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CENTENÁRIUMI ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA
2017. szeptember 26-án, kedden kora reggel zarándokútra indultunk a váci
Kocza Tours szervezésében a portugáliai Fatimába, hogy ott ünnepeljük meg a
Szűzanya jelenéseinek 100. évfordulóját. Idegenvezetőnk Galambossy Endre atya
volt, aki kedves, közvetlen modorával annak a szívébe is belopta magát, aki még
nem, vagy csak kevéssé ismerte. Szlovénián, Olasz-, Francia- és Spanyolországon
keresztül érkeztünk meg úti célunkhoz Fatimába. Lelkivezetőink: Galambossy Endre
atya, Kelemen Zoltán atya (kemencei plébános) és Mahimai Raj Anthony (tamil
származású dél-indiai) atya (pestszentlőrinci plébános) voltak. Mindhárom atya
elkápráztatott bennünket jókedvével, humorával és tudásával. Endre atya ismertette
az utunk során érintett országok történelmét, földrajzát, népességét, szokásait stb…
Sok humorral fűszerezte mondandóját. Még nyelvórát is tartott. Zoltán atya Don
Boscótól vett kis történeteivel nyűgözött le minket. Mahi atya pedig, aki Indiából jött,
tamil anyanyelvén énekelt nagyon szép Mária-dalokat. Csodálatos tájakon vezetett
az útunk: a szlovén Alpok, a francia riviéra, hegy-völgy, káprázatos tenger és a
pálmafák –lenyűgöző látvány volt. Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Ragyogó
napsütés és kellemes meleg volt végig. Első tranzitszállásunk az olaszországi Celle
Ligurében (Genova közelében, cca. 1200 km), a tengerparton volt. Kora reggel
továbbutaztunk Barcelonába, ahol a második szállásunk volt. Ízletes vacsora után
kipihentük a kb. 1000 km-es utat. Harmadik nap hosszú szerpentin úton, lassú
buszozás után csodálatos sziklahegyek közé érkeztünk, és megpillantottuk
Montserrat bencés kolostorát. A kolostor és a templom megtekintése után a három
atya koncelebrációs miséjén vettünk részt, majd soron kívül megnézhettük a Fekete
Madonna szobrát. Innen Zaragozába, következő szálláshelyünkre indultunk. Itt az
Ebro folyó mellett az Oszlopos Madonna bazilikájába jöttünk. Ez is nagyon szép
volt. Negyedik nap kiadós reggeli után indultunk Portugáliába, Fatimába. Még
mintegy 900 km állt előttünk. Tanulságos történetek, versrészletek, spanyol és
portugál történelmi és helyrajzi tájékoztatás, közös imádság és éneklés töltötte ki a
hosszú út alatt az időt. Közben kb. három óránként meg-megálltunk az autópályán
egészségügyi szünetekre, kis mozgásra, egy feketére vagy üdítőre. Fatimában a
verbiták zarándokházában szálltunk meg három éjszakára, ahol reggelit és finom
vacsorát fogyaszthattunk. A zarándokház kápolnájában kétszer vettünk részt
szentmisén, amelyen fiatal orgonista szakos ministránsunk, Tüzes Marcell Sámuel
orgonált és vezette énekünket. Ötödik nap a régióval ismerkedtünk. Fatima
környékén csillagtúra-szerűen szinte kötelező meglátogatni azokat a kisvárosokat,
amelyekbe mi is elmentünk. Batalhába (batalja, am. csata) érkeztünk először. A

Győzelmes Szűzanya gótikus templomát és kolostorát néztük meg. Nagyon szép és
hatalmas épület, melynek egyik része, az apszis köré tervezett befejezetlen
kápolna. Innen Alcobaca (alkobaszá)-ba mentünk. Valamikor ez volt Portugália
leggazdagabb és legnagyobb ciszterci kolostora. Ma már ez is üres, csak a turisták
látogatják ódon termeit. A kívül gyönyörű barokk homlokzat mögött belül gótikus, ma
is működő monumentális templom áll. A város nevezetes a kerámiájáról és a
Portugália-szerte jellemző azuleju (azulezsu)-ról, a falakat borító kék mintázatú
csempéről. Továbbmentünk Nazaréba. Az alsó városban egy jót boroztunk a
zarándokházból hozott hegylevéből, majd a portugál konyha ízeivel ismerkedtünk
óceánparti éttermekben. Utána fölmentünk a felső városba. Sziklára épült ez az
egykor volt halászfalu. A legenda szerint egy intéző szarvast üldözött, amely az
óceánba zuhant. A lova megtorpant és fölágaskodott a szikla szélén, majdnem
leesett. Ekkor pillantott meg a sziklahasadékban egy Szűzanya-szobrot. A
segítségét kérte, és megmenekülése emlékére egy kis kápolnát emeltetett a szikla
fölé. Az Atlanti-óceán kimondhatatlanul szép, többméteres visszacsapódó, dübörgő
hullámaiban gyönyörködtünk. Fürödni itt mindig nagyon veszélyes a hullámok erős
szívó hatása miatt. Sokan vesztették már itt életüket. Megnéztük a fölső város
főterén álló szép kis barokk templomot és a benne őrzött kegyszobrot. Visszatértünk
a szállodába, majd részt vettünk a jelenések helyén emelt kegykápolna mellett
végzett rózsafüzér-ájtatosságon és az azt követő gyertyás-fáklyás körmeneten a
bazilika előtti hatalmas téren. Felejthetetlenül szép volt. A hatodik nap vasárnap volt.
