„Amikor kiáltottam,
meghallgattál engem,
bátorítottál,
lelkembe erőt öntöttél.”
(Zs 138,3)
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Ferences vértanúk - 21. rész
HOGYAN NYERTE EL A HARMINC FERENCES SZERZETES
A VÉRTANÚSÁG DICSŐSÉGÉT V.
Fr. Tadija Kozul
1909-ben született Mokróban (Siroki
Brijeg), Mostartban, Friburgban és
Zágrábban tanult. Filozófia, görög és
latin tanár volt, 36 évesen lépett be a
mennyei dicsőségbe. A kispapok magisztere volt, akik nem voltak hajlandók
őt egyedül hagyni, így vele együtt őket
is elégették. Nagyon szerették, mivel
nemes gondolkodású volt. Játékosan és
tréfálkozva tanította és nevelte őket.
Fr. Krsto Kraljevic
1895-ben született Grljeviciben, 50 évesen lépett be a mennyei dicsőségbe. Zágrábban, Bécsben és Friburgban tanult.
Amikor megbetegedett, hatalmas példaképpé vált a szerzetesek és az emberek
számára, látván, milyen szeretettel viselte a keresztjét. Betegsége által készítette
fel önmagát arra, hogy elnyerje a
vértanúság koronáját.

Fr. Zarko Leventic
1919-ben született Drinoviciban, 26 évesen lépett be a mennyei dicsőségbe. A
ház betegeskedő tagjait gyóntatta; és miközben a többiek számára vitte a Szentostyát, maga is beteg lett. Az ágyából
hurcolták el és megölték. Ő volt Siroki
Brijeg káplánja.
Fr. Bonifacije Majic
1883-ban született Vitinában, 62 évesen
lépett be a mennyei dicsőségbe. Mostarban, Paderbornban és Düsseldorfban tanult, itt szerezte meg teológusi diplomáját, majd később Krakkóban filozófia
szakot végzett. Professzor és katekéta,
minden fiatal számára egy igazi atya
volt. Diákjai mesélték, hogy éjszakánként végigsétált a hálótermekben betakargatni őket. Az emberek szerzetesként
és pedagógus professzorként egyaránt
szerették őt.

Fr. Fabian Paponja
1897-ben született Lipnóban, 48 évesen
lépett be a mennyei dicsőségbe. Tanult
Mostarban, filozófiát pedig Innsbruckban és Ljubjanában. Az internátus felelőse volt. Erős testalkata volt, mégis igen
gyengéden bánt tanítványaival, akiknek
gyakran adott kisebb ajándékokat.
Fr. Melhior Prlic
1912-ben született Soviciban, 33 évesen
lépett be a mennyei dicsőségbe. Ő volt
az a testvér, aki nem volt pap, az ács feladatokat végezte. Soha nem hiányzott a
közösségi imákról, nagy szeretettel látta
el munkáját, hűséges volt a ferences regulához és lelkiséghez. Testvérei nagyon
szerették őt. Az ácsmesterségben végzett
alázatos munkájával készen állt a
vértanúságra.
Fr. Mariofil Sivric
1913-ban született Medjugorjében, 32
évesen lépett be a mennyei dicsőségbe.
Káplán, és a fiatal növendékek nevelője,
a kolostor vikáriusa volt. Az alázatos
ferences testvér tökéletes megjelenítője.
Életében tetten érhető volt a ferences
szegénységi fogadalom iránti hűség.
Fr. Ivo Sliskovic
1877-ben született Mokróban (Siroki
Brijeg), 68 évesen lépett be a mennyei
dicsőségbe. A tartomány legkülönbözőbb plébániáin dolgozott, ezek: Tihaljina, Humac, Bukovica és Kocerin. Azért
jött Siroki Brijegbe, hogy itt töltse búcsúéveit, és itt lett vértanú testvéreivel
együtt.
Fr. Kornelije Susac
1925-ben született Cernóban, 20 évesen
lépett be a mennyei dicsőségbe. Első
fogadalmát 1944-ben tette. A tanáraival
együtt égették el.

