
 

 

„Én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és 

bőségben legyen” 

(Jn 10,10) 
 

XII. évfolyam 12. szám Húsvét 4. vasárnapja 2011. május 15. 

Ferences vértanúk – 15. rész 
 

1955. július 19-én a püspök Pilis–
szentlászlóról Szomor községbe költözött. 
Gyorsan megszokta az új helyet. Miután 
Szomor félreeső helyen fekszik, itt is a 
szürke hétköznapok következtek P. István 
számára. Ima, zsolozsma, szentmise 
naponkénti bemutatása voltak legkedvesebb 
foglalkozásai, melyek nem csak vigaszt, 
hanem örömöt szereztek neki. 

P. István édesanyja a hosszantartó és 
hideg, nagy hóval borított télen többször 
beteg volt. Megint a régi probléma. Orvos és 
gyógyszer nélkül. Ezért 1956. tavaszán 
felmerült a gondolat: közelebb Buda–
pesthez. Varga Lajos zsámbéki esperes-
plébános erre azonnal felajánlott a zsámbéki 
nagy plébániaépületben két szobát és egy 
konyhát, valamint pince és kamra 
használatot. ’56 májusában aztán P. István a 
szomori plébános segítségével Zsámbékra 
költözött. Budapest és Zsámbék között 
óránként járnak autóbuszok. Helyben orvos 
lakik, és a községben gyógyszertár van. 

Ezek voltak a legfőbb okok a Zsámbékra 
való átköltözésnek.  

1957-ben ünnepelte p. István 50 éves 
papi jubileumát. Zsámbékon, szobájában 
misézett ezen jubileum alkalmával. A 
rendből rajtam kívül még négyen jöttek ki őt 
köszönteni, a szentmisén részt venni. 

1958-ban a gondviselés újabb fontos 
munkakörrel bízta meg. Az 1956-os magyar 
forradalom leverése után, a budapesti 
Központi Szeminárium növendékei közül 
többen nyugatra disszidáltak, mert hathatós 
támogatást nyújtottak a szabadsághar–
cosoknak. Akik itthon maradtak a Központi 
Szemináriumban, azokat állandó kihall–
gatással, fenyegetéssel zaklatták, sőt, 
egyeseket bíróság elé állítottak. Az állam 
nem volt megelégedve a kispapok 
neveléséve, azért új spirituálist, új 
lelkivezetőt követelt a szeminárium élére, és 
Király Pacifik személyét jelölte meg, mint 
aki a legalkalmasabb a kispapok politikai 
átképzésére. Ő el is vállalta a megbízást. A 

 



kispapok nagy ellenszenvvel fogadták a z új 
spirituálist. 

Működését mindjárt azzal kezdte, hogy 
követelte tőlük a békepapok gyűlésén való 
megjelenést. Kereken megtagadták tőle. 
Ezért a legtöbbjüket kitette a szeminá–
riumból. Az elbocsátott kispapok kint a 
világban fizikai munkát végeztek. Leg–
többjük, különösen a felsőbb évfolya–
mosok magánúton elvégezték tanulmá–
nyaikat, és Rómából, a Szentszéktől 
hivatalos iratot kaptak, hogy őket bármely 
püspök felszentelheti ezen irat bemuta–
tásával. Ők tudták, hogy erre csak egy 
püspök vállalkozik. Tehát P. Istvánhoz 
fordultak, aki több turnusban hol lakásán, 
hol Budapesten privát családi házban, 
sorban felszentelte őket. 

P. István ilyenkor meghatódott volt. 
Előtte hetekkel készült ezekre a nagy 
eseményekre. Gondosan átnézte a liturgiát, 
elkészítette a szentelési beszédet. Az utolsó 
ilyen titkos szentelés különösen megrázó 
volt: katakombai elvonultság, katakombai 
levegő és katakombai lelkiség honolt a 
szobában. 

1961. vége felé az a suttogó hír ment a 
békepapság körében, hogy valamelyik 
püspök titokban papokat szentel, és a 
titkosrendőrség ez irányban nyomoz. ’62 
januárjában egy paptársam megkért, hogy 
mondjam meg P. Istvánnak, hogy nála 
hamarosan házkutatás lesz, ezért, ami erre 
nézve dokumentum van, azt tüntesse el. 
Február 7-én Budapesten az a hír terjedt el, 
hogy az országban számos helyen 
házkutatást tartottak az éjszaka. Mindjárt 
kimentem Zsámbékra, és sajnos, amitől 
féltem, bekövetkezett. Este 11 órától reggel 
4 óráig kutatott nála a titkosrendőrség.  

