
Kedves Testvérek!

1./ 2017. május 13-án a Szűzanya megjelent három pásztorgyereknek a portugáliai Fatimában. A 
jelenések  hat  hónapon  át  tartottak,  az  utolsóra  október  13-án  került  sor.  A Szűzanya  azt  kérte 
Jácintától  (7),  Franciscótól  (9)  és  unokatestvérüktől,  Luciától  (10),  hogy  imádkozzanak  a 
bűnösökért, mert sok bűnös jut a pokolba azért, mert nincs aki imádkozzon értük. 
     A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 100 évvel ezelőtti esemény emlékére  országos 
zarándoklatot  hirdetett  a  Fatimai  Szűzanya  budapesti  templomába.  Az  ünnepi  szentmise   az 
utolsó fatimai jelenés napján, 2017. október 13-án, pénteken 11 órakor lesz a Soroksár-újtelepi 
templomban  (Budapest,  XXIII.  Szent  László  u.  149.)  Ez  a  nap  egyébként  a  templom 
felszentelésének 15. évfordulója is egyben, tehát búcsúnyerési alkalom.
     A templom megközelíthető: Ferenciek terétől az M3-as metró Határ úti végállomásáig, onnan a 
123 A jelű autóbusszal a templomnál lévő végállomásig. 
     A szervezéssel megbízott Snell György segédpüspök atya kéri, hogy 2017. március 1-ig jelezzük, 
hányan kívánnak részt venni  a zarándoklaton plébániánkról.  Ezért  kérem, hogy pozitív  szándék 
esetén a levél alján lévő jelentkezési lapot szíveskedjenek bedobni a plébánia levélszekrényébe, 
vagy leadni a sekrestyében.

2./ A JULIANUS TOURS UTAZÁSI IRODA „Fatima a 100 éves centenárium fényében” 2017. 
július 29. - augusztus 4. (7 nap, 6 éjjel) zarándokutat szervez, melynek pap kísérője Kertész Péter  
kanonok, Csepel-belvárosi plébános.
     Szállás, elhelyezés: Fatimában és Portoban középkategóriás, színvonalas 2-3 ágyas zuhanyzós 
szállodai szobákban. Részvételi díj: 295.000 Ft, egyágyas felár 40.000 Ft. Ellátás: a szállodákban 
félpanzió,  a  repülő  fedélzetén  pedig  szolid  ellátás  van.  Utazás:  repülővel,  a  programok  között 
légkondicionált autóbusszal.
     Érdeklődni Kertész Péter atyánál 20/917-7598, vagy a Julianus Tours Utazási Irodában: 1/374-
0037, 1/374-0038  e-mail: julianustours@t-online.hu  ill. info@juliar 
     Részletes program a templomi hirdetőtáblán olvasható.

3./ Mire ad alkalmat egy zarándoklat? 
     Szent Ágoston püspök szavaival élve: a lelki töltekezésre. „Gondold el: Isten mézzel akar téged 
megtölteni, de ha ecettel vagy tele, hová teszed a mézet? Öntsd ki, ami eddig benned volt, tisztítsd 
ki  lelked  edényét,  tisztítsd  ki,  ha  kell,  fáradsággal  is  kisúrolva,  hogy  alkalmas  légy  annak 
befogadására...  Tágítsuk ki  tehát  őfeléje  a  lelkünket,  hogy ha  jön,  betöltsd  azt.  Hozzá leszünk 
hasonlók, mert látni fogjuk őt, amint van (1 Jn 3,2).

      Végül Ferenc pápara hivatkoznék, aki megválasztása után azt üzente argentinai híveinek: ne 
utazzatok Rómába nagy költségen, zarándoklatra saját hazátokban is van lehetőség. 
     A zarándoklat  lényege  nem a  turisztikai  látványosság,  hanem a  lélek  megtisztítása  a  bűn 
„ecetjétől”,  hogy  a  búcsúnyerés  alkalmával  a  kegyelem  „mézével”  töltekezzünk.  Vagyis  a 
zarándoklat lényege a lelki töltekezés!

Budapest-Farkasrét, 2017. február 17.                                                         Gábor atya

------------------------------------------ itt levágandó ----------------------------------------------------------

A 2017. október 13-i Soroksár-újtelepi templomba irányuló zarándoklaton részt veszek, 

és rajtam kívül még:           fő.

                                                                                          …....................................................
                                                                                                            aláírás     
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