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A hét szentjei:  A KASSAI VÉRTANÚK (szeptember 7.)
PONGRÁCZ SZENT ISTVÁN 1582-ben született  Alvincen
ősi erdélyi nemesi családból. Jezsuittáknál tanult Kolozsváron,
majd  1602-ben  szülei  és  rokonai  tanácsa  ellenére  maga  is
jezsuita lett. Ausztriában, majd Kassán tanított és lelkipásztor-
kodott. Homonnára küldték hitszónoknak, majd Sárosra került a
súlyosan  beteg  Péchy  Zsigmond  lelkének  ápolására.  Innen  a
protestáns  hadak előrenyomulásának  hírére  Kassára  sietett  az
ottani katolikusok bátorítására. Kassán társa volt Kőrösi Márk
és Grodecz Menyhért.
Bethlen  Gábor  és  Rákóczi  György  református  hajdúi  1619.
szeptember  5-én  elfoglalták  Kassát,  mindhármójukat  őrizetbe
vették. Mivel nem voltak hajlandók áttérni, pénzt sem lehetett
tőlük kicsikarni, Bay Zsigmond kapitány emberei borzalmasan
megkínozták,  megcsonkították  őket,  majd  a  szennygödörbe
dobták a haldoklókat.
István atyát leütötték, majd mezitelenül a ház gerendájára kötöt-
ték.  Testét  karddal  vagdosták,  fáklyával  sütögették.  Még egy
napig volt életben a szennygödörben, sőt beszélni is tudott né-
hány szót a kápolna gondozójával, Eperjessy Istvánnal. Egész
nap hallható volt megtört sóhajtozásuk. Csak néhány nap múlva
kerültek ki a gödörből a holttestek.
1620-ban  kerültek  maradványaik  méltó  helyre,  az  alsósebesi
templomba,  majd  a  hertneki  várba.  1635-ben ólomkoporsóba
zárva Nagyszombatba szállították az ereklyéket, és mindmáig
az akkor még klarissza, de 1784-től orsolyita templomban van-
nak eltemetve. Szent X. Piusz pápa 1905-ben avatta boldoggá
őket, és II. János Pál pápa 1997-ben szentté avatta hármójukat.
KŐRÖSY SZENT MÁRK 1588-ban született a horvátországi
Kőrösön. Bécsben, Grácban és Rómában tanult. A nagyszomba-
ti papnevelde rektora volt, majd esztergomi kanonok, komáromi
főesperes és széplaki apát volt. A gazdálkodás sok feladata nem
elégítette ki, szeretett volna visszakerülni a lélekmentő munká-
hoz.
A protestáns hadak betörésének hírére Kassára ment a katolikus
hit védelmére, Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuiták
segítésére. Bethlen Gábor és Rákóczi György református hajdúi
1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármójukat őri-
zetbe vették. Mivel nem voltak hajlandók áttérni, borzalmasan
megkínozták, megcsonkították őket.
Kőrösy atyát kezénél fogva mezitelenül a ház gerendájára kö-
tötték, testét égő fáklyával sütögették és bárdokkal hasogatták.
Az elképzelhetetlen kínokat panasszó nélkül viselte el a kano-
nok, egyre csak Jézus és Mária nevét hajtogatta. A kínzást meg-
elégelve, a hóhérok "szánalomból" egyetlen vágással lefejezték
a hős vértanút, testét a szennygödörbe vetették.
GRODECZ MENYHÉRT 1584-ben született Lengyelország-
ban, a sziléziai Teschenben. A bécsi jezsuitáknál  tanult,  majd
1603-ban brűnben a jezsuita rendbe lépett. Prágában az ottani
árvaház lelkésze lett. Több nyelven beszélt. A harmincéves há-
borúban, 1618-bana kassai helyörség tábori lelkésze volt, a ka-
tonák szelídsége és jóindulata miatt nagyon szerették. Nagy ha-
tása volt a szláv és német nyelvű legénységre.
Kassára kerülve Pongrácz Istvánt majd Kőrösi Márkot kapta se-
gítőül.  Bethlen  Gábor  és  Rákóczi  György  református  hajdúi
1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármójukat őri-
zetbe vették. Mivel nem voltak hajlandók áttérni, borzalmasan
megkínozták, megcsonkították őket.
Őt  is  mezitelenül  a  ház  gerendájára  kötötték,  testét  késekkel
össze-vissza szúrkálták, majd kardokkal és bárdokkal vagdos-
ták, fáklyákkal sütögették. Végül a szennygödörbe dobták a hal-
doklót. István atyával még egy napig szenvedtek magukra hagy-