De. 10 órától közös szentolvasón vettünk részt a jelenési kápolna mellett, majd
ünnepélyes főpapi nagymisét celebrált a bazilika szabadtéri oltárán Philipe Barbarin
bíboros, Gallia prímása, lyoni érsek három másik püspökkel és mintegy száz
pappal. Délután végigjártuk a külföldi magyarok adományaiból épült keresztutat és
annak végén bementünk a Szent István király-kápolnába, mely fölött áll a magyar
kálvária. Ezután a három kis fatimai pásztorgyermek, Lúcia (lúszia), és az idén
májusban szentté avatott Francisco (franszisku) és Jacinta (zsaszinta) szülői
házába mentünk. Útközben templomunk és annak fatimai engesztelő imacsoportja
részére vásároltunk egy nagy Fatimai Szűzanya-szobrot. Vacsora előtt megnéztük a
fatimai bazilikát és benne a látnokok sírját. Hetedik nap búcsút vettünk Fatimától, és
elindultunk Santiago de Compostelába. A városnév jelentése csillag mezeje. Itt az
id. Szent Jakab apostol sírja fölé emelt monumentális bazilikát néztük meg.
Hatalmas és csodálatos, nagyon szép templom. Lementünk Szent Jakab sírjához,
és fölmentünk a főoltár fölé emelt óriási szobrához, ahol minden pazaron díszítve
arannyal. Láttuk a nagy tömjénezőt is. A három pap egy külön kápolnában mutatott
be szentmisét részünkre. Nyolcadik nap ismét hosszú buszozás volt, melynek végén
Lourdes (lurd), a legismertebb Mária-kegyhely várt ránk. Kiadós vacsora után részt
vettünk a közös szentolvasón, ahol magyarul is elhangzott az Üdvözlégy és a
lourdes-i himnusz, és láthattuk a gyertyás-fáklyás processziót. A kilencedik napon
de. ¾ 10-kor öt pap (két fővárosi, két erdélyi és egy indiai) mutatta be a magyar
nyelvű szentáldozatot a jelenési hely alatti kis barlang, a Grotta oltárán. Ezt
követően fölkapaszkodtunk a hegyen épült keresztútra, melynek 10. állomását
Magyarország állította. Utána megnéztük a három szintes bazilikát, majd a látnok,
Soubirous (szubiru) Szent Bernadett szülőházát, a Boly-malmot és a cachot (kasó)t, a város fogdáját, ahol rövid ideig lakott a család. Este néhányan, akik még bírtak,

részt vettek a körmeneten. A tizedik napon már haza felé vettük az irányt. A 900 kmes úton láttuk a buszból Carcasson középkori várát a Földközi-tengert és egy
Fatimáról szóló filmet, míg megérkeztünk ismét a Savona melletti Celle Liguréba,
szállásunkra. Zarándoklatunk tizenegyedik napján elbúcsúztunk a csodálatos,
sziklákkal és pálmafákkal szegélyezett tengerparttól. A haza felé vezető úton egy
Lourdes-ról szóló filmet néztünk meg, Szlovéniában a híres fánkból lakmároztunk,
hálaadásképpen elénekeltük a Te Deumot, majd Endre atya összegezte a
zarándokúton látottakat. Köszönetet mondott paptársainak, a buszvezetőknek
Koczka Jánosnak és idősebbik fiának, Kornélnak, a midig derűs és kedves
Koczkáné Icának és a zarándokúton résztvevő utasoknak. Éjfél előtti érkezésünkkel
ért véget a csodálatos 11 napos zarándokutunk.
(Balogh Sándorné)
Jövő év tavaszára egy olcsóbb és rövidebb medjugorjei, őszére pedig egy az
ókori és a keresztény Görögországot bemutató hosszabb utazást tervezünk.
NOVEMBERI PROGRAM-ELŐZETES
09., csütörtök, este 17 h: történelemóra (Farkas-házaspár)
12., vasárnap, este 18 h: A Harmónia női kar jubileumi koncertje
25., vasárnap, de. 10 h: A szentkenet közösségi föladása és a Krisztus Királykórus koncertje
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 2017. X. 29-ÉN
(Évközi 30. vasárnap)
1./ Kedd este ½ 7-kor végezzük az utolsó ünnepélyes szentséges rózsafüzért
litániával. Köznapokon sokkal többen jöjjetek imádkozni és engesztelni!
