
 

 

„Nem azért küldte el 

Isten a Fiát a világba, 

hogy elítélje a világot, 

hanem, hogy üdvösséget 

szerezzen a világnak.” 

(Jn 3,17) 
 

XII. évfolyam 9. szám Nagyböjt 4. vasárnapja 2011. április 3. 

Ferences vértanúk – 12. rész 
Feljegyzések P. Zadravecz István püspök életéről. 

1884-1965  
(P. Schneider Vencel) 

P. Zadravecz István a II. világháború 
után, a kommunista uralom alatt 1945 
tavaszán börtönbe került, és 1947. no-
vember 11-ig politikai fogolyként 
börtönben sínylődött. Másfél év fogház 
után, 1947. november 11-én szabadlábra 
helyezték, és szabadságot s teljes műkö-
dés engedélyeztek számára. 1947-től 
1965. november 13-ig tartó életében 
vele állandóan szoros kapcsolatban 
voltam. Visszavonultan élt, a nagyvilág 
előtt fényes szereplés már nem jutott 
neki osztályrészül. Emlékeinek és 
lelkének élt.  

1947. október 12-én Pécsre utazott P. 
Király Anaklét budai házfőnök kísé-
retében. Október 13-án pedig P. Jagicza 
Juvenál pécsi házfőnökkel autón Mária-
gyűdre érkezett.  

Vasárnap, ünnepnap ünnepélyes 
misét mondott, prédikált. A kegyhely 

legfőbb munkájában, a gyóntatásban 
oroszlánrészt vállalt. Például szolgált a 
többi rendi tagoknak. 1948-ban Mária-
gyűd 800. jubileumára készülünk.  

Nem találtunk sehol sem adatot, hogy 
a máriagyűdi kegytemplom konszek-
rálva lenne. Elvállalta azt megfelelő és 
emlékezetes módon konszekrálni. 
December 7-én a máriagyüdi, siklósi, 
pécsi rendi testvérek segédlete mellett a 
püspök konszekrálta a híres kegyhely 
templomát.  

Napirendje igen pontos volt. Reggel 
½ 6-kor kelt, elvégezte imáit, 7-kor mi-
sézett, ¾ 8-kor a testvérekkel reggeli-
zett. 8-kor szobájába ment és dolgozott. 
Első munkája az volt, hogy leírta emlé-
kezetből elfogatását, börtönéletét, a bíró-
ság előtt kihallgatását, elítéltetését, és 
későbbi rabnapjait. Körülbelül 160 
gépelt oldalt tett ki az egész. Mikor 

 



Mindszenty kardinális 1948. június 6-án 
Máriagyűdön járt, elolvasta és arra kérte 
P. Istvánt, hogy ezt az iratot, mint fontos 
történelmi dokumentumot gondosan 
őrizze meg. 

Közben erősen készültünk a kegy-
hely 800 éves jubileumára. Nagy terve-
ink és még több reménységeink voltak. 
P. Istvánnal közösen dolgoztuk ki az 
ünnepségek rendjét. Fényesen sikerült, 
dacára annak, hogy az állam semmiféle 
járatot nem engedélyezett, több mint 
200 000 ember jött össze. A hegy oldala 
visszhangzott egész reggelig, senki sem 
akart aludni menni, feszült érdeklődéssel 
várta a másnapot. 

Június 6-án, vasárnap minden szépen 
ment. A kardinális pont 9-kor érkezett. 
A szabadtéri nagy oltáron misézett, 
prédikált. Felejthetetlen beszéd volt. A 
200 000 ember némán, csendben 
hallgatta, de többször tapsoltak. 

Elfogatása után 1945 tavaszán a 
lehető legdurvábban bántak vele. A 
fegyőrök a régebbi bűnösök és különö-
sen durva, szadista férfiak közül kerül-
tek ki. Őt, mint püspököt, állandóan 
gúnyszavakkal illették. Vetekedtek 
abban, ki tud ocsmányabb szavakkal egy 
püspököt megsérteni. Ő ezekre a durva-
ságokra csak úgy felelt, mint Jézus: 
„Mondja barátom, mit vétettem 

magának?” Szinte kereste a szenvedést, 
a vértanúságot. Mint mondotta: „Egye-
düli lehetőségnek, hogy szent legyek, 
csak a vértanúságot tartottam.” 

Amikor egyszer egy másik börtönbe 
vitték, és a kísérő fogházőr átadta őt az 
új börtön őrének, az új börtönőr rárivallt: 
„Előre! Jobbra! Nem bírja a lépcsőt?! 
Majd suttogva folytatta: Püspök úr, ne 
haragudjon, nekem így kell beszélnem! 
Credo-tag vagyok.” 

A börtönöknek titkos telefonjuk volt. 
A cellákon átmenő vascsövek. A cellák 
igen zsúfoltak voltak. Ezeken a vascsö-
veken kopogtatással érintkeztek a rabok. 
Így tudták, hogy kik vannak az épület-
ben, kinek lesz tárgyalása, milyen az 
ítélet stb. 

