„Mert mindazt, aki
magát felmagasztalja,
megalázzák, és aki magát
megalázza,
felmagasztalják.”
(Lk 18,14)
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A XX. Századi Ferences Vértanúk
5. rész
P. Hajnal Zénó (1900–1945) és Lukács Pelbárt (1916–1948)
Nagyatád a II. világháború utolsó
szakaszában, 1945. márciusában a nemzeti szocialista és a szovjet csapatok ütközőzónájába került. A front közeledtével a katonaság felszólította a lakosságot, hogy hagyja el a települést. Ekkor
Hajnal Zénó, ferences házfőnök állt az
élükre, az ő vezetésével vonultak ki az
emberek Nagyatádról, hogy megmentsék életüket. Gyékényes felé indultak,
amelynek határában a bolgár és a német
csapatok kerültek egymással szembe.
1945. április 1-jén, húsvétvasárnap a
bolgár katonák házról házra foglalták el
a falut. Elértek a plébániához, ahonnan
kiparancsolták Martincsevics Pál plébánost és a nála meghúzódó Hajnal Zénót
is. A lakosságot menetbe állították. A
menetelés során megjelent egy lovas

bolgár katona, aki elhaladt mellettük, de
meglátva a két habitust, reverendát viselő papot, visszafordult, kiszólította őket
a tömegből, majd pisztolyt rántott. Először Martincsevics Pált, azután P. Hajnal
Zénót lőtte le, amikor pedig összerogytak, további lövéssorozatot adott rájuk.
Csak ők haltak meg. Az emberek melletti kitartás itt ismét a vértanúság vállalását jelentette, az egyházi ruhát viselők
szisz-tematikus kivégzése pedig nyilvánvaló bizonyítéka az egyház iránti gyűlöletnek. A hét rendtag közül egyedül
Zénó atya nyughelye ismert.

A II. világháború után a kommunista
hatalom fokozott támadást indított a hatvani vasutas lakosság ellen, akiknek lelkipásztorai a ferencesek voltak. E meg-

hurcolás részeként a 1945–50 között a
hatvani kolostor szinte valamennyi tagját börtönbüntetés vagy valamilyen más
diktatórikus eszköz segítségével távolították el a városból.
Közéjük tartozott P. Lukács Pelbárt,
akit 1946. májusának első napjaiban tartóztatatott le az államrendőrség. Ügyét
P. Kiss Szaléz (őróla a későbbiekben
még szó fog esni) peréhez csatolták,
amit így sikerült regionális esetté emelni. A vád szerint P. Pelbárt volt az öszszekötő Hatvan és Gyöngyös városa között a szovjetellenes szervezkedésben. A
jogi vizsgálat ugyancsak bebizonyította,
hogy az ő tanúvallomása is a kommunista szervek által írt szöveg, számtalan ellentmondással. A magyar hatóságok Pelbárt atyát átadták a szovjet ítélőbíróságnak, és perét ugyanolyan jogellenes kö-

rülmények között tárgyalták, mint P.
Szalézét. Bizonyos források szerint a
fogdában cellatársai lefüleltek maguk
között egy besúgót, akit tettéért rabtársai
meg akartak ölni, életét Pelbárt atya
mentette meg. Rendtársunkat 10 év
kényszermunkára ítélték, a Szovjetunióba, Finn-Karéliába hurcolták. Gyomorbeteg volt, ami szervezetét a láger körülményei között még tovább gyengítette.
Rab-társai szerint embertelen kínok között halt meg gégerákban, 1948. április
18-án. A szovjet hatóság 1993. május
25-én rehabilitálta. Provinciánkban halálhíre óta vértanúként tisztelték, hiszen
tudatosan fogadta el hatvani diszpozícióját, és perének koncepciós, egyházellenes motívumai is nyilvánvalók.
folytatjuk…

A lemondások perselye folyamatosan várja a testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
összesen 58.700.- Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Leopold atya bibliaórát tart csütörtök esténként 19.30 órai kezdettel.
A hittanórákra továbbra is várjuk a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A
faliújságon megtalálhatók az időpontok.
Az iszapkárosultak javára 720.500.- Forintot adományoztak a kedves testvérek.
Emellett egy kisteherautónyi élelmiszert és ruhát vittek el tőlünk Devecserbe.
Mindenkinek nagyon köszönjük a gyors segítséget!
Ifjúsági programok előzetes hirdetése 20 és 40 év közötti fiataloknak:
November 20-án ismét Játékbarlangot rendezünk, melyre szeretettel várunk
Benneteket! Sütit hozzatok!
December 31-én szilveszteri bulit szervezünk, melyre jegyeket majd elővételben
árulunk. DJ: Ollé Bandi. Gyertek minél többen!
Továbbra is várják az adományokat az iszapár károsultjainak megsegítésére a
Magyar Karitász következő számlaszámára: Raiffaisen Bank 1201114800124534-00800007, „iszapár” megjegyzéssel.
A kedves hívek nagylelkű segítségét a károsultak nevében is hálásan köszönjük!

