„Jóságod és szereteted
kísér életem
minden napján,
és az Úr házában lakom
egész életemben.”
(Zs 23, 6)
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Ferences vértanúk - 20. rész
HOGYAN NYERTE EL A HARMINC FERENCES SZERZETES
A VÉRTANÚSÁG DICSŐSÉGÉT

Be akarom mutatni önöknek vértanúságra érett testvéreinket. Ők azok, akik
képesek voltak Krisztusért tanúságot
tenni, és felmutatni, hogy ki számukra
Krisztus, ahogyan azt is megmutatták,
hogy számunkra ki Krisztus. Nagy
szeretettel és tisztelettel tárom önök elé
majd mindegyik testvér családi és
keresztnevét, és néhányuk életéből
elmesélek egy-egy mozzanatot.

hogy a kolostor udvarában gyakran
beszélgetett a kis madarakkal, melyek,
meglátván őt tüstént üdvözlésére siettek,
és rászálltak kinyújtott karjára, ami
csakhamar telve lett madárkákkal.
A szemtanúk arról számoltak be,
hogy Szent Ferenc életrajzát olvasva, és
Marko testvért megfigyelve igazán el
tudták
képzelni
Szent
Ferencet,
miképpen tudott beszélni az állatokkal.

Fr. Marko Barbaric
1865-ben született Klobukban, 80 évesen
lépett be a mennyei dicsőségbe. Nagyon
elmélyült hitű szerzetes volt, aki egészen
a Szűzanyának fölajánlott életet élt.
Mindenki a jóság és az igazi ferences
egyszerűség példáját látta benne. Az ő
idejében tanuló diákok és szeminaristák
tisztában voltak vele, hogy Marko testvért a Szentlélek vezeti. Tanúsítják,

Fr. Miljenko Ivankovic
1924-ben született Tuboljában, Duvno
mellett, 21 évesen lépett be a mennyei
dicsőségbe. Mélyen átadott és nagyon
alázatos lélek volt. Fivére és unokaöccse
is ferences szerzetesek voltak.
Fr. Andrija Jelcic
1904-ben született Stubicában, és azokban a napokban ő volt a ferences rendház házfőnöke Siroki Brijegben. 41 éve-

sen lépett be a mennyei dicsőségbe.
Mostarban és Breslaviában tanult. Jó
pap volt, tökéletesen lefoglalta lelkipásztori élete. Templomot épített Capljinában. Az emberek jó lelkipásztorként,
igazi atyaként emlékeznek rá.
Fr. Fabijan Kordic
1890-ben született Grljeviciben, 55
évesen lépett be a mennyei dicsőségbe.
Nagyon jóságos és istenfélő volt. Ő
szokta készíteni a szerzetesi habitusokat,
így készítette fel önmagát arra, hogy egy
elnyűhetetlen habitust kapjon: a
vértanúság habitusát.
Fr. Viktor Kosir
1924-ben született Uzariciben (Siroki
Brijeg), 21 évesen lépett be a mennyei
dicsőségbe.
A Siroki Brijegben élő szerzetesek
egy ideje már tudták, hogy amikor majd
megérkeznek a kommunisták, mindegyiküket meg fogják ölni. Ezért mindnyájan
összegyűltek a kolostorban egy-egy
laikust hozván magukkal, hogy közösen
megbeszéljék, mit kellene tenniük az
egyre közelgő veszéllyel szemben. Végül
valamennyien úgy döntöttek, hogy a kolostorban maradnak. Egyikük sem akart
elmenekülni. A rendház igazgató ennek
ellenére azt javasolta, hogy legalább a
legfiatalabbaknak vissza kellene térniük
családjukhoz, ahol elrejtőzhetnek.
Ily módon, engedelmességből öt szeminaristának el kellett hagynia a kolostort. Köztük volt Fr. Viktor Kosir. Szülei
otthona csak 7 km-re volt Siroki Brijegtől. Csupán néhány órát maradt családjával. Aztán így szólt: „Képtelen vagyok
itthon maradni. Vissza kell térnem a
testvéreimhez”. Szülei azt mondták neki:
„De már hallatszik a repülőgépek erős
zúgása, bombáznak.” Fr. Viktor vála-

szolt: „Nem baj! Sorsközösséget akarok
vállalni velük, mert ők az én közösségem.” Ezt követően visszatért a kolostorba, és a következő napon vértanúságot szenvedett a többiekkel együtt.
Később ennek a fiatal szerzetesnek az
édesanyja egy másik gyermeknek adott
életet, akinek ugyancsak a Viktor nevet
adta. Felnövekedvén gyakran látta az
édesanyját, amint meggyilkolt fiáért
könnyezett. Hogy megvigasztalja, azt
szokta a fülébe súgni: „Mami ne sírj,
meglátod, én is szerzetes leszek. „Ma
már találkozhatunk Fr. Viktorral
Medjugorjéban, ahol évek óta teljesíti
papi szolgálatát, különösképpen a
gyóntatószékben.
Ez a történet mély benyomást tett
rám. Ebben a történetben ugyanannak a
Léleknek a jelenlétét látom, aki Simeont
épp ugyanabban a pillanatban hívta be a
templomba, mint mikor Jézus oda megérkezett. Simeon nem lehetett volna ott
épp abban a pillanatban, ha nem lett volna engedelmes és nyitott a Szentlélek hívására. Simeon bizonyára egész életében
engedelmes volt.
Lukács evangélista írja: „Simeon … a
Lélek indítására a templomba ment.”
(Lk 2,25-27). De miért ment oda? Nem
tudta miért! Csak meghallotta a szívéből
érkező hangot, és engedelmeskedett.
Úgy érzem, ugyanaz történt testvérünkkel. Mivel nyitott volt Isten Szentlelke iránt, elkerülhetetlen volt, hogy
visszatérjen a kolostorba. Sőt, abban is
biztos vagyok, hogy ha életben maradt
volna, soha nem lett volna képes így
imádkozni: „Köszönöm Uram, hogy
túléltem!” Nem! Egész hátralevő
életében boldogtalan lett volna!
Folytatjuk…

