
 

 

„Az élet útját mutatod 

nekem, 

örömmel töltesz el 

színed előtt, Uram.” 

(Zsolt 15,11) 
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Ferences vértanúk 
11. rész 

Provinciánknak a közelgő tanévkez-
dés miatt néhány hét alatt kellett a fenn-
maradt iskolák tanári karát és a diáksá-
gát összeszedni, mert ennek hiányában 
elvesztette volna a rend az iskolavezetés 
jogát. Esztergomban az egykori kissze-
minárium növendékei voltak az első ta-
nulók, akiket pulóvercserével egyik e-
meletről a másikra vezényeltek, hogy az 
ellenőrző bizottság tagjai láthassák: tele 
vannak az osztályok. Szentendrén a tár-
sadalom peremére szorított családok 
gyermekeit fogadták be. A tanári karok 
felállításában a Mariána provinciából 14 
diplomával rendelkező tanár és más 
szerzetesrendek tagjai siettek a rendtar-
tomány segítségére. 

Azok a rendtársak, akik nem vállal-
ták a tanítást, illetve a megállapított lét-
szám miatt nem maradhattak meg a ren-
di közösségben, vagy az állam nem en-
gedte felvételüket az egyházmegyékbe, 
civil munkakörbe kertültek. Az atyák 

közül többen még így sem gyakorolhat-
ták hivatásukat, meghurcolást és börtön-
büntetést szenvedtek. Ettől a rendi keret 
sem nyújtott menedéket, a fennmaradt 
szerzetesközösségekből is többeket el-
hurcoltak. A provincia tagjai közül kb. 
30-an kerültek börtönbe. 

1958-ban P. Váradi Béla lett a pro-
vinciális, később delegátus generális ex-
traordinárus is. Ő már a mozgástér hatá-
rainak keresésébe – tágításába is bele-
kezdett. Ekkor kezdték el a rendi kerete-
ken kívül élő rendtársak látogatását, tá-
mogatását. 1965-ben a zsámbéki plébá-
nián elhunyt a kommunizmustól különö-
sen sok megaláztatást szenvedett, és 
többszöri kitelepítést megélt P. Zadra-
vecz István püspök.  

1970-ben sikerült elérni, hogy Paskai 
László, a Központi Szeminárium akkori 
rektora végiglátogassa a rendházakat, és 
engedélyeztesse az új provinciális P. 
Balázs Sebestyén kinevezését. Ebben az 

 



időben érkeztek nyugatról az első segé-
lyek, melyekkel már sikerült intézmé-
nyeinkben a felújításokat és fejlesztése-
ket is végrehajtani, a Pasaréti templom-
ban nehéz körülmények között ugyan, 
de megindulhatott a hitoktatás, és a II. 
Vatikáni Zsinat, valamint az új generáció 
munkába állása nyomán a renden belül 
elindulhatott a belső megújulás. Iskolá-
ink olyan lelki központokká is lehettek 
az évek folyamán, ahonnan az elmúlt 40 
évben kb. 400 papi hivatás került ki, s 
rendtársaink a tanítás mellett országszer-
te végeztek lelkipásztori munkát, vezet-
tek lelkigyakorlatokat. 

1980-ban rendezték meg először az 
ún. „baráttalálkozót” Esztergomban, a-
hol a rendházakban és a szétszóratásban 
élő testvérek hosszú évtizedek után elő-
ször találkozhattak nagyobb létszámban 
is egymással. 1988-ban P. Hegedűs Ko-
los lett a provinciális, aki a rendszervál-
tozás éveiben 1994-ig irányította 
provinciánk életét. 1989. augusztus 30-
án az 1950-es rendeletet visszavonták, 
törvényileg szabaddá vált a rend. 1989. 
október 4-én Paskai László esztergomi 
érsek munkálkodása nyomán Kárpátal-
ján megnyílhatott a ferences misszió, 
amely azóta jelentős szerepet vállal az 
egykori Szovjetunióhoz tartozó Kárpát-
alja lelkipásztori ellátásában, a nehéz 
körülmények között élő társadalom szo-
ciális gondjainak enyhítésében. P. 
Majnek Antalt – egyike az első misszió-
soknak – 1996-ban II. János Pál pápa 
püspökké nevezte ki az ott élő hívek 
számára. 1993-ban a rend római vezeté-
se feloszlatta az amerikai magyar nyelvű 

kusztódiákat, ahonnan többen visszatér-
tek az anyaországba. 

