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ccMAGYAR BARÁT~~ 
f'lófizf'tési ára t'l!ész évr!' :NJ() P., félévrf' I·BO P., t>l!yes szám ára 30 fillér. 

Csekkszám : 51.581. 
A kí·ziratokat min•l•·n hú l-ig küldjük a ~z•·rke~ztíísél!lw. 

Kt'·ziratokat 11!'111 íírziink m•·l! ~ l'sak portó mellékelése es1·tÍ'IH'n kiildiink vissza. 

L,.,,.J,•kre esak v[.ta,.zht-ly•·l! •·llt'néhen v[tlaszolunk. 

SZt'rke>ztíi,;(•g t•s kiadóhivatal : C;, iin~~·(),., Fen•m•t•sc~k. Po!'ltafiók l 03. Tell'fon: l 79 • 
. (\ft•~thl\h útjan kl>rjiil.. a .. 7.1•rk,• .. :r:tr11.1 

A "MAGYAR BARÁT" o hé~szózéves ferences gondolo~ szolgólo~óbon áll! A krisztusi 

evangéliumnak Szen~ Ferenc mu~o~~o megvolósí~ósán fára

dozik. 

A "MAGYAR BARÁT" o lc;::lki éler ferences s~ilusóro roni~. Elve a szere~e~. föerénye 

o lemuríJós. o szen~ szegénység, áldáso o béke 1 

A "MAGYAR BARÁT" o népi gondolo~ opos~olo. Boró~jo o nép .. ek, ópolójo né

pünk vallósos éle~ének és szokósoinok. 

A "MAGYAR BARÁT" Szen~ Ferenc Világi (lll.) Rendjének hivo~olos lopja. A ferences 

szellem iskolája, o harmadikrendi eszme és szobólyzo~ érrel

mezÖJe. 

A Ff"r("nres 1'-lissziók Országos rg)·vi· 

vöst•gf" hiukeiiO lt·lt-kkel új ~lissziós 

Könyvsorozatot indított mf"'g. t~tlUi~ 

négy kötet haR~·ta f'l a nyomdát. 

l. kötet. KISAI SO. (A bölrsötöl a si· 

rig.) 

2. kötet. KOUBRIK. PAP..\G.\LYOK, 

\"A:'IIPIROK. (Szrmi·b'es dm~nyrk a 

hithirdetök i-h·ti·höl.) 

3. kötrt. ,\S..\KÚ. (Japán kisleány 

i~all. mrgrrnditö türti·nf"t(" a jplf"nböl.) 

t. kritrt. KI'I 1,,\S (Keleti assmny. 

sors. amt·l:vnf'k via:a~ztalan mostohasá

~ába c·sak a kt•rf'sztl-ny hit \'i':t ft·n~·t l·s 

holdog!'.áa:ot.) 

S7f•rrtf'ttrl kf'rjük mindf'n t>A:~Ts ol

\·a~onkat, lif' kíiJ,in(i..,f•n az t·t:~·f's i!-.kol.lk 

\'l'7.f'tl)ll. a l t·n·nc·t·' :\li~sziúszün•t"'f·g 

tt"rjt·..,ztóit. 1r.i..i.k mPg mini·l t>lübb, h<iny 

darahot igt·n.\Tiru·k minden t>JD·es kii

h·tbúl. E~~·t·-; kiitt·t ára 30 rillt·r. Tt·r

jf'sztöknt·k 10" n kNh·ezmt•ny, 

Legszebb ájtatosságainkat 
gyüjtik l'gybe 

KULTUSZF0ZETEINK! 

Lurdi IÍjtatossng 

Fájdalmas Szüzanya tisztelete 

Ptiduai s,.ent Antal tiszteide 

Assziszi Sn·nt Ferenc liszlelete 

Kis Szenl Teréz li>~zlelele 

Szállást kt-n•s a Szl•nt Család 

Bolti úra :!·1 f. u \1u~yar Bm<d 

ki<~<iuhiHt'<tlúban (G"m>.!)'"' 

Imádkozd, terjeszd l 

L .. g. n r p unk vailú~<JSSit!{Únuk 

11 po~ l" l .t 1 



MAGYA 
oF E R E N .C ES 

\.ll. ,:,fol~ nm. 2. ~:ním. 19l2. f•·hrutÍr J.j, 

:\lrKklrnik mindrn hó 15-i>n. 

Fele~ő:.. ki::1Jó é~ :-;zerkesztö: 

P. dr. Dám Inr~. o. F. l\1. 

EMBER, EML~KEZZ~L 
P. Szalay Emil. O. F. :u. 

Jlnr és hant u: Jo:z a semmisCg, i-s eu nek a semmiség-nek 
a m•w·: ember. Ember! Aki a rsillaJ(okat meJ(számlálja, a ten
~··•! hajúival feh•cínl.ia. ft>~:lyá~á teszi a lcvu·öt s uralko
dik a villámok felett. 

t. s c • a z e m b e r 11 o r és h a m u. l>e nem hiszi el. 
A \'iláJ( urának tartja m~gát. Arasznyi lt'tét örökkévalóság
nak hiszi. rrr.id mindenhatímak ki•pzeli. Pedig esak por i•s 
h .t nt u ... 

Plátú a nagy igazság-okat rsak sejtette. Arisztotelesz látta 
a halált. az t•ntbf"ri f"rök g~·engcst•gi•t. az élet semmiség-ét, és 
nwgdöbbenve állott ez igazság elölt. A keleti vallások szer
zöi h•le \'annak az i•let, a világ srmmiségt'nek érzetével. de 
a n·ttt'netes iir fölt- nem kt•pf"sek a vigasz halvány SU2"arát 

s<"m deríteni. 
Jú b gazdag \'Olt ;., boldt>g. majd szegt;n~· t's boldoKtalan: 

nl•jCt. gyermekeit t:"g~·rn;\"tuhin Vf"szítette el, kínjal szörn:\'Ü
ségc kiiz(;tt az t'•h•t st>ntmisi-gt>nek örvt'nyt>t látta ff"ltárulni 
maga előtt. s megszületett lrlki•ben a mulandóság- böleselete. 
amel~· az embrrt az Istenhez. a földet az <'Khez. az időt az 
i~riikkt'valci"'át:ho7 füzi. \"olt -- nint•s, - didassl-k t•rt~ az fr 
neve! F.z a keresztén~· i·l~tbökselet clöre\'Ptett SUJ(ara. Az 
fr atlta, a·t f'r rJvettr, -- ;iltJasst•k í•rtr Slt'n( IIP\'e! f.z a 
mulandóság. '" r n~ ;.szel tudatara •·bredt lél~k felkiáltása. 

f:vszázadok multak el e nagy szenvedö kínjai óta a nHkül. 
hni!Y a böh-si·szrt e:::\' lt-pt'ssel i• to,·ább ment volna az Cl<'l 
t'rt<•kénrk megítélésében. mig- e l j ö t t a z Eg y h á z és ig-a
zat adott .lúbnak. Azt mondta az embernek: .. Em l t' k r z z. 
1' mb t.' r. p o r ,. a g~-. t• s p u r r á l es z es z!" 

l>t• ha az rmbrr t•sak por, hol a me J( v á l t ás <;r t e 1-

m •·: lia st•nuni. mii·rt h• remtette az Jstrn} lia föld. ha rsak 
por. mibrn különbözik a fiildtöl s a portói'! :\liért osztja 
rneg \"Cll' t·leh•t az lsten'! :\liért tt"szi gondjainak l's szeretett·
rwk tür~~·á\'a'! Adárnot t·sak eg~· marok hildböl alkotta. l::vát 
rg~ darab •·sontbúl. Ott vannak az Alpok, a Kárpátok: nrm 
maroknyi hildt•k, hanem egekiK m<•redrzö fiildvilágok. Es 
l'Zekkel nem töriidik az lsten. rzekkel nrm foglalkozik. nem 
tárgyai szrretrtt•nek. sem irgalmának. lianem eg~· darabka 
ag~·ag, a llf'\'l" Adám -, ez tiibbt•t t•r nt'ki. a mindl"nst.~g 

Alkolújának. minl az Ararát, mint az ,\Jpok. mint az e~:•'"
vilú~o:. Fun·sa! t:s Júb ml·gis azt mondja t'rröl az Adámnak 

llt'\'t•zelt t'ölddarabrúl, hogy az Sf'lnmi. l•:s az f:gyház oda
hinti ezt a t'Sl'IJJ) féihh•t az t•ntbf'r homlokára. t•s azt mondja 
a Hildn,•k: J•or \'agy t·s sf'mmi. J•or (•s S('mmi! f'iild l•s sl"m

rni! ll•· ha füld, mt•.l{is \'alami. Igen. valami. .\z, ami por l•!\ 
hamu. \"agy az a st•mmi, amint'k a ne\·c: t•mber, az eg~·ben 
ls t f' n g y e r m r k (", Ft•lt'rt·szbl"n az en~·t'szett•, a másik ff'

h·brn az örökkt•\·alúságé. Lrlkt•\·el az i•g-i•, testével a földi•. 

Részbt•n több az ang-yalokna!, másri·szt nem tiibb az állatok-

nál. lsten Fiának örököse. lsten kegyelmének és szerelelé
nek jogositottja, de ugyanakkor földi elemek összetétele. 
<·gy kémiai vegyülék. mely egy ideig szerves eg-észben él. 
mozog-, hogy aztán ismét alkotó demeire oszoljí-k szél. 

Ez az ember! És ezt a z e m b e r t l s t e n l e l e p l e z t e 
e l ö t tünk! Illi lstennek hittiik magunkat gőgünkben szen
vedélyünkben. S egy napon megszúlal egy hang és azt mond
.ia az embernek: Por vag~·! f;s ez a por :\1ózesekké, Nag-y 
Sándorokká, Napoleonokká válik. Kiizd nagy eszmékért, mint 
Graehus, t's keresi az Istent. mint Plato. Piramisokat épít. 
gót templomokat emel. átfúrja a földel. keresztet tüz égbr 
meredö hPgyek ormára. Ez az f'mber! ~s mégis rsak por és 
hantu! Por a porból. semmi a semmiből. A por is elenyioszik. 
a föld is elenyészik. :\linden t·lenyészik. A csillagok lehull
nak. a nap elvész. a tenger kiszárad. a föld vissza megy oda. 
ahonnt~t y(•tetett, a semmibe. ne az a man~k por, az a kis 
löld, ameb·nek Adám a neve, - az nem semmisül meg soha. 
..-\ füldnf'k az a rt•sze, amelyből az ember .ill. ~ az nem eny~
S'ik el. Az t;g <·s föld elmulnak, minden. mindrn elpusztul. 
ami föld, ami anyag. Csak eg-~· nem Jlusztul el ví•gleg-, csak 
(·a:-~· 1n.o1rad fenn az általanos t'll.\ t.•szt•lb('n: az f'mber. 

Es mégis por t•s hamu! f.~s mt'gis semmi! Igy mondja az 
Jo;g~·ház! Tt'-\'f'd az Egyhaz? Xem! .-\z E,;:~·háznak igaza van. 
.\z em b l" r p o r .~ s h am u a z é l e t r e n e z v e. Az em
bt'r srmmi a földre nézve. Por (•s hamu az l'let g}·önyörf.'irt', 
a bűnre, a rosszra. a gögre, a paráznaság-ra, a vag~·onra, a 
kincsekre f'S a nagyra\·ágyásra Dt'Z\'f'. Por és hamu a tiara. 
por t•s hantu a korona, por t's bantu a királyi pálca, iJOf és 
hamu a hirnt'\' babt·rkoszorúja, por ('S hantu a gazdagság 
öröme. por "~ hamu a s7eren,·se, a siker Hi,·söst'ge, por t's 
l~amu az t'lvc:tt.•t rt·sz!'~litt'gr. por (•s hamu az irig~·s,•g- Cs a 
fiis\'(·n~·st'g nyomorúsága, Por t·s hamu mindcn, ami rossz, ami 
a földre sz&imít csup&in, ami ideiglenrs henniink. Por és hamu 
l"'ildi tartóssa~ szcmpontjahól. 

Rih·id, n1nlandó! .Jön t.•s rohan\·a rlfut. mint az öszi t'e'
laö, amd~·et \"ihar ker~tet. Azl~in .iön a sír! Sírja, en~.-cszete 

heunünk mindannak. ~uni ht'nnünk por t'"' hamu. Sarja az elet 
tnulaaalúsagainak, hiu~~gainali. gyün~·tirt•il;,••lt. Ezt•knrk sarja. 
Ut' ,·sakis t.'7('knt•l,, .. \z t•mb,·rnt·k magának nint·s sarja. Se 
h'sh·nt'k. se h·lk('nt•k! •:z a por. t.•z a sár h·h~•t nern st•mmi. 
:'\ t• 111 semm i a z ü r á kk t' v a l ú sol;.:. r a n t' 7. v e. :\l ert 

nt t nag-~: on is \'alami ~ 
Ue ~r-mmi a fühli t.')('t n1ulantlúságaira nt'l.\·e, nu•rt e tt"

kintetb<"n \'alóban semmi. .-\ ham\·azúszf'nla komoly hangu

lata kiiúitt Idekben mt'ghaluttan h'pjiik ál a templom kü
~:töbt•t t·s zokog\'a ha.itJuk meg lt•.iiinkrt a rrttenr-tes igazság 

r hitt: 
•: r n l t• k e z z. e n1 b t' r~ 
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FR. TISSERANT JANOS, O. F.!ll.: 
(t 1494) 

Igen szt'p üdvözlet Boldogasszony hét 
ünnPpl•re 

üdvözlégy, ó. Szüz Mária. 
Istenember szülöanyja. 
hozzád. malaszt foglalat.i<l. 

kel szi\·ünknek hódolnia~ 
Megúji!ild a Yilágot. 
ÉVA n,>,·ből AVE Yiillot\ 

A\·e. 3\'C. Szüz l\Iúri~~~ 

1. Szeplötelen fogantatásról: 

Üd\·üzl~·gy, ó. te. ~1kin a 
[Qganús nern t?ilf'tt n:-!;.-et. 
ki\';'lltsúgod !~~t ez nl· i.;. ed: 

Nem adatott ~zúrrnaznia 
eképen n1ú::: fi.llcii nőnek. 
az (l:-:-buntől :-;zen\·cdüknek: 

!\len ts n1cg minkct. Szüz !\litria ~ 

Cd\', akiben nincsen hiba: 
fogantattúl \'t.'h.';\: n0J;\lil 
btennck :::zent cre.it.:·bul. 

illett kgcd n1egóynia: 
Kit az eredendo búnnek 
terhei nem nyom.nak. üznek. 

Oldj fel tólc. Szuz l\l:'lri": 

2. Születéséröl 

Üdv. kirúl\·ok atyjafia: 
Szúlctt(·l· <:tz cmberc;\nek. 
kiért mL·ltún Lin·l·ndeznC'~ 

s angyalok Yig: d~lla1ra. 

Jottd s ujjú ll'tt "'· l-let. 
a hal{.tl mf'g :'en1mi\'é lett· 

AdJ eletct, u. :\lúria! 

Hordozzuk keresztünket. 
Grau-Szabó Brunó, O. F. :u. 

Il. 
~Iu~t \·iz:-:gúljuk <tl.t. ho~~· e: a.: elkc

ndh<'letlen ker('s:!l!urdu:as rnlút)(!H olu 
.-;riluos-e. amint <tz ;1 romlott Ptnbl'ri ter: 
ml'szetnek lút:-zlt.i.. '.' 

Azért is a kt'rl's:.tns<'lt;s mi•1d( fli'{J!JCS 

n~údj(Ít \'egyu~ .10l :-l.emugyre l'S lús
sui< kiJzelL'IJbnd. hugy a kl'g;.:cil•m hu
gy~nl cdes1ti Int·g ezt:kct. 

A kerc~zthurdozús els ü 111 U d ja az. 
hogy kcruljuk a bunt l·s minden bünrc~ 
\'1\'Ö a:kalmat. Ez nehezL·re esik az em
beri tcrme:-zt:tnel\:. l·:; l!\·a:\.ran sui-\. úl
dozatúb<..~ kenti. Hút ;,1 .leltuisrneretnek 
t•s '-tZ l'rtl'll'mnl';, :-.emmi c.llduzatitlJ~t ~l'In 
Keru! <.tZ, hu gy ~~;. btL·nt mt·gbc..mtja: lia 
1·sak :-z:krúnyl hit ,.~tn a lt:lekben. \'<.lj
JOn ncrn kell-c h(J:-szú. ke:-:t·n·rs búnat
tal fizetnic a pilL.tnatnyl bunos d\'czc
tl·rt'.' .. \"an-e \·c.dami Lodesebb bCke u 
t i:-zta lelku~meret bl·~L-JL-nl-1'.' S h <J t ezt 
ne tegyu~ a JJlllan:1tnyi múmor, kCj
orüm ell-'! .. Az ~~~- 1gazi örüm, mikor 
\'alaki önmagút h:gyűzi. amikor múr
mfir a bukás szl·ll·n úll. s a kísértésnek 
<'llenáll! 

A keresz.thordu~:o.-IS tncbod1k mód;a az. 

!8 

Udvoz.légy, o, k1sded, 1<.1 a 
születésed óta árnyat 
hintesz - olyan fényed arad 

az égboltnak !ángjaira. 
Hajnalcsillag igy jár elő 
s hirli. hogy a nap már kelő: 

Sugározz ránk, ó, Mária! 

3. Bemutatásáról 

üdv, szüzeknek disze, kit a 
szülök míg bemutatának, 
tetsző lettél az Atyának; 

így lett tőled ö egy Fia. 
A Templomban mutattat\·án 
és kegyesen fogadtatván: 

O, mutass be. Szüz Mária! 

Üd\', leányka, ég csillaga. 
akinek bemutatását, 
dicsőséges szent csodáját 

ünnepli az Ek!Czsia: 
Ki mint hároméves gyermek 
adattál át Istenednek: 

Add nekünk öt. ó. Mária! 

t. Az ang~·ali üdvözletröl 

l!d\·, ki mindent fclulmula; 
hozzád jövén zengő ajkkal 
Gúbriel, az el~ö angyal. 

.1·) l-)írt kelle rnnqdanh .. 
lsten kegye ll'ged így ért 
vúlasztot\ak szcnt üd,·éért: 

\"l'g,,· közéjük. ú. Múria! 

lsten lúnva. Isten-anva, 
téged méltó, hogy 'köszöntsiin 
a bölcseség mindürökkön. 

kit jelessé tett szent Fia. 
l\lé>Itó anyja lettél Néki. 
kinek lettünk mi testvéri: 

:\li-ltók lennünk hagyj, Mária: 

3. Erzsébet meglátogatásáról 

Cd,·. ki midön uton vala. 
előtte már jó hir méne, 
hogy a Krisztust hordja mehe. 

<.lm!n mt.'ltú vigadnhL 
Erzscbctet I:ltogat\·a. 
dil'scretct zengett ajka: 

L[Jtoga:-s meg, Szüz l\Iária ~ 
Üd\'. kit fogad jó rokona. 

hogy szcm·cdl-lycinkct megtörjük. Vaj
jon nem kínzóbb-e az, ha magunkat 
azoknak átengedjük. mint ha azokat 
megkutüzzük'? Hasonlitsuk össze akin· 
a \'al!ús, akúr a löldi l·let szempont
jabúl aL oly ember ú!!:Jpnf c'1t. aki a 
~zen\'l'dl'lYt'inek rabja, és eg.\· oly ke
H' ~z~l nyl't, ;,,:~i N ••• :tni.u:::-1.{.11 :-;zen\·c-Ul:
lycin•l. i·s aki \'ég<•! ekri azt. hog~· 
szcnYedl-lycin diadalmaskodik. Ebből az 
üsszehasonlitúsból meg kell állapita
nunk, hogy az. evangclium, amikor a 
h;,u·l'ut elUirja, sziguruan parancsolja, 
mi·g a földi élet szempontjúból is bol
dog:-;úgunkon fáradozik. 

A kere!'zthordozús IHlrnHHiik HIÚdJa 
az, hogy a ll·lek erü~zakkal rneg\·úlik 
unmag::"t•úJ, vagyb a maga=-abb . .:-:zellemi 
rl·~zL·t el:o;zakitja az alac!'\unyabb. állu
ti.ts rl·sztől. :-.;agyon kínos ez a :--zaki
tús. rnivd a test úllandUan odahúz le 
minket. De \'tm-e \·alami. ami úgy igú
ba fogna minket. mint a test'! És azzal 
ez megell·gszik'! Vajjon nem kü,·ctcl-e 
mindig annál többet. mini-1 t<ibb kí
vánsúgát teljesitettük'! Nern ürükös 
mártirsúg-e az, hogy mindíg kuliinös 
figyelemmel \'agyunk iránt;.,, ked\'czünk 
neki es mindent tán>! tartun!< tőle. ami 
neki nem tetszik? Ellcnkeziilcg, nem 
sukkal jobb-c, emberhez mi'!túbb-e, s 

koszontott 1s meltok.épen 
s míg maradtál vendégségben, 

Erzsébetnek megJön fia. 
Aki méltó lettél már most, 
hogy öledbe vedd Szent Jánost: 

El ne hagyj. ó. Szüz Mária! 

6. Tisztulására 

üdv, ó, szüzek legjobbika! 
Együtt vetted tisztulásod 
szent Fiaddal, aki áldott! 

Alázatban nem volt hiba: 
Negyven nappal ö utána, 
hogy sz ületett e világra: 

O, tisztíts meg, Sz ü z Mária! 

üdv! Tisztaság karjaira 
fel\·etted és elvitied Öt 
bemutatni Isten előtt: 

térden illett hódolnia 
Simeonnak s minthogy látta. 
vígan készült a halálra ... 

Hadd haljunk meg igy, Mária! 

7. :uennybemeneteléröl 

Üdv, mennyei szinfónia! 
Magasztalja nagy fölséged. 
édes dallal hódol néked 

,mgyali sok szent dalia; 
mindn~·újunk küzt mcrt ki,·áltál 
i·s testestül égbe szálltill: 

:VI inket is \'i• gy föl. Mária! 

o. fölséges, üdv, Mária~ 
Dil'sőséget aki nycrtél, 
mennyurszúgba hogy fölmente!. 

buldogsúgnak ormaira. 
lsten után vigadozó. 
mindcnekct kurmányozó: 

Légy királyunk. ó, Mária! 

Zengjen mindig a glőria 
az Istennek, <lZ Atyának, 
ö egyszulött szcnt Fiának. 

Szentlelekhez is az ima; 
s Hozzád, üdYünk megmentője. 

e világnak Kirúlynője: 
Dicsőíts rneg. ú, 1\tlúria! 

Lutillbul: GerelJ Lás:ló. 

öntnagúra nt·zve nem kellemesebb ural
kodás-e. ha a testet engedelmességre 
szorítjúk, s arra kényszerítik, hogy a 
szuksé•ge>Scl megclégcdjék, - munkára 
l·s sze n\ edl·~re megal'élozza, testi gon
clukkal lehetőleg sohascm foglalja le 
rnagút. hogy egl•sz fig:·:elmL·t azokra az 
ugyc:;re Í(.lrditja, tud.\l:'kl:'l a \·allú~. 
hi\·atúsa, a túrsadalotn rcúrú? 

A kereszthordozás negyedik mu<ljára 
a Gondviselés kenyszcrit r ú minket; 
>cnki sem kerülheti el. A gonoszokat 
é•ppcn úgy é·rik c keresztek, mint a 
ji>kat. Csakhogy a jók minclazt. ami a 
keref'zthurdozásban ke~erü. n1egl•desítik 
azzal, hogy megadússal, türelemmel 
fugacljúk. és az lsten akaratúnak tel
jcsen alárendelik magukat. A Yallás
ban rnegtalúljúk az lilapot t•s eszküzö
ket arra, hogy bl•kessl,gben. süt üröm
Inel hordozz<.lk. A gonoszokkal azonb<.~n 
nen1 így van. Ön. le,·ertek. kl.>tsl·gbe
esnek. S!.Í\'Ük gonusz~úga rniatt ezek a 
keresztek számukra kimondhatatlanul 
nehezebbek, mint amil~·cm•k a \'aló
súgban. 

Tehf1t \'aló igaz. azt senki sem \'i
tathatja cl, hogy a keresztény még a 
földi és ideiglenes boldogsilgát is csak 
a keresztben !<dúlja meg. 



A harmincas évek elején történt. 
Északolaszországi barátaimnál tdőz

tem. Tél rolt. A ddéket sűrűn be
(, ,>te a hó. A hőmérséklet fagypont 
r.tá sülyedt. A fák jégpáncélba zár
''" dermedeztek az ősi kastély előtt. 
Napok óta a szobát őriztem. Semmi 
kedrem sem rolt kimozdulni a ház
ból. 

Annál inkább elcsodálkoztam, ami
kor a szabalány bejelentette, hogy 
látogattim l'a1l. Éspedig Bl'ttina, az 
én régi, ked1·es barátnőm. Bettina 
ugyanis " s:oms:éd vciroskában la
kott. Minteg.11 négy kilóméternyire 
tőliink. f;s még hozzá köztudomású 
ro/t n: egés: Friul tartományban, 
I!Ofi!/ Hettina so/w máské,,t nem jár, 
"'int g){(llny. 

N)!OIIl/Jtlll"k. lch"llfiOitnak talál
tum. 

- I\' apJfilii l.1_fcir"s:tott a: üt úg•1-e? 
énl< k/(idtem. um ikor lnár helyet 

loufuit " /;"nd<!lló mellett egy ké-
111/<'lm í's h: u ro.--:s:~~l:hf!ll. 

· .:1.: 1i!''.. ly~·~~ élz·e:ten1 ... 
liát a/;k"r m i tiirtl>nt reled?. 

.\'olu:.<.:t ,,, /cÍ!Irdal: m<'~l ilyen leJ·ert-
rlt'h: .. 

-- ,1/eyláts:ik •·a.Jtclm? . Köztiink 
,'qu;cn 111ondrtl, ipen ross::: délutá
"""' /'olt nw . Tudod gyíilésünk 
,·olt Actio Cutholic[l-iiss:ejöretel ... 
.\Jár n;gebbeu ""'Wíl!"pirortuk, lwrJY 
,·tirosl.-áHI,: jo < yytll'f/!/ede nem jár 
ra..;tinwp tt·1,1pi1P!lha. Ezen akar-
; :1 1d; scyilt'r' 1 J),. a: cred1nény .. 
!{ ~~t.._t;ohcc /lu. ~~~~l.',l~(Jhec jtii? . . . TOb-
i wi á.rtutl.IIHI.". 111111( ha.s::Háltunk .. 

1-.'cfll /;i' cse11d tcimudt. Bettina ide
{Jl'.'"t.:;; dol>olr s:l~ke támlájáu. Voná
~a t/)tíl nH'CJ a111111Í l.:cseriiség á rad t. 
llf'fl.ll JHcy.~a.Jilált;nH Seqiteni s::eret
r, "' 1·olnn ra itu. 

