
B. JÁMBOR FERENC 

Szakálla s köntöse fehér, mint lelke. 
Szelíd pa,uiinus volt Ferenc a Jámbor. 
Esett magyar nép, a bőségkarámból 
kizárt fajunk atyját őbenne lelte. 

„ . . . Az élés fogytán! s ez a perjel népe!" 
— míg téli este Nosztrán szólt a csengő, 
a kapus ezt dohogta. De frissen jő 
Ferenc tárt karral a vendég elébe. 

Vert koldus. Egy rongy! Keresztes a botja, 
ö r eg magyar, ki végtelen robotba' 
kopott koldussá, s keze-lába egyvér . . . 

„Nincs több kenyér, mind odaadt' a p e r j e l . . . " 
De reggel vendég sincs . . . Csak öt bíbor Jeil 
a leplén. S teli magtárt lelt a t e s tvé r . . . 

• 2. 
Szobáija falán kincse csak egy ostor; 
(tarkáll a fal a régi vérnyomoktól, 
éjjente cellájából tompán csattog 
a szent zene, mint vérig -hősi lantok . ..) 

Az arca sápadt, csak a szeme fénylik, 
Szeme, mely lát a csontokig és vesékig. 
A teste egybőr. Étke, mit a konyha 
e lhu l la t . . . Ám mint napfény a mosolya. 

Sírján az Űr két pálmafát növesztett 
és lilj.omot. De pálos-lélek mondta: „Veszteg . 
a lelki harctól, korcs utód, ne kérkedj 

ősök erényivel!" S a titkos pálma 
kidönteték- (A régi fény, hogy fáj ma, 
ugye, mikor se hit, se otthon, sem az égi kegy!) 

—i Néped bolyong világba, s nincsen egy falatja; 
üres szíve, kamrája, s nincsen, nincsen atyja! 
Imádkozz érte, Ferenc testvér, égi Jámbor, 
és vezekelj, s táplálj a szent örök magtárból! 

Kubinyi Décse 

Fiúknak, lányoknak . •. 
Fiúk! Leányok! Vár benneteket az Űr Jézus, 

mert szomorúság éri nap-nap után. Vigasztalót ke-
resett a kereszten is, de a Zsoltáros jövendölése 
lett igaz, mert nem találtatott a népe közül erős 
é s bátor, ki a keresztről leemelje. Most azonban 
már a második jövendölésnek is teljesednie kell, 
amely a* győztes Krisztus jó és h ív nyájáról szól, 
akik követik őt, bárhová térjen is. Persze, aki még 
fiatal vagy éppen gyermek, alig ismeri még! Arra 
is kell törekedni, hogy saját Jcárán sohase ismerje, 
sohase érezze, meg ne tapasztalja, mily keserű el-
hagyni Urát, Istenét. De igen-igen kevés ifjú vagy 
éppen gyermek jut el korán Isten lángoló szerete-
tére is. Márpedig az Űr Jézust az Oltáriszentség-
ben vigasztalni szeretet nélkül hogy is lehet? Hi-
szen az engesztelés rúgó ja az együtt érző szeretet. 

Ahogy a tűz lángja loboghat v a g y pisloghat, ú g y S 
a szeretet lángja is lehet olyan nagy, hogy szinte 
emészt, v a g y olyan parányi, hogy éppen csak ki 
nem alszik. S há most aztán jönnek az ifjúkor ta-
vaszi viharai, az i lyen pislogó szeretet hamar ki-
lobbanhat. Ezzel pedig kialszik az együttérzés me-
lege, elpattan a rúgója is az engeszte lő szeretetnek. 

Mi éleszti föl tüzünket, mi ajza föl íjunkat? 
Senki sem adhatja maga-magának azt, amije nin-
csen. Hol lobog hát a legtisztább gyújtó szeretet? 
Kinek a sz íve emésztődött föl az Istenért igazán? 
Csak az értünk is áldozattá vált Jézusnak Szívéből 
aradhat belénk az engesztelésre kész szeretet, mert 
ö járta meg előbb az engesztelés Kálváriáját és ö 
az, aki magához tud vonzani mindeneket. Róla lát-
juk, hogy egyben az Isten értünk is mennyit tett a 
Golgotán és teszi ugyanazt titokzatosan áz Oltári-
szentségben napról-napra. A tanoncifjú, a diák-
ember, a testvérkéjére ügyelő gyermek is tudja 
már, hogy mi lyen keserves néha odaláncolva lenni 
a könyvhöz, a satupadhoz, a bölcsőhöz, amikor 
társai vígan hancúroznak, fociznak. Pedig mi ez 
ahhoz, ami a kereszten történt és történik ma is 
naponta, bár titokzatosan, a szentmisében! Szere-
tetből Atyjáért és . . . értünk! Sőt! Bűneinkért! 

