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A jövő Istené

Idén száz éve annak, 
hogy Fatimában há-
rom pásztorgyerek-
nek megjelent Mária, 
és ez a jelenés fél éven 
át többször megismét-
lődött. Akkor Mária 
imádkozni hívta a kis 
látnokokat, az imádság 
és a böjt erejére hívta 
fel a figyelmet. Gon-
dolhatunk itt az evan-
géliumi történetre, 
ahol egy ördögűzésen 
Jézus mondja a gonosz-
szal szemben tehetet-
len apostoloknak azt, 
hogy „ez a fajta csak 
böjttel és imádsággal 
űzhető ki”.

 Azóta Fatimából 
világméretű mozgalom 
lett, és a mozgalom 
azóta is ezt hirdeti: 
imádsággal és böjttel 
kiűzhető a gonosz, 
legyőzhető a gonosz. 
Mária Fatimában 
megmutatta a pokol 
látomását, azt az állapotot, ahova a 
gonosz taszítani képes. Isten egészen mást 
készít azoknak akik őt szeretik, Jézus az 
üdvösségre akar elvezetni minket, Mária 
pedig mindig arra hív, hogy tegyük meg 
amit Ő mond. Ahogy az üdvösség, úgy 

a pokol is itt kezdődik 
földi életünkben, és 
már itt lecserélhetjük 
az üdvösségre, ha 
hagyjuk, hogy a 
bennünk lévő hiányt 
Isten töltse ki. Mária 
kegyelemmel teljes, a 
Szentlélektől eltöltött, 
szeretne minket 
is a Szentlélektől 
eltöltöttnek látni. Ő 
tudja mi a boldogság, 
azért látja meg azt is ami 
nem az, a poklot. Ő az, 
aki észrevette Kánában 
hogy fogytán a bor és 
közbenjárt Jézusnál, 
hogy megmentse 
az örömöt. Máriát 
boldognak hirdeti 
minden nemzedék, 
ő tudja a boldogság 
titkát, amit minden 
ember keres, és minden 
vágya elvezetni minket 
is az igazi boldogságra.

 A Fatimai üze-
net szólt a Pápa elle-

ni merényletről, ami azóta beteljesült, 
és nagy keresztényüldözésről, ami 
valóban bekövetkezett a kommunis-
ta államokban, de ami napjainkban is 
történik. Mária üzenete foglalkozik 
Oroszországgal, ahol abban az évben 
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születik meg a világ első harcosan ateista állama. A kommunizmus Istent akar-
ta száműzni az emberek világából, és ezt az eszmét terjesztette világszerte. Az 
Orosz ateizmusnak azóta vége, megbukott a gonosz, ami biztosan Fatimának 
is köszönhető. A gonosz persze nem adja fel, újabb és újabb módon üti fel a 
fejét Európában és világszerte, ma már sokszor inkább a jó álarca mögé bújva. 

Száz év alatt sok minden történt a világban, a gonosz megmutatta arcát a 
kommunizmusban, a nácizmusban, és manapság a liberalizmusban. Célja mindig 
ugyanaz: elpusztítani az embert, vagy legalábbis boldogtalanná tenni, megfosztani 
Istentől, akihez tartozik, és aki nélkül nem lehet teljes az élete.

Sokat emlegetem itt a gonoszt, de Fatima üzenetétől úgy érzem elválaszthatatlan. 
Fatima szembesít azzal, hogy a gonosz létezik és munkálkodik! Sokan tagadják a 
létezését, de ez éppen neki segít, igy titokban munkálkodhat.

 Fatima üzenete azonban mégsem pesszimista: az örömhírt, az evangéliumot 
hirdeti, azt, hogy Jézus legyőzte a Sátánt, és vele mi is legyőzhetjük. Mária 
figyelmeztet és munkálkodni hív: cselekedjünk vele együtt! Ahogyan az apostolok 
Máriával együtt imádkoztak és várták a Szentlélek pünkösdi kiáradását, úgy tegyük 
mi is ezt, imádkozzunk és cselekedjünk Máriával. Fogadjuk Máriát a szívünkbe, 
hiszen ő egészen tiszta, ő közösségben van Istennel, ő tud minket vezetni célunk 
felé. Mária az egyetlen ember, aki le tudja leplezni a gonoszt, mert benne Isten él, 
ezért különbséget tud tenni igaz és hamis boldogság között.

