
 

 

 

„Te vagy a Krisztus, 

az élő Isten Fia!” 

(Mt 16,16) 
 

XII. évfolyam 15. szám Évközi 22. vasárnap 2011. augusztus 28. 

Ferences vértanúk – 17. rész 

Kedves Testvérek! 

Miután beszámoltunk az előző évben 
a Magyarországi Ferences Rendtartomá-
nyok 7 vértanújáról, majd még egy 
ferences testvérnek, P. Zadravecz István 
püspöknek a hitvalló életéről, áttérünk a 
határainkon kívül lévő, szintén a 

kommunizmus alatt élt és meghalt 
ferences szerzetesek vértanúságára. 
Elsőként a Bosznia-Hercegovinai Feren-
ces Rendtartományban lévő Siroki 
Brijegben vértanúhalált halt ferences 
testvéreket mutatjuk be. 

 
HOGYAN NYERTE EL A HARMINC FERENCES SZERZETES 

A VÉRTANÚSÁG DICSŐSÉGÉT 
 

Ötven évvel ezelőtt egy kis ország, és 
harminc, a hitét megtartó alázatos szer-
zetes, tragikus történet főszereplői vol-
tak. Mindez egy olyan drámában csúcso-
sodott ki, ami bevésődött a helyi embe-
rek emlékezetébe, a kommunista hatósá-
gok minden arra irányuló kísérlete elle-
nére, hogy azt elfojtsa és elfeledtesse. A 
kolostor könyvtárában 150 ezer kötet 
rögzíti a hercegovinai horvát emberek 
szenvedését és történelmük állomásait, 

szakaszait. 1945-ben mindezt megsem-
misítették! 

Ma, a kivívott békében, a civilizált 
világ kötelessége, hogy helyreállítson 
mindent, ami elveszett, és megőrizze 
mindazok emlékét, akik meghaltak. 
Közöttük van a harminc szerzetes is, 
akik azért ontották vérüket, hogy 
tanúságot tegyenek minden nemzet 
állampolgárai, erkölcsi és spirituális 
normáit képező hitről és értékekről. 

(Matteo Rossi bevezetője) 

 



Bosznia-Hercegovina török megszál-
lása idején tizenkét hercegovinai szár-
mazású ferences szerzetes elhatározta, 
hogy ősi földjükön, a hit jeleként egy 
kolostort építenek. A boszniai Kresevo 
felől érkezve Siroki Brijeg helységet 
választották, és ebben a faluban teleped-
tek le. Miután jutányos áron egy na-
gyobb földterülethez jutottak, megkezd-
ték a Nagyboldogasszonynak ajánlott 
templom építését. Közvetlenül ezután 
kolostort építettek, beleálmodva egy 
szeminárium létesítését is. A kolostort a 
következő imával nyitották meg, melyet 
egy kőlapra vésve az ajtó fölé helyeztek: 

„Kenyér és hajlék nélkül, egyedül 
Istenbe vetett hitük gazdagságával, 

miután elhagyták Boszniát, 
a hercegovinai ferencesek, a mennybe 

fölvett Szűzanya oltalma alatt 
lefektették a kolostor és a templom 

alapkövét e napon: 1846. július 23-án.” 

Ez a kőlap ma is megvan, de 1945-ben a 
kommunista partizánok addig lőtték 
gépfegyverrel, amíg a felirat olvashatat-
lanná vált rajta. 

Szomszédságában egy oktatási köz-
pontot építettek, melyben egy általános 
iskola is helyt kapott. Itt, Bosznia-
Hercegovina fiataljainak generációit 
tanították a ferences testvérek. Egy 
külön házat is építettek mindazoknak, 
akik messzebbről jöttek, hogy ebben az 
iskolában tanulhassanak. A helyszín 
keresztény kulturális központtá vált, és a 
szentély jelképpé vált egész 
Hercegovina számára. 

