„Készítsétek elő
az Úr útját,
tegyétek egyenessé
ösvényeit!”
(Lk 3,4b)

XII. évfolyam 1. szám

Advent 2. vasárnapja

2010. december 5.

A XX. századi ferences vértanúk
7. rész
Kiss Szaléz (1904–1946)
A szovjet mintára szerveződő szocialista vezetés már 1945-ben megkezdte
azoknak a személyeknek a likvidálását,
akik akadályt jelentettek a totalitárius
rendszer kiépítésében. Ennek egyik
elsődleges célpontja a katolikus egyház
volt. Mivel a ferencesek a világháború idején tanúsított hősies helytállásuk miatt
nagy tekintélyre tettek szert, lelkipásztori működésük és társadalmi jelenlétük
súlya is megnövekedett, az új diktatúrával azonnal szemben találták magukat.
Kiiktatásuknak leghatásosabb eszköze a
koncepciós perek gyártása volt. Ezek egy
séma szerint szerveződtek: egy általános
problémát – például az erőszakoskodó
szovjet katonák meggyilkolását – és egy
politikai célt – például egy szervezetnek
a felszámolását, megtörését – valamelyik
egyházi személy állítólagos felbujtó tevékenységén keresztül összekapcsolták.

Így történt Gyöngyösön is, ahol P.
Kiss Szaléz – korábbi amerikai és debreceni lelkipásztori szolgálat után – 1944-től
volt klerikusmagiszter (a kispapok lelki
vezetője). A II. világháború idején felkereste a provincia azon kolostorait, ahol
végigvonult a szovjet front, és részletes
jelentést küldött a rendházak állapotáról
a tartományfőnöknek. A gyöngyösi növendékházban az ő vezetésével élték meg
a szovjet csapatok bevonulását, az erőszakoskodó katonák elől asszonyokat menekítettek, valamint a rendház középkortól működő könyvtárát is megóvta.
1945-ben megszervezte Gyöngyösön a
Keresztény
Demokratikus
Ifjúsági
Munkaközösséget, amely a város fiatalságát fogta egybe, de ez gyöngítette a
kommunista szervezkedések erejét.
P. Kiss Szalézt 1946. április 28-án
tartóztatták le, azzal a váddal, hogy ve-

zetője volt szovjet katonák meggyilkolásának és egy fegyveres összeesküvésnek. A vallomás jegyzőkönyve szerint
Szaléz atya előre megígérte, feloldozza a
diákokat, ha elkövetik a gyilkosságot,
illetve beszámolt arról is, mit gyóntak
neki vádlott-társai. A per jogi vizsgálata
bebizonyította, hogy a tanúvallomás jelentős része nem Szaléz atyától származik, hanem kommunista szlogenekből és
vádakból lett összerakva az egyház hitelének, a gyónás szentségének lejáratása
végett. Hiányzik az ilyenkor szokásos
minden lapra kiterjedő aláírás, az csak a
vallomás utolsó oldalán, ott sem a szöveg lezárásánál, hanem a lap alján található. Így valószínűsíthető, hogy egy üres
lapot írattak vele alá, amit a jegyzőkönyvhöz csatoltak.
P. Kiss Szaléz társai közül többen
kiszabadultak a fogságból. Vallomásuk

szerint papjukat felismerhetetlenségig
verték, de ő a gyónási titkot nem árulta
el, a szembesítéskor pedig kijelentette, a
jegyzőkönyvet a kínzásokban kikészülve
írta alá, abból semmi sem igaz. A tárgyalást magyarul nem tudó szovjet katonák, megfelelő tolmács hiányában vezették le. P. Kiss Szalézt 1946. december
10-én a szovjet hadbíróság ítélete
alapján végezték ki Sopron-Kőhidán. A
szovjet hatóságok 1993. május 25-én
rehabilitálták. Provinciánkban halálhíre
óta a gyónási titok vértanújaként
tisztelték.
A per koncepciós jellege és a gyónás
szentségének központi kipellengérezése
mutatja a tudatos egyházellenességet,
Szaléz atya szenvedésvállalása pedig a
hit tisztaságáért hozott áldozatot.
folytatjuk

Folytatódó böjt és ima
a ferences testvérekért és plébániai közösségünkért
Adventben folytatjuk péntekenként a böjtöt és az imát a ferences testvérekért és
plébániai közösségünkért. A böjt egy napi kenyér és víz böjtöt vagy szilárd ételtől
való tartózkodást, az ima pedig egy zsolozsma (reggeli dicséret vagy vecsernye)
vagy egy teljes rózsafüzér egyéni elmondását jelenti. (Egészségi okokból vagy más
nehézségek miatt egyéni lelkiismeret szerint ettől eltérő, de hasonlóan „ húsbavágó”
módon is lehet csatlakozni.) Elsősorban felnőtt férfiakat hívunk – de nőket sem
kizárva –, hogy önkéntesen csatlakozzanak akár csak egy-egy alkalomra. Az elhatározást kérjük megerősíteni a templomban elhelyezett íveken, amelyekre dátum
szerint lehet feliratkozni.
2010. november 29.