Nem találták meg P. Istvánnak azon 
könyvét, amelyben mindazok adatai voltak, 
akiket felszentelt.  

Közben múltak a hetek, hónapok. A 
világ felfigyelt XXIII. János rendkívüli 
egyéniségére, különösen, amikor az új zsinat 
összehívásáról volt szó. Örömmel hallottuk, 
hogy a szentatya a katolikus világ 
valamennyi püspökét meghívta erre a 
zsinatra.  

P. István is kapott meghívót. Egy napon 
beállított hozzá egy finoman öltözött, 
udvarias férfi, közölte, hogy az Állami 
Egyházügyi Hivataltól jön, és ezt mondta: 
„Tudjuk, hogy a püspök úr öreg és beteges. 
Nem tanácsos ilyen hosszú útra és időre 
eltávoznia. Egy fiatal és egészséges 
embernek is fárasztó. Legjobb lesz, ha a 
püspök úr lemond erről az útról. Róma majd 
elnézi a püspök úr távolmaradását, megérti 
az indító okot.” 

Így aztán P. István nem is adott be 
kérelmet útlevélért. Rómába azonban külön 
levélben jelentette, hogy rajta kívül álló okok 
miatt nem vehet részt a zsinat munkájában. 

1965 februárjában az otthon mondott 
szentmiséjén rosszul lett és összeesett. Janka 
nővér nagy nehezen felemelte, egy fotelba 
ültette, és vízzel erősítette. Itt folytatta a 
félbemaradt szentmisét. Kérte Janka nővért, 
kísérje figyelemmel, mert úgy érzi, ez lesz 
az utolsó szentmiséje, amelyet a földön 
elmondhat. S tényleg ez volt az utolsó 
szentmiséje, melyet az Úrnak bemutatott.  

Szentmiséje után P. Istvánt ágyba 
fektették és betegségéből többé már nem 
gyógyult ki. A rosszulléte után Janka nővér 
azonnal telefonált, másnap kimentem 
Zsámbékra a beteghez. Most már nekem 
kellett házioltára előtt miséznem és őt 
megáldoztatnom. Ezután sűrűbben mentem 
hozzá, hetenként kétszer.  

1965. október 4-én, Szent Ferenc nap–
ján már az ágyban maradt. „Engem Szent 
Ferenc atyánk már hív” – mondta nekem.  



November 13-án délután 4 órakor 
befejezte szenvedéseit és meghalt. 

Telefonon többször érdeklődtem P. Béla 
tartományfőnöknél P. István temetésének 
idejéről. Végül megkaptam, hogy november 
17-én, délelőtt 11 órakor lesz a temetés 
Esztergomban. 

A gyászmise után a rendi testvérek 
felvették a koporsót, és a temetési menet a 
templomból a szentély mögé vonult ki, 
onnét a szentély alatti kriptába, ahol örök 
nyugalomra helyezték. 

(P. Schneider Vencel) 

Vége 
 

 

A diakóniáról 
Május 8-án vasárnap, a 11 órás szentmise keretében szentelte Erdő Péter bíboros  

plébániánk állandó diakónusává Dudás Zoltánt. Vele együtt immár három állandó diakónus 
szolgálja plébániánkat. Ennek az örömteli, és egész közösségünkre áldást hozó eseménynek 
apropóján foglaljuk össze, miben is áll a diakonátus intézménye. 

A diakónus (a görög szó eredeti jelentése szolga) feladata az ősegyházban az 
istentiszteleten való közreműködés és a szegények szolgálata volt (ApCsel 6,1-6;. 6,8-7,60). 
A diakónus később a püspök jobbkeze, helyettese, titkára, és gyakran utóda volt. A későbbi 
korokban jelentősége visszaszorult, már csak egy fokozat volt az áldozópapság előtt. A II. 
Vatikáni Zsinat azonban felújította a diakonátus intézményét, ma minden papnak előzőleg 
legalább félévig diakónusnak kell lennie. A diakónus feladata a keresztség, az Oltáriszentség 
kiszolgáltatása, közreműködés házasságkötésben, temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. 
A misén felolvassa az evangéliumot, homíliát (~prédikáció) mondhat, illetve a papnak 
segédkezik. 

