ajánlani szeretnél? Hogy hívják szüleidet, testvéreidet, 

barátaidat, elöljáróidat? Mindegyiket nevénél említsd meg, mit szeretnél, hogy tegyek az 
érdekében? Kérj sokat, igen sokat; én nagyon szeretem a nagylelkű szíveket, akik má-
sok kedvéért magukról szinte megfeledkeznek. Nevezd meg azokat a szegényeket, akiken 
segíteni szeretnél; a betegeket, akiket szenvedni láttál; a bűnösöket, akiket megtéríteni 
szeretnél; azokat, akik ellenszenvvel vannak irántad s akiket szeretnél megnyerni. Em-
lítsd meg kedves halottaidat, s én megenyhítem fájdalmaikat. Mindezekért mondj buzgó 

imát;figyelmeztess ígéretemre, hogy az én nevemben mondott imádságot meghallgatom.Nincs szük-
séged valami kegyelemre? Ha kedved tartja, készíts hosszú jegyzéket lelki szükségeidről, aztán jöjj és 
olvasd fel előttem. Mondd el őszintén, milyen érzékies, büszke, érzékenykedő, önző, gyáva és lanyha 
vagy!Szegény gyermek! ne borzadj vissza; számtalan szent van mennyországomban, akik ép Úgy ter-
helve voltak hibákkal és bűnökkel, mint te ;de hozzám fordultak és lassan-lassan megszabadítottam őket. 
.Kérj bizalommal testi-lelki javakat is: egészséget, értelmet, jó előmenetelt. Én mindent megadhatok, 
meg is adok, ha lelked üdvösségére hasznos. És mit akarnál épen most, gyermekem? Hisz tudod, men-
nyire javadat akarom! Nincs most kívánni valód? Mire gondolsz most? Mit szeretnél? Akarnál tenni 
valamit testvéreidért, vagy tán másokért?Gondolsz-e velem és az én tiszteletemmel? Nem akarnál valami 
jót tenni azokért, akiket szeretsz, de akik énrám nem gondolnak? Mondd el, mi van leginkább szíveden: 
mik indító okaid; mik az eszközök, amiket alkalmazni akarnál? Ha célhoz nem jutsz, panaszold el nekem 
s én megértetem veled, hogy mi az oka. Kit szeretnél megnyerni ügyednek? Én vagyok a szívek. Ura, 
gyermekem, úgy hajlítom őket, ahogy nekem tetszik. Melléd állítom azokat, akikre szükséged lesz; bíz-
zál bennem! Vannak ellenségeid? Add elő őszintén bánatodat! Ki sértett, ki bántott meg? Emlékezzél 
az én ellenségeimről. Ugyebár te nem vagy ártatlanabb nálam; ellenségeid sem gonoszabbak, mint az 
enyéim voltak? Gondold meg ezt és meg fogsz bocsátani mindent; meg fogsz bocsátani mindenkinek. És 
én megáldlak érte! Félsz valami szerencsétlenségtől? Van valami határozatlan aggodalmad, mely minden 
ok nélkül gyötör? Bízd magad teljesen gondviselésemre. Íme, én itt vagyok, mindent látok; nem foglak 
elhagyni. Vannak környezetedben olyanok, akiknek szíve már nem olyan odaadó irántad? Vannak talán, 
akik hibádon kívül elhidegültek tőled, idegenek hozzád? Imádkozzál értök s én visszavezetem őket hoz-
zád, ha ugyan üdvére válik lelkednek. Nincs-e valami örvendetes közölni valód? Miért ne részesítenél 
engem örömödben? Mondd el, mi vigasztalt meg, mi örvendeztetett meg tegnap óta? Tán valami láto-
gatás, valami levél, vagy emlék, amit kaptál? Vagy kisértéseidnek tudtál ellenállni várakozásodon fölül? 
Mindezt én készítettem számodra, gyermekem. Miért ne lennél érte hálás? A hála új jótékonyságra indít. 
A jótevő szívesen hallja, hogy megemlékeznek jótéteményéről. Nem ígérnél -e meg újra egyet-mást? 
Tudod, hogy szíved mélyében olvasok: az embereket rá lehet szedni; engem nem; légy tehát őszinte. EI 
vagy-e határozva, hogy kerülöd ama bűnre vezető alkalmat, hogy azt a bizonyos valamit, ami rosszra 
vezet, eltávolítod? Hogy azt a könyvet, amely felizgatja képzeletedet, többé nem olvasod? Hogy azzal 
az ismerősöddel, aki zavarja lelked nyugalmát, teljesen szakítasz? Akarsz-e ezentúl barátságos, szere-
tetteljes lenni azok iránt, akik megbántottak? Jól van, gyermekem, most menj, láss dolgod után. Légy 
hallgatag, engedelmes: légy alázatos, szeretettel teljes. Szeresd nagyon a szeplőtelen Szent Szüzet, hisz 
ő az én édes anyám; szeresd védőszentedet és őrangyalodat! Holnap jöjj el ismét s hozz magaddal még 
odaadóbb, még szeretőbb szívet. Holnap új kegyelmeim, új áldásaim lesznek számodra!

(Sik- Sütz imakönyvből) 
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AHOL FELÜTI FEJÉT A BŰN, OTT TÚLÁRAD A KEGYELEM

A magyarok közös hálaadását tartjuk szinkronban, az éter hullámait felhasználva

2007. OKTÓBER 13-ÁN
A FATIMAI JELENÉSEK
90. ÉVFORDULÓJÁN:

 Fatimában ,  a Jelenések kápolnájában
(ahol a Szűzanya ígéretet tett Oroszország megtérésére)

 Szentpétervárott, a Kazányi székesegyházban
(ahol 1932-től a Vallás és az Ateizmus

 Történetének Múzeuma volt 1990-ig, ma működő templom)

Budapesten, a Soroksári-Újtelepi Fatimai Szent Szűz templomban
(ahol a magyarok kötelezték el magukat Fatimai Szűzanya mellett)

Megköszönjük a Szűzanyának, hogy megfékezte az ateizmust, megbuktak az istentagadó 
rendszerek.

A három helyszínt közvetíti a TV is, így az egész ország bekapcsolódhat az imába.
Részletek a következő, szeptemberi számban!

Urnafülkék
válthatók
Fatimai

Szûzanya

Templom

altemplomában

Ügyintézés a 

templom 

nyitvatartása 

idején. 

Telefon:

06-30-266-3578               