va, egész nap hallható volt megtört sóhajtozásuk. Csak néhány
nap múlva temették el őket.

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN ÖNÖKKEL!
A Józsefvárosi Szent József Plébánia köszönettel tartozik min-
den adakozó jószándékú embernek,  akik támogatták (helyben
vagy utalással) a kezdeményezésünket és hozzájárultak egy idős
nyugdíjas lakhatásának megtartására. A néni a nehezén túl van,
s most írásban köszönte meg mindenki segítségét:
„Alulírott:  B. L. F-né, köszönetet szeretnék mondani, a Szent
József katolikus karitasz csoportjának: Különösen a karitasz ve-
zetőjének, és a híveknek, hogy az önök segítségével megoldot-
ták kilátástalan lakhatási helyzetemet! - Nem tudok elég hálát
adni Önöknek és a Jó Istennek, hogy ennyi segitséget kaptam
önöktöl, egyedül álló kis nyugdijas vagyok és az utcára is kerül-
hettem volna, ha nem kapok segitséget önöktöl, de vannak még
jó emberek akik segítenek a bajba jutottaknak és ÖNÖK azok!
Az Isten áldja meg a segítő jószándékukat, nem tudom elégszer
megköszönni, mert erre kevés minden szó! Nagyon köszönöm
mindenkinek, hogy segítettek rajtam!  

Tisztelettel B. L. F. 
Isten áldja önöket!”

NEK hírek
Szeretnénk megosztani néhány fontos infót és lehetőséget:
+  Szeptember  13-án  lesz  az  egy  év  múlva  esedékes  Kong-
resszus  regisztrációjának  elindítása.  A  ünnepélyes  megnyitó
ezen a napon 15.30-kor kezdődik a Szent István-bazilika előtti
téren, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
+ A regisztráció indulása utáni napon, 14-én (szo) de.10 órától a
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar (1083 Bp, Prá-
ter utca 50/A) nagy előadójában kb. 2 óra időtartamban a re-
gisztráció (egyéni, csoportos, papi részek egyaránt) menetéről
adunk tájékoztatást. Fontos, hogy minden plébániáról egy em-
ber vegyen részt ezen, hogy a közösség tagjainak a regisztráció
menetében tudjon közvetlen segítséget is nyújtani.
+  Továbbra  is  várjuk  önkéntesek  jelentkezését:
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg címen.
+ A családi és közösségi szállás felajánlásaitokat pedig az alábbi
honlapon  tudjátok  regisztrálni:
https://www.iec2020.hu/hu/uta  zas#szallasinformaciok  
+  A  Kongresszus  egyik  kiemelt  eseménye  az  elsőáldozás,
amelyre a nyitó szentmisén kerül sor. Kérünk titeket, hogy az
újabb jelentkezők a már megismert módon jelentkezzenek.

