
 
 
 
 
 

„Készítsetek utat annak, 

aki a felhőkön érkezik: 

Úr az ő neve.” 

(Zsolt 68,5) 
 

XI. évfolyam 15. szám Évközi 22. vasárnap 2010. augusztus 29. 

20. századi ferences vértanúk 

1. rész 

Kedves Testvérek! 

A 2009-es év ferences rendünk 
szempontjából igen fontos jubileumot 
rejtett magában, 800 évvel ezelőtt, 1209-
ben hagyta jóvá III. Ince pápa a ferences 
rendet, azaz a Kisebb Testvérek Rendjét. A 
múlt évben emiatt ferences életünkről, 
Szent Ferenc lelkiségéről írtunk. Ezt 
szeretnénk folytatni az új tanév során azzal, 
hogy megjelenítjük a 20. század ferences 
vértanúinak életét mutatva, hogy nemcsak 
régen, hanem ma is vannak olyanok, akik 
hűségükkel, lelkiségükkel, és ha kellett 
vérükkel is tanúságot tettek Krisztus, az 
egyház és a ferences közösség mellett. 
Elsősorban a Magyarországon lévő hét 
vértanú testvér életét szeretnénk majd a 
testvérek elé tárni, de vannak olyan 
helyszínek is (Délvidék, Erdély), ahol 
szintén nemcsak magyar ferences testvérek 
ontották vérüket. Ezeknek a vértanú 
testvéreinknek a boldoggá avatási pere – 
majd írásainkból is kitűnik – folyamatban 

van, sokukra még élő tanúk emlékeznek 
(Mihály atya, Félix atya), és hisznek az ő 
igaz hitből fakadó odaszántságukban. 

Vértanúink életrajzát, amit a Hírharang 
jelenlegi és következő számaiban olvas–
hatunk, Kálmán Peregrin ferences testvér–
nek köszönhetjük, írásaink többségének az 
ő munkája az alapja.  

Kik is ezek a magyar testvérek? 

Körösztös Krizosztom (1900–1944), 
Kovács Kristóf (1914–1944), Hajnal Zénó 
(1900–1945), Kiss Szaléz (1904–1946), 
Lukács Pelbárt (1916–1948), Kriszten 
Rafael (1899–1952) és Károlyi Bernát 
(1892–1954). Már a felsorolás is beszédes: 
a legfiatalabb harminc, a legidősebb 
hatvankét éves. Hárman a partizán–
csapatok, négyen pedig a kiépülő szovjet 
típusú hatalmi rendszer áldozatai lettek. 
Mártírhaláluk ideje arra a tíz évre esik, 
amikor a Magyarországot lerohanó, majd 
rabigába hajtó csapatok és rendszerek 

 



számára az élet nem volt érték. Amikor a 
kommunista rezsim még nem ismerte fel, 
hogy a „vértanúk vére az egyház magve–
tése”. A Kádár-rendszer ezzel szemben már 
világosan látta: a vidám barakk admi–
nisztratív diktatúrája sokkal károsabb az 
egyházra, hiszen abban a jó és a rossz − az 
engedmények és megszorítások határvo–
nalainak tologatásával − relativizálható 
volt. „Nem csinálunk magukból vérta–
núkat” − olvashatjuk több megkínzott rab 
visszaemlékezésében. A felsorolt szemé–
lyek tisztelete és mindazon áldozatok 
felkutatása, akik ebben az időben életüket 
vagy szabadságukat adták oda az egyhá–
zért, a későbbi évtizedek eseményeinek 
értelmezése szempontjából is jelentőssé 
válik. Az ő életsorsuk mutat rá a Kádár-
rendszer hazugságaira, hiszen az 1956 utáni 
adminisztratív diktatúrát éppen azok 
mozgatták, akik néhány évvel korábban a 
kivégzéseket parancsba adták vagy 
cinkosként elfogadták. 
Ugyanakkor, ha az egyháztörténet nagy 
korfordulóit vizsgáljuk, hamar érzékel–
hetővé válik, hogy a vértanúk példája 
messze túlmutat korukon. A krízisek, 
átalakulások idején gyakran az ő áldo–
zatvállalásuk segítette hozzá az egyházat az 
új „szenttípus” kibontakoztatásához. Csak 
felsorolásszerűen említek néhány példát. 
Egyiptomban a vértanú eszmény lett a 
szerzetesség, a fehérvértanúság kialakulá–
sának termőtalaja. Páduai Szent Antal a 
marokkói vértanúk koporsójának hazaszál–
lításakor határozta el, hogy ferences lesz, és 
újult meg általa a teológus-lelkipásztor esz–
mény egybekapcsolása. A barokk kor 
vértanúkultuszában az ereklyetisztelet-köz–
pontúság a Krisztushoz és a katolikus 
egyházhoz való hűség vizuális ösztönzője 
volt, miként ezt Néri Szent Fülöp példáján 
is látjuk, aki a katakombákat járva lett 

papként a szegény ifjúság atyjává. A 
különböző korok példái jól szemléltetik a 
vértanúk tiszteletének jelentőségét. Az 
egyház kezdettől fogva ünnepli bennük azt, 
ami minden korfordulón az új típusú 
életszentség forrása volt: a hit és az 
embertársak iránti szeretet győzelmét a 
belénk írt életösztön felett. Ennek prófétai 
megjelenítői a vértanúk, akiknek odaadása, 
a szerzetesi, papi élet, a házasság, a testvéri 
szeretet küzdelmeiben erőt ad a hűségre, 
kitartásra, és leleményességre ösztönöz az 
„eredetiség” feltalálásában.  

