
 

 
 

 

„Téged illet a dicsőítés 

Sionban, 

Istenem, 

Neked tesznek 

fogadalmat.” 

(Zs 56,2) 

 

XIV. évfolyam 10. szám Húsvét 4. vasárnapja 2013. április 21. 

Elhunyt az ország legidősebb papja 

„Imádkozzatok érte, de remélem, hogy már ő imádkozik értünk odaátról!”  

– ezekkel a szavakkal zárta Horváth Achilles budai ferences házfőnök 
rendtársainak írt levelét, melyben közölte a szomorú hírt:  

Boros Gyevi Imre,  
az ország legidősebb ferencese és egyben az ország legidősebb papja  
életének 99., szerzetességének 77. és áldozópapságának 72. évében,  

április 14-én visszaadta lelkét a Teremtőnek.  
Vagy, ahogy Imre atya mondta volna, abbahagyta a szuszogást… 

Boros Gyevi Imre még az első világ-
háború előtt, 1914. június 2-án született 
Zentán. Egy szerzetes nagynéni sokat 
imádkozott azért, hogy a nyolcgyerme-
kes családból származó kisfiúból pap le-
gyen. Adott is neki egy Szent Antal-ké-
pet, amit a kisfiú addig-addig nézegetett, 
hogy az elemi elvégzése után az akkor 
már Jugoszláviához tartozó terület feren-
ces kisszemináriumába jelentkezett. Mi-
re a teológiát Zágrábban elvégezte, szü-
lőföldjét, Bácskát ismét Magyarország-
hoz csatolták. A ferencesek gyöngyösi 
teológiai főiskoláján tette le utolsó vizs-

gáját, és Egerben szentelték pappá 1941. 
november 9-én. 

Az újmisés szerzetes a siklósi és a 
máriagyűdi ferences rendházban szolgált 
a rendek szétszóratásáig. Baranya megye 
horvátok lakta településeinek volt a 
lelkipásztora és a híres gyűdi kegyhely 
gyóntatója. Amikor 1950 nyarán egy 
éjszaka dörömböltek a rendház kapuján, 
azt gondolta, hogy valaki most is gyónni 
akar. Kaput nyitott, és akkor látta, hogy 
nem gyónni akarnak, „hanem inkább 
minket gyóntatni…” – mondta a remek 
humorú Imre atya a halála előtti utolsó 

 



interjúban. Ávósok álltak ott, hogy 
elhurcolják a barátokat. 

Kecskemétre hurcolták őket, ahonnan 
néhány hónap múlva a rendi ruhájától is 
megfosztott szerzetest sokadmagával 
szélnek eresztették. Boros Gyevi Imre 
csak abban bízhatott, hogy horvát nyelv-
tudása miatt a pécsi püspökségnek, ahol 
sok horvát nemzetiségű katolikus él, 
előbb-utóbb szüksége lesz rá. Így is tör-
tént. Baranyában, majd amikor onnan a 
hittanoktatás melletti bátor kiállása miatt 
kitiltották, Tolnában szolgált 1957-ig. 
Utána Mohácson, majd ismét kis, horvá-
tok lakta, baranyai falvakban működött 
1988-ig, amikor nyugdíjba vonult, és a 
pécsi irgalmasok templomában lett 
kisegítő lelkész. 

A rendszerváltozás után a négy évti-
zeden át mindössze két iskolában oktató-
nevelő munkára szorított ferencesek szá-
mos templomot, plébániát és kolostort 
visszakaptak, de plébánosi gyakorlattal 
rendelkező tagjuk nemigen volt. Így az-
tán egyszer csak kopogtattak Imre atya 
pécsi otthonának kapuján, de most nem 
az ávósok, hanem Hegedűs Kolos pro-
vinciális, és kérte a pécsi püspökség 
nyugdíjas papját, hogy térjen vissza a 
rendi keretbe. 

Imre atya engedelmesen igent mon-
dott, de azt kérte, hogy korára való te-
kintettel ne bízzanak rá vezetői felada-
tot. Mikor azonban megérkezett a rend 

budai kolostorába, a szerzetestársak kó-
rusban éljenezték „az új szécsényi plébá-
nost”. Vagyis a nyugdíjas éveknek átme-
netileg befellegzett. Négy évig a nógrádi 
városban vezette az egyházközséget, 
majd Mátraverebélyen még egy évig 
volt házfőnök, s csak utána adatott meg 
neki, hogy egyszerű kisegítő lelkipász-
tor, gyóntató és miséző lehessen. 

Boros Gyevi Imre atya nagyon várta 
az idei tavaszt, hogy szokása szerint na-
ponta hosszú sétákat tehessen a Margit 
körúti rendház kicsiny quadrumában. 
Egészen a legutóbbi hetekig valóban 
rendszeresen sétált, olvasott, vendégeket 
fogadott, keresett lelki vezető volt. Sze-
rény, figyelmes és igen kedves ember 
volt, aki ferences papi hivatásához a leg-
nehezebb időkben is hű maradt. Rubin-
miséjekor, 2011-ben azért adott hálát, 
hogy az Úr mindig megsegítette, és mint 
mondta: „talán” valamit tett az Úr dicső-
ségére. Újmisés és rubinmisés jelmonda-
ta ugyanaz volt: Jöjjön el a Te országod! 
A hosszú élet titkáról Imre atya akkor hun-
cut mosollyal így nyilatkozta: „nem sza-
bad a szuszogást abbahagyni”. Büszke 
volt rá, hogy testvérbátyja néhány éve 
106. életévében adta vissza lelkét a Te-
remtőnek. Imre atya is szerette volna 
megérni 100. születésnapját. Ez nem 
adatott meg neki. A szuszogást abba-
hagyta. Isten nyugosztaljon, Imre atya! 

