„A felhőkön velük együtt
elragadtatunk a magasba
Krisztus elé,
és így örökké az Úrral
leszünk.”
(1 Tessz 4,17)
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Az ország legidősebb papja
Mikor megtudtam, hogy a ferencesek
legidősebb tagja, Boros Gyevi Imre
atya november 20-án ünnepli rubin–
miséjét, vagyis pappá szentelésének
hetvenedik évfordulóját, érdeklődtem
az illetékes helyen, a püspöki konfe–
renciánál, hogy van-e nála idősebb
lelkipásztor hazánkban. Néhány nap
múlva azt a választ kaptam, hogy
hazánkban tudomásuk szerint nincs
Imre atyánál idősebb.
Imre
atya
1914-ben
született
Bácskában, néhány héttel az első
világháború kitörése előtt, vagyis immár
98. életévében jár. Bizony, jár. Ha nem is
fürgén, de magabiztosan. Jó fából
faragták. Testvérbátyja 106 éves korában
hunyt el néhány éve. Azt is elmesélte,
hogy mikor 1941-ben, pappá szentelése
előtt néhány hónappal a délvidéket
visszacsatolták, és ő a horvát provinciából
átkerült a magyar rendtartományba,
Gyöngyösön az egyik első kellemetlen
élménye a káposztástészta volt. Ilyet még

sohasem evett az előtt, és nem is ízlett
neki, de miután jól megcukrozta, ehetőnek
találta. Egyszerű, kedves szerzetesi derűjét
a legnehezebb helyzetekben is megőrizte.
Talán ez a hosszú élet titka.

A Tisza-parti Zentán, illetve egy
mellette lévő tanyán látta meg a
napvilágot, a felsőhegyi tanyai iskolában
végezte az elemit. Szülei gazdálkodtak.
Nyolcan voltak testvérek. Sorrendben
Imre atya a hetedik. Volt egy apai
nagynénje, aki orsolyita apáca volt. A
kisfiú a szerzetesnővértől egyszer kapott
egy Szent Antal-képet, és azt mondta neki,
hogy ilyennek kell lennie. Addig
nézegette, míg valóban maga is ferences
nem lett. „Rokonaim sokat imádkoztak
értem, hogy pap legyek, különösen ez a
nővér és egy másik apáca nagynéni” –
meséli.
A száz felé közeledő, ma is egészséges
Imre atya gyenge fizikumú kisgyerek volt.
Születése után pár hónappal annyira beteg
volt, hogy édesapja már befogta a lovakat,
hogy hozza a koporsót… Mégis életben
maradt, és bizony sok mindent túlélt. A
tanyai iskola után három osztályt Zentán
végzett, majd Varasdon, az akkor nyíló
ferences kisszemináriumba került mint
szerzetesnövendék. Érettségi után pedig a
zágrábi egyetem teológiai karán készült
századmagával a papságra, miközben a
horvát főváros ferences kolostorában
lakott. Teológus társai között magyarok is
voltak, s azok között is négyen ferencesek
Bácskából.
Ebben az időben is temették Boros
Gyevi Imrét, még pedig nem is akárki.
Rómából eljött meglátogatni a horvát
rendtartományt a generális, vagyis a rend
általános főnöke. Egyenként mutatták be
neki a kispapokat. „Mondom neki, hogy
Emericus Boros Gyevi. És ő azt a jóslást
eresztette meg – mondja 2011-ben a
legidősebb magyar ferences –, hogy olyan
rövid életű leszek, mint a védőszentem,
Imre herceg. A generális egy hónapon

belül közlekedési balesetben elhunyt, én
meg most is élek.”
1941 áprilisában, amikor a németek
lerohanták Szerbiát, és Bácskát vissza–
csatolták Magyarországhoz, már ötöd–
éves és diakónus volt. Belgrádot bombázni
kezdték, de Zágrábot nem, mert ott már a
németbarát Pavlic volt hatalmon. Azonnal
befejeződött a tanítás, azt mondták a
diákoknak, mindenki vizsgázhat amikor
tud és mehet haza. A horvát provinciális
megengedte a magyaroknak, hogy
átlépjenek a magyar provinciába, és ha
újra változnának a határok, visszafogadja
őket. Boros Gyevi Imre gyorsan letette a
vizsgákat és május 16-án vonatozott
Szabadka felé, egy hónappal később,
júniusban 13-án, Szent Antal napján pedig
megérkezett Gyöngyösre, hogy a magyar
tartomány teológiai főiskoláján fejezze be
a szenteléshez még hiányzó tanulmányait.
Gyöngyösön a már említett káposz–
tástésztával és azzal fogadta a házfőnök,
hogy ha a jogot megtanulja és levizs–
gázik belőle, még 1941-ben sor kerülhet
pappá szentelésére. Hetven éve, 1941.
november 9-én szentelte fel Egerben
Kriston Endre segédpüspök. Egyedül őt
szentelték e napon, „ezért szoktam
mondani, hogy én is minden évben
találkozom a kurzustársaimmal, vagyis
saját magammal” – mondja a rubinmisés.
Szentelés után a siklósi rendházba
került. Azon a vidéken sok horvát lakott
akkoriban, és a horvátul jól tudó fiatal
atyára rábízták Alsószentmárton és
Drávaszabolcs lelkipásztori ellátását is.
Nagyobb ünnepeken pedig ment gyóntatni
a szomszédos Máriagyűd kegyhelyre.
Kétlaki szerzetesként, péntek déltől hétfő
délig volt úton, hogy a rábízott falvakban
misézzen és hitoktasson. 1946-ban
Máriagyűdre került, és a szétszóratásig ott