Mondd, ·Berru - kérde:tem. -
run ,uilatol.: l!nnnadik re11d? 

- llllrmadrendit l; ra>llHlk, de 
lwrmadn!JHi nincs. 

- 1\!ccf /;cllc11e liliipitani ... 
. - l' fill"" >IIUiek:' ... Elég ha,un/; 

a: ,lctln Cutl!olll'cÍI'ai. ;11ég kisl'l>h 
sl:utlllilllkha ::árl,:():llllk? 

.1/urpcdqJ lwldoyult XI. Pius 
l'"f'CÍIII: """' ok 11l'lk1il rette ~:e11t 
Vcrcnct•t a katold.:us ahe1o l'edno
l;éré. ,1/uyum rup11s:tultam, hogy a 
rercnccs es:me tala.JáH l·irág=ik leg
~:c/Jl>cll u: Act1o cutlwlica ... Ott. 
ahol run Juli'IIW<Íik reud, JliHcs sem
lill lw1 u: .:\dio Cutho/icCÍI'UI .. 

Bctf/11(1 L lncl·ctte mayút. 
u11 tc jantlwtutlau tercHínus.' .. 
IJc.l;c·riek ... 
Senl'lll dc-- (o/utalta mo.st már 

/;omol>/l'll tordull'li. ·~- .\'cm akarlak 
H!cysé~·tcll;, 1ÍIIl s.:ent nll'flfi!IÖ=i)c~é
scm ellouu/t l'lHJll a 11HlHUd trauels
ka 111'.:m '1-'.t,li'Cll . .:1.: . .:\ct i u Ca r hol ica mo
d,•rJI du/nq, l!t'HI lehet a te 11éts:á:
cs.:tc11dt;:-; · Jwrnwdrc1Hle<idel HH'f7UlU

JlO::til rauy mcrJ.IeJl'lni ... Sem két: 
/em, lioiJ!I •·ulumikur kors:ukulkoro 

Pálffy Erzsébet, grófuö. 

hatása volt, de mint minden más esz
me és intézmény ez is kiélte magát, 
elavult ... 

Kissé megbosszantott ez a beszéd. 
Hiába, senki sem szereti, ha lebecsü
lik azt, ami számára szent. Nem sze
retek vitázni. 1gy hát szó nélkül fel-

Löte Éva alkotása. 

rettun u mellettem lét'Ö as:talkún 
l!et·erö :öldkötésií könyt·et és Berri
lia kezébe llyomtam. 

- Peter Lippert jezsuita atya leg
lijabb munká,ia - mondtam. -- Is
mered? 

Hangosan olrasta a cimet: 
- Vom guten .'VlenscheH .\'e111 

to.'llll'l'l'Hl. 

- Akkor lapo:d fel a 332. oldalt és 
ol!·asd u: utolsó két sortól kc:d1·e. 

Bettina rú1nn~:ett, 1nint aki nem 
t!rtl rnit miért kell tennie. de a::táu 
elk~:dte. u: ol!·asást: 

... Assu•:i Ferenc JHlJH ('.'WI-: 1?9.11 !Í 1 

derformcit alkotott, l!anem <'!1!1 IÍ.J 
élctet hagyott n késő urcil;orrn is és 
e:álrul Faenc a tegegyé11ibl> es leg
,•rc<h fil> b mi11den re11dalapitó kö:ötL 

A rendek tijrténetének Js a 
l;atolikHs s:er::etes.l\ég .fejlödésénel-: 
s:end~..~lefe arra a:: ercdméH,l/TC 1·e.:et. 
'''"!'! u: Assisi Ferelle által 11eklink 
u)ci,;d,;ko:ott lel!l'tiiségek tÚI'olrol 
siHC.'H'IIt>k kimcrin·e. A s:ert·c:.csl el1·. 
mcllf Belledekell át Domonkos/w:. 
ICJII<icho: és a: IÍJabb társulatok/w: 
1:c:etett, belső lehetőségelben a k>-

merülés szélén lebeg, - ami persze 
nem azt jelenti, mintha valaha is fe
leslegessé válnék vagy helyettesíthe
tő volna. De az a gyökeresen új, ami 
éppen ma annyi lélek által és oly 
sok új alapítási kísérletben kereste
tik, csak egy vonalon, az ősi ferences 
ideál vonalán található meg; a sza
bad életöröm, szabad szeretetegyesü
lés vonalán, a közvetlen ül önmaga és 
nem a gondolatszerkesztés által ható 
lét vonalán, az ősi, élő és eredeti, 
amellPtt belső törvényekkel formált 
egyéniség vonalán. Ha lsten egykor 
megajándékozza egyházát a jörií 
rendjével, mely után legjobbjaink 
oly vágyakozt•a tekintenek, az min
den esetre a ferences lélek ronásait 
fogja magán viselni ... 

... Ezért nem véletlen, hog'IJ ifjú
sági mozgalmunkban Ferenchez ha
sonló vonások mutatkoznak ... 

Fél!J.,s~akitotram Hettinát. 
-- Remélem Pater Lippert szavai 

meggyőznek, hogy a franciskanizmus 
nrm ela!'lllt? 

- Ketségteleniil, ketségtelenül -
lteoegte :al'artan. - Nagyra becsü
löm Lippert et és tudom, hogy ő mo
d,·rn ember. " legmodernebb ... 

Oh, de hálcis •·oltam ebben a pil
lanatban Pllkr Lippertnek, a láng
enii papnak, a ti:tagú felsöpfal:i 
iöldmiirescsuládból kisarjadt szerze
;esnel;, Miinchcn apostolának, akinél 
wbban .•enki sem értette meg a m'l 
cmhcr<;llek .<:i1·ét és problémáit s aki 
olyan meggyő:ií erőrel irt az én drá
r/a S:ent Fere/Icemről ... 

- Latnd, B<'ltina,- mondtam sze
liden -.nemcsak a ma, hanem a jö
l'Ö is a ferences gondolaté . . . Es 
e:ekutcín megint csak felhit·om fi
g)ielmedet. Pius pápa nem ok nélkül 
tette S:l'llt Ferencet a katolikus ak
ció él~rP ... A ferencrend és általa 
a harmadik rend ét·századok óta ri
lági apostolokat nn·el. Kiegyensú· 
lyo:ort. deriis, egyszerii, alázatos és 
l'on:ci epJI~niséyeker, uk ik puszta él~
tiikkel és példájukkal is prédikálnak, 
>JIJ•'"iiéd és .<:l'retö sznt·aikknl pedi:J 
1itat tulálnuk minden s:it·he: ... Egy 
!>öics olas: papi.~merősöm s:okta 
mondani: A: Actio Catholica tulaj
dl)llk<lp acti(J francescana Fogadd 
1neg tanácsomat ... 

.8cttina 11cm felelt. Másra terelr.c 
ll s:Ót. Dt' lll ikor elbÚCSIÍZOtt, köt
CSÜlikérte a Lippert-könyt·et, hogy 
clolt-as.<a n S:e11t Ferencról s:óló ta
nulmáHyt, 111a}d csak úg>J mellékcscn 
megjegye:tc: 

- Holnap beuta:om Udinébe. Ha 
les: időm, elnc':el; a ferencesekhez 
~., megbes:élem 1·ele e:t a harmad
rend· ügyet ... 

Igy tilrtl>nt. 
Es mn7.. A: én kis olasz !'Úro:<· 

!.:<.iml>an t·irág:ik a hurmad1k re11d .;., 
csadeilatos eredményekről s:cimolhat 
be az Actio Catholica ... 
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Új lelkesedéssel a régi csapásoJi. 
P. Pusztay Gábor, O. F. lU. országos igazgató. 

1942. Szt'retnénk, ha Pmlékezetes dátum lenne 
Szent Ferenc világi rendjében, a harmadik rend
ben. Ez az ~v elgondolásunk szerint, nemcsak új 
évet, hanem új élctet és megújult tevékenységet i.~ 
jelent. Ettöl az időpcmttól Szent Ferenc Atyánk 
hármas családjának minden Magyarországon élő 
fia szent eg~·üttérzéssel, kart-karba öltve dolgozik a 
lelkek üdvéért és a szebb magyar jövőért. Eddig is 
ezt tettük, de nem együntetüen, hanem helyi jelleg
gel, szétforgácsolt erőkkel. 

Az !fl-ll. t'vi katolikus nagyg~·üiésen megértve a 
kor sürgetö szadt összefogott a hazánk területén Jevö 
öt rendtartomán~· tartomán~·főnöke és megalakította 
megbízottja ré1·én Swnt Fc'renc magyarországi vi
lági rendiének Országos Szövetségét. lgy egyesült a 
közös cél szolgálatába a mariánus, az erdélvi, a ka
pisztránus. :1 lninnrita ''s a kapucinus rencitartomá
n~·ok hatáskörébe tartozó rendi községek összessége. 

Célunh:: ga:dupabbá tenni tartalomban a rilági 
rendet. 1\Tél~·ebb lelki~éget. több öntudatot, átütöbb 
erőt ~s t:'l't:drr.("'::~·e:.;;;chb tt"·t'kPn~·~{~gct szerctnl·nk bc
levinni. E cd nwg1·alúsítúsához, kedves rendi test
vérek, a ti munlö<ok is szükséges. A ti érdeketek
ben dolgoztunk. miattatok alakult a magyar rendi 
mozgalom. Szarosabb kapc~olatot s/.eretnénk terem
teni a küzködö, szem·pclii emberek között. Ti lesztek 
a mi segítőtársaink 

Szent Ferenc Atyánk 1·ilági rendje annyi ke
gyelmet nyujt, hog~- hozzá fnghotót alig találhatunk 
másutt. Ez a keg~·elmi áradat úg~· dönti a hozzá 
őszinte szÍ\'I'l'l-lélekkd közeledót. hog~· szinte el
merült benne a gazdag a maga gazdagságával, sze
gény a nincstelenségé1·el s amikor öntudatra ébred, 
nem lát mást, csak embertestvért. Ma éppen erre 
van szükség. hiányzik korunkból a szeretet, a test-

réri együttérzes. Ezzel segitünk legjobban korunk 
szociális nehézségein, de vallástalan közönyén is. 
Mindkettőre égetően szükség van, mcrt eg,vedül csak 
pzzel segíthetünk a kor vajudó nehéz helyzetén. 

Ez az év a szervc::ésé és a propagandáé. Az előb
bit elvégezzük majd a rendi közst:•gek 1·ezetőségévcl 
egységes szellemben. Az utóbbi pedig tirátok vár. 
testvérek. Ez az év ne muljon el úg_v eg~·ikünk életé
ben sem, hogy Jegalább egy új tagot nl' szereztünk 
\'olna. Szülők, éljetek úgy, és neveljétek olyan szel
lemben gyermekeiteket, hogy ők is n~·omon kövesse
nek benneteket. Hozza d jPgyes a jeg~·esét, barát 
a barátját, hivatalnok a hívatalnoktársát, · munkás 
stb. a vele együtt dolgozót. lgy változik meg a csalá
dok arculata, a hivatalok beszédmódja, a szalónak 
társalgási mende és a munkástömcgek lelki világa. 
Ez a propaganda hoz vallási, erkölcsi és szociális 
megújhodást társadalmunkba. A munka nem lesz 
nehéz! Nagyon sok jó lélek van köztünk, aki csak 
egy kis biztatásra és bátorításra szarul. Vagy azért 
nem lépett Peldig Szr>nt FPrPn(' l<;ih·pt;ii közé, mert 
nem ismerte a világi rend szellemét; ismertessük meg 
velük. Vagy azért, mert téves a róla alkotott foga
lom: oszlassuk cl u táedést. Hogyan? Ha tehetjük 
élő szóval és a ferences sajtótermékek terjesztésével. 
Adjuk kezükile hivatalos lapunkat, a "Magyar Ba
rátot", s a többi ferences lapokat: Szent Antalt, Hír
nököt, Katolíkus Világot, Vasárnapot, stb. A megje
lenő központi kiadványokat, rendi szentjeink és bol
dogaink életét és az ügyeinket tárg~·aló müvekl'l. 

Ez az összefogás és tevékenység hoz Eibb üg~·
buzgóságot a mi életünkbe, szebb jövőt csíllogtatú 
reményt küzködő nemzetünkbe és tíj virágzást a mrt
gyar t·:lági jereneesek történetébe. 

PAX ET BONUM! 
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A nagyteremben rivalda-lámpák 
kereszt-tüz~ben ~sillogó dámák, 
katonák. papok, mÜ\'i•suk. bölcsek 
ültek hallgata~:. s n~z<'sük bölcst'bb 

Fran~esro anát ni·zte kutat\'a. 
Olt állt fehi•ren, irán~·t mutat\'a 
a kormos kornak. Fi·n~·Iett az ar~a. 
Örök alázat galamb.iát fogta, 

:\losoh' \'ilágolt aszk~ta ar~án. 
Komoly mosoly \'olt, nem gyermek-pajzán. 
Örök mosoly, mel)· szh-~ben ~rett, 
mert'szen h•n)·lett. s a \'ilágé lf'lt. 

H<'t század előtt .\s.isi ri·tj~n 
l-It ez a mosoh·. s azuros kt"k.h"n 
az umbriai szöke ta\·asznak 
mest•lt az ürról olasz parasztnak. 

Akkor Feren~ rsak kisebb test n' r \'Olt. 

Szemi•böl könn)· ~. eri•ben vi·r foh·t. 
t:gi·rke, huncut, futkosott rajta. 
flf'gedült ni·ki. \'i•rtf'len a.ika 

Sap-himnuszt mormolt. KigyuJt a lelke. 
('gy ~It. mint más, nak lstennel telve. 
Láz \'erte szikár, borzongó testét. 
mig fényt dobáltak feli· az t:sték, 

Gubbió bőszen üvöltő vadja 
alázatos lett. szelid, t's hag~·ta, 
hogy bölcs szavával béki·t szerezzen 
rettegö n~pnek, mely összf'rezzent. 

mikor az erdőn zenK<·tt az i•jjel, 
s félelmes hangok rohantak szdJel. 
Szava pirosló b<'k~nek hidja 
volt, szf'me (•gnek kekji·t felitla. 

Galambsimító Francf'sco szíve 
mostan is csillog mlllió szinben, 
mlnt l'gykor ri·gen Assisi rétj~n. 
lTmbria szöke azuros kékj~n. 

Alakja ködön, korokon túlnőtt. 
Követik Ot i·s Szeg~nys<·g- ('rnöt 
papok, müvi-szrk, tudósok, biil<-sek; 
t-tr~·ik stf"rt·n~·('bb, a m:í.sik bült·"'f'bb. 

Orök ahizat. Koldús. Szegi•nyke. 
Sziveböl boldog, aran~·Ió bi·kr 
hull a szÍ\'ekbe, s terl'mtö Jósá!{, 
lstf'n kf'rt.it'b<'n i-retl \'alóság, 

Szava rohan a zord korok fl'lrtt. 
~losob'a olvaszt esikorgó tl'lel. 
Ajkára a szó feltör az f:gre: 
Pax et Honum ... Pax et Bonum ... Ht'ke ... ! 

Si•d)' Rezső. 



A KA1'0L1Kt'S AKCIÓ SZOLGALATABAN: 

A szentáldozás és a káromkodás. 
Dr. Petró József. 

A szerkesztőség ama felhivásának, hogy a ká- szítő erejével megküzdeni. Viszont az úr Jézus szent 
romkodás ellen me,gindított országos moz,ralomban Testének gyakori vétele s az ezzel nyert égi kegye
való tPvékenv közreműködésre a Harmadik Rend lern megrögzíti a JÓ elhatározásokat, fellobbantja a 
ta!!iainak tanácsot adiak. naevon nehezen tudok meg- hit fényét, fokozza az örök célok vonzóerejét és főleg 
ff'lelni. Hiszen ma!!l'lm is látom, mily ÍZ7Ó lelkesedés az ingatag akarat mellé támaszt állit a viharos kisér
honol a HarmHriik Rendben mindf'n szent ügy iránt tések tüzében. 
(•s snk,znr t>!!i'szf'n igénvtclen tagok mPkkora erő- Éppen azért. aki szereti az Úr Jézust s akinek 
fp~ziti>ssPI küzdenPk L' s~örnvií bűn mee-akadályozá- lelkét égeti a sok káromkodás, az tekintse nagyon 
sán. T;.múcsra tt•hút i!!:1zán nf'm szorulnak. sürgős feladatának a gvakori szentáldozásért való 

Az elvéP'zendő feladat ropoant széles arányai apostolkodást. 
aznnh~n mi'e-is arra késztP(nr>k, hogv mint a Harma- De még a felnöttek gvakori áldozásánál is na
r/il.: Rend taqin "zt az alkalmat is felhasználjam e gvobb ereiű ellr>nszernek látszik a káromkodás átkos 
·,-(·~~z<'tPs bai <'lh>irításá•·a. bűnének lekűzdésébPn a quermekek korai és gyakori 

A krírom/..-orlrí.~ ,·alóban a le9naauobb széquen- rílrlozása. Amit a hPliievminiszteri rendelet és a nmd-
folt irt lw~rínknnk. Istcm'valázás Plőfordul ue-van éíri foe-da nem tud elérni. sok esetbPn megvalósítja a 
mindt•n n(•pnél az ég alatt. dP olvan durva, minő- káromkodó aoiival szembPn a mosolyogva kérencsélő 
sitlwtl'tlPn. f'!!Í'SZ<'n tráPár form:iban, mint nálunk, gvermekaik. Mintha csak az Úr Jézus is a káromko
s('hol a világon. Swmorú pgyedülisége. gvászos di- dás vad diihi·nek megfékezését az ártatlan, az Oltári
esősi'gp C'Z sokat szenn·dC'tt, szegénv faitánknak. szentsi'g körében apostolokká fejlett gyermekek sike
E•"·ik-m(JSik nénnél csak <lh·an k[n·omkorl:'lsok van- rének tartotta volna fenn! 
nak. ho!!v náhmk akár eg~ apáC'a is kimondhatná A korai !!vf'rmek:ílriozht:í~; c-~nriás. h:\.ios vil:\.ga, 
megiitkiizÍ's nélkül. .. --------. boldogító ragvagása ma!!var földön csak az 

Oriasüll~·pntünk, hog\· a káromkodást Puc-haris~tikus szPntév után tárult fel előt-
sol.: HHIOl/ar e-mber már nem is tartia biin- tiink. mióta sok helven a 7 i'ves va<'vis I. 
nek, akárcsrtk a panizna nö az Prkölcste- osztálvos !!vermekekPt viszik az E!!vház 
lt·n (•lPll't. Szomorú, de nPm alHot<!lan nz a par<!ncsának me!!felelően az első szentál-
mC'!!áll;witás sl'm, hol.(v a zsidók általában dozáshoz. Az e téren szerzf'tt tapasztalatok 
hl'n·sehbC't káromkodnak. mint a kPrf'szté- rtlapián his7iink a holland papoknak, mi-
llvl'k. ld<' iutottunk' Az ószövetsé!!hC'n mi>g kor <lzt állítiák, hogv azt a rendkívüli val-
aPnm h>hP!C'It kiin•zni az istenkáromlót Jási ff'llendiilést É>s azt a hámulatos. szinte 
(F:x. :!4. HU. ma már l'Zt nPm khC't mPg- az öskC'rC'szténvségre pmlékf'ztető áldozat-
tenni a v(•tkl'ziík na,gv ~záma miatt. Szo- ké,.,zséget, mdvf't mi idPgenek nem győ-
morúan kérdl·zzük. mirC'\·aló volt akkor a zünk náluk elé!!!!é csodálni, nem annvira 
nwg,·últás. mi haszna volt Krisztus véré- <IZ 1!10:1-től kP7<1ődö g,·aknri szentáldozás-
nl'k ha több és rí•mpsPbb istC'nkáromlás nak. mint inkáhb az !91 0-bf'n me!!indult 
loh;ik .. az lsll'n orszúg;"1ban." mint annak- korai gvermekáldoztatásnak köszönik. 
vliittL'. Milv kPsC'rÜC'n 'fogn<o~k amk az anv- Ha· a káromkodásról szálunk. lehetet-
n\·iszm· mt•gbántott Isten Piőtt laklllni. len finomabb érzékü, tisztult lelkek előtt 
, .. kiknC'k saját gonosz>águk miatt Jézus ke- meg nC'm ernlitenünk a:: engesztelés köte-
l e~ztjl' nl'm fdtámadásukra. hanem rom- lességét. Az Úr Jézus iránt érzett szerete-
lúsukra ll'tt. tünknek az a pt·óbáia. fáj-e nekünk az a 

;\[('nm·i prédikáció. menn~·i missziós- sok tám<!dás. mPgalázás. melv az Urat az 
l•l''zi·d hJn!'zott már d a káromkodás el- i:otengyalázó emberek részéről éri. Ha már 
It~' Ezd~ t~·,:~észl'tt•sm m•m \·oltak hiltás Pg~·énileg nem is akadál~·ozhatjuk meg a 
nt"•lkül. Azért mégis azt kC'll tapasztalnunk, káromkodást. használjuk fel Jpgalább hivő 
hog_\· p 11 s:trin pn'cW:úciákl:nl nem tudunk Jl>lekkel alkalmul. hogv embertársainkért 
nátar 1·etni ermel: a s:ennrws címclatnak, imádkozzunk és szpntúldozásainkat en-
;~em vagvunk képesl'k hatál~·talanítani l'Zt gesztl'lésül felajánljuk. Az engesztelés. a 
;, ránk nPhPzPdéí nemzeti átkot. viga,ztalás npmcsak ::mnak szLTcz örömet. 

J\'ll·t t g,.L .. Ink? akit vigasztalnak. hanem annak is, aki vi-
,. · · .,:Sem szereljük a -

A kúromkodás már ol.\· régi. mélven- Szeretetet!" basztaL Az engl'sZtPlés áldásai, - mint 
···.·k\·ö ba i a magvar nép lPlkén, oly halált- C'sillogó aranyPsÖ - visszahullnak ránk. 
lwzó fPkély az pgész mag_\·ar társadalom tC'stén, hog_\' Forró imánk majd mell'gsé.get. lelkPsedést \"isz abba 
azt már csak nw9a az Úr Jé:us- szintl' C'sodaszámba a kPn·sztPshadjúratba, md~·et most az Akció Katolika 
ITIL'nŐ, rendkivüli scgitséggl'l- tudná nH'9f!!JÓgyitani. inditott :1 káwmlás \·eszl'delme dlen. 
Éppen azért felhívjuk a fig~·elml't arra, hngv mindL·n 1\lindl'n mozgalomnak az a halála, ha csak papi
(•szkiizt megpróbúltunk múr a káromkod;"1s elll'n. L'n·d- roson marad és az inditás harsonái lassankint elhall
mí·ny nélkül. csa/.; a töm<'f!<'.<, gyakori s:enllildo:ás gatnak, hangjuk helPvesz az élet vásári zajába. A 
erejét nem /ws:núlltl~· m•;U l:i e[,;ggé•. Pedig akik kúwmkodás C'liL•n indított mozgalnm ma még csak 
hosszabb idő óta gvakori áldozók. azok magukon is feliiiről jött kezclC'ml'·nn'zés. Sikere csak akkor lesz. 
tapasztalhatták a szl'ntúldozúsok útalakitú. biintöl ha ugvanakkm· alulníl, vag~·is az egvps eg_\·ének ré
menksítö hatásút. F:zt az eucharisztiku' hatiwriít bt· széröl is meleg érdPkliíd~·s. munkakedv t's áldoza
kell kapcsolnunk mozgalmunkba, mert hi'IL'll a kg- tosság áll sorompóba. Nl'm mindeg~· az, hogy azt a 
több t•mbt•r nem gonosz<u;:hól kún•mkudik. hanem Budapestről kiildött riipcédulút az ablakon keresz
pusztán azért. m1•rt gviin~L' akarat.1 lll'lll bir a rossz tül hajítják-l' be a szob:~b:l vagv pedig egv buzgó 
szokússal. a telg_\·ult haraggal. a kiki robhanások fl-- harmadikrendi adja út melPg szavak kiséretében. A 
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kommunisták sejtrendszernek, mi pedig egyénenkint 
\'aló apostolkodásnak hívjuk ezt a munkát. 

hogy a tagok szentáldozásaikkal és apostolkodási 
készségükkel adtak eddig is lendületet azoknak a rnoz
galrnaknak, amelyekbe belekapcsolódtak. Ezt kell 
tenniök rnost is. 

A Harmadik Rendnek mínden társadalmi réteg
ben megvannak a maga képviselői. Úgy tapasztalom. 

1842-ben Szent István hetében 
hat irgalmas nővér érkPzett Szat
márnémetibe. hog~· csodálatos, de
rüs. áldozatos ~zellemükkd Szent 
Ist\·án országának majd dicsőségei 
leg~·cnek. Szent Vince napsugaras 
szelkmét körüllengte ebben a kis 
magvar csapatban l'g~· új, fakadó 
élet tüzes lehellete. E:s ez az új élet 
ma már fa,·á terebélvesedett. 

H:!la a Gond,·iselésnek, rninden 
század kitermelte a maga csodála
tos fénn~·el rag~·ogó mag~·ar Püs
pökét. 1\Iit jelentett a zsenge-r.itü 
kemén~· mag~·arnak Szent Gellért, 
S::cnt .\,;ztrik. ki tudná azt föl
mérni? !\Tit jelentett a könn~·elmü 
főnemességnek eg~· kemén~·. köte
lességtudó Tomori Pál, ki tudná 

c~odak: nem is.n1eri senkisem. 
Titkok: meg nem JáttG emberszem Öket: 

:.·i~ztú:~at. :tz é~betöröl .. et. 
Csak GZ !>ten mosolyog ncha 
Hófehi·r szelid arcuk fölött. 
- Kig~·uitYa a cs.odfts fényködöt. 
Ho~~; clÜ7ZC' az ördögÖt. 
Ki nH'gki,·[mta s.züz g.'•i.imölcsüket · 
:E:rintetlen. csóktalan testüket. 
Ed):--ck. kik mc~Lc;.•dt(tl{ iinm~guk 

S lettek iiriik d:adGlkapuk. 
Az t1etúrnak s.z0ps.éges. Jrái. 
Az ctnhcr\s.l'g c:-"il!agc;;;;odái · 

.luriitnk. 1\L'll·iúk. 1\TGrgitok, 
Tm:·i·k .. Jó?>efek. LaJn>nk. 
Keg:'-·elemoLtitúl ilht(J-.: 9Üzek. 
:\z I:·'ten n1~;-lr;'m ('gil i)r~ikttizek 

S;zcntPlc kiJ\ ~ztintc:0!1 h\sznek. 
S!..Í\'ükbcn szúró~ tcivisckC't \'i~·,ncl;:. 

C,C:.\' n1cnnt.·k :1 hc,L!,\'I'C', eg,\TC' 

Türctelik 1\Pd\·ük virú!:!os úgait. 