AZ ÉLET IGÉJE – 2019. szeptember
„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.” (1Tessz 5,11)
Pál apostol az általa alapított tesszalonikai keresztény közösség-
nek ír. Nem térhet már vissza hozzájuk, mert el kellett menekül-
nie onnan az üldöztetések miatt. Levelei által azonban továbbra
is szeretettel kíséri őket, dicséri kitartásukat és állhatatosságukat
a hitben, hogy példás tanúságtevők lettek.
Pál ismeri legmélyebb és életbe vágó kérdéseiket: mi vár min-
ket a halál után? Ha az Úr hamarosan visszatér, hogyan készül-
jünk végső eljövetelére?
Pál nem ír elő szabályokat, hanem újra megvallja hitét: Jézus
életét adta az egész emberiségért, és feltámadása által mindenki
számára megnyitotta az utat az Életre.
Azt tanácsolja, hogy az evangélium megélésével készüljünk a
mindennapokban  Jézus  visszatérésére,  végezzük  becsülettel  a
munkánkat és építsük a testvéri közösséget:
„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.”
Pál maga is megtapasztalta, hogy az evangélium által kivirágzik
a jóság, amit Isten az emberek szívébe ültetett.
A reménység magja ez, mely nap mint nap fejlődik az Isten sze-
retetével való személyes találkozásban, és kivirágzik a kölcsö-
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nös szeretet által. Arra késztet, hogy legyőzzük az önzés és a
közömbösség rossz magját, amely elszigetel  és összetűzéshez
vezet, inkább hordozzuk egymás terheit, és bátorítsuk egymást.
Ez nagyon egyszerű ige, amelyet mindannyian értünk és gya-
korlatra tudunk váltani, de gyökeresen megváltoztathatja a sze-
mélyes és társas kapcsolatainkat is.
Értékes  tanács,  amely  segít  fölfedezni  a  testvériség  alapvető
igazságát, mely sok kultúra gyökerében megtalálható. A bantu
filozófia, az ubuntu ezt így fejezi ki: „Amik együtt vagyunk, an-
nak köszönhetően vagyok olyan, amilyen vagyok.”
Dél-Afrikában  ez  jellemezte  a  kiemelkedő  metodista  vezető,
Nelson  Mandela  politikai  tevékenységét.  Azt  mondta:  „Az
ubuntu nem azt jelenti, hogy ne gondoljunk magunkra, hanem
inkább azt, hogy tegyük föl a kérdést: „Akarom-e segíteni a kö-
rülöttem élő közösséget?” Mandela kitartó és bátor hozzáállása
történelmi fordulatot hozott a hazájában, és nagy előrelépést a
társadalomban.
„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.”
Hogyan éljük ezt az igét? „Ez az ige túlcsorduló szeretetet kér
tőlünk. Olyan szeretetet, mely túllép a középszerűségen, és át
tudja törni rejtett önzésünk falait. Ha végiggondoljuk a szeretet
különböző vonásait (tolerancia, megértés, kölcsönös elfogadás,
türelem,  szolgálatkészség,  irgalom a felebarátaink  valós  vagy
vélt hiányosságai iránt, a javak megosztása, stb.), fel fogjuk fe-
dezni, milyen sok alkalom nyílik ezek megélésére.

Ha  közösségünkben  a  kölcsönös  szeretet  légköre  uralkodik
majd, akkor biztos, hogy sugározni fogja melegét mindenki fe-
lé. Így azok is, akik még nem ismerik a keresztény életet, ta-
pasztalni fogják vonzását. Szinte észrevétlenül ragadja őket ma-
gával ez a légkör, s érzik, hogy ugyanannak a családnak a tag-
jai.”
„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.”
Ilyen  szellemben  alakult  Palermóban  egy  csoport  különböző
egészségügyi szakemberekből, akik a város szegényeinek ren-
delkezésére állnak. Így mesélnek: „Különböző keresztény fele-
kezetekhez tartozunk, és az evangélium arra késztet bennünket,
hogy mindenkiben a testvért lássuk, különösen azokban a bete-
gekben, akik nem tudnak kellően gondoskodni magukról. Az el-
látottaink között nagyon súlyos betegek is vannak, és játék vagy
internet függőségben szenvedő emberek is. A már működő léte-
sítményekben ajánljuk fel a szolgálatunkat, és erősítjük a helyi
rendelőket. Egymás tájékoztatására egy WhatsApp és egy Face-
book csoportot, valamint egy levelezőlistát használunk.
Bár csoportunk nemrég született, nagyon tevékeny, főleg a be-
vándorlók, a városunkba érkezett ghánai adventista csoport kö-
rében.  Népes,  életvidám emberek,  és  nagy  öröm számunkra,
hogy mint egyetlen Atya gyermekei, testvérként segíthetjük
egymást.”       Letizia Magri