Kapisztrán Szent János a saját megtéréséről
A megtérést jelentő fogságát ő maga beszéli el: ,,Mérlegeltem, milyen magas a torony. Véletlenül volt éjjeli takaróm, s mivel késem nem volt, a fogaimmal hasogattam szalagokra. E szalagokból, bár hozzáadtam doktori jelvényemet is, annyi hiányzott a földig, amekkora a régi Szent István-szobor... Kezdtem leszállni ezen a szalagkötélen, de doktori jelvényem elszakadt, és én a földre estem, miközben a lábamon
lévő bilincsekkel nagy zajt csaptam, és mivel a lábam is eltört, meg sem mozdulhattam. Észrevettek, elfogtak, s ugyanannak a toronynak a fenekére vittek, ahol lábszáram közepéig ért a víz. Derekamnál fogva lánccal a falhoz kötöttek, úgyhogy mindig
lábon kellett állnom. Napi élelmem egy kis darab kenyérből és egy pohár vízből állt.
Ilyen állapotban a harmadik nap éjjelén a természet nem tudott több ellenállást kifejteni. Elaludtam, és álmomban nagy zajt hallottam, amely felébresztett. Láttam a nap
egy sugarát, amely a torony egész belsejét megvilágosította. Felemeltem a fejemet,
hogy Istennek hálát adjak, s akkor magam fölött láttam egy ferences testvért, akinek
a lábai át voltak fúrva. Amikor felemeltem a karomat, hogy megragadjam, hirtelen
eltűnt. Mikor lehajtottam a fejemet, kopasznak találtam, miként most is látod. Akkor
rájöttem, hogy az eltűnt testvér nem volt más, mint a mi atyánk, Szent Ferenc.
Megértettem Isten akaratát, hogy hagyjam el a világot, és Neki szolgáljak.''

Igaz Élet Istenben találkozó
Az Igaz Élet Istenben közösség plébániai imacsoportja szeretettel meghívja
Vassula Rydén előadására, aki korunk egyik legjelentősebb misztikusa.
2010. október 30. Budapest 1600
Pestszentimrei Sportkastély (XVIII. ker., Kisfaludy u. 33/c)
Vassula 1985 óta jegyzi le az Igaz Élet Istenben üzenetet, amely őszinte
bűnbánatra, kiengesztelődésre, békére, szeretetre, Isten mélyebb megismerésére, a
vele való bensőséges kapcsolatra és az Egyházak Egységére hív. „Legyenek
mindnyájan egy, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21)
„Komolyan hiszem, hogy e könyvek olyan isteni párbeszédet tartalmaznak,
amelyet a Szentháromság, a Boldogságos Szűz Mária és az angyalok folytatnak
Vassulán keresztül az emberiséggel. Nem találtam bennük semmi kifogásolhatót, és
semmi olyat, ami hit és erkölcs tekintetében ellentétben állna az Egyház hiteles
Tanítóhivatalával. Mindenki számára lelki haszonnal jár ezen könyvek olvasása, és a
tartalmukon való elmélkedés. Ajánlom e könyveket minden kereszténynek.”
(Felix Toppo SJ Jamshedpur római katolikus püspöke, India)
www.tlig.org/hu

www.ichtys.hu

Templomunk programjai (2010. október 24. – 2010. november 7.):
Október 24., vasárnap Missziós vasárnap, országos gyűjtés a missziók javára.
Kérjük a testvérek nagylelkű adományait!
November 1., hétfő Mindenszentek napján az esti 6 órás szentmisében a szentek
közbenjárását kérjük plébániánk tagjainak megszentelődéséért. Előtte fél 6-kor
zsolozsmát imádkozunk a templomban. Ezen a napon hétköznapi miserendet
tartunk.
November 2., kedd Halottak napján az esti 6 órás szentmise után közös
megemlékező imádság elhunyt szeretteinkért. Előtte fél 6-kor szintén
zsolozsmát imádkozunk a templomban. November 1-8. között mindazok, akik a
temetőben elhunyt szeretteikért imádkoznak, számukra teljes búcsút
nyerhetnek. Ennek feltételei: szentgyónás, szentmisén való részvétel,
szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk elimádkozása a pápa
szándékára.
November 5., péntek Szent Imre herceg ünnepe. Elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is
lesz szentmise. Imáinkban kérjük Szent Imre közbenjárását a magyar ifjúságra,
és Imre atyára!
November 7., vasárnap du. 4 órakor a Vox Clara Kórus Cherubini Requiemjét
adja elő. Mindenkit szeretettel várunk! Elsővasárnap lesz, délután 5-6 óráig
Szentségimádást tartunk. Az esti 6-os szentmisén lesz a katekumenek
befogadási szertartása.
November 7-én 19 órától oktatással egybekötött erdélyi-moldvai táncház lesz a
Feketesas utcai helyiségben, a Kontáros együttes élő zenéjével. Részletek a
plakátokon, mindenkit szeretettel várunk!
November 27., szombat du. 4 órakor közös adventi koszorúkészítést tartunk. Aki
szeretne jönni, kérjük, jelentkezzen az irodában november 14-ig, hogy az
alapanyagokat be tudjuk szerezni. A költség 1200.-Ft.
Novemberben reggel ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap
szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a
sekrestyében kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel,
akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének.

Az egyházi év ünnepei
Október 25., hétfő Szent Mór püspök, az egyházmegye társvédőszentje.
Október 28., csütörtök Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe.
November 4., csütörtök Borromeo Szent Károly püspök 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