Ezt sugározza felénk az Oltáriszentség „hó-
fehér napja" a sugaras szentségmutatóból. 

Van már bűnöd? Talán már halálos bűn is 
marja lelkedet? Ahogy az izraeliták a pusztában a 
rézkígyóra, úgy tekints bűnbánó lélekkel az Eucha-
risztiában rád tekintő Jézusra. Lásd, hogyan szeret, 
lásd; hogyan engesztel most is. Bánkódj vele , en-
gesztelj vele , kérleld ö t é s Ve le a í Atyát és a 
Szentlelket, a megsértett szeretetet. Az oltáron az 
Isten trónol, szent ez a hely, borulj le a porba, 
bánatos, meghajtott fejjel; dobd le a bűn sáruját 
é s esengj, imádva kérd: „Jézusom, irgalom!" És 
aztán törjön föl az elszánt hadüzenet: „Soha bűnt!" 
Kelj föl és többé ne vétkezzél! 

Nincs bűnöd? Szerencsés vagy, nem tépett szét 
a vihar? Jól álltad a kísértést? Még nem aludt ki 
a láng, még feszül az íj, még szereted az Istent 
úgy, h o g y sohasem sértetted Öt? Kinek köszönhe-
ted vájjon ezt? Kinek az erejével győztél? Bizo-
nyára érzed és tudod, hogy nem magad álltál helyt, 
annak az erejével, aki téged megváltott és kegyel -
met adott. Belátod, hogy magadra hagyatva ott 
estél volna el, ahol sokan elbuktak m á r . . . tudod, 
ha őszinte vagy magadhoz, hogy sokszor egészen 
érthetetlenül maradtál meg a jó úton, mikor hány 
és háriy pajtásod téve lyeg a sárban, szennyben. 
Érzed, hogy szeret az Isten? Hogy vigyáz rád, az 
Oltáriszentségből sugárzó erejével hogyan óv az 
Űr Jézus. Ha valaki hálás kell legyen, akkor neked 
annak kell lenned, ha valakinek szeretnie és en-
gesztelnie kell, akkor éppen te vagy! Hiszen neked > 
kell csak igazán érezned, mi az, hogy szeret az 
Isten, mi az, hogy köztünk raboskodik a Szeretet 
és várja, hogy viszonozzák! Az oltár Isten trónja, 
aki a Szeretet. Borulj le a porba, ¿szeress és engész-
téi j azok helyett is, akik gyűlölnek, imádkozz, 
hogy el ne essél: „Jézusom, irgalom!" Törjön föl 
belőled is a szent harci kiáltás: „Soha bűnt!" és 
l égy rajta, h o g y soha ne vétkezzél . 

De ez még ne l egyen elég! Nemcsak soha bűnt, 
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hanem törölni még az emlékét is szép, okos, ügyes , 
szeretetet árasztó viselkedéssel . Győzzön a szere-
tet! Ez a teljes igazi engesztelés: együtt érezni, 
együtt élni Jézussal! Ehhez is ő fog erőt adni, ha 
nemcsak úgy fogsz élni, engesztelni <az Eucharisztia 
előtt, hanem még mélyebben, a legméltóbban: élsz 
és engesztelsz, szívedben az Eucharisztiával! Mint 
ö érted teszi: nemcsak gyakorta, hanem naponta! 

Dr. Petró László 

Kolostorok rejtekéből 
A kolostorok a maguk komoly és mély lelki 

életük mellett is 'sok kedves vidám -történetnek az 
otthonai. 

Egy i lyen kedves és derítő esetet mondanak 
el a régi pálos 'évkönyvek a két Gálról. 

Egy időben ugyanabban a kolostorban élt két 
Gál nevű szerzetes. Az egyik kistermetű volt. 
Rendkívül olvasott és tanult ember. Az ékesszólá-
son kívül igen járatos volt az egyházjog és teoló-
gia tételeiben. Szeretett vitatkozni a tudományok 
doktoraival és magisztereivel. De a lelki életben 
is kitűnt. N a g y gondja volt a szerzetesi--tökéletes-
ségben való előhaladásra. 

Ugyanakkor ott élt a másik szentéletű Gál, aki 
viszont magas termetű és hatalmas erejű ember 
volt. Sűrű szemöldöke — melybe tollát szokta be-
fűzni, ha írás közben megpihent — szigorú külsőt 
kölcsönzött neki. 

A robusztus termetű nagy Gál égy alkalommal 
arról panaszkodott elöljárója előtt, hogy erős testi 
kísértései vannak s kérte, hogy a szokásos pénteki 
káptalanon jóval erősebben ostorozza meg őt, mint 
a többieket. És hogy a kórus éjtszakai homályában, 
amikor a „disciplina vesszőzést" végezték, téve-
dés ne történjék, megegyezet t az elöljáróval, hogy 
kapuciumát (csuklyáját), amely fehérszínű volt s 
így magára vonhatja az elöljáró f igyelmét, maga 
elé teszi. 

