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ccMAGYAR BARÁT•• 
t-16fizt>tési ára t-gész évre :~·60 P., félévre I·BO P., egyt-s szám ára :iO fillér. 

Csekkszám : 51.581. 
A kéziratokat mindt-n hó l-ig küldjük a ~zt•rkesztlÍsé~be. 

Kéziratokat nem lÍrzünk meg s esak portó mellékelé~e est'téhen kiildiink vissza. 

Levelt•kre csak válaszbélyeg ellenéhen válaszolunk. 

Szerkesztóség és kiadóhi,·atal: {;~·éinj..')'Ös, ··ereneesek. Postafiók 103. Telefon: 179. 
(\tt·,.:hháli llljan kfrjllk n lól.l'rkf"s:r.lől. ~ 

A MAGY AR BARÁT védőszentje Kapisztrán Sze nt János, a törökverő Hunyady 
János barátja, a nándorfehérvári győzelem lelki vezére l 

A MAGYAR BARÁT Kapisztrán hitével s lelkesedésével áll a mai magyar életbe isi 
Pusztuljon a pogánysúg s élJen Jézus! Vesszen a magyar lé
IPkbnl o ltiretlenség, a közöny, a bűn, főként ·a káromkodás, 
s lépjen helyébe Krisztus-király! Jézus nevét dicsérje a magyar 
ajak, Jézusért dobogjon a magyar szív, Jézus ügyéért har
coljon a magyar kar ! 

A MAGYAR BARÁTOK eszményi alakjai közé állította lsten az olasz származcsu 
Kapisztránt. Hivatása a magyar történelem dicsőségévé avatta, 
s b magyar szentek koszorújába füzte 

A MAGYAR BARÁT oltárra emelt mintája és pártfogója így lett oz olasz Kapisztrán 
Szent János l 

A Rend törtt'netH, bPisó HPIH, jelleg- J..RDEKEL 
•etes •·onásait nagyszer' összefoglalás- L 
ban adja ez a füzet. Rövldst'gt'ben is A FERENCREND ? 
köteteket pótol. Minden III. rl'ndinek, 

ferenceseket tisztelönek, barátnak k~szü-

lö Ifjúnak fölt<'tlen meg kell szereznle. 

KHszínű nyomú, 26 Márton disLitórajz 

rUenére ls ára csak negyven (40) fillér. 

A Ferencrend Jelkipásztorkodással. ar 

Ifjúság nevelésevel, bel- es külföldi 

mlsszióval foglalkozik. Aki a Ferenerend 

kötelekében papként akar Istennek szol

gálnl, érettségi, lll. a \'lll. gimná

t:iumnak félévi bizonyítványával jelenl

kezz~k: Föl. Ferencl's Tartományfönök

ség, Bp. ll., 1\largit-körút 23. cím alatt. 

Felvetl'lnl'l e l ö n y b l' n rt•szpsülnek 

azok, akik Jpgkésöbb május 31-ig jp-

lentkeznek. 



MAGYA 
oF E R E N~C ES 

XXII. évfolyam. 3. szám. 1942. már<·ius 15. 

MPg,IPIPnlk mindrn hú 15-fn. 

Gyász 
, 
es öröm. 

A~ egyházi L'\' <'gyik napjának szPr
tartásaiban sem tala! unk annvi eller.
t(•tct. mint a nag~·p(·ntPkébPn·. Gyász. 
fpkctp ruhák. sárga g~·<·rt~·ák. IJ<,
rangszó hP!yett kattogó kprepeli·s. 
gyászzsolozsmák tompa morajlúsa. 
Passió. panaszos i·rwkl•k. a mindpn 
i•kességüktiil mc·gfosztott oltúrokon 
esak a lV!c•gfcoszitett alakja áll kitárt 
karokkal. Enn~·i gyász ki>zöt: mi·gis 
diadali-m·k zendül fl'i a Swnt K<·
n·sztrül. Gyász l·s {Jrüm l'g,vbl'n. Szin-
1<- c•ll-nk mPr<•d a ki·rdi·s: mi t·z. h<'rt 
az Eg~·h;:1z is ~Ír\·a \·igad? 

Gyrís:ol11111;. ,\ nag~·pi•n!<-k gvá
szában a k<·n·sztrl'feszitl'lt Fújdalmas 
Fi·rf1Lr ali. A fájdalmakkal elborított 
lstPnembPr. :\IPgk<·zdk szen\'<•di•si·t 
nag~·csütörttik i•.J.i<·l az Olajfák h<·
_gyi·n. fol~·tatta Annásnúl, KaifásnáL 
rnc•gjárta HPródest. Pil<itust. Tanit
\'ányai magára hagyt<'rk . .Judas <-lad
ta. Pi•!<'r mPg:agadta. a szolga areul
ütótte. a poroszlók ron.~g.\·ú vPrtl•k. 
tii\·issel koronázták. kigún~·<>itak. a 
nép a gonosztt•\·iin<·I is alúbbb<•esültv. 
Herodps kigúl1\·olta. Piliitus egvi·ni 
t>rdekl'il·r~ odal;)ktl' t•lh·nst.•gt.•inl'k s :1 

kl')'('.'iZ1l'l1 kl•t gt)llOSZlv\'Íl koz()tt függ

\'l'. húron11.)1'<11 halültusa utún, utolsú 
l'Sl'PP \·l·n··t ts k1adta. s n1l'ghalt. 

c;yúszr;t kl·sztl't i•t a Prúfl·ta :-;Zi.\\' a 
.·\· ,~,1 Ut;f11'1H !Jiiiii'H'I"I l't'l"ff'H! H!I'.IJ 

"' EziTt ,l l!\'il.··l. 1'/1'11 !':tq:h/tl:-> 

vnl'k: l'tl·r: :; l!,\':.t:.,/lllll<tk. :.;arl!,a ~.\'l'l-
1 \'Úk. l\t'l11a ..... :t~i .\ .L!.\·a . ....;;;_...;oJo; . ...;rnúk 
r~lindvn ...,,:1\';t n1.q .. ;.t .t m.Jrdn...;f.l lt-!kl
l""ll11'!t·t ()It nL·•Idl/1/ll'tiH. hl; /Urtul,-
1, t•/ te/: ll: lll 11 )/, l. l'.: t'f t'/; 1d1• t'S i USStl

tol: \'11 11-t' ()/11 lliHilll!lllt, 1111111 u:: t'li 

IU.Jdli/11/UIII. 11./l'rT [, s·/,/"t'ft•/t CIIUt'lll. 

111t11111 11H<JII!riii(Ítlltll u. r·r. s:.ol

'''11; lwrcq~/UIItd, rUIJ'iiiH (.it-r 1. 1~) 
.\ Pa....;....;rú t':-./ttnkht· JlllLil.l.t. h''J...!..\ 
mil_\' '-'11k ..,;, 11 !llt·~J:--Illt·tt .; :11 ;, !lll 1.., ,t;t 

:tnl11 ll1<''td,;.h:ttl oh· g_\.d<\Jdll t lJtt·I-
1Liflk. :\z ltnpn•pl·n:l\<\ p.tn:h/o:.; t'flt·-

P. Kollár Kázmér, O. F. M. 

ke: .. Én nemzetem .... tc ellened mit 
\'étettem'' Felelj meg immár énne
kPm!. Egyiptomból kimentedben. 
nvilúst :ettcm a tengerben. Te mel
lemet nregnyitottad. piros vérem ki
ontottad. Ellensi•ged én megvertem. 
a Fáraót el\'esztettem; Te ostorral 
tPsl<'m \·prted. talpig vérbe elkever
ted . . Én Kánaán dús földére be
\"it!Pl<-k, nag~· bőségre; Te Golgota 
zord h<·gyére \'itti·l c•ng<•m swnvedes
n· .. - Nagyon é•rpzzük azt is. hogy 
l'Zt:k a panaszok nemesak a zsidó 

Frláldnzlalntt. mrrt öma~:a akarta. 

1wpnl'k :.;t'dn:tk. hanem nl·künk is. 
.\1. olt~'trok nH·gfu:....zt\-~l :dln~1k. hi~zPn 

.t Kri."t us t .Jl'lk<·pPzik. ak r r,· r úrilik 
111.1 a pr,·lrt··t:t _..;za\·a Sem rolt scm 
~-,·P-"''U''· .\'('Hl el.-es."'L;~,e. hop_l/ nu•p
,,~ -:.ul: ra JIU. mecp·ctctt !'nit, ll'p
r./11/so u: t•mllcrc( l~·o:olt. Arcu 
!:l liTCt/ll 11/C(/I'Ctt•tt t;S e/n• /tCtt ro/t. 
,,_('1'~ .11nn ~~ IH•cs1dtul.: f·ír: ,.(df)ball 

111 /,,-~t'(/St ~lt'r•tkcr (l ,,,11·dn:ru. ·"cr 
lt:tl!aii.IUIPri,•lf •Í rc-:t'/tc, a 1111 

1.' ''~'•' .sll~i<lllll;l'rt ,..;,·bcsittctett Hit'~/. fl 

,,,.1 IH!IIt'llll:t··rr tnretett oss:e, a m1 
;,t·l:,·s .... ·t;~/Ílll1d;rt /'Uli ra_1ta a feH_lliték, 

Fele::.:-. i-:i·::dó és szerkesztö: 

P. dr. Dám lnet', O. F. M. 

• • 

s az ő kék foltjai által gyógyultunk 
meg ... Az Úr őreá helyezte mind
nyájunk gonoszságát. Feláldoztatott, 
mert őmaga akarta ... (lz. 53, 2-7.) 
És mindezek mellett ott mered még 
elénk a kérdés: Mit cselekedjem ne
ked, Efraim, mit cselekedjem reled. 
Juda? (Oz. 6. 4.) 

Mégis diadalének zeng: Kereszted 
előtt hódolunk, Uram, és magasztal
juk dicsőséges feltámadásodat. merr 
11 keres:t m i att JÖtt az egész riláqra 
a: örönt. 

Mi lett \'olna. ha Krisztus azon az 
ör\'énylii mélységen. amelyet a bűn 
\·ájt Isten és ember közé. nem veti 
hidként keresztül az ö vérével ázta
tott keresztfáját. hogy Istentiil a ki
Pngesztelést meghozza s a hozza \'aló 
közeledésünket biztosítsa'' 

Nos. itt mig gyászoljuk bünössé
günket. addig tényleg diadaléneket 
kell zengenünk erről a szenn·désröl. 
:\'em kön'tkezetlenség az Egyháztól. 
hogy il~· dic,himnuszt zeng g~·ászá
nak kiizl'pette is: 

..Hü kerl'sztfa mrnden fanál 
Szazezerszer ncmcosl'hb: Virag. 
lomb. fa draga termés - Errliín nem 
nii becsesebb. ~~ Édes Ag :<'. i•dPs 
szpg tP: - De a tl'rhed édcsebb" 
(lru.r fidel•s Németh I. forrl.) -

.. Rajtad tündöklik. elraga fa. -Ki
rúl\·i vérnPk bíbora. - 0, vaJasztott. 
jPIZ·s faag. ~- Ki szeont testet karoltad 
ú'. -- Világ bün&n<•k zálogát - O. 
boldllg ág. tt• hordozad. - Az Piil'n
si•g gonosz fe]i•t -:- l\Ieg\'últónk ra J
tad zúzta szé-l. -· L'd\'iiZI<'gv. k<•rc•szt. 
szcnt n•ml•n\' - A szcn\·ecit·s C'Z ün
rwp<·n·. !Vl';_illa RL•gis. Sik S. ford.) 

A nag~·pi•ntl'k szüksi·gsz<•rü Pliíz
nH·nvt' a hús\'l•tnak. Küzdp}t•m nl·l
kül i1ines gyiizl'inws diadal. 

Az l'iiik<•pek már Pl,ír<' hirdetik a 
nagypl•ntt•k n1egn .. •nditi"' t•scml•n\'t'll. 
dt· magukban üresek maradnak nag~·
pl>ntPk nélkül. Abel \'én• is fPlkiál-
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tott az l!gre, de bosszúért csak. A 
húsvéti bárány ajtófélfára kent vére 
is megmentette az elsőszülötteket, de 
csak ennek a mulandó életnek. A 
Vörös-tengeren való átjutás is meg
hozta a szabadságot, de csak az egip
terni szolgaságból, utána még Babi
lon is következett. A keresztre húzott 
rézkígyó is adott gyógyulást a kí
gyók marásától, de a paradicsomi 
kígyó marását mégsem tudta meg
gyógyítani. Most jő fájdalmai köz! 
Krisztus, a megfeszített Istenember, 
s az előképeket egyszeriben betelje
síti. V ére felkiál t az égre és irgal
mat, megbocsátást szerez; a kereszt
fán végigömlő Yér nemcsak az első
szülötteket menti meg, hanem mind
annyiunkat megment az örök halál
tól és biztosítja valamennyiünknek 
az örök életet. A keresztség vizén ke
resztül bevezet az istenfiúság életé-

be. A kereszten függve nemcsak gyó
gyítja a paradicsomi kígyó marását, 
hanem magát a sötétség hatalmát is 
teljesen összetöri. "Halál, halálod le
szek; Pokol, a te halálramaratásod 
leszek!"- énekli róla a papi zsolozs
ma. Krisztus, a jövendő javak fő
papja, . . . saját vére áltn.l ment be 
egyszersmindenkorra a szentélybe 
örök váltságot szerezt•e . . . {Zsid. 9, 
11-12.). 

hogyan adhatta volna a keresztség 
vizét, és a bűnöket eltörlő, Istennel 
kiengesztelő bűnbocsánat szentségét? 

Sirnunk kell tehát, hogy vigaszta
lódhassunk; gyászolnunk, hogy örül
hessünk. 

Az Emmauszba bandukoló kislelkű 
tan!tványoknak maga a Feltámadott 
is ezt magyarázza: O, ti balgatagok 
és késedelmes szívűek mindazok el
hivésére, miket a próféták szólottak. 
Hát nem ezeket kellett-e szenvt~dnie 
a Krisztusnak, és úgy menni be az 
ő dicsőségébe? (Luk. 24, 25-26.). 

Nekünk pedig a mi Urunk Jézus 
Krisztus keresztjében kell dicseked
nünk, - énekli róla a szentmise -, 
Kiben üdvünk, életünk és feltámadá
sunk van: ki által üdvözültünk és 
megszabadultunk. 

Nagypénteki gyászunkon áttör már 
a húsvét al!elujás hangulata. A meg
feszített Istenember látásán gyászo
lunk, hisz az Isten Fia volt, aki ér
tünk így meghalt,- hogy aztán har
madnapon annál újjongóbban zeng
hessük: Alleluja, hála legyen az Is
tennek! 

A húsvéti Allelujának a nagypén
teki győzelmes szenvedés ad lendü
letet. Ha Krisztus nagypénteken nem 
hal meg értünk, hogyan hozhatta 
volna az Atyától az engesztelődést, 

A KATOLIKUS AKCió SZOLGALATABAN: 

Az istenkáromlás a ma~yar büntetőtörvénykönyvben. 
lrta: D r. S c h r o t t y Se b es t y é n, budapesti kir. itélötáblal tanácsjegyzö. 

Az Actio Catholica Országos Elnöksége ez <'v januárjá
ban kíméletlen harcot, társadalmi mozgalmat indított a ká
romkodás ellen. E mozgalmat országszerte elterjesztett "l\1 i
é r t b á n t o d?" felírású és a földből kiálló hatalmas keresz
ll'! ábrázoló falragaszok hirdetik. Ílt'nk visszhangra talált a 
magyar társadalomban. E harcot magáé\'á tette valláskülönb
ség nélkül minden ma!:)·ar ember, aki a káromlást az isteni 
és emberi tekintély elleni merényletnek minösítl. 

A káromkodás l'lll'ni közdelemnek szükségességét azon
ban nemcsak az Egyház felfogását képviselö Actio Catholica, 
hanem ezt ml'gelözöl'n a magyar állam is érezte. Ezért a ré
gebbi idökbl'n épúgy, mint a mai időkben érvényes törvé
nyekbl'n sem feledkezik meg erről az állam életeben jelentős 
küzdelemröl. 

Samassa József, ni·hai egri érsl'k, a büntetőtörvénykönyv 
ja vaslatának főrendiházi tárgyalása során azt mondotta: ,.A 
legmüveltebb államnak N; társadalomnak is az erkölcsre és 
a vallásra kell támaszkodnia." Ezért az állambatalom a ma
gyar büntetötörvi·nykönyvben külön intézkedik a vallás és 
t•nnek szabad gyakorlása elleni büncselekményekröl. 

A magyar büntetőtörvénykönyv (1878. évi V. tc. - Btk.) 
a \"allás elleni büncselekmenyek eh're az istenkáromlás& he
lyezte. Erről a törvény a következöket mondja: "Aki a 171. 
~-ban meghatározott módon lsten ellen intézett gyalázó kife
jezesek által közbotrányt okoz, ... velseget kö\·e& el és egy 
c\·ig terjedhető fogházzal büntettetik. A kiserle& büntetendő." 
(Btk. 1~0. g-ának elsö lordulata.) 

A törvényhozónak e szakaszban kifejez<'sre jutó elgondo
lása szerint az istenkáromlas mint az allampolgarok vallásos 
érzülete ellen elkövetett büncselekmeny esik büntetes alá. 
Az istenkáromlást min& bűncselekmenyt a törvenybozó nem 
azert kn·anja büntetni, mert lsten ellen irányul. lsten nem 
lehet emberi támadas t~ scrh·s tárgya, mert nem is szorul 
arra, hogy Ot, mint valamely földi Ienyt, emberi büntetesek 
vedjek. JJe büntetni kell az istenkárumlasban mások vallásos 
érzületenek megscrteset. Az aliarn lennmaradásanak egyik 
lenye11es erdeke, hogy a nep vallásos erzülete sertetlen ma
radjon. (Hogy a \'allastalanság milyen eredmen:vekre vezet a 
társadalmi eletben, eleg a francia forradalomra, vagy a nem
rellibben lezajlott europal kommunista uralmakra, vagy az 
omladozó szovjet államra utalnunk.) 

A törvenyhozó az istenkáromlást azt-rt vonta büntetés 
alá, mert azzal megtámadva látta az állam erkölcsi rendjel, 
amelynek egyik nelkülözhetetlen t:imasza epen a m·p vallá
sos erzülete. A nep vallásos erzületet azonban csak úgy ved
hetjük, ha az arra illelekes &enyezö, az állam is megvedl a 
\'allást. A vallásos érzület az ember Ielkt•ben el; ennek köz
pontjában áll az Isten. Ez az lsten-eszme es vallásos érzület 
az emberisegnek közkinese. t;z az eszme, Illetve erzüle& kü
lönbözö serteseknek lehet kitéve. Legnagyobb serlt•s akkor 
cri, amikor harmadik szemt'ly ennek az crzületnek a közep
pontját, az Isten-eszmét gyalázza. A vallásos érzüle& ellen 
irányuló támadással az istenkáromló a vallásos tisztelet leg
főbb tárgyát, Istent, sértő szándékkal lealacsonyítja; ez a 

cselekvés felháborodás& kelthet, botrányt okozhat, és mint 
ilyen, a fogékony lelkeket érzékenyen érinti, a rosszrabajló
kat megmételyezi, s csupán a vallásossággal mit sem törö
dökre hatástalan. 

A Btk. 190. §-a utal a Btk. 171. §-ára, amely a búncse
lekmény elkövetésének módozatairól beszél. Feltétele tehát, 
hogy az lstenkáromlást valamely gyülekezeten nyilvánosan, 
szóval, vagy nyomtatványban, iratban, képes ábrázolat ter
jesztésével vagy közszemlére való kiállításával kövessék el. 

