
III. ÉVFOLYAM • 11. SZÁM

 
Március 4-én Szombathely bombázásának áldozataira 
emlékeztünk 
 
Mindenható Istenünk! Örökkévaló Atyánk! 
Téged szólítunk halottainkra, az 1945. március 4.-i áldoza-
tokra, egy letarolt város kínjaira emlékezve. Tekints le ránk, 

és add el-
ménkbe és szí-
vünkbe az 
egyre telje-
sebb igazság 
megismerésé-
nek fényét, 
őseink, előde-
ink el nem 
múló tisztele-
tét, az emléke-
zés méltósá-
gát. E nagy-
böjti áldott 
időben töre-
delmes és alá-
zatos szívvel 
megvalljuk a 

Teremtő színe előtt, hogy minden háborúság, szenvedés, 
betegség és baj a mi bűneink miatt van a Földön. Az 
Örökkön Élő nem teremtett rosszat. A bűn, a rossz az 
ember szabad választása által jön a világba.  „Kard ha 
csörren, vér ha csobban csak az ember vétkes abban.” 
Tanulni akarunk a múlt szomorúságából, fájdalmából, jelen 
napjaink keserű élményeiből és tragikus tapasztalataiból, 
amit mindenkor és mindenütt bűneink hoznak a fejünkre. 
Elismerjük, Urunk, gonoszságainkat, bizony vétkeztünk el-
lened, bizony naponta vétkezünk ellened. Nem a külvilág, 
nem az áldatlan állapotok, nem a méltatlan körülmények 
– egyedül mi vagyunk, én vagyok, ó Fölséges, a te arcul 
ütőd, a téged tépázó, megalázó. Amikor utat nyitunk a 
bennünk tomboló kapzsiságnak, a féktelen féltékenységnek, 
a rivalizálásból eredő gyűlölködésnek, az esztelen haragnak, 
a tudásból, a mindent jobban tudásból táplálkozó gőgnek, 
a fel nem ismert vagy eltitkolt gonosz szenvedélyeknek, a 
másikat megalázó pártoskodásnak, a hazugságot hordozó 
politikailag korrekt beszédnek, a megtévesztő csúsztatá-
soknak, a démonizáló lejáratásoknak. Nincs kis bűn vagy 
nagy bűn. Bűn van, amely sérti a Végtelen Hatalmú szent-
ségét és mételyt hint minden emberi közösség kárára. De 
ne adj minket gyalázatra a te szent nevedért. Mert vétkez-
tünk, bűnbe estünk, de Te az életre teremtettél minket és 
nem halálra. Szánj meg minket jóságos Megváltó!  Mind-
azokat, akik háború, emberi gyűlölködés áldozatai voltak 
– és akiknek ma is fegyverek oltják ki az életét. Adj zsigerekig 
ható őszinte bűnbánatot fiaidnak, adj mélyre tekintő beis-
merést ennek a sebzett világnak, adj a Te felszabadító 
igazságodnak teret az emberi szívekben. Add, hogy a Te 
békéd uralkodjék közöttünk, nem a világbékéje, hanem a 
Te áldásoddal teljes kiengesztelődésé és  megbocsájtásé.                               

     (P. Tokár János) 

 
Albin atya visszaemlékezése a domonkos testvérekre  

 
Megkérdeztük Albin 
atyát a múlt tanújaként, 
vannak-e emlékei a má-
sik kolduló rend tagjairól. 
Kiket ismert, volt-e kap-
csolatuk.  
 „Emlékeim töredékesek. 
Nagy idők tanúja voltam. 
Az 1940-es évek második 
felében, mikor Eszter-
gomban fiatal jelölt vol-
tam, zsongó-bongó da-
rázsfészek volt a város. 
Tüntetések zajlottak 
Mindszenti hercegprímás 
ellen. Visszagondolva, mi 