Azonban áz utolsó pillanatban, úgylátszik, meg-
gondolta a dolgot s a törékeny testű kis Gál mellé 
ejtette kapuciumát. 

Mikor az elöljáró a kórus homályában az oldalt 
elhelyezett kapuciumhoz ért, a megbeszé lés értel-
mében ugyancsak erősen ostorozta meg — nyi lván 
tévedésből — a mellette arccal oltár fe lé földre 
boruló kis Gált. 

Ez pedig nem tudta, miért éri őt a súlyosabb 
büntetés , :ezalatt a zsoltáros szavait énekelte: Fáj-
dalmaimnak sokasága szerint a Te vigasztalásaid 
örvendeztették az én lelkemet. 

Az elöljáró másnap rájött a turpisságra, de 
tapintatból nem árulta el, hogy őt a nagy Gál félre-
vezette. A kis Gált s em világosította föl a kemé-
nyebb büntetésről. 

A dolog azonban valahogy kitudódott. Legalább-
is erre lehet következtetni a latin versből, mely a 
kolostor lakói között elterjedt: 

Dum Gallus Gallo plus iusto verbera fraude 
Procurat virgae, fert patiensque tacet. 
Míg Gál csalárdsággál Gálnak több vessző-

csapást szerez, az türelmesen elviseli és hallgat. 
P. Egyenes 
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PÁLOS KRÓNIKA 
Boldog Ö z s é b szenttéavatási mozgalma már a 

háború előtt megindult. Nagyon sok imameghal lgatás-
ról értesülünk B. Ö z s é b közbenjá rására . Imádkoz-
zunk szenttéavatásáért és kérjük közbenjárását , hogy 
a magyar szentek ga lé r iá ja szaporodjon s minél több 
pártfogónk legyen az égben. — Közlünk egy könyör-
gést is, mellyel közbenjárásá t kérhetjük: 

Isten, K i B . Ö z s é b e t a tisztaság liliomával 
ékesítetted s a szentek tudományában nevelted, 
ha l lgasd meg az ő közben já rásá ra a lázatos 
kérésünket ( . . . . sa já t kérés befűzése . . . ) , hogy 
őt nagy szentjeid között dicsérhessük mind-
örökké. Amen. 

A sátoral jaújhelyi i f júság körében indult meg *a 
mozgalom, hogy egy másik szentéletü pálost, C s e-
p e l l é n y i G y ö r g y pálos misszionáriust, aki 
1674-ben hitéért vér tanúságot szenvedett és teste je-
lenleg is a sátoral jaújhelyi piar is ta templom kriptájá-
ban van, szentté avassák. Az i f júság kérését előter-
jesztette a Hercegprímás Úrhoz, a kassa i püspök Úr-
hoz és a Pálosrend Vezetőségéhez. A Rend Vezető-
sége P. C s e l l á r J e n ő t bízta meg az ügy intézé-
sével. — Csepellényi György szent téavatása mindjárt 
ha lá la után megindult, de különböző okok folytán 
megakadt . Imádkozzunk és kérjük közbenjárását , hogy 
a most megindult mozgalom sikerrel járjon és eggyel 
több magyar szent imádkozzék értünk az égben. 
Közbenjárását így kérhetjük: 

Mindenható Atyám! Felajánlom Neked az összes 
magyar szentek érdemeit azon kegyelemért, 
hogy hűséges szolgád, — Boldogemlékű Cse-
pellényi György, szent hitünk vértanúja — a 
szenteknek kijáró nyilvános tiszteletben része-
sülhessen. Amen. Miatyánk . . . Üdvözlégy . . . 
D i c s ő s é g . . . 

Hozzád fordulok szükségemben, ó Csepellé-
nyi György, a lelki erősség csodás fényben 
ragyogó pé ldaképe , ki mártírhalállal tettél bi-
zonyságot Krisztus igaz Egyháza mellett, légy 
szószólóm az égben és eszközöld ki számomra 
( sa já t kérés befűzése . . . ) Amen. 

A pünkösdi pálosszentkúti búcsúra a környező 
falvakból és . tanyákból kb. 30 ezer búcsús gyűlt össze 
a pálosszentkúti Szűzanya köszöntésére. Pünkösd 
szombatján fényes, bensőséges gyertyás-körmenetben 
és engesztelő szentórában hódoltak a Szent Szűz előtt. 
Éjfélkor szentmise volt. Az esti szentbeszédeket P. 
Szabó László pálos tartotta, pünkösd nap ján pedig 

Az épülő szentkút, Pálosszentkúton. 


