„Tartsd meg léptemet
a te ösvényeiden,
hogy meg ne inogjon
a lábam.
Hozzád kiáltok,
hisz te meghallgatsz,
Istenem!”
(Zsolt 16)
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6. rész
Károlyi Bernát
(1892–1954)
1954-ben ugyancsak börtönben halt
meg P. Károlyi Bernát, aki 1929 és 1938
között a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány kínai miszsziójának alapító vezetője, 1936-tól az
apostoli delegátus helyettese volt Paoking környékén. Missziós tevékenysége
során az elhagyott, magatehetetlen betegeket ápolta, árvaházat alapított azoknak
a lányoknak, akiket a családok kitettek
otthonukból. Iskolát, orvosi rendelőt
létesített, letelepítette a szatmári Irgalmas Nővérek Rendjét, megszervezte a
környék lelkipásztori szolgálatát.
1938-ban visszajött Magyarországra, ahol a misszió anyagi támogatásának
szervezésén dolgozott, újságkiadással

foglalkozott. A zsidómentés idején habitust adott a menekülteknek, és abban rejtegette őket. A kecskeméti rendházba fogadta be, illetve felkereste a lágerbe hurcolt zsidókat. A szovjet front előretörésekor Kecskemét város köztisztviselői
elmenekültek. Ő irányította a várost, vezette a kórházat, összeszedte a házaknál
hagyott betegeket, és ingyenkonyhát
nyitott a Dél-Magyarországról vonaton
érkező menekülteknek.
1945-ben tiltakozott a kommunista
rendőrség embertelenségei miatt, amelyekkel a börtönbe vetetteket megalázták, ezért 1945 júliusában őt is letartóztatták. Zsidóellenességgel, 1946-ban izgatással vádolták, majd 1949. november

26-án végleg elhurcolták. 1950. november 18-án államrend elleni szervezkedés
ürügyén ítélték el mindenféle bizonyíték
nélkül. Perében ő és társai többször
megemlítették, hogy az embertelen kínzások miatt tettek beismerő vallomást,
mert mind fizikailag, mind pedig pszichikailag kikészítették őket. A bíróság
ezt nem vette figyelembe. Az ítélet a
diktatúra vezetőjének, Rákosi Mátyásnak és a kecskeméti származású Molnár
Erik igazságügyi miniszternek közvetlen
jóváhagyásával történt, vagyis az egyházellenes szándék itt is nyilvánvaló.
A rabtársak visszaemlékezései szerint a börtönben őt is kegyetlenül kínozták, verték, de P. Bernát mindig
megőrizte jóságát. A börtönben titokban
gyóntatott, mindenkit bátorított. Halála
előtt a Városmajor utcai kórházban operálták meg. Az ápolónővér P. Galicz
Töhötöm rendtársunkat orvosnak álcázva csempészte be a rab szerzeteshez. Az
asszony az ávóssal udvaroltatott magának, ezalatt jutott Töhötöm atya Bernát
atya közelébe, és látta el rendtársát a
szentségekkel.

P. Károlyi Bernát 1954. március 2án halt meg a budapesti rabkórházban.
Provinciánkban halála óta a vértanúk
között tartják számon, boldoggá avatási
eljárásának megkezdését hétszáz kecskeméti hívő támogatta aláírásával. Zsidómentő tevékenységéért a magyarországi rabbi kar a holokauszt 60. évfordulóján emlékfát ültetett emlékére a kecskeméti ferences templom kertjében.
Bernát atya környezetéből többek
nyugatra menekültek, mert számolniuk
kellett az elhurcolással. Ő azonban súlyosbodó betegsége ellenére is helyén
maradt, és ezzel tudatosan vállalta a
szenvedést, ami az igazságtalan és tudatosan egyházellenes ítélet következménye volt.
(Vö. Kálmán Pergerin – Vámos
Péter: A Paokingi Apostoli Prefektúra
rövid története. Magyar Ferences
Források, D. 4. 2. 2000.
P. Frajka Félix OFM szóbeli
közlése, aki ebben az időben Töhötöm
atyával egy kolostorban lakott.)
folytatjuk…

Az egyházi év ünnepei
November 9., kedd a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe.
November 10., szerda Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító ünnepe,
November 11., csütörtök Toursi Szent Márton püspök ünnepe,
November 12., péntek Szent Jozafát püspök és vértanú ünnepe.
Ifjúsági programok:
November 7-én 19 órakor oktatással egybekötött erdélyi-moldvai táncház lesz a
Feketesas utcai helyiségben, a Kontáros együttes élő zenéjével. Részletek a
plakátokon, mindenkit szeretettel várunk!
November 13-án ifjúsági kirándulás lesz a Börzsönybe. Részletek a plakátokon!
Az előzetes jelentkezést a sekrestyében kérjük leadni!
November 20-án Játékbarlang lesz a Feketesas utcai pincehelyiségben. Részletek
szintén a plakátokon!

