T-55. A FATIMAI JELENÉS 100. ÉVFORDULÓJA
MAGYARORSZÁGON
A Budapest XX. Kerületében, Soroksáron épült szokatlan kialakítású
templom Fatimai zarándokhely Magyarországon. A kegyhely története a
II. világháborúra, és egy egyéni fogadalomra nyúlik vissza. Egy Novák
József nevű fiatalember orosz fogságba került, és itt fogadalmat tett, hogy
ha hazajut, akkor a Fatimai Szűzanya tiszteletét fogja szolgálni.
Fogadalmát 1957-ben – immár Újtelepi kispapként, - kezdte el azzal, hogy
szobrokat kért Fatimából. --- A szobrok megérkezése országos visszhangra
talált, hiszen a levert forradalom után ez reményt öntött a lelkekbe. Fatima
üzenete nem kedvezett az akkori kommunista hatalomnak, hiszen
Oroszország Szűzanyának való felajánlása szerepelt benne. Ugyanakkor a
Fatimai üzenet véres egyházüldözésről is jövendölt, amit a zarándokok is
ismertek. Ezen ismeret ellenére is, a kis városszéli kápolna zarándokhellyé vált az egész ország számára.
Novák József atya ekkor, 1958-ban templomot épített, amit a hatalom
bezáratott, őt pedig elhelyezték. A templomépítés csak 2000-ben
indulhatott meg. Az építkezés csodálatos körülmények között folyt le,
hiszen nem állt készenlétben még a kezdéshez sem elegendő pénzmennyiség.
2000-ig azonban az elhelyezett pap "lelki templomot épített", életben
tartotta a későbbi templom megépülésének lehetőségét azzal, hogy
imamozgalmat alapított, amit "Közép-európai imatábornak" nevezett el.
Ennek az egész országot behálózó mozgalomnak nagy szerepe volt a
templom felépülésében, egyszerre jelentette az imahátteret, és az
adakozókat is. A Marosi Gábor építész tervei alapján megépült templomot
2002. október 13-án szentelte fel Dr. Paskai László Bíboros úr.
A Szűzanya hat és fél méteres aranyozott szobra 2003. októberében került fel a templom 41 méteres tornyára, ahonnan
a Nagyasszony „palástját szétterítve” vigyázza nem csak a környéket…

E rövid ismertető után felhívnám egy FONTOS DÁTUMRA a figyelmet: 2000.06.30-ára, Jézus Szíve
ünnepére készült el az a hiteles, eredeti állapotú Szent Korona másolat, amelyet az Úr Jézus misztikus
módon megáldott. Ezt a (földi viszonylatban is hitelesített) hivatalos Szent Korona másolatot - az 1000 éves
apostoli áldást megújítva, - II. János Pál pápa is apostoli áldásával látta el, így mindezzel együtt, a Korona
az EREDETI SZENT KORONÁVAL EGYENÉRTÉKŰ lett. Az így megszentelt Koronával ismétlődött meg azután
a Szent István által tett felajánlás, és került – szabályos koronázási szertartás keretén belül – a Budavári
Koronázó Főtemplomban a Szűzanya (fizikai megjelenítési formájában a Nagyasszonyunkat ábrázoló
szobor) fejére. --- A Szűzanya Királynőnknek való elismerése – az ősi gyökerekre támaszkodva – ily
módon égi - földi viszonylatban megerősítést nyert az elkövetkező idők számára. E jeles koronázási
eseményekre 2000. augusztus 15-én, Magyarok Nagyasszonya ünnepén került sor.
Ekkor, 2000-ben, elkezdődött a Fatimai Szűzanya templomának az
építése, méghozzá úgy, hogy az építéshez szükséges pénz akkor nem
állt rendelkezésre! (Figyeljünk fel: Fatima, és Natália nővér üzenetei
között összefüggés van! Édesanyánk „40 évi, hitetlenségünk miatti,
pusztában /kommunizmus ideje!/ való vezeklése”, és a megkoronázás
után indult az építkezés!) --- Az anyagi nehézségekkel induló építkezés
ellenére, alig több mint 2 év múlva felszentelésre került a „Fatimai
Szűzanyának dedikált Szent István Király templom”! + 1 év múlva
pedig a Szűzanya szobor is felkerült a torony tetejére,
Nagyasszonyunk védelmezőn teríthette szét (kék) köpenyét
Magyarország fölött!
<= A Fatimai Szűzanya temploma „madártávlatból”. (A kép még azt is sugallja, hogy mi,
magyarok, igencsak az érdekek ütközésének kereszttüzében állunk! – Ez adja feladatunkat, de
„kulcs-szerepünket” is.)

Mint ebben az esetben is: Az Úr Jézus időnként elénk tárja
Vezetésének titkait! Ezt az Összefüggést, vagyis az Égi Vezetés
ilyen működését most, magyar történelmünk kritikus időszakában
„Isten Szeme” megláttatja velünk. Az Úr Vezetése, és Szűzanyánk szerető „munkája”, lelkünk
felkészítése a mai kor magyar emberének: erőt adó Ajándék az előttünk álló küzdelemre! - Az alábbi
videó: https://www.youtube.com/watch?v=hJM-fQ1ccDM - képekben, szépen énekelt imában mutatja be
ezeket a gyönyörű összefüggéseket. Legyen rá szemünk, fülünk és értelmünk, hogy felfogjuk mindezt…