 Máriatiszteletünk lényege talán az, hogyha szeretjük Máriát, 
akkor hasonlóvá kezdünk válni hozzá, hasonlítani kezdünk arra, 
aki nagyon fontos nekünk. Ha szeretjük, akkor szeretünk vele 
lenni, vele munkálkodni, akkor azonosulunk azzal, ami neki fontos. 
Máriának pedig az a legfontosabb, hogy mindenki eljusson Szent 
Fiához, Jézushoz, és benne megtalálja élete értelmét és boldogságát.

 A Fatimai jelenés Isten felé fordít; afelé az Isten felé, akinek Mária teljesen 
átadta önmagát. A Fatimai jelenés századik évfordulóján mutassuk meg Mária 
iránti szeretetünket, ünnepeljünk együtt október 13-án, abban a templomban, amit 
Fatima Közép-Európai Szentélyeként építettünk 2000-ben, az új évezred kezdetén. 
Hirdeti ez a templom és a tornyán álló Mária, hogy a jövő Istené.

Király Attila plébános

100 éve  jelent meg a Szűzanya 
Fatimában.

2017. október 13-án 
a Magyar katolikus egyház 

itt ünnepel!
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„Boldognak hirdet engem minden 
nemzedék”

-Hogyan alakult a soroksári templomépítés terve a későbbiekben? 

-Farkas Béla plébános úr a szabadabb időkben már szeretett volna templomot építe-
ni, de eleinte az anyagi háttere nem volt meg hozzá, később pedig az ereje fogyott el. 
Marosi Gábort ismertem, őt ajánlottam építésznek a templomhoz. Soroksáron lakott, 
tervezett is már templomot, és nem utolsó sorban mélyen hívő ember volt, úgy gondol-
tam, érdemes lenne őt felkérni a feladatra. Gábor eljött, de még nem volt igazán elgon-
dolása arról, mi is Fatima mondanivalója. Közben én bekerültem a Központi Szeminá-
riumba prefektusnak, majd sprituálisnak, és ott volt vendégünk Kondor Lajos atya. 

-Volt egy váci egyházmegyés pap, bizonyos 
Novák József, aki orosz hadifogságba ke-
rült. Megfogadta, hogy ha hazatér, akkor a 
Fatimai Szűzanya tiszteletére kápolnát épít. 
Hazajött, és Soroksár-Újtelepen, az új papi ál-
lomáshelyén megvett egy házat, amit átalakí-
tott, ebből lett a Fatimai Szűzanya kápolnája. 
Tudta, hogy kellene egy nagyobbat építeni, 
de pont akkor élesbe váltott át a kommuniz-
mus, hiába gyűjtögette a pénzt is, nem lehe-
tett templomot építeni. Azt viszont megtet-
te, hogy írt Fatimába, hogy küldjenek onnét 
szobrokat. Koporsószerű ládákban meg is 
jöttek a szobrok a vámra, Novák atyát meg-
dorgálták, ugyanakkor olyan hatalmas vámot 
vetettek ki a ládákra, amit képtelenség volt ki-
fizetni. Azonban a hatóságnak útjában voltak 
a ládák, megsemmisíteni nem merték őket, 
visszaküldeni nem lehetett, így egy idő után mégiscsak átadták neki, némi pénz fej-
ében. Így kerültek Soroksárra a szobrok, amelyeket zarándokok látogattak akkor 
már – így kezdődött a mi fiatal templomunk története 1955-ben, ahogyan fölépülé-
sének talán leghitelesebb tanúja, dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek meséli. 
Személyesen ismerte Novák atyát, utódját Süle Andrást, és papi munkájában segí-
tette Farkas Béla plébánost, amikor ő maga a közeli Pacsirtatelepen volt káplán. Az 
ő ajánlására lett Marosi Gábor a templom építésze, majd a tervek elfogadásánál is 
közbenjárt Esztergomban. Amikor az érseki kertben a meleg tavaszi napsütésben 
és madárcsicsergésben leültünk az interjúhoz, akkor is éppen ezer dolgot építettek-
újítottak Kalocsán – többek között a fogadószobáját is. Építenek -mondta -, hogy a 
„Boldognak hirdet engem minden nemzedék” jóslata valóra válhasson a mi korunk-
ban, és az ő életében is.

