Kedves keresztállító Testvérek!
Immár hetedik alkalommal gyűltünk össze, hogy Magyarország egy újabb hegységét
szenteljük meg a kereszt jelével. A Bükkben, a Börzsönyben, a Pilisben, a Mátrában, és a
Cserhátban egy-egy magyar szent emlékének állítottunk emléket, míg a gerecsei kereszt
az ezer éve a Szűzanya oltalmába történt országfelajánlásra emlékezik.
Most ismét összegyűltünk, hogy immár a Vértesben is álljon egy kereszt, amely az elmúlt
ezer év magyar vértanúinak példáján keresztül emlékeztet majd mindannyiunkat és az
erre járó turistákat Krisztus szeretetének mindennapjainkban való testetöltésére.
Most pedig kedves testvérek, járjuk végig együtt az ismeretlen magyar vértanúk
keresztútját, felidézve egy-egy olyan testvérünk életútját, akit még nem nyilvánított az
egyház hivatalosan vértanúnak, de sokuk esetében még az ehhez szükséges eljárás sem
kezdődött meg, mégis tudjuk, hogy élete és halála a Krisztusi szeretet példája volt és
marad mindannyiunk számára.

A Magyar Vértanúk Keresztútja
a Szeretet Himnusz (1 Kor 13) tükrében
II. János Pál pápa „A harmadik évezred közeledtével” kezdetű apostoli levelében írja, „az
első évezred egyháza a vértanúk véréből született…” A második évezred végén, azaz a
XX. században az egyház ismét a vértanúk egyháza lett. Gondoljunk csak Kolbe atyára,
Edith Steinre, Charles de Foucauldra, vagy Oscaro Romero püspökre.
A magyar kereszténység története, az ősegyházhoz hasonlóan összekapcsolódott a
vértanúsággal. Szent Gellért alakja, példája és életáldozata mindannyiunk számára ismert.
Vele együtt haltak vértanúhalált Bőd és Beszteréd püspökök. 1456-ban a ferences rendi
barát, Kapisztrán Szent János ontotta életét hazánkért. A későbbi századokból
emlékezzünk meg a három kassai vértanúról és boldog Apor Vilmosról.
A vértanúk tanúságtétele, tehát különösen ékesszóló, hiszen senkinek nincs nagyobb
szeretete, mint aki életét adja másokért, akár ellenségeiért is.
Lektor 1.
1. Jézust halálra ítélik - A szeretet haragra nem gerjed.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Kucsera Ferenc Dr.
Vértanúhalált halt 1919-ben, élt 27 évet.
Újmisésként került Szentendrére káplánnak. Szeretetteljes hitoktatói munkája
nyomán hamar megszerették. Az I. Világháború, és különösen az azt követő kommunista
diktatúra idején felerősödő egyház- és hitellenes támadások közepette minden erejével
hívei hitét igyekezett erősíteni. 1919. március 21-én a hatalomra jutott kommunista
vezetők minden eszközzel a katolikus egyház tönkretételére tőrekedtek: államosították az
egyházi iskolákat, megszüntették a hitoktatást. Kucsera atyát március 22-én fogdába
zárták. Azzal vádolták, hogy a kommunisták-szociáldemokraták ellen izgatott. A

községháza körül összegyűlt tömeg hatására végül szabadon engedték. Június 24-én úgy
tűnt vége a kommunista uralomnak és néhány férfi a plébánostól megszerezve a
kulcsokat megszólaltatta a harangokat. A helyi kommunista vezetők felkeléstől tartva
terror különítményt hívtak, akik a lakásán törtek Ferenc atyára és fegyveres
szervezkedéssel vádolták. Vádlóinak végül csak ennyit mondott: „Magamról mindent
elmondtam, másokról nincs mondanivalóm.” Mint veszedelmes ellenforradalmárt a
Duna-partra kísérték és több lövéssel megölték.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Angyaloknak királynéja Tiszta Szűz!