Gyülekezeten akár tervszerúen, akár véletlenül össze
jött több ember együttlétét kell érteni. A nyilvánossághoz 
nem szükséges, hogy minden Jelenlévö hallja az lstenkáromló 
szavakat; elég annak a lebetösége, hogy a jelenlévök azokat 
hallhassák. 

Gyalázó a kifejezés, ha durva tiszteletlens<'gként jelent
kezik. 

Klfejl'zésen szavak. llletöleg hangok útján történő 
gondolat- és érzületnyilvánítási kell értenünk; ilyen az élö 
szó, az írás, nyomtatvány, képes ábrázolás, szobormú, a ('él
zatos daléneklés, stb. 

A törvénybozó az lsll'nkáromlás büntetőjogi fogalmához 
nemcsak az eddig felsorolt elemeket kívánja meg. A búncse
lekmény létrejöttéhez szükséges, hogy az isll'nkáromlónak a 
nagynyilvánosság elölt lsll'n ellen Intézett gyalázó kifejezései 
közbotrányt okozzanak. Hogy botrány keletkezett-e, azt a 
bíró állapítja meg. Először azt vizsgálja, hogy tényleg meg
botránkozott-e néhány a cselekményröl közvetlenül tudomást 
vettek közül. Ha Igen, akkor azt vizsgálja, hogy - figyelem
mel a mindenkori közfelfogásra - vajjon van-e a felhábo
rodásnak tényleges alapja. lia van, botrány keletkezett. Ha 
nem keletkezett, az istenkáromlásnak csak kísérlete történt. 

Az lstenkáromlás csak szándékosan követheló el. Istent 
sértö külön célzat nem kell. Elég, ha az lsll'nkáromló be
látja és ésszel feléri, hogy durva kitételei a hívő lelkek so
kaságára megbotránkoztató hatással lehetnek. 

A fent részletezett istenkáromlás búncselekményének el
követöjét egy évig terJedheló fogházzal bünll'tl a törvény. 

Az istenkáromlás büncselekményéröl a magyar büntetö
törvény csupán egy mondatában emlékezik meg. A fent ki
fejtettek szerlnt e mondat mégis számos nagy jclentöségü Ple
met foglal magában. 

A törvényhozó felismerte az emberben, a lelkünk tegmé
lyén élö érzésnek, a vallásos érzületnek nagy, mozgató erejét 
a társadalmi es állami életre. Íp ezért e vallásos érzületet, a 
vallást. az állam, mint erkölcsi létének egyik alapplllérét, a 
durva támadásokkal szemben megvédi. 

E küzdelmében irányadó tt'nyezö a társadalmi felfogás. 
Az istenkáromlást ll'kintve, a társadalmi felfogás nem más, 
mint az egyes ember lelkeben élö vallásos érzületnek fokmé
rője. Amilyen ez a társadalmi felfogás, olyan lesz az állam
hatalomnak közremüködese az istenkáromlás elleni harcban. 

Ua ilyen szemszögböl tekintjük tehát az istenkáromlás el
leni harcot, Illetve ennek végső célját, egységes társadalmi 
felfogás kialakítását, akkor örömmel kell üdvözölnünk ezt az 
erkölcsnemesíló barcot, tiszteletreméltó mozgalmat. 



Magdalai Mária. 
P. Szalay Emll, O. F. M. 

Gyönyörű tavaszi délután volt. A nap mintha meg
részegedett volna a saját fényétől, kacagva táncolt végig 
Bethánia falain. A falakon kívül a nagy kút mellett vi
dám társaság telepedett Ie. A kútnál karcsú pálmák áll
tak, mint fiatal lányok, kik ölelésre nyujtják karjukat 
ismeretlen álmok hajnalán. A kútra vetették árnyéku
kat. A tavasz láthatatlan táncát ott járta körülöttük, s 
amerre libbent, aranyló uszálya ingerelte az embereket: 
- szeretni és élni! 

A pálmák árnyékában vigadozó társaság hangos ne
vetése tölti be a vidéket. A leghangosabb és legszebb 
a Magdalából való Mária. Vörösbe játszó szöke hajamint 
láng lobog karcsú alakja körül. Tirusi bíborselyem su
hog igéző termetén. Kezében aranyserleg, melynek ká
bitó cseppjei szép fejébe hajtották a forró vér minden 
könnyelmüségét. Nevetgélt, ujjongott a fiatal vámosok és 
bukott nök seregében. Hisz minden, ami szeme elé tárult 
szerelemröl, ragyogásról, gazdagságról beszélt: a fák 
lengő koronája, a végtelen kék ég, a piros ajkak s a 
csillogó öltönyök ... 

És mégis Magdolna ajkára ráfagyott a kacagás. 
Messziről külőnős menct közeledett a kút fell>. Férfiak 
l'gyszerü ruhában, kérges kézzel, komoly tekintettel. 
A menet élén egy magastermetű férfi lépdelt, hallo
másból már ismerte, a Názáretből való Jézus. A kútnál 
meglassította lépteit s ekkor különös lenyűgöző szavak 
csapták meg Mária fülét: 

"Boldogok, akik sírnak, mert ök megvigasztaltat
nak." 

A tarsusi borral telt serleg kiesett a kezéből, mielött 
szomját csillapithatta volna. Végig ömlött gazdag ruhá
ján és vérszínű foltokat hagyott rajta. És a festett arcú, 
cifra bűnös asszony riadtan eszmélt a valóságra, hogy 
életében még sohasem volt boldog, mert eddig mindíg 
csak nevetett. Pedig ezer oka lett volna sírni: siratni a 
muló ifjúságát s a soha meg nem ismert szeretetet. S a 
Názáreti tovább beszélt. Egyszerű nyugodt-fenségű sza
\'ait úgy itta be követőinek, ezeknek a mindennünen ki
tagadott, korbácshoz, ütlegekhez szokott embereknek sze
retetre vágyó lelke, mint a nyár közepén véletlenül le
hulló vízcseppet a puszta forró homokja. 

- Kik voltak ezek? - kérdi társaitól. 
Kik? A Názáreti követüL Olyan emberek, akik azt ta

nítják, hogy többet ér a szomorúság, mint a nevetés -
feleli egy ifjú vámos. 

Esztelenek!- hangzik innen is, onnan is a társaság
ból. Ne töri;dj \'elük! űj serlegett töltenek neki, de ö fél
refordítja fejét s tekintete a tovahaladó csoporton csüng 
Most már nem ajka, hanem a szíve szomjazott. 

Körülnéz társain. A ringó járású, szemérmetlen mo
solyú, cifraruhás mindenki. Iányain. s egysze;.re csodála
tos világossággal állott elutte, amire az elott s~has~m 
gondolt: félrecsuszott <·lelének minden szennye es for-
telme. És többé már m'm nevetett. o o 

Haza ment. Összt••örte tükreit s azutan a mellet 
\'l'rlC'. összetépte g~·iing~·C'it, feloldotta dús haj.át, mely
nck csillogúsa tündiikliibb volt minden arany ~·kszemel. 
/\ csel(•dség lába eli• szórta minden gazdagsagat. 

Vegyétek, - kiáltja, - és menjetck! 
Vagy nem' Vegyé·lt·k. osszátok ~1, (•s maradjat.ok. Én 

vagyok az, akinek nwnnt•m kell, m1g fpl nPm talalom a 
fon:ást, ml'iy kcsillapit.ia i·gö szomjamat. f:n vagyok. az. 
akinek vándorolnia kl'll. m1g meg nL'm talalom a kony
nyet, mert nélküle Jll-111 l<·szl'k boldog soha! 

Sú•psé•g, gazdas:Jg, itt fL·küsztök a lábaim ~lötot -
folytatja önfeledten. -- \'iaskudjanak a rabszolgak ertc-

tek. Nekem a szomorúság és a jóság kell. Én azt kere
sem. 

Egy alabástrom edénye volt még. Tele drága kenet
tel. Ezt is össze akarta törni, mint a tükröket, de egy 
gondolat villant meg a lelkében hirtelen Örá gondolt, a 
Názáretire, az Urra. Imádkozni úgysem tud. Nem talál 
bűnös lelkében, tisztátalan szívében méltó szavakat a 
Megváltóhoz. De van egy drága kenete, amelyet a sze
retö a szeretettre szokott csöpögtetni, núkor a szív bol
dogságától elnémul a szó. Vette az edényt. Dobogó szí
vére szorította és elindult keresni az Urat. Kereste az 
egész városban mindenütt. Végül is Simon farizeus há
zában találta meg. 

Bement. Megállt a küszöbön félelem és boldogság 
közt ingadozva. Reszketett, mint a rózsa, mikor szárához 
nyuJ a kéz, hogy leszakítsa. Nem talál szavakat. Minek 
is hozta magával az edényt? Mit tegyen vele? Megkenje 
tartalmával az úr arcát, mint emberét szokás? Vagy a 
haját, melynek ragyogása felülmúlja a Nap sugarát? A 
kezét kenje meg, melynek már a mozdulata is áldás? 
Nem tudja, mit tegyen? Lopva körülpillant a sötét tekin
tetű farizeusokon, a vendég vámosokon s csodálkozva 
látja, hogy ezek szeme most lesiklik róla. Talán észre 
sem vették öt, hisz mindannyian a Názáretit nézik és 
hallgatják. Közelebb bujt. 

"Boldogok a tiszta szívűek, - hallja - mert ők 
meglátják az Istent." S a Mester rátekint, mintha leírha
tatlan részvét fátyola borulna tiszta szemére ... Egyszer 
csak hangos zokogásba tör ki, s félénken, mintha kegye
lemért esdekelne, mindíg közelebb és közelebb lépett. 
Aztán térdre rogyott s az úr áldott lábát homlokával 
érintette. Összetörte a drága edényt s a kenet végigfolyt 
a kezén amely átölelve tartotta az ember Fiának lábát. 
Azután 'dúsgazda~ hajának puha fürtjeivel t~kargatta és 
szárítgatta a balzsammal elárasztott szent labakat. 

És amikor fölvetette szemét, szívébe leszállott a re
mény, melynek beteljesülését az Üdvözítő meg is hirdeti 
neki. "Megbocsájtatnak bűnei, mert nagyon szeretett." 

Nagy öröm nyilallott bele e szavak nyomán agyon
hajszolt, eldurvult, szeretetroe szom.jas lelkébe. ~fiosz~n 
olyasmit hallott, ami egész elete romden sanyarusag~t. 
szenvedését, megaláztatását az áhít<?tt, de nem remeit 
boldogságra szerzett joggá magasztos1totta: 

,.A te hited megszabadított téged. Menj békével'" 

Anzelm Feurbal'h 
Plétája. 
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Mária szenved gyermekeitől. 

Hidc'g-fag~·os tl-1 \'Olt. Sürü pc·ly
lwkben hullott ala a hó. s csapkudta 
a szl•! a szúnon ülö unvának és 
{)J(~bl'tl Jtl\'ll g~·l'l'I11Pkl•npk, SZL'l11l·ÖL'. 

\yígan siklik ~(n·a a csPngüs szún: 
l'gyszetTl' - dl' csak l'g:v pillanatra 

mc•gúll a bdogott kt•t paripa. --- a 
m;isik pillanatban nag~·ot rántva a 
szimnn. vad futasban száguldanak 
,•Iiirt>, ck nem az úton tiibbt'. ham•m 
t•gyPncst'n neki vág\·a a hófedtt• mc
zönek. 2\lcgbokrosodtak. Hiába csi
títja a kocsis. hiába tartja \'issza 
g~·ppliiszakaclásig. - annál \·adabban 
törnek clört.> úrkon-bokl\111. az összC'
zúzód3s \'Pszl·l~·é\'Pl fpn~·C'gct\'P a 
gyPnge faalkotmánvt. Halálfi'!Plt•m 
fogja el a bt•nnülökc·t: tt•hett•tlcnül 
úllnak az liket mag;.i\·al ragadó l'rii
\ el szc•mben. Kiugran i . . bt•nnt ma
rauni'.' :\lindkctti•t próbúl.iak. D,• ho
gyan a g~·c•rmckkcl'.' Épt•n mi·g job
han akarja magához szoritani a ki·t
si·gbccsctt an~·a g~·ernwki·t. - cit• 
hiába ,;zoritja. - nincs nwg. - ,\z 
t•lsi> hir!l'lt•n ziikk,·ni·sni·l a hóba 
PSQtt. ÖrUlt Ja.i\'1'"'7t•k\Csbl'n ~i)r ~~; 
ctTl' az an\'a. EzL'r rl·n1vsni'l ri·nl,'
st>bb gondt;lat dúlja ag~·át. - dt• a 
ló c,;ak rohan mi·g fol~·ton. Is!Pnlw; 
ki<ilt st'gJbi·giTt. \:vki ajánlja ll'l
ki·t. Ps a lll\'ak ml'gúllnak. 
Hamar \·is>Zaford(ilnak. hog\' mpg
kerl'..:..;t•k a kiesett g~·ennt:kl't: -- \'l•g
l't' nwgtalálják a hóba tt·nwt\'<'. ld<·
wn _ji)ttck . 

Ki Kl·pL':-> ll'irnl az any;t iirön1l•t. 
FnrnJ hálát küld az f.:ghL'Z. :.;; nH·_gkti
~zlini a sajút :-; kt·dn• ..... 1nagzatja l·lt'
tl•nek mq . .:!nH·ntl·st·t. 

Ehhez az anvtihoz ha..,;onlóan ..,;z(•n
n<it·tt L'Zl'l' i<\jdalmat a hfllcl. Sziiz 
akkor. mikor lStt.•ni Fiút .JL·ruzsúll'n1-
hen ~.·h·<•s7itcttl', s L·pen í_gy szt•nvl'd 
;1~kor IS. ha hennünkl't .!..!~·vrnl.'
k<·it n·szni !út. 

K1 kl•pes lt>írni azt aL aggodaln1a1. 
;1zt a sznmorú."~·l_~ot. L'~ bL"nsii szl'n\·l·
rl<·st. ml'l\'l•t a bold. S;uz akkor ill
Iott ki. arnik<>r F1út. a k~í<>bbaL 
- a lt.·gL·ngedvl!1H.'Sl'bbt t. -- ;JZ IS-

