
 
 

„Ha vele együtt 

meghalunk, vele együtt 

élni is fogunk; ha vele 

együtt szenvedünk, vele 

együtt uralkodni is 

fogunk” 

(2Tim 2,11-12) 
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A XX. Századi Ferences Vértanúk 

4. rész 

P. Kriszten Rafael (1899–1952)

Hatvanból hurcolták el 1950-ben P. 
Kriszten Rafaelt, akinek korábbi 
működési területei közül érdemes 
kiemelni a Budapest Margit körúti 
rendházban 1941–1946 között eltöltött 
éveit. Házfőnök-plébánosként a zsidó–
üldözés idején — a menekítés érdekében 
— megszervezte az üldözöttek átvételét 
a katolikus egyházba, és sebesülten is 
több száz kilométeres útra indult 
gyalogosan, hogy a nunciatúrán kapott 
menleveleket a címzettekhez juttassa. 
Az általa vitt iratok segítségével egy 
teljes vasúti vagont fordítottak vissza, és 
így az odazsúfolt emberek megszaba–
dultak a haláltól.  A II. világháború 
végeztével megnyitotta a kolostor 
konyháját, és hosszú időn keresztül 
étkeztette a környék nyomorgóit. 

1949 augusztusában már betegen 
kerül Hatvanba, házfőnökként egyik 

üldözött rendtársát bújtatta. 1950. június 
19-én, a szerzetesrendek elhurcolásának 
idején teherautók álltak meg a hatvani 
rendház előtt, piarista szerzeteseket és 
szalvátor nővéreket deportáltak a 
kolostorba. A lakosságot azonban 
fellázította a kommunista rendőrség, azt 
híresztelve, hogy a ferenceseket akarják 
elvinni. Ekkor az emberek a templom 
elé vonultak, a rendőrség pedig 
felszólította a házfőnököt, P. Rafaelt, 
hogy oszlassa fel a tömeget. Nem 
sikerült. Az éjszakai órákban a politikai 
rendőrség brutális módon feloszlatta a 
tüntetést, a kolostor lakóit és az 
odahurcolt szerzeteseket pedig véresre 
verte. A négy ferences atyát az Andrássy 
út hírhedt gyűjtőhelyére szállították. A 
vallomásokról ebben az esetben is 
kimutatható, hogy a politikai rendőrség 
koncepciójának szüleményei, nem a 

 



vádlottak szavai, számos ellentmondást 
tartalmaznak. Rafael atyát — a 
demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedés címén — 1951. 
május 26-án jogerősen is életfogytiglani 
börtönre ítélték, azokat a családokat 
pedig, akiket likvidálni akartak a 
városból — többségük ott sem volt a 
tüntetésen — kényszermunka-táborokba 
hurcolták. 

P. Rafael elhurcolása része volt az 
egyház megfélemlítésének, mert ebben 
az időben kezdődtek a kommunista 
állam és a magyar püspöki kar közötti 
tárgyalások. Ezt a folyamatot a 
szerzetesek elhurcolásával és a hatvani 
ferencesek bebörtönzésével akarta a 
politikai rendőrség befolyásolni. 

P. Kriszten Rafael tudta, hogy 
Hatvanban szinte valamennyi elődjét 
letartóztatták, így a helyezés elfogadása 
számára a meghurcolással való tudatos 
szembenézést jelentette 1949 
augusztusában. A börtönemlékek között 
megőrizték azt a történetet, miszerint 
egy téli napon kabátban, ing nélkül 
szállították át egyik börtönből a 
másikba. Amikor az őr meglátta a 
teherautóról leszálló, ingnélküli rabot, 
így szólt: „Te, pucér Krisztus, hol 
hagytad az ingedet.” Rafael atya 1952. 
szeptember 15-én halt meg a börtön 
embertelen körülményei között. 

