
ÚJTELEPI ZARÁNDOK
A Közép-EurópAi FAtimAi SzEntély zArándoKKörénEK 

félévente megjelenő kiadványa

2022 tAVASz

Szabó Oszkár atya köszöntője

Szeretettel üdvözlöm azokat, akik a templombú-

csúra készülnek, és örülök, hogy én is részese le-

hetek ennek az ünneplésnek. Az interjúra az Isteni 

Irgalmasság Vasárnapján került sor, a Szűzanyára 

pedig, mint az Irgalmasság Anyjára gondolunk. Má-

ria a világ végezetéig mindannyiunk irgalmas anyja 

szeretne lenni. Fiatal papkoromban jártam én is Fa-

timában, és nagyon fontosnak tartom, hogy Mária 

kisgyerekeknek jelent meg. Ez jelzés értékű, hiszen 

Fausztina nővérnek Urunk Jézus is gyermekként 

jelent meg. Amikor a szerzetesnővér rákérdezett, 

hogy miért, akkor Jézus azt felelte, hogy mindaddig így fog megjelenni, amíg nincs 

meg benne a megfelelő gyermeki lelkület. Hogy közel kerüljünk Máriához, és ő is 

közeledhessen hozzánk, ahhoz nagyon fontos, hogy egyszerű, gyermeki lelkület le-

gyen bennünk. Nemrég láttam egy újszerű ikont, a Szelíd Mária ikonját. Ezen az áb-

rázoláson Jézus édesanyja ölébe hajtja a fejét. 

Azt kívánom az ünnepre készülő hívő testvéreknek, hogy adja meg nekünk Isten 

azt a kegyelmet, hogy amellett, hogy közösségben ünnepelünk, személyes is legyen 

ez az alkalom számunkra! Találjunk mi is békét Mária karjában, és érezzük közben 

a Szűzanya tekintetét  magunkon, amint őrzi a mi békénket, amelyet Isten kegyelme 

adhat meg nekünk!
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– Hogyan választotta a papi hivatást?

– Jézus személyesen vonzott engem, szerettem a templomban felolvasni, minist-
rálni, vonzást éreztem, hogy pap legyek. A  hivatásom legelején sokat segített, hogy 
szentképeket gyűjtöttem, és különösen szerettem a Jézus Szíve és Szűz Mária szí-
vét ábrázoló képeket, ezek segítették ezt. Nem villámcsapásszerű, hanem fokoza-
tos elhívás volt az enyém, ennek eredményeként végül jelentkeztem az Esztergomi 
Szemináriumba. 

– Megvannak még ezek a szentképek? 

– Nincsenek, mindent elosztogatok, ezeket a ministránsok már megkapták. De 
kárpótoltam magam az ezüstmisémen, arra Jézus Szíve-képet készíttettem. 

– Mikor volt az ezüstmiséje? 

– 2018-ban, itt Dunaföldváron. 

– Tekintsük át egy kicsit a kronológiát. Egyáltalán hogyan került az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegyéből Pécsre?

– Harmadéves koromban a szüleim vidékre költöztek, én pedig követtem őket, 
hogy segítséget nyújthassak nekik, ha szükségük van rá. Akkor nyílt meg Pécsen 
a szeminárium, úgyhogy átkértem magam ide. Szigetvárom voltam egy évig, majd 
Szekszárdon ugyanennyi ideig. Aztán tizenöt évig voltam tábori lelkész, tíz évig Pé-
csen, öt évig Kaposváron, majd úra Pécsen. Aztán kilenc kis falunak voltam plébá-
nosa, 2017. áprilisa óta vagyok a jelenlegi helyemen, Dunaföldváron. 

– Melyiket szerette jobban, a kis falvakat, vagy a nagyvárost?

– Mindig városban laktam, ezért tartottam egy kicsit a kistelepülésektől, de 
végül mindenhol jól éreztem magam, mert mindenhol emberek élnek, Jézus pedig 
szintén ott van mindenütt. Örülök, hogy azt tehetem amit szeretek, és igyekszem 
mindig egyre jobban csinálni. 

– Februárban hallottuk egy prédikációját, akkor kezdődött az orosz-ukrán háború. 
Úgy tűnt, hogy testközelből ismeri ezeket a helyzeteket. 