2./ Szerda mindenszentek szabadnapos parancsolt főünnepén háromszor
mutatjuk be a szentáldozatot: reggel 8, de. 10 és este 18 órakor. Este 19 órakor
tartjuk a halottak esti rövid orgonazenés ima-áhítatot.
Búcsút nyerhetünk a megholtaknak november 1-től 2-a éjfélig templom-, illetve
1-től 8-ig temetőlátogatással. Feltételei: szentáldozás (a kegyelem állapotában) és
ájtatos imádság: Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség.
3./ Csütörtök halottak napja. Este 18 órakor ünnepélyes gregorián requiem
lesz főplébániánk összes halottaiért a szkóla közreműködésével.
4./ Első péntek Porres Szent Márton emléknapja. Reggel ¾ 7-kor gyóntatás és az
irgalmasság rózsafüzérének imádkozása, majd kb. ½ 8-kor Jézus Szíve-litánia lesz.
5./ Szombaton de. 9 órától (rossz idő esetén egy héttel később, 11-én) kérjük a
kedves Hívek segítségét a plébániakert őszi munkáihoz: ágvágás, falevelek
összegyűjtése, kertásás.
6./ Szombat este 19 órától egyórás szentségimádásra hívjuk a testvéreket.

7./ A hátsó faperselyre tett borítékok lapjaira írjátok föl halottaitok nevét, és egy
miseadománnyal együtt dobjátok be a perselybe. Novemberben naponta értük
ajánljuk föl a szentáldozatot. Jövő vasárnap lesz a novemberi nagygyűjtést. (Offera)
A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA A BÚCSÚKRÓL
Egyházunk búcsúkra vonatkozó tanítása hosszú dogmafejlődés eredménye.
Először a gyakorlat vált el az egyházi vezeklés gyakorlatától, ezzel párhuzamosan
kezdődött a fogalomtisztázás, amely a középkor derekán érte el a teljességet.
1./ A bűnök eltörlése után is fönnmarad számunkra bizonyos büntetés, mert
az ember könnyen kicsibe venné a bűnt ha eltörlésével minden adósságunk
eltöröltetne –fogalmaz Szent Ágoston.
2./ A nyilvános vezeklések megrövidítését az ókorban az Egyház mindig azzal
a meggyőződéssel engedélyezte, hogy azt Isten is jóváhagyja; pedig az ilyen
változtatások már a föloldozás után, a szentség keretein kívül történtek.
3./ Kezdetben a vezeklés megrövidítése főleg a confessorok (hitvallók)
közbenjárására történt. Ők az üldöztetésekben kínzatásokat éltek túl, amiért tisztelet
övezte őket. Kialakult a meggyőződés, hogy az egyház közbenjárására Isten az ő
érdemeiket is beszámítja az elengedett vezeklés pótlására. Később hozzávették
Jézus és a szentek érdemeit (az egyház kincstára); az oldás-kötés hatalmából
levezetve az egyház pótolhatja ezekkel az elengedett vezeklést.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h G A Mózer-, a Rustem- és a Tóth-család élő tagjai
É
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: október 29.
7.30 G
rózsafüzér-ájtatosság
8h G
Élő Ilona hálaadása 77. születésnapon
É
9h G
+Balatoni János és neje Erzsébet nagyszülők
É
10 h Zs
Ad int. ord.; +László, vmint élő és +családtagok
É
Kedd 18 h
A rózsafüzér-társulat élő és +tagjai
É
18.30 h
Utolsó ünnepélyes rózsafüzér és szentséges litánia
É
SZERDA: MINDENSZENTEK; november 1.
8h G
A Fekete- és a Maslowski-család +tagjai
É
10 h G
+hívek; Erzsébet feleség és édesanya
É
18 h G A Hernádi-cs. élő és +tagjai, +H. József éapa, +József és Anna nszülők K
19 h G
Halottak esti ájtatosság
OZ
Csütörtök 18 h +hívek; +László és Piroska ker.szülők, +János és Anna nszülők É
+Sehr Éva és +Gábor bérmaapa
Péntek 7 h
+hívek
É; 7.30 h Jézus Szíve-litánia
É
Szombat 18 h +hívek; +Szórád Gyula és +szülők
É
19-20 h
szentségimádás
CS
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: Szent Imre herceg; november 5.
8h G
+hívek; +Kardos István és neje Rózsika
É
9h G
Pro populo; +Móricz Lajosné édesanya (25. évf.)
É
10 h Zs
+Pipás Ignácné Matild nagymama és +Márta lánya keresztmama É
11 h G
Agócs Nimród keresztelője
CS

