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A Fatimai Szűzanya Közép-Európai Szentélye 
újra várja zarándokait! 

„Közép-Európai Szentély” – így ne-
vezte Kondor Lajos atya templomunkat, 
amikor az alapkövet 2000-ben letettük. 
A verbita szerzetes 1954-től haláláig, 55 
éven keresztül Fatimában élt, sokat tett 
a fatimai üzenet terjesztéséért, általa ke-
rültek a kegyszobrok Soroksár-Újtelep-
re. Templomunkban 2017-ben, a százéves 
évfordulón egy domborművel emlékez-
tünk meg róla.

A járvány miatt két évig 
nem ünnepelhettük bú-
csúinkat zarándokokkal 
együtt, most október 17-
én újra várunk mindenkit. 
Október kettős búcsú, mi-
vel ez a templom felszen-
telésének, és a fatimai 
jelenések lezárásának az 
évfordulója is. Sok minden 
történt itt ez alatt az idő 
alatt. 

A fatimai lelkiség alap-
ja a rózsafüzér imádság, 
ezért úgy gondoltuk, hogy 
templomunkat a rózsafü-
zér titkairól készült ké-
pekkel díszítjük. Perlaki 
József készítette el a húsz 
titkot ábrázoló képet, 
amiket el is helyeztünk 
a karzat kazettáiba (1-1.7 nm-es képek), 
ezeket folyamatosan mozaikokra fogjuk 
cserélni, három már el is készült. Ezekkel 
a képekkel a Fatimai Szüzanya Templom 
még jobban felhívja a figyelmet a rózsafü-
zér jelentőségére.

A templomkertben elhelyezésre került 
négy oltár az Úrnapi Körmenet számára, 
ezek a virágokkal körbeültetett oltárok 
egész évben hirdetik az Oltáriszentség-
ben velünk lakó Istent.

Nagy öröm számunkra, hogy megva-
lósul régi tervünk, épül a zarándokház, 
2022 nyarára készül el teljesen. Ez a ház 

lehetőséget ad arra, hogy 
szállást adjunk a hozzánk 
érkezőknek, de alkalmas 
többnapos lelkigyakor-
latok tartására, valamint 
csoportok fogadására is. 
Az építkezés javában zaj-
lik, már az emelet készül.

A Fatimai Szüzanya 
Templomban minden 
hónap 13-át követő va-
sárnap délben szentmi-
sét tartunk, melyet ró-
zsafüzér követ, valamint 
elsőszombatonként 17 
órakor mondunk rózsa-
füzért, utána szentmisét. 
Ezekre az alkalmakra is 
hívjuk a zarándokokat.

Fatima üzenete min-
dig aktuális: bízzunk az 
ima erejében, imádkoz-

zunk megtérésekért, a világ keresztény 
jövőjéért! A világ egyre zűrzavarosabb kö-
rülöttünk, Mária mint aggódó édesanya 
hív és vár minket.

Király Attila esperes plébános

Kedves zarándok testvérek!
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– Mária-kegyhelyen nőttem fel, Mária-
besnyőn, a kapucinus szerzetesek „szár-
nyai alatt”, ami rendkívül meghatározó 
az életemben, nem csak a gyerekkorom-
ra, hanem a hivatásomra nézve is. Amit 
akkor magamba szívtam, azt papként is 
igyekszem a rámbízottaknak átadni. A 
Szűzanya tiszteletét, a liturgiák meg-
ünneplését, a különböző áhítatosságok 
végzését, a zarándoklatokat. Kisgyer-
mekként fogadtam a Besnyőre érkező za-
rándokokat, most pedig mi kelünk útra 
a rám bízott közösséggel. Bárhol szol-
gáltam, igyekeztem közelebb vinni őket 
a Szűzanyához, mert Márián keresztül 
eljutunk Jézushoz. Mária mindig Jézusra 
mutat. Mi nem bálványimádók, vagy Má-
ria-fanatikusok vagyunk, hanem a názá-
reti lányka egyszerűségével akarunk el-
jutni Urunkhoz. Ő volt az, aki azt kérte a 
szolgáktól a kánai menyegzőn, hogy te-
gyenek meg mindent, amit Jézus mond! 
Nekünk tehát az a kötelességünk, hogy 
megfogadjuk Égi Anyánk útmutatását, és 
megtegyük, amit Fia mond. 

– Hogyan nyilvánul meg ez a Mária-tisztelet 
a hétköznapokban, konkrétumokban?

– Nagyon szeretem a rózsafüzért 
imádkozni, szeretem a Mária-ünnepeket 
méltó módon megtartani, és a tanítvá-
nyaimat is ezzel a lelkülettel „megfer-
tőzni”. Valahogy minden tanóra anyagába 
becsempészem a Szűzanyát is. Például 
földrajz órán, amikor az országokat ta-
nuljuk, akkor a nemzeti kegyhelyeket is 
megtanítom. 