1l'!1J1 húrnrn napig nvm :udh:!tta tna
~~lnál'' btl'n ak:tratúból ~(·), !l'n! nl<'!.!:. 
hng:'-· a ki~, .Tl'i"ll:-. s;ükind.;. 1udt.1 n<· l
~ u: \'J~,:.;zan1aradt a ll'l'tl7:-.:dt·nu tt·:nn
]rln1ban . .:\Túr t·ddi~· h l111"llnv~t ~.'t·ll
\·r·r.h-t' a Szüzan:\'a, dt• nlt··gb rninth<t 
~~~nn~·i·hbt·n \'J<.;t·!lt \"tlln.t tl. J,j..;;:' 

:-ll·ll\"t d t ~t·ht·n o~ t ·;olt Int !knt• -"tt·nt 
Fid: .Jl'/u.-. .it·knit·tt· Inq~n~·t;;..!.\'<1~· 
_...;zt·~·tt 1: JH·kJ. vn.1! nu·ri:l'!t Ti1k: 

Jl)'l~t 111:1c . ...; ll)l·;]~_·t~l'. 1111H':'l'l1. 

.. ;..:iJH·l nu•g\·ig<ct:·.;zttt!l,d.it.·k. s l·pvn 
t 1n1~d t fú.idaln1.1 nL·m 1.-..n1t·r ha túrt 
\':...;:--í'<t!tl!'dúi l•·h~tt. b:\n···ll-h:úra 
)dl'. .-.:r\·a ~;t..' l dt·l.t n1t~1rh·nkttid · 
.. J~t·J":1 lt"tt~;-ttll;..: .-\z1. <.~klt .-.n·JL'l az t·n 

klkt·m'' .... G~·t·rnH·kl'm n1nc..;v:1 JnL·g. 
t':-. l·n ho\·á fogqk nw n n;.'" Egl·:.,t: nap. 
t'g<·sz i·J.iel jár-k<'l. -- keres mindt•n-

Tesehler Bt'la, ny. esperes. 

fp!(· s mindenütt; zokogva kéri Is
tt•nt. hogy visszaadja örömét-viga
szát. "Legkedvesebb Fiam, mutasd 
meg Magad, hogy meglássam gyö
nyiiJ·ü arcodat; csendüljön meg han
god fül<'mben: mindcnt el akarok 
szpm·pdni, dc esak Vded és Mellet
!Pd". 

Szent BPI1\'Pnúta meg akarta tudni, 
nwkkora volt Mária fájdalma, ami
kor Jézust Je>ruzsálemben elvesztet
tP. és magán is kivánta tapasztalni 
t•zt a fájdalmat. A Szüzanya meg
hallgatta kéresét. s egy napon meg
.i_elent nPki karján a kis Jézussal. Az 
L'r Jf>zus olyan szép volt, hogy Szent 
Bt•nyenúta egész elragadtatással, csak 
az O n<·zesébc volt elmerülve. 
azután pedig karjára akarta Öt ven
ni. i•s szÍ\·éhez szorítani, dc íme erre 
hirlt>ll'n Pltünik a kis Jézus. És ez a 
hirtelen eltünés ol~·an fájdalommal 
tiiltötte el lelkét. hogy bánatában 
majd meghasadt a szívc. Harmad
napra rá, ismét megjelent neki a 
Swnt Szüz. s igy szAlitotta meg öt: 
.. :\lust már tudd JlJ(•g. leányom. hogy 
fájdalmad. esak egy kis részeeskéje 
\·olt annak a fájdalmamnak, melyet 
akkor é•n•ztem. mikor Fiamat Pl\'c
szitl'ltcm". 

Innen \·an. hogy amidön a bold. 
Szüz a kis Jezust ,·égre harmadnap
ra m<'gtalálta. a fájdalom hangján, a 
szl'mrl'hánvás bizonvos nemével igy 
szólitja meg Öt: .. Fiam, miért csele
kt·dti•l igy ,·elünk'? !me atyád és én 
bánkódva :«·rest ünk Téged". 

:\1iután pvciig a legszentebb Szüz 
a mi An~·ánk is. nem fáj-e neki, a 
fiildi an~·a fájdalmánál ezerszer in
kább. ha látja. hogy gyermekeinek 
l<·lkt· \'t•szendöben \'an'? 

Jla mi Istentül elfordulunk és ke
rüljük Öt. a bün es az ördög szalgá
latába sZl'giidünk: bánkódva keres 
minket Mária. Igen. keres minket az 
Eg K!rályniijL'. hivogat minkct; meg
l'senclül hangja. -~ a bünös jól hall
hatja. s mégscm hallgat rá. ,.Mit cse
ll'kl'dti·l ml'g é•m·clcm, fiam''- kcsL'
n·.~ :\lária. :\lit tettel, leányom? 

Kt·n·s t<·gt•cl :\lária ihletésében és 
kl ki isme rl'!Pd furdalilsában: kere> 
tt·l!,l'd. n1vrt sz<·n·t. -- szprencsébl·n 
t'> ba!...;llr:o;han: krrl's t<'·~l'd minrlenü'.t 
, . ..: t·g<·:-;z t··lt't<·d<·n <.Ü. -~ · ha azonban 
hc!Jkú''"· s nt•m l'ngL'dl'd, hogy reád 
td:;."djon. :-;;tjng an~· ai sZÍ\'l'. De mq~állj 
t·.-.,ak ~ n1a,1d t1ll'gtalál tl•gpd az Is h.• n
lttdú]o..; úg~·adon. l'S akkor rnllr nPm 

.'iabaclulsz ki kt•zt·ibiíl. t:Ifog téged 

.ti. btl·n. es akkor hiába fogsz menl'
kéilni: 

;..:-, 111 .:obb-l'. ha most mindjt'n~. a 
tvgt·d kvrL>si1 :\lária karjaiba \'t'tl'd 

m.t~ad'' Lúm: ann~·~ sok l'ltt•vp)ycdt>!t 
lt·l<-k tal:'dt már m<'nt>d<·kl't nála, -
t'" <·..;ak tP nPm akarnál? Mt\nj Má
n:ihnz. hogy megtaláljon. Menj. siess 

a templomba, és ott, oltára elött bo
rulj térdre, s meg fog téged találni 
- épen úgy, mint Jézust is megta
lálta, - s örül majd szive. 

A kis Jézus, amint megtalálták, ha
zament, s engedelmes volt Anyjának. 
Ti is, ha őszinte, töredelmes gyónás
tokban rátok talált Mária, legyetek 
mindenben engedelmes fiai. Amit az 
Úr Jézus, ugyanazt kivánja Mária is, 
ha pedig mindazt megtettük, akkor 
találkozunk Vele a mennyben ... 

Krisztus sz61 a keresztúton. 

1. (Pilátushoz) 

Mosakodjál. Van miérl! 
Hadd szenvedjek szennyedi>rt! 

2. (a keres:tfcíhoz) 

Vúllra ,·cszltk, bl..; kereszt. 
tl'slem ágad terhe lesz . 
.J. (lw::ód) 

Ember ,·agyok, esendő. 
lstenben felkelendő. 

4. ( Máriciho:) 

Emlékszel-e, Szüzanyám, 
hogy ringattál hajdanán'~ 

.i. ISn11onho:J 

Hádszorulok, jer. segits. 
Üd\'iizitöd üd\'özitsd! 

6. rVeroniktiho:J 

Jegyeskendöt adok im: 
Vér\'ölegény vagyok én. 

i. (ho::ó<IJ 

Megaláztam magamat. 
Nint·s más út a nap alatt. 

·'· (a sirókho:J 
Ne sírjatok: itt \'agyok. 
szi\·etekben rab \'agyok. 

!J. (ho::ri<IJ 

Bn \'agyok a keskeny út: 
al<i nimlép, mennybe jut. 

10. (a katmtákho:) 

Nl'ktPk csak a köntös kell. 
cng{'tn \'~.Uon ki szí\'el'? 

ll. ru hóiu>rokho:) 

Vas~zögckkel \'erctl'm: 
aid g:\'ülöl. szeretern. 

12. (lw: :cici J 

G\'i1mi1ks l•rik ~~ \'L•ri)n: 
h<~L.tl a7 (•n l·rlclt'm1. 

D. ( A-1ciricílto:J 

Seniüm. aki szerctnt•: 
le fektess az iilerlbe! 

H. dw::óc/1 

Nl•ma i("ttcnl. var a ~1r: 
IJoldug, aki elld.sé•r' 

P. S:cclö De11es, O. F. M. 



Virágszálak 
Szent Ferenc és társainak életéből. 

Olasz eredetiből fordította: dr. Kösze11hY 1\Jihály, 

VII. FEJEZET. 

Szent Ferenc negyve11 napi böjtöt tart. 

, Ist~n hüsé~es szolgája, dicsőséges atyánkura 
Sz~nt ~ er~nc,_ mmt már könyvünk elején emlitett ük. 
egesz eleten at azon volt, hogy minden cselekedeté
b~n az áldo_tt Kr!sztust utánozza. Krisztus példájára 
v~!asz.tott .hzenket társat magának, Kl'isztus csodás 
a]a.ndekakent kapt!~' a szent sebhelyeket tL•stében. 
Knsztushoz hasonJoan tartotta meg a nagyböjtöt b . 

. E~~ ízben. Sze~~. Ferenc épen farsang napjún 
e~~~k. ajtato~ hsztelo.Jenek a házában időzött a peru
gJaJ t~. pai'tjan, akinél éjszakára is meghál t. Ott kapta 
l~tentol a. sugallato.t, h<;Jgy nagyböjt idejére vonuljon 
vissza a to !:'gyik sz1getere. Megkérte hát ájtatos házi
gazdáj.át. hogy ladikján vigye be öt a tónak olyan kis 
sz1getere, ahol nem lakik senki, és ezt hamvazó szl'r
dára virradó éjjel tegye meg, hogy öt ne láss" mr>•~ 
sl:'!lki. Szp~t Ferenc :ráuti nagy tiszteletböJ gazdáj~ 
sz1vcsen vallalkozott rá és csakugyan elvitte öt l'gv 
ilyen senki-szigetre, ahová Szent Ferenc két kl'nvér
nél egyebet nem vitt magával. Ahogy odaértek 6s a 
jóbarát visszafordulóban volt, Szent Ferenc szerelet
tel kérte, hogy tartózkodási helyét ne ái'Ulja el sen
kinek és nagy csütörtöknél előbb ne jöjjön érti:'. Amit 
az meg is ígért, és n~·omban elment. 

Szent Ferenc egyedül maradt, és ml\·l'l sehol sl'm
miféle hajlék nem volt, ahol meghúzhatta volna ma
gát. cg~· sürü sövény mellé bujt. melyet a cserjék (•s 
falombok úg~· bctaka1·tak. mint valami rejtett zugot 
vag~· födött kunyhót. Itt imádkozott és itt mcrült el 
a mennyei dolgok szemléletébe. Az egész nag~·böjtöl 
ott éltP át. A magával hozott két kl:'n~·(•J·böl PgL'sz idii 

Szt•nt h·r~n•··kápulna Silmnd;in. a Pt;t·s mt'll<'lli ~~~·óA"yfürdön. 

alatt mindiisSZl' c~ak dZ l'g,·iklll'k fl'lét fog~·aszll•tta el. 
a músik ml'gmaradt Pgc\szl'n. mintahogv a nagycsü
törtökéin i·rtl' mL·nt júmbor gazdúja találta. Amannak 
is a fl'ld <"sak az iddolt Krisztus böjtölése iránti tisz
tl-ll'lbiil kiiltiittL• d. nd1ogv ll'lkébe bl'szivárogjék a 
hiú.,úg m(·r.~··· hogv i; is ki birta úgv a böjtöt.· mint 
i<risztus n<·g~·\·L·n napon (·, neg~Tt·n· l;jL·n ~t teljesen 
(·tlen. Szent Fl'renc '"'dús iinmL•gtarti>zlatásúnak érdc
ml'i(rt a jú Istl'n a:l<ln a lwln·n sok csodát mün·lt. 
.\z vmbl'n•k itt .. g~T<·-músi·a kL·zdtl>k t.•llqJlli a hel~·et. 
hillakat épitl'lll'k. Ké·,iibiJ •·gL'~z nag~· kastél~·t l:'mPI
tl'k. mL·!{ zúnlút a barútoknak. aml'l~·et Szigl:'tlak
nak hi\'11ak. ,\ kast(·!\· lak<.>i. f(•rliak és nök. még min
dig nag,· ti,ztl'IPttL·I \';llmak a hl.'h· il·únt. ahol Szt•nt 
F'!•n•m· a nagYböjtéit ta1l"tla. . 

Holdo~r Mar~rit Jtéldnk~Jtt• IllU. 
h·ta: D r. \'ö ö-n é P é~ s :'ll a r i a. f~lsö kcr~sk. isk. tanárnii. 

f:11ö áldozat lsten oltárán. lstennek •'kes lilioma: - i~~
ragyog felénk az évszázadok távlatából Boldoli ::llargit, a ma
gyar királyleány ~sodálalosan szép. szüziesen tiszta, finom 
alakja. 

Nln~s St'nki. aki mt'll n<' l'sodalná. akibl'n liszll'l<'l<'l ll<' 
ltl'rjesztenl'. 

Dl' van-r nagyobb k ü l ö n bs í· A'· s ö t " ll " n l i• l. m i n t 
a z ö ko r a •' s a m i ko r u nk köz ö ll'! -- mondo~Cal.iak. 
lllszen rz a ~~~·ön~·örü liliom más l~l(körbl'n, l'annónia hirl's 
•·lrálloskl'rljébl'n fakadt: a XIII. században a ""nll'k ha11~·o· 
mán~·án llt'V<'Iödött. A középkor SZt'lll'm<' lt·lkil<'l: rg~·si•~tt's, 
· · t'mbere prdi11 nah·. IIYI'rml'kded í·s <'l:~·szrrii volt. mt·o·t 
mindi11 az •;ll fl'lt; ní•zrtt. Annak a kornak n<"m \'tlllak t>rob
ll'mái ... S ma? Szédilö haladás. bámulatos lahilmar.~·ok. rt·· 
t•üiÖII<'prk. bombavrlök, pánrrloskorsik. io.jabb ,;, ú.iabb hiil· 
t•seleli l;S 11azdasá11i rrndsZl"rt'k, müan~·agok (•s tJt>tvilaminol< 
ka\•arof[nak körülöttünk: -- mindt"nrr \'an rt•t't"IJt. t•s rn(•gis 
• !'lUIIa ..• Jrolllt'ma" i-s kt··rdö.irl mindrn. 

:'ll i l ~- ~ l ll' n l i· l ... ~ 
"• lt'h<'t-t' példakí·p t'bbrn a l'orron11ti. hir•·•·rii. kil'l·lt· •·hi. 

lrszilö-l'nJü \'ilál(ban az. aki .. elrl'jlüziill. í·h'lt'l owm h<'l'siilt. 
hiri nem krresctl", - .. az ma11~·arl királ~·nak lran~·a. aki ht·· 
Iri tart vala a konyhán, fö• \'ala. fazt'kal t•s l;ilakal nu>S •·alot. 
a konyhát megsepri és lát hord vala", aki .. szakadozott saru
ban, odafagyoU ruhában jár téh·iz idrjén i•s h•k\'Üh<'J~·r nt'· 
mlkoron el(y kis l(yrkrny ... " 

J." h l' l. 
:\lrrt azok. akik az t•lt·ts.t:f'ntst•a;bl'"n i!lt \'alami mudt"rnst~

~~1 ha.ihasznal<. mrAh•lt•dk<'llll'k a l t' n~-~ 11 r ü l. l'<'ll'dik az 
. i• rök t" rn b t• r i t·• a kHn~'\'t•k. kultllrilli ,:•s <•!'tllnt•k kit'St'r
zt•tt.il'ihC"n ... T t' st ,. ,·.r~ ~~ 7. t• n1: b C" r C" m h{' r m i n d e
n ü It:·· ,\ z i· r l l' r l .i ii k m t' ~ a mullak törti•n<'lt;l, azt'rl 
tudunk g~·Hn~:ürködni a \"il;ígirodalom rt•gi reml'kl'"ihl"n. mert 
l&i.t.iuk. hoJt~ akkor is tu:.~· iiriilll"k t~s Sll"ll\'l'dtl'k ;:u ("ffibt•rl"k. 
!nint m;l. akkor Í!too sti\·.irog\'a, kii!toozkiid\'l" kl'rl'sh'k a boldog
~agot t·!'t n.,·ugtalan !-:li\'\'l'l knJlu~tattal' tu·zart kaJJUkon: kl'
l'l''l<'k a b1'ki·t. 

.\l t• tn h t' l' •• rn h t' l' m i n d" n ii t t. 
S ho.t uh·ussuk Unldu~ .\lar~it kuo·a•~at~ li:rtt•ru.·tt•t. Int•,:: 

a;, ••kkuri idilk h~• ... nniÚ!'OiiJ:,iit j.., liili!'oilll('l'iiik kurunkkal. n ..... 
lll'lll i~tnt·rh•k a .. ~:fcu·ialis pruhh·rna" elnt•\'t'lt'!'oot: isnlf'rtt•k a 
•·~·· nun·t. .. Tt•liinh•nt·l t•sak t'J:.~·szt·r kun~·húnlhi.t, t•h" látn;.id a 
1>ana~1l t•hith·d", .ia.idull l'iil akluar a !'IZt'IU'n~· .iobb&i.g~· .. \k
l.ur L; nallLtk rah.iili a trstlwk. nohjoli a pt'nznf'k. rahjai a 
hlintlt'k. ll~i.horl1 Í!Oro IJUsztílott: z..,;.ikmoil;~··irt, hatalonu'rt: or
l\ánkt·nt I.UJ:.ntt 1'1 haz;.lnknn a talar.i&i.ni.s. Urd.n1:ai kt'Pl"l ád 
t·rrül szt•nu··I~Ts tatmszlalataihúl Uo,;t'riu ... z mesh•r. \'áradi kil
nunuk: lisziik. ronlhalmaz. h•ml'hi az urszág s a .. bu.idosuk 
t'löll »iinlt•h•niil a h.olál lt•hl'lll'll." n., m i n d" b b~ n ak· 
k o r l ' l t' n ' u j l ú k t' l •· l •• , biint~ti·st'l l á l t a k b ii n l'· 
i n k t· r t t•!-~ a szt•n\·t•dt·st'kböl a nt•plell'k mt-gti.ir\"t' t•s fil" R-

' i\IL'l'> 1 .. 
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Mária szenved gyermekeitől. 

Hid,•g-fagyns ti•! nJlt. Sürü pL·i~·
ht>kbl'n hullntt alá a hó, s C'ilpkodta 
a szl·! a szúnon ülö anvának t~:-~ 
üJebpn Jt'•\'l) g~·L'l'lllt'kl•nt>k. SZL'111l·ÖL'. 
\·igan siklik ~o·;a a cspnglis szún: 
L'g~·szL'ITf' "- dP csak Pg;·: pillanatra 

mL•gáll a befogott kl'\ paripa. ·- a 
másik pillanatban nag~·ot ránt\'a a 
szánnn. vad futásban száguldanak 
L'löre. dP nem az úton tllbb(\ hancn1 
l'gyt>nesL'n nC'ki \'ag,·,, a hófc•dtl' nw
zönek. :.\1egbokrosodtak. Hiába csi
títja a kocsis. hiúba tartja vissza 
gyC'plöszakadásig. - annál \·adabban 
tiirnck clört• úrkon-boki\)11. a1. lissze
zúzódús \'Pszl·I~·é,·cl ft·n~·cget\·c a 
gy<>ngL' faalkotmán~·t. HalúlfélPlPm 
fogja el a bl'nnülökl't: tchetctil'nül 
állnak az iikl't magá\·ai ragadó L'ri>
\'C'I szembL•n. Kiugrani. bL•nnt ma
radni'' :\lindkcttiít próbúl,1ák. o,. ho
gyan a g~·l'rmekkcl': Épen mi·g jnb
~J~n ukd1ju. nlo.-..gó.h•,'!. :-./nJ Í!<J'li ·1 \.:"l·1-
sl>gbceset t an~·a gyernH•k('•t. - ch· 
hiába szoritja. - nincs nwg. - ,\z 
Pisi> hirll'IL•n ziikk,·ni·sni•l a hóba 
PSL'\1. Örült tah·,·szi·klesbl'n tiir ki 
C'lTP az anva·. Ezl'r n>rnl'snl·l rl·tnc•
.<cbb gondr;lat dúlja ag~·út. - dc' a 
Jó csak rohan mi·g fo!~·ton. Is!L'nhcz 
