
 
 

„Senki se ámítsa 

önmagát. Aki közületek 

bölcsnek véli magát ezen 

a világon, legyen 

oktalanná, hogy bölcs 

lehessen.” 

(1Kor 3, 18) 
 

XII. évfolyam 6. szám Évközi 7. vasárnap 2011. február 20. 

XX. századi ferences vértanúk és tanúságtevők 

9. rész

A 7 ferences vértanú mellett számos o-
lyan ferences testvérünk van, akit hason-
lóan a vértanúkhoz bebörtönöztek hité-
ért, Egyházáért kínzásokat kellett kiáll-
nia. Őket a Rend: „börtönviselt hitval-
lóknak” nevezi. A Hírharang mostani 
számától kezdve elsősorban róluk lesz 
szó, egy-egy testvér életéről, Rendben 
való szerepéről, börtönéveiről. Közülük 
sokan már nem élnek, legtöbbjük még 
megélte a rendszerváltást, ill. sokan kö-
zülük a Margit körúti templomban szol-
gálták éveken át a testvéreket. Ezért is 
tartom fontosnak, hogy mélyebben meg-
ismerjük életüket. 

Mostani számunkban a Ferences 
Rendtartomány két világháború közötti 
élethelyzetéről adunk rövid tájékoztatást 
a testvéreknek. Ebben megtalálható, 
hogy milyen gazdag volt Rendtartomá-

nyunk élete, és mi minden semmisült 
meg az 1945. utáni években. 

Trianon után Gyöngyösön volt a 
Rendtartomány központja. A noviciátus 
először Egerbe került, majd Szécsénybe. 

A 10-es évek közepétől kezdődően a 
reformban nevelkedett nemzedék adta a 
rendtartomány gerincét. Közülük a leg-
jelentősebb személyiség P. Zadravecz 
István, P. Oslay Osvald, és P. Kiss Sza-
léz volt. Ők teológiai tanárként, a nevelő 
közösségek tagjaként és igen jó lelki-
pásztorként az utánuk következő nemze-
dék nagy eszményeivé váltak. Ebben az 
időben vált templomaink jellegzetessé-
gévé az egész napos gyóntatás, az Eu-
charisztia különleges tisztelete, a népi 
vallásosság előmozdítása, a ferences 
harmadik rend és egyéb vallásos társula-
tok alapítása és támogatása. Pécsett a 
kórházlelkészség, Szolnokon, Kecske-

 



méten, Jászberényben a hitoktatás, a ta-
nyavilág környéki rendházaknál pedig a 
szétszórtan élő családok látogatása vált 
központi feladattá. A ferences plébániák 
területére több nővérközösséget telepí-
tettek, melyek iskolákat hoztak létre, il-
letve a szociális problémák enyhítésében 
tevékenykedtek. A húszas évek közepén 
Vácott megalakult a Kapisztrán Nyom-
da, mely kiadványaival a sok szervezeti 
nehézség ellenére 1950-ig nélkülözhetet-
len segítséget nyújtott a lelkipásztori 
munkához, a ferences lelkiség megis-
mertetéséhez egyre szélesebb körben.  

1928. július 26-án P. Osvay Osvald 
lett a tartományfőnök. Hároméves pro-
vinciálisi szolgálata alatt jutott el rend-
tartományunk oda, hogy a rendi élet bel-
ső megújulása és a kolostorhoz kapcso-
lódó tevékenységi területek életének el-
mélyítése után a provincia újabb felada-
tokat tudott vállalni. 

Legjelentősebb, társadalmi hatású 
tette az „egri norma” elterjesztése és a 
Ferences Szegénygondozó Nővérek 
kongregációjának alapítása volt. A nővé-
rek a harmincas években mint a kor 
„Teréz anyái” házi gondozás keretében 
ápolták a betegeket, otthonokat létesítet-
tek, szegénykonyhát vezettek, s tették 
mindezt úgy, hogy összefogtak az állami 
szociális intézményekkel, s a koldusokat 
anyagilag is támogató magánszemélye-
ket arra kérték, hogy ne egyenként segít-
senek a rászorulókon, hanem a közös 
alapba adják össze adományaikat, me-
lyeket a rászorultság mértéke szerint 
osztanak majd szét. 