November 21-én, vasárnap, Krisztus Király ünnepén lesz a Krisztus Király
Templom búcsúja, az ünnepi mise ½ 12-kor kezdődik. Főcelebráns: Magyar
Gergely tartományfőnök. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepre!
November 27-én délután 4 órakor lesz a közös adventi koszorúkészítés a Tamás
Alajos Házban. Utána, az esti 6-os szentmisén megáldjuk a családok
koszorúit. Aki szeretne jönni, kérjük, jelentkezzen az irodában vagy a
sekrestyében november 14-ig, hogy az alapanyagokat be tudjuk szerezni. A
költség 1200.-Ft.
Templomunkban, mint szoktuk, december 24-én du. 3 órakor betlehemes játékkal
ünnepeljük karácsony eljövetelét. Szeretettel várjuk azokat az iskoláskorú gyermekeket, akik a nézők táborából idén a betlehemezők csoportjához vagy az énekesekhez
szívesen csatlakoznának. Jelentkezhettek november 21-ig a vasárnapi 10 órai
misék után a portánál. Próbák decemberben vasárnaponként 11-től ½1-ig az emeleti hittanteremben lesznek.
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 22.395 Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

A Szentföldön énekelt a Szent Angéla-kórus
A szentföldi ferences rendtartomány zeneiskolájának
meghívására október utolsó hetében a Szentföldön
vendégszerepelt a budai Szent Angéla Ferences
Gimnázium 39 fős öregdiák kórusa, Semjénné Menus
Gabriella vezetésével.
A szentföldi intézmény énekkara augusztusban járt hazánkban, koncerteztek többek között a Szent Istvánbazilikában, és az angélások ezt a látogatást viszonozták.
A magyar kórus Jeruzsálemben, Ramallahban és
Betlehemben lépett fel. A ramallahi koncert egyben a
palesztin hatóság mellé akkreditált magyar diplomáciai
testület október 23-i ünnepsége volt.
A kórus rendkívül megtisztelő felkéréssel tért haza, ugyanis újabb betlehemi vendégszereplésre hívták az együttest. A jövő évi karácsonyi éjféli misén kellene szolgálniuk a Születés-bazilikában, mely eseményt az egész világon sugározzák a
tévécsatornák.
Forrás: Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

Templomunk programjai (2010. november 7. – 2010. november 21.):
Ma, 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 13., szombat Alcalai Szent Didák szerzetes az I. rendből ezen a napon
16.30 órakor lesz A PAX HUNGARICA Diákszövetség közös megemlékezése, a
Requiem az elhunyt ferences tanárokért és diáktársakért. További részletek a
plakátokon olvashatók.
November 14., vasárnap a 10-es szentmisén lesz a kisministránsok beöltözése,
majd a kvadrumban agapé, melyre süteményt örömmel fogadunk. Ekkor lesz a
gyermekek gyóntatása is, melyre nagyon várjuk őket, és kérjük a szülők buzdítását gyermekeik gyónásához.
Nov 15., hétfő este fél 6-tól szeretettel várjuk az asszonyokat, hogy együtt imádkozzuk a rózsafüzért férjeinkért, gyerekeinkért, unokáinkért, a plébániai családokért.
November 16-án, kedden 17 órakor szülői értekezletet tartunk az elsőáldozó gyerekek szüleinek a II. emeleti hittanteremben.
November 19., péntek Árpád-házi Szent Erzsébet, a Ferences Világi Rend
patrónájának ünnepe. Ezen a napon egész napos Szentségimádást tartunk, a
reggeli 8-as mise végétől este ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a
Szentség őrzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
November 21., Krisztus Király vasárnapja A Katolikus Karitász, amely Szent Erzsébet
példáját követve a szegények támogatására és a betegek megsegítésére kötelezte el
magát, ezen a napon tartja az éves ún. Szent Erzsébet gyűjtést plébániánk és egyházmegyénk szegényei javára. Egyre több család és nyugdíjas kerül kilátástalan helyzetbe
anyagilag; sokaknak, bár napi 8-10 órát dolgoznak, gyermekeket nevelnek becsületesen, unokákra vigyáznak, mégsem jut elegendő kenyér az asztalra, nincs pénze a fűtésre. Ezért kérjük a testvéreket, hogy aki csak teheti, adományaival segítse rászoruló testvéreinket, illetve az egész év során, észrevéve a másik nehéz helyzetét, segítsen a Lemondások perselyén keresztül is. Szegényeink nevében hálásan köszönjük
minden testvérnek az eddigi anyagi támogatását!
Szintén november 21., vasárnap 16.30-kor „Fraternitás” jótékonysági koncert lesz
templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk, részletek a plakátokon olvashatók.
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 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