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk
Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!
Lektor 2.
2. Jézus vállára veszi a keresztet - A szeretet nem keresi a magáét.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Bogdánffy Szilárd és Scheffler János püspökök
Mindketten a II. Világháborút követő román kommunista diktatúra áldozatai
lettek. A románok a világháborút követően az egyházat el akarták szakítani Rómától és
kínai mintára nemzetegyházat szerettek volna létrehozni. Erre szemelték ki Bogdánffy és
Scheffler püspököket, akik nem vállalták, hogy a pápa nélküli nemzetegyház fejei
legyenek. Inkább a börtönt és a vértanúságot választották és hirdették az igazságot
alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Pátriárkák királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 3.
3. Jézus elesik a kereszttel - A szeretet a rosszat föl nem rója.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Királyfalvi Miklós
Vértanúhalált halt 1948-ban, élt 29 évet
1919-ben Pócspetriben született hívő katolikus kisbirtokos parasztcsaládban.
1945-től a községházán, mint adóügyi jegyző dolgozott. 1948. tavaszán a kommunista
diktatúra egyházellenes támadása keretében megkezdődött a katolikus iskolák
államosítása is. Pócspetri lakósai ragaszkodtak katolikus elemi iskolájukhoz, ezért 1948.
június 3-án a községháza elé vonultak. Imádkoztak és egyházi énekeket énekelve várták a
nemzeti bizottság döntését. Két fegyveres rendőr jelent meg, akik ki akarták szorítani a
tömeget a térről. Az egyik rendőr ügyetlensége és hozzá nem értése miatt fegyverével
saját magát lőtte meg, s a véletlen baleset halálát okozta. Az állami nyomozók a falu
plébánosát, jegyzőjét és tanítóját, több lakossal együtt azonnal letartóztatták. A
rendőrségre beidézett lakosokat súlyosan bántalmazták, úgy hogy később hárman
belehaltak a verésbe. Királyfalvit azzal vádolták, hogy ő lőtte le a rendőrt, noha nem is
volt a helyszínen. Még az éjjel Budapestre szállították a Markó utcába, ahol testi-lelki
kínzásokkal kényszerítették a vád elvállalására. Június 10-én rögtönítélő bíróság a hazug
vád alapján halálra ítélte. Az ítéletet június 11-én éjjel 10 óra 7 perckor hajtották végre a
Gyűjtőfogház udvarán. Csak több mint negyven évvel később, az 1990-es évek elején
derült fény rá hogy holtteste a 298-as parcellában nyugszik több más meggyilkolt
embertársával együtt.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Prófétáknak királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 4.
4. Jézus találkozik anyjával - A szeretet jóságos.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Bódi Mária Magdolna
Vértanúhalált halt 1945-ben, élt 24 évet.
Szegény, cselédcsaládba született. Istenszeretete már kisdiák korában is
nyilvánvalóvá vált tanára és hitoktatója számára. Tizennégy éves korától édesanyjának
feltűnnek önmegtartóztatásai, hosszú imái. 1938-ban, egy népmissziós rendezvény
hatására a szerzetesi hivatást akarja választani. Egyházjogilag tőrvénytelen származása
azonban ezt lehetetlenné teszi. Zúgolódás nélkül vállalja hát a Balatonfűzfői Nitrokémia
üzemi légkörét. Derűje és tisztasága megszelídíti kollégái szabadszájúságát, otromba
ércelődéseit. Első lelkigyakorlatán, 1941-ben, Krisztus Király ünnepén, örök szüzességi
fogadalmat tesz. A Dolgozó Lányok Szövetsége keretében apostolkodik. A háború idején
elhagyott őregeket ápolnak, kisgyermekes anyákat segítenek, a katonakórházban
ápolóskodnak. 1944. decemberében aggasztó híreket lehet hallani a nők sorsáról.