Ezek után az ünnepségről, amihez Szűzanya a gyönyörű októberi időt is adta:
Az Égi és földi „együttműködés” következtében szép Ajándékot kapott az ünneplő sokaságon keresztül
Magyarország: Erdő Péter Bíboros úr megismételte Mindszenty József Hercegprímás Bíboros Országfelajánló imáját, és a szentmisét régi magyar imánkkal, himnuszunkkal, a „Boldogasszony Anyánk…”
kezdetű énekkel zártuk.
Mivel Mindszenty Bíboros Ország-felajánló imája már szerepel a honlapon, (2016.10.28-as dátummal és
„IMÁDKOZZUNK MINDSZENTY JÓZSEF HERCEGPRÍMÁS BÍBOROS ÚRRAL HAZÁNKÉRT” címmel a honlap SOS. imái között), ezért
az alábbiakban csak néhány gyönyörű, aktuálisan ide illő gondolat következik:

Mindszenty József idézetek a Mária tiszteletről
“Csak azt tesszük a Mária tisztelettel, amit Jézus Krisztus tett
és tanúsított Máriával szemben. Jézus szeretve tisztelte Máriát, engedelmeskedett
neki és bekapcsolta üdvösségünk legfelségesebb mozzanataiba és titkaiba.
Gyermek soha úgy nem szeretett édesanyát, mint Jézus Krisztus. Jézus meghalt
az emberekért, de elsősorban érte halt meg, hogy kifizesse nagysága, méltósága
és kiváltságai nagy tengerének nagy árát. A Boldogságos Szűz számára szerezte
a megváltás legelső gyümölcseit, amelyekhez a Boldogságos Szűz csak a fia
érdeméből jutott. Krisztus vérrel törleszti az Istenanyaságot, az
asszonyokból kiválasztottságot, a Szeplőtelen Fogantatást, a túláradó
kegyelmeket és az irányunkban való anyaságot is…”
“Ha Magyarország megtalálja Nagyasszonyát, akkor életet talál.”
“Csodálatos fonala a magyar történelemnek a Mária tisztelet. Ahogy a
Duna kiemelkedik vízhálózatunkból, úgy emelkedik ki szélességével
és mélységével a Mária tisztelet a történelmünket átjáró sok egyéb szellemi, lelki
folyamatból.”
“Amikor mi a Boldogasszony évének Mária ünnepségeit kigyújtjuk a
sebes nemzet országának különböző pontján, arra akarjuk rávezetni a
nemzetet: nem csak anyag, föld, test, vér van a mi életünkben, hanem van
édesanyai szeretet az Isten trónjánál és itt lent a családi házakban. Ez
az édesanyai szeretetet hatoljon be mezőre, műhelybe, hivatalba és lépjen
a gyűlölet a bosszú a csattogó fogak helyébe. Úgy szerette Isten, de
a Boldogságos Szűz is a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. “
Mindszenty József

Írjad gyermekem: „A meghatottság, melyet szívetek mélyén éreztetek a Szentlélek folyamatos jelenléte
volt már a gyülekezésetek ideje előtt, és alatt is. A készülődésbe az előző esti imátok, Hazátokért tett
áldozataitok is beleszámítottak. Ezen túl pedig: Lelketek megfogalmazatlanul és kimondatlanul is megérzi
az „idők szavát”, a lélek bíztatására tett tudatos cselekedeteitek pedig hatalmas, továbbléptető erőt
jelentenek. Az ilyen tetteket Szent Angyalaim sokasága segíti, szentjeitek erősen támogatják, sőt még a
Tisztítótűzben lévő lelkek imája is erősít benneteket. Abban a földi harcban, amely most erőteljesebb
kibontakozásban van, ezzel a földi-szellemi összefogással, ennek folyamatos erősítésével kell élnetek.
Édesanyám Fatimai üzenetei kimagasló helyet foglalnak el még az Ő, a jelenései alatt adott mondanivalói
között is. A világra szóló üzenet akkor, 1917-ben, két világháborút szándékozott megakadályozni, ezzel a
szándékkal tártam az emberiség elé. A harmadik titok második fele azonban a jelen időkre vonatkozott, és
arra az esetre szólt, ha a világ nem fogadná meg kellőképpen Édesanyám által küldött intéseimet. Sajnos,
ti már tudjátok, a II. Világháborút kevés nemzet tudta kikerülni… A III. küszöbön áll! …
Édesanyám fáradhatatlan, kitartó könyörgése, és a Hozzá kapcsolódó engesztelések növekedése azonban
már eddig is sokszor eredményeztek halasztást, enyhítést. Az idei, 2017-es év kiemelt helyet foglal el Isteni
Tervemben… Megerősítem gyermekem, hogy az a felfedezés, amit lelkedben érezve, Vezetésem
szavaival leírtál, nem volt véletlen, mert igaz, és előremutató összefüggést tár fel: Ma is Tervem van
Édesanyám népével, országával, mely lassan, lépésről lépésre fog kibontakozni, az események
függvényében! Fegyelmezett figyelemmel kövessétek, hogy mi, és hogyan történik, és ne hamarkodjatok el
semmit! Isteni Elgondolásom megvalósítása azonban tőletek is függ, további döntéseiteken sok múlik! Ezt
sajnos, még mindig nem győzöm eleget hangsúlyozni!
Legyetek tehát kitartóak, szeretetteljesek, és bizakodóak! Hittel éljetek, összeszedettséggel cselekedjetek!
Megáldalak benneteket a Szentháromság Egy Isten Nevében a Béke és az erősödő Bizalom Szentlelkével,
az Atya, Fiú, Szentlélek Nevében. Ámen. Én, Jézus Krisztus szóltam.”
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