SZÁZ ÉV T A VLAT ÁBÓL. 
azt fölrnérni? És Pgy Pázmány bí
boros. A Prohászka Ottokárok, 
Tóth Tihamérok, Zadravecz Istvá
nak tüzes. tenni-kész magyar haj
tása volt a Szatmári Irgalmasnő
vérek alapító, lánglelkü püspöke. 
Hám János is. Hám János a szen
tek baj t és veszedelmet megérző 
csodálatos bölcseségével a szeretet 
sarkaló sürgetésére hozta létre ezt 
az eg~·etlcn magyar női szerzetet. 

Mi, ferencesek, boldog örömrnel 
ünnepelünk eg~·ütt az Irgalmas 
Nö,·érekkel. Hiszen az Alapító 
Hám .János G~·öngyös szülötte, azé 
~ Gvömrvösé. arnelv hitét a hatal
mas· feré.nces klastt~ornnak köszön
heti é\·századok óta. De örömünk 
azért is érez velük. rnert hiszen 

Szűzek 

dédelgetett kincsünkben, Tartomá
nyunk szemefén:vében, a kínai 
rnissziós-területünkön is ott van
nak \'elünk Szent Vince magyar 
leánvaL Máter Invioláta az első 
vértnnú, hog~· ezzel is rámutasson 
a Gond\'ÍsPlés csodálatos életükre: 
Invioláta, szeplőtPlen az az áldo
zatos élet. amit hivatásuk teljes át-
12rzésében gyakorolnak csendes, 
názáreti rejtettségükben. 

Kivánjuk Szcnt Vince Atya és 
az alázatos Ferenc testvér szeráfi 
aldását áldozatos, türelmes, rneg
renditően fölsége·~ szent1stváni 
munkájukra 1 

P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

Szent Vince ,iubiráló maouar leányainak, 
a rnaouar liliomkert éireineJ..:, a S:at
mári Úgalmas Nö1·ércknek' 

Tm·aszlázas törékeny testüket, 
S az égi hnrfát: tündérszép lelküket 
Az illatos vágyltk esoda-fogatán 
A fén~·es égbe riipítik. 
Boldogok és csöndesek. 
~~áp1dtak éf' szen1érmcsek. 
SzC'n1lesüt\'C', szendén. r:sodásan. 
JllatMan. vigan, ima-lazban 
Vonulnak szép nászruhában. 
Menyasszonyfehér pongyalában 
1\tinden embernek száJá lakomára: 
:E:gi nászra. meghlvásra. 
f:,·ezredek óta szüntelcn, 
Remegve. fél \'e. kcd,·esen . 
Hog~· a "zürke földi emberek 
Ne hall.iilk meg lépteik neszét. 
Az égbc-töriiket észre ne vegyék. 
Es higyjék. hogy esak emberek. 
Nem titkok. nem esodúk. nem szcntek 
Mert esak Krisztusnak illatoznak ök. 
Az erősek, az égbetörök. 

S ha a ~zi\'-1\chc!y kín\'i•rükkcl tncgtclik. 
\·;·IC:.\'Údl'l ;lj~1kkal a Vf>gtclc.>nnck 

Kik mPgtagadtúk önmaguk. 
S lettek iirök diadalkapuk. 

Vict;'nTI :.11!c!u.it'tt l·nekclnck. 
AL'tzato~.•k. kik n1a~ukban nem biznak. 
S a kc~,\·clem-crnlökiin szí\·nak 
I:linmn:'ol fehcrebb titkokat. 
Szcnt:lhtú \'{tg,\·nkat. mclyck húznak, 
:\lm t c~ndam:\c:nc~ck: mut dtj{tk az égi útat~ 
Rajongók. k;k önfclc>dt lázban 
S:.my:.tr.~atj:.'.k n1:1gukat szüntelcn. 
S a fc:;ete elmúbs-hegyen 
Hajszol.iúk sz('p ifjúságukat 
Az (•g fele. az Isten elé. 
Hősük. kiJ; dun·a kiunzsitba rejtik 
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Az Életúrnak szcpsi·ges arái. 
Az cmberi,ég csillag-csodái: 
.Juditok, Mariitk. Margitok 
lmré·k. Juzscfek. Lajosok. 
Fények. lúmpúsok. csillagok. 
Hijsük, szentek, boldogok, 
Ezredek komor idií-ködi•t 
.-\tvilágitu fcnytornyok. 
Az Isten oltárán &gö üröktüzek. 
Az égi kincsct szfnnunkr:l kibán,\·f1szn 
.Júillntú. lcgendú~ ~züzck! 



Virágszálak 
Szent Ferenc és társainak életéböl. 
(Olasz eredetiböJ ford. dr. Köszeghy Mlhály). 

A Ml URUNK J):;ZUS KRISZTUSNAK A FÖLFESZtTETT-
NEK ):;S SZÜZ ANYJANAK, MARIANAK NEVEBEN 

AMIT ITT ELMONDUNK AZOK AFFÉLF. VIRAGSZALAK 
KRISZTUS DICSÖSEGES KOLDÚSKAJANAK SZENT FE 
RF.NC ATYANKURANAK ÉS AZ ö F.GY i';ÉHANY SZF.NT 
TÁRSANAK CSODArnOL ÉS A.JTATOS PÉLDArnOL -

.JE:ZUS KRISZTUS DICSÖSEGERF.. AMF.N. 

l\TinrlPnr>kPléltt n1f"1 S/.Í\'1Plf'nrlii. h(H!·v cti('s()..,,lf!f's Atvflnk-
111'<1 Sn~nt F'Pl'f'n(' {>]fr> fnfl\"1(lil! minrlnr1hn11 ;p ;'J1rlntt 'f.(",.;<:?4Jic;;_ 

hoz_ ~O':'f'lkPi'Pft h~l~nnlc'J ]pnni. Amint Kri<.;zftts is nvilviinos 
tanlf;J<-:!l~:l_k ~~-,~nfnn tií'Pnk(•t Annsfnlt \' .. d:p.:;tfntt. hngy min
d~l1 \'d:le\ hlliSat:!nk lnPET''í'f/u;:/•\'P] }<()n-.fi)j !0f.!Vf'nPl{ a sze
_t!I'.I1V~f~Pbpn l•<.; a tiihhi_ ~t·f:nvPl-rhr•n · :d ... k 1'.nf ~-~n'1f Fn~""''lC' j.-.; 

tn.tndl~ll·t a Rnnrl ;ll:H)lf:l<.;'ln'lk kn;.rdnff'•n filnnl.u.'•t koldÚSSZ(.'
genvc;;f>E!Tf"' k/•-.;:r_ 1 .-,rs·tf <.;tf'rlnff ii<.:<.;7f' nn~a kiir."·. 

f'._ mil.:::/•nt P!~\' :1 li:tPnknttö kil:til\ - ir..:t.;:-:q·ir·,,; .lll<Hi..; Pl

:'truh·;'tn Kris;.·ftl'.;f f'ln:·n·tolt :tz tlnnstol~{J~tó\ ,· .... ff'lak'!sztntt~ 1 
m:tP"{If. ;d<kl•nf S.,..t. FPn·nc· ti7.PI1k/·~ Ulr-.;·1 kii·.tiil is egv, nl•\'
~7Print K:qwl\a .J:'tnn..;. hitrh:t!._!~·ott lt'tt L•s utnl.iúra ö j:-; hur
kot ,·nfr•lf nv·d.;::'p•:t t".S kim11lt 

Kf"'n1r;nv \nl'kr> f'Z tt \' .. l\t~ .... ,1Pt1·Jkn:.k. al;úafo<.;:s:'uo·a l·:-: 
.··/.Pnt ff>]P]Ptnr(' inh) PPhm::~v b:·11·ki is biztn..;r:t v~gve. hog\· 
h·thla úr;'li:"t;!..?. kit;1rt T<.:t,.n kPL!VPlml·bcn. f:s ;.nnint aznk ;1 
."<.frnt Ann...;fnlnk SzPnl]t".]p).;:kpJ tn~~··'1 a \"li;'1.! ;··~nrl:1i, (1 \'{111:1'...;: 
1•\('tszpnfst··~ük t·~~ ;tl;ú·,to...;...;:H'Itk :'tltal - <.1kk1".nt St.f'nt Fc
rPnrn('k i..; f';t('n s;r•ntc.•IPtií t:·n·...;;Ji annvir'l \·ittl•k n i:ímbnr
~·.-(wb:tn. hm!\' ti/. apostolok idPjc óta ehddi~ a \'ilflg ml•g 
nc1n iPPn l{1tott ol~·.~n c:--orlús szentl•lctü embereket. mint 
azok \'oltak. 

1\fí\'P'hngv ;1k:Hif lúll'iittuk nh·:1n is. ki S:~ent Púl Jnód
iúra f.]pt{>bpn ~zint,··n :-~ h·"''Yl'tciik ,·,"hP r:Juadt;Jt(lft - ,.,.. \·olt 
F.!!\'~""<i tesfn'>r. Lungo Fiiliip tc~f\·•".rní'k 1neg 1ii?:Ps. szl•nncl 
l•ri11trtte aikait az anQ\'al. ·l].;JJn·...;·tk V.<l;;,s nrófétánnk. Szil
\'f""7ff•r fpsf\·i·r pedig (JPV hf'~7···lt az T<:::fpnnPl. mint h;1r:H 
b'!rMi-í\'al, <thn!!v f'71 ~lú7f''-' mf'E!1P11f'. E•!v m:lsik mPr! {'r1P1-
mf' Plf.\'f'l s:1" 1nó<ii:'p·:t e'!l'"?: <.17. istPni hiilrsessé[! világossfl
u-:',;g ~7flrnvalt mint S:tP111 .J:'lnn~ f'\';lnf'rlista. Fz \'(llt n n .... gv 
;tlfl:t:ttn~...;:h!ú Rnrn·lt fp..:;f\·&r. ki cso<i·llatns n••;lvsé~t!:!E>l turlt:1 
n'lae-v:•rirtni <J SzPnt fr;'t...;f Volt ol\·an j, ki-l?öttiil<- kit ~?: frr 
s7.Pntfr'• :n·:1tott a m,..nnvh,.n. mikor TY'It,'!! itt a földön 61t. F:z 
\'olt R,,rinusz fp-.;1\·i>r. e~vkori :J<;;;..;i..;ihC'li nPrnPs Pmber. fgv 
jPlf'skP<itPk n1inctnv:'1 b n TstC'n killiiniis ke!!velt ieikPnt kiváló 
éo1etszC'nt:--Pgl)('n. mintaho!:!;~' errill majd ezut{m lesz szó. 

KVINTAVALLF. RF.RKAT SZE:'\T FERENC F.l.SÖ TÁRSA. 

St.Pnt FPrPnc pJ..:ii túr:;:.a .11 :t ..... :-;i:-:it)('\i Rernút ,·olt. ld imi
.[!~·en srtkítt~ft a \'iJ(Jgg·ll. 

1\likcn· ml•e S7Pnf FPrf'n{" \"il<.l"l n1h:d·qn J{trt. ir'Jllf'hr>t m:·u· 
i1.1 idPif'. hog\· lC'rnondfltt n \·il:'trn"d (·~ 1öhbf> m.1g:'1rn n1it sPm 
t,<iott. h'tnf'ln <·:.;ak s:Jnv;n·gat;l:-::..;·d (·...; ilnmPC:\'e10"'"el gYötörte 
testl·t. úgvho!.!\' a \·:'tro...;hPlirk !('~tilhbif' PlmPhflboro<ioftn:-lk 
tar!1J!l:1 s tnint "ft,-.lf' f'.._;;f'flPnt. kii\'PkkPl, ~~·n-r:-~1 dnbftltúk 
m/-1.:! roi\onai is. Inf'!:! m.-,,ok i:-:. íí pr>rti~ mindt·,:~ siikcf-n<;m:-. 
múcti:'tra ~zc'1 nl·lkiil tlírtP. RPrn;ú fl'n'u·. :\<;;:;;i:..;inf'k C'!:!':ik leg
t.·lc')kf'liibh. Jp~ga;d;.H.,!:thh t··!' leec-·rtPltnC':-:C'hh polgúra PltüniHititt 
nia 1!Úhan. ho!_.!\'an tud PZ :1 Ft•rPnc C'nll\·ire mPnl'li a \'ilúa 
mf'!..!\"Ptt•:-:c·bt·n · ; ... honnan ~~z :1 n; l!.!,\' tiirf'lrnf'. hoc;..· innC'n
r·nn~m m:n ;..;:~.·,t ~··\'P :nnic\1<.1 gÚn\·t tíznf'k hf"lÖlP t•s él min(lf'n
nf'k oda ~:c ne··;'.' Cionctolta m:Jg."th:m. ml•gis csak nng~· Isten 
:'ild:'tsa van ('1.<'11 <l h:1rittk:'tn. 1n1l•rt i:.; knpta Jnac:flt. Incg
hívta \'~lcsnr;'u·;, t·:-: <.,iirli sz:"t!L:"t...;r.l. 

S;.ent FC'rPTH' c>lf;J:..!:Hlt:l a mc:.!.hh·ú . ...;t. ('MYUit me.l!\':ll':'orú!
~ak l·~ ut:"111a ll'f<'ktidtL•k . .Amdc BL'rn;'Jt úr lcltcttP mag;'tb:m, 
hm~v minct••n úron kik:-:i \'P!Hil·!.!l·nPk l·ll't:-:zPnt:-:~·.cc'·t. ~IZt··rt :;:.:1-

i:"it ·szob{d{iban n~ttt~tt.·tt nC'ki ;ü~~·at. mel;..·ben P.!.4;..·l·bkl·nt is 
t··jenfp rnl•c:--e:-: !-'Zokott t··!..!,ni. 

SzC'nt FPrl'lh'. hog_\' eltak:t~·j.~ <1Z ii l·.i.J<.'lt <t.JUlto ..... kod;c..;:.t. 
mihch·t :-;zob;'ti:'tba t-.rt. rncnten az ~·~g~Ta \·etette n1aa:;.'lt {·:..; 
ugv tPtt. mintha aludnl·k. 

· Hasonlúl\l·ppt>n t':-:Pll.•i-:.t.·dPtt 11 htúi .~azda i:-:. Bern;"tt úr. 
Kl:-\·úrt:tt\·:1 i) i:.; nvw.~.llomra tvrt l·:-: olvan er(}:-:pn kezdett 
L(lrt.\·ogni. rnint akii (•:.!,_,·:-:zC'ITf' mt··l_n'n f'l~~·on1 ~~z ;'llom. 

SzL'nt F<.•rf'nt· ;tzc,n hi .... 7Pmh~·n. iwev húz.ga;d;'1ia l·:..;ak
l·~y<~n p}...;iJ úlrn;'dnn \'.1!1. lolkf'l :tz {tg~·b<.,l l·:-. im.·:dko:t.nt krzct 
1·.'!1"<' enwlt _...;;c•mr_•l-:;.('1 t· ..... 1 ·ú·t k··rokk,J] n 1~\' ."titato:--~tn felfo
],:t:-t.kl•t;lk -- J::r t_ r 1P1' t··:• t. .... tl•nPm' 

Egvre-m;'t:-:r;t c....;:~k Pt.t mondi<l stiru konn~·hullaf{ls közt 
- t'•n Úram! t··n btl.'nf'm~- I.'L:t··sz \·irr:ld<~ti~ t··:-; f'l!VPhet nf'm. 

f::..; Pzt aZt.·rt mclrHio~:tt i.1 .1nny1 .... t.or. llh'rl t',:..!t':-Zt.'n eltelt 

:\it•olo da F .. ligno míh'l.", 
~.r.ent Ft~renr ~ .. ~zt>nl Bt~rnar,Jin a kf"rf' .. zt tiJd•ht·n. 

~:.;ten szent Fels?gé?c~ szen1léletl•vpl l·:.; csoclúL.d :·t\"<~1. ki n3gv 
,:f'g_\·c . ..;en me:~ko!1vnrult ezen ;.1 \e .... zf'ndiíbc hd1il/l \'il:'toon. 
tlln.Plvr.ck. FPr-:·n~· :--~ol~\i:-' :'tit·!] :,j\·."lltt,\ ,, )t ~·d iirh·i1 .... ...;1· .. E:" 

g_vog~·~zcret n~·u1tam. t:s mert St.C'ntll·Iekkel telten l;'ttnoki 
l.élekkel eiÖrf'lútú mindazokat a 0<1!:!\' dolgoktd. mikct r .... ten 
altala l•s Rendje által \'L;geztetni rPnciL'l. rn:'1:-:rl'...:zt meg fi::?:YC'
!Pmbe v~ttC' s:tj(,t ~'·:tr!ú \'olt{!! l·:-: ~vcn~c l.;:t\pf'.-::-:l·~ 0 it · __ 
;.zon rimúnkodott. hog~· ~~ na_gyhatalmú L·den. <tki nl•lktil <l.:t 

Pm be ri g:~·arlósúg semmire ~em k{·pc:o;. pút nl i<l. g\·:11nnlitsa l·:-::: 
1.:gészítse ki mindazt. amire i) m1.::!útól kl·p~elcn~ 

Aho~~· F.crn.:í.~ föúr 1 ml•c:'\'iL'u:~nfll St.f'nt Ft•r..."•wnC';.;: ez••n 
.-.zerföWtt ~·d ... ftato.' \·i:-:Pl\..;:r:--dl•sl't J;'ttt:l (.'-' j;'unhor ]._-.J.:-.;.;.,".~1 Lttol
_!:attn a :--z~t\'~lk~t miket :1 eg_\TC-m ... t.-;ra mnndu~.1tott. - ;1 
~í"Pn~ lélek bizt:1tásf1ra r--lh~túro7t~ hoc;\· ó i~ :1d:..;.\'tl1 fu1 ct it 
l'1C't(•n. · 

Ti('l!t.:f•llc kC'h·~ nd.::~hh·~a ~zent FL~n·IH'L't 0:-: IP.V -.;o:t ll~)//.~ 
-Ferenc te,tn:•r. 0n f'l~7:.tnt:·m n1:•:.!;.m;·t. h••:..:,· \d~;.;:l·n 

-.zakít~k a \'i!ággal l•s kii\·ctód lc:-:!.l'k mindcnhcn. <thl•e,· pa·-
ranc:..;o!nd. FPrPnc testn:•r enne:.;: h;tll;Jt:'tr.t i~·.:..-:) nwg~~:·u:~ L'' 
ezt mondj<t neki. 

- Bernút tnestcr. CllHit te mo . .;: mondt;·tl. (OJ\', 111 !t..:v:~bC·· 
\·úgt). l's ann.vira knck~lzato . ...; elol n!:;. h n~\' fl'ltt·tit'!l'll :--/llk:-:::t··
l'f'S ehh<.•z a mi Un1!1k .Tt?u~· Krr.-.:tltJ."'.n<lk Lm.!(· .. .tt ;.;.r;.;:(•r
ni.ink. \';Jjjon az ö szent akar~ll i;t ;;;zerint tiirtl·n;;~-l' 0z'l "F::-: 
ha c."'i:tkug~·nn C'Z ~~z ü szent alc1rat.i;I, ;.1kktll' \"ILú . .:tlsit:-:on fel 
bennünket. mikl·nt hztjt~uk f'Zt \.,.,!:!re. :\lPniünk h;'Jt a pLi:-:
pilks<;grc. ott mist..'t mondatunk rn;tid C't.:_,. IHt/~t·l papnt·...;kú\ ·ll. 
t'·s misf' utún rnl•g- im;íd<Ju.b:lll m:tr.tdt:nl~ t'~t':O:/ ,l h'rl'L'll~. 
kl•n·e kl·n·l'n ;.1 .i(.l I:..;tC'nt. ho_!.!,. :1 mi:-.L'k,,ll\T11l'~~ ll.tl"tl\n~znrn . .; 
fcln~·itásúra rr:.uta:-:sa me!.! at. ut~lL <.tmch·:;.;: i~l'<h·vn' \·;llt·, 
lesz. hog~· ~1!.1 \'Úla:-;zth<~:-suk. 

Bernút úrnak na~.\oll lt.'l:--/.t'lt <~1. ;tJ<~!lLi:. ;..;_\lil\1\un nw.~
:nciult~tk hflt ~~ pti:-:pilk:-;l·grP. ilhol 1111. .... l·t lni!lhLt:t tk v . .; uttÚLt 
ml•g a terci.;."ll~ imádkon..::lft:t:-:. :tm:ktl\' :..; ;1 ;r,:-.v/tl p;q~ St.l.'i11 
Ferenc kért.·sl•rc fogta a misekon_\Tt.'t. kc·.·t•:--;t~'t \'t.~tl'lt r~·~ ,· ..... 
. léltts ne\'éb•.!n h.lron1s1or eg~·m;·l-"'Ut."m k!n_\":t,,tta 

Elsö fcln;..·it.1~r:l azokr·.1 a :-:t.:t\·:•kr:t ;t;ctdt.,k. m:i-:t·t Kn:-1-
tllS nlnndtltt ~l tOkdt~te:-::'l·'.I..!.IT' Y:ú~,·p t.'\,lll~l'l:u.11i I!ttJ:;;d.;: 11.1 
t•.ikélctt·s :ll\. :rsz lenni mcni. c.~dc; l'l m:IHI~...•Jwdvt . .~m:d ,·,m. 
uszd k; a ~t.e~enyeknl'k t.'..; klivc~~:-- ~...·ng~...·m. 

M~·t:-:udik f('ln•:itt'1:-:kor .1znk:tt a :-:7.d\'ilk;tt ~.~J dt.d.::. ;1mikPt 
Knsztu:-; tnundott ~IJhl:-.tol:~m~lk. tni;\.t'l' clk .. tld, 11:\l': l.!llJLIIll 
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- Semmi é•:•·;l':alot ne ,.,.~yetek magatokkal, se botol, 
>e táskilt. s:1 san:t. se pénzt ... Igy akarv~n öket kioktatni. 
!~ogy rnegélhC'tl'~ük f .. ~löl n1indcn rC'tnényük lstenben legyen 
ts nekik <lz c\·:mJ~élium hirdch_;sé-n kívüi eg;.·L~b gondjuk 
Ilf' legyen. 

nát úr penzeszsákjába es teli marokkal rakta Súlveszter 
ölébe a pénzt, mondván: - nesze! ha kell még, adok. 

Szilveszter elégedetten tovább állt és igyekezett haza. 

Hannad1k fplnyitú:-:núl Krb:J.tu~ Unmk ezen szavai kc
:·iiltek eléiük. 

- Ki· ut:ln:m1 :d.:;~q· .ii5!111i. tagadja 1neg ümnagát, vegye 
r~.·! kr·rc:-:zt il' t l's l.;.ó\·csscn engen1 ... 

Estére !<elve fölébredt benne a lelkiismeret. hogy mit is 
csinált ő napközben és eljúrása főlölt súlyos szemrehányást 
tett maganak. Mélyen meghatotta öt Bernút úr istenes el
.iúrása és Szcnt Ferenc csodús le1nondú.sn. Hozzú n1ég azon 
<·jjel és a rákövetkező két t'·jszakán Isten különös látomás
b:ln is részesítette 

Ezck ui:·m S!L'!1t Ferenc C'nnvit n1ondutt Bernút úrnak: 
- No. itt :1 Lm~·lc". ~unit Krisztus ád ~1ekünk! mcnj L~s 

tcljl~:-.ít.-... Úl!Y ,•)H)!.?\ h~lllntf:td; leg~·en úlctott a mi Urunk 
. Jl'?.t;s Kri~zt.u:-.. ki mc.:..:.mut:ltta neklink az ö evangélituni élc
tl't. 

Szent Fcrenl' :-;zúiúból t'~.\ ar;m,·J.::pn•..,..zlct lt'ltntt kinöni. 
nwlv egész az (•gi.l! t•rt. A kl'l'C'SZt kl-t lctr.i:t pedig útfogta 
a földet. napkel<:'ttiil napnyuptig . 

lhTnút fot;r :u\·;dJil ~ ... • !"IÚ se bcszL·d. sarkon fordult. 
d;1sgazd:1g kh>rc C'bctt;l !nindctH:·t. amije \·olt. nz. úrát .ió-
1~'-'d\·úll"'~ cln~ztnUa iilYL'~:·:C'knC'k. úrvúknak. rabok családjai
t~ak. kúrh;'tz.tkn:lk. iúmbnr lilr<'tndokoknak. Mindebben pedig 
SzL'nt FL'renc öt hu~·:·c.e~l'!1 ,··~ oko:--.tn sL~gitette. 

Ezt a Iú1on1úst <Pln,\·ira .szh·:··re \·ptlc, hnc.y :1 jú lsten 
kl'dvéért ö is lemondott minrlPnriíl, ~zL,tosztott·t Illi1Hien0t és 
beúllt a kisebb testvérei<\ közl•. ahol (•letszPnbét!hC"n és lsten 
kC>gyeln1ébcn ann,\·ira \'ittc. hog.\· tn:u:!,{n·al a jú Tstf'nnel 1~u·
:-.ah.?;ott. mint b:1rftt lxl!'útjúYal. tniriíl mac.a StPnt FPrenc is 
llC'tn egyszer tanúskodott. t''-' amire tn<ljct kl•söbb tn~;g ráté
rünk . ...-\lw_~,. •'1.1 L·;,.r..,·n"' ~;:h·L':-<!1L'l' llf'\'Ü ur lútta. hogv Szent 

FelT'IlL' milvpn htl\·P:l b:mik a p~·n1.zC'l é>s hm::r~:an szórja :t7t :1 

."IL'i!.l·nyL•krL'. ftl~L'h!·cdt bc:tnc <t kapzsisúg-. oda nu~részkcdctt 
.'/"l'll\ f·'t'l'f'!li.-:IL'/. l:-' ('If l1lt11ltiJd ll P ki: 

ILtllnct-L'. li.• ml•g JH'lll 1i;cttect úm ki llt"kC"tn egl•!.-zPn 
·t;nktu :.:: ;1 kt l\ l.:, n..._·:.:: :1··:·. 1 . m i!,;:n tPmnlnm.Ja\·itá .. ~ra \'t•ttl·l 
tt'lll·m. L·t~t'l11 nl··~· ,.:t:'i 1ll.'!llt'd h;l\·t•n. h;'tt csak idf' vclr·! 

S;.C'nt FL"'l"l'IlL' c.~l':--/. L.;;.;:L·:wdt t'i-\.kor~t p~·nz=-úvúrgúson. UL' 
!nint ~~1.-1 az l'\"<tll!.!l•liu:ntlt .'IÓ~I.erint \'CS:t.i. ahelyett. hogy 
biteknlni kc;r\l''l \·~1~:1;-~ \·e!~._•. C'!.!~·..,..zcrúen hel~markolt Ber-

Hasonlókl•pen Bernút úrnak is ulvan bü kc!:(_vellnekcl 
iutt~ttott az Ür. hogy tübb~zi)r tnenn~·hc r~1g:Jdtatutt. Szent 
Ferene úg.'· kczl.~ltc öt. 1nint ~1kit különib tisztciC't illet Inc.~ . 
siít rcndalapítúnetk tekin1P11c. 1nert il \'Olt az f'lsö. ki letnon
riott a \"ilú_grúl. .szétosztott:1 nlindpn:.:•t a szc.•gényeknt:>k. lll~l
gúnak nen1 tartot t tncg t't'tntnit, tnl.•g CJ.!.V ~z{tl ruhát sc. h~
nem ann~·ira ~1.uszerint \·ette at. c\·anJ,!eliutni szegénységet. 
hog,· teljesen ruh:ülanul ,·etette magút a Fe!fP"itct1 karjai
ba. kinek m·,·e !cg,·en illdo1t. m'"' é•:o mindöriikké. Amen. 

