„Hányszor vétkezhet
ellenem a testvérem,
hányszor kell
megbocsátanom neki?”
(Mt 18,21)
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Vértanúk 18. rész
Hogyan nyerte el a harminc ferences szerzetes
a vértanúság dicsőségét
Rosszakarattal és gyűlölettel telt üldözőik a szerzeteseket egyenként megragadva kivezették a rendházból és meggyilkolták őket. Azután a testüket lelocsolták benzinnel és elégették őket. A
szerzetesek imádkozva és a Szűzanya
litániáját énekelve vonultak, hogy találkozzanak a halálnővérrel. Mindezen eseményekről a kivégzőosztag katonái közül való szemtanúk számoltak be. Ezen
katonák egyikének földbe gyökerezett a
lába, amint látta a szerzetesek hősies
viselkedését. Így számolt be erről: „A
családban, gyermekkoromtól fogva mindig azt hallottam édesanyámtól, hogy
van Isten, és Isten él. Ezzel ellentétben
Sztálin, Lenin, Tito folyvást azt sulykolták belénk, hogy nincs Isten, Isten nem
létezik!

De amikor a Siroki Brijeg-i vértanúk
előtt álltam, és láttam azt, ahogyan ezek
a szerzetesek szembenéznek a halállal,
imádkozva és áldva üldözőiket, Istenhez
fohászkodva, hogy bocsássa meg hóhéraik vétkeit, ez volt az a pillanat, amikor
emlékezetembe idéztem édesanyám szavait, és azt gondoltam, édesanyámnak
igaza volt: Isten él és létezik!”
Ez a katona megtért, egyik fia pap
lett, lánya pedig apáca.
Magukból kikelve, feldühödten megsemmisítették a kolostor főbejárata
fölötti kőtábla feliratát, ami Isten nevét
és a Nagyboldogasszonynak tett felajánlást hordozta.
Ez a fölajánlás ma már nem olvasható. Ám a vértanúk vére, mindennek
ellenére, még sokkal mélyebben beleírta
azt az emberek szívébe, és a fölajánlás

ott ragyog Isten tekintetében. Egy fölajánlás írott szövege eltörölhető, megsemmisíthető és tönkretehető, de a hit
nem távolítható el az Egyház szívéből.
Egészen napjainkig a Szűzanya iránti
tisztelet, akit véget nem érőszeretettel
öveznek és ünnepelnek ezen a kegyhelyen. Ez egész Bosznia-Hercegovina
legnagyobb kegyhelye; egy szimbólum,
egy jel.
A kommunisták azt gondolták, a
„jel” megsemmisítésével a hitet is megszüntethetik.
Ezzel szemben a hit növekedett és
fejlődött a Szűzanya palástja és védelme
alatt.
Még a mi ferences vértanúink is a
Szűzanya palástja oltalmában növekedtek és éltek.
E harminc hitvalló testi maradványai
hosszú éveken át a föld alatt rejtve maradtak. Nevüket sem említették, tiszte-

lettel sem adóztak nekik. De a vértanúk
vére az égre kiáltott és mindenki
számára példa volt; attól kezdve új hivatások virágzottak ki a szívekben, az Egyház és a hit úgy növekedett, mint egy
gazdag termésű fa.
Azokban az időkben négy éves voltam, és emlékszem, hogy a szüleim milyen gyakran beszéltek arról, amit a
szerzetesekkel tettek. Ez hasonlóképpen
volt a szomszédos családokban is. Egyre
inkább növekedett a vágy a szívünkben,
hogy kövessük a vértanúkat, és mi is
szerzetesek legyünk.
A harminc ferences vértanú nem
esetlegesen, nem véletlenül vált vértanúvá. Tudatosan, és mérhetetlen örömmel ajánlották fel önnön életüket és
tettek tanúságot hitükről.
Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Folytatjuk…

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. Az első túrára
szeptember 11-ig, a másodikra október 16-ig lehet jelentkezni a
hittanok@gmail.com címen. Tavalyi képek: www.orszagutiferencesek.hu Részletek
a plakátokon!
A közösséget kereső fiatalok jelentkezését a fel8as@gmail.com címre várjuk.
Szeptember 17-én ifjúsági Játékbarlang lesz a Fekete Sas utcai helyiségben. Kb.
16.00–20.00-ig tart. Segítők jelentkezését várjuk a fel8as@gmail.com-ra! A
belépő: 200 Ft és egy tálca sós vagy édes sütemény. Minden (majdnem) fiatalt
szeretettel várunk!