A szerzetesi élet a következő he-
lyeken indult újra: Mátraverebély-Szent-
kút (1989. aug. 13.), Szécsény (1989. 
szept. 3., 1993-tól noviciátus is), Szeged 
(1989. szept. 17., 1991-tőll növendékház 
is), Gyöngyös (1990. aug. 2.), 1994-ben 
pedig megalapították a Budapest-rózsa-
dombi domus filialist. Rendtartományunk 
átvállalta az orsolyita rendtől a budai 
Szent Angéla Iskola vezetését, Mohá-
cson a Katolikus Iskola, Pécsett pedig a 
Collegium Seraphikum működését. Az 
1950-es feloszlatás következtében rend-
házon kívülre került rendtársaink közül a 
rendszerváltozás után többen visszatér-
tek, vállalva az újrakezdés nehézségeit is. 

Még a romániai forradalom előtt az 
erdélyi Szent István Provinciából néhá-
nyan, majd az újjáalakuló Mariána Pro-
vincia növendékei is Esztergomba kerül-
nek a noviciátusi év megkezdésére. 
1993-tól Szécsényben működik a három 
magyar nyelvű provincia noviciátusa, 
1991-től pedig a szegedi kolostor az 
egyszerű fogadalmas növendékek neve-
lési háza. A tartomány felsőbb éves és 
egyetemista növendékei Pasarétre kerül-
nek, újabban pedig lehetőség nyílik a 
teológiai tanárok külföldi képzésére is. 

Provinciánknak 1999. szeptember 
30-án 126 tagja volt, ebből rendházaink-
ban él 106 fő. Más provincia tagjaként 
házainkban él 16 fő: stefanita 11, mariá-
nus 5. Az ünnepélyes fogadalmas rend-
tagokból 67 pap, 2 püspök. Az egyszerű 
fogadalmas testvérek száma 17, a 
novíciusoké 3. 

 

 

 "Alvó szegek a jéghideg homokban. 
Pilinszky János Plakát-magányban ázó éjjelek. 
    Négysoros Égve hagytad a folyosón a villanyt. 
 Ma ontják véremet." 



Kedves Szülők és Gyerekek! 

Nagyböjti lelki napunkat idén április 2-án, szombaton 
a szabadban végzett keresztúttal, kirándulással és játékkal egybekötve tartjuk meg. 

Találkozás: reggel 9 órakor a Nyugati Pályaudvaron, 
ahonnan vonattal megyünk Solymárig. (A kiegészítő 

jegyet mindenki vegye meg a bkv bérlethez!) A solymári 
vasútállomástól kb. egy órányi sétával érjük el a 
keresztút első állomását. 

A keresztút közös elvégzése után gyónásra is lesz 
lehetőségünk. Tarisznyából ebédelünk, majd a réten 
számháborúzhatunk, focizhatunk, métázhatunk, illetve a 
környéken kirándulhatunk. A visszautazás a 64-es vagy 
164-es BKV buszokkal is megoldható. 

Szeretettel várjuk a családokat!  P. Achilles ofm plébános 
 

 

Család ünnep 
A családok évében az Esztergom-Budapesti Egyházmegyében több nagyszabású 

program is lesz. Az első: március 31-én 17.00-19.30-ig a Szent István Bazilika előtt 
és bent a Bazilikában a „családi ünnep”, melynek keretében Erdő Péter bíboros atya 
megáldja a családokat. 

17 órára várnak mindenkit, aki szívesen csatlakozna az élőképhez, a közös ünnep-
léshez. A helyszínen színes esőkabátokat kapnak a résztvevők, amelyek segítségével 
Európa alapszíne, egy fehér kereszt, az EU tizenkét csillaga, egy piros szív 
rajzolódik ki, valamint egy molinón a család szó, különféle nyelveken. Az élőkép 
kialakítását rendezők segítik majd a helyszínen. Ezt követően a bazilikában 18.30-tól 
ünnepi műsorra kerül sor, amelyen közreműködik többek között Lovász Irén, Ákos, 
Szandi, Lackfi János, Ókovács Szilveszter. 19.15-től rövid igeliturgia keretében Erdő 
Péter bíboros szól az egybegyűltekhez, majd ünnepélyes áldásban részesíti a 
családokat és a jelenlévő családtagokat. A közös ünneplésre várják a családokat, 
házaspárokat, időseket, fiatalokat és gyermekeket egyaránt.  
 