FERENCES SZEM MEL 
.-\ :\laJ!~ar Uarút osztatlan tet.zt'st 

ara1ott. 11;\·t·nkor mindenki vdr valan1i 
ú,iat a lap hiállítá~aban t·<ot tartalmi t"l· 
rt·ruh•7t·:-...twu. Ut• t·salutltak. .:\zonban 
nt'm \'Pth·~ ,··~:tn·. hu!.!~· .ll u.i szrrkl'sztö 
mint alakitutta a tnag.L ki•Ju··n· l·s ha
sonla1o~~a.eára már tin·nh~trmn himaJl
ja a Ft•rt••u·t·~ KiiJiitn~·t ~ mint kl·!-tzitrth· 
t'lö olv.u•oit a 'la~:~·ar Bar~it t·~zmt'irt· 
t~!'t slílu~á.ra. (i~·akorl~'ti ~zt•rntlontbúl 
nu•g l"~~-t'IH'"'t'll kat;1~1trúLi.lis h•nnC' a 
hirtl'h•n voi.ltuza:-.. la:'· is !>.okan nem is
ID('rtt~k ft·l bt•nnt• a l't•rt'tl<'('~ Kiizltin~· 
g~·t'rml"kt't. ~ \'i,~zakiildtt"k az új kön
tüsht"n meg,)f'lt·nt i~tn('r(bt. 

f.:rdc.•kt·~ dkkbt•n ~zolrnul bt• K<illa~· 
:\lildús (iiottú \'ilá.ghírü Szf'nt F('rt'nt·
frt•skóinak ht'tt'~,··~-:•·ről t·s ~-::nlg~·it;i~á
rOI a ~t·mzt•ti l'.hát: ha~ttbjain .. \z a~si~i 
~zc.·nf Ft'r("n('-hazilik;.ihan láthatt. frr~
kúk .. bE'lf"it!'.i'J.:t··nt•k" oka a nt•d\'("~~l·~o:. 

kö\'t'tkt·ztl·bt·n ••bzaporodutt mikro~zko
pikus Pt'IÚ'~IJ.:Umb;.ik ln:bu.idbb h•nyt·
~zett>. l~:~· állapitotta nw~ a (a.iUM'IlPt' 
Bottai lá.radozoisai rt·\·t·n nu·galakult 
('t'n~ralt· df' Ut"~tauro . .1 •ni.it"mll·
kek rt·staur;.il;.isára ~H·n·t'zt•tt küzpont. 
Kiml·l(•1 h• n ._·.~ rnindt·n oilcfn1.atra kl•sz 
har•·ut inditotlak tt'h;.it il llt'th·f'~~ég t'l· 
lrn. Rt·ndhehut.l.lk a tt·tcJt. t•l,7iJ.:Ttrltl·k 
az i·piilt•td kiirn:n·zö talajt. tn(·gújítot
t;ik a hMilika alaJ>falát. tl'ltiiltiitti•k t'' 
.ll.l•·~aturn~lltoi h a tt·mttlum nu·lh·tti h·.i
téi~ n·h·t. ht·l,\·rt·hnztá.k a ~zt•IWz1('tÖ n~·i-
1;\:-.ok.Lt. ,ziL!•·h·h·~,«·l t')vjla~ztuttak at 
t•piih•ttol a kiirn~·t·zö lt·ml'tut. ("...ak t'l

után l.itt.tk a lrt·~kúk ti~ztuga1tl!-.ahoz. 
F~·'"''''rll (•ljár<i ... ~at. lormaiinos nzbP 
m.irlott "i\".u (· ... al .. ~alták t•lö Ujra a 
~.:,·,·n:.:t d rúl...,a:o.:tilwkl'l t· ... hah·án~· sút
luz(~!dc·kt·t. ... ll.i.iatt·n·nllt·llt'k Szt·nt t·t·
rt•nf d~·tt·nPii mind a :?8 kt'Jli•t. t'elb«·
t ... ülhNt•tlt·n t·rh·kd mt•nt nw g az ola ... /. 
állam tamngata~oí\·aJ munktilkudú r<''
tauralú bi1.utboi.J.:. :\li, lt•n•ru·t•:o.t•k, kiiliin 
firümmd loJ,:adjuk a hírt. liiotto frt'"'
kúi annak a na-.:,· hatásnak bizon\·sa
~ai. anwb·('t Szt·~tt Ft•r('nt· t·g~·éni~\·gt' 
a. müvt·~zt·trt· 1-0 akorot t. ('j \'ilágot hir
det('tt a Giuttu f't'M'l.it·n m('g,it•lt·nt szent-
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r~r<'nd •lilus. a Pax et Bonum. az áldás 
é~ a bl•kt' korszakát! Bárcsak átment. 
hetníik a fe!'ootntl•n)·t•kkt•l Szent Ft•rl"n<· 
.-\t~·o.ink lelkt·t is, s megtanulnúk bt•nnt• 
mindr-n ,..rrsztt·kt~bf"n nw~lazult \'ilii
gunk újj;.ltt"remte··si-•,t>k rnü\·l·szt•tl•t! 

.\ koirumkmlois ellrn szt•r\'t'zett katn
liku"" mt·gmo7clulás !oöik••rrrl .i:ir. t:·d már 
a 7 t'ddh:i t'rt•dmt•n)·rkbCil is kiinn:\·íi mt'~
al!apitani. :\li. h·r~nrt·s~k. már b~\·ált 
rr.cJd.,.zerrrl kap,·solúdhatnánk a mozga
l(lmha. Portomaurizitíi Szent Lt~nárt. a 
hrlmissziúk \'l•dö~zrnt.it-. l•rdt'kt"sen kü7.
diitt a káromkodás fiirl~lmt•s bünt" t·ll~n. 
Fuhiiszimákat sziiveg('Zt'tt s bt>tanitotta 
rá a hin·k~t. lia \·alakit káromkodni 
hallottak. iJ~·I'n riipimákat mondtak: 
nít-~t·rtt"ssék a .h·ztiS Krisztus! íl.it•n 
.ft~1.us! ~\ kisJ:)·('rmPkt>kt't arra huzdi
tu1ta. hog~· fussanak a káromkodú rm
h~r~k m~lli·. s kiáll•ák túl a káromlást. 
s mond.iák torkuk szakadtából: f:Jjen 
.Jt•zu~! :\ldasst-k J(ozus: Díl'si-rtHsl•k a 
.Ji·zus Krl-.tu,: C'st>dálatos hatása volt 
Szt•nt l.rmirt iitleh'n~k. lia kö\·et.iük 
Szt•nt n~rnárdint i•s Sz~nt l.i·nártot a 
plakát alkalmazasában. kövPssük a har<· 
hatá~o!!Ooahb. han~-:osabb módsz('rl•bt"n is! 
t'anatizáljuk ~~~···rmPkeinkPt i•s tanitvá
n~·ainkat. s ""'·I'Uiik ~lszant küzdeiPm
rt•. :\li lt•nn(', ha m1ndrn káromló szót 
f•ao· llí•·si•rtt>sst~k! \'a~~· Él,jrn Jt•zu:\! tel
kialtás fohtana t•l? Azt hisz~m. t"lml'nn~ 
a lt•tnrkolt at~·afinak a kt'd\'(' a k~irnm
kod~l">túl! 

Szl'nt Ferl'nt• \'ilá.:-i Rt•ntlji••wk :l'r
.it•szti·st" i-s szer\'ezl·se olyan iilt•mb('IJ 
h;llad. mint t"ddiot soha. .\ t~rjpszti•s 
lt•gkülünbt;zöbb mód.iát t'SZI'Ii ki a Har
madik Rt'nd rajongóinak ll'll'mi·n~·t•s
sl•Jw. Több mis~ziós at~·a a sZL•nt missziú 
eg)·ik !>'Zl"ntbt'szi•d,ji•t ~7enteli a (('rdárius 
t:ondolatnak . ..-\ misszió ,.,;gl•n nag~· b('· 
ültiizl•si ünnrpsl•~oe kf'rrtt·ben \'t~zik frl 
a .il'lentkt"zökt"t a n•ntlh~. :\lil~·~n átiitö 
sikert i•rhl'tni·nk 1'1. ha a nag~·bö.iti 
missziúkban minden h•rt•n<·cs rnisszió
nárius magál•\'á tt'nnt• t'Zt a a.:nndulatot. 
mt•galaJlítami a r('ndi küz!>.l•gt't. J\z Elsíi 
Hl'nd la&:jai t~hl'tn~k a J~.:tiibbt'( a 
Harmadik Rt•ntli·rt. -~ Hatalmas moz
~talommá dagaszthatnánk a t~r.i~szlt'st. 
('sakho~~· mi is a kt'1.(1t·t lwhl·zM~gt•it 
hitjuk. s llt'lll hisszíik. hogy az ugar
törl•st \'t•ti·s. a \'t'ti'!>.t Jlt•diJ.{ aratoi.s kö
\'eti! S ki 1nint \·rt. Ug-~· arat! 

.\ Harmatlik Ut"nd tt"r.it"szti•si•m•k ba
tor ntild.ia az is, amf"l:\·t·t dr. \·itt•z B('
ranJ. 0 .•.. :\1., 'zatmárnt~ml"ti ft•rriU'f'S 
at:\·a kezdt'mi'n~·t'zett. Január 9-l·n k<"zd
tc meg az Eg~·h•i7.küzsl·g küzmüvt>lödl•si 
házában sorozatos t'liiadását SLt'nt Fl"
r~n•· \'ilági R~nd.ii·riil. )!aga a ~tnndolat 
tabn mások ft•jt'•bt'n is mt'~\·illant. 1,. 
B''rilrd azonban rnt•rt •n·iJ\".inu~!'oo.i~ra 
h'Jmi a lldrmadik n~ndtlt•l. x~m ft·! a 
kudarl'lúl. Xt•m a~egúdik a miatt. hoR~· 
10 \'ag~· 100 halh:atú.ia h•sz-~·? :\l~r 
tl'nni. nu·ri kin('Sl"illkt't rnuto.~ratni. is
rnt'rh•tni. nlt'r a ~nk,lur lt•.,a.inált llar
madik lh•ndrül a na.:~· n~ il\':lnoss;.t~ 
t•lött ht·~:tt·lni. 1:1ld t·~~·!'oozt•rrr n1egnött 
a tl"rt'iárht!>iffiüJ.a.talorn tt'kinti·b·e is. 
(;undnlataink tnvoibb ~l.ii\·ik a h•r\·t•k('t ... 
:\li lt'lllll', ha mintl•·n ft'rl'IU't'S zárda 
'1.• khl'l.n~n ib·t•n t'l~1o.int l•!>. há tor kilt·
I••··~M·I i~mt•rtt•tnük a Harmadik ltt•ndC"t'~ 
\·t··~:n· is 1ni iran~·itjuk a hí\'t·kt·t. s a 
,zt·rint ht•t·siilik ~zt•n·t'1.t'll"lnkt"t. aho.c~· 
mi i•rlt·kdjiik. lia t'ID . .zi\'\'1'1-li•lt•kk~l 
a Harmadik Hl'ltdl'l ~mt•lniik. hatalom
ntá s húdító\'á h•ht•tnt·nk! Kíst•rl'ljiik 
1neg, :\kl ml'r. az n~·l'r! Szt•nt .~l'rent· 
twm ,·allhat kudart·ot a XX . .zázadban: 
llisz, a \'ilág \'árja az a~sZÍ!>.ZÍ szelle~ 
m~t. t·sak ll'hPijiik. s ontsuk ... ! 



Bes.zédes képek 

Országhatáron. 

1"t·s/Pt11"1 k! lltilfl adunk a: .llyaislt•n. 
w·k. ki Tnin/;d a s/jfNst~!f lwfalmtíf}()/ 
kirayadl'tÍil. t•fpil/ a-: ií s::r'I'Cidl Fi.í
nak rJr,-.;:tiyrí/u. St. 1':'11 1\o~o ... sz. t. 1:!. 

\li lllindt·n kt•ll ahh.,z. hogY ill a 
ft'Jldün l'.~yik orst.:'tgbc",l a m:'1sildw jul
lla.,.sunk 't f'llt•Yl·l. Yíz.um. ut:ínjúr:1"i. 
',·1111\·izsg:'llal. 

\ _it', ls'cn d .... to:Jt e-..tlp:"w a kq.!,\C.l':n 
ll'ndillí t•n•jt:re\ t'mel lwJJiliinkd nwgú
llnt (),.,,:,~a hal·'t~•;'tra l't'lllll'lnk t'·líi 
hll'llnr..,;;íg:'trúl 'an v~·~ t'K'·~z~ríí kt: 
n·..,zlt·l~íkulal. ~' Ú!Jial,·,.._z1··kel :'dlít lh·
:'tnk rajldljaa ·,:l'rt'"''' jl':t··l. ll'hl·rlw l'd 
k•i'lt't ht·nnlúii·a~t S m(ll'i'\ lw~t~phdünJ..: 
a keg_n·lcm Yilúg:'dJa. 

Gran! Tam;'l''. an~ol plispüJ\I)l C.!.!.,YSZ\·r 

IJt•rko<"'i' Yilie London felé. r·lkii;chen 
mq.;ludla. ho~,. a koesis m:ír 10 l~Yl' 

llt'l1l !,!"\-(JJJI. l.(ltl<t rajta ~zín•..,en l"t'U· 

dt•Zih,' 'a lelkt• i"lg_n'·l~ tit• m(·.~ ,-aJami 
l:trlt'•t.l..od(t'-i fo.~l.' a. .\zi moiul_ja: a 
llllttll,ú_j:ilt'•l. :1 Lnaldúl nem t·r r:'1 L·mp· 
lllnll•:t lllt'lllli \ pi.l:-.púk ~olldolt t'!.!_,.d 
ll-li·!t•la·ddl ;t kdt·...,j..., mellt'• a bal..:ra 

l.:'dJ:t. 111ih er! rt'• az hkn. l'or-
dtdl liil/Z:Í. · ha lll:tga 111'111 ~··r r:'t 
lt'llltdnnii•:t Jlh'lllli 11 kuld nLt'..!:.dlll/. 

l'" l'·" 
~!in· "''"k l.illld11Ill1a t··rkL. a 

1\nt·...,i..., \ j...,...,;~~~··rl..t•t.. ll a J, t·..:.' t•!t·tn nr~;ú
~:J!,;t J-:ln··.:.:t·tL· '..!_,(Ht:·t...,:"tl. ll'lkt· t"tjr;~ 

11-llt··rh· olti•tc .. ,lt 

S;~ illi l...,_ a Il:tJ•i t··tl'l t·ohtJt 1:"d1a1t .... ot\ 
...,/ttl' l•t'lllOt'"(\tdt'JdjJ,. :1 kt•J't'"Zk!tli k 

l~t··r I'IIIJ:'IIJI\ 'Jag:t a fillel ..,,i, llt•I\UIIk 
!Jt·l~ dit• ...,olt'· i It~ ll\ i ).;Üpt'll.\ l 11.' t•tJI\111' 
d t·h:'uitl.•rlunl\ a '..!\t'mlalú...,tt'·l\ig \ 1\t' 
l't'"/.1 j,·lt"•t't'. h:'tl:; J...,(t'IIIIL'I\. ll'htd 
lik a ·r • .lchlt.dlt· ... ,,.IIJI\t'"' ruha \t. \ha 
It-h t'· r 1\t.HJtl'l...,t l.; u ld Ji,·l~ l· h·· ~ a h"·l~·k 
,·,_jr.l ,Jl(hoJICI ... :liJ ~:·ll·hal a ],f'!.!.' t·!t'lll nr· 

...,;;"t'.,!:"tkUJ. ''·"·p 
:\ ld'!.!\'•ll'mill'·lllliJ!t."·.., tJI:Í.II a j,,,)dog 

hlt•fl !1 ,idu:..,:...,:Í!.:!:'du',J atnnnal n_'·,t.l ),ap 
a l···~l'k. · 111:'11' ill a luldll!l j..., 'lind.·n 
ki l·n·tht'lk e/l t':.!.' t':.:.'· L.::lli ai:Jpo ... 
lt·lt\i lhtlul:"l" ul.·lll 

J),· mi,··rl j, .d_, :u1 .i··, J...,lt-ll or ... túl(t
l,:lll. a 1\t':..,:,n·lcm l,il'tHlalnl:'tll;trl ~··tn i., 
Elti:-;t•l' j, aZt··rl, nwrl ,J[( 

mindt•n h'lt'k l't•hi•rbt•n .iár. 

l ll( IIIIJldl'll]\j( :J kt·:,.:.\Tlt-111 lt-!Jt'·r :-.lilit·· 
lot• ,,!.Jjl:tl11:tl..: ()l_, :lll dl \ :ll;ltllo'lltl_\ i 
k·lt·l.;, lllilli ··:..:.' l'...!.' J~,,jd:l:..,: 1111'11.' :t ... / 

...,;nn_, J ... lt•IJ _i~-~~·c ... t· 

\ '1-Hll'/t'II\IIJJ\J,;JII 11.1~\ :_:;tlaru!H',,I 

p:JI Ltll.' .'ttik F~.' 't:..:a,zlal:lll. tnrd 
JlaJ·<~II, ... ,dl·h/tlrl\d't' huruli ,··:...: :dall 
l't·ln·ptdlt-1\ a gal:tmJ~,,t, \lt'!.!:lllll.' i k 
111·.,. mad:"trl\:t ' at a ...... 1 ..... ~.:tilt'•. ft-!Jt·t· 
,.uJJ! L''..!\ "i'•·rilwll !IH'..:' :'tll~~~l:t:t t a ).,:,ú· 
11_,,-.k IJj t'·l '1.-rl l't-llt··r ,,J!t ra:..,:~n~ú 

\ lt·llt.'i'"t'·:..: milldt•JJ!dl h•l,ol. llll';.(l'a 
gad '\~t"· p ,J lt•llt"·r h•'•- a 1.-llt·r 'jr:i!.:!. at. 

Irta: Dr. Monoslory Elekné 

:'trlatlan :,.:n•l'c·k:tl't' . ..., ...,,,·.,, :t tiv. la. ft
lu"· t· lélek .. 

Sz1t·nai Szt·lll 1\atalinnak lllt'.~Jllll 
lall.t .Jl·tu ... a nu·~"iZt'llit'lii kt·g_\'t•!t·nllw 
'd li',zilll lelk.·l 

l.úlod. l\{·nh·d.· lii:t·. il_,,.,, 
~zép:-.t·.~érl lll'lll n1Jl-t' 4-':rdt'illl'' :-.;.,·tn t~tl

lll'lll t'·..; IIH'ghahlollll '! 

.\z a .lt"·zuo,; kt"·rdt·zk t•t.l. al.;inl'l.; a 
..._Zl'lllt' a Jlll'llll,\ ,)J'"Z-'1.!..! S 't~ji'-lé.~.:.{-1:<'1. S ·o 

kolt. ~t·m lal:'d!:t ""knak a kl'l'l':--.ztlia
lült nwrt olyan na_'..!.\"·''1 ...;z0p a ...,Zt'll\t' 
d~...,l·n·l 'j,...,,a, ;'t...-·ll·oll 1\•'.!.!_\'l'lllli ruh:t 

.\f:t!..!\·arol'...,t.;'t! .. d SZl·nl Ert.-..t'•J,.·trlt'l..:. t'g\ 
lddi;J{ ... ; ... ,.n :-.l.l·'Jl .ll·ztt...,-kt'·pl'l :tj(lll:ntt~tk 
!'eJ. .\ft·.~IH.'!.I<• lt-ht.l'i! 111'1\i. lllt.'':..:j..., t'l
l.llla Jlla.~úlúl 

Küszúno111. uiut·:--. r;'t ~t.úk .... l·.~t'lll 
.-\ ~zh·emlwn ho,rclom :1zl. akit t'/ :t 

kl·p ú!Jr;\zol 

.\ lt-!.!.lllll\t· . ...,/JJih h,·.,, j ... 't'lllllll ,l 

't.hl'l\111'11 l· J,, .h··zu..., vt·.,,,,·.~~··l:t~/ 'i '-l/! l 

JI\ ih .1 .\t•'·d ,/.,·'!' a he·..:.' ,·!t-HJI·;· 1 ol 

li~t.ült ll·!t•l\, lllt'l'i _,,-.,,, .... lt'llt··r·t··..:,t'. 
11,\l' drul lwlllll' 

l ;! \lldiHij.l I-..1•·11 11··1\ ··:!t''t' It- P:dP 
t:·t ... k.11· .J ·~ri t .. ·k···"·l ,t l~~··kt· .t dt·t'tl 
ld r. uJalnl:.d•:t 11 

\':tl•'•l•all. a 1-.•··..:.' ,·lt'dt 'ti :t:.: tl l.t'll'• 1i .: • 
.... ··'..!t"'\ ll.\'ll'..!:ti.Jill IHI\t t•! 

'\ ·'..:.'· Fri:..:' ,.... tnt·~k~··t't~t· til' t·..:.' -..;t·l· 
1'!,!' '1}'\ l ,...,,.,j 

\fi,··rl \.111 ,\ k.tl.llildt' ll, k• •t• ol l 
:, 1 :, ! 1_, 1 a :..: ~ .. ·' 1 ·... t ·Inh· 1 •.' i . 1 ... ·• 

,-,.J ... \''.!.!. ;lllllilk il illi\;J ;t ~\t lll l' 
llllt.'/lllt··n.H··iwll l't•_ilik \'a'.,!_\· ll:t.I."L...,,,d 
Y illi ;t \,t•.lt'-1_, ul\ !'l'. il a hunlt·:·lnd.~·t ll· 
\l'llidik 

l·.g_, '"'~.' rralll'ia u_j..,.-1!-.!ÍI'•',_ \·,·uillt·l 
.a_;"" eg_n,zt·t· í.~Y II_Yilalk:JZ·•II 

"t:g :11 t"'ll ...,zéJt•.., J'{•r:·i YÚiiailllll:tk 
i~ ~lrlyo..., ;1 li'ddi t'•lt·l pora. SZl'llll,\·,· 
1\.l:l hl·tnél ......... ~. l•íroJll l"'·{1hh . .\ft'!.! 
l,t•ll l'i'll'dl'lllt'lll ;) lt·lkl'lllt'l IJ:,IJI:d!J:tll. 

:0./.l'lll.!.!,'t,l!l;'J:-.JI;tll 

l.illl<ti Ht'Jt.:'lll 111:.11' :.,:\t"l'llld\k.Jl':'d~;tll 

,· . ..,/rt'\Tllc 11'11\ia\~ .i a. 11:,·~,- úldoz:'t:--.~1 u
L"tll ll:t!..!.\'1111 !1oldo.!.!.. :\lt·;kt"·nlt-zll· t"'dt· . 
111il ,··rt~/.. l1a .lt'·zu"i a ..,;j.,·l:JH" lL~J'"! 

()J.' :t JI lllilllli:t ;t !l :t JI k••l111' !ol. 
ft-!{·llt· ;t ki...,L'111.' 

\ :tlt'JII:\11. t·~_,._,.~,- lelki 
lli_,~lll. JllJJJII1a napfidl\t'lk 
rii ..... llt'·l-.t··,_ n_,-,,~o~dl 

lllt'~Újttl:'t ... 
'llllia d t• 

Eit fehérben. 