Fr. Roland Zlopasa
1912-ben született Posujseban, 33 évesen lépett be a mennyei dicsőségbe.
Filozófiát tanult Mostarban, Friburgban
és Zágrábban. Amint végzett, 1943-ban
Siroki Brijegbe jött tanítani. Telve
lelkesedéssel és nagy eszményekkel,
saját életével lényegesen többet tanított,
mint
munkájával.
Mélyenszántó
elmélkedései tették ismertté.
Testvéreink közül többen oly folyékonyan beszéltek idegen nyelveket,
hogy sokszor németnek, franciának,
vagy angolnak hitték őket. Mások közülük képzett zenészek, tudósok, és kiváló
igehirdetők voltak. Többen Olaszországban, Franciaországban és Németországban végezték egyetemi tanulmányaikat,
és alapos műveltséggel rendelkeztek.
Összességében a hercegovinai Ferences
Rendtartomány hatvanhat szerzetesét
ölték meg.
Az életben Krisztust szerették.
A vértanúságban
az ő példáját követték.
Most vele uralkodnak mindörökké!
Boldogok voltak, hogy
bántalmazták őket az Úr Jézusért.
És életüket adták
az Úr Jézusért!
A vértanúk akkor születnek,
amikor meghalnak,
életük végén kezdenek élni,
élnek, amikor megölik őket,
ragyognak a Mennyben azok, kikről
a Földön úgy hitték, megsemmisültek.
(Szent Crisologo Péter, püspök)
Folytatjuk…

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.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
összesen 28.400.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Humor:
- Pistike, mit tanultál ma a hittanórán?
- Mózesről tanultunk, akinek nyomában ott volt az egész egyiptomi hadsereg. De
Mózes nem hagyta annyiban, épített egy pontonhidat az utászaival, átkelt, majd
beszólt az F16-os vadászbombázó köteléknek, az lebombázta a hidat, és az
egyiptomiak mind belefulladtak a vízbe.
- Tessék? Biztosan így volt ez?
- Nem egészen, de azt úgysem hinnéd el.
Az ügyvéd a kórházban halálos betegen lapozza a Bibliát.
- Maga mit csinál? - kérdezi az orvosa.
- Joghézagot keresek...
Bevezetik az eurót, meghal a forint, és a címletei felkerülnek Szent Péter elé a
mennybe. Azt mondja nekik:
- 1, 2, 5, 10, 20, 50 és 100 Ft, nyugodtan bemehet a mennybe, a többiek sorsát még
át kell gondolnunk.
Pár per múlva:
- 200, 500 és 1000 forint, bár nagyon nagy jóindulattal, de bemehetnek a mennybe.
De a 2000, 5000, 10000 és 20000 nem jöhet be!
- De hát miért nem???
- Mert titeket soha nem láttunk a templomban!!!
A közösséget kereső fiatalok jelentkezését a fel8as@gmail.com címre várjuk.
Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu

Templomunk programjai (2011. október 23. – 2011. november 6.):
Októberben az esti 6-os szentmisék után közösen imádkozzuk a rózsafűzért.
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!
Október 25., kedd Szent Mór püspök ünnepe.
Október 28., péntek Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe.
Október 29-én, szombaton délután ½ 5-kor a Vox Clara kamarakórus hangversenyt ad templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk!
November 1-én, kedden, Mindenszentek napján hétköznapi miserendet tartunk. Az
esti 6 órás szentmisében a szentek közbenjárását kérjük plébániánk tagjainak
megszentelődéséért. Előtte fél 6-kor zsolozsmát imádkozunk a templomban.
November 2-án, szerdán Halottak napján az esti 6 órás szentmise után lesz a
közös megemlékező imádság elhunyt szeretteinkért. Előtte fél 6-kor szintén
zsolozsmát imádkozunk a templomban.
November 1. és 8. között mindazok, akik elhunyt szeretteikért a temetőben
imádkoznak, számukra teljes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei: szentgyónás,
szentmisén való részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk
elimádkozása a pápa szándékára.
November 4., péntek Borromeo Szent Károly püspök ünnepe, elsőpéntek, délelőtt
10 órakor is lesz szentmise.
November 5., szombat Szent Imre herceg ünnepe. Imáinkban kérjük Szent Imre
közbenjárását a magyar ifjúságra, és Imre atyára!
November 6. elsővasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk.
Előzetes:
November 20-án, vasárnap 11órakor Imre atya papságának 70 éves évfordulóját
(rubinmiséjét) fogjuk megünnepelni. A szentmisét Majnek Antal püspök atya
celebrálja. Mindenkit szeretettel várunk!
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