is maradt. A negyvenes évek végén e
rendház lakója volt a börtönből szabadult
nyugalmazott ferences püspök, Zadravetz
István is. „Kellemes ember volt. Szeretett
beszélni, emlékeit felidézni. Nem éreztette

velünk, hogy ő excellenciás úr” –
emlékezik vissza Imre atya rendtársára.
Készítette: Szerdahelyi Csongor
Folytatjuk…

Szent Erzsébet napi gyűjtés
November 20-án, Krisztus Király vasárnapján lesz az ún. Szent Erzsébet gyűjtés,
melyet plébániánk és egyházmegyénk szegényei számára minden évben megszervez a
Katolikus Karitász. Abban a nehéz helyzetben fordulunk a testvérekhez segítségért, amikor
egyre több család és nyugdíjas kerül kilátástalan anyagi helyzetbe. Sokan bár napi 8-10
órát dolgoznak-dolgoztak, gyermekeket nevelnek becsületesen, unokákra vigyáznak, egyre
nehezebben tudnak kijönni havi jövedelmükből, esetleg nem telik betevő falatra vagy
fűtésre. Ezért kérjük a testvéreket, hogy egyrészt a nov. 20-i vasárnapon, aki csak teheti,
adományával segítse rászoruló testvéreinket, másrészt az év során észrevéve a másik nehéz
helyzetét, szegénységét, a Lemondások perselyén keresztül - mely egész évben
rendelkezésre áll - segítsen.
Szegényeink nevében hálásan köszönjük minden testvérnek az eddigi anyagi támogatását.
Előzetes:
November 26-án, szombaton lesz a közös adventi koszorúkészítés. Jelentkezni a
sekrestyében kell, az anyagköltség kb. 1200-1500 Ft lesz, amit előre kérünk
befizetni.
December 10-én, szombaton este 8 órától a budapesti Szent István Bazilikában lesz
az idei karácsonyi ferences jótékonysági koncert. Előadója a Kossuth-díjjal
kitüntetett Ghymes együttes lesz. Közreműködik Törőcsik Mari színművésznő,
valamint a Szent Angéla Ferences Iskola és Gimnázium kórusa. Jegyek
megvásárolhatók a budapesti ferences rendházak portáján, a Szent István Bazilika
kegytárgyboltjában, valamint a Ferenciek terén a Mária Kegytárgyboltban. A
koncert bevételét a rend által fenntartott gyöngyösi Autista Segítő Központ
működtetésére fordítjuk.
A hét ferences vértanú boldoggáavatási pere főegyházmegyei szakaszához
érkezett. November 27-én, vasárnap 16.30-kor Pasaréten zsolozsma kerestében
kezdődik az egyházmegyei per imádságos megnyitása. Mindenkit szeretettel várunk!
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 32.600.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu

Templomunk programjai (2011. november 06. – 2011. november 20.):
Novemberben reggel ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap
szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a
sekrestyében kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel,
akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének.
November 11-én, péntek este, és 12-én szombat reggel az atyák lelkigyakorlata
miatt nem lesz gyóntatás.
November 12-én, szombaton 16.30 órakor lesz a PAX HUNGARICA
Diákszövetség közös megemlékezése, a Requiem az elhunyt ferences
tanárokért és diáktársakért. További részletek a plakátokon olvashatók.
Ugyancsak 12-én, szombaton lesz az ifjúság szervezésében a Játékbarlang a
Feketesas utcában. Részletek a plakátokon.
November 13-án, vasárnap a 10-es szentmisén lesz az elsőáldozásra készülő
gyerekek katekumen szertartása.
Ezen a napon 16.30-kor a Kapisztrán Kórus énekes szólisták közremű–
ködésével hangversenyt ad templomunkban, melynek keretében Karl
Jenkins: Requiem c. műve hangzik el. Közreműködik még: Nagy László
Adrián orgonaművész, Zsemlye Sándor: fúvós hangszerek..Vezényel: Lógó
Tibor. A belépés díjtalan, adományaikat szeretettel fogadjuk.
November 18-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!
November 19., szombat Árpád-házi Szent Erzsébet, a Ferences Világi Rend
pátrónájának ünnepe.
November 20. Krisztus Király vasárnapja, egyúttal a Krisztus Király
Templom búcsúja, az ünnepi mise ½ 12-kor lesz. Mindenkit szeretettel
várnak.
Imre atya papságának 70 éves évfordulóját (rubinmiséjét) fogjuk
megünnepelni november 20-án, vasárnap 11órakor. 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

