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Köszönet a Szűzanyának! 

Kemenes Gábor atyával nem 
könnyű tartani a tempót. 

Hétfőn még a Szentföldön volt, 
a szombati találkozásunk előtt az 
Erzsébet kórházban tartott misét, 
onnan rohant az egyik börtönbe, 
hiszen már 16 éve börtönlelkész 
is, de elmondta, hogy az esti mi-
sére már Nagykovácsiban kell len-
nie, ahol ezen a hétvégén az Em-
manuel-közösség tartott hétvégét 
a családok megerősítésére, és még 
azon is szeretett volna részt venni. 
Nagykovácsi plébánosa lesz meg-
hívott szónokunk a májusi búcsún. 
Amikor megkérem, hogy meséljen 
egy kicsit bővebben plébánosi 
életéről, akkor büszkén mondja el 
többek között, hogy 16 kiscsoport-
tal működik a Nagyboldogasszony 
tiszteletére épült templomukban 
a Regnum Marianum közösség; 
és hogy ő maga is egy Regnumos 
papi közösség tagjaként jutott 
el először Medjugorjébe. Mint-
ha ezer szállal a Szűzanyához 
kötődne az élete. De amint mesé-
li, nem mindig élte meg így. 
-A   kiváncsiság vitt  el Med-
jugorjébe, a paptársak unszolására 
indultunk neki. Eleinte nem 
nagyon érdekelt, a Szűzanyával 
sem volt olyanerős  a kapcso-
latom,  mint most. Mégis, az 
első zarándokutunk után úgy 

éreztem ide másokat is el kell 
hoznom. Azóta tavasszal és ősszel 
rendszeresen kísérek híveket. 
-Mi hatott ilyen erősen Önre? 
-Egyrészt eleinte a hely, az egyszerű 
körülmények, az emberek. Amint 
megállt egy busz, a helyiek rögtön 
ott voltak, és felkínálták sokszor 
igen szerény hajlékukat, hogy szál-
ljunk meg náluk. Aztán Medjugor-
je is elkezdett intézményesedni: 
ma már van ifjúsági találkozó, papi 
találkozó, böjti lelkigyakorlat, van  
szenvedély betegekkel foglalkozó 
közösség, éppen általuk kerültem 
szorosabb kapcsolatba a helyi 
közösséggel is. Ez a kapcsolat odáig 
fejlődött, hogy tavaly, a nemzeti 
zarándoklaton már 18 busszal 
vettünk részt, mi, magyarok. 
Másrészt nagyon megfogott Med-
jugorjéban az, hogy nem is Mária, 
hanem Jézus van a középpontban. 
Ez a hely az Istennel való személyes, 
élő kapcsolatra hív. Nem véletlen, 
hogy a világ gyóntatószékének 
is szokták mondani, és valóban 
megrendítő a gyónók óriási száma. 
A Máriával való kapcsolatom is 
megváltozott Medjugorje hatására. 
A legjobban talán II. János Pál 
pápa jelmondata adja vissza ezt a 
gondolatot, és az ahogyan ő élte 
meg azt, hogy mit jelent Márián 
keresztül egészen Istené lenni. 

-Mindezek után talán nem lesz ne-
héz megfogalmaznia a zarándoklat 
lelki értelmét. 
-Egész életünk egy zarándoklat, 
útonlevés. Ezt a gondolatot kel-
lene, következményeivel együtt 
komolyan vennünk. Az életünkben 
minden ajándék. Amikor a zarán-
doklat alkalmával kiszakadunk 
a hétköznapi környezetünkből, 
akkor megvan a lehetőségünk 
észrevenni, hogy milyen Isten 
szeretetében, gondviselésében 
élni, Istenre ráhagyatkozni. 
Mária a zarándokok példaképe is. 
Gyakran eszembe jut a találkozása 
Erzsébettel. Hogy mihelyt megtud-
ta, hogy Erzsébet gyermeket vár, 
felkereste, és segítette őt. Máriát 
a zarándokok vezércsillagának is 
mondjuk, hiszen fényével bev-
ilágítja számunkra azt az utat, amit ő 
már előttünk megjárt: az engedelm-
esség, a hűség útját, megmutat-
ta hogyan kell Isten útján járni. 
-Az egyik legfontosabb Mária-
imádság a rózsafüzér, amelyet 
mostanában kezdenek újra felfed-
ezni a hívők. Mi lehet az oka en-
nek, mi az amit ebben az imában 
most újra megtalálhatunk? 
-A rózsafüzérnek azért lehet ma 
megújító ereje, mert nagyon sok-
féleképpen lehet imádkozni. 
Szemlélődő ima, ugyanakkor 