Fotó: MTI Ujvári Sándor
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Megemlítettem neki, hogy van Budapest külvárosában szándék arra, hogy templom 
épüljön a Fatimai Szűzanyának. Így adódott, hogy a leiria-i püspök társaságában 
meglátogattuk Marosi Gábort, aki a püspöktől meghívást kapott Fatimába, ennek 
az imádságos ott-tartózkodásnak a gyümölcse lett ez a különleges templomterv. 
Ezt a tervet én vittem föl az Esztergomi Egyházmegyei Művészeti Bizottságába 
jóváhagyásra. 

-Milyen ember volt Kondor Lajos atya? 

-Kondor atya nagyon kedves, és nagylelkű ember volt. Ötven évig élt Portugáliában, 
de magyarságát mindvégig megőrizte, szerette a hazáját, a magyarokat megkülönböz-
tetett szeretettel fogadta Fatimában: segített rajtuk, kedvezményes kegytárgy-vásárlást 
tett lehetővé számukra, a papokat is segítette. Nagyon kedves ember volt, apostola volt 
a Fatimai Szűzanya tiszteletének. 

-Ön is járt Fatimában. Mi különbözteti meg más Mária-kegyhelyektől? 

Lourdes-ba például inkább gyógyulni járnak az emberek, és sok minden elsősorban ennek 
van alárendelve. Fatimában viszont nagy élmény volt látni, hogy férfiak, fiatal családapák 
szeretteikkel ugyanúgy részt vesznek az esti körmeneten, mint a többi zarándokok. Fati-
mát a családok zarándokhelyének érzem.

-Mi a Mária-tisztelet jelentősége? 

-A Regnum Marianum papi közösségéhez tartozom, ez is közrejátszik a Má-
ria-tiszteletemben. Jézus Anyja – ezzel megadtuk tiszteletünk igazi és végső 
okát. Mária neve is ezért van a püspöki címeremben. Egy-két Máriás temp-
lomnak voltam a papja is, de önmagában a Mária-tisztelet minden katolikus 
ember hitében benne van. Evangéliumi dolog: ő az, aki örökérvényű utasítást 
ad számunkra, mikor azt mondja: „tegyétek, amit (Jézus) mond”! Mária tehát 
közbenjáró. Isten akaratának folytonos keresése jellemzi - ebben is példakép 
számunkra, állandóan fel kellene tennünk a kérdést magunknak: mi az, amit 
nekem kellene tenni, ahogy Mária tette. Isten magasztalása állandó imában: 
erre ő nagyon szép példát mutat a Magnificat-ban. Mária csodálatosan helytáll 
nehéz helyzetekben, hiszen Jézus nem vonta ki őt a megpróbáltatott emberek 
sorából, hanem beteljesedik rajta, hogy „a te lelkedet is tőr járja át”, és mégis 
ott van végig, hűségesen a kereszt mellett, nem rogyadozik, hanem áll.  Abban a 
jézusi mondatban, amit a Mester Jánosnak mond, hogy „Íme, a te anyád”, benne 
van minden, ami miatt a mai keresztény ember az egyház Anyját látja benne. 
Végül: Mária ott van Jézus tanítványai között, betöltvén azt a szerepet, amit a 
kereszten függve meghagyott Jézus neki, rámutatva Jánosra: „Íme, a te fiad”. 

-Mária Országának hívjuk magunkat. Milyen jövőt remélhet egy Mária pártfogásába ajánlott nép? 