Pontosan száz évvel később a kolos-
tort lerombolták és megsemmisítették: 
1945. február 7-én a kommunista parti-
zánok eldöntötték, hogy a földdel teszik 
egyenlővé a kereszténység szimbólumát, 
és a nép szívéből gyökerestül kiirtják a 
katolikus hitet, a szerzetesek iránti 
jóakaratot és hálatelt emlékezést. 

Éppen délután 3 órakor érkeztek Si-
roki Brijegbe, és harminc szerzetest ta-
láltak otthon. Többen a kolostor mögötti 
gimnáziumban tanítottak. A kommunis-
ták azt mondták: „Isten halott, nincs Is-
ten, nincs pápa, nincs egyház, nincs 
szükség rátok, menjetek ki a világba és 
dolgozzatok.” 

Fenyegetésekkel és káromlásokkal 
próbálták a testvéreket rávenni arra, 
hogy vessék le szerzetesi ruhájukat. Ők 
azt válaszolták: „Mi felszentelt szerzete-
sek vagyunk, nem válhatunk meg a habi-
tusunktól.” 

Ekkor egy dühös katona megragadta 
a feszületet és földhöz vágta: „Íme – 
mondta, – most választhattok: élet, vagy 
halál.” Mindegyik szerzetes letérdelt, 
átölelte és megcsókolta Jézust. A feszü-
letet szorosan mellkasukhoz szorítva 
mindegyikük ugyanazt mondta, amit 
Szent Ferenc: „Te vagy az én Istenem, 
az én Mindenem!” Amint már mondtuk, 
több igen híres professzor volt köztük, 
akik sok könyvet és jegyzetet írtak az 
iskola számára. De ők mégsem saját 
könyveiket ölelték át, mondván, ti 
jelentetek mindent a számunkra; nem, 
ők Jézust, a Mestert ölelték magukhoz! 

P. Jozo Zovko ofm összeállítása 
Folytatjuk… 

 

 

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. 



„Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat” 
Isten mindannyiunkban látja a kősziklát, mindegyikünkre tud építeni. Péter sem volt 
tökéletes. Voltak viszont „villanásai”, amikor felismerte Isten jelenlétét az életében: 
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”. Isten ezekre az élményeikre tud építeni, 
amikor felismerjük az életünkben, hogy velünk van. – De épít azokra a lehetőségekre 
is, melyeket Ő meglát bennünk és mi elhisszük neki: „erre a sziklára építem 
Egyházamat”. Van-e annál nagyobb bátorítás, mint amikor maga az Atya szól a 
Fiához: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”? Isten nemcsak 
Jézusnak mondja ezt, de minket is bátorít. Fontos, hogy, ha csak egy-egy villanásra 
is, de tudjuk magunkat úgy látni, ahogy Isten lát minket. – És Isten épít mindazokra 
a kincsekre és képességekre is, amelyeket nekünk adott és kibontakoztatásra várnak, 
és mi felismerünk. Mindarra, amikor az ember Isten örömére elkezd cselekedni. 

Isten kezünkbe adta az életünket, és segít nekünk abban, 

hogy megvessük azt az alapot, amire aztán Ő valami nagyszerűt tud építeni. 
 

 

Őszi túrák az ifjúsági programok keretében 
Idén ősszel két szurdoktúrát szervezünk: Szept.23-25-ig, és okt. 28-nov. 1-ig. 
Mindkettőre max. 40 főt tudunk elvinni. Utazás: busszal. Hozzávetőleges költségek: 
25 Euro (szállás) + 5000 Ft (utazás) + 1000 Ft/nap közös étkezések. Jelentkezni a 
hittanok@gmail.com címen lehet, az első túrára szeptember 11-ig, a másodikra 
október 16-ig. Tavalyi képek: www.orszagutiferencesek.hu Részletek a plakátokon!  
 

 

A hittanórák kezdési időpontjait… 

…a nyári szünet után szeptember elejétől hirdetjük. A faliújságon már a héten 
olvasható lesz a beosztás. Reményeink szerint ugyanazokon a napokon lesznek a 
hittanórák, ahogy május végén volt, illetve, ahogy a hitoktatókkal megbeszélték. Így 
talán könnyebb a családoknak a különórákat más időpontokra helyezni.  
 

