
 
 
 

„Harcold a hit jó harcát, 

szerezd meg az örök 

életet, amelyre meghívást 

kaptál” 

(1Tim 6,12) 
 

XI. évfolyam 17. szám Évközi 26. vasárnap 2010. szeptember 26. 
 

A XX. Századi Ferences Vértanúk 

3. rész 

Körösztös Krizosztom (1900–1944) és Kovács Kristóf (1914–1944)

A déli országterületek 1942-es 
visszacsatolása után a kapisztránus 
rendtartomány vezetése szinte azonnal 
elfogadta a felkérést, hogy a betelepített 
magyar lakosság lelkipásztori ellátására 
rendházat alapítson Újvidéken. A 
letelepedő ferenceseknek, miközben két 
év alatt megszervezték a környék 
katolikusainak szolgálatát (hitoktatás, 
népmisszió), már 1944 őszén szembe 
kellett nézniük a szerb partizáncsapatok 
előretörésével. A partizánok számára a 
Balkán ismert történelmi előzményei 
miatt a katolikus egyház az egyik 
legnagyobb ellenség volt. 

Ebben az időben az újvidéki kolostor 
házfőnöke a korábban az amerikai 
magyarság körében működő, majd Don-
kanyart is megjárt Körösztös 

Krizosztom (1900–1944) volt, akit 35 
éves kora ellenére meggyötört kinézete 

miatt csak „öregbarátnak” hívtak. A 
veszélyt látva többször felajánlották neki 
a hazatelepülést, ő azonban az utolsó 
pillanatban is azt mondta: „Amíg hívek 
jönnek a templomba, a pap nem 
hagyhatja el a rábízottakat!” A szerb 
csapatok 1944. október 23-án, 
Kapisztrán Szent János ünnepén értek 
Újvidék közelébe. A partizánok a város 
elfoglalása után összegyűjtötték a 
férfiakat, de az „öregbarátnak” még ők 
is felajánlották a menekülést. 
Krizosztom atya csak akkor élt volna 
ezzel, ha rendtársait is elengedik, erre 
azonban már nem volt lehetőség. 
Barakkba hajtották őket, ahol napokon 
át a híveket gyóntatták, vigasztalták. 
Október 27-én reggel Krizosztom atyát 
több férfival együtt egy szomszéd 
barakkba terelték át azzal, hogy majd a 
nap folyamán hazaengedik őket. 

 



Másnap, 1944. október 28-án este 8 és 9 
óra között katonazene mellett verték 
agyon az embereket. A foglyokat 
hármasával összekötözve futásra 
kényszeríttették, s közben puskatussal, 
zeneszó mellett ütötték. Mindenki azt 
mondta, az „öreg” ferences papot is 
agyonverték. 

Úgy látjuk, Krizosztom atya helyben 
maradásával tudatosan vállalta a vérta–
núságot, a pásztori hűség következ–
ményét. 

A bosznia-hercegovinai Široki 
Brijegben néhány hónappal később az 
ugyancsak partizánok által megölt 34 
ferences párhuzamos esete pedig 
megerősíti álláspontunkat, hogy 
Körösztös Krizosztom halála nem 
csupán és elsősorban a nemzetiségi 
konfliktus, hanem az egyház elleni 
gyűlölet következménye volt. 

Az újvidéki rendház másik vértanúja 
Kovács Kristóf atya (1914–1944), akit 
Pécsre helyeztek, 1944-ben arra kérte 
provinciálisát, hogy Újvidékre mehes–
sen, hadd cserélhessen helyet az 
Újvidékre küldött, őáltala még nagyon 
fiatalnak nevezett újmisés testvérrel, 
Verdung Gellérttel, mégpedig azzal az 
indokkal, hogy vértanú akar lenni 
Krisztusért. Őt is 1944. október 26-án 
tartóztatták le. A tanúk elmondása 

szerint Kristóf atya amikor csak tehette, 
a rabok között járkált, beszélgetett 
velük, ezért itt is mindenki becsülte 
emberségességéért. November 1-jén 
rendtársával, P. Kamarás Mihály atyával 
és más rabokkal Pétervárad felé 
hajtották.  

Napközben meneteltek, éjszaka pedig 
gyóntattak, mert a hívek a halálveszélyt 
látva sokszor hosszú évtizedek után is 
rendezni akarták életüket. November 2-
án folytatniuk kellett a menetelést. A 
papokat különös kegyetlenséggel 
bántalmazták. A katonák a tovább–
vonulások alkalmával „popovi napred” 
szólítással tudatosan kiemelték őket a 
tömegből. Lelkipásztori jelenlétüket a 
fasiszták szolgálatának minősítették. 
Kristóf és Mihály atyát fegyvert 
hordozva kényszerítették futásra, 
Kristófot vasvesszővel, puskával ütötték, 
puskatussal hátba szúrták. Homloka a 
vasvessző ütéseitől fölrepedt, a 
verésektől nem tudott menni. Társai 
segítették, de elájult. Utolsó szavai ezek 
voltak: „Sic debuit esse!” „Ennek így 
kellett lennie!” A katonák teherautóra 
dobták, és Indijja község határában 
lelőtték. Mihály atya, aki Kristóf atyával 
együtt élte át ezeket a borzalmakat, 
sokat tud még mesélni mindezekről. 