A hittanórák, közösségek találkozói a szeptember 12-ei héten kezdődnek,
az időpontok a hirdetőtáblán megtalálhatók. Buzdítjuk a kedves szülőket,
ragadják meg az alkalmat, hogy gyermekük bekapcsolódhasson a plébánia
közösségébe!

Folytatódik a MINIKLUB, melyre szeretettel várjuk a kisgyermekes édesanyákat és
gyermekeiket csütörtökönként 10 – 12-ig, a Kisházban. Az első alkalom
szeptember 15.

Nyolcvanéves az örökifjú esztergomi „Franka”
1931. szeptember 8-án volt az első tanítási nap az esztergomi Temesvári Pelbárt
Ferences Gimnáziumban, amely fennállása óta több mint félezer katolikus papot és
szerzetest, számos kiemelkedő közéleti személyiséget és sok-sok tisztességes családapát, értelmiségit és kétkezi munkásembert adott az országnak.
A ma is kizárólag fiúiskola jelenlegi és egykori diákjai és
tanárai az évfordulón háromnapos ünnepi megemlékezést tartottak a prímási városban, a Franka becenévre hallgató iskola
ősi falai között, illetve az Országház Felsőházi termében.
Kisboldogasszonykor, szeptember 8-án, az iskola ünnepén
evangelizációs napon vettek részt a mai növendékek. Délelőtt
mintegy harminc öregdiák tett tanúságot a diákok kis csoportjai előtt a megélt hit
erejéről; beszélgetések keretében osztották meg tapasztalataikat a keresztény helytállás szépségéről, nehézségeiről és örömeiről. Délután osztályonként szentségimádás, keresztút, rózsafüzér, más templomok meglátogatása következett, este közös tábortűz a Prímás-szigeten.
A Parlamentbe kapott az iskola meghívást szeptember 9-ére. A felsőházi teremben a jubileum alkalmából Schmitt Pál köztársasági elnök és Kövér László, az
Országgyűlés elnöke köszöntötte az intézményt. Volt iskoláját méltatta két országgyűlési képviselő, Glattfelder Béla és Seszták Miklós, valamint Kiss Antal, a köztársasági elnök főtanácsadója. Majd egykori diákok rövid felszólalásokban szóltak a
gimnázium kiemelkedő tanáregyéniségeiről.
Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

Az Egyházi év ünnepei:
Szeptember 13., kedd Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító ünnepe.
Szeptember 14., szerda a Szent Kereszt Felmagasztalása.
Szeptember 16., péntek Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk
ünnepe.
Szeptember 20., kedd Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang
Szent Pál és társai vértanúk ünnepe.
Szeptember 21., szerda Szent Máté apostol és evangélista ünnepe.
Szeptember 24., szombat Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe.

Templomunk programjai (2011. szeptember 11. – szeptember. 25.):
Szeptember 12., hétfő Szűz Mária szent nevének ünnepe.
Szeptember 15., csütörtök a fájdalmas Szűzanya ünnepe.
Szeptember 16-án, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as
mise végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel
a Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található
papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Ezen a napon az atyák lelkigyakorlata miatt nem lesz gyóntatás.
Szeptember 17., szombat Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepe.
Szeptember 18-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmisén alapító karnagyára P.
Tamás Alajos atyára, emlékezik a Kapisztrán Kórus, Alajos atya születésének
96. évfordulóján. Közreműködik: Nagy László Adrián orgonaművész, Vezényel:
Lógó Tibor. www.kapisztrankorus.eu
Szeptember 23., péntek Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap ünnepe.
Szeptember 25., Szentírás vasárnapja.
Szeptember 21-én 18 órakor az Örökimádás templomban Bíró László püspök atya
vezetésével szentmise és imaest lesz a tisztaságért. Mindenkit szeretettel várnak!
A Szent Antal és a Szent Erzsébet persely e havi bevételéből a szegény családok
iskolakezdési költségeihez szeretnénk hozzájárulni. Kérjük, aki teheti, támogassa
ezen a módon a rászorulókat.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. A nyár folyamán a perselyben
összesen 37. 000.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A hét ferences vértanú boldoggá avatásáért imádkozik Rendtartományunk az idei
évben. A mi templomunkban Gyékényes, Gyöngyös és Hatvan után a negyedik
állomásként szeptember 15-én 18 órakor lesz szentmise, ahol Kriszten Rafaelért,
egykori rendtársukért és plébánosukért imádkoznak a szerzetesek és a hívek. A
szentmisén a szentbeszédet Kálmán Peregrin egyháztörténész mondja.
A plébános atya legközelebbi fogadóórája szeptember 12-én lesz.
Templomunk évközi működési rendje:
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.
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