.\Ji\ (•J'L'IItt·llt~k l'l'tléh i IL'~h0t·e:nk, mi-
1\111' :.w ~·.,. ul:ín ,·1jra ~·lt·;,-t-Ilell(·k az t:>l
tlu .. oll Jll:t'..!\'<11' ru!J:'tl l':il:'lll ~/t'l't'ltL•l, 
, _,j~'~' o ...... /.t.'I.Ii•JIÍ '··le. ll~•:.:." t' l ~~- kt>lljt'll 
!oll!tt·· \ ;'tlllidk túiL' 

...; t nil ~··l't•t.il•·l a lt'·'t·l\. tnik.,r t'.!.!.' -t·:-:.' 
lt·lkilitl'l\ti ul:lll t"tir:t i u/·~·:1'11 kht;rl~t· 
.. t loti l\' 1-'t·J...,t:tl•:tdtJL·J-..l :t lllíH'"ol~ 
;tli•l. :t n·~i ,··Jt l,i\t·ll~tl/t· .... ,·-1. ,:tlt'l ... :'t:.:"' 
1111 ,"j;."f,jsf 

\t Hl•• 11111· ,.~, lt!.!IJ;qli,l 111 ruh:.li•:tl! 
lll' .l.tll'l ú· ,.!..,t· •. ,·,~;, IÍi l''tkntlíinl\ 
\:lll Jy~!ul1\1 id.· i•' 11.1:.:_\ :1 lt-Jkúlll\t'l 
,... ll\ t' ! . .:t'J ]J h lll~ ll , l JI l'-., fIt- l l d l; \',lJ). 
:.-:..:,, t'll t.l juli t,·.tl'\ j,: 

t,·JI\i nJ•·'..!t.tptL·t, lt·!kl 
l•;t ll :til "ll H '•'ll ki ;lilii\ i r:t 
:lln•·ttll\11'·· !,-! ... t:tkulu\1 .t 

:ti~-.J ,· I1:ÚLti i'J...,,ak:id -~ ... :1 

... tal'"''"'·':..! 
uitd lllt'!..: 
llllll i-..::"1j:l 

~··tdt .t. t·, ,,,.,.,.," l':t!.!.:J-.t.l, lll:·,..., a i··, l..., 
k.l!ll·t 

\t i-~ ... ,; l"·n•-..t.:.·:l\ t·!~ kt·re .... thl·:.:llk 
,,;_-,,1 ,..., ll.tpi...: 1'.-llt··r ,··u!J·d,,tll j:ít'l:1 1..:. :t 

~t-:J~lll·.d ],,li"Í\•-~ Illi'..!' t''Jit-J,·, J~t·:_:~t·lt•!J1 
;l·!t"·ttl \\,i ;ti\ til :t Jl\.111- ll:l]l '~tl:tlllt' 
h il,t'•;J 11Jt·:.:ll:t11 .tllll:il\ r:1irl ·,l\ :1 ... irt."l 

1:1 

:tllltll_, l i··l~t"rlh·JJ 

s ;tkil i:_:;t/;.111 \llt'...:i·..:l'/o'\1 a h<kt lllt.'..; 
, :~t !l_-,, ,;,·· "''··:._:1' :tl'l't.,l IlLI·· l :It. l l l!.: l ·11~ 
!Jl-llltLtlli :'t tl1t'l'tl_, l~o·n 

L:..:' ,;,·r ;,1.t::: ín Ill•''.!li ... ltllll ... :t/i.ll.t 
,-JI !t-llt··ri••·JI 

SF.GÍTS IMADf{OZ'l'"l! 
.~=:t•ll1f.if,.,,n•dl't -'="'' ,, itu l. nll·ao;,íj•;/,lonl 
,:, (/ ,,.,.,.;,;,.;"_ .. ,,._ .. ,,1:,-d,-/o~·l 

,. Í/ll .·ll .•ü.' .,. l \"l' 1/ . 
ti-.:td• ,,:,,._ ""~' a: im11 ,,,~, ,.,.,,:,,f úll
juu/, fl hu t t lt'f't'1l /,ii:.dli 1/lflt.:,\t/f' l.utotltíl, 
" 11 ,/1,;' J."illillf •• :.t . .ft:rJI·;,,/II·rr. ,,._.,,,,.,Ji". 
J,~: 1 t. 1/l\11/l~f'lf jtíht~nítniul.t rt s a l•nl
dof-!11fd, "'"-~''" jiin•r~dm·1t inlfíd/,o:/1111 .. 
l ,,,Jd f,,.:,,,/lw 11 \trr_..;\ ur ll w •Í l 

.'i:.•·ut •utal imu.f'ii:,.,.;,_ 

1:'1 '"''" ,-..liotl,' 

2!1 



Bőjtben és sírásban. 

lslen '"'rl'!ll· u világol, a híínlw
Slilycdt t·mllt•rb.l·gnPk nU'gadta n ld
t•ngeszlt.·~é~ ll'hl'lú~l·gél. az~Jnhan l'IY:tr
ja az cmlll'rltil is a liött.''<'ZÜ clt-glt~;cl
ad:\st. Jlindcnt kt'll kt'inydrt'ils:. l'ram! 
~··s St'll11JJU St'lll lÍ/IÍ/s: Tlll'fl a:~J';/nil. 
nriket u/l,·,,flá': t'ltu~:l'én a: emberek 
fq'incil a lll'inb~·nulérl t~S /.·ítni'lnl ,·iket: 
mÍl't'l Ic Crun!.· t'·s ls/t'JIIúlk r•rtyy. -
t··nl'ldi a hamYazlJ..,z~·nla mi ,{>:t--It'~\ hc
kt•ttlt··~l·bcn az Egyh~í1 \ St.t•,lllt•cl\L' 
múr tnq.!adja a hl>.iti idii pr.,gramm
j;'tl Tt'r}dt k 11-~=:•im klifs s:iPdek
j,t·;[, b/.jltt"l. .~irússrtl t\-;. }-tjyal:issal. 
S:a~l!l!lS:>itílu.'. 111• ., s::t•dc't•l. llf'm /'f 
diy rulrtf/rJ/,·ut. t's /;'·rf, /r/,· /Jlt' l ;t: {'r 
ho:. 11 ti /sf,·nt /1'/;/u·:. 1111 rt ;,·,,..IÍ,tus 

'f(}S ~·i ,·,.. ir!trJ1m rs. hirdm··s ,< w;ri!J
ir!Jtl 'nui. ,·,.. s:únu/;u:i/; h tiofuk id It 
,L)el. :! L~ .\1. ,.,·ang,··liut.nhan 1\.risz-

lu"i L•,·~·tl~h :-.t.i,,·j a t~~·~.it gortdolal:lt 
lig.n·luw;ldn.·. h.,~.' lll' kid ... tdl'~. h:t· 
lll'lll a :-.fi,· }JÚII:tla ir·inYÍh:t a htíj(:l( 
.Ifik:•/' fwcliy f>:;;f"ff"f, r;,. Ic r!fclt'i.: illi
su!.-. min/ u /,·/f,lll.·.l· ,,.,J .. 11 cr/ 111, yhcr
l'lls:lilil: (1/'CriiJ,·d/. /ru'f{/ br'i.rhi/ni /rís
sú/; ,·:l.d u: t'lllht'n·/; T,· f1t'diy nli
f.-·,r f,,,/f.,fs:. /,·,·.,d llJt'g il'rcdt'l ~~s or
c.íduf m· ·Sd n:c ,. l.t'fl'l n,· l ·ss t nak büj. 
lr'ilni u: cml1,'f'Ck. lurncm a Ic :\lfftÍd. 
Ici a nil d. l' n r•an: (.< .1/y<id. /,j l l a 
n·i/d;l•t'. rn.-•1/h·l nd;cd. \l.'tlé. ti. Iti
ll' 

.\ 111.1 l'llllwrt· írf,'•tik a bojt g •n

d·Jlal:ilt'd i~ "i·ulí~ az úktJI' na; .. !S \'l'· 

ll'l..ll'~ind.;. y;'t!o.:.!aloll ünkínz ís:til J:ítja 
l't'lllll' E1l·rt az e~l·sz ht.ijlúl idt·~l·l
llHiltnak ll-kinti I:..!a>. a mllit n·z,·ki,ii
nl'i.;. únkin;;·l..,ai idt·jukt'l mult:tl.;.. dt· 
lll'lll mulla td,·jt~t ;, IHilt"li'' E~vhú; 
... zt·llt-tJH.' .\ na~vl~~·~iti mi ... t·J,; z{u:ól,;t,. 
n.,.l.lr!..!l'"'' ,·!t"dt a · ... ,t..;·pap tnindc.~~ikül\
nel.;. .H!~tl,i~·dt.ia .\1 úz.'tlr•k nll'g fe l'le
l.;l't at. l'rnal,: :\l Egyh:'al ;.!·HHin~ata 

\It-g d:tt.ni m.1guJII,;al az Cr t·Ji,lt llll'•'l 

lliillú .... l'l\ \ :l:!~'llllk 

.\ lia:..:\ )ni ji az Ú...,f':::!\'hÚzJI:tll a J,e
l'l'"Zldt'llt.ltd.;.. tanu),·, iltC{l' volt .\ tl.lg.,·-
1"'.1' mindt·;t 1':..!\l'' napj:ín 1na j, e~.,-
t':..!'. i:.:a,.~;·t·~~~· lll:l:..!'·at·.··z a ...,z,·nt'tTl,~· (·o.; 

a·z· J·>. :!1\:....t··tium F~l a szok.'t ... t at Fgs
li.'t; nu·:...:Liri-1\Lt Illa j..,, mi.J~·~~I a 1.;.~·
n· ... tk~e;,rlc"d, Li!r;~;· .... a llt'lll ... /rH'ill,ozil\ 
, . ..,'lp:.lfl ;t lnijli idr~..,takra )',·..,ti }'t'· 

di:..! t·tl ;t/l··rt li>~..!\' jt·le'/l' l1 l.!\' a br.itt 
..,,,.J],·na- 111:1 j.., 'j,..,;all·rt· ... ;t/ ,.,·an~{·liu 
111i ,·-!,·lli•·t 1\ri ... ;ltt" l1.1;lt t•!t az t'·h
ll'l t· . .., , . ..,,11, t·/ ;11 t':.!\ dit-ll t'JI. IIH·J.\ 
,.]\,.,-,.· ,t/ t',\t·...,ti\t'\1 p.lra:lit' ... dlll Iul 
!t·],· . ...,,·r·· \'·''//.r diunl.· nlindf'nf,cn J,..,_ 
fr 11 .':-·,' 1ritf.,.nf su/, liir/·sh,·fl. 11.1/0/1111· 

rli.,li·-1u:n. ·' :r1/ ,,·rll'r 11 .... :.,fOIIfllllrislllln. 
/tirar/1.".'1'' 111 1•irr ts:fri,,f, 111. J,:;j/r,fi•.,. 
f,, 11 fi_,-:fu.,rÍ'!I)'I/1. Ind ish 111. f,t'·/;diiri·s-
J,, ll. fllftÍÍIISSfÍfl,l'l/1 lll•IIHII:t S/1'111 

l ·,·11 ll l\ .or ''· 1 ~+>. 

\1 Ir~·~.._ '-/.:1\~1 A'd/· !Ilf'" '"'·;,,,n uu·y 
/Htf/1/rlf/u/, ".,,,.rf /·s u: /lrft•,,S-"1~ 1 / 1Wf1jfÍll 
1111 11,\'1 fJilld. ,,:,If'" ll l\ <J)'. li. l. :\l 

l:..:.' !túl. i111.·,j.1 t'iTt' l;'una..,z\";)(lik a l•riJ 
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li időben: Ur lslen, ki !·:~y házadat 
évenkint IH'~yvennapi hiijliilés"'' lisz
logatod. :l(hl HH'g nt!pt.•tlnck, hogy mnit 
nwglarlúzlalús :'dial dn~·emi lii•·ckszik. 
azl .iócscleketletl'ld;el végre is hajtsa 
A hüjl tch:\1 nw~laga<l:ís:l a hiinnek l's 
la•n·sése az lslen szt•rinti t•lelnelc 

:\ paradicsomi álol;kal te•·hl'ltcn. le
ron!lyóló<lollan állun!; a nagyhiíjl l;ez
de:én a nagypénkki kereszi hhlai:H>a: 
Ime a hűn munkája, a megfesziiell Js-

lt•nt•mher. Sajúl vére úrún mcgs 'l'I'CZle 
sz:Íillllllkl·a a hocs:lnalol. 1nosl ntég 
m•künl; kell a magunk rés·<érül meg
adni a mi apró ld~ t•lt·glt·LPii'lnkel " 
hiíjllcl és a kereszt liivéhez hm·ul<'> 
hiính:\nó lélcld;cl. A stenvcdií Istcn
emher lál:b:ínak hiinh:ínalra kell 
llangolnia .. nwrt IH'Jll aJ: e.nllt'rd\ tcl
lt•k ezt vele. halll'm U\TE~I hall meg. 
hog~- e:églélell nyú j l sun a mt•ghánlull 
hlennek. 

Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága? 
P. König Anaklét. O. F. 1\1, 

.l _;,·, /sit 11 s:ánf,jir"JldJr··n 1.: t' P~~ s a 
/'a p. .\ ur·1nl.: 1 r:a,r-r,!l-na ·rt~ lr'ibh és 
n,-/r,·:e/1/J. Tú.'sok iul ~''1!/lll'k: lri'o/;
/a'ús. yytinlt!rfs, fJ"t~ f'k ílrís. hiPa/a.'o; 
mun!.-a. lwlt·!llti.'r"l t ·s. /crnclt'•,,· ..-.... 
lllt'tlll!fi-u~t·nrry: ~·~l!l''·ni , .. r~J/1/t:rna-rney
tlldtis. l'on c J!Jh·;:rn ·.'!!fC. s:er:dt'S/'t'lld. 
a/,ol csa/; <"1!/·kl·/ jiaf,rf,·m/>,·r kl-r/ f•>l
r•Nd/. Sé/uíny t~l'l'd t•:chill nH~ 1 liiÍ

l~:lalkrt/ak a: c'/iljrír,ik must i1Trtln k. 
ha l'tlfa/;i jrill't~fc/t:l'/ kOliO:J. /Slltt·rck 
fiu!a/u/;al. u/;i/;d a:..t<;lf sc/ro/ nem 
r•, Ile/; fd. ma fú ft•ot,;!fiSO/.-. 

Sincs hiualás:' 
St•udiiinlc. ;,·,!t·ss:iin/; lriua!tlsl.' ff,,. 

~1!/llll "! 
1. /la <'!!!/ csultidl>un akad fiú. a/.i 

ill-olt a:l motlllju. frwt!f s:erctne ,,:cr
:~·lt·s lenni. ne /ws:djiik It•, /uuwn1 
••rirljiin/; ls mondjnk d n··ki, milyrn 
nwqru;:tus. isteni du!oy s:: r:c/c'SfWprw!.
lnrni. Uitka a:: a iiú. al.·i kiskorúhan 
nt·nr akar ua/aki- t•alanri !,·nni. 1:
'l,·í-nJa::yá ll'tllJt~s:,·ft• laf'P urqó lct·(~

'Jt'll!l-"lqnck a i•·lt· . .1/ar,ytll'fÍ::uk lUC[! 
a: il11' 11 i"!l<'knn!f /.is ll-Ir 1.-rwk. /10!1!1 
mil jt·f, nl a:, Iru r•a/,rf.-i. minl maga 
/\ris:l1rs Jl:~rs. /t'!/;,-/;1'1 mcntlrcl, trr
nil/ral. f•rh!il.-áltral. miss:ir'lnr melu·t. 
/raldo/;/i,[,a/ r•l!tlr,,:l:rl!ral, l·tlff!l a lw
:ti<'rl is milyrn nayy s:o/g.ilrlokat lt·
lwl. '..c/.'cy kalo/lltf'tif, r Ir lu· t slb. 
.\cljun/; a: ilyen fiú/; J.;, ::tn• k<in!IPCI. 
fl111d!f ti ,\':t r:c.'CS/IliJli t'·fc/ l':,yik IIIIÍS.k 

s:nrfj,'n,-/; hi;sfl'llt'il lt'jrr It· ['/d. Ka
t<is:lrtitr S:t·nt Jrinc.s. /'tirlrwi S:t·nt .ln-
1<~1. S:t·nt ,.-,rene .!llfÚ/1/; · Sol; fi ri 
il.tft'll n(ro(t.~nltÍn!fok ha/rísa ola!/ halfi
t :,:frl ~·-'. hu' l!/ ."i:· r:l'/t''\fl.lfJ lrs:. 

'..! .\ !f!ft'l'flll'k /d/,·r o It rnr/ ... :t'/jl,/u/li 
f, 1a:siÍIJ(//,· irrinl llti'J!/flll juy,~t.·,,n!J r:,,_ 
/" 11 1 :t·., l 1/t'lll u/~,'.,/, hil'altist'·hrt·".:lr'í 
, .':/:1,: tl/111111: !trtii'I-"IÍI!I'':ú.•u. ho!l!l a/,·i 
nrri.,f 11 II'OIIl!f'II'S:IÍ'tl'rr s !/il. ld:un!J :ra 
nra~1a is s·1k!.·al /;unfl!tddun 11dt•u:itl 
F:-,·1 l1' :us 11//fllll'itÍilrJI, lar/'1:i/; lto'l!/ 
111• ,,;uta ma:: 1 ,,: /; ·':tll'tfÍJ•íl. /Jtir· 
mif ('.\·f'l,J.-,·rffdt /; !1/ÚSIIfll,·. ll('/, r' lll t'St'· 

/,./;r·d('//t'/1'/,· .l S:t 1':1'/t'S fJ'IJiii·fr'l/1 
li/'iJ/,'/O~itldafnlfÍIIU/,· t·r'/i/.t~s:ít(sé[J ll tiClll 

nlo.'stl indífú t'·s nrcyt·r/js'/(j /anfláskl:nl 
.,:,·r, f't·l a: isit-ni .\J,·sf, r 11ryy h,t:rc
ft•. tlf11t lyf'l a utindcnl d/Jo!I!/,J S:cnf 
/'(-/,·rh··= inf~:rl!: s:ú:olllll!il /;rr[' h 
ll: 11/'11/, /·/dd x~·rn /r/ljfld/ltlljuk. "'J!f!l 

rrrkiink f,./n(;t[ s:a:ct.-scknck 111'/11 cyy
s:cr CS; ll'fi'JO<'k /t'/kiin/;/JP Jé: IS bí:f:tftl 
s:al'ai . . \ f1u'do:!SfÍq ul·ín ra/rí l'.íyy 
nn/11 ri lt·nnt's:chin/; ,~,·.'riúrója. 

3. lk a s:tÍ:IIllli!Ji -/ui/ f/ddi ,~/,·-

liin/,n· is jul. \'armis ll!fll!f'"lltn úl
líl!wljuk a:l az iya:stiyo/. }HJ!f!l !tir•a
lással nrrrtríldo/1 .... ·:,-r:l'/rs [Ju/duysriyu. 
ld/;i ht'l.t~jt' llfl,lfiU 1dr f~tínnilfll'll 111ris 

/r J 'd i /luldo:I•~IÍyllrÍ/. .\'t'lll mir11l 11/'fiii!J. 
ami fényli/.'.' r·-: f'l . ..;r'ís~IT'IIIIII ll ftJ/rfi. 
l'ilcí~,i é'dl't' l'u wfl.·u:i/,· . . \ j,.iltli /Jo/
du!ISCÍ!f lslt-n!l'il kij,·hil/ ullhunrl a csu
/,idi élet /'u/na .-!111 a t·s·rl•idi /Jo/
do,,s,;q 1110111/f'S'Í(/ rifkrl. Illi'!'/ hirÍfi!J~ 

:i/; /Jelii/,· h:~rs s:dlt·m•·· .1/inl l'ti:
lllfÍII!I lll'""Jlldia: a /rrí:rtssríy ._'\:iyuriÍ 
s:,·r:d: nr nr a /C·Iftdnrcl a/.·ar;a t':t'll 

érlt-td. lwnr·tn fl suk fmjl. s:t'fll't'dh·d. 
b{'f;(-/lt'IIS{!I' /. . \ s :er:Cft-Sjlilfl itft•rifi:
lllt:SO 1\ri.'\:f,·shril /Ú fl/ ílku:i/:. akit /ltlf'-

1/11/1 11/tÍn /s!f'nn,·k fc,'ríldu:. mrísu'.wt/; 
/.i:,s:l: l'li'l!fÍS a l'fl'du~lilri !d·yy ·ln li 
tíramlal úlhuu/,íflll i!tldi a l· 1/;{'/. ~~lc

lt'l 
.\'u.'/!1 seyilst~!IÍ'rt· '''" u cs i ru -

It i t• al fÍ sna /,· a s-:u[,'ik ;,J f!{/drÍ!fl 
. \-: F!i!Jluí: :s•,[u-: .... nwf.-.,nyt•t'·/1,·11 rnin
dt'IIIIClf' dt'nl. ú/li/ja 11 s:n1/ck t'·!t·h~l. 
s nrajdw·11r nrimli!l ,·-:,/ o'P.tslwlju/;: 
f'iis f1arrnfih".t:: i ind,·~r s:i!l·'i/,·-

f,~l ,,·:únna-:tal. n/Jss: /ll rvs .. c 
!1!/iltniilc:stil, /t) Jrt 11Í '1!/lllll•,/l·srd lt'-
l'l'lll. /Jl'l[lt/jrt ll';. f /' Jt::rtS . . \ s:r'jf,'i/, 
(11//toni iri IIW'f n•is,·', /t'. imtids ÍtfOS t'·k 
ft'. s:,·r,fsl,,c!.·/11·: l' Il rí '1!1 t/;·,ri jtir,ísa 
11 lt•,Jitthfr hir• dtisur 1 c'r'i ts:/,1,: 

,, .. \ lt·!Jillfllr,s•tf,/1 f s:!.·u: a /rii'II 1Ús 
'l!lflrfl/11/tísr'ra .!t'·:-us hiii•Í<"S ina/.· f,,·ll,,

lt".'\t': 1\t~r;t'·k/, rr uraf,is r·rúl. ltoy!f 
/.'uldj/,11 ntunf.,is ,f,·at atllf,·s i/r.t. nwrt 
Sf1/.' fl 11/llfll:rt. /.·r,.,·.,. ti 111111/f,·,fs , .1/1 
.'1 . ."i7. \'llflfis u hu:,,,·, imríds·Í'I .lf,·lly-
111Jil't'l /.,h 1r /r'l/1/f' 11 !lit•d/rís. /w 11 s:u
lr';!.-. t's mindt·n lr-1/.ir'ldd dn; l •n-1. 
r·,·i .... ·"f,·.,,·"f. ·"'/"in/;,,J,;s /u·',!,/1 t!t•'/,i 
flf!l,;·il. mi ll.' f"f,fwl im·id/.n:n•irm/. 

Tt·SII•,· r r !ll rt l: i 111• Js"tf t' suru/,:tf: 
mi Ic/lll•. !t'l f,.f,l,,·. ton ,.,;hyu//wlwíl 
ld/;ialyti/,·. ·' :-tÍI/r~l.u/; /;tJ:,,/f, flrlllf'lll IÍ-

1'1111/N tl/111111,. ft,lf',\'rr/,· '''l'l.'ld is ftJ!úl
/,,,'::ftafrlfíl:' 

['nli!t . [wdifi .. 
Tt•dtl 11Jf'fJ kufto!esst'ttt•t!t•!. ho·Jit t'': 

.,ofra /w ur· /.OJI'tl!.·e:::t·f,·. 



SZE•U FERENC FIAl A TISZA PARTJÁN. 
(Szilárd János: Egy viharvert legény tarsolyából.) 

A könyv címlapja fejezi kl Szllárd János lelki világát a legjobban: a tomboló vihar ellen haladó vándor tarso
lyából virágot szór kl a szél. Amerre jár, virág kél nyomában: szebb, derűsebb lesz töle az élet. Ez a lélek rokon Szent 
Ferenc Fioretti-jének világával. Azért oly rokonszenves mlnden sora. Egyszerű szavaiban, gondolataiban, eseményszövé
sébt'n csak úgy árad az assziszi levegö. Egy-két virágszálat a csongrádi ferences élet kertjébe is ültetett a jó vándor. 
A szentferenci szegénység honol ma ls ebben a klastromban. Jobban, mlnt bármelyikben az országban. A jó szívek sze
retele fűti a cellát, osztJa a kenyeret, szövi a ruhát ebben a házban. A következö soruk bevezetnek a csongrádi barátok 
virágoskertjébe, megsejtetik, mllyen a "Szegénység úmö" lovagi szolgálata napjainkban. 

A ferencrendi atyák csak nemrég telepedtek meg 
Csongrádon. dc a szegények fertályában alig építették 
fpl a temnlomukat. meg a kis rendházukat, végtelen 
swrénységükkel. áldozatos hitbuzgalmukkal és Istentől 
való drága kedélyükkel már is meghódították az egész 
,·á rost. 

Amint a dolgok rendjéből is következik, ezeket a 
der<'k franciskánus atyákat különöskéoen szívükbe fo
gadták a város sze!!én;,ei és ezek közül is leginkább az 
öregek és a gyerekek. Oh. mE>rt a szegénvség súlvát csak 
ilven !Ta7rlag városb~n érzi igazán az ember s ilven gaz
dag városban s?Omiúhoznak igazán a lelkE>k az Úr Jézus
~Cak ilv<'n szol!!ái után, akik nem a szászékről hirdetik a 
,·i~aS?talásl. han<'m a saiát l>letük példáiban gyakorolják. 

Megható szegénvségükben a csongrádi ferencesek 
ni•mPivkor már bibliai könnvelmüségekhez folyamod
Pak. ,\~ r·ei madarak táolálk07ásának és a mezei virágok 
iiltüzkiidi"•t'nPk mennvei nPrűiében például Albert atya, 
a .. szigorú" házfőnök· magaköré gyűjtötte egyszer a frá
ten•ket és mPgparancsol!a nekik, hogy menjenek a Ti
szára horgászni. 

- Holnan pén!t•k van - mondotta - azt esztek. 
amit fol'tok' 'F:< PZPntúl minden nénteken ígv lesz! ... 

Sw<'rnv frMPrrok már haltottak valamit a horo!!ról. 
mro!! a f<'nékzsinórról, hát szépen levonultak a Tiszára 
hor{T~<zni. 

t.. rn>snan Pste kor!!Ó gvomorral haitották fejüket 
álomra. Mrort mo'o!! ""V keszr!!ét sem fo<!tak. 

A knn•fkro7/í ~lk~lomm~l már footak. F.!!v k~><7N!él... 
l<mfot a kö,•rotkro?/í ~lkalomm~l ho77.áiuk csatlakozott 

a v~rn< ,..",.;k IPP"hír,..•rbb soorthor<':\s7a és az ö szak
""rii io·ánvit~q m,..11 ... tt már l<M kölvökharcs:lt P< egy 
10 nnlds noh•kát S7állítottak Albert afva konvh:\i:\ra. 

Fnnrok hírP m"nt f.s a rP4 kövPtkezö csiitörtiikön 
<''athkn?ntt a fr:\f,..rpkh~>z. mint oktató, pár hivatá<os 
ti•7~; hol:\<7PmbPr i<. F.zek A7t:\n Ú!!V beve1.ették a vizi
hodom;\m·ba a7 P!!vházi ff.rfhkat. ho<'v Albert alva már 
~7f sP búnta \'olna, ha minden második nap péntek lett 
\'olna ... 

A cson<'r:\di .<7e!!énv embrorrok pedi!! mindezt moso
h•nf1V:"I mP~0lc1,..ttPk ~ ~rH~'k tnv~hb PP"""I.c::n-:11{ rn;.,.,+ vi_ 

f'i1~;;.,t'll!lc;:t. f.r;:, Pcri n1:"~""";7c::n~iát az ö gondokkal és nélkülö
í·Psc·lrl..:-,-.1 mr-fi'\"tTt f.l,-..tiiknrk. 

DP nPmcsak kPnvÍ'rrPl él 37 Pmber. u!!vebár. A lA
l"knrok i< m<'"''an a m-'"a tánlálf.ka Í's ez a t4nlálf.k 
C'"""'·:\rlon snkl<ol ízP<"hb, mennvei vitaminokkal tel
iP•"hh fo< gazdagabb azóta. amióta a ferences atyák Igét 
hirnPfnPk. 

Jnnr•n a kisprni\bi\1. ahol a nvári hónapokban ma<!á
nn< fakun,·hóm áll. kora rP<'!!<'Ii órákban számtal~nszor 
látom. amint a fráterPk haiarlonfi\ft. barna c•nháiukon 
fphf.r cin"Hhl'•sal s a cinnuluson hatalmas, ft>kete olvl
sóval át iiinnPk a haióhiclon Í's cÉ'lfalAnul bolvon<'\•a a 
harmatos fiihPn. mPI! a partmpnti ri!!ófüttvös rsalitban. 
si·tára indulnak. SohasPm e!!vedül, mindíg páro<an. ts 
,ohasPm bPszi•lgPI\'P. dP mindí!! némán. A nyugodt lelki
ismPrPt {·, az {•lPtöröm fénypsségével arcukon É's szünte
h•r1iil a fák lomhjait {os azokon túl a bárányfelhős rogel 
r.P7l'!!<'l\'f.'. Jm~rlkoznak ilyPnkor? Vagy a madarakkal 
b,•széole<'lnPk, NPm fontos. HiszPn ol~·an egyre mN!Y ... 

T.~tom azt is ni·ha. hogv találkoznak koránkE-lő nan
szúmos-Pmb<•n•kk<·l. akik már messziröJ megsüvegeJik 
iikPt. F.zPkl't mindig mpgszólítják. Hogy van, kedvf.'s bá
csi'' I!o!!v van. kPn\·es n(•ni? Aztán \'alami huncutságot 
is mondhatnak rwkik, mt•rt P!!VszerTe hirtelen mind fel
ka!'agnak. É~ mintha a ki,t•rdii is kacagna velük. A bá-

ránvfelhök is, a Tiszán az apró vízfodrok is, minden. ts 
amikor elköszönnek. a szegény napszámos-emberek is. 
mintha könnyebben vinnék a vállukon a kapát. meg az 
ásót és fürgébben lépdelnének ... 