- Több ilyen nemzet van, de mi első államalapító királyunktól kezdve abban a hitben 
élünk, hogy a Máriának felajánlott korona az országot is jelenti, és hogy István király 
Mária pártfogásába helyezett bennünket. Az Isteni Gondviselés azonban nem azt jelenti, 
hogy a sorsunk mentes lesz minden megpróbáltatástól, de még azt se, hogy a keresztény-
ség ezen a területen megmarad. Az a gondviselő isteni terv, ami Szűzmária közbenjárásá-
val is megvalósul, végső soron az üdvösséget ígéri, bár bátran kérhetjük a népünkért való 
közbenjárását, imáját, mert azt is láthatjuk, hogy a demográfiai csökkenéssel, meg egyéb 
más problémákkal együtt elég nehéz helyzetben van a nemzet, az ország. 

-Mi a fatimai jelenés üzenete ma? 

-A fatimai jelenés beteljesedett. Oroszország elhagyta a kommunista ideológiát, és azt 
látjuk, hogy az ország vezetője jobban védi a kereszténységet, mint Európa államfői. 
Erre gondolni sem mertünk volna harminc évvel ezelőtt. Mert még azt talán elgondol-
hatónak tartottuk, hogy a kommunista rendszer megbukik, vagy materialista kapitaliz-
mussá alakul; de hogy most Oroszországban van egy réteg, amelyik a keresztény gon-
dolatot az ortodoxián keresztül is erősíti a világban, ez akkora fordulat egy ilyen nagy 
állam részéről, ami csodaszámba megy. Mária Szeplőtelen Szíve diadalmaskodott.

Sz. H. E.   
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Az ima értelméről

Templomunkban minden elsőszombaton, és a 13-át követő vasárnapi 
szentmisék után rózsafüzér imádságot végzünk négy szándékra. A 
bűnösök megtéréséért, hitünk megerősödéséért, nemzetünkért, és 
családjainkért imádkozunk. Hogy miért fontosak ezek az imák – erről 
elmélkedett közösségünk öt tagja.

A bűnösök megtéréséért

A Paradicsomban Isten és ember között tökéletes volt az összhang. Azonban elhittük, 
hogy Isten nélkül is tökéletesek vagyunk, nincs szükségünk Istenre a boldogsághoz. Így 
bűnösökké váltunk, elvesztettük közvetlen kapcsolatunkat Istennel, félelem és magány 
lett a részünk. Védekezésül kialakult az EGO, az önző énünk, amely elzárja előlünk a 
lelkünk mélyén lévő isteni magot. 

A Szűzanya kivételével mindnyájan végigéljük ezt a folyamatot, 
mindnyájan egyformán bűnösök vagyunk, és végleg ebben az állapotban is 
maradtunk volna. De Isten végtelen szeretetével, kegyelmével megmentett 
minket. Jézus megtestesülése által magára vállalta bűneinket, szenvedése 
és kereszthalála által megváltott minket, kiszabadított a bűn fogságából. 

Mindnyájunknak lehetőséget adott, hogy a Jézusba vetett HIT által 
megszabaduljunk bűneinktől, tisztán újjászülessünk. Ez a folyamat a 
megtérés, mely által újra Isten gyermekei lehetünk.

Fő keresztényi feladatunk, hogy embertársainkat is elvezessük erre az útra.

Az önzetlen szeretet cselekedetei között az egyik legfontosabb a másokért 
végzett ima, könyörgés a még meg nem tért testvéreink megtéréséért. A Szűzanyának, 
fatimai megjelenésekor is ez volt az egyik fő kérése. A kitartó ima - a Szűzanya közbenjárását 
is kérve, - mindig meghallgatásra talál Istennél. Ezt bizonyítja a szentek általi kitartó 
könyörgés hatására megtörtént számos bűnös megtérése is. Tudva, hogy önmagunktól 
soha sem tudtunk volna a bűn fogságából megszabadulni, soha ne ítéljünk el másokat, 
fáradhatatlanul és bízva Isten végtelen kegyelmében, imádkozzunk a még meg nem tért 
testvéreinkért!

