FATIMAI JELENÉSEK 100. ÉVFORDULÓJA
Száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a
portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és
unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak
meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket és arra
kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a
kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz.
Fatima a világ legismertebb Mária-kegyhelyei közé tartozik, évente milliók zarándokolnak
ide. A Szűzanya jelenéseinek helyén 1918-ban kápolnát építettek, majd lelkigyakorlatos ház
és kórház létesült a völgyben. A bazilika építését 1928-ban kezdték, a szentély előtti nagy
teret 1951-ben alakították ki.
A Katolikus Egyház idén ünnepli a fatimai jelenések 100. évfordulóját. Ez alkalomból
egyházi programok keretében országszerte számos rendezvénnyel emlékeznek meg a
Szűzanya megjelenéséről.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 13-án, pénteken – az utolsó jelenés
évfordulóján - országos zarándoklatot szervez a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére épült
Szent István Király Plébániatemplom előtti térre (XXIII. Szent László utca 149.), ahová
minden egyházmegyéből várják a papokat és a híveket.
9.45 órától közös rózsafüzér imádkozásával készülhetnek fel a zarándokok a 11 órakor
kezdődő szentmisére, melynek főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek lesz.
Az ünnep másnapján, október 14-én, szombaton 10 órától a Mária-jelenések évfordulójának
alkalmából rendezett konferencián vehetnek részt az érdeklődők. Az eseménynek a soroksári
Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István Király Plébániatemplom épülete ad otthont.
A konferencia programja a fatimai jelenések 100. évfordulójának alkalmából:
09.00 Szentmise
Főcelebráns: Snell György esztergom-budapesti segédpüspök
10.00 Kezdés
10.05 Snell György esztergom-budapesti segédpüspök püspöki köszöntő beszéde

10.10 1. előadás: Dr. Kovács Zoltán (teológiai tanár, mariológus):
„Jöjjetek ide a következő hónap 13-án is”
10.40 2. előadás: Fr. Kálmán Peregrin dr. OFM ((plébános, ferences szerzetes, történész):
„Zarándoklat és a zarándokhelyek lehetőségei a Mária-tisztelet megújításában”
11.10 A soroksári Szent István Király Plébániatemplom kórusának előadása
11.15 3. előadás: Dr. Ivancsó István (gör. kat. pap, teológiai tanár):
„A máriapócsi könnyező ikon és kegyhely bemutatása”
11.45 szünet
12.15 4. előadás: Dr. Puskás Attila (dogmatika professzor):
"II. János Pál pápa tanítása Szűz Máriáról a Redemptoris mater kezdetű
enciklikájában"
12.45 A soroksári Szent István Király Plébániatemplom kórusának előadása
12.50 5. előadás: Héray András FSO (a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolna
igazgatója, az MKPK Titkárság irodaigazgatója):
„Fatima üzenete: a fatimai fohász és az engesztelés”
13.20 Zárás
A programokon való részvételhez kérjük az egyénileg érkezők és a zarándokcsoportok
regisztrációját, amelyet az alábbi online felületen tehetnek meg:
https://goo.gl/forms/u207PCZ42yJATjpC2
Kérjük, a további részletekért figyeljék a folyamatosan frissülő www.katolikus.hu honlapot.
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