Hia. az ilyen égi táplálékban sok a vitamin! Olykor 
t·E!y kedélyes szó többet ér, mint e!!v másfélórás prédi
káció és ebben van a nagy erejük s ielentösé!!ük a 
csongrádi ferences barátoknak. Ez csábilia hozzá i uk a 
gyerekeke!. akik gondtalanul játszani, szívbiil kacaP.ni 
csak azóta tudnak, mióta a barátok megtanították öket 
PITe és ezért folyamodnak az örP{!ek is útravalóiort leg
>ZÍ\'Psebben Albert atvához. ha közele{!ni érPzvén haláluk 
ó rá iá t. a nagy útra készülődnPk. Bí1dst elmondhatom. 
ho!!v amió~a a ferencesek rendháza fplf.oült Csongrádon 
s éiszaka ideién az utolsó kent>tért ide kopogtat be a 
'zalajtott unoka, esPtleg dédunoka (mert ilyen is akad 
oziop számmal errefelé), hogy azóta még meghalni is vi
rlárnabban halnHk me!! itt az Pmberek, mint másutt. ha 
u!!van cgváltalában lehet vidáman me"h"lni s az Úr
isten teremtett vilá!!ának ennek a szén Tis7ának s ez.,k
nPk a szén tiszaparti erdöknek és mezöknek örökre bú
csút mondani. 

Am. úgy látszik le!!alábbis. lehet. 
A lhert ·atvát el!vs7er az utolsó kenettel egvik le!!

buzP"óbb hívf.he7 hívták. bizonyos Rézi néni nevezetü 
90 évPs vénasszonvhoz. 

tiszaka és sürgilsen. 
SzPP"Pnv 'Rf.zi nénit Albert atva mé!! eszméletf.nél 

találta, hát Plőhb me~t!!vóntaffa. maid feladta neki a hal
doklók szPntsÉ'!!Pt. az utol'ó kenetPt. 

Ff'ladta. ni>hAnv kro"VPS és b<\tndtó "ó,·ol ellótta 
Rézi nloni lelki>! {olömM<i:'ivHl a nagv útra s mirlrn 14tta, 
ho<tv az öre"~«?nnv m:'ir hnlno{!an rno<olvo!! s értPlmé
nPk utol•ó f,..JlohhanásHinál már vHl~hol TYI"sszi vidéken 
iár, megáldntta öt s ment haza :; 'ko~ustorba. 
· Am otthon ali<! csukta magára az ajtót. valaki me-
r·int zö•·"etett. - Ki az? 
· tn va"'·ok. kE>zit csókolom. a Rézi néni unokája! 

- Mit akarsz? 
-· Ko'oreti szépen nag~·anyám a főtisztelendő urat. 

gvünne Pl! 
· - Hiszen most voltam nálatok! 

- Az nPm (('sz semmit. t('ssék gyorsan E>lg~·ünni. 
nag~·anviim k{ordezni akar valHmifl... . 

Albrort al\·a nyelt egvrt. felöltözött s indult \'lS<za. 
- Itt vagvok ·- mondotta. mikor megéorkC'zett. leült 

az á"V széll•rp: - Haltom kérdPzni akar \'alamit. 
Riozi n{oni kinvitotta a s7f•mét. s intett. ho<!v igen. 
Azután mei!>7Óialt: - Édes ió főtisztC'IC'nrlö úr. kPd

ws. Aztán monrli:l. Hogy köszönjek én, amikor belépek 
a mennvországba? 

Albert atva •wrcekig nPm iulott szóhoz. Csak ült és 
bámult a mé~svilá!!ba ... Végül ö is megszólalt: 

- Ho!!v köszönjön~ Hát mondja. hogy Dicsértessiok 
a J(•zus Krisztus. 

Más semmit, - aggodalmaskodott Rézi nl>ni. 
Más sC'mmit. 
Öl(>g lesz pnn~·i? 
F.lé-g lesz, R(ozi ni>ni. 
Nos, köszön öm a szin•s fáraccsá[!át. c<ak Pzt 

,• kartam tunni ... - sóhajtott Rézi néni ios mirL' AlberT 
alva a söté-t (ojszakáhan ismét visszabotorkált a ferl'nCP
sl'k rPndházába. ekkor már a mPnnvországba is nvilt az 
kapu <'s belépett rajta egy csongrádi öregasszonv. han
gosan köszöntyl~n: 

- Dicsérte"ék a .ll'zus Krisztu,. 
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.-\ papi kt•zre mo'rt keZ<•sók. Schmidt 
Béla dr. A FEHÉR TORONY HIVEI c. 
tnüvéböl \·esszük a kö\·etkezó sorokat: 
.. A nevetlenfalusiak közül még na
g~·on sokan oly tisztelettel cs előkelö 
úhit:>ttal csókolnak kezet a köztük élii 
Krisztus szolgájának. hogy az tn~u· va
lami tnagasabbrendü tnüvészet! 

Ahogy a ne\·etlenfalusiak kezet csó
kolnak Apostol tisztelendönek. az tán 
tnúr ne1n is .. kezek tnunkúja··. hanen1 
a hivö lelkület Yirúgz;'l>:l. Ezt nem a 
hétköznapi és mindennapi det szürke 
tnódján végzik. hanern az OkeresztL~n~~ 
Yilág ittfelejtett titokc:i\cN ünnepiessé
géveL 

H3 van még szl·p~L·g. ~uniröl a r:ldió 
hel~·szini közyctitl-st adhat. akkor Ne
,·etlen faluban hálás febdat \'árna arra 
a bemondóra, aki himnuszba akarná 
iinteni azt a perce!. amikor a papi kéz 
hódolati csókat k:1p. Il~·enkor a régi 
idők nag~· hite és a \":tllilsos ösök hit
beli hö:;;;cs~égc ha.)u~ ~t fc!sze!1tclt p:.1p~ 
kéz fölé. OlYankor t~tlún lelkivé lesz a 
pillanat is. Szetnélytelenné vúlik a lai
kus (•;-; :1 p·)p cgy:u·:lnt: mintha a tneg
c~ókolt kL'lnck nPm lenne J~azdúja. a 
g~lzd:'1nak mP,!.! nem lc·nne ne\·e. Es mint
h:t tnindkL·t kez ú ;t:tto~ lenne. Az i ,:o;. 
~unclyet t':-'Ú;.;.oln.ti-: ~·,,. a; 1:-:. amelyik 
rneg:-:zorítja. 

Nagyon :-zCp t ..... rt.·ndki\·uli kép ez~ 

\'úro:-:hp}\·en rí t ka;-:~lg. Talán inkább 
~_·.:::lk Yir~\~h;'tzakb:m di:-:;.lik· z:lrd~lkban. 
J.;:,Jln:-.llll'o',..;.b~ln. t:-= :t'. ~·dH\:ttll.:' l·lct kü
>,nlJiii•Í :-' .... ·:>' c. t; .• mbctl!~..::lib<.~n. D;:- a 
l.ill':l .!o!.\' tkor:: ).J:n! a mc1.ei vir<..lg~ 

. \ p; ip: k~ ..:r ... · ml·n j.;.L·zc;-:úk ~tnn.\·ira 
.'1~.:~:~ \·.d>m:. h·::..!.\' t;ü:. lll n~:t.'i\· kelle-

Kior.tünk munká!o!t az fr aratásába~ 
:\ !\Ln·gi1 k\)ru1; Fcrf'lll'l':' R(nrltartu
m;·m.v hat;dm;:t.., plt~.kfilt:d l·:- ügves ~~
nwr~C'tr'duze1tPl ~oburoua a;: ifjlJ~Úgoi 

S!l•n: Fr>n·nr· HPnd.kbP~ 
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ne a megénekléséhez, s újfaJta papír 
a megörökítéséhez. Aki látta már meg
szüleini ezt a csóko!, az elmondhatja, 
hogy .. tetten érte" a tiszteletet, amint 
csókban számolta el a kéz felett szere
tetéL 

Aki pedig ezek után ls még mindlg 
töprengene, és a felszentelt pap kezének 
mementó-vonalaiban még mindíg nem 
fedezné fel a szent olajok elcsurrant 
csöppjeit. annak még ennyit mondunk: 
félre minden nagyképüsködéssel! Hogy 
valaki ne lásson valamit és hogy fel
fedezze az életben a legszebbet. ahhoz 

az ártatlan gondolkozás mezítlábas 
gondolkozására van szükség . . . Aki 
igy tudja nézni akár a lepke suhaná
sát, akár pedig a villám cikkázását. az 
rájön arra is, hogy amikor a pap keze 
csókat kap, akkor tulajdonképen !3lál
kozót ad egymásnak eg~· ember kezén 
a Föld és az Eg! ... 

~ = :-- ·-- . 
. --:: ----:75C l -·· 

SZENT FERENC VILÁ(iiRto.:NDJENEK 
EVJ KÖZGYCLESE 
SZOMBATHELYEN. 

.Januúr ~-én. Yasárn;;p délután tartot
ta Szent Ferenc világirendjének szom
bathel~·i községe t'\'i be~znmoló ki'i?n'-•ií
kei-1. amely alkalommal zsúfolásig 
megtelt a ferences kultúrház nagyterme. 

A be\·ezető énekszám után Fintn 
Sándor igazgatU. a ferenc:es \'il3gi rend 
elöljarója mondott hatásos megnyitóbe
>zédet a szentferenci lelki örömről. 
:\lajd S:abndics Anna szavalta el An
kúné. Do bay Mariska: .. Szent Ferenc 
nvmnúban" dmű \'ersét . 

·Ezutón Molnár Ist\'ánné egé:.;z~égügyi 
,·ezetö-\·édőnö. rendi titkár ismertette 
a rendiközség évi munkasságút. Elis
meri·>reméltó tevékenységet fejtett ki 
a mi~szió:.; slakosztály. a1nely 1000 !)en
gót küldött a ferences pogúnymissziók 
túmogatá~úra. Az Isten Dalosai cimü 
mi,.,ziós fol~·óiratból 12.257 példánv fo
gvott el az C'lmult .;,·ben. Szervezé> 
.dall ,·lll a Szent Kereszt Hadserege. 
;.unch·nek folvóirata: a Szentföld is szép 
:.;zúmb:1n jiu·." A sajtószakosztúly tnun
kújúnak eredménye, hog~· a Szcnt An
tal ömli hitbuzgalmi foh·óirat tljbb 
mint -l:,o példúnyban júr Sz~mh::athPlvre 
ha\·onkint. A szodális ~zakosztály a ~zc
g•'ny tagokat karolta fel és 50 p:"•r ér
me!egitöt küldött a keleti !rontun har
wló katonáinknak. Az elmult c\·ben 
mPgrendeztlik az első zúrt lelkig\·akor
latot tagjaink részi·re. Kiirülbelül 700 
kütctet számlúlú küny\'tár úll a tagok 
;._ ultúrúli~ igényeinek ~zolgúl~1túban. 

A di~zgyülL•s ünnf'pi be:'zCrlPt Gé,1i11 
Gnila dr. pi1pai kamarús. szen1inúriumi 
rektor. a ferences \'ilágirC>nct tap;j<l 
mondotta. 

- Ebben a :-t.en\·cdt'•:-sel tell \·ilúg
b;m. - tnonctutta többek kiizütt. 
,,rugramtnunk legyen uz evangé.·lium últul 
(ll\· ~~~k~znr hirdetett bizalom és kuzd<··~. 
~ .. zl'ntferenci lelkulettPl bizzunk az is
ll•ni Gond\'ist:lt•sben (•!'. őrizzuk a tiszta 
~t.'lkii.smeret buldog békéjCt. Keml·n~·. 
lw,ies lélekkel álljunk az Ür ,;zolgúla
tába és dolgozzunk az evangélium szel
lemének érvényesüléséért. A mai kor 
Szent Ferenc '7.ellemétől várja a lelki 
egv<'nsüly megter<'mtését. Nagv'leríi 

hivatás ez, amelyért érdemes minden 
áldozatot meghozni. 

Herman Rózsi a Szent Klára Leimy
kör munkájáról adott beszámolót. A 
Leánykör vallásos, hazafias, szociális 
gondolkodású és családias leányokat 
nevel a magyar hazának. 

Ezután P. Vados Pál ferences plébá
nos. rendi igazgató szólalt fel és beje
lentette, hogy P. Leonardo M. Bello a 
ferencrend római általános főnöke P. 
Húrsligethy Vinkavils Viktor tarto
mányfőnök előterjesztésére sajátkezű 
aláirásával ellátott díszes kiállitású la
tinnyelvü diplomán Szent Ferenc áldá
sát küldötte Pöcze Sára tanárnőnek és 
Illés Mária óvónőnek. a Szent Klára 
Leánvkör vezetöinek lelkes és önzetlen 
munkásságuk elismeréseü!. amit a le
ányifjúság ne,·elésé\·el kifejtettek. A 
diszgyülés közönsége melcg ünneplés
ben részesitette a leánykör érdemes ve
zetőit. Pöc:e Sára tanárnő meghatódot
tan kö;zönte meg a nagy kitüntetést. 

Illés Mária ú\·ónö és Krepli Jolán ta
nitúnö énekszómtnal tnüködtek közre a 
g~·ülés sikerében. amelyhez a kíséretet 
Korenika Géza kantor zongorajátéka 
adta. 

A diszg;dilt•s a pápai himnusszal Yé~
zödütt. 

.'\ !'llag~·ar Barát lelkes fogadtatásáról 
számolnak be a rendi közsi>gek. Külö
nösen azok, amelyekben ritkán szólal 
meg ferences atya hangja. A 1\la~tyat· 
Barát hónapról-hónapra megviszi Szent 
Ferenc fialnak szivi-1. szavát, lelkét. Fo
gadjátok ezzel az elsö szereteth•l a !'lla
gyar Barátot mlndenkor! 

Cegléd. A testvérek ftö B<isti .Timo> 
heh·ettesigazgató \'ezetése me ll et t tart
jük. gyülésciket. s az ő ajkaról hallgat
.iúk Szent Ferenc At~·únk i-letbiileecse
gét. A templom gondozását naRyobbár:< 
a terciáriusok végzik. az A. C. minden 
munkájában. különüsen a "egé·n~·gon
doz:.i.sban segédkeznek. a kínai l•s a 
;-;~entföldi misszió érdeké>ben apostol
kodnak. Háromnapos IC'lki~~·akorlatot 
tartottak P. Roznik Rajner. O. F. M. 
vezetésé\·el. Három te,tvér fogadalmat 
tett a szent napok \"l·gcn. Szent Ferenc 
Atyánk áldása legyen a mustúrm:-~gon. 
s nö\'essze terebélves fú\·ú a ki~derl ('Sa
ládot! Kopec:ky ibolyka. titkúr. 

Jászjákóhalma. A tcst\'l•rek ne~~·ven
hC'ten vannak ebben a rendi '"""],·,dban. 
lJ ee. 8-án hárman be ö i tüztek. hárman 
pedig fogadalmat tetiPk fiiti,ztelcndii 
Ll;kó Béla }Jlébúno;-; úr kezebe. Kul(,_ 
nü:-:en a szegén~·ek l•s a betegek gondo
zilsúban apostolkodta;,. Szent Antal i·
Szent Ferenc Otthon gyííj1i L'g.vbc '' 
tagokat. Az otthonb;m Szent Ant"l. 
Szent Ferenc <.:zobr:.l Cs 1nég 30 kep 
e1neli az áhita tut. Perselyunkbe akl.;.m a 
üsszeg futott be. hogy a szt·'gén.veknek 
mind a tavalvi. mint a tJ.valvPlötti est
tcndiiben ~00~ pcn;..?,öt u . ..;zthatiak.. A ,._.,, 
ki~papoK rni~sziú:-:gyüJtl•;-:dlPZ 40 peng!,·, 
adtak. más jótékony célra !U-et. j:l\·it
~<djúk az egy hú zi ruh;·.; .. :tt. 12 kehel\
k•·ndöt ki'~;.itettek. s t~únog;d iúk a fe
rences Sé:tjtút. Pl· l dús l·l('l d ket úld.ia !IH'..: 
Szf'nt Ferenc Aty:'mk~ 

Zombor. l 941. úpril1s ll-e. N;tg:-·:-.zurnb:tl 
napja. for<lLilúpontot jelez rendi küt<·
gunk L'letl·ben. Ezen szL·p nap ddt.•löttjl•n 
robog t :1k ~·~t az első rnag_var harcikocsik 
\'<Íro~unkon hoz\':l a 23 (•\· úta cpcd\·e \'[d·t 
fel~zab:tdul;'t:-.t. H:tbár é.•Z e~cml·n~·.._·k 
1niatt tt Fcltú1nadús kol'll1L'!H .. •1('t nPm 
l.lr1h<t11ul.;. tn(:'-4 a ~zokú~os kül~ö fL·n:v
nyel l· . .; pornpú\'al. belsőnkben 1nl·gis 
l\etti'~s feltúmadú~ ür(imc rezgett: a Hús
n··t allPlui:.ts ilrün1e l·.<.: :\lé:u.::-·;n· Haz;t-



Úflyanl<hoz valo v~~.szateresUnk orOme. 
Sikerült ugyan ezen kettős örömöt az 
ördögi lelkeknek céltalan lövöldözésseJ 
és fölösleges vérontással megzavarni, 
örömünkbe ürmöt csepegtetni, azonban 
mindhiába: örömünk végleges maradt, 
azt már tőlünk el nem veszi senki! 

Harmadikrendi községünk az Anya
országhoz való visszatéréssei fellendü
lését és gyümölcsöző életének megindu
lását várja. A jugoszláv idő alatt jófor
mán teljesen magunkrahagyatva éltünk, 
dolgoztunk s igy munkánk hiányos is 
volt. Rövid vonásokban vázolom ezt az 
életet. 

A zombori róm. katolikus hitközség 
első terciáriusa a ma is élő Báró (Bor
bála) néni. bunyevác nemzetiségű, 1899-
ben tett fogadalmat a vukovári zárdá
ban. O kezdte itt terjeszteni a harma
dikrendi gondolatot és szellemet bunye
vác ismerősei körében s az új jelöltek 
Bácsba, Szabadkára és Vukovárra men
tck beöltözésre és fogadalomtételre. 

1917. évben alakul meg a zombori 
terciárius kiizség, mint önálló testület 
Piukovics akkori segédlelkész úr buzgó 
vezetése alatt, ki maga is terciárius. 
Utána még két terciárius segédlelkész 
úr, Gyurics és Gere föt. urak vezetése 
alatt virágzott ki a Szeráfi Szent tisz
telete és termett bőséges gyümölcsöket. 
l'tónuk a n.ai napig meg öt segéulel
kész úr állott, mint lelkivezető. har
madikrendünk élén. 

Anyaköny,·ünkbe lll szám van be
vezetve, é-s pedig: Magyar férfi: 5. nő: 
37, összesen 42. Bunyevác férfi: 4, nő: 
:ti. összesen: 39, tehát mind összevéve: 
81. Meghalt férJi: 8, nö: 15. összesen: 
23. Tönilve férfi: l, nö: 4. iisszesen: 5. 
Apáca lett: 2. 

Életkor szerint mind öregek vagyunk. 
egy fiatal férfi- es egy nőiesvérünk 
van, mindegyik az édesanyjával együtt, 
a férfiak pedig egyet kivéve a felesé
geikkel. Társadalmi állapot szerint a 
Jegnagyobb részünk szegény sorsú és 
egyszerü származású, van egy-két jobb 
iparos vagy intellektuel. Pedig ez utób
biakból volna kivánatos a nagy szám 
c•s még hozzá a férfiakból! 

A test véri egyetértés és megértö sze
retet nyelvi megosztottságunk mellett 
is mindig megvolt. Havi gyüleseink 
templomi részét ha\·onként váltakoz\·a 
magyarul illetőleg bunyevácul végez
zük. Hátrányos. cs sokszor akadályoz 
bennüt.~et, hogy nincs külön kápol
nánk a gyülesek templomi részének 
megtartúsára. a teremi gyülésre pedig 
a templom és plébúnia épületében levő 
hitközségi irodát használhatjuk, de csak 
\·asárnap. amikor nincsenek hh·atalos 
órák. 

Részt veszünk varasunk és hitközsé
günk minden szociális megmozdulásá
ban. jótékon~·célú gyüjtésekben. a sze
gények gondozásában és segélyezésében. 
Testvéreink vezetése és felügyelete mel
lPtt müködik 10 téli héten keresztül az 
egyik hitközségi szegénykonyha. Anyagi 
támogatásban rl·szesítünk egy városunk
beli papnövendéket. Hozzájárultunk 
tcmplmnunk renoválásának és újrafes
tésének költs(•geihez. Oltárunkat 
Szent Ferenc Atyúnk oltárát - mi gon
dozzuk, diszitjük, nagy oltárképét tisz
tittattuk és renováltattuk. Kisebb 
könyvtárunk van magyar és hunyevá<· 
köny\·ekkel és folyóiratokkaL 

Amint életünk politikailag és túrsa
rtalmilag rendes mederbe terelődött. ál
talános lett a kivilnság: tartsunk lelki
gyakorlatot, újuljunk ·meg Jélekben i> 
cs igy kapcsolódjunk bele mi is az 
Egyesitett Magyar Harmadikrendbe. 

t~lelynek zaszlajara az egy tgazsag, eg_,. 
elet, egy szeretet programmpontjai van
nak felirva. 

Főt. Schrotty Pál, tartományfőnök 
Atya a legnagyobb szeretettel karolta 
fel kérésünket s igy főt. Arvavári Ag
nellus, pécsi ferences Atya lelkes veze
tésével f. év január hó 3, 4. és 5-én 
háromnapos lelkigyakorlatot tartottunk, 
melyet Vizkereszt napján közös szent
áldozással fejeztünk be. 

Az új élet útján megtettük az első lé
pést. Érezzük, tudjuk, hogy ezentúl nem 
leszünk magunkra hagyatva, az Orszá
gos Terciárius Központ minket is lelki 
gondozásába vesz, hogy bennünk is dia
dalmaskodjék a szeráfi szeretet. mely 
Nemzetünkkel nemcsak politikailag, de 
lelkileg is szoros egységbe, boldog és 
hatalmas közösségbe fog összeforrasz
tani. 

Major Lajos Aik. Péter, 
a harmadikrend világi vezetője. 

lJj leörx;vek 
A MAGYAR SZENTFÖLD ÉVKÖNY

VE az 1942. évre. I. évfolyam. Szerkesz
ti: P. Pzdóczy-Zadravecz István. O. F. M. 
püspök, a Szentföldi Nagybizottság el
nöke. Kiadja: a szentföldi ferencrendi 
zárda Budapest, XII .. Heinrich István
út 3-5. 

A hűvösvölgyi Magyar Szentföld épi
tő mu.1kájáról nyujt képet ez a gyönyö
rűen összeállitott évkönyv. A Magyar 
Szentföld értelmét P. Uzdóczy-Zadra
vecz István, püspök atya hirdeti meg: 
Az Isten is úgy akarja, hogy az ö sze n t 
Neve a budai hegyekben dicsőíttessék; 
hogy a magyar nép vigasztalása. ke
gyelmi áldása, búcsújáróhelye legyen ez 
Szentföld. A zarándokok ezrei tanus
kodnak a mellett a lelki éhség meliett. 
amelynek csillapítására itt szegik a lé
lek kenyerét. A magyar nép zarándokló 
áhitata keres itt megnyugvást. A pa
lesztinai Szentföldre kevesen mehetünk. 
itt azonban minden magyar megfordul
hat legalább egyszer az életében. S ha 
Isten is úgy akarja, a Szeniszék fel
ruházza ezt a helyet a jelesebb szent
földi búcsúkkal és kegyelmekkel. lgy 
természetfeletti áldásaiban valóságban 
megjárja a szentföJdi zarándoklatot a 
Magyar Szentföld búcsúsa. - P. Majsai 
Mór, O. F. M., szentföldi biztos részle
tesen \smerleti a Magyar Szentföld ha
lalmas tervét s az építkezések haladá
sát. Pilismaróti Bozóky Gyula, n~·. vk. 
ezredes, a szentföldi munkára hiv fel. 
Dr. Bendefy László a középkori szent
földi zarándoklat útjáról és tapasztala
tairól ir színes ismertetőt. Dr. Lánui 

Terdárius cikkek é~ kt'!!;Y~Zf'rt k 
hlí ,·ála•ztl-khan a 

Szent Antal bazárban 
Pécs 

Fert'llt'iPk-utea :~:l·2. 

Ht·ndi jelvl-nwl... kordáJ... \áll
ruhák, érnwk. im ak i i n y n· k. 
Ter-l'iárins Y czérkiiny' t'" a 
Ferenf't'" Misszáll- l P r a ka t a. 

Hezso. cumn1endator es rendi titkd! a 
Szenisir-lovagrend mai szervezetét is
merteti. Balanyi György bővebb tanul
mányban mutatja be árpádházi kirá
lyaink kegyeletét a Szentföld s magya
ros vendégszeretetét az országon átuta
zó zarándokok iránt. valamint kirá
lyaink csatlakozását a keresztes mozga
Jomhoz. Dr. Kalmár János, a M. Kir. 
Nemzeti Múzeum őre, a jeruzsálemi 
szenisír-lovagrend történetéhez nyujt 
értékes adatokat. P. Takács Ince, O. F. 
M .. a ferencesek uniós törekvéseivel is
mertet meg. Gróf Pálffy Erzsébet pedig 
hungulatos írásban elemzi azt a hatást, 
amelyet a Magyar Szentföld megláto
gatása vált ki a lélekben. P. Szabados 
Anzelm és Juhász Agoston irt még ér
dekes sorokat ebbe az értékes évkönyv
be. Örömmel üdvözöljük a Magyar 
Szentföldet azért aminden izében feren
ce' munkáért, amelyet a mai magyar 
t.arándok lelkében végez! 

P. Dám Ince, O. F. M. 

.. 
TANITólRÖK ÉS KÖL'IÖK Il. BOK

RÉTAJA. Szerkesztették: Kiss József és 
Könnyü László. Jászberény 1941. Ko
vács-nyomda. Magyar Tanitók Müvész
köre Kiadása. 

A magyar nemzet csendben, halkan 
dui.go:ó. legértékesehb harcosai n1o~t 
legmeghittebb perceik alól szálainak 
meg. Valóban "bokréta" ez "a fegyver
zörgés, vért,örös, sötét gond'' közepett, 
mint Hankiss Júnos egyetemi tanár elő
szaeában 1nondja. Az egész könyv üde, 
mezei csokorra emlékeztet. Egyszerűsé
ge, nemes neeelö-ereje nem egy lelki
pásztor példatáráeá is lehet. sőt ajánl
juk ebből a szempontból ts e:t az érté
kes könyvet. 

