
 
 
 
 
„Uram, nyisd meg 

ajkamat, 

hadd hirdesse szám 

dicséretedet!” 

(Zs 50) 
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A XX. Századi Ferences Vértanúk 

2. rész 

Hogy mikor és hogyan is kezdődött 
meg ferences vértanúink élettörténeté-
nek a kutatása, erről Peregrin testvér így 
emlékezik vissza: „Tíz év után is jól em-
lékszem arra a délutánra, amikor P. 
Károlyi Bernát atya unokahúga, a szov-
jet munkatáborokat is megjárt Bende Já-
nosné becsöngetett a pasaréti rendházba, 
és nagybátyja meghurcolásáról kezdett 
beszélni. Kérdőre vont bennünket, mit 
tudunk ferences rokonáról, őrizzük-e az 
emlékét? E találkozás után néhányan 
megkérdeztük idősebb rendtársainkat, 
mi igaz azokból a történetekből, ame-
lyek provinciánkban szóbeszédként él-
nek Károlyi Bernát és több meghurcolt 
rendtag vértanúságáról. Ezt követte a 
historia domusok fellapozása, a 
megmaradt perek, levéltári anyagok ta-
nulmányozása és az a felfedezés, hogy a 
helyi egyházközségekben hét ferences 
papról is úgy tartják: hitükért haltak 

meg, csak a plébániákon nem gondoltak 
arra vagy tudtak arról, miként lehetne 
megkezdeni boldoggá avatási eljárásu-
kat. Az is megdöbbentő tapasztalat volt, 
hogy az írott egyházi források, a kom-
munista diktatúra iratanyaga, valamint 
az élő emlékezet az alapvető vonások-
ban egységes képet mutattak: a hét 
ferences szerzetest, akiknek boldoggá 
avatását rendtartományunk immár kez-
deményezni fogja, 1944 és 1954 között 
egyházuk, embertársaik iránti hűségük 
miatt végezték ki, vagy adták halálra a 
rendszer börtöneiben.” 

Azóta már, ahogy budai rendházunk 
udvarán is, valamennyiük vértanúságá-
nak eseményét emléktábla őrzi azon 
templomok környezetében, ahonnan el-
hurcolták őket. 

A hét ferences mártír életútjának 
felidézése előtt érdemes szemügyre ven-
nünk a magyarországi ferencesség 20. 

 



századi helyzetét. A Szűz Máriáról 
nevezett ferences rendtartomány, azaz a 
mariánus rendtartomány székhelye ma a 
pesti ferencesek, nyugat-dunántúli 
rendházak tartoznak hozzájuk. E rend-
tartomány a trianoni békeszerződés kö-
vetkeztében akkori rendi központját (Po-
zsony) és valamennyi növendékházát 
(kisszeminárium, novíciát, teológia) 
elveszítette, így a két világháború között 
a kolostorok és templomok, valamint az 
amerikai lelkipásztorkodás mellett ezek-
nek az intézményeknek az „újjá-
alapításával” volt elfoglalva. Ennek 
gyümölcse lett például az esztergomi fe-
rences gimnázium vagy a szombathelyi 
teológiai főiskola. A Mariána provincia 
missziókba is küldött testvéreket, a há-
ború során pedig több frontvonal menti 
kolostor volt menedékhely (például 
Nagyatád, Pest), és sérült meg súlyosan 
a harcok következtében (például Se-
gesd). A Mariána provincia tagjai ebben 
az időben főként helyi szintű hitéleti 
tevékenységet folytattak, ezért a poli-
tikai átalakulás folyamatában nem szen-
vedtek olyan súlyos csapásokat, mint 
amit később, a szerzetesrendek feloszla-
tása jelentett számukra.  

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett 
(ún. kapisztránus rendtartomány Margit 
körúti székhellyel és főleg kelet-magyar-
országi rendházaikkal) ferences rend-
tartomány bár több kolostorát elveszí-
tette az I. világháború után, központi in-
tézményei azonban az országhatáron be-
lül maradtak. A provincia tagjai a húszas 
évek végétől kezdődően a hagyományos 
lelkipásztori munka kereteit új tarta-
lommal gazdagították: játszóterek, kul-
túrházak építése, a búcsújárás és zarán-
dokhelyek megújítása, ökumenikus fo-
lyóirat létesítése, a népmissziók, a misz-

sziósmozgalom és a kínai misszió indí-
tása fémjelzi ezt a korszakot. Emellett az 
elcsatolt területek visszakerülésekor 
szinte azonnal új kolostorokat létesített a 
rendtartomány például Kassán, Újvidéken.  

A második világháború idején aktí-
van részt vett a zsidómentésben (például 
Kecskemét, Magyar Szentföld), a Margit 
körúti rendházban bujdosott néhány na-
pig Göncz Árpád is. A kolostorok 
jelentős része szociális és közigazgatási 
központ, valódi menedékhely volt a 
front idején. A kialakuló kommunista re-
zsim pedig már az első leszámolások al-
kalmával ki akarta iktatni azokat, akik a 
provincia tagjai közül a társadalmi életre 
jelentősebb hatással voltak (például 
Zadravecz István püspök, Károlyi 
Bernát, Faddy Othmár). 1944–1950 
között a rendtartomány tagjai közül 
tizenhét személyt hurcoltak el. A két 
provinciának feltehetőleg ez a külön-
böző mozgástere a magyarázat arra, 
hogy a hét mártír között miért tartozott 
hat a kapisztránus, egy (Hajnal Zénó) 
pedig a mariánus rendtartományhoz. 