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony – Annuntiatio Beatae Mariae Virginis 
Március 25. a megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásá-
nak ünnepe. 9 hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal megvitte 
Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét. 692-ben említik először, amikor a 
zsinat helyesnek ítélte nagyböjtben történő ünneplését. A megváltás művének kezde-
te, az angyali üdvözlet ünnepe ez a nap. A mai napon tehát az Anyaszentegyház 
megemlékezik arról, hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a prófétai szó: a 
Szentlélek teremtő erejével belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz 
Istenanyává lett; a második isteni Személy megtestesült. A Szent Szűz "igen" 
szavára elindult az istengyermeki élet. Mária IGEN-je megerősít mindannyiunkat 
abban, hogy bátran válaszoljunk Isten akaratára, tegyük meg, amit Isten kér tőlünk. 



Templomunk programjai (2011. március 20. – 2011. április 3.): 
A nagyböjt folyamán minden pénteken ¼ 6-kor keresztutat járunk a templomban. 

Március 20-án, vasárnap lesz az elsőáldozó gyerekek „kiválasztás” szertartása a 
10-es szentmisén, utána a gyerekeknek gyónási lehetőség. Szintén ezen a napon a 
felnőtt katekumenek kiválasztása lesz az esti 6-os szentmisén.  
Ugyanezen a napon 17 órakor Liszt Ferenc: Via Crucis (Keresztút) című műve 
hangzik el templomunkban. Közreműködik a Kapisztrán Kórus, valamint Nagy 
László Adrián orgonaművész és Fátrai János énekművész. A hangverseny 

után a 18 órakor kezdődő szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. Vezényel: 
Lógó Tibor. 

Március 25., péntek, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az esti hat órai szentmi-
se után folytatódik a szentségimádási sorozat az Európai Unióért, melyet a ma-
gyar elnökség ideje alatt végzünk. Most Európa családjaiért fogunk imádkozni. A 
félnyolcas ünnepi mise is Európa családjaiért lesz, a családi élet megújulásáért. 
Ez a családok évében különösen is aktuális. Mindenkit szeretettel várunk!  

Előzetes hirdetések: 

Április 10-én, vasárnap a 10-es szentmisén szeretnénk megünnepelni és megáldani 
az idei évben jubiláló házaspárokat, majd utána bográcsozáson folytatni a közös 
ünneplést. Bort, és sütit a résztvevő családoktól várunk, a bográcsos ebédre 
jelentkezni a sekrestyében kell. Ez fontos, hogy tudjuk, hány személyre 
főzzünk!!!  Kérjük, hogy akik idén 5, 10, 15, 20, 25, … 50 éves házasok, és itt 
tudnak lenni ezen a szentmisén, jelentkezzenek a sekrestyében, plébániairodán, 
vagy a portán. Az ebédre szánt adományokat a szegényekhez fogjuk eljuttatni.  

Április 13-14-én, szerdán és csütörtökön az esti 6-os szentmise keretében tartjuk idei 
nagyböjti lelkigyakorlatunkat. Az elmélkedéseket Székely János püspök atya 
vezeti. A lelkigyakorlat egyben felkészülés a betegek szentségének vételére, 
melyet április 17-én, este 6-kor lehet felvenni. A szentség felvételéhez feltétel a 
szentgyónás és a jelentkezési lap, melyet a portán lehet kérni. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!  

Április 16-án, szombaton 9.30-tól 17.00-ig nagyböjti ifjúsági lelki napot tartunk 
Barátok közt címmel. Szerzetes nővérek és testvérek lesznek a vendégeink. Ez a 
nap remek lehetőséget nyújt minden 18 és 40 év közti fiatalnak, hogy húsvétra 
készülve elgondolkozzon életének alapjairól, Istennel való kapcsolatáról. A lelki 
napon beszélgető fórum lesz, ahol kérdéseitekre örömmel válaszolnak a 
vendégek. Ezeket előre is szeretettel várjuk a fel8as@gmail.com-ra, illetve a 
félnyolcasokon kihelyezett dobozba. Részletek a plakátokon! 

 
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  