kiált sq:(Itsi·~i·rt. :\cki ajanl.ia ll'l
ki•t. es a '"'·ak nwgúllnak. 
Hamar ,·is>zafnrdiilnak. hog\' ml'g
ken•ssl•k a kicsett g~·L•rtn('kl't. --\·(·g
l'l' ml'gtalálják a hóba 1L'l11L'l\'L'. ldP
Jt··n ,iüttl·k . 

Ki kl·pL'S ll'irnr a1 anya iiri.ln1l•t. 
Forrú háléit küld az l~~ghvz. s nu•.l:!;ktl
szüni a sa ]Út s kt·ch·t•s rnagzat ja l·h·-
tl·nPk mq!mt•ntl·sl·t. . 

Ehhl'z az anvához hasonlóan :--zen
n·dl't! t·wr f<;.idalmat a hold. Szüz 
akkor. mikor isteni Fiát .Tt·ruz...;úknl
bt•n t·J\·pszÍ1L'11P, S l•p011 ig~· SZL'I1\'Pd 

a~kor is. ha bt·nnünkt·t ~Yt·rnl.·

kt·I! n·szni !út. 

Ki kc'pC's lc·irni azt az aggodalma:. 
azt a szomorús~ú.;ot. l·s ht·:'.<, :-.lt._·n\·t·

t:~~·st. nll·ivet a bold. Szüz :!kkf)r ~-tl

lntt kl. aintkor Ftát. ;t kciobbaL 
- a lt·gt·ngt•rh·ln1L'Sl'bbt t. al IS
tv!llt húrmn n:tplg nvrn ~udh:~tt~t n1a
~:l.náL) btL·n akdratúból t~·~, !vn: nv·~. 
hog~· a kis .Jt•i'U:-- :-;;ült i:H·i-z 1lHit.t !H.':

~(11 \'Í~~Ian1aradt a Íl'l"lll:-- ti~·lnl t~·:JIIJ
l11n1ban . .:\Jú r vddq.~· h mr 1111\'!~ ."'>.'l'll

\"(•dt"t' a SzÜí'.tn\'a. dt· nú·gi~; n1inth<t 
k.tll1l1:'-'i'1Jht·n \'JS.t·l!t· \'ldn,l t l. tu .... /.· 
>/t·n-.·, (\1 .... t ht·Jl tJ't \"t•:: Jnt ~It ~t t· >/t'tll 

Fw.: .Jt·zu, .wlt·nit·tt· Jnt·gn~·ug\·i.l,· 

_..;zt·~ ;t 1 ~ tH ki. t·n•l nH·L:t·!t T~,J~·: 

r:· m:J:•it lll:H·..; 11'll ;)r.·t~t·. l1\11t''l'll. 

;l~Íilf·i nH•g\·iget>Z~f.l]ud jt··k. t·pt·'l 

t·JTII<.tt: fú.idaln1.t nt·n1 hnH·r hatúrt. 
\':..;..:fc.lirll d ú! l• h:·t!. h.\/1 ,·Jl-h:ÚJ <t 

i~tr. - ..... in·;, ~-:t•J (it-/t rru~;rlt·nkttlli 

.. n(·rn lú!t;'ttfl~ :\z~. i.tkJt >/.t·Jc; ;11. vn 
IL·lk,·m'' .... G\·t·rnH·~·-a·nl nJnc..;t·ll !l1l'l!:. 
cs l·n hová f;1gnk m.t·nn; , .. Egl'sZ najJ, 
r·gész i·.ijel jár-kvl. -- kt·res minc!L-n-

Tesehll'r D~la. ny. espet·es. 

f,•li· s mindenütt; zokog\' a kéri ls
t L• nt. hogy visszaadja örömét-viga
szát. "Ll'gkedvt>sebb Fiam, mutasd 
meg :\1agad, hogy meglássam gyö
n~·iirü arrodat; csendüljön meg han
god fükmben: mindent Pi akarok 
szc·m·pdni. dc csak VclC'd és Mellet
!Pd". 

Sze nt BL'll\'c•núta meg akarta tudni, 
nll'kkora volt Mária fájdalma, ami
kor Ji•zust Jeruzsálemben elvesztet
ll'. t's magán is kivánta tapasztalni 
L'Zt a fájdalmat. A Szüzanya meg
hallgatta ken'sét. s egy napon meg
.iPlent nPki karján a kis Jézussal. Az 
Cr Jé>zus olyan szép volt, hogy Szent 
BP!Wenúta C'gész elragadtatással, csak 
az Ö nczésébe volt t>lmerülve. 
azután pedig karjára akarta Öt ven
ni. i•s szÍ\'l'hPz szoritani, dc íme erre 
hirll'!t•n eltünik a kis Jézus. És ez a 
hirtl'IPn eltünés olyan fájdalommal 
ii;lllii!L' cl kikd. hogy bánataban 
majd mC'ghasadt a szive. Harmad
napra rá. ismét megjelent neki a 
Szent Szüz. s igy szólitotta meg öt: 
.. :\Just már tudd mPg, leányom, hogy 
fajdalmad. csak Pgy kis részeeskéje 
n>lt annak a fájdalmamnak, melye! 
akkor en'z\Pm. mikor Fiamat el\'c
szitel!C'm". 

Innen \·an. hogy amidön a bold. 
Sziiz a kis Jezust ,·égre harmadnap
ra nwgtalál!a. a fájdalom hangján, a 
sz,·mrchányás bizonyos nemével igy 
szúlil.ia mC'g Öt: .. Fiam, miért csele
kl'dti•l igy \'C'lünk'' Ime atyád és én 
hánkód\'a kC'rcstünk Téged". 

:\liután pedig a legszentebb Szüz 
a mi An~·ánk is. nem fáj-e neki. a 
fiildi an~·a fájdalmánál ezerszer in
kabb, ha látja. hogy gyermekeinek 
lt·lk<· n•szendöben \·an? 

lia mi Istcntöl elfordulunk és ke
rüljük Öt. a bün és az ördög szalgá
latába szegiidünk: bánkódva keres 
minkPt Mária. lgPn, keres minkct az 
Eg Királ~·niijc. hi\'ogat minket; meg
,.,L•ndül hangja. - a bünös jól hall
hatja. s megsem hallgat rá ... Mit cse
lvk<'dli-1 meg i·m·clem, fiam?- kese
r<''-! :\lilria. :\lit tettél, leányom? 

Kr·r,·,; l!·g<'d :\Jária ihll'lesi'ben és 
l,·lkiism< rL"!Pd furdalúsában: keres 
tq.,!l'd. nll'I·t SZ{'l'l'1. -- SZl'rt'ncsébL·n 

,._..., baJ..;or...;ban: keres h•gt•d mindPnü'_t 
t'' t·.t2,t'-"Z l•\t•tt'dt•Jl at. ha azO!·'.)an 
h,tJkc.\!...,;, s nt•n1 vngL·dvd. hoJ.f\' reád 
1.t:~·ll.Jnn. ~,1.1og an:\'at SZÍ\'l'. Dc mPgállj 
c ..... a~: nJ<tJd llH'I-!:t~tlúl tl·gvd az IstL·n -
Ltd<·l:ll..; hg:'-·t~don. t':-i akkor rnúr nl'm 
>i.:rbadubz ki kL•z<·ibiil. ~:!fog !eged 
.11 btt•n. L·s akkqr hiába fn~sz mPnf..'-

:-:1 rn jobb-v. ~"'a most mindjár~. a 
t~·gt·d ~l'IT:~i• :\lária kar,l(uba \'l'tl'd 
m.rgad'' Lúm' ann~·i sok Pi!t'\'l'lyedctt 
i<'il'k ;:didt m:'u' tn<·m·di·kt·t nála, -.. 
,., r 'ak ll' n!'m akarnál? MC'nj Má
l'lillvlz. hogy megtaláljon. Menj. si!'ss 

a templomba, és ott, oltara előtt bo
rulj térdre, s meg fog téged találni 
- épen úgy, mint Jézust is megta
Jalta, - s örül majd szíve. 

A kis Jézus, amint megtalálták, ha
zament, s engedelmes volt Anyjának. 
Ti is, ha őszinte, töredelmes gyónás
tokban rátok talált Mária, legyetek 
mindenben engedelmes fiai. Amit az 
Úr Jézus, ugyanazt kívánja Mária is, 
ha pedig mindazt megtettük, akkor 
találkozunk Vele a mennyben ... 

Krisztus sz6l a keresztúton. 

l. !Pilátushoz) 

Mosakodjál. Van miért! 
Hadd szenvedjek szennyed<'rt! 
2. (a kcresotfához) 

Vúllra veszlek, bus kereszt. 
testem ágad terhe lesz . 
3. (lw::ád) 

Ember ,·agyok, esendő. 
lstenben felkelendö. 
~. (Máriáho:) 

Emléks1el-e. Szüzanyám, 
hogy ringattál hajdanán·~ 

.i. ISnllonlw:) 

Hádszorulok. jer, segits. 
üdvözítőd üdvözítsd! 
6. (\leronikcillo:) 

Jegyeskendőt adok ím: 
Vérvölegény \'agyok én. 
í. (ho::á<i) 

Megaláztam magamat. 
Nincs más út a nap alatt. 

.;. (a sí•·ókho:) 

Ne sirjatuk: tit \'agyok. 
szi\'etekben rab \'agyok. 

!1. rho::ci<IJ 

En \'agyok a keskeny Ut: 
al<i rúmlép. mennybe jut. 

10. (a katoncikho:) 

;'1/ck!ek csak a köntös kell. 
t~ngcJn \'ajjon ki szí\'el'! 

11. (Cl lluhéroklw:J 

V;l~:->zögckkel \'ercten1: 
aki gylilöl. szert-tern. 

12. tlw::ácfJ 

Gvumiilcs l·rik ~~ \'L•rí·m: 
h;.dal a7 t•n l·rll'ii'•m. 

13. UHcíriciho:J 

Senkim. aki szerctnl·: 
lC' fe:,tes:-; az iiiC'dbl'~ 

1-1. ilw::áciJ 

~t.·n1a }('ttcm. \·ar ~~ ~tr: 
boldog. aki l'ikis(·r~ 

P. S:edü Dénes, O. f'. M. 



Virágszálak 
Szent Ferenc és társainak életéből. 

Olasz eredetiböJ fordit ot t <J. dr. KöszPghy 1\Jihaly. 

VII. FEJEZET. 

Szent Ferenc negyven napi böjtöt tart. 

. Ist~n hűséges s~olgája, dicsőséges atyánkura 
Sz~nt ~en;nc,, mmt mar könyvünk elején cmlitl'ttük. 
egesz el~ten at azon volt, hogy minden cscll'hdc•té
b~n az aidott Kr!sztust utánozza. Krisztus példájúra 
\'a!asz.tott .ttzenket tarsat magának, Kriszlus csodás 
a,1andekakent kapta a szent sc•bhelvckl·t ''''lébc•n 
Kt·isztushoz hasonlóan tartotta meg ;1 nagvbiíjtiit j,: 

. E~y ízben Sze~ t. Ferenc épc•n farsang nap.J;'u1 
eg~·tk aJtatos ttsztl'lo.]enek a házúban idöziitt a [Jl•ru
giai t~yartján, akinél éjszakára is mcghúlt. Ott kapta 
Istentol a_ sugallato!. hog~· nagybőjt idej<'·n· \'onu!jon 
vtssza a to eg~·tk szigetét·e. M('gkértc hát ájtatos háti
gazdáját. hogy ladikján vig.vc be őt a tónak oh·an ki' 
szig('térc, ahol nem lakik senki, és ezt han1\·a~ó szl'r
dára virradó éjjl'i tegye meg, lwg.v öt nl' lassa mc•g 
s('nki. Szl'nt Ferenc iránti nag~· tiszteletböJ gazdá ja 
szivesen vállalkozott rá és csakugvan l'ivittl' öt l'~\· 
ilyen senki-szigetre. ahová Szent Ferenc két kem·c·r
nél eg~·cbet nem vitt magával. Ahog~· odaértek (·, a 
jóbarát visszafordulóban \'olt. Szent Fcr('nc sz,•rl'll'l
tel kérle, hogy lat·tózkodási he!~·ét ne árulja el sc·n
kmek és nag~· csütörtöknél előbb ne jöjjön <'·rtl'. Amit 
az meg is igért. és n vomban elml'nt. 

Szent Ferenc eg~·edül maradt. és mt\'l·l sPhol Sl'tn
miféle hajlék nem volt, ahol m<'ghúzhatta \·oina ma
gát. cg~· sürü sövén~· mc,llé bujt. mel~·et a cserjék .:., 
falombok úg~· betakarlak. mint \'a iam i rejl l'! t zu.g"t 
\'ag~· födött kun~·hót. Itt imádkozott és itt mcrült cl 
a menn~·ei dolgok szemlél<'lé>bc. Az c•gész nagvböjtiit 
ott t•ll!· át. A magaval hozott két kem·<'·rbiil pg[•sz iclii 

Szt·nt Ft•r<•nt·-kápulna Sil~oHtloin. a l'i•t•s m<.'ll("tti 1-:YÓg";\,.fiir~ön. 

alatt mindii"z" l'.'al; dl l'g,·iknl'k fl'lét fllg\·asz!Pita cl. 
a. músik tnl'gmaradt ('l(t''Zl'tl. mintahog\· a nagvcsü
tortok"n <·t·tv nwnt pmbor gazdúja találta. Amannak 
i,; a fv![·t l'.,ak az iddott Kr"ztu' biijtiilésc iránti lisz
":ll'tbol kol1<itt<· <·!. th l1<1g\· ll'ik[•lJl' bv>zi\·árogjék a 
htu>ag m[·rg<·. hog,· ,., i.-; kibírta Ú!.(\' a böjtöt. mint 
í-:n>z1u' 11<'!.!\'\'l'n napon (·, ncg\·\·t·i1. c'.il·n ;;, teljesc•n 
dll n. Szl'nl ~'<·n·nl' l'">dú.- i>nml•g1al't<'>ztatásúnak érdl'
tnl·i[ri él jú bll-n a/<>11 a lwlvc·n sok csodát mÜ\Tll. 
:\z •·mll!'rl'k itt< .~\'1'<·-mú.-;t·a k(·zcltc·k l'lll'pni a hPI\'C>I. 
bútakat c·pitl·tkk J..:[·.-iibiJ <'!.(l''Z !lill(\' kasl(•]vt l'ffil']

tl·k. tnl'g zúnl;'tt a bar;:tt<Jknak. aml']\·ct Szigctlak
nak lm· nak. :\ ka,~(> h lak(>i. ft• rt i ak t•s niik. még min
clig nag,· ti,ztl'IP11l'l \':llmak a h< h· irúnt. ahol Szpnt 
F'('l'!'nl· a ncH!\'hiijtiit L< t t••tta. 

1118. 
h·ta: D r. y ö ö-n,~ p (o(' !'ol :\J i.Í r i a. rt>lsö kt>l"l'Sk. isk. tan<.irnCí. 

Égő áldozat lsten oltárán. lstennrk (·kes lilioma: ig~· 
ragyog frlt'nk az évszázadok távlalából Boldoli :\Jargil. a ma
gyar királ~·leán~· rsodálatosan szfop. szüziesen tiszta. finom 
alakja. 

Sinrs sf'nki. aki meg nr t·sodilná. akibrn tiszt('ll"tt"t IH' 

Al'rjcosztent". 
Dr \'an-t" nag~robb k ii l ö n bs t.• g, s ö t t" l l l' n t l• t. m i n t 

a z ö ko r a t• s a m i ko r u nk k ii z ö t t'., mondn~atj;.ik. 
JUszen rz a g)·ön)·örü liliom más lt'gkörben. J•annönia hin·~ 
,·irágoskrrtjrbrn fakadt: a XIII. szazadban a .zrnl .. k hag~·o
nuin~tán ne\'("lödött. t\ köz(•pkor szellf'ml" h•lkill"g l",ID'st··~t·s. 

f'mbt.'rf" pf"dik nah·. g~·f'rmf'kdrd t~s <"R~·szf'rii volt. m•.•rt 
rnindig- az l'-=: ff'll• n.t~z~tt. Annak a kornotk lt('tn \'Oit"k IH'uh
h~má• ... s ma'! szrditö h" ladás. bámulatos tahilmál!~·uk. 1'('

l•ülöal•J)('k, bomba\'l."tök. pán('(;loskorsik. li.iabb t's lt.iabh hül
t'Sl'lt>ti t's g"zdasáJ{i r~ndszrrf'k. mü"n~·agok t·s J•útvitamirwli. 
kavaroJ{'nak köriilöttünk: mindf"llrf" van rt't'('Jit. t's mt·Jd' 
t ~u1•a .. JlroLit·ma'' t's kt·rdö.it•l mindf'n. 

:\1 i l~· .. ll r n l(· l ... ~ 
Es lt>het-r pí-ldakt·p ('bbr•n a lorrongú. hir\'t·rö. kih·lt· t•hi. 

lt'szítö-erejü világ-ban az. aki .. elrf'jtÜ7iltf. l·h·tt·t rwm hl"t'!>!tilt. 
ltirl nf'm kt"rt"s("tt", .. az mag-~·ari kiráb·nak lf'án;\·a. aki ht·
let tart vala a kon,·hán. főz \'ala. fazf'kat t•s Id.lakat nms vala. 
a konyhát mrgsep~l t's fát hord vala", aki .. szakadozott saru
ban, odafagyott ruhában jar ti·h·iz idr.irn •'s lt•k\·öhrJ~·r rw
mlkoron r11:v kis IIY,;krny ... " 

J. l' h •• l. 
:\lt·rt azok. akik az t•lt'tslt'ntsl·~ht'n ho. \'al.tmi ntodt'riiM'

J.:t•t ha.ihásznah. mr~lt'lt•dkt'lrlt'k a l t· n~· t• 11, r (i l. l,.('ledik az 
. i' r ük r m h P r i t" a kün~·,·t·k. kultúrál;. (·.!'<~ t'!\71nék kit'S('r
zt•tt,j('iht•n . . :r t' !ol t ,. t' r~ a z t' m h t' r f" nt b(' r m i n d f'
n ü t t."· .\z t· r t t' r t .i ü k m t' l{ a multak törtt'nf'ti•t. azt:rt 
tudunk 1-:".'·ün~ürküdni a vilat:irodalom rt·~i r('mt'kl'iht'n. mert 
lal.iuk. hug.' akhur i!'ooo ua:.~· üriiltt'k i·!>! szt'n\·edt('k az <:'mbPrt'k. 
mint ma. akkor j, "'ú,·.íroJ,:\'a. kii!'ooozkiith't' kt'r(':-:h·k a boldog
~•i..:ot ,., ll\ UJ.: talan ... li\'Yl'l kutm~tattal;, ht·z~irt ko.t)nlkon: k('
r<'!'ooo(t•k a bt·kd. 

.\ 1 t' m h t' l' Pm h t' r m i n d t' n ii t t. 
s ha nl\·a!'ooo!'ooollk noldcu: .\lar~it ko;·;.iJ~al\ tiirh·rwtd, lll\'~ 

;u akkori idúk h;• .... onlo"ÚJ.:at j, •i:li~mt•rjlik korunkhaL BJ.r 
lit'lll i"mt·rkk a .!'-lm iali~ pruhlnna" t•lnt'\'«'1'1'!>1(: ismt'rti•k a 
11.\·~ mort. .. TI'Idnh·nd t·sak t·a.:.~·,zt·r kun~·húntha. l'l\t' lútnoid a 
pana~tl t•h)tlnl". .1a.idult l'ül akl\ur a !>!Zt'~t·n~· .iohbúg~· .. \k
J.CJr i.~ \·oll~lk rah.i .. li .~ tl'~hH'k. l' i.• h,i;,i a IJt'lllllt'k. ra h jai a 
hltnru•k. Jlahorú b pusztított: l!--i.ÍkmaJ;,.'·t·rt. hatalonwrt: nr
li.i.Ít~kt·nt /U,&.:ntt t'l haJ;tnkon a t;.llar.i<il'á!'ooo. Ur.imai kt'pt't átl 
t·rrol ~7t•nwl~t·~ tat,a~ztalat.tihúl Uo.L:t•riu~z lll('!OoJlt•r. \'áradi ka
llmwk: iiszi;k, rnmhalmaz. tt•mrtt) az ország s a .. hu.ido!'Juk 
dúlt !'17iintl'l•·nül a h !lal lt·hf'gt•tt." UC' 111 i n d<' b b l' n ak
k O r J ~t t' )1 ~ll j (Ú kl' l t~ t (•s biinlt•tl•M•( l oi t t á k b Ü ll t'

i nk l• r t é!>. a szt•n\·rtll·!>!t'kb«il a nt's•lt•l<'k mf'gtürv<' t's ffi('R-
. i\hT .... l. 
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alázva, - de megtisztulva emelkedett ki. - Magyarország 
talpraállt, megerlisödött. 

S ebben a földl-ll"lkl talpraállásban, megerösödésben fö
r.-sze \'Olt Margit királyleány áldozatának. példájának, Imái
nak, engesdelésének. 

Valóban ldösz .. rü tehát az ö példaadása és 