Ugyancsak a II. vatikáni zsinat eredményeként jött létre a papi szentségre készülők 
diakonátusa mellett az állandó (önálló és életre szóló) diakónus intézménye civilek számára.  
Állandó diakónussá nős embereket is szentelhetnek, nekik 35 év az alsó korhatár. Az "első" 
állandó diakónusokat 1968-ban szentelték Németországban. 

Az állandó diakónus, úgyis mint szolga (Isten és az emberek szolgája) sajátos helyzetéből 
adódóan hidat képez a liturgikus közösség és a társadalom, az egyház és a világ között. A 
diakónus puszta jelenléte is sok szónál beszédesebben tarthatja ébren az egyház 
lelkiismeretét: az emberek felé forduló szeretet szelleme és gyakorlata - azaz a diakónia - 
leválaszthatatlan része életének. 
 

 

Előzetes hirdetés: 
Az általános iskolások hittantáborát június 27 - július 1-ig Perőcsényben 
szervezzük meg, ahol a ferences nyaralóban lakhatunk, és sok lehetőségünk lesz 
kirándulásra, strandolásra, kézműveskedésre és vidám játékra. A tábor költsége 
gyerekenként kb. 15 000 Ft lesz, mely tartalmazza az utazás, szállás, étkezések 
költségeit, a strandbelépőt és a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat. A rászoruló 
családok természetesen támogatást kérhetnek. Jelentkezés mihamarabb a 
hittanok@gmail.com címen és a hitoktatóknál. A jelentkezőknek bővebb 
tájékoztatás, megbeszélés lesz. 

Szeretettel várunk minden plébániánkra járó gyermeket! 



Templomunk programjai (2011. május 15. – 2011. május 29.): 
Májusban minden nap az esti 6 órai szentmisék után májusi ájtatosságot tartunk 

templomunkban a Szűzanya tiszteletére. 
Május 20-án, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as mise 

végétől este ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a 
templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit!  

Május 21-én, szombaton délután 4-től este 8-ig ismét Játékbarlangot szervezünk. 
Részletek a plakátokon! 

Május 30-tól szeptember 5-ig a hétköznapokon és szombaton a nyári miserend lép 
érvénybe: reggel ½ 7, 8, és este 7 órakor lesznek a szentmisék.  
A vasárnapi miserend nem változik: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6 és ½8. 
A gyóntatás rendje hétköznap és szombaton reggel ½ 8 - ¼  9-ig, este ½ 7 - ¾ 8-
ig. Vasárnap változatlan marad. 
Az iroda nyitva tartása is változik: hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt ½ 9-től 
½ 12-ig, kedden és csütörtökön délután ½ 6-7 óráig lesz nyitva. 
Betegekhez, idősekhez továbbra is szívesen kimegyünk, áldoztatni, gyóntatni, 
vagy a betegek szentségével megerősíteni. Kérjük, hogy beteg hozzátartozóiknak 
ajánlják fel ezt a lehetőséget! Jelentkezést az irodában fogadunk. 

 

 

Végéhez közeledik az adóbevallási időszak. A május 20-i határidőig alig egy hét áll 
még rendelkezésre, hogy nyilatkozzunk az adónk 1+1 százalékáról. Szeretettel 
kérjük a kedves testvéreket, hogyha tehetik, segítsék a Katolikus Egyházat adójuk 
1%-nak felajánlásával. Hálásak vagyunk azért is, ha a második 1%-ot valamelyik 
helyi (plébániai vagy iskolai), esetleg valamelyik központi ferences alapítvány javára 
(Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány) ajánlják fel. Ezzel kapcsolatban az eheti Új 
Emberben rendelkező nyilatkozatot is találhatnak. Segítségüket köszönjük! 
 

 

Az egyházi év ünnepei 
Május 16., hétfő Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú, ünnepe. 
Május 18., szerda Szent I. János pápa és vértanú ünnepe. 
Május 24., kedd Szűz Mária, a keresztények segítsége, Szent Ferenc atyánk Assisi 

Bazilikája felszentelésének ünnepe. 
Május 25., szerda tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító, valamint 

Szent VII. Gergely pápa ünnepe. 
Május 26., csütörtök Néri Szent Fülöp áldozópap ünnepe. 
Május 27., péntek Canterbury Szent Ágoston püspök ünnepe. 

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  