mégsem voltunk csak passzív szemlélői az eseményeknek. 
Hetente szervíroztunk egy domonkos szerzetesnek, aki a 
hét egy napján Pestről vonattal érkezett az érseki palotába. 
Később a ’kucsmások’ - így csúfoltuk az ávósokat - körülvették 
az érseki palotát. Magiszterünk, P. Euszták volt ebben az 
időben. Gyors intézkedéssel államosították az iskolákat. 
Nem volt némettanárunk. A vízivárosi nővérekhez kellett 
kijárni órákra. Felicissima nővérnek, aki abban az időben 
bölcsészkarra járt, átadtuk a könyvünk borítójában kicsem-
pészett levelet a hercegprímás úrtól, s visszavittük helyette 
a korábbi látogatóét. Ez az atya P. Badalik Bertalan domonkos 
szerzetes volt. E konspiráció kapcsán találkoztam először 
a meg nem alkuvó, a bíboros hercegprímás úrhoz feltétlen 
ragaszkodó, hűséges szerzetessel. (…) Kovács püspök úr 
egyszer összehívott bennünk Jánosházára, s közölte, el 
kell bocsátania a szerzetes-jelölteket: Lóránt Ödönt, Brenner 
Jánost, engem is, nem maradhatunk tovább. 
1953. március 1-én bevonultattak Kalocsára munkaszol-
gálatra. 486-an voltunk. Kiskunlacházai kiképzés után 
Veszprém-külsőre adtak le, mint a köztörvényeseket, ha-
társértőket. A 26 főből nyolcan kispapok voltunk. Építettünk, 
magas feszültségű vezetékeket raktunk szovjet parancsra. 
Őrség nem volt, hisz bemenni senki sem akart volna a 
tábor területére, kiszökni meg senki sem mert. Nyikolaj, a 
táborparancsnok emberséges volt, néha kiengedett a láger 
területéről. Egyszer kétfelől is harangszót hallottunk. Az 
északkeletről hallatszó a gyulafirátóti volt, a délről jövő a 
veszprémi székesegyházé. Akkor tudtuk meg, hol vagyunk. 
Egy vasárnap kisétáltam a Dózsa-mezőn keresztül a szé-
kesegyházba. Ütött-kopott Don-kanyari ruhámban álltam 
a templomban. Jön ki Badalik Bertalan, akkor már Veszprém 
püspöke. Ott lát a malteros katonaruhában. Visszahőkölt, 
aztán kezet fogott: hogyhogy itt vagyunk kispapok. 
Meghívott, hát egyszer megjelentünk kispap társaimmal 
a püspökvár ajtajában. (Akkor már elkezdődött a ’bajszos  
püspökök’ világa.) Csöngettünk. A titkár fogadott, aki 
azonnal távozásra szólított, erélyesen mondta, hogy ha 
nem megyünk, letartóztat. Semmi sem lett a fogadásból. 
De egyszer még bejutottam az ebédlőbe, találkoztam Ba- 
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Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti sze-
replők, írók, művészek, 
orvosok, papok szólítot-
tak meg mindannyiunkat 
Szent István király ünne-
pén, hogy a 2022-es vá-
lasztások vasárnapjáig: 
“Imádkozzunk minden-
nap azért, hogy a parla-
mentbe olyan képviselők 
kerüljenek, akik a tízpa-
rancsolat szellemében – 
annak minden pontját 
komolyan véve – igye-
keznek végezni képvise-
lői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért 
és azokért, akik a közha-
talmat gyakorolják, hogy 
„a magyarság saját útját 
járva, a tágasabb jövő 
reményében az ég felé 
építkezzen, és múltjában, 
keresztény gyökereiben 
biztos talajt érezzen a 
lába alatt”!
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NAGYBÖJTI KÉSZÜLET − 2022 
„Ne féljetek ... és ne engedjétek, hogy megzavarjanak 
titeket, hanem imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, 
mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki 
számonkéri a bennetek élő reményt.” (1Pt 3,14–15)

Hirdetések 
 

Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor ke-
resztutat járunk. Legközelebb március 18-án – a Katekumen 
csoport tagjaival imádkozzuk a keresztutat. 
Pénteken, 18-án, 17.30 órakor elsőáldozási megbeszélést 
tartunk a 2022 őszén elsőáldozásra készülők szüleinek. 
Szombaton, március 19-én Szent József, a Boldogságos 
Szűz Mária jegyesének ünnepén hétköznapi rend szerint 
mutatjuk be a szentmiséket. 
A héten a hívek adományaiból – 200.000 Ft – tal támogattuk 
az Ukrán háború áldozatait a Ferences Rendtartomány 
Kárpátaljai Misszión keresztül.  Köszönjük a támogatást és 
szívesen fogadjuk a további pénzadományokat.  
Tartós élelmiszert gyűjtünk (elsősorban cukor, olaj, szá-
raztészta, konzerv) szegényeinknek húsvétra a Jézus Szíve 
oltárnál. Minden adományt hálásan köszönünk!  

Keresztutat jártunk a Ferences Világi Rend tagjaival

 
“Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel”

 
dalik püspök úrral.  Érdeklődött állapotunkról, de segíteni 
nem tudott.  Később, leszerelésem után viszont neki kö-
szönhetem, hogy nem kallódtam el. Visszafogadott, egyen- 
gette az útjaimat. Bölcs, körültekintő magatartásával 
segített, hogy újra bekerüljek vérkeringésébe. Ő mondta,  
ha komolyan kitartok hivatásom mellett, segít, újra el-
kezdhetem a szemináriumot. Ma is áldom a domonkos 
szerzetest, hogy felelősséget vállalt kispapjaiért, s marad-
hattam én is hivatásomban.”  
(Magyarné Hegyi Mária- Domonkos Hírmondóban megje-
lent írása)