A püspök úr szobájában, az egyik 
börtönben mindig hangosan közösen 
imádkoztak az emberek. A püspök úr 
volt az előimádkozó. Az egyik ember, 
rabkopogtatással jelezte a többi cellák-
ban lévő raboknak, hogy a püspök úrral 
imádkoznak, imádkozzanak ők is, és 
hogy ima után a püspök úr áldást ad 
rájuk. Naponként délután fél óra körséta 
volt a börtönben. Igen sokan előtte vagy 
mögötte akartak sétálni, mert halkan el 
tudták végezni a szentgyónásukat. Így 
egy-két halálraítélt is. 

folytatjuk… 
 

 

M E G H Í V Ó:  Házaspárok jubileumi megáldása 

Plébániánk, immár hagyományosan, minden év áprilisában, meghívja az adott évben 
jubiláló házaspárokat közös ünnepi szentmisére, és házassági esküjük megújítására 
és megáldására. Idén 

április 10-én, vasárnap, a 10 órás szentmisére hívjuk és várjuk 
azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik 5,10,15… (s.í.t.)  éves évfordulójukat. 

További részletek a 4. oldalon a hirdetések között. 



Barátok közt – plébániai ifjúsági lelki nap 
Szeretettel várunk április 16-án, 
szombaton, 9.00-tól kb 17.00-
ig a nagyböjti ifjúsági lelki 
napunkra, melyet a plébánián 
tartunk, és ahol szerzetesekkel 
is találkozhatsz. Ti kérdeztek, a 
barátok válaszolnak: Isten sze-
relméről, örömről, lemondásról. 

Kérdéseidet elküldheted előre 
is a fel8as@gmail.com e-mail 
címre, vagy bedobhatod a fél 
8as miséken középen kihelye-
zett dobozba is. Az ebéd miatt 
jó lenne tudni, körülbelül 
hányan leszünk, ezért nagyon 
szépen köszönjük, ha előzete-
sen jelzed ugyanezen az e-mail 
címen, vagy a fél8as dobozban. 
 

 

 

A nagyheti szertartások rendje: 
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel ½ 8 órakor közös 

zsolozsmát imádkozunk.  
Nagycsütörtökön és nagypénteken 18 órakor kezdődik a szertartás. A szentmisén a 

Kapisztrán Kórus énekel. 
Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, és délután 3 órától keresztutat végzünk. 
Nagyszombat estéjén, Húsvét vigíliáján este 8 órakor kezdődik a Húsvét, Jézus 

Krisztus halálának és feltámadásának megünneplése. A tűzszentelés a temp-
lom udvarában lesz. Onnan jövünk be a templomba, és kezdődik Húsvét vigíliájá-
nak szertartása. Kérjük a testvéreket, hogy gyertyát hozzanak magukkal. A feltá-
madási mise vége kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a 
quadrumba. 

Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés. A 11 órás szentmisén a 
Kapisztrán Kórus énekel. 

Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk.  
Nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat szertartásai alatt a kisgyermekes szülők 
a hittanterembe vihetik gyermekeiket, és ott kivetítő segítségével bekapcsolódhat-
nak a liturgiába. A följutáshoz a portán és a sekrestyében lehet segítséget kérni, 
kérjük, az ajtót zárva tartani!!! 

Kívánunk minden testvérnek békés, örömteli felkészülést a húsvéti ünnepekre!  



Templomunk programjai (2011. április 3. – 2011. április 17.): 

A nagyböjt folyamán minden pénteken ¼ 6-kor keresztutat járunk a templomban. 
Április 3. elsővasárnap, a 11 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. Délután 

5-6 óráig szentségimádást tartunk. 
Április 8-án, pénteken 17.15-től a keresztutat a Kapisztrán Kórus énekel. További 

részletek az énekkar honlapján: www.kapisztrankorus.eu 
Április 10-én, vasárnap, a 10-es szentmisén megünnepeljük és megáldjuk az idei 

évben jubiláló házaspárokat, majd utána bográcsozáson folytatjuk 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 ifjúsági lelkinapot tartunk szerzetesekkel, „barátok közt” 
mottóval. Szintén ezen a szombaton 17 órakor Pergolesi: Stabat Mater c. művét 
adja elő templomunkban a Járdányi Pál zeneiskola, valamint a Szent Angéla 
Iskola jelenlegi és Öregdiákjainak nőikara. Vezényel: Várföldi László. 

Április 17-én, Virágvasárnap, a 10-es szentmise elején a quadrumban virágvasárna-
pi körmenet és barkaszentelés lesz a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise. 
A 11-es szentmisén a Kapisztrán Kórus, az esti 6-os szentmisén a Vox Clara 
Kórus passiót énekel. 

 

 

Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét előtt a szentgyónás elvégzésére; 
A szentgyónás elvégzésére lehetőség van hétfőtől szombatig de. ½ 8-tól ¼ 9-ig; du. 

½ 6-tól este ¾ 8-ig; vasárnap: de. ½ 8-tól 13 óráig; du. ½ 6-tól este ¾ 8-ig. 
A nagyhéten minden nap ½ 8-12-ig, és 17-20 óráig lesz gyóntatás. 

 

 

Éjszakai keresztút nagypénteken 
Nagypéntek estéjén éjszakai keresztútra indulunk a Budai-hegyekbe. Találkozó 
április 22-én este 11-kor a 11-es busz felső végállomásánál. Érkezés napfelkelte 
körül a Moszkva térre. További részletek a következő számban. 

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  