 

A Ferences Rendtartomány helyezései most plébániánkat is érintik: József 
atya augusztustól a gyöngyösi rendház és plébánia szolgálatába kerül, Jób testvér 
Pasarétről, és Kornél testvér Gyöngyösről kerül a budai rendház szolgálatába. 
Fogadjuk őket imádságos szeretettel. 
 

 

Az Egyházi év ünnepei: 
Augusztus 29., hétfő, Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe 

Szeptember 3., szombat, Nagy Szt. Gergely pápa és egyháztanító ünnepe. 

Szeptember 5., hétfő, Kalkuttai Boldog Teréz anya ünnepe. 

Szeptember 7., szerda, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai 
vértanúk ünnepe. 

Szeptember 8., csütörtök, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe. 



Templomunk programjai (2011. augusztus 28. – 2011. szeptember 11.): 

Szeptember 2., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.  
Szeptember 3., szombat Nagy Szt. Gergely pápa és egyháztanító ünnepe, Gergely 

atya névnapja, imádkozzunk érte! 
Ezen a napon lesz plébániánk egyházmegyei szentségimádási napja, mely a 
reggel 8 órás szentmise végétől az esti 7-es szentmise kezdetéig tart. Szeretettel 
várunk minden csendre vágyó testvért, és kérjük a jelentkezést az újságos 
asztalon található íven!  
Ezen a napon Jób, Egyed, és Norbert testvér örökfogadalma lesz Pasaréten, de. 11 
órakor, mindenkit szeretettel várunk.  

Szeptember 4-én, vasárnap a 10-es szentmisén lesz a tanévkezdő Veni 
Sancte. Várjuk a családokat, gyerekeket, hitoktatókat. A szentmise után a 
quadrumban a hitoktatókkal lehet beszélgetni, illetve agapé lesz, amire 
süteményt örömmel fogadunk.  
Ez a nap egyben elsővasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk.  

Szeptember 5., hétfőtől a szentmisék és gyóntatások rendje, valamint az iroda 
nyitvatartása ismét az évközi beosztások szerint működik (lásd keretes rész). 

Szeptember 10-én, szombaton hagyományainkhoz híven kirándulni megyünk a 
családokkal Piliscsabára. Erről pontos információ a faliújságon olvasható! 
Mindenkit nagyon várunk, jelentkezés és befizetés szeptember 7-ig az irodában 
ill. a sekrestyében történik.  

Szeptember 17-én, szombaton 16.00-tól kb 20.00-ig ifjúsági Játékbarlang lesz a 
Fekete Sas utcai helyiségben. A belépő: 200 Ft és egy tálca sós, vagy édes 
sütemény. Minden (majdnem) fiatalt szeretettel várunk! 

 

 

A plébános atya legközelebbi fogadóórája szeptember 12-én lesz. 
 

 

A közösséget kereső fiatalok jelentkezését a fel8as@gmail.com címre várjuk.  

 

 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1100 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.  
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu  

Templomunk nyári működési rendje 2011. szeptember 4-ig: 

Miserend: H-Szo: ½ 7 és 8, este 7; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8. 
Gyóntatás: H-Szo: d.e. ½8 - ¼9, este ½7 - ¾8. Vas.: d.e. ½8 - 1, este ½6 - 8. 
Iroda: H: d.e. ½9 -11, Sze, P: d.e. ½9 - ½12, K, Cs. d.u. ½6-7. 

Templomunk évközi működési rendje 2011. szeptember 5-től: 

Miserend: H-Szo: ½7 és 8, este 6 és ½8; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8. 
Gyóntatás: H-Szo: ½8 - ¼9, este ½6 -  ½7 és 7-8. Vas.: d.e. ½8 - 1, este ½6 - 8. 
Iroda: H: d.e. ½9 - 11, K-P: ½9 - ½12, és du. ½5 - 6. 