2000. februárjában a budapesti 
bíróság ítéletét semmisnek mondta. 

folytatjuk… 
 

A gender-elmélet keresztény szemmel 

Az új kormány hatalomra kerülését követően szinte azonnal megváltoztatta az 
óvodai nevelési alapprogramot, kivéve belőle a tavaly ősszel beillesztett nemek közti 
egyenlőségről szóló passzust, mely előírta a nevelésben a nemi sztereotípiák 
erősítésének tudatos kerülését. A gender-elmélethez köthető ideológiát így újból 
felváltja a nemi szerepek erősítése és behozatala a nevelési programba. Ebből is 
látszik, mennyire életbevágó, hogy a kérdéssel bővebben foglalkozzunk, megismerjük 
az egyház idevágó álláspontját. A témában Dominik Klenk „A nemek összezavarása” 
című, szakmailag igényes, keresztény szemléletű könyve segítheti a tájékozódást, 
amely nemrégiben a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg. 

A következőkben összefoglaljuk André Vingt-Trois bíborosnak, a Francia Püspöki 
Konferencia elnökének a CCEE plenáris gyűlésén a gender-témáról szóló előadását. 
Mint elmondta, a gender-elmélet – az állampolgári egyenlőség nevében – 
megkérdőjelezi a nemi különbözőség értelmét. A férfi és női nemet tehát társadalmi 
képződményként fogja föl, amelyet le kell bontani, hogy mindenki személyes 
irányultságának megfelelően teremthessen társas kapcsolatot.” Majd három pontban 
foglalta össze az ideológia fogalmait: 1. A gender-elmélet különválasztja a biológiai 
nemet a gendertől (társadalmi nemtől). Az ember fizikailag lehet férfi vagy nő, de 
valójában nem ez számít, hanem az, hogy az illető a férfi, női, homoszexuális, 
transzszexuális, vagy valami más – maga által jónak tartott – nemhez tartozónak tartja 
magát. Így mindenféle házastársi és családi forma létezhet. A létrejövő kapcsolatokat 
pedig, mivel léteznek, törvényesen el kell ismerni. 2. A nőknek meg kell szabadulniuk 
a férfiak hatalmától, és minden téren meg kell valósítaniuk az egyenlőséget. Ezért kell 



csökkenteni az olyan egyenlőtlenségeket, amelyek például a terhességgel 
kapcsolatosak (fogamzásgátlás, abortusz, munkavállalás). 3. A nemi identitás az ember 
vágyaitól függ, nem pedig nemiséggel bíró testétől. A törvényeknek figyelembe kell 
ezt venniük, és harcolniuk kell a diszkrimináció, különösen a homoszexuálisokat 
érintő hátrányos megkülönböztetés ellen. A hivatalos iratokon többé nem az ember 
neme, hanem „gendere”, vagyis társadalmi neme szerepel. 

  Ez az új ideológia elrugaszkodott az emberi valóságtól, az identitások 
uniformizálása érdekében a férfi és női hivatást is tagadja. Van azonban más út is, mint 
egy aszexuális társadalomkép felvázolása és követése. 

  A nemek egyenlősége az Egyház által is vallott érték. Egy tisztán instrumentális 
látásmód azonban meghamisítja az egyenlőség jelentését. Az egyenlősdiség szintjére 
redukált egyenlőség valójában újabb egyenlőtlenségeket szül. 

  Férfiak és nők kapcsolatát a hatalom és a versengés kontextusában mutatják be. A 
férfiakra úgy tekintenek, mint akik eltiporják a nőket és rosszul bánnak velük. Ha 
magunkévá tesszük ezt a megközelítést, megfosztjuk magunkat a kereszténység által 
kínált pozitív látásmódtól, amely a férfi és a nő egységét hangsúlyozza. Márpedig ezt 
az egységet valósítja meg és fejezi ki a keresztény házasság, amely az egyenlő 
méltóságon, a szabad választáson és a felek együttműködésén alapul. Ezt az 
egyenlőséget nem szabad összekeverni a férfi és a nő egyformaságával vagy 
hasonlóságával – még kevésbé két azonos nemű személy kapcsolatához hasonlítani. 