Felújítjuk a templomtetőt!
Az elmúlt két vasárnapi gyűjtés eredménye 806.000.- Ft volt. Köszönjük a testvérek nagylelkű adományait! Az adakozás további módjai a következők lehetnek:
- Személyesen, az irodában történő befizetés;
- Sárga csekken (portaablak mellett, ill. az irodában kapható) – kérjük ráírni,
„tetőfelújítás”;
- Átutalással a 11702036-22377683 számlaszámra – itt is kérjük a közlemény
rovatban feltüntetni, „tetőfelújítás”;
- Szeretnénk „cserép-jegyet” is árusítani, vagyis a régi cserepeket némi kézpénzért
el lehet vinni, és otthon hasznosítani;
Köszönettel:
A Plébániai Képviselő Testület

Lelkinap párkeresőknek
Magányos vagy? Hiányzik mellőled valaki? Szeretnéd megtalálni a párod, vagy
inkább szeretnéd, ha ő találna rád? Mindent megpróbáltál már, de már a remény is
csak pislákol benned? Ha igen, gyere el
október 22-én, szombaton 10.00-ra az Örökimádás templomba
(cím: 1094 Budapest, Üllői út 77.),
ahol a lelki napot dicsőítéssel kezdjük, amit előadás, kiscsoportos beszélgetés követ.
Az ebédszünet után dicsőítés lesz, majd házas- és házasság előtt álló párok tesznek
tanúságot Isten szerető jelenlétéről a kapcsolatukban. Ezt követően a szentségimádás
alatt házaspárok fognak közbenjárni azokért, akik ezt kérik. A 18 órakor kezdődő
szentmisén közösen adunk hálát a nap kegyelmeiért, és bízzuk Istenre vágyainkat.
A szervezés megkönnyítése végett, a részvételi szándékot kérjük, jelezd az
imaest@gmail.com címen! További információ a 30/413 56 85-ös számon kapható.

Az Egyházi év ünnepei:
Október 11., kedd, boldog XXIII. János pápa ünnepe.
Október 14., péntek, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú ünnepe.
Október 15., szombat, a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító
ünnepe.
Október 17., hétfő, Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú, ünnepe.
Október 18., kedd, Szent Lukács evangélista ünnepe.
Október 19., szerda, Alkantarai Szent Péter ferences szerzetes ünnepe.
Október 22., szombat, Boldog Josephina szűz és vértanú, és Boldog II. János-Pál
pápa ünnepe.
A közösséget kereső fiatalok jelentkezését a fel8as@gmail.com címre várjuk.
Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu

Templomunk programjai (2011. október 9. – 2011. október 23.):
Októberben az esti 6-os szentmisék után közösen imádkozzuk a rózsafűzért.
Október 21-én, 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!
Október 21-én és 22-én (péntek, szombat) az atyák lelkigyakorlata miatt nem lesz
gyóntatás.
Október 23., Missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük a
testvérek nagylelkű adományait!
Ezen a napon lesz a Kapisztrán Szent János (Tövis u.) fíliánk búcsúja. Az
ünnepi szentmise 10 órakor lesz, ünnepi szónok Majnek Antal püspök atya, a
Kapisztrán Kórus énekel. Mindenkit szeretettel várnak!
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és amelynek értékét a plébánia
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. A nyár folyamán a perselyben
összesen 30 400,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Imaest gyermekre vágyóknak
A Családok Jézusban Közösség imaestet szervez olyan pároknak, akik már hosszú
ideje vágynak gyermekáldásra. Időpontok: 2011. október 24., 2011. december 5.,
2012. február 6., 2012. április 2., 2012. június 4. Az imaest minden esetben 19.30tól kb. 22 óráig tart az Országúti Ferences Plébánia (1024 Budapest, Margit krt. 23.)
első emeleti kápolnája. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése érdekében
előzetesen jelentkezzetek a gyermekrevagyva@gmail.com címen.

Szurdoktúra
Október 28-31-ig szurdoktúrát szervezünk a Szlovák Paradicsomba. Utazás: busszal.
Hozzávetőleges költségek: 25 Euro (szállás) + 6000 Ft (utazás) + 1000 Ft/nap közös
étkezések. Október 16-ig lehet jelentkezni a hittanok@gmail.com címen. Tavalyi
képek: www.orszagutiferencesek.hu Részletek a plakátokon!
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 1000 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