“Egész életünk egy zarándoklat, útonlevés.Amikor a zarándok-
lat alkalmával kiszakadunk a hétköznapi környezetünkből, akkor 
megvan a lehetőségünk észrevenni, hogy milyen Isten szeretetében, 
gondviselésében élni,”
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közösségi is, hiszen közösségre 
törekszik Istennel, és sokszor 
imádkozzuk más emberekkel 
közösségben. Nagyon sok módja 
van, és nagyon sok lehetőséget 
kínál: rózsafüzért lehet imád-
kozni templomban, zarándok-
laton, utazás közben, egyedül, 
családtagjainkkal, imakörben, és 
bármely más olyan élethelyzet-
ben, ami lehetőséget ad az elcsen-
desedésre. Azzal, hogy II. János 
Pál pápa egy negyedik tizedet is 
fűzött a másik háromhoz, még 
inkább Jézus életét állította elénk 
ebben az imában, hiszen mind-
ig ez volt a rózsafüzér imádság 
célja is: eljutni általa Jézushoz. 
-Van-e olyan, Máriával kapc-
solatos személyes története, 
amelyet szívesen megosztana 
olvasóinkkal? 
-Papságom 25. évfordulóját 
is Máriával, Medjugorjében 
igyekeztem méltóképpen meg-
ünnepelni, méghozzá testvére-
immel közösen. Szüleink Jézus 

Szíve napján házasodtak össze, ezt 
életük meghatározó élményének 
tekintették, és bennünket is ebben 
a szellemben neveltek. De a 
Szűzanyával ott, Medjugorjéban 

erősödött meg a kapcsolatom, és 
életem egyik fantasztikus, nagy 
élményének tekintem, hogy ezt 
az ünnepet testvéreimmel élhet-
tem át, sőt, hálát adhattam Isten-
nek, hogy nemcsak engem hívott 
a családunkból az Ő szolgálatára. 
  -Milyen gondolatokat üzen zarán-
dokainknak? 

-Őszinte reménnyel tekintek a jövő 
felé. Hiszem azt, hogy Isten képes 
csodát tenni az életünkben, nekünk 
pedig késznek kell lennünk felis-
merni ezt, és késznek kell lennünk 
a megtérésre. Mária sürget ben-
nünket, hogy így éljük az életün-
ket, hogy így járjunk utunkon. 
Hiszem, hogy az idő amelyben 
élünk, kegyelmi idő, ahogy ez az 
utolsó medjugorjei üzenetben áll, 
ezért jól kell vele gazdálkodnunk. 
Bármely zarándokhely hite-
lességét az adja meg, ha meg-
vizsgáljuk, milyen gyümölcsöket 
terem. De nemcsak a zarán-
dokhelyekre igaz mindez, hanem 
személyes életünkre is. II. János 
Pál pápa Máriára bízta az életét, 
és ennek az ő életében látható 
gyümölcsei voltak. Ahol ezt ko-
molyan veszik, aki ezt komolyan 
megteszi, ott látható eredmények 
mutathatók föl. Hála és köszönet 
mindezért a Szűzanyának!   

Sz. Horváth Edina

“Őszinte reménnyel 
tekintek a jövő felé. Hiszem 
azt, hogy Isten képes 
csodát tenni az életünk-
ben, nekünk pedig késznek 
kell lennünk felismerni ezt, 
és késznek kell lennünk a 
megtérésre.”

Hírek az épülő zarándokházról!