  A gender-elmélet a nemi identitás teljesen szubjektív látásmódját dolgozza ki, 
pontosabban fogalmazva, a nemi „irányultság” kerül az „identitás” helyére, amely így 
elveszti objektív mivoltát. A személy nem egyesülhet a másikkal kizárólag saját maga 
által meghatározott irányultsága alapján. A társadalom sem egyéni, a házastársi 
kapcsolat és a család jelentésével ellentétes irányultságok alapján szerveződik. A férfi 
és a nő identitásának ennél objektívebb megközelítését kell előnyben részesítenünk. A 
francia bíboros konklúziója szerint a gender-elmélet nyomán számos olyan 
szabályozás jött létre, amely megváltoztatja és összezavarja a férfi-nő kapcsolat, a 
házasság és a család jelentését. Ez az ideológia ellenségeskedést szít férfi és nő között. 
Alapjaiban kérdőjelezi meg a házastársi viszony, a család és a nemzés értelmét. 
Összekeveri a nemi identitást egy-egy sajátos szexuális irányultsággal, például a 
homoszexualitás és az interszexuális állapotok esetében. Sohasem lesz az egység, az 
összetartás és a társadalmi béke forrása. Számos vészes kihatása lesz a társas 
kapcsolatokra és a jövő nemzedékekre nézve, mivel mindinkább összezavarja a 
személyes emberi lét alapvető viszonyítási pontjait. 

   A bíboros szerint rá kell mutatnunk a férfi és a nő hivatására, és a házasságban 
történő elköteleződés értelmére. A házasság sokféle termékenység forrása, és 
visszavonhatatlansága által a tartós egység és a személyes kibontakozás útja. Amint 
mondta: „Feladatunk az is, hogy emlékeztessünk: kizárólag a férfi és a nő között 
létrejövő házasság ad életet, nyitja meg a jövőt és hordozza a reményt. Szellemi síkon 
ez a kapcsolat jelképezi Isten szövetségét az emberiséggel, és ezért a Caritas, a 
szentháromságos szeretet valódi jele.” 

forrás: Magyar Kurír (www.magyarkurir.hu)  



Templomunk programjai (2010. október 10. – 2010. október 24.): 
Október 15-én, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise 

végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

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

Október 23-án, szombaton lesz a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett Tövis utcai 
templom búcsúja. 10 órakor a Tövis utcai templomban ünnepi szentmisét 
tartunk. Közreműködik a Kapisztrán Kórus. 

Október 24-én Missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük 
a testvérek nagylelkű adományait! 

Októberben az esti 6-os szentmisék után közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 
 

 

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 28.400.- Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Felhívás az iszapár károsultjainak megsegítésére 

A devecseri plébános, Mód Miklós kérését tolmácsoljuk a következőkben: 

„Kérlek benneteket, aki tud, segítsen a vörös iszap sújtotta településeken. Konkrétan 
szükség lenne vödörre, lapátra, gumikesztyűre, olyan ruhára, amit munka után 
eldobhatnak és gumicsizmára. Ezeket a devecseri vagy a kolontári plébániára lehet 
eljuttatni. Aki pénzzel tud segíteni, az a Róm. Kat. Plébánia Devecser 12084003-
00103523-00100003 számlaszámra küldje el „segély” megjegyzéssel.”  
Ehhez a kéréshez kapcsolódva, október 10. és 17. között templomunk portáján 
fogadjuk a felajánlásokat (pénzt, élelmiszert, vödröt, lapátot, munkaruhát, melyet a 
devecseri plébániára juttatunk el. 

Ezen kívül a Magyar Karitász is rendez gyűjtést a következő számlaszámra: 
Raiffaisen Bank 12011148-00124534-00800007, „iszapár” megjegyzéssel. 
Segítségüket a károsultak nevében is hálásan köszönjük! 
 

 

Az egyházi év ünnepei 
Október 15., péntek a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító,  
Október 18., hétfő Szent Lukács evangélista, 

Október 23., szombat Kapisztrán Szent János ünnepe. 
 

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 