– Valóban. Pécsi egyházmegyés papként felkértek az újjáalakuló tábori lelkészi 
szolgálatba, külszolgálatban voltam négyszer Koszovóban, egyszer pedig Irakban 
a katonákkal. Ezek műveleti és hadműveleti területek voltak, lőporszagban dolgoz-
tam minkét helyszínen. Az életveszélyt meg lehet szokni, annál sokkal nagyobb 

Őrizze Mária a mi békénket!

Szabó Oszkár atya – bármilyen furcsa is ezt leírni – egyszerre 
pap, és katona. A nyugállományú őrnagy békés és derűs lelkü-
letű ember, talán épp ilyenekre van szükség a harctereken, hogy 
segítséget és feloldozást nyújtsanak tábori lelkészként. Első 
kézből szerzett tapasztalatokat a háborúról, talán nem vélet-
len, hogy köszöntőjében a békéről beszélt. Mint ahogy az sem, 
hogy legkedvesebb Mária-imája a legősibb magyar oltalomké-
rő imádság. Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa plébánosa májusi 
búcsúnk meghívott vendége.
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veszedelemnek éreztem, hogy a katonák a kapcsolataikat veszítik el gyakran, a 
hosszú távollét miatt a családjukkal romlik meg a viszonyuk, vagy az Istennel való 
kapcsolatuk épül le. 

– Mit lehet ilyenkor mondani?

– Szeretni kell őket, és hagyni, hogy kibeszéljék magukból a fájdalmukat. Ha van 
rá igényük, akkor lehet imádkozni értük és velük, megáldani őket. A legfontosabb 
mellettük állni a bajban, a  honvédségtől amúgy sem áll távol a bajtársiasság gondo-
lata. Ahogy egyébként mindannyiunknak szeretni kellene egymást, jóban-rosszban. 

– Dunaföldváron és környékén több templomban is szolgál. Mik a közösségépítés leg-
nagyobb kihívásai manapság? 

– Úgy gondolom, hogy meglévő programjainkat ügyesen kell megrendezni. Fon-
tosak a keretek, vagyis, hogy mindenütt legyen világítás, fűtés. Mindezek mellett 
pedig mindenhol igyekszem jelen lenni, és mindenkivel szóba állok, beszélgetek, 
legyen az városi program, bolt, vagy vadászok, horgászok, kiskertbarátok találkozó-
ja. Ez lassan épülő dolog, ezt is megszoktam a katonák között. És fontos észreven-
ni, hogy mire van igény, oda kell mennünk, ahol a híveink vannak. Most például a 
szociális otthonokba járok be gyakrabban, misét tartani, velük imádkozni, mert ők 
nem mozdulhatnak ki. Vagyis mindenhol meghatározók a helyi adottságok, vala-
mint hogy mire van a papnak bátorsága, meg munkatársa. 

– Szoktak zarándokolni a közösséggel? 

– A vírushelyzet miatt nagyon leültek a dolgok, behúzódók lettek az emberek, de 
szoktunk zarándokolni, és már több programot sikerült újra meghirdetni, megszer-
vezni és megtartani, legutóbb a nagypénteki keresztutat, ez nagy öröm volt. 

– Mivel bátorítaná a zarándoklatokat?

– Ez egy nagy lehetőség, hogy az ember közösség-élményt kapjon, hogy olyan 
emberekkel imádkozzon, beszélgessen, akikkel sehol máshol nem találkozna. Szük-
ségünk van ezekre az alkalmakra. Azt kérem, vagy még inkább tanácsolom, hogy 
ne lehetetlenítsék el magukban Isten szándékát, hátha Isten erre hívja őket. 

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 
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Megjelenik a Fatima Csillaga Alapítvány 
gondozásában.

A kiadvány a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával valósult meg.
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idén iS SzErEtEttEl VárunK 
mindEn zArándoKot  

tEmplomunK májuSi búcSújárA!

VEndégünK: SzAbó oSzKár, 
dunAFöldVár, bölcSKE éS mAdocSA plébánoSA

májuS 15. VASárnAp

9 óra: A zarándokok fogadása
11 óra Ünnepélyes rózsafüzér (Király Attila plébános)
12 óra Ünnepi Szentmise, vendég: Szabó Oszkár
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.