Dr. Szabó István 

Hitünk megerősödéséért

A hit az életem legnagyobb ajándéka, féltve őrzöm. Születésem pillanatában - az 
élettel együtt - édesanyámtól és édesapámtól kaptam. És amikor felnőttem, és a hitem 
is felnőtt lett, hirtelen mégis hiányérzetem támadt. Hiába jártam templomba minden 
vasárnap, látogattam a hittanokat, mondtam el a Miatyánkot minden este, ministráltam 
és gitároztam a templomi kórusban, mégis azt éreztem, hogy valami hiányzik. Sok évbe 
telt, amíg rájöttem, hogy mi az: a személyes, mindennapos, mély kapcsolat Istennel. Az 
a fajta kapcsolat, amikor nem csak elmélet az, hogy Isten bennem él és én őbenne, hanem 
élő valóság . Amikor szüntelenül figyelek Istenre, ő irányítja az életemet, utat mutat, 
vígasztal, bátorít, szolgálatra és tanúságtételre indít. Arra vágytam, amit Pál apostol így 
fogalmaz meg: „Élek, de nem már nem élek, hanem Krisztus él énbennem.” Két évtizedig 
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vágytam az „igazi megtérésemre”. És egy hatalmas kereszt viselése 
közben 43 évesen megkaptam ezt a csodálatos kegyelmet…

Ma már az életemben igyekszem mindent Isten szemüvegén át 
szemlélni. Tudom és érzem, hogy az Úr szeret és gondoskodik 
rólam. Mindenben őt látom, minden örömömben, szomorúságom-
ban őhozzá fordulok, hittel ráhagyatkozom. Látom a számtalan 
csodát, amivel az életemben megajándékoz. Látom, hogyan irányít 
és hogyan rakódnak össze általa az életem mozaik darabjai egy 
gyönyörű képpé, ahol nemcsak az örömnek, de a szenvedésnek is 
helye van. Mert a szenvedés is hordozhat gyümölcsöt, a hit további 
mélyülését, az Istenkapcsolat erősödését. Hatalmas öröm van ben-
nem a hit által, amit nagyon szeretnék más emberekkel megosztani. 

Nagyon vágytam az igazi, élő hitre és nagyon sokáig. Így szen-
vedélyesen ragaszkodom is hozzá, minden erőmmel azon va-
gyok, hogy megőrizzem, tápláljam a lelkemben. A hitem kicsit 
olyan, mint az izmom: ha erősítem, csodákra képes, azonban ha 
nem foglalkozom vele, ha nem használom, gyorsan elsatnyul. 

A hit terén az „izomfejlesztés” egyik formája, ha lelkileg töltő-
dök. Ha keresem a lehetőséget, hogy élő keresztény közösség-
be tartozzak, hogy Istenről és a hitről beszélgessek másokkal, 
részt vegyek lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon, keresztény 
tartalmú írásokat olvassak, vagy ilyen tárgyú filmeket nézzek, 
olvassam a Bibliát. Az „izomerősítés” másik módja, ha a hi-
temből cselekedetek fakadnak. Ha jézusi életet élek, szeretettel 
tekintek a másik emberre, képes vagyok megbocsátani, lemon-
dok a saját javaimról, kényelmemről és a rászorulók felé tu-
dok fordulni. Ezek a hitből fakadó cselekedetek olyan örömöt 
hordoznak, amelyben folyamatosan Krisztust lehet felfedezni. 

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jak. 4,8) 

Király György

Nemzetünkért

Fatimából két kérés érkezett a világba Máriától: imádkozzunk és 
hozzunk áldozatot a bűnösök megtéréséért. Forduljunk újra Isten 
felé, a gőg és az önzés helyébe a testvéri szeretet lépjen!

Mi katolikusok, Fatima küldetésének hordozói, templomunkat és közösségünket en-
nek az üzenetnek a szolgálatába állítottuk. Ezzel kinyilvánítottuk felelősségünket az 
egész világ és az emberiség megmaradásáért, és ezen belül soroksári magyarként ha-
zánkért és nemzetünkért! Itt a Kárpát-hazában, magyarul imádkozva kell teljesítenünk 
vállalásunkat. Csak nekünk adatott meg talentumként a történelmünk, a nyelvünk, a 
zenénk és az énekeink, táncaink, egész műveltségünk, mellyel gazdálkodnunk kell, és 
elszámolnunk.

Magyarul imádkozunk az egész világért, de a mi magyar világunk itt van. A nemzet-
nek pedig kell a haza, a kettő elválaszthatatlan egymástól.