Mindig mosolygok azon, hogy a Szűz-
anya mennyire kísér a szeretetével. Au-
gusztus 15-én léptem át az érsekség ka-
puját, szeptember 8-án költöztem be a 

Szemináriumba, december 12-én, a Gua-
dalupei Szűzanya ünnepén öltöztettek be, 
Sarlós Boldogasszony templomában  vol-
tam káplán és újmisés Kiskunfélegyházán. 
Gyümölcsoltó Boldogasszonynak szentelt 
templomban szolgáltam hat évig Pannon-
halmán, Szent Anna templomában voltam 
Jánoshalmán, most pedig Dunavecsén a 
Rózsafüzér Királynője-templomban va-
gyok. Lépten-nyomon érzem a Szűzanya 
gondoskodását.

– Miért pont Fatima a kedvenc 
zarándokhelye? 

A máriabesnyői kapucinus atyáknál 
megismertem Peczár Péter atyát, aki 
egyébként soroksári születésű, ő volt az a 
pap az életemben, aki ezt a fajta lelkületet 
képviselte. Ott volt azon a zarándoklaton 
is 1999-ben,  amikor először, még gye-
rekként, Fatimában jártam. Vele nagyon 
összebarátkoztam, és amikor meghalt a 
plébánosunk, ő lett a lelki vezetőm. Neki, 
és imádságainak is köszönhető, hogy pap 
vagyok. Sokat mesélt nekem Fatimáról, a 
kis látnokokról, a titkokról, a II. János Pál 
pápával kapcsolatos vonatkozásairól, ez-
által nagyon közel került a szívemhez ez a 
hely. Már fiatalabb koromban is zarándok-
csoportokat kísértem ide, és megadatott, 
hogy a 100. évfordulón is ott lehettem. 
Fatima egy nagy kincs az életemben, sok-
sok szállal kötődöm hozzá. Bárhol vagyok, 
a májusi és az októberi 13-át igyekszem 
méltó módon megünnepelni a hívekkel. 
Amennyiben a járványhelyzet engedi, Fa-
timában leszek most október 12-13-án is, 
leülök a kegykápolnánál, elmondom a ne-
hézségeimet, köszönetemet a Szűzanyá-
nak, hogy adja át Jézusnak. Onnan érke-
zem majd meg Soroksárra. 

„A Szűzanya szeretete kísér”

Bese Gergő atyát a fiatalabb olvasóknak talán be sem kell mutat-
ni. A nevére rákeresve az interneten számos Youtube-videó, be-
szélgetős műsor (Papkaland), interjú és blogbejegyzés (777blog.
hu) bizonyítja, hogy otthonosan mozog az online térben. Tass, 
Dunavecse és Szalkszentmárton frissen kinevezett plébánosa 
eddig sem titkolta máriás lelkiségét, lelkesedését a zarándokla-
tok iránt, és azt, hogy Fatima a szívéhez legközelebb álló kegy-
hely.  Októberi búcsúnk meghívott vendégével bemutatkozás-
képp is ezekről a témákról beszélgettünk.
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– A zarándoklat tehát fontos része az éle-
tének.  Hogyan fogalmazná meg a lényegét, 
értelmét? 

– A zarándok csak  a legszükségeseb-
bet viszi magával. Fontos, hogy tudjon 
szortírozni, hogy felismerje, mi az, ami 
felesleges teher. Üzenet értékű, hogy a 
XXI. század emberének is szabad leszű-
kítenie azt, amire szüksége van. A zarán-
dok kilép a világból, a háta mögött hagyja 
a zajt, a mindennapos problémáit, azért 
mert Istennel akar találkozni. A gyalogos 
zarándok az út során át is alakul. Először 
minden nagyon szép, gyönyörű a táj,  jó 
illata van a ruhának, nem nehéz a táska, 
még friss és finom az étel, amit becsoma-
goltunk.  Ám ahogy telik-múlik az idő, fel-
töri a cipő a lábunkat, megfájdul a vállunk 
a táskától, elfáradunk, már nem érdekel 
a táj. És ekkor zarándokként elindulunk 
egy kívülről befelé tartó úton, amelyen 
egyre jobban előkerülnek a gyengesége-
ink, gyarlóságaink, az hogy milyenek is 
vagyunk, és ezeket már nem tudjuk lep-
lezni. Amikor ez megtörténik, akkor elő-
jönnek a könnyek. Ha a zarándok ekkor 
is továbbmegy, akkor újjászületik. Ez nem 
biztos, hogy a szent helyen történik meg, 
hanem ahol a mennyei és földi találkozik, 
ott, ahol árad a kegyelem. A zarándok-
latnak azt kell elérnie, hogy jobb ember-
ként térjünk haza, valami újabb, teljesebb 
dolgot hozzunk ki az életünkből, abból az 
élethelyzetből, amiben vagyunk. 