<'ZI a tündöklö. útmutató példát méltán állithatjuk bele 
"g y ,_.n i é l e t ü n k b e és a n em z e t l é l e t b e. 

Vessünk csak nehány pillantást Boldog Margit é l e t é r e. 
ameh· megindító szépséggel tárul elénk a Margit-legendából 
(Rátkai Ll"a ford. 1510. körül) és a történelemböl. Látjuk, 
hogy szülei engesztelő áldozatul szánták Istennek, a tatár 
\'l"Szedelem elháritásáért. Igy kerül Veszprémbe, majd 
a N~·ulak-szigett"n levö domonkosrendi kolostorba. Késöbb, 
amikor kivirult az t"kl"S liliom, szülei már elálltak volna a 
válságos idöben tett fogadalmuktól, - három kérö ls ver
'engett a királyleány kezéért, - de ö, mostmár szabad aka
rattal. önkt"nt vállalta az áldozatot nemzete bünelért és hü
st"ges marad l":gi Jegyeséhez. S egyre szigorúbban vezekel t"s 
fokozza önsan~·argatásait atyja és István bátyja családi vi
szálya idejl"bl"n. és csakugyan bt"két is teremt a viszálykodás
han és gyülölködésben. 

Egt"sz élet<- imádság és munka. szakadatlan szolgálata 
lstennl"k és embl"rtársalnak. ,.Oly igen engedelmes vala": 
\'idáman "" k.-szs.-gl"sl"n tartja meg a szabályokllt. ,.Igen sze
rel vala <'Ini szegénys.-gben"; féltve örzl lelke tisztaságát, 
óvakodik a szl"ml"k kivánságától. a ll"sti gondolatoktól és ke
rüli a legkisl"bb erre \'ÍVÖ alkalmatosságo! ls. 

Ll"gdrágább kint'sét l'gy Jádikában örzötte és halála után 
ugyancsak elcsodálkoztak az apát•ák. amidön fl"lnyltották: 
.. f: szl"nt szüznek ö ládájában \'aló kincsek l"Zek valának: 
k<'l ciliciumok i's vasból \'aló öv. l"I!Y VCS-<ZÖ és két n<'mt'Z 
ka pca vassziiO"PkkPI ... EzPk valának az ö kincsl"l. kikkel 
g~·ii.ité az boldog i'rd<'mt'kt't. mt'IY érdemekkel segit mostan 
minden hozzáfo]!.·amodó bűnösöket". 

l. !\lindaz. amit Itt látunk, nem romantika, nem i'rzel
gi•s. 11f'm t-s7tft.tika. nf"m is pro~rammbes:r:éd. hanem mlnden 
t·srndt's t'lrt'jtözésébl"n is: é l e t. t l' t t, e v a n g e ll u m l 
i' l e t. 

lml". ö ml'!l'mutatta f-ll'li'VI'I. hoi!Y f ö a l é l ek sz f- p
s é g"· a többi mind c<ak kt'ret. díszlt't. S1f-o lt'het l"gvaránt 
a kiráh·nt' t's az <'lr~·szt'rÜ falusi asszony lt'lkl'. - s li szél
tört<' a díszl"s kiil•ö kt'retét i's diadalmasan. alázatos szépsi'g
hl"n l<'nl"lt ki brlöle. 

fll"fi'böl lát.iuk, hoi!Y l e lk ii nk b" n m i n d e n t ma
A' u n k n a k k «' ll c s i n á l n u n k, semmi sincs készen. A jó 
indíti'kok csak kö\'t'k. ameh·l'kböl i'pítt'niink kell. !\li akarsz 
lenni? Barlang, vityilló. \'agy Isten lt'mploma? Dolgozd ki. 
dolgozzál rajta. - 1\largit kiráb·Jeány t·sakugyan reml'kbl' 
formálta ll'lkt"t. lsten templomát. 

Ez a .. királyi lélt'k" á ll a n d ó ka p cs o l a t b a n á l
l o t t ls t e n n t' J. Tudta. hORY o d a tartozik fs állandóan. 
biztosan ment fe l é j 1'. Ebböl az állandó, bl'nsö kapcsolatból 

·A KIS lOS~M SZEME. 
Konstantinápolyi mozalk. 

(szölőt6-azölllvessz6) fakadt erényeinek csodálatos, kláradó 
forrlisa: büség, engedelmesség, egyszerüség, alázatosság. Meg
értette Isten akaratát, megtartotta törvényeit és n a g y t e
l e l ö s s é g g e l, bösiesen megoldotta életét. 

.,Problémák", vélemények, irányzatok, .,elméletek" játék
labdája: modern ember, neked is tudnod kell, hogy Isten 
rádbizta az életedet, hogy megoldjad, legyőzzed nehézségeit 
i's elszámolj róla! Tehát felelös vagyok elsősorban önmaga
mért, lelkemért: Istennek. 

ll. S mennylt tanulhatunk Boldog 1\largit <'J e tm ü v é
n ek r és z l e tm u n k á i b ó l ls. Itt van például az a l á
z a t ossá g, amelyröl ma talán a kelleténél is többet beszél
nek. mél{sem RYakorolják mindig Isten akarata szerint. Ma 
inkább csak földi értelemben Í's vonatkozásban, sokszor 
kényszerhöl, máskor hiúságból hoznalt .. áldozatot"(?), vajmi 
"yenl{e kapcsolatban lsll'nnel. 

Ua pedig hoznak áldozatot. eKi·sz nap szól a nagyharang. 
Ki, mit tett. fia-lánya. sóKora miJ~·en nag;vszt'rüt mivelt: er
ről szól a hírharang. E g y e t l en p a r á n ~- i é r d em se m 
marad rejtve a viláR elöl a reklám •'s önrt'k-
1 ám ko r á b a n. Ua valaki i'ppcn t·sak 1'1\'t'Kzi munkáját. 
már hasábszámra fiilmagasztaJ,iák, nem is süih•a a sz(•delgö 
f<-ldicsi'ri•sröl: minden kezdő .. bei•rkezt>tt". mindcnki müvész. 
müvésznö. mrstt"r, t•sillag, tiinemr.ny. 

Boldog 1\largit a m a g a é r d t' me i t 'o h a s em e m -
l e g e t t e, erényeit i·s önsanyar!l'alásait titkolta, és midön 
t'gyszer ezt egy növér szil\·átette, igy szólt hozzá ft'ddö .. n: 
• Ros••ul tettrd. k,..lves növér. hogy ezt t>lmondtad. Ezután 
nf'm bízom r;.ld titkomat." 

S rz nPmesak taoulság- a r('klámozók számára, hani'm 
\'ie-asztal:ís i~ a nt;,vt..-1en munkásoknak. akik lsmPrPtlf'niil . 
hrazán alázatos:.n viszik az ö Jds mi-rs,..dikl't lli\ten ff'l~ és ta· 
Ján nt'm is tudják. hogy másoknak világítanak. 

III. llnki'nfrs ,; lrfnzatából azonhan nl"mesak kiilön-küliin 
mt>rilhl"lünk buzdit :ist í·s vigasztalást. hant'm a ma R y a r 
n f" m z r t ls. A háhor{•han mrvrnn7dul az t"mberlsi-g- í"Df'r

~iá.ia. - kiizönsf-~:"t"S f"nlht"rrk hösökk(o niint-k, dr nt"m fatrad
h•f.ia senki. hogy olyan fob·am ez. amrly sok szenvcdélyt. 
bünt. kanzslságot. sz<'nn~·f't hord magában. •odor i's \'f't a 
partra ... Naiv ps7irholó,::-usra \'allana - mondofta Proh~~7ka 
· -. ha azt gondolnók. ho~~:y a hábnrin·aJ t'g~·iitt i:ir az l'rkiilesi 
rrn::~issai1('P. é-s t"Z - annak ia-fia." --- .. .'\ háboriat ('S3k az 
t•rkölrs gyözht'ti It'." 

E~:~· tt'hat a h'nn~:es: j a v u nk r a k t' ll fo r d i t a
n u nk a z ls t r n l :i l o R a t ás á t. E•t kt'IJ me~:tanulnunk 
a közé-pkor t'mhrrritöl. akik R~·arló.,.áe-aik. bÜnf'ik miatt, 
~~·t"nl!'t'Si-~t"ik. tudatol han: tudtak \'f'7C"krlni. rn~rrs7t('lnl, bún
bánatot tartani. •'• lsll'n l"ltörle haragjának ostorát. ha ml'g
tért a mag~·ar nén. 

S a na~tY földrpn~é-shrn Ps pusztuhishan a7. l""tt"n nitárán 
i'gö áldozatnak. Boldo!:' :uar~rilnak. iinkt'nt \'allalt áldozatát. 
imá.iát. \'t'7eklését. t'nl:l"Szll"lési't krll bt'lrállitanunk nl'mzr
tünk t'll'tébe s az igazi bazaszt'rl'tl'lbt'. 

SLemeh·<·ny P. Schrotty Pál. O. F. !\1. tartományfönök legúja bb mü\·éböi. 

psték homálva csönrli'Sl'l1 lePrPszke
nett a városok gvöm·örű királynf.iá
ra {•s Pn a !Nr:!szról az <:>sli csillag 
fpJtíinését PS tiszta ragvngását figvel
hrttPm: csak mikor a Marmara-tcn
grr kiizPp{·n gvöm!vk{•nt kiPmelhdii 
szii!P!Pn L'i!~' zümmögii méhike társa
sáqáb.m az úfs7Pli mf'7<'i virág s7ép
~l·l!~·t L ..... ,-,cl[t1!~~!!~m. :1kkor :nondhat
tam. hogv az <·sti csillag, s a mPzci 
\'irág a ki·t kgszPhb doing a vilá
cnn. -- ck~ az (·n kis .Tos{•m szcml' 
m(•g szebb: igazi g~·ermPkszf'm. 

lgy mcsé-lt mindennap az élet min
dcr. mnzzanatában. kis Josém nagv. 
k<•rck. n~·u)!nrlt swme. S e küzLen 
<~nm·i szt>pség ömlött el raita, hogy 
az a ritka. mél~· érzésű és finom <'m
bPrismPrii. ki Pzt a "ép szót mon
'~"!ta. hogv hárnm s?fn dolog van a 
\'ilár>c·;, i>s P három közűl a legsz<:>bb 
az ártatlan gvcrmPkszPm. Pgészpn 
hiztnsan olvar{ szPmnárra gondolt. 
mint amih·r>n kis .José>mnck volt ... 

A gonrlolkodó Pmbcr szerPt nvi
tn1t '"'mmPl a vi]á(1ba pillantani. ts 
i·n n•·m m"nrlh~tnám, hogv nem tar
toznm azok snrAba. 

I.:'•tl"m ,·iláeot hódító. kemény 
had\·e~c'rszPm,.k<:>t és láttam sz<:>mc
k<·!. mPlwkbiil már csak a túlvilág
ba ,.,.tett remény csillogott fPlé>m. 
Láttam sZPmeket, melyekben a nvit
va álló élet színcs, gazdag lehetősé .. 
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gt'•nek gondolata égl'lt (·s ol~·anokat. 
melyek kétségb<:><:>stek önmaguk miatt. 
Lá!tam sz(>mf'ket, mPlv<:>k tüzön, vt'·
rcn. vizen k<:>resztűl céljuk fp][o \'11-
logtak. és olvanokat, mC>lvckbcn a 
bölcs mérséklet sz<:>llcmc ült. Láttam 
sz0lid {•s tiszta. ibolvacsokorhoz ha
sonló szemrket. és láttam sz,•mPket. 
m<'lvck ezűstös<>n f{·m·lii víztükrön 
izzó. parázshoz hasonlit.ottak. Lát,am 
bünbánó Magdolna-szPmPh!, és sö
t{•t fPlhökbrn cikkázó villámokhoz 
hasonló szemeket. 

Halálban mPgtiirt. ki·tsi·ebC>Psi•.<lwn 
szint<:>lcnné vált. szC'm'Pdi·stöl i·qii. 
egyenes. tiszta hil\·allói üriimh<·n 
úszó, boldogságban fürdii, vigan. fris
sen ragvogó szPmPket láttam ... dl' 
az {•n kis Josém szeméhez egy scm 
hasonlitott ... 

Csak mikor a mcséscn szép keleti 

Egv rcggl'l mPlPgPhbPn PS bizal
ma,;abban simult hon:\m az én S?t'p
szPmÍÍ kis .Josi•m. N!•mún a ik úhoz 
C>mcltp kPZPm<'f. aikától homlokához 
s rámsütötte szPmét Pgy másodper
cig, dc 1wkem út;y ];'lt,;zott. mintha a 
BoszporU!':Z nt'nl lt·ldH' c1(··g n1t·lv. 
hoL!\' bl'fogadja azt a búnatot (•s fú I
dalma!. nwl'· az ,·.n kis .J""··m sú·p 
Sl<·m···hiil fp]{·m (•g,•t t. Azt ú n hir!PlPn 
h·esukta szC'm(•t. !<-hajtotta fpjpcské
jtt. mint virúg a ta\·aszi fag~· után ... 



KRISZTUS KÖZELÉBEN 

I'J/. Boldogok u békcsséyt·sek, merl 
IJk ls/en fiatwk fognnk hivatni.» 

(~lálé 5.!)) 

A heledik forrása a krbztusi holdou
,;ignak a heledik és tizedik parancsh;:;l 
Pred. Már maga a parancs mc••lart-.sa 
is tncntcsít a lisz(csségtclcn ·~·agvon. 
szerzéssel együltjáró nyuglalans:1:,lúl. 
="incs mllöl félnie. A lel••plezés, a ·~·aj· 
la,·cszlés idegülö izgalma nem rabolja 
cl a hiztos nyugalmat. 

Nincs nyugalma a tolvaj lelkének ... 

Ezzel ellenkezőleg, menn~·i rettegés 
kínozza a tolvajt, a sikkaszlól. a csa
lót! lsten, mikor kihirdetic a tizparan
csol, a helediket és lizedikd azért so
rozla a tilbbi közzé, mert <'Z természeli 
törvény, ép úgy, mint egynek kh·étel~
vel valamennyi. Benne gvökere ik t•·r. 
mészelünkhen. A lopás, inint :itlauban 
minden tudato~ kárte,·és tehát sé~ti a 
természeti tönényt is. ~lá1· önm;~g:íhan 
hordja - legalább részben - a bimk
tést is .. 1 lermészl'i ellen vélke:ni biill· 
telés nélktil nem lehet! lia az cmherel; 
eiül a bűn tilokban marad is, a hiinln
dat és az ezzel járó rcllcgés löbb-kcvc
'el~b büntetést zúdil a kártevöre. Jllcny
n~·· n~·uglala? éjts1.aka, elrabolt pihc
ncs J<U' a lisztességtelen szcrzcménv
nycl ... A bűn után j:ír a büntelés m;·,r 
itt a földön is. liát a másvilágon? ... 

Jla a parancsszegés gyakori, az idl'g
fcszitö félelem azakat h elfogja. kik 
féltik tulajdonukat.. . GondolJunk a 
kommunizmus sötét napjaira, mik<H' a 
•minrlcn a mienk» volt egye,ck vczér
gondo'ala. A l i onyla·anság ó: i 'si sú y
ly al nehezedett rá az egész orsdgra. 
Ideglép/l izgalmak forrása a \'élek. 

Kiszámilhatatlan sok békesség sz:'•r
mazik a lopás vélségéhöl. ~lég aklwr 
is,, ha emberek nem büntetik. Pedig 
mtlycn sokswr rajtaveszít a tol,·aj! 
Az emberek azután hünletil;, szé!(y•·nt 
h?znak r:\. lll küzclünkhcn az cgdk 
kozséghcn, dc a ~zomszédO'tJkhan is 
sürű egym:huUuban li'mlck el a hizolt 
lih:\k . . . Dc l''irl;él; és m:'•s•·gyl'!Jck is. 
="~omozlák, kcrl'sték :! l'lh·ajt. Sokóig 
ercdménylclcnül. \'i'gre mé~is utólérle 
a \'é~7.el. Lt•lcplezlék. A <'Sl'lllliírük el
fogl:\k, \'allatl:-.1;. ="cm volt mit tagadni. 
lla,jtott:\k \'égig a falun, mikm· m:ír 
mimlent bl'ismert. Ezt l;cllctt éncl;cl
nie: •Kacsamáj, lih:un:íj ...• ~lit szell· 
vedhetett csak ctalatt az l'f..'Y útja alatt. 
E:s még azután, hosszú évckig, mlg las
san napirendre tértek fclcllc. lk még 
a húrhin is kijárt l>rlc. J(;ít érdl'mcs 
'oll1 Csak az cmlwrcl;liíl !;apoll hiJntl'· 
lés is mcnnvh·cl felülmúlta azt a kh 
diínyt, mit a Iopoii élt'! élve<cl<' szcr 
zett. liát mél: a híin '' . Ro"z üzl!'i 
a hUn ... Isten csak úgy hoc"\jtia IIH'!l 

\nég a gyón:ishan is. ha a jóv:Hélclt ko-

lrta: P. Roznik Rajnér, O. F. M. 

Bűnünket O hordozta. 

JllOI\'all lll('gi~éri és tclje:·iiti: C~ak a 
jóvátétel utún van leljes és \'l'.~lc:.(cs 
hocsánat. 

Hányszor póruljár a tolvaj? 

:llagáhan a lopúshan kapja súh·os 
hi'mtctését. · 

Itúma ki>zclében, l'vli nc,·ü kis hch·i
,é~hcn \':til egy c""lalc,·ii szohra · a 
Rohi. Sziiznck a ll'IIIJllom fiíolt:\r;'m A 
jámhor hhck kéréseik nw~hallgallat· ... 
sáért h:íláhól sok drú.~a ékszc•·t aj:'m
lollak fel, mikct a szohorra aggallak. 
XII. l'ius is adott cg)· g,·émú.nlokkal 
diszítclt aranykomnút 21J.tMJIJ líra ér
lékl:cn. 1911. dl'C 28 án l:cosont a Icm p· 
lomha egy tolvaj és a magas álvúnyon 
elhelyezcll szohorrúl le akarta szedni 
az érlél<ekd. Ahogy kapa"kodolt. egy
szcn·c ledűlt a szohor, ,·ele együtt le
csl'lt a tolvaj, kit a szoho1· agyonütött. 
A sckrestyés laláll reá. . Liptószent
miklúson kél vasuli munkús l:'ltta, hogy 
az cgy1k vagonhan szl'szl sz:íllítanak. 
Titokhan az egyik hordó! nwgf.-.rl:ík 
és nagyot ittak hclöle. Hö\'i<ldcl.azul:ín 
irtózatos kinok közöli mc~halt mind a 
keltő. Faspiriluszt ":íllílollak a hor
dókhan, mil égeté"·c lehet csak hasz
n{dni, húsra nern jó, rnerl crií-.; mére•' 
BaL n.•szt.•dc:cm, szl-gy('n, nyuglala1~~ 
s~lg .i:lr az hlt.'.!.!t'll va.!.!~·on cltulajdonítú 4 