folytatjuk… 
 

XVI. Benedek pápa a vértanúságról 

„A vértanúság nem pusztán néhány ember kiváltsága, hanem az egész keresztény 

nép számára valós lehetőség. Természetesen nem mindenki kapott meghívást a 

véres életáldozatra. Van egy másfajta, csöndes "vértanúság" is, amely azonban 

nem kevésbé jelentős. Ilyen sok keresztény csöndes és hősies tanúságtétele, 

azoké, akik kompromisszumok nélkül élik meg az evangéliumot, teljesítik 

kötelességüket, és nagylelkűen szolgálják a szegényeket.” 

(forrás: Vatikáni Rádió honlapja - www.radiovaticana.org) 



Hirdetések – folytatás a 4. oldalról 

Házas esték 

A Családok Jézusban Közösség idén is megrendezi négy alkalomból álló 
házaseste-sorozatát az Országúti Ferenceseknél. Az előadások nem épülnek 
egymásra, hanem külön témaköröket dolgoznak fel, így azokat is várjuk, akik csak 
egy-egy alkalomra tudnak eljönni! 
Az idei szezon időpontjai: szeptember 29., október 27., november 24., december 8. 

Előadásaink e szerdai estéken a második emeleti hittanteremben 19:45-kor 
kezdődnek. 
Az első előadás címe:    

Róka fogta cápa és a bölcs bagoly - kommunikáció és konfliktuskezelés a 
házasságban 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Családok Jézusban Közösség 

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja a testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
összesen 34.200.- Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

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 29., szerda Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok 

ünnepe. Mihály atya névnapja, ne feledkezzünk meg róla imáinkban! 
Szeptember 30., csütörtök Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ünnepe. 
Október 1. péntek A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és 

egyháztanító ünnepe, egyben elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz 
szentmise. 

Október 2., szombat Szent Őrzőangyalok, 
Október 6., szerda Szent Brúnó, 
Október 7., csütörtök Rózsafűzér Királynőjének ünnepe. 
Október 8-án, pénteken Szűz Mária Magyarok nagyasszonya, Magyarország 
főpátrónája, provinciánk védőszentjének ünnepe lesz. Ez az ünnep a Ferences 
Rendben és a magyar Egyházban egyaránt főünnep. 



Templomunk programjai (2010. szeptember 26. – 2010. október 10.): 

Október 2-án és 3-án lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc ünnepére való 
felkészülésként az esti 6-os szentmisében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket 
Róbert atya tartja. 

Október 4-én, hétfőn Assisi Szent Ferenc boldog halálát, a Tranzitust az esti 6-os 

misén ünnepeljük, előtte ½ 6-tól közösen mondjuk a zsolozsmát a kedves 
testvérekkel. A szentmisét követően agapéra várjuk a testvéreket a kolostor 
kertjébe, melyre örömmel fogadunk süteményt és üdítőt. Ezeket a sekrestyébe, 
vagy a portára lehet leadni. Ezen a napon a ½ 8-as szentmise elmarad! 

Október 9-én, szombaton 17 órakor a Szent Angéla öregdiák kórusa ad koncertet, 
majd a 6 órai szentmisén énekel. 

Ezen a napon este 7-től lesz a szüreti bál a Tamás Alajos Házban. Részletek a 
plakátokon olvashatók. 

Október 10-én, vasárnap a 11–es szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. Ezen a 
napon 8 órától tekinthető meg a Kórus fennállásának 65 éves jubileumára 
válogatott kórustörténeti kiállítás a földszinti nagy társalgóban. 

A gyerekek gyónása szintén ezen a napon a 10-es szentmise után lesz. 

Október 17-én, vasárnap délután ½ 5-kor lesz hallható templomunkban a 
Kapisztrán Kórus jubileumi hangversenye. 
Műsor:  

J. S. Bach: d-moll toccata és fúga BWV.565 
W. A Mozart: Te Deum KV.141 
W. A. Mozart: Koronázási mise KV.317 
Közreműködik: A Kapisztrán Kórus és Zenekar (hangversenymester Czettner 
Vera) Valamint: Nagy László Adrián orgonaművész, Kővári Eszter Sára, Salfay 
Ágnes, Alagi János, Mátis Kelemen. Vezényel: Lógó Tibor 

A belépés díjtalan, nagylelkű adományaikat szeretettel köszönjük. 
 

 

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. 
 

 

Az elmaradt kirándulásra befizetett pénzt az irodában visszaadjuk, kérjük, aki még 
nem kapta meg, jöjjön érte! 
 

 

A Mária Rádió önkénteseket keres. Jelentkezni lehet a sekrestyében. 
 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István első 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: H: 8:30-11, K-P: 8.30-11.30 és 17-18 óráig ): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu   
WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