Plébániai Képviselő Testület

A lemondások perselye folyamatosan várja azon 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
26 200,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk.
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Felkészítés a házasság szentségére
Plébániánkon februárban elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral együtt tartják a jegyesoktatást. Erről a hirdetőtáblán részletes tájékoztató
olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, akik jövőre
templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 31-ig
jelentkezhetnek az irodában. További részletek a plébánia web oldalán
(www.orszagutiferencesek.hu) a „Szentségek kiszolgáltatása” / „Jegyesség, esküvő”
menü pont alatt olvasható (http://www.orszagutiferencesek.hu/?id=1135)

Házas esték IV.
Az idei utolsó alkalom december 8-án, szerdán 19:45-kor kezdődik a második
emeleti hittanteremben. Témája: Az öröm útja a házasságban. Mindenkit szeretettel
vár a Családok Jézusban Közösség.

Jótékonysági koncert
December 21-én kedden 19 órától a Bolyki Brothers hálaadó karácsonyi jótékonysági nagykoncertet ad a Ferences Rend gondozásában élő rászorulók, idősek, betegek, fogyatékkal élők, szegények javára a Millenáris Teátrumában. A koncert védnöke Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr és őexcellenciája Juliusz Janusz apostoli
nuncius. A koncert kb. 21 óráig tart. Jegyek kaphatók a budapesti ferences plébániák
portáján illetve sekrestyéjében, továbbá a Millenáris pénztárában.

Az egyházi év főbb ünnepei
December 7. kedden Szent Ambrus püspök és egyháztanító ünnepe.
December 8., szerda a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe.
December 13., hétfő Szent Lúcia szűz és vértanú ünnepe.
December 14., kedd Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító ünnepe.

Hírharang az interneten
Újságunk mostantól (újra) elérhető az interneten is. Kérjük, csak akkor vigyen
magával nyomtatott példányt, ha az internetes megjelenés nem elegendő. Az újság a
plébánia honlapjának (www.orszagutiferencesek.hu) jobboldalán, a „Hírharang”
emblémára kattintva érhető el (http://www.orszagutiferencesek.hu/?id=70).
Véleményüket, észrevételeiket szívesen fogadjuk az orszagut@ofm.hu email címen.
„Rózsalány” címmel Szent Erzsébet életét bemutató CD kapható a portán.
Mindenkinek nagyon ajánljuk!

Templomunk programjai (2010. december 5. – 2010. december 19.):
Decemberben minden nap reggel 8-kor 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 adventi időszakban (nov. 29-től dec. 24-ig) a roráte-szentmisék hétköznap és
szombaton is reggel 6 órakor kezdődnek.
December 5., elsővasárnap, 11 órakor Dr. Erdő Péter bíboros atya bérmálja meg
fiataljainkat. Délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk.
December 6., hétfőn Szent Miklós püspök ünnepe, Miklós atya névnapja. Kérjük
számára a Jóisten áldását!
December 11-én, szombaton 16.30-kor adventi orgonahangverseny lesz. Orgonál
Nagy László Adrián, közreműködik Nagy Réka gordonkán. Belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel várunk!
December 17-én, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk, a reggel 8-as mise
végétől este ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel várunk mindenkit!
December 18-án, szombaton 8.30-tól 13 óráig lelkinapot tartunk a hittanos gyerekeknek a II. emeleti hittanteremben. A lelki készülődés és gyónás mellett kézműveskedéssel és szerény agapéval töltjük a délelőttöt. Mindenkit szeretettel várunk!
A plébános atya fogadóideje december 6-án, hétfőn délután 4 órától lesz,
ebben az évben utoljára, a következő január 3-án lesz.

Előzetes:
December 24-én pénteken délután 4 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigíliamisével, majd az éjféli misével ünnepeljük templomunkban a Szentestét. Az
esti ½ 8-as szentmise elmarad.
December 25., szombat Karácsony ünnepe, vasárnapi miserendet tartunk.
December 26-án, vasárnap a 11 órai szentmisén ünnepeljük templomunk búcsúját.
Az ünnepi szónok P. Berhidai Piusz, a pasaréti ferences rendház vezetője lesz.
Közreműködik a Kapisztrán Kórus.
A karácsony előtti gyóntatási rendet a faliújságra fogjuk kitenni.
Kérjük a kedves testvéreket, hogy a gyónásukat ne hagyják az utolsó napokra.
Advent vasárnapjain az első emeleti hittanteremben ½ 4-től filmklubot tartunk.
A részletes program a hirdetőtáblákon olvasható.
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