Ebben az időben a Provincia tevé-
kenysége Kína egy részére is kiterjedt. A 
kínai misszió alapításának hírére a ko-
rabeli híradások szerint missziós „lázba” 
jött a provincia. Negyvenen jelentkeztek 
e nehéz munkára. Végül az atyák közül 
Károlyi Bernát, Erdős Apollinár, Tyuko-
di Lucián, és a testvérek közül pedig 
Tóth Titusz, Scheibl Szabin, Baráth 
Benedek és Gunszt Ede indultak útnak. 
1929 decemberében érkeztek meg Sang-
hajba, 1930-ban a kínai nyelvből vizsgát 
tettek, és összeállítottak egy 2000 szóból 
álló kínai-magyar szótárat. 

A 30-as, 40-es években az újonnan 
vállalt feladatok kiszélesedő lehetőségei-
vel találkozunk. Új rendházak létesül-
nek: Hatvan, Salgótarján, Pasarét, 
Csongrád, Magyar Szentföld-Hűvös-
völgy, Nyíregyháza, Debrecen, Újvidék, 
és jelentős létszámbeli növekedés követ-
kezik be: míg 1925-ben 18 rendházban 
180 rendtagot számlálunk, addig 1948-
ban 27 rendházban már 339-et. 

Különösen nagy szerepet kap a kelet-
magyarországi tanyavilág lelkipásztori 
ellátása, melynek a rendtartomány 
életében betöltött központi szerepét jelzi 
a két debreceni alapítás, és a nyíregyházi 
népmissziós központ. 

A visszakerült Újvidéken P. Körösz-
tös Krizosztom vezetésével új rendház 
alakult, innen hurcolták el az alapító 
gvardiánt, P. Kovács Kristóffal és P. 
Kamarás Mihállyal együtt. Krizosztom 
és Kristóf atya vértanúhalált halt. 

 

folytatjuk…
 

 

Tamási Áron Énekes madár című nagy sikerű darabját az Országút társulat a 
február 17-i bemutatót követően még négyszer műsorra tűzi (február 20., március 1., 
4. és 8.). Az előadások 19 órakor kezdődnek az Országúti Pinceszínházban (II. 
Fekete Sas utca 5). A belépés ingyenes, de helyfoglalás szükséges az 
orszagut.tarsulat@gmail.com címen. 



A Házasság hete és a Család éve kapcsán:  
Gary Chapman az öt szeretetnyelvről 

 
Az anyanyelv analógiájára – melyet min-
den ember elsajátít, hogy társaival kom-
munikálni tudjon – alakította ki Dr. Gary 

Chapman (amerikai pszichológus, házas-
sági tanácsadó) a hatékony szeretet kom-
munikáció érdekében a szeretetnyelv el-
méletét és gyakorlatát. Ahogy azokkal az 
embertársainkkal nem tudunk beszélgetni, 
akikkel nem találunk közös nyelvet, úgy 
szeretteinknek sem tudjuk megadni mind-
azt, amire vágynak, ha nem ismerjük sze-
retetnyelvüket. 

Mi az a szeretettank? 

Egy képzeletbeli tartály, mely termé-
szetesen egyénenként változó „nagyságú”. 
Ha szeretetet kapunk, (…) szeretettartá-
lyunk mutatója a „teli” állás felé mozdul 
el. Ha tankunk „teli” van, akkor boldogok, 
kiegyensúlyozottak vagyunk, úgy érezzük, 
szeretnek minket. Annak a tartálya azon-
ban, aki hosszabb ideg nem részesül szere-
tetben, lassan elkezd kiürülni: életkedvét 
elveszíti, a világot szürkének, egysíkúnak 
találja és depresszióra lesz hajlamos. Ezért 
is fontos tudni, hogy párunk, társaink, ba-
rátaink, családtagjaink mitől érzik azt: sze-
retik őket. (…) Minden ember céljai között 
első helyen szerepel, hogy szeretteit bol-
doggá tegye – ehhez pedig tudni kell, hogy 
mi az, ami a másiknak örömet okoz. 

Szeretet-nyelvek: 

1. Elismerő szavak: Amikor az illető-
nek fontos, hogy szóban megdicsérjék… 
(Bizalmas beszélgetés, bátorítás, dicséret.) 
Pl.: Köszi, hogy megcsináltad! Nagyon jó 
az új frizurád! Nagyra értékelem, hogy… 
vagy!  