Feltehetőleg az életszentség mai „típusá–
nak”, „kifejezésformájának” keresése azért 
(is) vajúdik annyira, mert miközben a 20. 
század a vértanúk százada volt, korunk 
egyháza keveset beszél a vértanúesz–
ményről, gondolkodásunkból és életesz–
ményünkből hiányzik ennek a prófétai 
képnek a jelenvalósága. Elfeledkezünk 
arról, hogy az egyház a multikulturális 
közegben a „leghatásosabban” mindig a 
karitásszal és a vértanúkkal misszionált! E 
különös feledékenység és bénultság 
orvoslására azonban mi, magyarok is 
találhatnánk egy-egy embert az ország 
szinte minden nagyobb régiójában, aki a 
Salus Mundi céljából életét adta testvé–
reiért, hivatásáért. A vértanú: püspök, pap, 
szerzetes, családapa vagy családanya, a 
tisztaságát védő fiatal példája, kellő 
jelentőségű tisztelete feltehetőleg ma is új 
oldalát bontakoztatná ki ezeknek az életál–
lapotoknak, inspirációt adna a jelen kor 
életszentségre törekvésének. Ezért emlékük 
felkutatása nem csupán történeti, hanem 
pasztorális jelentőségű (lét)kérdés. „Ezt az 
örökséget nem tékozolhatjuk el, hanem a 
hálaadás örökös kötelességével és követé–
sük megújított szándékával tovább kell adni 
azt.” 

folytatjuk… 



MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  

 Szeptember 11-ére, 
szombatra plébániai  
kirándulást szervezünk  
családok, egyedülállók, idősek és 
fiatalok részére egyaránt. 
Idén ismét Piliscsabára  
megyünk, ahol a Pázmány 
Egyetem zárt udvarán leszünk 
együtt. 
 

Program: A délelőtt folyamán „olimpiai” sportversenyek, játékos 
vetélkedők, ügyességi feladatok várják a mozgásra vágyókat, amíg az 
idősebbek beszélgethetnek, ismerkedhetnek, gyönyörködhetnek az 
ifjúságban. Délután foci és méta, valamint az eredményhirdetés 
izgalmas percei következnek. Természetesen most sem marad el a 
bográcsos ebéd és a közös imádság. 

Vonattal utazunk, kérjük, hogy a jegyet PÁZMÁNEUMIG mindenki 
egyénileg vegye meg.  

Találkozás: reggel 9-kor a Nyugati pályaudvaron, 
a vonat 9.2o-kor indul.  

Hazaérkezés: este 6 óra körül. 

A részvételi díj:   felnőtteknek 1ooo.- Ft/fő,  
        gyerekeknek 5ooFt/fő, mely tartalmazza a meleg ebédet is.  
Jelentkezni a részvételi díjjal az irodán vagy a sekrestyében lehet 

LLLEEEGGGKKKÉÉÉSSSŐŐŐBBBBBB   SSSZZZEEEPPPTTTEEEMMMBBBEEERRR   888---IIIGGG 
 



Templomunk programjai (2010. augusztus 29. – 2010. szeptember 12.): 

A PLÉBÁNIA ÉVKÖZI MŰKÖDÉSE: 
Aug. 30. hétfőtől évközi mise- és gyóntatási rendet ill. irodaszolgálatot tartunk: 
���� Szentmisék hétfőtől szombatig reggel ½7, 8, este 6 és ½8 órakor lesznek, első 

pénteken 10 órakor is, vasárnap ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6 és ½8 órakor. 
���� Gyóntatás hétfőtől szombatig reggel ¼8 - ¼9, este ½6 - ½7 és 7 - ¾8 között, 

vasárnap pedig változatlanul ¼8 - 1, és este ½6 – ¾8 között lesz. 
���� A plébániairoda hétfőn délelőtt ½9-11 között, keddtől péntekig délelőtt ½9 - 

½12 között és délután 5 - 6 óra között tart nyitva. (Telefon: 315-0944) 

Szeptember 3., péntek Nagy Szt. Gergely pápa és egyháztanító ünnepe, egyben 
Gergely atya névnapja, imádkozzunk érte! Elsőpéntek lévén 10 órakor is lesz 
szentmise. Ezen a napon tartjuk plébániánk egyházmegyei szentségimádási 
napját, mely a reggel 8 órás szentmise végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig 
tart. Szeretettel várunk minden csendre vágyó testvért, és kérjük, iratkozzanak 
fel az újságos asztalon található íven!  

Szeptember 5. elsővasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk. 
Szeptember 7., kedd Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk 

ünnepe. 
Szeptember 8., szerda Szűz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe. 
Szeptember 11-én, szombaton hagyományainkhoz híven kirándulni megyünk a 

családokkal Piliscsabára. Erről pontos információ a faliújságon, ill. a Hírharang 
előző oldalán olvasható! Mindenkit nagyon várunk, jelentkezés és befizetés 
szeptember 8-ig az irodában, ill. a sekrestyében történik. 

Szeptember 12-én, vasárnap 10 órakor lesz a Veni Sancte szentmise, melyre 
nagyon várjuk a gyermekeket, hogy együtt készüljünk imádsággal az új tanévre! 
Ezen a napon a 10 órai szentmise után gyónási lehetőség lesz a gyermekeknek! 

A következő plébánosi fogadóóra szeptember 6-án, hétfőn délután 4 órakor lesz.  

A nyári szünet után szeptember elejétől hirdetjük a hittanórák kezdési időpontját. A 
faliújságon már a héten olvasható lesz a beosztás. Reményeink szerint ugyanazokon a 
napokon lesznek a hittanórák, ahogy május végén volt, illetve, ahogy a hitoktatókkal 
megbeszélték. Így talán könnyebb a családoknak a különórákat más időpontokra helyezni. 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi 
életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által támogatott 
szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 35.300,- 
Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is 
köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja (csak 
irodaidőben): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