Elhatározza, hogy élete árán is megtartja fogadalmát és leánytársait is tisztaságuk
megvédésére buzdítja. 1945. március 23-án egy rátámadó katonának ellenáll, aki

fegyverével többször rálő. Utolsó szavai ezek voltak. „Uram, Királyom! Végy
magadhoz!” Két hét múlva, az ostromállapot idejére adott római felhatalmazás alapján,
szülei szentségi házasságot kötnek és vallásosan élnek.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Apostolok királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 5.
5. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt hordozásában - A szeretet nem

kérkedik.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Sándor István
Vértanúhalált halt 1953-ban, élt 39 évet.
Iskoláit elvégezve 1936-ban a szalézi szerzetesrendbe lép munkás testvérnek,
nyomdásznak. A Clarisseum a főváros peremkerületében, Újpesten és Rákospalotán
igyekezett a szegény és munkás családok gyermekeinek szakképesítést és a társadalmi
életben felemelkedést biztosítani. A nyomda, ahol Sándor testvér is dolgozott, az 1930-as
években a magyar katolikus egyház egyik legfontosabb könyvkiadója volt. 1945 után
Sándor testvér lett a nyomda vezetője. Lelkiismeretesen, hozzáértéssel és nagy szeretettel
végezte munkáját, s nevelte-oktatta a reá-bízott nyomdász tanulókat. A szakma mellett a
becsületes és tiszta keresztény élet lehetőségeit is megismertette velük és az embertársak
önzetlen szolgálatára sarkalta őket. 1948-ban államosították a nyomdát, majd 1950-ben a
rendházat is feloszlatták. Ezt kővetően különféle gyárakban dolgozott, mint
segédmunkás. 1952-ben hazug vádakkal a budapesti katonai bíróság halálra ítélte. 1953ban a Legfelsőbb Katonai Bíróság a halálos ítéletet helyben hagyta. 1953. június 9-én
hajnalban végezték ki. Holttestét mai is az Új Köztemető rabtemetőjének valamelyik
parcellája ismeretlenül rejti.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Vértanúknak királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 6.
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak - A szeretet együtt őrül az igazsággal.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Salkaházi Sára
Vértanúhalált halt 1944-ben, élt 45 évet.
Kassán született. Különféle polgári foglalkozások után 1929-ben lépett be a
Slachta Margit által 1923-ban alapított Szociális Testvérek Társaságába. Újoncéve után
számtalan szociális munkában vett részt: karitász irodát vezetett, népkonyhát létesített,
menhelyet irányított. Emellett újságokba írt nők számára. 1942-től munkásnőnépfőiskolát létesített a fővárosban. Épp a német megszállás napján, 1944. március 19-én
mutatták be a Magyar Művelődés Házában, a mai Erkel Színházban Árpádházi Szent
Margitról írt misztérium játékát. Munkásnő otthonaiban mindenütt befogadták az üldözött
zsidókat, akiknek keserves sorsát mélyen átélte, mivel maga is kikeresztelkedett zsidó
családból származott. A szovjet ostromgyűrűbe fogott Budapesten különösen magasra
csaptak az erőszak hullámai. 1944. december 27-én Bokréta utcai otthonukba tartottak,
amikor ott fegyveres nyilas pártszolgálatosokat találtak. Visszafordulhattak volna, de nem
tették. A nyilas igazoltatást kővetően az elbújtatott emberekkel együtt Sára testvért is
elvitték. A Szabadság-híd melletti pesti Duna-partra kísérték Őket és a folyóba
géppisztolyozták. Holttestüket a Duna ismeretlen helyre sodorta.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Hitvallóknak királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 7.
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel - A szeretet türelmes.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Harza Lajos Dr.
Vértanúhalált halt 1951-ben, élt 70 évet.
1905-ben, a teológiai doktorátusságot is megszerezve szentelték pappá.