Dogmatikailag a:onban eg)l kis elírás 
található a 108. lapon. Ha ugyanis a 
gyóntatót ki fc jezetten nem akarják, a 
gyóntató nEm mehet, mégha az illetü 
r~yóntatú Sa1·o1zarola is .His:en a leánu 
később fül is kiált: "Nem, nem. tőle<! 
nem kell a föloldo:ás.'" Hasonlóan kissé 
hiba az is, amikor a barát belépve az 
ajtón, rögtön ezzel kezdi: "ego te ab
solvo .. ... Ezt a barát csak a bűnök be
•·allcisa utan mondhatta cl, mert ezek 
teszik a ouóntntrís s:entségének látható 
j pl ét. 

Pers:e, P: irodalmilag a könyt· érté
k~'" semmit s2Pl ront. De annál szebbek 
és eredetibbek a laprói-lapra meglepe
tésként ható friss gondolatok. Epen ez a 
kisebb elírás is a könyP minden gon
elolatának eredetisége mellett szól. 

öszy Lóránt, O. F. !\1. 

PIIILOliENA. Régi ferences himnu
szok. Babits ~lihály, Geréb László, llor
váth Béla, Sárközy György, Szedö Dé
nes fordításai. összegyűjtötte: P. Szedö 
Dénes, O. F. M. 93 oldal. Budapest, 1942. 
A Kaplszrán-N~·omda kiadása, Vác. 

Immár ötödik kötete jelent meg: A 
LELKIÉLET FERENCES ~l ESTEREI c. 
vallásos könyvsorozatnak, melyet P. 
Schrotty Pál, ferences tartománytönök 
nagyvonalú elgondolása hozott létre. A 
lelkiélet ferences mcstercinek bemuta
tásával nagy szolgálatot tett a ferences 
rendnek éppúgy, mlnt a katolikus mü
vt'szet t's tudomány barátainak. A mai 
Irodalmi divatörület hullámzásában 
ol~·an jólesö érzés megállni ezek elölt 
a lelki dómok elölt és érezni, maradék
talanul érezni az Igazi Isten és lélek
szeretetet. Krlsztus Tavaszának, Assisi 
Szentjének lélekillata árad felénk. A 
világmindenség költöje énekel a Nap
testvér énekében. Neki: báh·ámuram 
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a na1•. ~szon~·nt·nt•nt a hold, öcsém a 
szél, szép hugocskám a csobogó viz, vad 
öcskösöm a daloló tűz, földasszony
anyánk drága dajka. Tündöklő költői 
képek, az t-gyt-lemes Szépség, a nagy 
1\lindt-nség szcretete. \'alóban érthető, 
hogy az ö jö\·etele új korszakot jelen
tt-U a keresztény szellemiség történeté
ben. Az előszóban írja a szerkesztő, 
hogy a magyar fordításokban a költöi
zenel hűségre törekedtek a filológiai 
huscg jt•lentös sereime nélkül. G!rönyö
rü peldája a tökt•lett-s költői-zenel visz
szaadásnak Szt.•dó Dt.'ltes: Asstsi Szent 
Ferenc: Boldogasszony köszöntője. 
:llintha nem is fordítást. dt- eredetileg 
is mag~·ar n~·elvű verset olvasnánk. 
Egymás után sorakoznak ft-l Szent Fe
rt-ne rendjének büszkesi•gei: Spt-yeri Ju
lián. Celanói Tamás. Szent Bonaven
túra. Pceham János. Boldog Lulli Raj
mund. Odói Gelkrt, Tisserant János: 
Szedő Dt•tu•s fordításában. Különösen 
Pt•l'ham János t•íntadU hintnuszánál. a 
Philomcna-nál kl'll megállnunk. A szent 
szen•h•t Pneke rz. a ll'lek vergödese, vá
g~·ódása öriik Szí"rt.•lmese lt•lt•. Nem le
het megrendiih·s nt•lkíil vl•gigolvasni ezt 
a rsodalatos vallontűst. Szent Bonaven
llira. l't:'Thant J&i.nos nt<.is himnuszait. 
Dante Alighicrit. B.1bils :llihál~· tolmá
('SG!:a iHt:!'!l<'rt tnnhtasban fodi Jaro
J•ont• himnusz.1it s~irkiizi György i-s 
llor\'álh Bt'la tordllotta mag~·arra, Wi
burni tivallt•rus hinonuszűt pedig Ge
rt·b Lá!o.zlú. Beldt•zt·:-.iil a ntag~·ar \'á
sárhel~·i .. \ndrti.s ~lária-l•nekt·ben gyö
nYörködhetünk mai ulvasásban. A pá
r~tlanul szt·p ktjtt'lt•t. tneh·et Kákonyi 
~1. Konst:.1ntina i!'!kolanövt•r ml"glepöen 
eg~·szeru t•s !>.Zt'P ('tmlapja t•s kt•zdöbe
tui d•szílrnt•k. azzal az t··rzl-ssel tesz
szük le. ho~~· lelkilt•g nag~·on sokat 
gazdagodtunk bdole. t:z a kötl'l min
dt-n dust•rt•tlul tüblwt .irul el Szent t·r
rr.n'· nainak halainlas h•lki kultúrá.iá
rúl. Ue b i ton~ 1h•ka eg~·úttal annak i!'!. 
huJ:~· a tudoman~·. irudalom t•s müvt•
szl"t ~zeretd. ti.tmlása ma is erősen t•l 
a rí'ndben, mert ime: teológiai mÜ\'t•k 
tudos tulrr,át·~olúi t•s küzt·pkori himnu
szok kitunö \'t•rstordltúi l'gyaránt kike
rülnrk Szt•nt t·erelll' ntai magyar fiai
ból~ 

Könn~·ü László. 

Z~tyn1.1-. t...;yu;" Hontalan gárdi!o.ta. 
gcg..:n.': 3. Kl<Hi.t!'. Bp~..·.-.:~. 1 ~~-i~. Korda 
~-l ali'· .\r;t: 2tid P. 

SLe!J it/. L';l:t. ll1L'rt L:-od.~:,tto.-.:, ]l):';t:..,n:

;,~._.l d. 1\ •r!ll<111~·;;·l_<<t. !Je JliJc!\. et.t ml';.:
t:rthe:-:'L<r\.. :-.J:\.tt Í\l'll ~icid.g tl:--/tu;nun;..;. 
:\'d1a ;1 u••.Ou:.:,.~;,g, d~..• 1c:.:,t1•'Jb:'1.••r ;1 

... f.l'l•\1._'(11...~ .t/. . .tllll :!l:.:;.,t::-;;;:lt. A .-;/.('ll\'L'
t!IJ l':.-, \,.~;;:,.-.;,..:,u.-., ;-./.L'!'I..'•l'll1 rl'gL'Il_\'l' <.t 

Hun::t;;.:l g.tnt.:-:;~, li..· ;,i:{ hu:.:,\· o!\·:t
:o-l!it l•J!J'J.t 'L''Il. 

h•rentz Zoltán. O. F. :11. 

JiiJc:,:Jl .'.I.;\,i).- SzOI a lant. Il.Ju .... ;t_:;; 

rq~vn:>' K'll'.l.t !!· T 1\,;nb:-.;1, Bpl•.-.1. 
1:.:,) ldtJ •• \td :! ~1!1 P. 

l-Ltll'();n; tlltlll,,g.~~. ... rt L'."o m;ú~ !H.·rn;.etL>k 
L·nk]\L'.t r~ -- t! l t,,, :t !o:-./.L'l tJ-.l':.! :t 'llil-

.\ :·~:·~~~ .,.l ... /L'<l<<t·m ;;-; (·.~~;k tel\'tJ
n;,:-.d \,,,t c!l!lt·,,;. " h.ttdln:c~s J\ULdL·:en1-
JlL·r\. L·J:JL' .~ .·~ .: :;., :--/.11\'l bele e11JL':-/.L'
k~~..·t ~~ J l'~t :1:; -/l'II.(J.I<..'. A hu:-.l·ges .SI.L'

r (•tet <..·-. ,,;_ .~ .. tl.d'' '·"' \'l'Zl';.;.ll-:; pl'ld~1kl·pL'l 
iq1ner\ e., 111\ !'ll·.·;,,\.tJ.dJ.lll. Bar a tus;:e
n·l~~u l1lL'0~L·l ~..·~vJ.L·;,;. Je.kl ,Jl\tll IJL•hatobb 
tell g:•<Iid:-t t\ l\ <tll:l,d1.tk. 

Erd l ke:-:. \d; t IJ/ .• 1!' J:-- mu n:...~~. ;n n d lL• t t. 
h•>6Y ,L,;.;~·,Jn ;d,,..,;;eru J.-. . .:\lenJJ:-·1re oda
:lllt\. ('/. ll.J!IJ,t.lli< l:atal JTlagyar;-;úgt'm~ll~ 

Kihi Kálman, o. •·. :11. 
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Csávossy ~~l emé r S. J.: Adventi és ka
rácsonyi elmélkedések. Bp. 1942. Korda. 
256 lap. Ara: 4.20 P. 

,.Mily rút a föld, ha az égre tekin
tek!" - mondja Loyolai Szent Ignáccal 
ennek a könyvnek minden egyes elmél
kedése. Boldog>ágkereső lelkünket. Is
tent sóvárgó szlvünket akarja céljához 
segiten:: lassan, ll,pésről-lépésre vezet a 
kis Jézus jászoláh~z. Adventi sóvárgá
sunk tétova tapogatózása előtt napról
napra világosabban tűnik fz! :l t"lél: a 
napi elmélkedési pontok fénycsóvája 
ragyogó világosságban mutatja az útat. 
De nemcsak erre a rövid négy hétre ad 
útmutatást ez a könyv, hanetn az élet 
hosszú adventjére is előkéoszit, hogy azt 
az örökkévalóság boldog karácsonya 
válthassa fel. - Az elmélkedések fő ér
téke a gondolatolt gazdagságában \"an. 
A gondolatokat át meg útszövi a sol< 
zsoltúridézet éos szentirási szöveg. 

Arpádházi Szent :llar~rit szl'nttéavatásá
ra ki•szül az l'gész ország. A !\lagyar 
llarát imafüzett-t ád az ünnt'plő hivl'k 
k~zt·be. s ig~· mi·l~·itl <'l Pannonia leg-

lijabb \'irága iránt a tiszteletl"t. 

Dezső Ist\'ún: lsten háza i-s a menny 
kapuja a ml templomunk. A szei?Ü ki
'""""'L 128 bp. Ara 40 fillér. 

Kn:-ztu..:ba kapcsolódó liturgikus l•lc
t unk kis katekizmusa ez a konvvecske. 
A szcnt h~..·lyLkb~n. C'('lckJnenyCkben l·s 
:-.zcnbégckbcn megJúttatja ffiliJLkn!{~\·rl 

'' lelket, hogy üntudatosan tudjuk l-r
tckelni katu.IIkus t·IL•li.tnk kinL·seJt, az 
Egyh~ú bökczü adomúnyait. Tartaltna 
;_Üolcli nundazt, t.llnlt az igaz katolikus 
llL'\Tl' Jgenyt t<.1rtU embernek tudnia l·s 
l·lnic kell. Ten1plotn. szenttnisc. ht·t 
sLcnbl·g Jnellctt a csalúdi t·s a nündcn
napl l·,et rncgszcntell'scröl is szú esik 
az eg:-·h."1zi év unnepc1nck l<~sl·retébcn. 
A gorog katulikus tt•mplonl I!'mertett:sc 
fcJl'l.l be a küny\'ct. A ro\'Jd, tartalrnas 
:'oruk<.1t vonzóva teslik az arsi Szent l•s 
Proh;'.szka bensőséges sza\·ai. 

l:t•rt>nl'csek D<"brf't:·enben. ( Eg,\·h;útur
tl·neti tanulm<:.tny). lrta: Dr. Schleich 
Lajos. Eloszó\'al ellátta: Dr. I.indcnb(•r
gcr János "postoli konnúnyúJ. Debre
cen, 19H. Katholikus F1gyelü kiadi1sa. 

Ez a kis füzet egy lap a debrecem 
római katolikus Egyház és a ferencesek 
történetéből. Megelevenedik nyomán a 
magyar barát, aki a kálvinista tenger 
közepén atyja, barátja, testvére a kis, 
éppen hogy megtűrt nyájnak. Felül
emelkedve a sértéseken, rágalmazáso
kon, ütlegeken, nélkülözéseken, \'égre is 
kiharcolják nemcsak a jóindulatú türel
met, de az őszinte megbecsülést is. Mi
kor n.ár megtört a jég, és a mtísvallású 
nép kezd tisztelettel nézni a barátra, 
akkor távolítja el őket II. József ren
delete a városból. 

A szerző felteszi a kérdést, azt hi
szem, a debreceni katolikussúg nevében: 
.,Visszatérnek-e? Örök Atyúnk a meg
mondhatója."- Szerelnők rem<' l ni: igen 1 

Bánky Béla, o. Jo'. 1\1, 

Cser László S. J.: Jelen\'alók és 
örökkévalók. (Kontemplációk) Korda R 
T. Bp. 1942. 116 lap. Ara 1.80 P. 

.,Ez a könyv - amint bevezetése 
mondja - nyomatott minden t•rdektiil 
mentes papíron az &let !<'ú1:-·ns igazsá
gainak gépe alatt; betüji•t adl:l a tenger 
fü\'t·nyc, hegyek sziklúja t·=-- l•rcC': szPd
tCk az ég Jll~tdarai: festl•kl•t l•j és hajnal. 
csillagok, \'irúgok l•s l'mber~zctnck szi
n,··húl kP\'f'l'fP ;lz ichí: írta szl•l sóhaja. 
lecsorduló kllnnv. fcl!no~oi\'MÚ örüln. h~~. 
szerctet, ezer tCkintct. n1i.ndcnütt sz:·\1-
longú gondob t. kézfog;lsok é;-; itnúk. 
Azt tnondja el. .. hog:-·<~n tnutat n1ind;..•n 
fö!diek sóhaja Ocl:J. ahn\·;·1 \·úg:-·ik, Ald
l•rt lett. Akiben l'l. s Ak1hcz mindürükrl' 
meg fog érkC'Lni." l\legtanít n1l•l,\·ebbt>n 
lútni. \'ale:,hogy t úlnl•zni 1nindencn, út
lútni a füldi dolgokon. . l·s Hiclat \·ern i 
a .Jplcn\·aló'\tú! <:Il. Onikkl·\·a\úkhoz. 

K. K. A. 

\\.inuner l\1. Anzelm, O. S. I\1. _.\z b
teni tűz világa. 2:i2 l;q1. Bp. Kord.1. 
Ara: 4.20 P. 

A k1\·~·dó ~zcrzúnek lelkL'=-' Jr.·myn1'..:
tattlsa ez a künv\· ;1z i:-.ll•ni Ll·lck cso
d;:'llatos vilúga f~lé. Be ;licir vinni Inin
ket a pünkü=--di titkok bJrodalin:JlJ<t. 
hogy .. szc11emévl'l e1:l'lji.ink, tUZL'\'t.>l 
nu~gújttsuk l'lettinket s l<1ngba bont!'uk 
a \'ilagot." 

Fultarul elüttünk a Slent10lek müko
dése. Az örük Szcrctct cljüt t, hogy be
té>ltse a mé~ységes urt. n1e1y az ég és 
az e1nberi SZÍ\' kozi)tt terpes1.kedctt. A 
pünkü:-:di szelvész ;-;odra \'ég1g~,radt at. 
egl•sz \'ilúgon. tneg\·ú:toztatta annak 
kulsö t•s belső an·ulatt:'It s tncgll'rl'tntette 
a kerc!'l.tén~· cJnbcrtipust. 

Kri~Ltus tncggyújtotta tuzl·t Sl.entll'l
kt·\'P1 s rúb1zta az An.Yt:Jst.L•ntl•gyhazra, 
ahol 1nind\'égig 1Zzan1 log. Atl'sap H1-

nl't a nagylc.kú .!-zn·ekbe ... langr;~:ob
b;n1tJa bennuk az JStL•ni .-.:l.l'll\'l'<lc:yt s 
utno.1k mditJa üket, hugy hasunlú tu;:ct 
fak<~!'!'l.<lf1ak a raJlik b1zott L·lkl'kben ... 

A LL·ll'ri. utt tu. ahul ak;u·. Eszkö.t.L' 
ft)kt•p a SLl'nllras, ITIL'IYIIL'k hiLlLlsa; 
.. forrúst fakasztant ai'. det Sl\'ar JHISt.t~\
jt'dJan, hogy cl ne tikk;1djunk a lldJlJit'l'

zselll' ~1\'atagban." 
Aj~ú1ch-kai\·~d folkcn':-.1 " iL"lkl'kL'I. :-.ot 

IL·n_\·egl'\'e1 bcnnuk mar<td. A ll'lki L·iet 
lúngtalan tuzl·t 1'L•l:..zi1Ja, :-; h.ot:tnJ;:otL•n 
bell'allltja az .. cgy-szuk:'L'gL':-." Il'<t:l.\'o'd>~I 
Ig:-· la:-.-;an fii1épul bennunk ~~z btcn r•r
:-.;;aga, mL•lynek t.d;•p\·l't() \'ui1<.JSai: ;11 

Pró, túl.. lelkiség. 
.. Leg~·unk :•z 1steni I.l·lL·k tnunk:l:-al. 

\\Iknek ll'lkl·ben l·g a tli.t., atnc::-·: ol.\· 
Pro:-. hogv lll<l.~l•;\!1,d'i: 1~ juttat kll\'L'~:-io...'
gt·bt)l t'-"· mt·gtl·rnwkcny.ltÜ mPleg~._.bi;l. 

A lelkil'lL·tn' túa•k\·i'lklil'k nw]t•g sze
retct!t-1 ajimljuk. 

Zalai Antal, O. F. :11. 



Rovatvezetö: Dr. Monostory Elekné Eger, Vécse:v-a. 25. 

KERESZTÚT. 
Ti•li este. Rózsikú\'al sétálgatok. Lel

kiinkre rúfckszik a barátsúgtalan idő 
zord hangulata. 

A bo!dog;;úgról beszélgetünk. Vannak 
rna. a XX. szúzacl hóborús vérziva
tarúban is boldog emberek? 

Tünildünk a kérdésen. amikor hit·te
len eg~· rúncosképü, de nngyalmosolyú 
öreg an>"clka kerül az utunkba. Látszik. 
hug_v nchrzl'n tud menni a ködös és 
l':-.Ú:-.ZÚ:-. utciln. SLíi.·t:.:;;; ~~rC:r,ni.c! scgi~juk 
út a nyirkos út1cstcn t:·s egy jódarabig 
clki;;i•rjük. A tt"mplombúl jött. 

KL·rdf'Z.l!l't juk. Pergö nyelvvel és jó
kcdvYl'l ft•kl kl·rd~·~cinkre és minden 
.... zava a holdug:-.~·lg i..~cic patakcsobogása. 

- no!dug \';l!.~.\ ok! - n1nndja n~·:oma
tekkal az anyóka. - Pedig amint lát
i<Ü\:, múr úgy cliircgedt0m. hogy dol
gozni sc-1n tudok. Csupan egy foglal
kuzú:-;on1 \·an: rC'ggeltöl napestig a 
tC'mplomban \·;_1gyok. Naponta hatszor is 
~ljáron1 a kC'n•:-.z1útat; a nap többi rC
szl·bcn a rúz:-;afüzl·rcmct pörgetem. mert 
künyvbiil imúdkozni ncn1 tudok. E:jjel 
.iú gyermekeimn0! húluk. akik élelme
..:l·semr0l i:-; gondo:-;kodnak. Boldoggá 
tesz az Gr .Jl·zus nagy-nagy közelsége, 
hogy egi·,;z nap ott Ichetek a templo
rnúban. 

-- Dc hog:.; :-;;.re re t tc rneg ann:'r·ira az 
imút'! 

- !\Iert :-;ol\at szcnn~dtcm az élctem
!;cn; ncrn ,·olt az mús. mint egy nagy 
keresztút~ De a ~zen\·edés elvezetett a 
.Jt.J Istenhez~. 

Aztún a tl-li estl•n elbúcsúztunk a 
Kcd,·es Am·ukútúl. de a lelkünkben 
maradt nd(;Hii: <IZ a tl•ny, hogy szen
\·cdnun;, kell nekunk i:-;, fiataloknak. 
Kere>Ztutat kell júrnunk, hogy a mi lel
kunkben i:; laki~>t vegyen a boldogság 
kek madara! Tóth L~·\'la, II. o. IIC!sta. 

A KIS IIIT\'ALLO. 
Lassan, lnagambaml·l~:C'd\'C h:•pkedtern 

iiZ orszúgúton. A reggeli szellő lúg~;an 
silnogatta az útmenti fúkat. A fclkelö 
nap sugar<.1ival útü:C'ltC' ;1 szerénycn állú. 
csővC'rte fcsl.i.i!Ptet. I\lcgúlltam. Szemeim 
szmnj.1:-;:m tap~lrltak a kercs7.ten függö 
Kr• "'·t u:-;ra. S;.mte t rcztcm kezernben a 
kal~lpÚc:'ot. Jútt;.Hn a hatalmas vasszög 
nvom;.·m fel-..erkenü vl•rt ... Igen. ilZ én 
blinciln. 

A Fogarass:-.·-t,m:-.·a kis dü\öjéröl gú
gogú lib;·t;\ r()h;mt;lk az orsz;..1gút fel(• 
N:-.·oJnukb·m J(llt .Jú:-;ka. a lib:qJúsztor. 
H1rtelen L'gy f;1 múgl• Jl•ptern. NL·m akar
Lnn l.tl\·;n·nl a k1sfiú napi imújút. A li
b;.lk Jlllt~f'lll tlirod\·e gazd;.!jukkal hatnl
mas sz;..lrn:-o-c:-;apúsokkal haladtak az úsz
tat úhoz. 

,Júska pcd1g \cemeltt~ fejL•rill g:-.·ürött. 
el\'iselt sipkúJúl l·s letl•rciL•lt a rl•gi, szú
cttc térdeplilre. Ü;;szctettc napbarnított 
kczccsk<.•Jl-t i·s 1\lg~·ogó. úhitattal telt, 

tiszta gyermekszemével percekig nézte 
a fájdalmas Krisztus-arcot. 

- Jézus! Jézuskám. én nagyon, 
nagyon szeretlek T eged! - mormolta 
halkan és sovány kis karjai\'al átölelte 
a keresztet. 

Egy szuszogó turista cipelte felfele 
óriási hátizsákját Mikor a feszülethez 
ért, gúnyosan pillantott \'égig az imába
merült Jóskán. Egy darabig türelmc
sen \'árt, de megún\'a a dicsőséget meg
szóJait: 

- Hi> i)C',f>•n. ~e:"!1 f~jc;:néd 1r~.:"t>.· be? 
Merre kell mennem a Sajagos sziklá
hoz? 

- A tanya mellett egyenesen felfele 
- felelte Jóska . 

- Hát azt tudod-e. - folytatta évöd-
\'e a turista - hogy rnelyik az a ten
ger, mel>·be elsüllyedve nem fulladunk 
meg? 

A kisfiú iemét a kereszt felé fordult 
es a hilv31IÓ mindenrekész. áldozatos. 
szereleiével válaszolta: 

- Az úr .Jézus Krisztus! 
Bencze Mária. 

FATORNYOS KISFALUM 
VII. FEJEZET. 

A vámoscsaládi jegen~·ék. 
Komolyak, magasbanyúlók. A távol

boi olyanok. mint a kes!<eny acélpen
gék. Árnyékukban béké:-;en húzc)dik me.g 
a falu. 

Örtúllanak a falu felett. Ök a falu 
határvadászai. a falu zsanctúrai. Lélek
ben tisztelettel sÜ\'egcli iiket a falu 
('srnriPs népe. 

Látó szemmel figyelik " talunk éle
tét. Mindenröl pontos (•rtesUléseik \·an
nak. Azért az egyik delután megkér
deztem: .. Meginterju,·ultam·· öket a fa
luról. 

Húrom küdest tettem fel nekik. Ime: 
a) Falunkban suk a pletyka. ameiy 

nem egyszer a puszta rncg:-:zólúsból .t 

rágatomba is átcsap. Ha üs:-;zejön Ko
vácsné és Kcrekesné. akKor szid.iák ;.1 

Ladimyinet; ha hozzájuk jön Ladányi
né. akkor már húrman ~zapuljilk Tóth
ne!. Ha elmegy közLiiLik Kcrekesné. ak
kor a megmaradt kettó ;;z;clja to\·úbb. 
- de most múr Kereke~nl•t' - 1\leg
kérdeztem a sudúrjellcmíi jL~gen:-.·ékel. 
hogy mi enneK az u:-.:a '! 

A jegcn~·l·k (i:-;.-;ze~úgl~lk. I\lintha dl.~ 
akartük ,·olna mondani. hugy minclcnt..1 
né.::('n önnwuába, de hangos feleletet 
nem adtak a kérdésemre. 

b) A falunkban elbur.iúnzott a rossz 
ujság. Sőt a Nich Carter. Pesti Hirlap 
re\·oh·eres regl•nyei mellett stb. a fa
lun milrcsak \'i~szajáró rl•gi emlék lett 
ct Bihlia. A falu olYnsm~m\·aiban úsz1~ 
az árral: a rossz künv·;(k.kel l•s YÚlo
gatás nélkül minden ~·zellcmi piszkot <1 

kez(•be \·esz. Azonban nemcsak a sz.el
lemj síkon Ynn ez ig\·. hanem az érzel
mi síkon is. Gárdun,ui mondotta. hog~· 
ami a fértinak a hor. az a nőnek a 
ruha. A falun ~~ il•rliak isznak. a nők 
pedig cifrúlkodnak. A mai falusi nő1 
nemzedl•k - ti:-;ztelet a kiYételnek. -
a dh·athúbort füglya, finyós, nagyigL'
nyü a falu nüí túrsadalma ... A nagy
mamn szerint a régi \·il{lgban nern \·olt 
ez így! 

Nálam l'agu már Jé:us, s::íl'cm Ki.,.kir<ilua. Azl•rt ezekre vonatkozúlag 1s tnPgk('r-
Ertrd égre dobban szívem fénylü lángja deztem falunk jcgenyi'Jt. ezckl't az eg,·-
Ugye e.:után már núndig t.' elem les:el? szerü nemes jellelneket: mi minctcnncl\. 
Lelkem templomából ~ohnsem röppe,ts: az oka'! 

[el· . A jegen:'r·ek üsszesl1gtak e:-; most mar 

FEHÉR TÉL. 
K. R. hJngusan adtúk mc.g " fc!Plctet. 

1/<it·al Iloritott llegyck <'> J·olp.IJrk. 
01!1 magas.:tosak s fönségesek.' 
Mcrre ellátunk, csupa fehérséo 
11!1< n a tél, ilyen a s:épség. 