Öá: Szerdahelyi Csongor 
 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.  

Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 50.000,- Forint gyűlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 



Templomunk északi toronykeresztjének a felújítása 

Április 14-én a templomkereszt-jegyek megvásárlásával 617.000,- Ft-tal támogatták 
a testvérek a felújítási munkálatokat, amit nagyon köszönünk. Április 21-én és 28-
án, a vasárnapi szentmisék végén, ismét fogunk „templomkereszt jegyet”árusítani 
1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 Ft-os címletekben. 

Támogatást ezenkívül a következő módokon is köszönettel fogadunk:  
- Sárga csekken (portaablak mellett, ill. az irodában kapható), 
- vagy átutalással a 11702036-22377683 számlaszámra: mindkét esetben kérjük a 

közlemény rovatba beírni, hogy „toronykereszt felújítás”. 
- ezenkívül a támogatás történhet még személyesen az irodában is. 

Kérjük a Kedves Testvéreket lehetőségük szerint a nagylelkű adakozásra! 

Köszönettel:    Plébániai Képviselő Testület 
 

 

P. Cantalamessa: Már elkezdődött az új, végleges világrend 

Krisztus halálában és feltámadásában a világ eljutott végső céljához. Az 
emberiség ma szédületes ritmussal halad előre, új, eddig elképzelhetetlen távlatok 
nyílnak meg előtte. Azonban mégis azt állíthatjuk, hogy elérkezett az idők végezete, 
mert Krisztusban, aki az Atya jobbján ül, az emberiség eljutott végső céljához. Már 
megkezdődött az új egek és új földek kora.  

A nyomorúságok, igazságtalanságok, szörnyűségek ellenére, Krisztusban 
megkezdődött az új, végleges világrend. Amit látunk, az ellenkezőjét sugallhatja, de 
a gonoszt és a halált Krisztus örökre legyőzte. Az igazság az, hogy Jézus a világ Ura. 
A gonoszt gyökereiben legyőzte a megváltás, amelyet Jézus valósított meg. Az új 
világ már megkezdődött.  

A Jelenések könyvére utalva P. Cantalamessa megállapította: nem Krisztus végső 
eljövetelét jövendöli meg, amikor már nem lesz idő a megtérésre, mert elérkezik az 
ítélet ideje. Ehelyett a népek evangelizálásának valóságát írja le. Ebben megvalósul 
az Úr titokzatos, de valós eljövetele, amely számukra is meghozza az üdvösséget.  

Az evangelizálásnak misztikus eredete van: olyan ajándék, amely Krisztus 
keresztjéből származik, a nyitott oldalsebből, Jézus vízzel kevert véréből. A 
keresztény evangelizáció nem hódítást, nem propagandát jelent: Isten ajándéka a 
világnak Fiában, Jézusban – mondta nagypénteki prédikációjában P. Raniero 
Cantalamessa kapucinus, a Pápai Ház szónoka. 

Forrás: www.magyarkurir.hu  
 

 

Humor, avagy kétheti fárasztó: 

Mi a konkrét és egyben a filozófiai ellentéte az “Ámen!”-nek? 
“Nemá!” 



Templomunk programjai (2013. április 21. – 2013. május 5.): 

Április 21., Húsvét 4. vasárnapja, Jó pásztor vasárnapja, mely egyben a papi és 
szerzetesi hivatások ünnepe is. Ezen a vasárnapon a ferences növendékekre 
gyűjtünk. Kérjük a testvéreket, hogy főleg imádságaikban ne feledkezzenek meg 
papi és szerzetesi hivatásokról. 

Április 22-én, hétfőn 18.30-kor az ifjúsági filmklub szervezésében filmvetítés lesz a 
Feketesas utcai helyiségben. Részletek a plakátokon. 

Április 23., kedd, Szent Adalbert püspök és vértanú, a Főegyházmegye védőszent-
jének ünnepe. 

Április 24., szerda, Szent György és Sigmaringeni Szent Fidél vértanúk ünnepe. 
Április 25., csütörtök, Szent Márk evangélista ünnepe. 
Április 28-án, vasárnap a 10-es szentmisén ünnepeljük meg jubiláns házasainkat. 

Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek évfordulós 
házaspárok. A szentmise után bográcsos ebédre várjuk a testvéreket, melyre 
szintén jelentkezni kell a sekrestyében. Kérjük, hozzanak magukkal az ebédhez 
egy tálca süteményt. Az ebéd árát jótékony célra fordítjuk.  
A 11-es szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. 

Április 29., hétfő, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszent-
jének ünnepe. 

Április 30., kedd, Szent V. Piusz pápa ünnepe. 
Májusban minden nap az esti 6 órai szentmisék után májusi ájtatosságot tartunk 

templomunkban a Szűzanya tiszteletére. 
Május 1., szerda, Szent József, a munkás ünnepe. 
Május 3. péntek, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe. 
 

 

A plébániai hittanos táborok időpontjai: 

Június 23-tól 27-ig Mitaku (csak ministráns fiúknak) Esztergomban . 
Július 10-től 14-ig Országúti Családos Tábor (OCST) plébániánk családjainak 

Péliföldszentkereszten. 
Július 16-20-ig hittanos tábor általános iskolásoknak Perőcsényben. 
Az időpontok véglegesek. Jelentkezni a hamarosan kiosztandó lapokon lehet majd. 
A napokban megjelennek a táborral kapcsolatos plakátok is a bővebb információkkal. 
 

 

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  

Templomunk évközi működési rendje: 

Miserend: Hé-Szo: ½8 és este 6; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8. 
 elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is. 
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-¼9, du. ½6-½7 és 7-¾8; Vas.: de. ½8-1, du ½6-8. 
Iroda: Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. ½9-½12, és du. 5-6. 

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  