Szeptembertől elemi népiskolai hitoktató, majd 1914-től fővárosi gimnáziumokban
hittanár. 1924-től a főváros egyik hitoktatási felügyelője, 1937-től pedig Budapest
hitoktatási főfelügyelője. Harza atya a két világháború közti időszak országos szintű
hitoktatói szaktekintélye. A különféle iskolatípusok számára írt hittankönyveit a Szent
István Társulat sok kiadásban jelentette meg. 1948-ban az iskolák államosításával egy
időben Ortutay Gyula rendeletére csak fakultatív hittan lehetett az iskolákban és az arra
járó gyerekek és szüleik is kemény zaklatásnak voltak kitéve. Ezzel egyidőben egyre több
hittanárt kevertek rossz hírbe, rágalmaztak meg, papokat tartóztattak le, internáltak,
vetettek börtönbe hamis vádakkal. Ennek esett áldozatául Harza atya is. 1949. őszén
egyházi felettesei, több évtizedes munkája elismeréseseként, a pápai prelátus kitüntető
címet adományozzák neki. December 20-án a rendőrség letartóztatja. A mai napig nem
ismerjük sem elitélésének körülményeit, sem azt hol raboskodott. Sok párhuzamos példa
alapján joggal feltételezhetjük, hogy az idős pap elleni koncepciós vád az ifjúság ügyében
végzett vallásos nevelőmunka lehetett. A testi-lelki megaláztatást és a börtönélet

gyötrelmeit nem élte túl, és 1951. július 25-én, 70 évesen meghalt. Sírja helyét a mai
napig senki nem ismeri. Ő igazi ismeretlen vértanúnk.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: A szüzeknek királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 8.
8. Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal - A szeretet nem

tapintatlan.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Farszki Szalvátor
Vértanúhalált halt 1945-ben, élt 33 évet
A zömmel szlovák ajkú Pilisszentlászlón született. Az elemi iskola után szakmát
tanult. 1938-ban felvételét kérte a váci ferences testvérekhez, mint segítő testvér.
Újoncéve után a kolostor cipész műhelyében és konyhájában dolgozott. 1945. januárjától
a Margit kőrúti ferences kolostorban tartózkodott. Februártól kezdődően a szovjet
katonák megszállták a környező házakat és a kolostort is. Szlovák anyanyelvű lévén
valószínűleg értette az oroszt és próbált segíteni a hozzá hasonló egyszerű embereken. Az
egyik orosz tiszt, aki német katonák után kutatott azonban barna csuhába öltöztetett
ellenséges kémnek, vagy német katonának nézte. Amikor ugyan is megkérdezték tőle,
hogy merre van az átjáró a németekhez, akkor a helyismeret hiányában nem tudott
válaszolni rá. Ekkor a katona fegyvert fogott rá. Szalvator testvér menekülni próbált, de
utolérte és fejbe lőtte. Amikor a többi szovjet katona hírül vette halálát, akkor feltört
belőlük a fájdalmas kiáltozás. A 33 éves ferences testvér fizikai-kétkezi munkájának,
szerzetesi kőtelessége hűséges teljesítésének lett ártatlan áldozata.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Mindenszentek királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 9.
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel - A szeretet mindent elvisel.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Károly Bernát
Vértanúhalált halt 1954-ben, élt 62 évet.
Magyarország ferences templomaiban végzett lelkipásztori munka után 1929-től

1938-ig a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences misszió alapító elöljárója Kínában.