2. Ajándékozás: Amikor a másik képes 
régi ajándékokat, tárgyakat őrizgetni, em-

lékszik rá kitől kapta és mikor az adott tár-
gyat, dolgot ajándékba.  

3. Szívességek: Amikor az illető szá-
mára a legjobban az a kifejező, ha a másik 
észreveszi, hogy valamire szüksége van, és 
segít neki. Pl.: De jó, hogy levitted a sze-
metet! 

4. Minőségi idő: Amikor valaki számá-
ra az a fontos, hogy a teljes figyelmeddel 
felé fordulj, együtt csináljatok valamit, le-
hetőleg csak ketten. Számukra fontos le-
het, hogy meghallgassák őket, elkísérjék 
valahová, stb.. Pl.: Annyira szeretnék a ba-
rátaimmal közösen elmenni nyaralni vala-
hová, de mindenki szervezett mást… 

5. Testi érintés/ölelés: Amikor a másik 
szereti, ha megsimogatják, megveregetik a 
hátát vagy megölelik. Ezeknek az embe-
reknek valamilyen fizikai kontaktus által 
könnyebb érezni a másik ember szeretetét. 
Sok fiatal, aki így működik, könnyebben 
sodródik bele rövid, felelőtlen szexuális 
kapcsolatokba. Fontos tudni magunkról, ha 
ez a szeretet-nyelvünk, hogy felismerjük, 
könnyebben befolyásolhatóak vagyunk 
ezen a téren. 

Hogyan ismerjük fel mások szeretet-

nyelvét/ a saját szeretet-nyelvünket? 

Figyeljük meg önmagunk illetve mások 
viselkedését! Gondoljuk végig mikor érez-
tük leginkább, hogy valaki szeret? Figyel-
jük meg, szeretteink hogyan fejezik ki fe-
lénk szeretetüket, mert nagy valószínűség-
gel ezt várják el tőlünk! Figyeljük meg, 
mire panaszkodnak, amikor esetleg el-
mondják, hogy nem érzik, hogy szeretik ő-
ket! Próbáljunk ki minél több szeretet-
nyelvet, és nézzük meg, melyik az, ami a 
legnagyobb hatással van rájuk!  

 



Templomunk programjai (2011. február 20. – 2011. március 6.): 

Február 27-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, nálunk, 
ferenceseknél a ferences iskolák javára. Kérjük a testvéreket, lehetőségeikhez 
mérten támogassák iskoláinkat! 

Március 4., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. Ezen a napon Boldog 
Meszlényi Zoltán püspök és vértanú, és Szent Kázmér ünnepe. Ezen a napon 
délután 5 órakor az Esztergomi Bazilikában ünnepélyes szentmise keretében 
adnak hálát Meszlényi Zoltán püspök boldoggá avatásáért.  

 

 

Az egyházi év ünnepei: 

Február 21., hétfő Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító ünnepe. 
Február 22., kedd Szent Péter apostol székfoglalása. 
Február 23., szerda Szent Polikárp püspök és vértanú ünnepe. 
Február 24., csütörtök Szent Mátyás apostol ünnepe. 
Március 6., vasárnap az éhezők világnapja.  
 

 

Március 11-től 15-ig az ifjúsági programok keretében kirándulás lesz a Hernád-
áttöréshez. Jelentkezés febr. 27-ig a hittanok@gmail.com-on. További 
tájékoztató a plakáton. 

 

 

A képviselőtestület faliújságján található a plébánia költségvetésének az 
összefoglalója. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe! 

 

 

Február 26-án de. 9:30- du. 5:30-ig, a Vajdahunyad Várában található Mezőgazdasá-
gi Múzeumban lesz a Ritka betegek világnapja alkalmából konferencia, kiállí-
tás, és programok kicsiknek, nagyoknak. Mindenkit, akinek ismeretlen eredetű e-
gészségügyi problémája van, vagy a családjában, baráti körben előfordul ilyen, 
szeretettel várnak a rendezők. 

 

 

Plébániánkon február 23-án kezdődik a jegyesoktatás. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy idén több mint 40 pár vesz rajta részt – többen, mint eddig bármikor. Kérjük 
a kedves testvéreket, imádkozzanak a résztvevő fiatalokért! 

 

 

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 inter-
netes megjelenés nem elegendő. Véleményüket, észrevételeiket szívesen fogadjuk az 
orszagut@ofm.hu email címen! 

 

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  