A lányka lelkéhez hasonló, 
l'rlikor a: még csak ró.:sabimhó, 
Fd1er:-.én vrs:i körül n lelkét, 
Ilzrcleti bá;os s:it:ességét. 

Imreh Márla. 

- Ennrk az oka az. hog:-.· hol·ntol'<lb/l 
a jal1111 is odUJlltotrul!h:, horn; n J..:l."
(folgok JObhan befo/ uá.•wi.Hik n: t'lll h ert. 
mint a nayu értékek.' 

c1 Falunkban. - cte <IZt h1:-;zcm. :-'<.1.1-

nos. mindcn faluban. - újabban az 1~
ten ügye utolsó lett. el:-ö a ~zórakozú:-.. 
\·agy \·asúrnap is a munka~ A lclkek
röl lekopott az Istenfi'lelem gyermekded 
1.ománca. Az ösök szcnt \'allú~út ncn1 
cl,·i jclentiiségü döntő kérd'''k''nt ke-
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zel1k. hanem hetykén csak telvállról 
veszik. Söt az evang~liumos könyvnél 
es a misekönvvnél is többre becsülik 
az ördög bibli~jút: a kártyát, mert vagy 
kárt:vúzni n1ennck a ,·asúrnapi tnise he
lyet t ,.~l.gy pénzeini í nis és korona jel
igére: a gyerekek gon1bozni és golyózni. 
külünii>en a jobb idők beálltá\·a!, úgy
hogy fatorn.\'os kistctnplomunk kong az 
tirességtöl a ht•t lwtedik szent napj{m ... 

C,irn n. bölcs jegenyékhez folyamod
~am tanacsert. A jegen~·ck ismételten 
iisszesúgtak. t•s meleg szí\·vcl ezeket 
kl'rtt•k tölem: 

- A1otuljam mey mindcnkinck, akil·c1 
találko:ok, Jwgu a )ó lstPH csak CQJWf 
J...ér. a:t, hogu imcídko.:::a11ak. imádko:
:cnwk (l mn9!1Clr faluért.' 

Tihan~·i :\likli>sné. 

HOSSAS -- 110\'Á'? 

El-elgondolkozom ... 
l' ram. honnan jöttem s hová \'PZPt az út, 
AmPIY itt számomra, Tetöled kijutott? 
Honnan jöttPm. At~·ám. i's mondd, hogy 

[miv<'gett. 
Ha Te n<'m segitni-l elveszitenélek. 
Pid bogárkára vajjon ki vigyázna. 
i-s ha eltaposnák, ugyan kinek fájna·~ 
Ki t1.1flná .ielf'nem. ki ismerne múltam. 
Eszre se vennt•k. hog~· •'IIPm és elmul-

(tam. 
Száz évvel <'Z t'lött ·~ 
Eppen igy süthPtett, rag~·oghatott a nap, 
Emberek sürögtek, forogtak, rohantak. 
Akkor is úgy gördült <'pp, mint most 

(az élet. 
Honnan jöttt>m. l'ram. óh mondd meg, 

[mi végett? 
Hiszpn nt'm is ,·ártak. nPm gondolt sen

(ki rám. 
St'm tudta jiittömt't az i·n •'desan~·ám. 
Sem szeretett ~rnki. nen1 törödtek Vt;

(lem. 
:\liK öriik terndbt'n ht'l~·t't szántál n<'-

(kt'm. 
Száz (•\"\'Pl uto.inam·~ ... 
Könnyü Pill<' rPpÜI át a kertek felett. 
llüs szpllö ringatja a falt'veleket. 
Kis t•salogán~· csattog t'!:~· bokor aljá-

(ban. 
Eml~kek őrlödnek az idö malmában. 
R<'Ren t>Helt>dtt'k. hogy \'alaha \'Oitam. 
f:ltem, munkálkodtam. \'ldáman dalol-

(tam. 
~irfámról a nevem az esö lemosta. 
Sem k<'rdezi st'nki kit' e korhadt fa'? 

Ki tudhatott ri>lam? ... 
Eg~·t>dül Te tudtál ri>lam. i·n JstPn<'m. 
Te számontartottad mindt'n ldt>gzetem. 
:\Jpgszabtad iilt'si't .zivdobbanásomnak. 
És hogy t.rtPd dobban. tanúja lész annak. 
Az<'rt adtad biorbe földi életemet, 
llog~· kamatoztat\'a adjam \'issza St>kt'd. 
Te \'ilágitsd meg el(i•sz i•IPtt'mPt. 
SuRárúton kiildtt'l. Tt' llozúd •ietek: 

Hun\·Jrl•::·.n :\Iagdoln:1. I\' L!imn. o. t 

S,\PLÚ:\1. 

Eiul\-d:-.~<~111 l.antu:-:-Kis:-; Antal· \"c
IL': fl·rf:u~~·,g. l k(inyn:-t. 1\la te1ten1 le 
d t.:.ezembi)! :\1 bi~:u~l·.-;ztcm. a lelkemmel 
ul\·a~t-dm. 

Önm;Jr,amh.~ nl zt'k. keménYen. ft:· r
':,~....;~,n B~ZIJ!l\' ~ok kelll·k hi~tfn·zik bc
iiílcm ;,!JhiJ/. hog:-· \·ezl·rfl,rfiú. · rnajd;:m 
\'t'Zl'rft:r:·l lchC'-.:-cK. A kon:·;\· úgY !C'l
lc<~L'Yltett. ho~v mt··::::i ... mf'gprflh;'tloJn a/. 
L':crhetctlcnt .. 

Az u~zkl·zi:-; ]p_ ... ;. :-:z,11nomra az üll(i L·...: 
,.::;dap~·~(';o;, <thfJ1 :-.t.ikl ;.11.ni t·~ :-;zipork<ú.ni 
~fj~ jelleJnem <tl·~·lJa. 

Az ilnádság: a gy;.1kon imc.ldsúg :-.út
mumra az 11!2:J"ódc~zka lesz, amcl~·en a 
n<tgy erkfilc"l Jcllcmnagy!-'úgok u1fln len
duluk. 
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A munku, a folytonos munka nem
l'sak nagy é1·ték, hanem jellemnevelő 
tényező is, a jellem faragása, a jellem 
csiszolása és a jellem megötvözöje. 

Azt is tudom, hogy végeredményben 
at. erények satuj:'lban és gyalupadján 
!orr ki a vezérférfiúi jellem és a vezér
lé>rfiúi átlagfölöttiség ... 

Vezérférfiúk, vezérférfiaki Azok ök. 
akiknek a homlokan különös bélyeg ra
gyog: a ki választottság bélyege ... 

Három hangot, három hívást hallok: 
a) Hiv a hazám! Olyan fiúkra van 

;.züksége a hazának. akikben lüktet és 
dalol a szebb jövő. Tetteimmel akarok 
válaszolni édes hazúrn hívására. TPtteim 
kis összetartó kapcsok lehetnPk a ma
gyar túrsadalom hatalmas épületében. 

b) Hi\' az Egyház! Második édes
an~·ánknak: a katolikus Anyaszentegy
háznak i< olyan férfiakra \'an szüksé
ge. akik nemcsak másokat szerelnének 
felülmúlni, hanem önmagukat is. Gyö
nyörü eh·: szerinte élek! 

r) Hl\· az lsten is! Söt mindenek
e Jöt t az Ö h h· ásának tartozom engedel
meskedni: kint a ci\'il élet porondján 
l'lni az ö szent töiTényei szerint. A ne
me, élctel\·ek tején és kenyerén aka
ruk c•lni és igy megszentelödni. Ez az 
1g.Pi vezérft'•t·fiúc;:,~g' ll~·en akarok len-
ni! Fenyvtsi Vilmos. 

D(jtigÖ dongó búrsonu s:árnya, 
tg,ll'k áll a hajam s:ála. 
El nem bujhatok előle, 
Jürt "' élet sok :öngesc. K. B. 

A kegyelem. 
Ami a levegő l·s a vér ;~. test számára. 

.~;~ a kegyelem a lélek számára! "Nálam 
nélklll semmit sem cself"kPdhettek". -
mondja az úr ,Jc•zus. Gyarluk vagyunk, 
,;ut:ík. '"t•kenyek. magunktul képtele
nek arr,,, ho~v az lsten liainak életét 
i·! juk; de az 'úr kegyelmével pótolja 
hiimvaink:.t: .. Elég neked az én kegyel
nwm' · --· munrlta Szt•nt Pálnak. 

Ha:-.znúljuk azért a szentségeket e~ 
1múdkuzzunk sok<It lelkünkben a kc
gyplemjúriJSt•rt! Mert a kegyelemben az 
t:r .Ji·zus od<Inyujtja nekunk a kezét. 
azt a test véri gyünged és m&gis oly erős 
kezet. Atlendlt az élet örvényein és 
fcrt<-Jin. föl\·onz magához es a keblére 
ölel! 

S jú uckiwk a:(m s.:ent keblen 
111cgpihcnni! 

Szabó Laci bgimn. V. o. t. 

tOY, VAGY t)QY'f 

- E:desanyám! - hízelgett Piroska. 
Édes anyácskám, tavaly ígérted, hogy 
az idén elmegyünk a farsangi bálba. 
Hogy a te drága menyasszonyi ruhád
ból nagyon szép ruhát lehetne csinál
tatni. Azt is mondtad! De úgy gondo
lom, kár azért, inkább újat veszünk! 
.Jó'/ Kék taftot. Ezüst cipövt>l. Jaj de jó! 

Féllábon körülugrálta az asztalt. 
- Jaj de jó! A te édes Pirikéd bál

királynő lesz. Mondd már te is, apus!
fordult édesapjához, aki összeráncolt 
homlokkal meredt ujságjába. 
. -Hát!? Mit mondjak, - legyintett. 

Ugy is a felesége meg a lánya döntik el. 
Az asszony hallgatott. Menjen a lány? 

Sok pénzbe kerül. Ne menjen? Nem 
megy férjhez. Puci is úgy ment férjhez, 
hogy folyton bálba vitték. Meg Bimbi 
is. Igaz, hogy elvált mind a kettő egy 
év múlva. De ök okosabbak lesznek. 

- Jó, kislányom. Alighanem elme
gyünk. 

-- Hurrá! Tört fel a fiús kiáltás. Te 
vagy a legdrágább anya. 

összeborzolta édesanyja haját, csupa 
szeretetböl. Aztán kiperdült, mint a för
geteg. 

- Édesanyám! EI\'Isdek nz idén a 
farsangi bálba? - Kérdezte Gizike. Ta
valy azt mondtad, hogy. . . úgy sze
retn.<k? 

- Nézd kislányom, Pistinek új ruha 
kellene. Két éves már a sötétkék Évike 
a te nyolc éves kabátodban jár. Jó, 
hogy mindez még várhatna a jövő hó
napig. de a szíved mit súg? 

Gizike gondolkozott. Pedig már el
gondolta a szép habfehér ruhát. Nem is 
lenne olyan drága. De, mégis. ö annak 
idején mindig új kabátot kapott, a kis 
E:\•i pedig az övét hordja. Igaz, hogy 
egész jó, de ... 

- Igazad van, edesanyám. 

Szervusz. Lal'il<ám. Uratulálj. Háza
sodom. 

- Ne beszélj, Pirike'! 
- Dehogy! Pirike! Bálkirálynőt csak 

nem \'eszek feleségül? 
Kovács Rózsi t. képző V. o. t. 

ERÖVEL, SZERETLEK. 

A jóra törekvés szent kötelessége min
denik.nek: az iskolába járó, otthon, vagy 
a gyarban dolgozó fiatalságnak is. Ez 
eletünk főfeladata! 

Hogyan nevelhetjük magunkat jóra? 
Főleg erövel és szeretettel. 

Az erő arra képesít, hogy az ember 
hajlíthatatlanul elvei és meggyőzödései 
szerint cselekedjék. minden körülmény 
között gennces maradJon! Az erőnek 
kegyelemmel kell párosulnia. Az erő
nek minden tehetségünket !el kell 
emelnie és meg kell koronáznia! 

A szeretet, az erö szilárdsága mellett 
biztosítja bennünk a könnyedséget, a 
rugékonysága! és a lendületet. A szep
seget rs a harmóniát! A melegséget és 
a poézist. A bájt és a kenetet ... 

Mindkettőt, - n= erőt és szeretetet, 
- megtaláljuk Krisztusban, nki a jó
ság tökéletes példaképe. 

Szabó Györgyi ly~eum, 1\'. o. t. 

.Januári pál:o-ázatunk 

bt•ku!dési határideji·t meghosszabbitot
t uk febr. 9-IK. 

Kapisztrán-Nyomda, Vác. 
Müvezetö: Farkass Károly. 

Printed in Hun~~:ary. 



LEVEL EGY HETEDIKES GIMNAZISTA 
BARATOM HOZ. 

Kedves Barátom! 
Hn az öröm és áldozat csodálatos tavaszi esöje te

~epe-rmete,zte a lelked, meg~rinti szddat az Or, hogy 
epíts és ultess, hogy rombol' és szórj szét (Je-r. 1 9-
10). Kidl!ít az élet zivataros pusztdira. Arra hivott, 
hogy hirdesd dicsőségét és hirdesd országát. Ha meg 
elfog a félelem, a gyöngeség, füledbe cseng majd sza
va: ,.A kegyelem idején meghallgatlak és a szabadulás 
napján segítségedre leszek. Hogy azt mondd a fog
lyoknak: eredjetek! Es azoknak, kik sötétségben van
nak: mutassátok magatokat!" (lz, 49, 8-9). A bűn fog
lyainak szabadulást hirdetsz s a sötétben l>otorkálók
nak megmutatod, merről hívogat a fény! 

. Es megnyilik ellltted az egész világ. .,A szélt1észek 
b~ harco:. az égi láng villáma, harmatcsepp, virágszál, 
mmden targy egy ablak, melyen át a végtelenségbe te
kintünk." (Carlyle: A hllsökrlll, 17. lap). 

Előfizetö testvt'reink kö7ül sokan az 
elöflzetésl árnál többet küldtek szer
kesztőkesztőségünkbe a Magyar Barát 
és a ferences sajtó céljaira. Áldozat
készségüket fizesse meg a jó lsten es 
Szent Ferenc Atyánk. Mlnden fillérjük 
a ferences szellemet szolgálja. 

Árpádházi Boldog Margit 
szentt.-.avatását, a szentéletú magyar 
királyl~ány tiszteletének terjesztésevel 
készitjük el a leghatásosabban. 1\lár 
sajtó alatt van kis lmafüzetünk, s arra 
van hivatva, hogy Szent Margit tiszte
letére gerjessze mlnden magyarnak, kü
lönösen a magyar leányifjúságnak szi
vét-lelkét. Előre is felhívjuk kedves ol
vasóink figyeimét új szentünknek, a ma
gyar ég legújabb csillagának, Pannonia 
virágoskertje legfrisseb hajtásának lé
lekben es Imádságban való megünnep
lésére. Ne elegedjünk meg az ünnepsé
gekkel és a szentbeszédekkel. hanem 
álljunk Szent Margit közbenJárásáért 
esedező testvéreink táborába. Szent Fe
renc gyermekel boldogan terjesszék 
Szent Domonkos Atyánk magyar leá
nyának tiszteletét! 

A Fájdalmas Szúzanya tiszteletének 
imafüzete a megjelenés előtt áll. Egy
két nap mulva postázzuk. Kérjük meg
r!'ndelőink elnézését ezért a késésért. 

Iskolanóvérek. Kula. H. A.-né, Bor
oodszemere, K. V. Adorján, Zs. J.-né 
Kunágota, Sz. J .• Cegléd, özv. K. J.-né, 
Kaposvár, K. M. Dunaföldvár, B. M.-

ö fönséges, gyllzelmes, papi élet! Mlnt Szent Fe
rencnek, úgy minden papnak megmámorosul a lelke 
é~ Naphimnuszt zeng ellltte az egész vílág! Ezt a nap
htmnuszos életet, mezők liliomdból is Gondviselést hir
dető hivatást úgy-e örömmel vállalod? 

Ebben a testvéri reményben ölel: 

P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

Címem: Margitkörúti. Fe-rences Tartományfőnök
ség, Budapest, ll. Margit-körút 23. 

né Alattyán, E. l. Herencsény. S.J. Má
ramarossziget, B. l. Vörs, B. J. Szabad
ka, P. A. Székesfehérvár, S. A.-né Bol
dog. Annunciata Növárek, Szombathely. 
Kultuszfüzeteink terjesztésében kifej
tett buzgóságukért köszönetet mondunk. 
Az úr Jézus magvetésében vesz részt 
mindenki, aki az evangéliumi eszmék 
és a vallásos élet előmozditásim fára
dozik. Szent Ferenc Atyánk áldása le
gyPn jut~lm'..l!~. 

F. l. ~rdliget. A magyar Barát elő
fizetése 1942. dec. 31-ig rendezve van. 
A Szentföldre vonatkozólag a lap ki
adóhivatalánál Bp. XII .. Henrich Ist
ván-u. 1-5 érdeklödjünk. 

A IYÖngyösl Fájdalmas Szüz uj kegy
oltárának terve. A Szüzanya épiti Ujra 

kegyhelyét. Segítsd alamizsnáddall 
Megfizet érte! 

Többeknek. Ismételten közöljük, hogy 
a Magyar Barát szerkesztősége külön 
vált a Szentföld és az Isten Dalosai ki
adóhivatalától. Mégis többen a mi 
csekkszámlánkra küldik a Szentföld és 
az lsten Dalosai elófizetését, s így az 
összeg megjelölésének elmulasztása mi
att többször zavar tárru<!t Nagyon kér
jük kedves olvasóinkat, hogy mind
egyik folyóiratnak az előfizetését a 
megfelelő kiadóhivatalban, illetőlPg ?.n
nak csei<szilmlajan mtézzék el. 

Kedves Olvasóink körében hire fu
tott, hogy a gyöngyösi harátok kegy
helyét, a Fájdalmas Szüzanya kegyká
polnáját megújítják a ferences atyák. 
Többen a Magyar Barát csekkszámlá
ját használták fel arra. hogy adomá
nyaikat Ide juttassák a gyöngyiisi Fáj
dalmas Szüz tiszteletére. Örömmel 
ajánljuk fel szolgálatunkat a szent cél
ra. Kedves Olvasóink további adomá
nyait ls szívesen közvetítjük. A leg
utóbb beérkezett adományok: 

Kakuja Antalné 20 P (a Ma1;yar Ba
rát ~eljalra küldött 10 P-t kOiön ls kö
szönjük). - Szent Ferene Harmadik 
Rendje, Tőrincs 10 P. - N. N. Hugyag 
2 P. - Birinyi Istvánné JYil.ltése 5.90 
P. - Körmöczi Viktória gyüjtése 60.30 
P. - Szentlőrlnckátal hivek 26.70 P. -
Szent Ferenc Harmadik Rendje, Nagy
doroll 14.30 P. - Litkel Ferencné gyüj
tése 7.30 P. - P. G. Battonya 3 P. -
Sz. 1.-né gyüjtése Nagyillved 5 P. -
Szen& Ferenc Harmadik Rendje Szücsl 

9.60 P. 
Sz1ves láradozásuka& jutalmazza meg 

a gyöngyöst Fájdalmas Szúzanya! 

LELKI SZÖVETSf:GE'l' 
t 

HALOTTAINK: 

kötunk kedves elöfizetötestvéreinkkel. Imádkozni aka
runk értük, hogy tanitásunk fogjen a lelkünkön. Imad
kozni akarunk lelk! O:,s testi javukért. Testvériségbe 
akarjuk fonni olvasótúborunkat: egymásért imádkozó 
és aldo7.Ó lelki kot.iissi•gbe! Ennek a testvériségnek el
mélyít<'"" cc;jabúl minden hónapban egy szentmis<'t 
mondatunk elöfizetöinkért és hozzátartozóikért Az Ur 
Ji·zus áldozatilnak a végtelen kegyelméból egyformán 
reszesedünk mindanny1an. Hisszük, hogy ez a lelk• 
szövetség szarosabbra füzi kapcsolatunkat s rnérhetel-

len vigasztalásban részesit édes mindannyiunkat! 

Bende István, Vörs. 

Ozv. Felföldi Istvánné, Nagyréde. 

özv. Hajdu lstvánne. Szeged. 

Wiskovszky Kálmán, Szeged. 

Nyu11odjanak békében! 

Azokért az elhúnyt elöflzetőlnkért, akiknek elköltözé· 
séröl értesülünk, egy-egy szentmlsét mondatunk. Ezen
kivül minden hónapban egy szentmlsét mondatunk 
összes elhunyt előfizetölnkért és elöflzetölnk elhúnyt 

hozzátartozóiért l 



A LELKI iLET FERENCES MESTERb 
elmen sorozatosan jelennek meg a keresztény tökéletesség 
kis könyvel. A lelk! élet ferences lrólt és tanltóit gyUjtjük 
egybe s Ismertetjük meg a ferences szellem iránt érdeklődő 

hivekkel. Eddig megjelent kötetelnk: 

__ ............... *"'-

lel .. ~aa.urlotooo,,d .. l.ai 

eu.J(,..O• J-'k.A• o.ra 

A Sz..€ R ETET
ZSARAT f'! OkA 

Szent Bonaventúra: 

A LiLEK ÚTJAI ISTENHEZ. 

A keresztény. bölcselet és hittudomány 
remek összefoglalása. A müvelt lelki 
emberek fölséges vallási világnézetet 
nyernek benne. Végigkísér a tapaszta
lati, a szellemi és az isteni lét világán, 
hogy aztán a teremtett dolgok lajtoriá
ján Istenhez emelje lelkünket. A máso
dik kiadás sajtó alatt. 

Meyer-Máriaföldl: 

SZENT BONA VENTúRA LELKI
GYAKORLATOS VAZLATAI. 

Gyönyörű elmélkedési vázlatok. Papok 
és hivek kitünö vezetót kapnak benne 
lelkigyakorlatok vezetéséhez és végzé
sehez. Sorraveszi a hagyományos lelki
gyakorlatos gondolatokat, és a Szeráfi 
DJ!o;tcr :!j!~:'ln s~éb!t~tj~ meg az örök 
igazságokat. A masadik kiadássajtó alatt. 

Szent Bonaventúra: 

A TOKtLETESStG KIS TVKRE 

szerzetesnök részére. DP minden hívő 
nagy haszonnal forgathatja, mert a ker. 
tökéletesség egyetemes elveit ismerteti 
közvetlen, meleg szavakban. Szent Bo~ 
naventura erénytanának kitünő össze
foglalása ez a könyv. A lelkiélet iro
dalmának gyöngye. Ára 1.- P. 

Milánói Jakab, O. F. M.: 

A SZERETET ZSARATNOKA. 

A lelki élet egyszerű nyelven megirt 
rendszere. A lelki irodalom Jegszebb 
lapjaival találkozunk benne. Szent Bo
naventura kiváló tanítványa vezet a 
szemlélődés magaslatain, és lzleltetl 
meg. mily édes az úr, s mekkora bol
dogság megvetni a világot s egyedül 
Istent szeretni. Ara 1.50 P. 

P. Szedö Dénes, 0. F. M.: 

PHILOMENA. 

Ferences himnuszok. A középkori fe
rence• köitök Jegszebb \'erseit találja 
meg benne az olvasó. Irodalmi esemény. 
Müvelt közönségünk az ,.Amor Sanctus" 
ferences remekeívei ismerkedik meg. 
A magyar himnusz-fordítás Jegkiválóbb 
mestereivel tal!llkozunk ebben a gyüj
teményben. Ara 1.80 P. 

rRrndl Jrlvényt, kordát, skapulárét, érmecskét, lma
könyveket és egyéb krgytárgyakat rendelJDok a 

KATOLIKtJS KtJLTúRHAZ 
kel)'tárgy- és paplrkereskedésében 

GYONGYOS 
Pap Melklzedek-u. 22. 

Kapisztrán-Nyomda, Vác. 

,·n,.,~a,,d,.k 

ll {,-//.:t'lllllltl 

Szent Bonaventúra: 

SOLILOQUIUM. 

Beszélgetek a lelkemmel. A szent atyák 
nyelvén szólaltatja meg a Szeráfl Dok
tor a lelki élet alapelveit és a kegyelmi 
élet legédesebb titkait. Négy lelkigya
korlatban foglalja össze a lelkiélet Is
koláját s vezet be az életszentség tudo
mányába. A legegyszerűbb lélek ls él
vezettel olvashatja és követheti az ere
deti bonaventurai gondolatokat ebben a 
leegyszerúsltett alakban. Ara 1.50 P. 

Következö számainkban Breton Bálln&, Szendey Agos
ton, B. Rarnon Lull, Szlénal Szent Bemardin, Aikaniaral 
Szen& Péter és sok más régi és mal lelki ir6 múvelt tárjuk 
a magyar közönség elé. 

SZENT FERENC ATYÁNK SZELLEMiT SUGAROZ
ZA a ferencPs Irodalom mlnden terméke. Szép lelki olvas
mányok, mély tanulmányok! 

l. Majsai-Dám: Assziszi Szen& Ferenc világi (lll.) rendjé
nek VEZF.RKÖNl'VE. Hatodik bővített kiadás. Ara fűzve 
1.40 P, vászonkötésben 2.20 P. 

2. Dr. Dám Ince, O. F. M.: Ferences Misszálé. Függelék a 
Szunyogh-féle Misszáléhoz. Ara vászonkötésben 2.50 P. 

3. Gemelii-Takács: Franclskanlzmus. Ara 3.- P. 

4. Zadravecz István, O. F. M.: Alverna. Ara 1.20 P. 

5. Pálffy Erzsébet: Szen& Ferenc szen&élyel. Ara 1.- P. 

6. Magyar István: Magyar képek Szen& Ferenc Atyánkról. 
Ara 1.- P. 

7. Dezső István: P. Florentini Teodóz élete és a keresztes 
növérek társulata. Ara 1.20 P. 

8. P. Majsai Mór, O. F. M.: Biztatások a szebb világba.· Ara 
l.- P. 

9. P. Meyer-Unyi: Ferené testvér (Szeut Ferenc élete és 
múve). Ara 1.- P. 

10. Bello Mária Lénárt, a Ferencrend egyetemes főnöke: 
Szen& Ferenc Harmadlll Rendje. Ara -.30 P. 

ll. Pálffy Erzsébet: Szent Pukál élete. (Elfogyott). 

Osszegyú/t íróasztalán a munka 7 

Sok az fmlual6Ja ? 

Könnyítse munkáját és vegyen maclern 
hordozható vagy irodai írógépet l 

~ fdtltekkktt ! 
~t4 dg.! 
~ 6ea.~! 

Vajda Zoltán J6Ziilifl'f" 
lr6~t~P ~.. 111z.imo16.rép kerP!Ikedi ré~rtil 

KUU•E!!i.l', Klapka•utea 3/a. 
Teletou 1 148-303. 

Használt gépét magas áron cserélem be ! 

Felel6s müvezetó: Farkass Károly. 
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