s:\\"al. ~ll>g aklw1· is. ha cmht'I'Ck eliitt 
rejl\·c marad. Fokototlahhan. ha az 
ernlK'rek rftjünnck. :\'a.!.!.'" igats:í~ van t~ 
küzmondúshan: Add i;( j:lr a korsó a 
kúlra, m[g he n ne tna1·nd ~ 

lia Yéletlenül kerül h<liZ:'ul idegen 
jós~:Í..!!, add rü:.!llln ,i--, ... z.1: \luk :v. nwlv 
a sa1;Uodnak is rolnh~:ÍI':I l•·s/. ~ll;'g 
a ll H' g!.; Í\ ~ÍILÍSII')( i'-' ljritl.~··dj{>f. mikL•nt 
a X. parancshan :-.ll: «f'l'f, /wr.ito-1 !Já. 
:<il, me:•-jél. se m<isfé.'e jo'·s:•ig.:t cl ne 
kír•ániad .... 

Boldogok a békességesek! 

lia azonban valaki nem elégszik mt•g 
a pamncsok puszta mcglarlásúval és az 
chhöl fakadó csendes nyugodts:íggal, 
hanem lelkéhen nagyobbra, tökélete
sebbre vágyik, akkor a !:egyi LeszéJben 
elhangzott lanil:ísl úllítja szeme el<·. 
r-:l.clprogrammjúúl teszi: dJo/dor1ok " 
bdcssérl"sek, merl ük lsten {iuinttk 
fognak ltivalni.» 
.x~rncsak m(ISél nem h:íntja. nem ld· 

van!a,.r.de ha az övét clraholjúk, vagy 
nek1 L1rl okowak. lelki IIYU"alommal 
eltűri. Bl'nsii béké él me l,. az Isten oda
adó szerclelél•ül ·sarjad,' nem zavarja 
tnt•g az anyagiakban szen,·eílctt vcsz
l~ség. Igy szavakban kit'ejez,·e nem tü
mk fel az a lelki nai(ys:íg, mely hemw 
cl ,·an rejtve. Könnyiínck is lútszik elsií 
lckinlctre. rle ha hi~g:tdlan, komoh·an 
elmélyedünk benne, aldwr tárul elénk 
ségc ... Fiil;ént, ha a sai:ít éll'lünkhöl 
ségc ... Főként ha a saj:ít életünkhöl 
idézünk cmlék<'zclünkbe cseleket, mi
kor ,bennünket érlek uwgkáros:t.ísok 1 

csapa~ok és. vesztesé.~ek. Yagy az elö
léplctcsb~n Igazlalannak Yéll elmaradá
'ok, _hMr:'myok! . . . ~lil~· égetö fújda
lom ,., lelháhorlló n~·ugtalans:'ig fogolt 
d. Ilyen me!(~ondolá,ok :íllil ják elénk 
hog~· minií lclkil'rönek és fc•;wlmezelt: 
ségnek kell lennic ahhan. ~aki bclsií 
és kítlsll n~·uqtalan"iúg nélkül, zavarla
lan hél\e:..~éggel veszi ludomúsul az 
anyagi kál'l ... c,ak folwtza az erény 
nag_Yságül, ha emiatt csal~ídja is hi:í4 
nyokkal küzd. Mi'g hozz:\tarlozóinak 
~sd~cges kifal;adása sem hozza ki sod· 
r:'!l•ól. ~!ennyire fllg~cllen az anyagiak
tól. ls/enb•·n és lstennek N. Ez az a 
lelki mél~·sé.~, mcly J,itenJ'eltl' Szcnl Fe
renc Atyánknak c gyönvüríi mond~ís~ít 
(dsteTu'n1 és nlindenent.}>-

Ez a lelki tökéletesség az crén,·cl;. 
nek magasabb foka. ~gyezik a lelki 
szt•génvsl·ggl'l. lll is cit-nk ·í ll 'lZ i ~~l'S í~r 
minl 1i1ár Íöhhször is feit'l;llil~:lc;;l ·i~~: 
saimban, hogy az erény csak ilgv l-rht•
li cl a legmagasabb. a' szenllélc~·ii hősi 
fokol, ha núnden más erén.'! is magá
ban foglal. f:s ntinden erén v cél ja az 
c!'ő fiíparancs: s:.-resd l'ra;lal /.~.'ene
dd t•·l;es s:ít•cdfllj/, /dics le'ku/bül. 
fcli•·s e/médl>iil és nlitu/en trüdbril.' .\z 
Isten ti!l<éll'les szc:·ctelél>e tori<Oilik 
mindcn l' ré ny . . . f:s it l fakad az igazi 
Lél\l'sség ~ ... 

.. ..\Z É:-i )(; . .\"" dmt>n a natookban 

jt•lrnik nu•r:: Ur. llono!!.+tory El.-kné 

10 krrrsor.ltÍti Plm~lkPdt·~e! 1\lt-~hoÍt 

a kt>rt'!»ZtÚt r ü\ hl ,.éJ(Zi=Mt~rf' ! 

ira : 2'50 1'. 
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J..~rcsztt<:l győztel törökot, 
kereszttel óvtál beteget. 
kereszted mindig segített 

Mczön ha >~.ul, a ~e~gö 
tücsök hallgat szavara. 
rnegtorpan a vud zápor 
<'slében. félbevúgva. vitéz viadalokban. 

Esdjel nekünk boesimatot. Múglyúra vetve kudw. 
eiül a háborúság: hogy hitben lennénk harcosok, 

n:vomon követve, Krisztusod, bejúrta a világot, 
tl•vtannak ~zegvc útjút. kié-rt n szh·ed dobban. 

ISTEN-KÜLDÖTTI<: I<:Mm:R. 
- Giambattista Barhedo. XVII . . o,;:. 

Sok küzt. egyik csodúja: 
n;vit\·ún palústja szúrn~·út. 
a tajti•kos folyúban 
Móze.skCnt szel barúzdút. Isten-küldiit te ember 

latott ma nap\·ilagot 
Kf:T KAPISZTRAN-HIMNlTSZ. Kape~ztrún \·úro.súban. Ezért méltún ne\·ezzcd 

i.IZ egyhúz új díszl·nck. 
ferC'nt.Tend oszlopúntll\, 
téir<ik\'crö \·itl•znek. 

névről nevezve: J {J, no~. 

0. KRISZTUS HIRES HARCOSA. 

- Ismeretren _ferr11ces a XV . .... :á:adl>ol-

.Jó Boldogasszon.'· l•gi 
itallal megitatta: 
ig~· lett jbvöbe-lató Ürük dicsibl•g l•rte 
nagy szent az i.stenactt~l. az úldott Húrom-Eg_vnpJ.:;, 

il~· férfi l·rden1l•rC' 
l0gyunk ObPnne egyek~ 

O. Krisztus hire!' harcosa. 
Szent Jilno:-;. zengő harsona. 
mel.'' nagy tettekre harsann 

A negyednapos fölkel. 
fdéves holt beszdget. 

e háborús napokbnn. 
pokolba száll az ördög: Latill b,)/: 
mert .Júnos Krisztusé lett. P. S:t'c/(i Dt.~H('S, O. F. M. 

Szent Ferenc és a tájkép. 
lrt a: rnghvár~· Sándor. fcstőnÜl\'(.;f-'Z. 

Szent Ferenc nem \'Olt festö. - életében talán soha 
sem \'ett ecsetet. vag~· rajzónt a kezébe; és mégis ö \'Olt 
korának legnagyobb tájki·prajzolója. Hog~·an lehe!séges 
l'Z? - -:_.•. 

Aki többször járt Közi•p-Olaszországban és ismeri azt 
;: csodálatos hatást. amel~· rabul ejti a szemlclöt. amikor 
:1 tavasz hulláma elönti az umbriai dombokat. új élete: 
t'S formát adva mind<'nn('k: - a frissen kihajtott fűszál
tól a dombon rczgö fiatal fákig; az kén~·telen ffi('gállapi
tani. hog~· a táj szépségl' eg~-rangú az emberi formák 
>zépsege\'el. 

l\la már nyilt Utak \'ezctnek a f<•lfpdczett es ffil'g
c,odáJt formákhoz; es el sem tudjuk kepzelni. hogy ez 
nem ,·olt mindíg igy. Az olasz táj a középkorban sokáig 
pompázott felfedezetlenül a festök szeme el öt t; - aki
ket szépsi>ge egyáltalán nem ihletett meg. 

Egy ifju szerzetesnek kellett jönnie Assisiböl. hogv 
,·i·gigjárva l' csodálatos dombokat és \'Ölg~·eket, \'ilággú 
kialtsa szépsegükrt. Korában ö volt az. aki elöszőr irta 
le az olasz tájat: es pedig nPmcsak külsii Plknörizhl'lii 
formájában. de belsőleg is. 

Szent Fcrmc belső. úg~·nl'\'l'Zett md~· tájképlató 
volt: - megfig~·p]esei azért állanak olyan magas müv(·szi 
fokon. • • 

Az átlagos IPrmészetbarát rendszNini csak a nagv 
at\ekinthPtii szpn·es tájvonalakat figyPli meg. Lelkesedi·
'l' csak kts részben müvészi. inkább ellenörzö jellegü. A 
magaslatról. ahol áll. ,.]ébetárul az egi•sz ki>rn~·ek. Öröm
mel tsmeri fel a tin·o!i hcgyekl'!. falvakat. városokat. va 
iamt rl"\'l'Zl'IC'S l'pÜlc!t-1. folyót. vag~· Utat. 

TC' há: inkább :.z •·lébe ki tet i tett tavlati ki·p pontos 
~l'lismeri·sl' szóraknzatja. mint annak bP!sii szépsége. 

Ez<·k szokták azt mondani: .. kár. hogv nincs eli•g 
t JS z ta idii". -- ml'rt akkor Pg~· tavoli fol~·ónak a kanva
ru la ta. ,·agy l'gy llll'SSZC'bb esii falu torn~·a is lábzik. 

Ewk meg csak külsö ta Jki-plátók. 
S:ent Ferenc helsö llÍ]képlátó !'olt. :-.lilla nem kap

c:-.tdódr>tt a liltvány \'alami hasznossághoz: - mint l'g\' 

utnak a magasból \'aló f<·lfl'dl'zl'Sl'. vag,· ,.~,. folvó trú-
1\~·ának pontos cllcniirzese. 

O. ha megállt valamt arn~·i·kos mi·i~·<·d<·sbvn gvüruzi> 
Iorrás mcll<·tt. mPgcsodálta a vizben ctkazó fi·nn·iu·t. a 
napsugárban rag~·ogó fale\'e!C'kl'!. vagy az árnyi:k suha
nasát a füvön. L<· tudott latni azokba a titkos mélységck
be. ahová csak az elhivatottak látnak i·s a valasztottak 
oriimet akarta megosztani másokkal; mikor. amit latolt. 
leírta. 
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Jól C>rtsük meg. mit jPknt l'Z: hiszen Rl•mbrandtig 
kl•llptt fcjliidnil' a fcstl•szc'nek. mig czPkl'l a titkos meg
!atásokat es mi>!vscgeket ábráwlni tudta. 

:\ szi·psi·g fpJfL·J,.;ot.,i·nl'k 01llanata. nála mindl'nnl'l 
fontosabb. Ezt pi•ldázza az a kis eset is. amel~· szeríni 
F<•renc !esl\·i·rt sürgÖsC'n a pápához hívták; - útközben 
meglátott eg~· naptól ragyogó pókhúlót. mindl'n sürgetes 
dacára. megállott. hogv g\·önvörködji•k benne. 

Gvönyörködni val~mibcn: nag~· ·adomány. Gvermek
korunkban mi•g öntudatlanul birtokában \·agyunk L•nnek 
" képpssi•gnek. Akkor mi·g mcgbúmuljuk a szobába be
sütii napf(>nvt. meh· varázsla!os reflexe! szór a falakra 
i·s a bútorokreL G~·i>nvörkodünk kötési•\'C'l az ablaknál 
idii anvánk hajábat;. a;nint szikrázva ragyog raj: a fi'nv. 
is kötiitiii mint aprú sugarak fi·n~·lenek a homalvban. 
Csodálatba <·.tt C'g~· b<·csukott ziild zsalu. nwr: az titok
zatos. 

Később. az i·let gondtaiban eh'L'SZÍI.Jük l'Zt a képcs
.;i·günkct. l'' már nC'm tudjuk. mii·rt vág~·ódunk a gy<'r
mekkor i·s a szülöi ház utún. hiszen ha ÚJra fp]kPrPssük. 
- bár ot' mincl('nt nwgtalalunk. mi·gis na~~·on hianvzik 
,·alami. -- Ez az a htúnvzú \'alami~ --

Ailit]ák ugyan. ho~~· \·annak 'okan. ktkb<·n ez az {·r
;i·k sohasl'm \·nit mvg Ewk a "ületett tl'hl'tsi·gtelcnek: 
"gyi•bki•nt iw·n d<·ri·k Pmh<·rck. d,• nem tudnak semmit 
llll'glalnt. Azonban gondoljuk meg .tól. hogv a :phetség
tpJensi·g ts :.domúnv. s ez sok csalódástól i·s fa.Jdalomtél 
óv me;!. l\lii•rt k<·ll<·tt sz .. nt F"n·m·twk f<·ifPdPzni<• a táj
h•ppt'' :\lii·rt nem láttak nw~ azt az ii korában i·lli fes
ti>k is'~ Hisz nap-nap után ott volt a sz\'mük l'liitt'~ 

~:rre csak azzal ],•hPt fvl<·lni: mindig <·g~· zseni lob
bant fén~·t <·~v ú.i út \'liitt .-\ f<·sti>k ,.]f<>L(ul:ak voltak. 
:'zt•nt F't.'l'l'nt· ft·!"-til-l.;:or' _·l!':·<ll <:. a!~:..:g:~·. rn;r:t ~t lJII.öllll

'út·k. a n>gi gürüg (>" rón1.ti stnbr11kat \'l'th·k 1111ntúul l•s 
<l klasszikus szohnrnllntúk utún ÍL,!\Tkt·z·.L·k úhrú1olni az 
< mlJ<'rt a fl'stmi·n~·,·:kt n is. lt·h<·ti>IL:g hútti·r. illl'ti>IPg tal
kl·p-háttlT nt·lkül. nt·hng:'; az za\'arc'lla~ hasson az ~·ilnú
l'olt alakr~. :\ l<.orat rvn~tissatH'L' m.t.•stL·n.•t kt.•zdtk csak ÚJ_!\' 

l~asznUlnt fl':,tn1l·n:\'t.'tkL'Il a túJkl·pt't. 1nint ''.~:'-· úbrúzolt 
it·il'nl't szvn·t's n•sz,··t. Kt•:--iibh Pt·rugtno. \'ill-'::'-' Haffal'l 
:,l•pt·in a dombok kiirraj1.:1. ,-~~g:'-· '.·g~· hú t h· r b(' n lt·\·i) :ll 
( sillogása múr hanc:ulat11t ad ~~ kt·pnt·k. dt• csak .·tgv. 
n1int :-.zl'n·n.\· ;i\úrvndl'lt :-.q.!,l•dl':-.zkoz. ;\lag~·,n.tk a t t. p~ ak 
l'g~·tnagában lll•'!.! n:nl'" .lt'lt'nt(,.-..q .. !•' al~1kok tH·lkül. :\z 
1 n1bt.·r ni·lkuiJ Üt] ,·.s tt·rn1t.'SZt.'tt szl•pst·g tgazt lllt•t!r;l]zo
;úsa Szl'nt Ft·n·tH' dt, .. .,,·,sl·gt.•. 

LL h1·t-<· t·ntwk s;l'i>b bizonvttl'ka. mtnt mtk<•l' a bú
tnuló Leont· tl'stvt·r l'liítt rajo~g\'a n1ag~·arázza. l1og:'t· a 
hl'ly. hol \'Úndorútjukon mcgpihl'nnt·k. milyl'n csodala
tosan szl•p l·s l'Zt a szl·psl·gl't t·sl'rt·\'t'nni tudtu a ll'gtt
tokzatosabb a.Jándi·k. amit l'ffibl'r kaphat" 



EmmattflliZ f~lé ... 
••. c;~.~r •• ,.,,.,. :\"oslnn, (). ~- P.. :1 ····ht~r Uau·úl !-o~Wrkt·!"ozliíjt·. 

.. Bs ime ketten kiizülük aznap 
E1n1nausz llC\'Ü helysCgbe me
nének, mcly Jcruzsúlcmtöl hat
vun futamatn.vi tÚ\'ol~úgra \'olt. 
És bcszé)J!,etének eJ!..vmússal 
Ininciazokrúl. arnil.:: ti)rténtL•k 
\'<ll:t." (l.k. 24. J:l--14.1 

Az Emmaus1.ba \'l'Zl'lii úton ki>! vándor baktat: fá
radtan. rosszkl'CIVÜ<·n i·s hallgatagon. Hátuk miigött ra
gyog a napfényben .h·ruzsálem. házainak fph(·r tengpr(•
H'I s T<•mplomának roppan• tiimbjl'in•l. Aldozati füst. 
ünnl'pi hangulat úszik a IP\'l•giil>l'n.· DP mintha a dobok. 
l'Sengök l·s hárfák öröme ma \'alaho.~y ün•s \'olna. hazug 
i•s eriiszakos' Mintha túl akarna harsogni <·gy ri·müil'tPs 
dolgot! Minthu \'t•rpára úszni·k a ll'\'l•giibl'n 1 Mintha 
rlöbbl'nl'll's l'sönd kskl'liirlni'k a \'Íg lárma miigül! !\Imi
ha l'liill' menekülm• a kt'l \'ándor is. 

A hosszú hallgatást \'t•gn• nwg!öri az <·g~·ik: 
- Vajjon ho\'a vihl'llt'k l<·sti·t. hog~· .Júnos. m<·g P<·

ter is ün·s<·n találták a sirt'! 
Fáradt gúnn~·al fl'il'li a másik: 

-- Csak asszonvi kéoz,.liíd(•s Iathü~DU Dn angyalo
kat. :\1d,t.;dl)ln .. , tfll'l-..!;. L"gl•sZt·n mP~hábornrlott . ..\ fájclalon1 
l'l\'l'IIP az l'SZ(•t ... Biz' a mi :\h•ssiásunk m<'ghalt a kl'
rpszten: ll'galább is az. akiriil azt hittük. hog~· a mi :\h•s
siúsunk. Soha fül rH·nl tán1asz~ja öt Sl'nki fia ... 

·- Pl'dig micsocla i<·il'kl't müvp]t' :Vlintha llli·s nap
iaiban kltünk \'olna' S milv<·n hatalmas volt a szób:.Jt. 
!\tint Pg~· ú.i :\tózl's! :\tinc!Pnkin tudott s<·.~ilt·ni. l'Sak ma
gán nl'm. 

- Há~ l'salódtunk! Azt hittük. Dávid trónja újból 
fl'l fog ragyogni a jiivl•nrlöli•sl'k szL·rint: s vi·grl' ll'raz
hatjuk l'ZI a gyüliiletPs P"I~Ún~· igát s :\lória lwg~·i·nPk 
TPmploma dil'siisi·gl'sL·bb il·sz. mint volt: hisz ml'giii
\'l'ndiiltetl'tl! Dl' tén·dtünk! Az idiik !Pljl'ss(·gp mi•g rwm 
jött l'l' A Núzárl'linl'k ol~· n~·omorúság<,san kPlll'tt ki·t 
lator közö~t l'lpu~ztulnia. hn.~.v f.'nnl·l ..... iralmasahh \'l'.!..!l' 
lll'm is ll'hl'll'lt \·olna .. 

Elhallgattak. Oiból \'l·gigborznngott il'lkükht·n "' 
utolsó napok mindl'n \'l•rl's l'nlll•kt•. Stitl·t t.·· . ..; 'nt·n·\· aiT
l'al néztl'k maguk t·ll· ,., szótlarad halücl:ak a poros úton. 
~~ ta\'aszi dl·lutún i"mft·ll'dl ra~vogúsúban. h;.,tuk lll!lt.:o1! 
t·g~·n· nu·sszt•hh hagy\·a a g~·ilk.ns Yúro .... t 

Ekkor. (.,szn· st•tn \'l'ttl·k. hnnnan bukl.::dnt l'ii'. t·g~· 