Sok bűnre utal az a sok csapás, amely hazánkat érte az eltelt 1100 év során, és ez a 
nemzetben mindig ott sejlett, még a Himnuszunkban is helyet kapott. Van okunk a 
megtérésre, ideje már visszatalálni Istenhez. Ha javulást várunk hazánk állapotában és 
a nemzet sorsában, azért tennünk is kell valamit. Mária üzent Fatimából: szabadítsá-
tok meg a világot a bűntől, legyetek Isten népe! Ez ránk éppen így érvényes: tisztítsuk 
meg hazánkat a bűntől, legyen a magyar újra Mária népe! Amikor hátat fordítunk a 
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küldetésünknek, valójában árulást követünk el, az Isten nélküli 
világot kergetjük. Következményeit naponta érzékeljük, idegenbe 
szakadva és itthon acsarkodva egymással.

Imádkozzunk és tisztuljunk meg! Kérjük a Szűzanya közbenjárá-
sát hazánkért és nemzetünkért, annak az ígéretnek a tudatában, 
hogy a bűnösök megtérnek, és akkor hazánk és egész nemzetünk 
felszabadul, nem csak a bűn rabságából.

Dücső Csaba

Családjainkért

Hogy milyen az imádság? Kicsi, törékeny, de mégis óriási ere-
jű. Természetes, egyúttal mégis természetfölötti. Csendes, de 
mégis égbekiáltó. Kézzelfogható, ugyanakkor mégis sokolda-
lú. Az ima lehetőség, társ és eszköz, melyhez nyúlhatok, ha 
baj van, ha egyedül vagyok, ha elakadok, ha segíteni szeretnék 
másokon, vagy tenni másokért. Ha az imádságra gondolok, a 
Szűzanya jut eszembe, égi Édesanyánk, akit Jézustól kaptunk 
ajándékba, hiszen Ő, bár törékeny, természetes, csendes és 
gondviselése sokszor kézzelfogható, mégis óriási, természetfe-
letti, égbekiáltó és nagyon sokoldalú. Ha arra gondolok, hogy 
imádkoznék, akkor is a Szűzanya jut eszembe, hiszen ki más 
tudná közvetíteni ügyes-bajos gondjaimat, kéréseimet, hála-
adásomat kifejezőbben, szelídebben, de határozottan a Jóisten 
felé, mint Ő. Ki más tudna olyan sokoldalúan gondoskodni, 
a lehetetlen helyzetekben is kiutat mutatni, a legnagyobb ma-
gányban is társam lenni, megnyugtatni, vagy csak meghall-
gatni, mint Ő. Ha a családomra gondolok, akkor is a Szűz-
anyára tekintek, hiszen kinek a kezében lennének nagyobb 
biztonságban, szeretetben, mint Égi Édesanyánknál. Nélküle 
el sem tudom képzelni, hogy bogozódnának ki szálak, hogyan 
oldódnának meg problémák, hogyan simulnának el konflik-
tusok, hogyan gyógyulnának meg a betegeink, hogy tudnánk 
elhordozni mindennapi keresztjeinket! Köszönöm Szűz-
anyám a sok imameghallgatást és közbenjárást Fiadnál értünk! 

Svajcsik Bea és Tóth Zoltán

HÍREINK

A Szent István Plébánia közössége 2011 októberében kezdte el a Plébánia és Zarán-
dokszállás építésének II. ütemét, mely a közösségi épületet kivitelezését jelenti, ez 
köti majd össze a jövőbeli zarándokszállást a jelenlegi plébániaépülettel. 2016-ban a 
pályázati pénz segítségével még közelebb jutottunk a teljes befejezéshez: a földszinten 
a festés, az összes hidegburkolat, a mosdóhelyiségek térelválasztó elemei és a belső aj-
tók is elhelyezésre kerültek. A karzaton szinte teljes a 
készültség: a festés, hőszigetelés és gipszkartonozás 
is megtörtént. A villanyszerelés és gépészeti szerel-
vényezés szintén kész van, a parketta, és a belső aj-
tók elhelyezésre kerültek.

A kép a zarándokszállás első elkészült szobáját mutat-
ja, mely prototípusként szolgál a későbbi szobákhoz. 

Tamási Ferenc templomgondnok
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