„Ti vagytok a föld sója.
De ha a só ízetlenné
válik, mivel sózzák
meg?”
(Mt 5, 13)

XII. évfolyam 5. szám

Évközi 5. vasárnap

2011. február 6.

Vértanúk
8. rész
Ősszel a Hírharangban a hét ferences
vértanúról már írtunk, azóta újabb
szemtanúk és adatok kerültek nyilvánosságra róluk. Most ezeket foglaljuk össze.
A bíboros atya kezdeményezte
„Károlyi Bernát és társai” vértanúk
boldoggá
avatását
Rómában,
és
engedélyezte a következő imádság
nyilvános használatát:
„Erős és Igaz Istenünk! Te Bernát
szolgád és társai életében csodálatosan
kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a
diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd
meg szolgáidat szent egyházadban,
hogy hitvalló életük és vértanúságuk
példája, ma is bátorító erőforrásunk
legyen a szegény és alázatos Krisztus
követésében. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.”
Bátorítok mindenkit, hogy egyéni,
közösségi imádságokban és a hívekkel

együtt is végezzük ezt az imádságot. A
könyörgés hamarosan szentkép formátumban is kiadásra kerül.
Az exhumálásról:
Évek múltak el azóta, hogy csákány
hasított a parcella földjébe, hosszú idő
óta már nincs a 301-esben exhumálás.
Aztán nemrégiben új adatok kerültek
elő, s most a szerzetes csontjai után
kutat az ásó.
Károly Bernát 1954. március 2-án, 16
óra 30 perckor adta vissza lelkét teremtőjének a Budapesti Országos Börtönben. A temetői főkönyv szerint március
4-én hantolták el a Rákoskeresztúri új
köztemetőben, a 301-es parcella hetedik
sorában, a 19-es sírhelyen. Ellentmond
ennek a boncolási jegyzőkönyv, amely
március 5-ei keltezésű, az orvosi jelentés
pedig már 6-át jelöli.
Az 1964-es feltárások jegyzőkönyvei
alapján viszont valószínű, hogy Károlyi

Bernát atya a 301/7/32-es számú sírban
fekszik. Három ferences atya is ott
toporog az egyre nagyobb és több
irányba mutató sírgödör mellett.
„Már 10 éve próbáltuk kezdeményezni az exhumálást” – mondja
Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató –,
„de az akkori dokumentumok alapján
nem sok remény volt arra, hogy Bernát
atya földi maradványait megtaláljuk. A
véletlenszerűen előkerült iratok nyomán
azonban új helyzet adódott, és bizakodunk abban, hogy végtisztességet szolgáltathatunk neki. Ugyanakkor az ő
nevével szeretnénk elkezdeni azt a
szertartássorozatot, amelyben hét, a
kommunizmus alatt meggyilkolt vagy
börtönben meghalt ferences boldoggá
avatása volna a végcél.”
Már lejárt a munkára szánt idő, de a
sírásó újra lapátot ragad, és elindul egy
új nyom irányába. Az ember felülírta a
munkást, aki csak az órával törődik. De
ez az új irány sem vezet eredményre.
Egy dolog marad még hátra, a gödrök
betemetése. Ebben már azok a sírásók is
segédkeznek, akik az uniformisukban a
temető más helyén teljesítenek szolgálatot.
Az exhumálás „első felvonása” sikertelenül zárult. Folytatása két hét múlva, vagy a tavaszi ébredéskor…
Peregrin atya tájékoztatása:
A média híradásai kapcsán több, jelentős adalékkal szolgáló tanú jelentke-

zett. A mai nap pl. kész csoda történt: a
pilisvörösvári öregek otthonából hívott
fel egy 95 éves asszony, aki 1953-ban a
Városmajori úton lévő kórház ápolónővére volt. Elmondta, hogy az egyik este
a rabkórházból hoztak át hozzájuk egy
beteget, akinek nem volt neve(!) csak
rabszáma. A nővértársa behívta őt a
röntgenszobába, és mutatta neki a lesoványodott, szótlan beteg hátát, amin kínzások nyomai, maradványai látszottak.
Később a műtőben el tudta olvasni a
röntgenlap "tulajdonosát", a Károlyi név
szerepelt rajta. Elmesélte ezt Szaniszló
atyának, aki családi barátjuk volt, ő
mondta neki, hogy ez Bernát atya lehet.
Az asszony egy-két nap múlva a városmajori templomból kért Eucharisztiát,
átadta egy volt apácának, aki fürdetés
közben megáldoztatta Bernát atyát.
A Mária Rádióból hallotta, hogy
Bernát atya is a boldoggá avatandók
között van, ezért keresett meg.
A másik az öreg Dr. Stoffán György
visszaemlékezése. 1945-ben a budai
plébánia folyosóján Hilár testvér és
Rafael atya beszélgetett. Fr. Hilár szólt,
hogy alig van már étel, mire P. Rafael
megkérdezte: – Ez mit jelent? – Hilár: –
Ha a népkonyhát továbbvisszük, akkor
egy napra való, ha csak a rendtagoknak
adunk enni, egy hétre is jut. – Mire
Rafael: – Addig eszünk, amíg a híveink.
Folytatjuk…
Fr Achilles

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
A misszionárius, aki a kannibálokat próbálja megtéríteni, hazamegy szabadságra. A barátai
érdeklődnek, hogy nehéz-e a dolog.
- Hát elég nehéz - feleli a misszionárius -, de annyit már elértem, hogy pénteken csak halászt
esznek.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Országút Társulat – Tamási Áron: Énekes madár
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen megtekintené az Országút Társulat
előadásában Tamási Áron: Énekes madár című színművét. Az előadás időtartama
körülbelül 2,5 óra, egy szünettel. Az előadások az Országúti Pinceszínházban (1024
Budapest, Fekete Sas utca 5.) 19.00 kezdettel a következő napokon lesznek: február
17. csütörtök, február 20. vasárnap, március 1. kedd, március 4.
péntekhttp://www.orszagut.comze.com/helyfoglalas/feketesas4.htm, március 8.
kedd. Természetesen a belépés ingyenes.
Helyfoglalás az interneten (http://www.orszagut.comze.com) lehetséges. Ha nem
történt visszaigazolt helyfoglalás, sajnos nem tudjuk garantálni az ülőhelyeket!