1941-től Kecskeméten működik, majd az 1944. márciusi német megszállástól az
üldözöttek védelmét és életmentését vállalja magára. Ha kellett a Gestapóval is
szembeszegült, zsidókat sőt néhány kommunistát is rejtegetett. 1944. október 10-én a
szovjetek elől menekülő németek lőszerszállító szerelvényeket hagytak vissza az égő
kecskeméti pályaudvaron. Bernát atya növendékeivel és nővérekkel megszervezte az
oltást, megmentve ezzel a fél várost a pusztulástól. 1945-ben a város polgármestere
elismerőleg szól Bernát atya és társai áldozatáról. Júniusban levelet ír a
belügyminiszterhez, amelyben felemeli szavát a rendőrkapitány kegyetlenkedései és az
internáltak kínzásaival szemben. 1945. szeptemberétől folyamatosan zaklatták, több
napra fogva tartották. 1946-tól Budán dolgozik tovább és Mindszenty József bujdosó
unokaöccsét fogadja be, majd egyházközségi óvodát szervez. 1950. márciusában 15 év
fegyházra ítélik. Papi hivatását itt sem tagadja meg, sőt a börtönben az egyik rabtársát a
zuhany alatt gyóntatja meg. 1954. telén rákos daganat miatt a városmajori kórházba
szállíttatja a börtönorvos. Az egyik ápolónő felismerve Bernát atyát, megszervezte, hogy
rendtársa bejusson hozzá és az őr figyelmét elterelve feloldozza Őt a fürdőszobában.
1954. március 2-án halt meg. Sírját 2001-ben a 301-es parcellában találták meg.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Rózsafüzér királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 10.
10. Jézust megfosztják ruháitól - A szeretet nem gőgösködik.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Hummel Kornél
Vértanúhalált halt 1945-ben, 38 évesen.
1929-ben Serédi Jusztinián szentelte pappá. Először Balassagyarmaton, majd
Zuglóban káplán. 1933-tól hitoktató is. Nagy szeretettel, kellő szigorral és buzgósággal
nevelte a rábízott fiúkat és lányokat. 1935-től a Vakok Intézetének lelkésze. 1944.
decemberében beköltözik az intézetbe, hogy az intézet közvetlen segítségére lehessen.
1945. január 10-én a szovjet hadsereg katonái fésülik át az intézetet. Hummel atyának is
köszönhető, hogy a zsúfolt épületben semmi baj sem történt, pedig nem rendelkezett erős
testalkattal, parancsoló természettel. Vékony, sovány termetű volt, s végtelenül szelíd,
gyengéd mindenkihez. Január 17-én estefelé az intézet kápolnájában gyóntatott, amikor
hirtelen hívták, hogy az óvóhelyen az egyik fiatal lányt egy szovjet katona kerülget,
kezében fegyverrel, félreérthetetlen szándékkal. Hummel atya rögtön odament, s
szelíden-szeretettel védelmezően a lány elé állt. Az orosz rákiáltott, de ő a vállát felvonva
jelezte, hogy nem érti. A katona vagy részeg volt, vagy félre értette a mozdulatot, hirtelen
hátralépet kettőt és rálőtt. Hummel atya kétszer érthetően, harmadszorra már csak
suttogva ennyit sóhajtott: „Deo gratias!” és rövidesen meghalt.

Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Békességnek királynéja Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 11.
11. Jézust keresztre szegezik - A szeretet mindent eltűr.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Vezér Ferenc
Vértanúhalált halt 1951-ben, élt 37 évet.
Szegény családból származott. 1935-ben lépett be a pálosok közösségébe. 1940ben szentelték pappá és a gellérthegyi Szikla-templomban végzi lelkipásztori, valamint
rendház gondnoki teendőit. Számtalan helyre hívják prédikálni az országban, vagy
középiskolásoknak lelkigyakorlatot tartani. Vezér atya 1944. őszén Pálosszentkútra kerül,
amely a XVIII. sz. óta kedvelt Mária zarándokhely. Beszédeiben többször kifejtette, hogy
a háború után hazánkban megjelenő kommunista, materialista-ateista ideológia komoly
veszélyt jelent a magyar katolikus egyházra, és az egész magyar társadalom jövőjére
nézve. Az alföldi emberek derűs, vidám, maga körül szeretetet sugárzó, az embereket
megnyerő szerzetes-egyéniséget ismertek meg benne. 1947-48-ban maga is szervezője a
fatimai jelenések 30. évfordulójára a Szikla-templomban tartott engesztelő ájtatosságnak,
amelyen alkalmanként több tízezer ember vett részt. 1948. október 8-án Pálosszentkúton
több tízezres alföldi zarándoksereg részvételével maga is részt vesz a Mindszenty
bíboros, valamint Pétery és Hamvas püspökök vezette Magyarok Nagyasszonya búcsún.