– Sokszor kérdezik a fiatalok problémáiról, 
azok kezeléséről, hiszen ezt a korosztályt ta-
nítja. Ezért én most az idősekről kérdezem: ho-
gyan látja, mik az ő nehézségeik? 

– Az időseket sokszor periférára szo-
rítják, pedig ők az egyház nagy ajándékai. 
Ők a hűség, a folytonosság, a múlt képvi-
selői. A jövőnket az ő imádságaikkal, és a 
tőlük örökölt hagyományokkal kell építe-
nünk tovább. De mindezt az örökséget a 
saját korunk szemüvegén át kell néznünk, 
miközben a lelkületnek olyannak kell ma-
radnia, amilyen az őseinké volt. Ezt az 
idősektől sajátíthatjuk el. 

Van azonban egy felvetésem velük kap-
csolatban. Sokan panaszkodnak közülük, 
hogy eltűntek a gyerekeik, unokáik, déd-
unokáik a templomból, a vallásos életből. 
Joggal merülhet föl a kérdés: milyen fele-
lősségük van abban, hogy ez megtörtén-
hetett? Lehet, hogy nem sikerült jól az 
életünk részévé tenni az evangéliumot, 
vagyis nem azt élték, amit tanítottak, 
nem úgy imádkoztak, ahogy a szüleiktől 
örökölték...

– Nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal 
kapcsolatos élményeiről, tapasztalatairól.

– A NEK esetében a Jóisten nagyon 
mellettünk állt, és nagy dolgot akart ebből 
kihozni. Hiszek abban, hogy megújulást 
hoz az egyházunkba, és hiszem, hogy va-
lami nagyszerű dolog fog elindulni most. 

Az egyik legnagyobb élmény számom-
ra a nyitómisén a néptáncbemutató volt, 
amikor viseletbe öltözött táncosok, mint a 
búcsúba induló zarándokok jelentek meg, 
ez gyerekkorom legszebb emlékeit idézte. 

Mutatta, hogy ebben a népben van virtus, 
vannak hagyományai, ez egy büszke nem-
zet. A másik nagy élményem a csütörtö-
ki szentségimádás volt. Amikor a Családi 
Napon kint jártam a Margitszigeten, ak-
kor már éreztem, hogy őrült tömeg lesz 
szombaton és vasárnap. 

A gyertyás körmeneten megmutattuk, 
hogy a magyar kereszténység nem nyug-
díjas klub, mert rengeteg fiatal volt, sok 
családos. Mintha a papok, tanárok és szü-
lők munkájának, valamint a kormány csa-
ládpolitikai intézkedéseinek eredményei 
kezdenének megmutatkozni. A pápaláto-
gatás méltóságteljesen zajlott, nem volt 
ellentüntetés, nem voltak félreérthető 
táblák, fujjogás. Mintha Pio atya látomá-
sa Magyarország evangelizáló szerepéről 
kezdene megvalósulni, mintha nyílna a 
kalitka ajtaja. Ha ezen az úton haladunk 
tovább, akkor a normalitás Közép-Euró-
pából kiindulva olyan lendületet kaphat, 
ami tőlünk nyugatabbra is forradalmat in-
díthat el. 

Szabó Horváth Edina
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Érdeklődni lehet a templom nyitvatartása idején a 

sekrestyében, illetve a +36-30-266-3587-es telefonszámon

Urnafülkék válthatók a fatimai Szűzanya 

Templom AlTemplomábAn

 Ú
jte

le
pi

 Z
ar

án
do

k Impresszum

Megjelenik a Fatima Csillaga Alapítvány 
gondozásában.

A kiadvány a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával valósult meg.
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Cím: Szent István Plébánia 
1237 Budapest Szent László u. 149.  
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Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu 

Idén Is szeretettel várunk 
mInden zarándokot  

templomunk októberI búcsújára!

Vendégünk: Bese gergő, 
Tass, dunaVecse, és szalkszenTmárTon pléBánosa

október 17. vasárnap

9 óra: A zarándokok fogadása
11 óra Ünnepélyes rózsafüzér (Király Attila plébános)
12 óra Ünnepi Szentmise, vendég: Bese Gergő 
Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával.

mIndenkIt szeretettel várunk!

(Bp. 1237 Szent László út 149 tel.: 06-30-266-3587; Megkö-
zelítés: A határ úti metró állomástól a 123- as busszal, autóval 
az M0-ás autóút felöl az M5-ös bevezető szakaszán érdemes 
jönni.)

A 2021 és 2022-ben 
megjelent Újtelepi Zarándok 
kiadványok elkészítéséhez 
és terjesztéséhez a Magyar 
Kormány a Nemzeti 
Együttműködés keretében 
a Bethlen Gábor Alap 
pályázatán keresztül nyújtott 
támogatásával járult hozzá.