Pedagógus találkozó Gyöngyösön
forrás: www.ferencesek.hu

Kárpáti Kázmér gyöngyösi ferences házfőnök és
rendtársa, Szász Zsombor kezdeményezésére január végén a ferences rendházban találkoztak a város hívő pedagógusai. A közös szentmise után több
mint hatvanan gyűltek össze a kolostorban, ahol
sorsolással csoportokra osztották a megjelenteket.
A csoportok egy-egy kérdőívet kaptak, amelyeken többek között a következő kérdésekre kellett választ keresniük: Mik a hiteles keresztény pedagógus ismérvei?
Vannak-e az iskolában torz elképzelések a hitről és Istenről? Mi segít megújulni a
mindennapokban? Mi segítené a gyerekek, illetve a felnőttek lelki fejlődését? Felvállalható-e a hit megvallása az óvodában és az iskolában?
A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy az óvónők, a tanítók és a tanárok
hasonló nevelési nehézségekkel szembesülnek, melyek megoldásához a hitben látnak
nagy erőt és lehetőséget. A szervezők azt tapasztalták, hogy a megjelentek hitvalló
életre törekednek, és az iskolai nevelésben fontosnak tartják a keresztény tanítást.
Meggyőződésük, hogy a diákok értékrendjének kialakításához nélkülözhetetlen a
tanúságtévő, hiteles keresztény élet. (…)
A túlhangsúlyozott szabadság és az azt minden más emberi érték felé emelő
liberalizmus többet ártott, mint használt az elmúlt évtizedekben a diákoknak –
állapították meg a gyöngyösi pedagógus fórumon. – Ennek is köszönhető, hogy a
vallásról, Istenről torz elképzelésük van fiataloknak. Meg kell óvni őket a személyiségük egészséges fejlődésére veszélyes eszméket terjesztő nézetektől és mozgalmaktól.
A pedagógus találkozó tanulságait hasznosítva a gyöngyösi ferences plébánia
előadás-sorozatot indít fiatalok számára. Hívő szakemberek szólnak a diákok
nyelvén a mai embert érintő témákról (pl. csillagászat, rockzene, a Biblia hitelessége,
szexualitás keresztény szemmel, családi élet, papi, szerzetesi hivatás).

Templomunk programjai (2011. február 6. – 2011. február 20.):
Február 10., csütörtök Szent Skolasztika ünnepe.
Február 13., vasárnap a 10-es szentmise után lesz a gyerekek gyóntatása. Mindenkit
szeretettel várunk.
Február 14., hétfő Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe. Isten éltesse Cirill atyát névnapja alkalmából! Imádkozzunk
érte!
Ezen a napon este Szent Bálint vértanú ünnepének alkalmából – aki többek között az ifjú házasok, a jegyesek és a szerelmesek védőszentje is – a ½ 8-as szentmisét a szerelmesekért ajánljuk fel, a jelenlévő párok ünnepi áldásban részesülnek.
Február 18-án, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise
végétől az esti rózsafüzér kezdetéig, ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a
Szentség őrzésére a templomban, a kisasztalkán található papíron! Szeretettel
hívunk és várunk mindenkit! Ebben a félévben a rózsafüzért és a
szentségimádásokat hazánkért, vezetőinkért ajánljuk fel, hogy Európa, és
benne Magyarország visszataláljon keresztény gyökereihez.
Február 20-án az esti 6-os szentmisében a katekumenek kiválasztására kerül sor.
Kérjük a kedves testvéreket, hogy támogassák adományaikkal a Karitász
munkáját a Lemondások perselyén keresztül!
Március 11-15-ig kirándulás lesz a Hernád-áttöréshez az ifjúsági programok
keretében. Jelentkezés febr. 27-ig a hittanok@gmail.com és az achilles@ofm.hu email címeken. További tájékoztató a plakáton, és a következő Hírharangban.
Hírharang az interneten
Újságunk elérhető az interneten is: www.orszagutiferencesek.hu. Reméljük, minél
többen megbarátkoznak a jövőben ezzel a költségkímélőbb és környezetbarátabb
megoldással. Kérjük, csak akkor vigyen magával nyomtatott példányt, ha az internetes megjelenés nem elegendő. Véleményüket, észrevételeiket szívesen fogadjuk az
orszagut@ofm.hu email címen!
Ebben a félévben a rózsafüzért és a szentségimádásokat hazánkért, vezetőinkért
ajánljuk fel, hogy Európa, és benne Magyarország visszataláljon keresztény
gyökereihez.
Megjelent Páldeák I. József: Tűnődés a hiúságok hiábavalóságáról című könyve.
Kapható – megfelelő adomány ellenében – a plébánia portáján és 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