 2006 novemberében sikerült elkezdeni az építkezést, aminek első része 
2007-ben elkészült. Sajnos anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek, eddig csak 
a z Esztergom- Budapesti érsekségtől kaptunk 70 millió forintot, amit már 
beruháztunk, a teljes költség 350 millió Ft. Nagy segítség lenne, ha sikerülne 
eladni a régi plébánia épületét, amit 31 millió Ft- ra értékeltek. Próbálunk pá-
lyázni is. Köszönjük a nagylelkű adományokat, ezek a legértékesebbek, hiszen 
valóságos áldozatok vannak mögötte, meggyőződésem, hogy a templom is azért 
épült fel gyorsan, mert sok- sok ima és áldozat volt érte. Szeretnénk, ha az új 
épület szolgálni tudná a hozzánk érkező zarándokokat, és lelkigyakorlatos ház-
ként is tudna működni. Templomunkba a Szűzanya gyűjti össze tisztelőit, Ő hív 
és Ő erősít meg bennünket, az épülő ház is legyen az ő eszköze.
 Templomunk altemplomában teljesen elkészül az urnatemető, ahol Novák 
József atya hamvait is őrizzük. Egy része eddig is használatban volt, de most a 
fő fal is elkészül, ami sokat emel majd a hangulatán. Ha valaki urnahelyet vált, 
azzal is az új zarándokház építését segíti.                                          Király Attila 

plébános
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Kedves Máriatisztelő Testvérek!
 Az utóbbi hónapokban sok levél érkezett, melyekben kérik az imát, ezeket öröm-
mel fogadjuk a jövőben is, hiszen a másokért való ima komoly szolgálat, amit tem-
plomunk vállal elsőszombat esténken, valamint a déli szentmisék után. Némelyik szá-
momra igen megható volt. Most idézni szeretnék név nélkül ezekből:

 “Évek óta ismételten megkapom a Fatimai Szűzanya Templom Soroksár-Újtelep c. 
kiadványt. Minden alkalommal most is meghatódva olvasom. Meg nem érdemelve kapom, 
mert anyagilag nem járulhatok hozzá a csodálatos Fatimai templom , szobor és zarándokház 
építéséhez. Ez az önzetlen keresztényi, testvéri szeretet lelkileg felemel,vígasztal. Ott vagyok 
az egyházközség névsorában, családjában.”

 “Anyagilag szűkösen vagyunk, ezért nem tudom sajnos a Magyar Fatimai szentélyt tá-
mogatni. Lélekben ott vagyok, imáimmal segítek. Nagyon szeretnék valóságban is ott lenni, de 
a jó Isten foglya vagyok. Nagy bajban van az ország, bízzunk a Szűzanya segítségében. „Hol 
már ember nem segíthet…”

 “Arra kérem Plébános urat, hogy ha megkapta ezt a levelemet, legalább imádkozzék 
értem, hogy a Jézus Krisztus megadja, hogy még a jövő esztendőt  is megérhessem. Én 78 éves 
vagyok, még idáig a Jóisten megsegített, ezután is bízom benne.”

 Kérem, nézzék el, hogy nem tudunk mindenkinek válaszolni a levelére. Hiszem, 
hogy a Szűzanya megsegíti a hozzáfordulókat és a fohászok egyetlen szava sem vész 
kárba. Várom továbbra is leveleiket és hálásan köszönjük az adományokat, amelyek 
lehetővé teszik többek közt ezen újság fenntartását is!

Király Attila 
plébános

Újtelepi Zarándok
Megjelenik negyedévente  a 
Fatima Csillaga Alapítvány 

gondozásában.

Szerkeszti és terjeszti a
 Szent István Plébánia

 1237 Budapest,Szent László 
u.149. 

Tel.:06-30-266-3578,
06-1-630-2100

A plébánia és zarándokház 
építésének adományait a 

17000019-11730196
számú bankszámlán gyüjtjük.

E-mail: fatimaiszuzanya
@t-online.hu

Urnafülkék
válthatók
Fatimai

Szûzanya

Templom

altemplomában

Ügyintézés a templom nyitvatartása idején. 

Telefon: 06-30-266-3578, 06-1 630-2100              



Idén is szeretettel várunk minden zarándokot 
templomunk májusi Búcsújára!

Számunkra mindig nagy öröm az, hogy minden májusban 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. 

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:

        Május 17 szombat: Rózsafüzér zarándoklat, melynek templomunk is állomása.
        Május 18 vasárnap:9 óra zarándokok fogadása
           10 óra énekkarunk énekel
           11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
           12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Kemenes Gábor atya

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

(Bp. 1237 Szent László út 149 tel.: 0630-266-3587; Megközelítés: A határ úti metró ál-
lomástól a 123- as busszal, autóval az M0-ás autóút felöl az M5-ös bevezető szakaszán 

érdemes jönni.)
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