1950-ben feloszlatják a szerzetesrendeket és az egyházüldözés második hullámaként
készült a Grősz per forgatókönyve. Ebben szántak „szerepet” Vezér atyának, ahol
bizonyítani kellett, hogy a feloszlatott rendek illegalitásban is működnek és tagjaik
erkölcsi mocsárban élnek. 1951. március 20-án tartóztatták le és az Andrássy út 60-ba
vitték. Több hónapig tartott a tárgyalási „felkészítése”. A Legfelső Bíróság a „társadalmi
védekezés szempontja, az ennyire veszélyes egyének megsemmisítését indokolja”
határozattal halálra ítélte. 1951. augusztus 3-án reggel 7 órakor a Gyűjtőfogház udvarán
akasztották fel. Hamvai a 301-es parcellában ismeretlen helyen nyugszanak.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Magyarország Nagyasszonya Tiszta Szűz! Kérjed a Te…
Lektor 12.
12. Jézus meghal a kereszten - A szeretet mindent hisz.

Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Brenner János
Vértanúhalált halt 1957-ben, élt 26 évet.
Iskolai tanulmányait a pécsi cisztereknél, majd a szombathelyi premontreieknél és
a zirci cisztereknél végezte. Mint ciszterci oblátus érettségizett és Anasztáz néven lett
novicius. A szerzetesrendek feloszlatása után Budapesten tanult teológiát. Ezt kővetően
Szombathelyen folytatta szemináriumi tanulmányait, amit annak feloszlatása után
Győrben tudott befejezni. 1955-ben szentelték pappá és Rábakethelyre került káplánnak.
1957. december 15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyével keresték fel. Betegellátó
tarsolyában az oltáriszentséggel a dombtetőn keresztül Zsida község fele haladt
kísérőjével. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással, 32 késszúrással
megölték.
Szombathelyi sírján újmisés jelmondata olvasható: „Az Isten-szeretőknek minden
javukra válik!”
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Gyászba borult Isten csillagvára,
Függönyt vontak mennynek ablakára,
Meghalt, meghalt az ártatlan Bárány,
Vértől ázott szent kereszt oltárán.
Lektor 13.
13. Jézust leveszik a keresztről - A szeretet mindent remél.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ruppert István Dr.
Vértanúhalált halt 1945-ben, 31 évesen.
A 1930-as években Pestújhelyen él szüleivel, ahol igen élénk ministráns élet folyt.
Gyerekek és fiatalok sokasága szolgált az oltár körül a plébános és a káplánok gondos
szervezésében. Ebből az élő-eleven oltárszolgálatból sok papi hivatás virágzott ki, így
Ruppert Istváné is. 1938-tól káplán Dorogon, majd 1942. szeptemberétől az Eötvös
József Gimnázium hittanára. Különösen sokat foglalkozott a gimnazista fiúk hitre
nevelésének korszerűsítésével. Az Ő szervezésében az Eötvös gimnázium VIII. osztályos
tanulói a budapesti Manrézában lelkigyakorlaton vettek részt. Azt szerette volna elérni,
hogy diákjai felnőtt korukra tevékenyen és aktívan vegyenek részt egyházközségük
életében. 1944-45-ben, Budapest ostroma alatt Ruppert atya az óvóhelyek lelkipásztora
volt. Ott misézett, prédikált, szentségeket szolgáltatott ki, tartotta a lelket az emberekben.
1945. január 18-án szokásos lelkipásztori útja a Károlyi-kerten vitt keresztül, ahol a
fekete reverendás hittanár bekapcsolódott a civilek és a szovjet katonák beszélgetésébe.