Illagúnvos vündor küzl'il'dl't~ l't·ll.'JÜk s miutún Ud\·nzoltt'k 
4'~\'lllá~t. hozZÚ.Jllk c;oo;atlaknzott. \llndjúrt tlll'.~ is kl'!"
rk~ll' tőlük: 

.. :\.Iie:-.oda hl'sn·dl·k azok. lllvi~·l'kt·1 l·gyrnú.:--s<~l ut ;..;.n;
hl'll fnlvtattnk ,· ..... hogs nl\' :-:znrnnrúak \'i.H~~·:nk''" ll k. 
~~- l Í.). . . 

.-\ kl·t tanlt\·i.\n~· c;oo;nclúlkuzva nl·z at. lll lllil~ú· . ..;r;t 

.. Fl'it-h·l·n f..Jl·<hg , F-:~·ll;. :!1:•:idú ltl·hi 
-·-- Csak tl' vag~--~· idq.~t·n .Jl'rllt~;.·dt·nlhl·n. k1 Jll't!l 

h~llottad. an11k ottan ~··rtl·ntt·k vn1•· n~IJl•'khan···· !l.:..;.. 
~~- lll.) 

S kllli.il\"tl 1\l'Z d/. Idt·.~~l'll ;tl"l"i.ih;J: d• .IY\'~ak t·;~\- \.'Pl"' 

~t'l11 rúndul. lllikor kl·rdt·ti . 
.. :\lrk''" 

F"!t·li-rwk "'' •k: 
:\ núzún·~1 .Jt·tth l'~~·~~>. k1 pn,fPl.:t-f\ 'ri;t \·11: 1 . 

hatalmas" tt·t'lll'n t• . ..; stúb;:tn btt·n t•:-. ;11 l'L!I'.--.1. 111 p ··!·d• 
nllkt.'Jlt.'ll ,ultúk id h:tlaln . ..; Jlt·ktr,· a p;tJ>l fl'it·d.·:tnl·\, '- o~ 

Illi ftil·tllbt·n·ink l'' nH·!.!,fl· ..... zift·ttl·k ot. Pt·<il.!..! 111! l 

rnl·nvlilk. hogY 1, .11. kt rnq..! f\1g1:t \"tiltani ltr.:ll·_lt 
.\ZfJI;fl'llil nt a. rn;"tr ILll"lll·uinapJ.:l. hog~· t'Zl'k torh·!t:l·;..;. 

lll' nl·mt•l\· k•izülünk \·aJ,·, ~~s=--z•nl~·ok 1:-1 llll'gZi.l\.~trtak IJ,·:i
nünkl't. krk ha.tnalban " simúl \'toil<~k i·s lll'lll talúlv<~n 
az ii tl'stl·t. \'isszaju\·l·rwk ·tzon hirrl'l. hog~· i.t11J.:!Valok 
fl•lt-ni•s(•t is litttúk .. k1k <~ZI mondtúk. hog~· o <·1. Es ni·
;,wlyl'k t:ÍI'saink ko;lil a sirhn; lll<'llt'IH'k i·s úg~· 1<~1<'11-

ták, amint az asszonyok r'l"i<~tak, öt magát pedig nem 
láttak." (Lk. 2-l. 19-:!4.) 

Az isml'rl'tll'n \'ándor szl·.ídl•n korholja öket: 
.... _ .. O ti bulgatagok i·s ki•sedeimes szivül'k mind

azok <·lhi\'t•si·r<·. mikl't a prófi>~ák szólottak. Hát nl'm 
l'Wkvt kl'ill'll-l' szt'll\'l•dni a Krisztusnak i•s úgy menni 
lw az ii dicsiisi·gi•bl''!" (Lk. :!-l. 25-26.) Sohasl'm hallot
tútok. mik irattak m('g fl'liill' Izajás prófi•ciáinak 53. ri·
sz{·bl•n'! 

ra'.' 

.. :\'ll',l!;\'L'1l''l \'olt. a legutol~(·, TI. vndJ~·r:..•k ldiziitt. 
:\ f~ljdalm;.d-.. PmbC're. " h'-.'teg.<·.:.?, i:-:m:•ri"1j:•: 
:\n·a· mintl'.!~." l'lrcjtl•tt {··:-: rne:..•\·ctPtt •;qJt. 
:\t.~Tl nem i:-: h~·l· . ..;ultltk lit. 
\'alúh:m ~~ mi bctl•gs~·!.4einkl•t ií honhzt;1 
f::-; a mi fújd:dm:link·1t ü \'iso..'lt~·. 
:\ mi gunoszsúg:tink."·rl ..;piJ·.•:·dtt~·tt·tt IHPg. 

:\ mi büneink~·rt ti)rt•tett ih:"Zl'. 

:\li mindn.'·új:m. n~int a .itth'Jk h·., . .._.i_,·t•:.!lunl.::. 
Kiki :t sai;'lt úthr:t t:._·rt. 
S az L"r ií;·eú h~I~·r.•t.tl' 
:\1indn~·;·!junk ~ono~~.:-:~·q.~út. 

Felúldozt:~~ot 1. !lll' rt ií ln ;J. t!.< t ~d.::<•J"I.t 
E:-~ nem 11\'itot!:t m-.·~ ~zúi:"tt: 
Vi:-:1.ik. ml.nt a _juhot leitl~·:-=n· 
E:-> min1 n.drúja elütt ~~ b:"•rúny. 
Elnt··mul l":-< meg nem nyit i a ~Z\!;tl 
1:::-: g:1/fbg nwlll· jutott h:d:.d:.dJ 111: 

:\ll•rt nPm l":'l'lekL•dL•t1 !.!.•mo:-:t.:-.:·•!.!.•''· 
Sem úluok:-::"tg nvm \·olt :o:l:.tJ:.dJ:m 
Turlú:-:;·,\·a] .:v l·n i:.,:.:.z :-:t.ol!..!,;"lln 
Sllk;dcl! llll'.!.d:...:·•zulttú 1l':-.Z 
E:-: gono:-;z:-:úgttik:il ii h nt d ot l.. L 

Et.l'l"l It!. L' ll ..... ok:d.:::tt itd!Jk n v l{. i n .... /.1 ·dyn.: .... t.\11 
E:-. :-;t.t·~o:-zl.lit ;.11. l•r(·, .... ~·~.:: t.:-:"d.::nltÚl.v;,t. 
:\1:\"t•lhng_v ha!:ilt""t :uli t l··:vtL·~ 
~ :t !..!nnn.·--t.nl.:: ki11 .• · ~~·~m~ll:t1n1~ 

E.· ~•ti.:::d.::n:d.:: a h~l!!.·l h •!"rl•)/.1.1 
l...: n :1 ~-·n·. n~·.,;.·:_:n\:·.•r1 li!l.·;d:..;.o~t.n11. 

\I()nd~<-t!tl\.::. nt·nl tl·l_ll'=-'l dl'tl-l' bt· mi1uh·z s·,úrui-~zó-

:\'l·tn nHHJdl)tl~i mq.~ IJúni(·:nvk is i.IZ .tllg~·al. m1kor 
b•.ljtbt·Jl. 1.:-;úl.::b~ill l·:-: h<unub.:tll Ílnúdk·>;o1t: 

1'-tu·u~-pad a p:1i:1:-.uk ült-i• h.~l a ~u)u·un
:ürlah·oti h'llll•lumhan (.X\"11. !>iZ.) ... t•
h•th• ~zt·nt l,.t'rt'IU'. amint ah·t·r•uJi ma

!-t<ln~·ot.b:.tn a ~tiacmoll'-al kap.ia. 
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.,Hetven hét van kiszabva népedre 
ts szent városodt-a, 
Mig megszünik a törvényszegés 
ts \'éget ér a bűn, 
Eltöröltetik a gonoszság 
ts örök igazság támad, 
Betel.iesedik a lútomás és a jövendölés 
F:s felkenetik a Szentek Szentje." 

Tudd nw~ tehát és értsd ml'g: Ama parancs kiadá
'''túl. hnc::~· im1ét fPiépüljön Jeruzsálem, a felkent feie
d,·!cmi;..: 11é·t hét é-s hatvankét hét leszen ... A hatvankét 
IH·t m••'''" mPgiilik a felkentet és nem leszl'n az ö népl', 
,.,,,h· •>l mcgtacadia ... " (Dán. 9. 24-26.) 

. \ h;l1 ,·anké•t hé• t elmult pontosan, a Fölkentet, va
~'"i' " Krío;ztust mrgiilté•k. rltöröltetett minden gonosz
.ú: ls ll!·LJk igazság támadott! 

.\1 ;i orszúga az iiriik igazs:ig országa' Igazán .iöven-
t!r'.lt•.' rl1L.1 Izajús: 

.. Xl'm a :--;:C'rint itl·l n1.dd. an1it a szem lát 
E.' 1wm ;t :-.l('I"int ítl•lkc~il.;:. amit a fül hall, 
lLt1wm h;az;-;;'tco ..... ~n itl·I n1ajd a szegények fölött 
t . ...: mt··it(.nvo...;;m íit•lkC'zil'\ a föld szelídeinek. 
.\ · ~:...:.J: . .-:'t!.!n:-:~:·1!! lesz dC'rPkúnak ö\·e 
~ :1 l:ü:-.,.,:::! c:-;p(lit·nck kiltö.ie. 
E~\·'.;~1 l~1k:l.; nr.jd ;>kkor a Ltrk:t-.: a búránnYa1 
S d J·:·lrchtc C'r!YÜ1t 1.1l1Yúzik a gödölvé\·el: · 
F'..:.~·ittt l•l 1n~ld a borju. oro~z1án é~ juh 
t...: p:;rfmvi .!!YCrmc>k terelheti ökC'1. 
f "1:·1 ,l <··.~. 111l d n" ('C'YÜff }C'.gC'}nek. 
T·: c: nl' t n:hrnn~·k k()Jykcik 
T·~:- ~/,Jlm(d ('..;;;i{ m·lid ;1z orn<::?];ín, ak[n·•_·..::-~k az 0ki"'r 
.-\ c~C'v.-:rmfl \":!.!:-tn Flf,zndn7ik a \·ipera lvukánál 
s :1.' {L-:pi...:kíg~·ó ürC'gt·bc dugja kezét rt7. ::lnvateitől ('}

[választott kisrlcrl. 
-:\'·•:11 :·~r':,: 1 :1:.:: (·..; nf'll1 illnek 
s.•h.11 .-.'f''l~ hP!!\"PtnC'n. 
\l•"'l"t t ··;;: 1 ~ :1 fil~d01 :t7 r·r isl110retc. 
\l·n: ,h.1:.:Y a \·i;f'k h0!tiltik n 1rrH!0rl 
.\·,,),. :Ji''l'l Jp~~7f' !!YlikerC' 
I ,~<l :1 n·. pck z:1~zla i 0 

(lz. ll. 3-10.\ 
.\ .J,"~<' ~yiikf't'é>biil sariBclt virá!!. m<>lvPn mer!

'" '"''"~: ''"l' r Lnlkf'. lrsz a 7~'Zló. mf'l\" fölfut a dicső
~··"~ :·Jrhr\c:'!~l ~ tnincit•n nl•p látni fnrria: csodAlattal és 
':r'•ri,J!,,'f:il S :lZ ('r ismerPtc lwtölti a földet, mintahol!v a 
.. 1 /'.'~ hdi:lti:..:: a ~cnCTf'rt. A 7\IC'ssiás orszár1:1 C'liö. dP n.em 
''c:'· :1hn.:,· ... ,, li Plk(·nzpJitrk. N0m karddal é>s erös7ak
C;;,J ~"~ia ·,o<,.:,b~ h~itani a ool!ánvokat. hanem szf'líd
,t-·f~~~t l " :•1:.lZ:df;11. m(•rt az i) igáüi édes és az ö terhe 
:;;;,.",.;,' t:,- mincl0nkit magához hí\·ngat. kit az élet me~
na,,wlt i-s nwggviitört: a zsidót é>núgy, mint a I'Örögöt. 

<rt. ,·ag~· a rómait ... És együtt lakik majd 

akkor a farkas a báránnyal s a párduc együtt tanyázik 
a gödölyével, együtt él maid a borjú, oroszlán és juh 
és oa rányi GyPrmPk tereii!Pti öket ... N Pm értitPk. hogy 
mindez cs~k jplkl>o l>s hasonlato«AI!? Ne ra~raszkodia
tok a betühöz! Értsétek meg az Irásokat! Keressétek a 
lelkPt ... 

fgv értPk Emmauszba. 
Észre sPm velti>k. hogy eltelt t'Z a oár óra az úton. 

melv most ÍE!í'n rövidnek bizonvult. NPmán. döbbenten 
s me!'lna<'varázh~tatlan tisztelpttr>] hall!!atták 37. Ide
_!!f>nt. S mikor a ház eit> ét·fr•k ... ö Ú<'V tett, mintha to
vább m<'nnP. D0 nem ereszti>k. mondván: Maradi velünk . 
mert PStí'IPdik é>s már h•ml'nőben a nap". (Lk. 2.J. 21!-29.) 

Maraeli velünk. hová is mr>nnél <>zen az !'stén? Sihe
d"r <7 r l rúzza a f~k~t. Az ri hinPg, l•s nincs. hov:\ fr>iPd 
lPh~il<~cl. Az éi hirh•f!. s kívánia f~zó lr>stiink-lPlkiink 
c.<nrl~btos szavain ff.nvét {>s mPlf>"i>t. Té!!Pd kívánunk . 
i•hr 7 iink P< smmi~?ttnk a? f.let clinnr<Tií f'SI~>]én. fáradt 
n:miaink bnvf>"!'ztf>n. amikor az alkonv lila fMvlakat 
bnr·H ll cinle1nkr:t s kialn<::.,n·~k "nrbnn n tii·.tP'k. Kinlns?n::.k 
snrh~·n :t fii7•''k f•s niivPkfltinPk W.f. árnvHk és snk:l">Od'n:tk 
" h•1 .,iik (•s sürií (•s borzalmas Ic>sz az (>j a ]p]kek siko-
lv~t~... · 

Maradi \'f•liink. Uram. m0rt ff>liink! Gvönl!ék va
!1\.llnk Pr..:. ,....lh:1crvoff:l'k. bs fnl,;..,l{ k,·,,.,;k ~bttrnl1n">an az 
(•stp r..:. iCT{•rl tii..,P r.li~ n:n·:1-,.~lik mAr lPlkiinkb,..n! N,...m 
Pn<'0diink. TTnml Mr,,fn!!ink :ílcintt l<mnr! < háznnicha 
kf.",., ... ,.rrítiink! lrt:l7. ",..Tl1 ,.::l~·unk mPltllk. hnrrv hallt'·
knnkho ;;-;;; rln NAlkülrcl mé~ nvomnrultabbak lenné
nPk' .Tiiii h<\t. tTram ... 

. Fc:: hr.i·;.rf'. hnc1v nAlnk t11~r:1rlin11. ~" tnr+ó.,t. mirlnn 
;l<.;?f:-~lhn7 iilf ,.,.liik. ,.,..u,;.., n kon\•,....rpt TTlPrT:llrl~ t~r::. mr>o

"~"P P< nr> kik n''";+~" fl .k ~4. 29-30.) .. mondván: Ez 
~z (•n tnd"m ... " fLk. ?~. JQ) 

A kPt t::lnih·~nv rlorm,....tit,..". s mlnthn ki(!Prfpfpt lát
n:l úrrv mrn~rl R:~! Nnhqnv nill:ln.,f1f1' ::t '=·,íviik ,.,..rPr..:.r is 
f'l~ll. NC'm. !':r>mrni kf.tsP"' To0n: Ö :'\7' Most r~ir::.mPrtPk 
arról " mn?rlnlatról. mr>lh·p] l1'Pr!áldoll:t a kPnvr>rPt, 
urr'-·<-ln{JCT'-·. mint :17. utn1~ó v:-~r<::nriln ... 'RPmPfTVP hulla
n :ll{ ff•r(h·('· .. fiP é} plfii'1f S7Pfl1"ik f'l()l. F.r::. mn..,r14k Pr1V

m:Í<nak: Nr>mclP S7Í\'Ünk <Tf'ri!'dPz \'ala bPn.,iink. amint 
<?Ólott az úton (•s mecfpitr>ttp nPkiink a7 fr:'tsokat? És 
útra kf']\'f>n abban a7 órában. \'isszaté>ré>nek Jeruzsá
l,•mhr." (Lk. 2.J. 31-3:l.) 

Szívükb0n az Plsií Husvét öriimharangjai zúgtak: 
. FPlt :11n:1dt Kriszt us (' napon: 
AllPluia! 
Hála lc~;·<'n az Istennek'" 

Betegs~gUnkben orvoss~qunk. 
~lt•nt l·"('rf'n(' mi..,,,,,iúia a tár~~rt~1omh<ln. 

1'. Rdhv .\J>oiTinárisz. O. F. :'11. 
:\If'!! 1°0R-h·1 n a Jdtiínöpn ~7Prkr!>i7.l••tt 

. .ltdia.:iú" f'C"~·h:í7i fnh·iJirat lR. ~7ámá· 
lun a Jbrm:ulikrPr~dröl tlaP"von iil!'Yf'S 
• i lik i••IPnt mPl!'. rnt·h· rnindíe- l·li•nkf"n 
d f•mlt.•kf'1'f'lf•mbrn ~ fol~·ton fuJ!"I:-tlkoz-
1.11 i a lf'!krnlf'l. :\l int S7rnt Ft•rPnP 
\tvinl•nak srrctiilií fia mohón kaptam l' 

dkk nt:in. ~ mnndhatom. hrJÖ)(' fanul
tam nu·~ ,, harmadikrrnd('t hf'f•siilni ~s 
nu··uc·,JH·twn i·rh·kt'lni. :\ta.ht mint pap 
... oks7cr r·líÍ\('tf('m f" C'ikkrt. mrrt alapo
~.\:~ hi\Ull.ltultant !'! ('hhéil mf•rít('ttf'm 
! "''cl•:l.ltol.;~t. S7f'nt r••r,.nf• \"ilátd rt'nd
it'IH·k tf·rif'""lt,··..,(·rf• t· ... trjl('~zti•si·re. :\li-
1\or JH'dil! P. Tr•·f.ln l.('onúrd a szomorú 
•·r"'·'~- ... ,aJ.adoí" uLin a küzkrdvrlt. :\ta. 
t:\,:rfir..,7.:1g!'>.tt·rtt· bmr-rt. ('R:~-'('tlf'n trn·i
·' ri u" flrf!<\nmuot. a Sz('nt Ff"rf'n<· llír
nükt·t .. Katoliku!~. \"il:i~" ni·vrn jrlentf't
tt· mr~. r· ... f•ki·l~·"il•J:rmet kt·rte ff'l. hoR"Y 
.l harmadikr('ndriil s a szrntrkröl rendf's 
r·ovrttnt Yt·zrssrk. akkor örömme-l rattad-

tam mPK a kínálko.ó, krdVP7Ö alkal
mat s a lll. RPndriil, a RPlhri~h•n lr
frktetrtt, alapos dkk ,.~·ornán .irlrnlrk 
mt"C írásaim 1923 .. 1"24. ~s 192r.. ~vfn
h·amok ~2'"\"PS sz:ím:\iban. 1\7onban ~k
kor <l J(~tolikns \.ilá~tnak ntár nrm ki
rnnndottan tf'rf•i::irhrs ri•l.ia ~s .irllf'l:l" 
,·nit. :u·Prt P7 a t•ikll•wro·,~fnm. 37 nh·a
!o>t'~"- f"1iiff h1án akfwllho'lhh ,;~ miosr i·r
flpkfP"zítöbh tári"'" kf'riih·,. f'löti•rbf". )('
krriilt a nanlrrndröl. Atti>l krnh'l' ni
hl"nt a terVl"Zrtrm. \·án·a a .iobb idö
kPt. Y~KrP valahára a trrolárius ~rondo
lat is nag~·ohb szóhoz .iuthatott. vis-.a
krriih·r i>d~!i> a11yánkhoz. 1n·Hn~·firií 
l'l::.zánkhoz. Mdott ~faK~· .. rur~7•iadtnz f••l
.iiitt a mi <·silla&nrnk is .. \ t'rrrnt·•·s KHz
liin~·. nmst a lelkrs :\1 a 11: ~· a r n a r á t 
~ PnnPk ae-ilis mn~l!'atú.ia. drri·k Int·(' 
:\f:\·ánk ~!\ Trsfvl•riink. Szrrkr!iö7.fÖ l"runk 
kurá7.sit adott. hoK~· rlörukkol.iak a 
mondanivalómmal. mrrt azt \·all.ia. 
hogy a lll. rendröl shha srm lrhrt elr
K<"t mondani. lia sokan írunk róla. nrm 
<'lt":Vet, se fPirslri<PSt nPm írunk, hanf'm 
más mel{vilbftásban állítjuk krdvrs 
olvasóink elé áldott Rzent Fl"rrn<' Ah·ánk 

mi"flisr (•IPfki•of"s \·iláei rrnd.ili.t. 
Jlát 37i•rt ~n j-, S7f'rt~n,·pn f~IIPhhf'D

tf"m a rsrrdf's ~s ha11vata~r ft•lrP\'onu
lás fíi~t~Ön)·t~t (•s mPP".if'lf'nrk a 1\l._.v,·ar 
Barát osaládi mrghitt. melr1< köri•bPn. 
hoev ~7f'nt Ff"r('nf· misszii•i:irúl t•lhc· 
szt;l~l'ssrk. mt·T~·rt O a társ•rl•lomban 
hrtöJthrt t~s mrl!\":ll(t!'ithat. t~lrno"tlom 
Iig~·. ahnK:V már tiibb. mint nel{~·rdszáz 
•'v i>ta lrlkrmbrn mPlrn~retten pzeket a 
l{ondolatnkat s amrl:vPk PII:Y r~szH 
már paJ>írra rúttam. PZl'ket idra fPiidé
Zt'm, hisz kiizel hilsz (•ve, hoey mPK.iP
Irntrk. sokan rlfrktlti·k. mások nrm 
nl\"~lst~i.k. mt"rt i\lag~·arnrliiizág-on min<lf'n 
ft'rdáriu!l.tf"st ,·i•rf'm "f'Z~hf'z nrm jut
hatott a Katnlikus \"ilág, hát újra rl
ntondum. mrrt ha ki·ts:t.f'r f'Jh~~z~liink 
is rg~· doh~:nt. más sza\·akha iiltiiztrt.iük 
"i ha a .iú JstC"n is (t~~· akarja s ha a 
IH•dvr" Slrrk('sztö At~·ám s drá~a ol· 
\"asiltáboru"k nrm tart.la unalmasnak. 
hát to\•ábbfob·tatom i•s bef('jpzrm, mPrt 