A déli országterületek 1942-es visz-
szacsatolása után a kapisztránus rend-
tartomány vezetése szinte azonnal elfo-
gadta a felkérést, hogy a betelepített ma-
gyar lakosság lelkipásztori ellátása vé-
gett rendházat alapítson Újvidéken. A 
letelepedő ferenceseknek, miközben két 
év alatt megszervezték a környék katoli-
kusainak szolgálatát (hitoktatás, nép-
misszió), már 1944 őszén szembe kellett 
nézniük a szerb partizáncsapatok előre-
törésével. A partizánok számára a Bal-
kán ismert történelmi előzményei miatt a 
katolikus egyház az egyik legnagyobb 
ellenség volt. 

folytatjuk… 



 

Szeptember 23-án 19-21 óráig Pár-Kapcsolat 
Kalauz címmel Gorove László és Kriszta tart 
előadást a Feketesas utcai pincehelyiségben. További 
információk a plakátokon olvashatók. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja a 
testvérek adományait, akik hétköznapi életükben 
valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét 
a plébánia által támogatott szegényeknek szeret-
nék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
összesen 53.400 Ft gyűlt össze, melyet szegény 
családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is 
köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Folytatódik a MINIKLUB, melyre szeretettel várjuk a kisgyermekes édesanyákat és 
gyermekeiket csütörtökönként 10 – 12-ig, a Kisházban. Az első alkalom 

szeptember 16. 
 

 

A vetítő javítás alatt van, reméljük szeptember végére elkészül, és újból megkönnyíti 
a közös éneklést.  
 

 

Egyházközségi hozzájárulás 

Kedves Testvérek! A plébánia gazdálkodását a jelenlegi gazdasági válság 
alaposan megnehezíti. Ehhez járul, hogy érezzük, tapasztaljuk, hogy az idejáró 
hívek közül sokan szintén anyagi gondokkal küszködnek. Talán nehezebb 
kigazdálkodni a perselypénzt, illetve növelni annak mértékét. Emellett az „egyházi 
adó” beszedésének korábbi intézményesített rendszere – amikor több idős munkatárs 
járta lakásokat – is megszűnt. A perselypénz természetesen továbbra is egyik fő 
anyagi forrása a működésnek, de ne feledjük, hogy amikor országos, vagy más célra 
rendelt gyűjtés van vasárnap, akkor a plébániának kiesik az adott heti „bevétele”. 

Mindezek miatt ezúton fordulunk híveinkhez, és kérjük, hogy akik tehetik, 
ne lankadjanak az egyházközségi hozzájárulást (helytelenül: egyházi adót) 
továbbra is – vagy mostantól – befizetni, hogy meg tudjuk őrizni a plébánia 
pénzügyi stabilitását. Egyházunk irányelve, hogy ennek mértéke az éves nettó 
keresetünk 1%-a legyen. Lehetőség van a befizetésre az irodán fogadási időben 
személyesen, a portánál található sárga csekken (amire Országúti Ferences Plébánia 
van írva), illetve közvetlen banki átutalással a 11702036-22377683 sz. 
bankszámlaszámra. 

Köszönjük a hívek odaadó segítségét!  

p. Horváth Achilles ofm                                Bodroghelyi Csaba 
plébános                                                         Képviselőtestület, világi elnök 



Templomunk programjai (2010. szeptember 12. – 2010. szeptember 26.): 

Szeptember elejétől újra együtt imádkozzuk a rózsafüzért este ½6-tól. Mindenkit 
szeretettel várunk – előimádkozónak is.  

Szeptember 17-én, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-
as mise végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, irat-

kozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, a középen álló 
kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!  

Szeptember 13-a, hétfőtől kezdődnek a hittanórák, közösségek találkozói. Az 
időpontok a hirdetőtáblán megtalálhatók. Buzdítjuk a kedves szülőket, ragadják 
meg az alkalmat, hogy gyermekük bekapcsolódhasson a plébánia közösségébe!  

 

 

Az idei tavaszi árvizek károsultjainak javára június 20-ra meghirdetett templomi 
gyűjtés során több mint 60 millió forintot adományoztak az egyházmegye hívei. A 
bíboros atya hálásan köszöni a kedves testvérek nagylelkűségét. 
 

 

A Szent Antal és a Szent Erzsébet persely e havi bevételéből a szegény családok 
iskolakezdési költségeihez szeretnénk hozzájárulni. Kérjük, aki teheti, támogassa 
ezen a módon a rászorulókat. 
 

 

A plébánia egyre szűkösebb anyagi lehetőségei miatt szeretnénk megragadni az 
alkalmat, hogy a hittantermek feles kapacitását is kihasználjuk. Kérjük a kedves 
testvéreket, ajánlják ismerőseik között ezt a lehetőséget, pl. nyelviskoláknak, 
autósiskoláknak, torna vagy egyéb oktatási célra, konferenciákra, mert akár nagyobb 
csoportok befogadására is jól berendezett termeink vannak. Információ az irodán 
személyesen, vagy levélben az orszagut.iroda@gmail.com címen kérhető. 
 

 

Az egyházi év ünnepei 

Szeptember 13.,, hétfő Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító, 
Szeptember 14., kedd a Szent Kereszt Felmagasztalása, 
Szeptember 15., szerda a fájdalmas Szűzanya, 
Szeptember 16., csütörtök Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk, 
Szeptember 17., péntek Szent Ferenc atyánk stigmatizációja, 
Szeptember 21., kedd Szent Máté apostol és evangélista ünnepe. 
Szeptember 23., csütörtök Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap, 
Szeptember 24., péntek Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. 
Szeptember 26., Szentírás vasárnapja. 
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