Talán meg akart valakit védeni, vagy csak felemelte szavát valaki érdekében, amikor az
egyik szovjet katona tüzet nyitott rá. Azonnal összeesett és meghalt.
Ruppert atya bátyja ferences szerzetesként halt meg fiatalon. Öccse János, aki talán
bátyjai hatására választotta a papi hivatást épp 30 esztendeje halt, meg mint a Szent Imre
plébánia káplánja tragikus hirtelenséggel. 14 éven át példamutató és kimagasló
lelkipásztori és hitoktatói munkájával gazdagította egyházközségünk híveit.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.
Ének: Temetésre lejön a mennyország,
Könnytől áznak az angyali orcák,
Sír, zokog a fiavesztett gerle,
Égig ér a Szűzanya keserve.
Lektor 14.
14. Jézust sírba teszik - A szeretet soha el nem múlik.
Imádunk téged Krisztus és áldunk!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
A XX. század magyar tanúságtevői
Sokan tartoznak mai is azok közé, akinek talán a nevét sem ismerjük, hiszen
„csak” egyszerű „közemberek” voltak és emlékük lassan a feledés homályába vész. Pedig
őket is hitük, egyházhűségük, felebaráti kőtelességük teljesítéséért hurcolta meg és oltotta
ki életét a diktatórikus hatalom. Mindannyian megmenekülhettek volna minden
szenvedéstől, ha átállnak az egyházellenesek oldalára. De Ők Krisztus ügye mellett
maradtak, kitartó hűségben vállalva ennek minden megalázó következményét.
Emlékezzünk most azokra,
• akik a tanácsköztársaság idején hitük megvallásáért veszítették el pedagógus állásukat
az államosított népiskolákban,
• akik újságíróként, vagy politikusként felemelték szavukat a német nemzetszocialista
ideológia ellen,
• akik az evangélium szeretet-parancsa alapján elutasították a hazai zsidók jogfosztását,
• akik a háborúk idején széleskörű és önzetlen karitatív munkát végeztek embertársaik
megsegítésére,
• akik a krisztusi szeretet nevében zsidók, hadifoglyok, politikai üldözöttek és
katonaszökevények mentésével kockáztatták életüket,
• akik a háború idején és azt kővetően az éhezők megmentésén fáradoztak,
• azok a papok, akik a német kitelepítések, a kényszer bányamunkák és a „malenkij
robot” idején híveiket önként elkísérték,
• azok a papok és szerzetesek és katolikus pedagógusok, akiket 1945. és 1948. között
hamis rágalmakkal hitük miatt megvádoltak,
• azok a közép- és főiskolások, valamint egyetemisták, akiket Krisztus-hűségükért
kizártak az iskolából, tönkretéve ezzel egész életpályájukat,
• akik 1948-ban az államosított katolikus népiskolákban tanítottak és ezért családjukkal

együtt lakhelyüktől távoli településekre száműzték, vagy elbocsátották állásukból,
• azok a katolikus egyetemi tanárok és akadémikusok, akiket hitük miatt zártak ki a
tudományos életből,
• azok a szerzetesek és szerzetesnők, akiket 1950-ben elűztek kolostoraikból, és
sokszor alig-alig tudtak gondoskodni saját megélhetésükről,
• azok a pedagógusok, akiket 1950. és 1990. között hitük miatt szorítottak háttérbe,
• azok a szülők, akik hitvalló módon iskolai, vagy templomi hitoktatásban,
elsőáldozásban, bérmálásban részesítették gyermekeik
• azok a szülők, akik 1950. és 1990. között egyházi középiskolába íratták
gyermekeiket,
• azok a hitoktató papok, akiket az ifjúság vallásos nevelése miatt szinte évente
helyeztek egymástól távoleső plébániákra,
• akik katolikus ifjúsági kisközösségek tagjai, szervezői és vezetői voltak 1950. és
1990. között.
Vértanúk Királynéja, tiszta Szűz,
Hívek: könyörögj érettük.