1923., 2·1. i·s 26. i·vpkbrn nem fnh·tató
la~osan .iriPntek mP!{, s íg~· a teliPs át
tckinti•s i·s iisszdÜAKi·s nPm tárulhalott 
a n~·ájas olvasó szf'mr f'li-. 



Beszédes képek 
Szent elJegyzés. 

A világon nem volt, és nem is lesz 
soha szentebb eljegyzés, mint a Bol
dogságos Szűzé. Tudjuk: papok válasz
tottak számára jegyest. Az ö egyéni 
akarata szóba sem jött. Mégis, - mint 
ahogy Raffael, a nagy olasz festö, ké
pűnkön oly gyönyöríien megrajzolja, -
egész lénye öszinte, alázatos beleegye
zésről beszél. Fejet meghajtó engedel
mességével szinte tudomást sem vesz 
m~gáról. Mintha nem is lenne fontos a 
saját boldogsága. 

Szent József arca (Raffael képén) fér
fias elkötelezettséget mutat. Látszik. 
nem a szó embere, hanem a tetté. El
\'állalja. hogy vigyázni fog a Szűzre. S 
bizni lehet abban. hogy ki is tart ol
dnl<ín haláláig. 

A Szent Szíiz csendes engedelmessége 
···s Szcnt József komoly hivatástudata 
egymás iránti nagy, tiszta HÜS~GET 
igér az eljövendö életre. 

(Ez az egyetlen lényeges minden el
jegyzésnél. Ahol nincs meg a híiség re
ménye, ott van-c értelme az eljegyzés
nek?) 

A legszentebb pár életében a híiség 
l'Sakug~·nn teljes virúgjában pompázott. 

Egy éjjel Szent József felköltötte a 
Szíizet: 

- MPgyünk Egyiptomba. 
S M:'tria. akndékoskodás nélkül kü

,·ette. Mnjd mikor József jónak látta. 
<">endes en.gedelmcsséggel visszatért ve
le Núz<•rctbc. 

:F:s .József? F:lvú113lta. hogy gondos
kodik a Szü?röl. S mellette mara<lt. 
míg le nem hunyta a szem!>t. Pe<lig 
mcnnyi\·cl ki•nvelmcsebb. gon<lfalanabb 
lett volna az élete a Család nélkül! 

Csodálatos hüség. 

A1. emhPr eg.véni. lelki életére terel
\'e az e<l<ligi gondolatokat. hasonlattal 
azt mon<lhatjuk. hogy mi11flm kereszt
séa <'liPOtl:é.<. Isten eliPaV?.I. lefoglalja 
magnnak a kegvelemm<>l felékesi!P!t lel
ket. A l<'l<>k pcdia elkötelezi magnt ls
tcnnPk htiséget fogad. 

- Fll<>nf> mondok az ördör'lek. Min
dPn cs~h!tlls;'mnk. min<len pommíiának. 

M6P"ic::. - miw··I g:varlb. P~Pndö em
hPrf'kröt ,·an ~7Ó. - :n; íEtf.rt hti~P~ 
,.g,·nldalli maracl. Cs!lp<Í" l<tcn tartja 
111Pf1. 

Peciig v:ll{)s!i!:rns ;f'g,·vitltftc:: n kC'rPszt
:-;{•1!. Az Pn1hPr Tsfpnf> 1""7.. ~s csC'rf.hPn. 
jpgvninn<l<'kul. a SzPnthllromság képét 
hor<lh;tl i a lPlk~n. 

fg,• inciulunk el mindannyian. mint 
lsfPntöl Pljegyzelt kiscl<'dek. f:s mire 
fPlnii,·iink. az Isten képe lelkiinkben 
plfor7ttl... V<'rPs. tiivlsscl koszorúzot t 
Kri<.:71us-arC" 1Ps7. bPlöle. 

Dun·n. htinilo;; kf"7Íinkrt rátPfhik Jé
zusra. s S7Pnt T<'slr'•n felfaka<ltak vérrel 
fnlvó sebei Ha .T~7US rnte!IP \'abkire 
a kPzét. :\l<lott. gyógvított. vagy {>Jelre 
hh·ta a hnltitt. Mi ''bznnt kerPsztet aci
tunk a ,·;'tll;'u·a. s () mé•gis hii maradt 
hozz:'mk F.lrsC'tt. filldre n,·omta a tc
her. cic hiisé>gc nC'm incott lllf't:!. Atlvug
!..!aftuk kP7t;t. dC' hü:--l·!..!l·n nf'm eithf't
tunk csorhilt. Halidba kergcttük. de ki
tartott mcllettiink \'c•gig. mfg minden 
be n<>m tcljP.-e<lett. Testé·n semmi scm 
maradt l>pségben, d<' szi\'ében a hüsl>g. 
igen. 

lrla: Dr. Monostory Elekné 

Raffaello: Szüz l\lária eljegyzése Szent JózseffeL 

.-.:J 
Csodálatos, valóban l'sodidatos .Jézus 

hozzánk \'aló híisége! 

Csodálatos hűtl~ns<'g. 

Délafrikában történt. 
Két néger leányka Franciska misst.iús 

növér mellé furakodik egy hus\'ét va
sárnapi szentmisén. Aldozáshoz csönget
nek. A növér feláll. kimegy az oltár
hoz. A két csöppség. Klári és Kalit-<1. 
egymúst biztató mosollyal nl>z ö'"zc. 

- Vigyázz, mindjárt itt lesz! 
Franciska nővér visszatért. imúba 

akar merűlnl. De hirtelen érzi ám. hngv 
ki>t kis kar fonódik nyaka kön'. s ki·t 
fclöl csók cs~ttan az arcán. 

A hátamögött összesúg a két g~·erek 
- Katiea. ugy-e jú \'olt' 
-- .Tó. mert olyan. mintha .Jézuskút 

csókoltam volna. 
Jézus közelsél!e mindíg .i ó. . Mánv

szor t<reztette ezt már velünk is! Talán 
S7.Pntáltio7<h; ut:ln. Talán a rendi fnl!a
dnlomtételnél. Hiszen nem n[(,. ho1rloh. 
könnv-c<;:.f'rmelvhPn túlcsordult 1--Zerete
tet láthatunk ilyenkor. 

Mégis .... mé-l!is ug~·anaz a lé-lek. amP
lvik I~ten .ióságftt. édC'SS(~l.!é-t ma!:!:i.h:1 
;;u·ta. élvezte. olyan h:nnar el tudja 
hagvni Mesterét! 

S;crfiiliitt cso<lálatos. -- mo'l<lia Mi
lá.núi ·.Jakab. - s m/>o csl)dfi1atnsnhb 
1'nlna ha 11rm csnrlrilkn::nrink rnitrt. 
h0!/11 ~nikPnt tcí•·nlndhnt el lstentől "'.''fl 
fJZ n:: rm1wr 7s. nJ..·i már Pfl!ls::cr Hl('f11:'-
1f'ltc a: Ö édesséoét. 

Tt'rm<'szt'tes hűs<'g. 

Ha músnak k:i1·t okozunk. ign•kczzünk 
ióvfltC'nni. Egé-s7PO tPrmé>s7<'te..; pl.. 
hol!v ha pgv :1utó f'l1~úzol \·:llakit. :1z 
anf.-)\'f'7f't0 gondno;;:knrlik a halntt c-.a
lúdinról. Ha Pltöriük m:\s hnlmiiúl. 
mP~\'(' .... :-;;íil<: nf>ki. H:1 mf'rrh:íntunk \':-t

laki!. hocsúnatot kérünk. ~s. - mi>em 
tcrmtlszPtescbh. - ha \'alakinPk az 
Pl!f>~zs{>gét mi tf'sszük ti)nkre. körülölel
jük gyöngédséggel. és ápolgatjuk. 
. Jézus a ml hütlenségünk kár\'allottja. 

betege. Mi sem természetesebb, hugy 
Magdolnaként eltörjük bűnös, - dc 
halhatatlanságánál fogva oly értéke,. 
- lelkünk alabástrom edényét. Hagy
juk, csak hadd ömöljön szét belök 
fi!JÖngédségiink illatus kenete. Azzal 
g.vóg~·itgatjuk azokat a sebeket Jc•zu, 
Szcnt Testén, amelyeket mi szakitot
tunk lel bűneinkkel. Azzal. - t. 
gyöngédsé~ünkkel, - árasszuk C'l 
Szeretet Szent Betegét. 

ülv tcrm<'szctes a bLinös. dc Istcnh~;. 
1negiért ember n:•glegt·s. h<llúli,g tartú 
hüsi·ge. 

FELVÉTEL 
a S::ú:: 1\.Iáriáról nere::ctt Fcre11cn; 

Rendtartomány/Jn. 

A S:iio Máriáró! net·e:etl fere?lees 
rendtartomány konk11r::ust J,irdet. 
Aki .ferc1ll'es s:cr::etcspa 1J óhajt Zen
ni, kitlelje .toryamo<lnín!Ját 1 mellé
kell:e: a keres::tlel'clct, s::Jdetési 
U1111akön1;l'i kil·o1wtut. iskolai és or
eo~i bl:'an!!it!'á1l!Jt. a s::iilök bPle
cgyc::ö nyilatko::atát. horni .fillktó1, 
mint s::cr::ctcstől, srnn1ufé>le U'tyagi 
támoaatást nem ránwk1 1C<JkésöbrJ 
j ú l i·u s 1- i g e címre: S:~'1lt Fe
renc-rendi Tartomán.ufÜ1!Ükség. Bu
dapest. IV., Ferencick-terc 8. s:-. 

FoJuamodhatnak érc t tséui::ettck. 
t'<lg!J oly ifjai<. l.:il.: leaalább a gim
ncí:ium. 1H'g.rwclik o . ..;:tál.uát jú ercd
ml>HJ: r !Cl régc:ték; felsöbb os:tcíluil
uk dÖ'!UbC'7l rés::cs;"tlnck. A s:er:('fC
si próbat~,. cltcltércl a nemérdt.•H;f1Í
.:ettck. mint fcrcflces papni)l'Pndékek 
J•(>q.:i~· a hilírq1.:ó !7innuí:i11mi os.:tá
/1/<;kat. 
. A FCI't.'lll"-l"!'l!d J(_)f...t.ip ll'lkipás:.tor

kodcis:wl. ta1lÍUÍssal, l>cl- és kHitoldi 
miss:ir··s tcri·kcn]f.'t'f1fWl furr!alko.:ik. 
s krics.:ti S:cr1t F\•rcncnck immár 
iUO t,·,·es, dc i)rilkké i.fj!l és <krús 
s:cllcnH.'•t. 
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lt llie...,t·n doh:.ozni. nuin•lüdni. l•s vl·~iil 
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A tökéletesség alaphangja. 
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doznton \':do n>sz\·L·Il'l l'.-.. :tz :tb!nn \".1k• 
!"Zen t része!"edl.'S. A ht1zgú :-.tl'n1 :·ddozú.-.. 
hi7.1n!liíh:•l<a az pgl•sz n;q> pr~·dm~··nv~·-. 
Je:l<es lnunk{!j;'malc :\ nap fo~\'"ll·ll·ú1 
ln(•g l<l•tszPr ~zú!;.ll nw~~ a <"."'!..'11:~···: J,<ki
ol\'asmún:-Ta l•s Ps1 i 1.:-.olozsm;·u·.L :'\.'ll\ 
is lehPt 011. o!:-··m llUIIl]\"Úl. •·sak ühlo.is. 
;1n1PI:O'C'I ann:o·ira ;'t1hat it bu.t.~.!/l·.-t:~. 111 

irnúds:'ig sZ<.>Ih•ml'. Ert.i mindl•n j,·, : •:--:
\'l•r. hngv l'S'\k akkor !1•;-;.r. fo1\·ton d •
ln!ú az l:ll'IP. szin··t ('S:d.;. ";.;.i.;.o1·· tii::: i1.• 
illat. h:t sokszor fi~.vp] it!Til. :nnirr1; ·•·'· 
tirji)\llll.'l'S bf':-.Zt•J lll'k: .... h:t .-../.:'!".'11 
escncfl" . .-. nH•.td1itt _..;;.•nt~·>:.:~ .. t!r•~ .~:··l-
kat 

A lökéle!esség második vonása: 
munkaprogramm. ludás. 

Szent Púl sza\'Ún --- .. ;tk i IH·m doJ.:.-.";-.i:.;.. 
az ne is l'gv:..-k·· --·túl. ;1 ff·rt'IH"t':-. 11\',)!il

clúsz az i~at.i. a tiii>h dPI ilirto~.::·.-l!,:!IJ 
rúe:-:zn1l•l il mtmka fonlo .... ;-;·ú.!i.tl'il (·:~ 
szépségl•rr-. .1\-h.•gkf'(l\ l' li a l<·l:ü·s. :··/tll'

gnlmas munll:it1, 1nPrl t'r:~.i l':-- 1 ud_;·1. 
hogy ne1nes tün•kn··sl•\'t•l hi\·.:1!;·,:-:. m>-.-:
sziót tült i.JL•. 1\"lcrt .. ammi SzP:Jl Fl'n·nt· 
a gubbiúi rarl<;tst ml't;~zplídt t L< If'. u~.'· 
hajtj:.1 a K;q>isztr:m-nnmul:t it/. ,.J,,nt
farkasuk szÚZl'Zl'l'Ít ;;1 ~l.l'nlnlis:-/l•·d, i~;·,_ 
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FERENCES SZEMMEL 
nézzUk a közéle& egyes eseményei& Js. 
Ebbez Js szoknunk kell még. Szen& Fe
renc gyermekel egységes családo& al
kotnak. De mllyen családot? Olyat, 
amelyben nem ismerik egymást eléggé 
a gyermekek. Pedig ránk Igazán áll: 
annyian vagyunk, mln& a rosta lika. 
Oe szervezetlenül nem jelent erót fe
rences kapcsolatunk. Mennyivel más
kép Játnók a közeletet is, ba tudnók. 
hogy a magasabb állásokban ts meg
találbaljuk Szent Ferenc gyermekeit. 
Hogy a fólspánok, államtitkárok, kep
,·iselók, vezérigazgatók, stb. közölt is 
,·annak testv<-reink. A bivalali fónö
kök közt is bány tartozik Szent Ferenc 
t·saládjába?! Az egyházi elókelóségekról 
nf'm is szólva. 

Az iden ünnepeljük XII. Pius pápa 
őszents<-ge <-rsekké szentelés<-nek ne
gyedszázados jubileumát. !\li, ference
sek. újabb vonatkozásban ünne;!'eljük 
ezt a fordulót. Mert szeniséges Ah·ánk 
Szent Ferenc fia, s igy at~·ai méltósága 
mellett a testvéris(>g melegségével is 
l"űzödik hozzánk. Az ország katolikus
sága s több v.tilásos egyesület ima
•·sokrot kiit a szentatyának a jubileum 
alkalmából. A mag~·ar ferencesek sem 
maradhatnak ki ebbül a szent vetélke
dt'sböl! Az Országos Terciárius Központ 
bizon~·ára k~szül a gyújtfos megszer
,·ezésére. Szent At~·ánk kedvesen veszi 
t~zt a magyar \·s frrt"'nces bokrétát! 

Sem mf'hf'liink f'l szótlanul a mel-

.,Istenem, adj jó gyermeket!" Tanít
h:.t-e ünm~ga szerkesztette imákat ap
:·,·,s g:-·C'rn1ekével'? :\lil•rt ne~ Az itnád
:-.~·tgn<.Lk nem lt!nyege az :.illandú l-s hi
\·ataln~ szün:·g. Az Cr Jl•zus nlC'gtaní
~ utt ugyan a 1\iiatyúnk fölsl•ges inl;·t
l<.tra, ezzel ~zonban pl·:d;'tt akart adni a 
liikéJetes in1áds<.ig rnúdjUra. gondolatai
r.J, két·L·:-eire, Isten imád~ü:~mak L·:-; t .~z
:clésénck lcgti~ztilbb kifcjczCseirc. A7 
a helyes in1údsilg. amely az Cr Jl:'/.\1"'

nak ezt a tórekn:.•:.;út hű:c'é·~·~scn t i.·:h
rózi. A róvidclJb irnfik rendszerint e~y 
gondolatot ragndn~1k meg a :'\Lntyún!< 
~azdagsúgúbúi. s ré:.;zletezik, az L·!l't kö
rühnCny~hcz m~·rik, s apróp~nz!·e vált
.lúk a súlyos igaz.:-;."tgok:~t. Ha il.'/f·Ia irn:l
l>:3t szcrkcszt, ;m1t:lybcn a 1\'t:at_,·ún~ 
:.:_·)ndobt\·ilúga tü:;:r;jzik. a;.::kt't' ::cmrni 
helytelent nen1 tc~z. Pl. a rc.~~t::- 1 1 1'11<,
ban kl·nink a rnai napPo7 :.zi..:k:-.c~~l'" 
kegyc:mct. cröt a kisértesek ellen. b~ 
ten dlcSÖ:'égére ajúnljuk az eg(·sl. na
pot. - mi 1ná~t teszünk, mint n1ús sza
\'akb:1 foglaljuk a Miatyánk c szavait· 
Szentclte"c·k mL'g a te neved, minden
rwpi kc-n.':crlinkt! ndd n1eg nekünk m~l. 
.~ ne vigy n1inl;:L"t a kisértésbe ... E~:P
ket az in1úkat azonban csak élöszóban 
\'agy kt•zírú~ban küzölhetjük. - At. 
il11akon:-.·\·ckben már engedi rneg: az 
Egyhúz az imák nymntatásút. ha nem 
kernek hozzá egyhúz i jóvith:tgyást. 
Ugyanie, sok !Ciszegség, járatlanság, sőt 
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leU sem, bogy a Kormányz() úr 6féi
méltósága Mlbalovlcs Zslgmondot, a 
Katollkus Akció országos Igazgatóját 
felsóbázl taggá nevezte ki. Mibalovlcs 
Zsigmond ls Szent Ferenc VIlági Rend
jének tagja s egyik büszkesége. A Szent 
Ferenc pártfogása alatt álló Katolikos 
Akció magyarországi vezére Bonaven
túra testvér néven van anyakönyvelve 
Rendünkben. A ferences család örö
mével állunk Mibalovics Zsigmond Ud
,·özlóinek táborába, s kivánjuk a Jó 
Isten kegyelmét feleJós munkájáboz. 
Külön ls Imádkozunk azért, bogy sze
ráfi Jélekkel szervezze Krlsztus orszá
gát a magyar ugaron. Testvérek! Igé
retünket váltsuk valóra! Indilsátok fel 
a szándékot: áldozataink, Imáink, szent
áldozásaink erejével álljunk a Kato
likos Akció szervezésl gondjaiba és har
caiba! 

Nem csak a Ferences Világi Rend tag
jait kell egybe szerveznünk, hanem 
Szent Ferenc tisztelóinek jóval nagyobb 
táborát ls, amelyet találóan negyedik 
rendnek nevezett már Sabatier. Tudó
sok, müvészek, politikusok, papok ez
r,pi tartoznak Ide. A magyar katoliciz
mus mlly társasága alakulna belólük! 
Szent Ferenc szellemét sugározná az el
méleti, gyakorlati s müvészi élet terü
letére. Mlcsoda alakító eró! Szent Fe
renc megJelenése a húszadik század ér
telmiségi életében ... ! 

• 

hitbeli tévedés is húzódhat az ilyen 
imák mőgött. A tapasztalat azt mu
tatja. hogy a hívek szerkesztette imák
ban sok ,·an ezekből. Az Egyház úgy 
n•: gátat ennek, hogy hi\·atalosan át
,·izsgáltatja az imákat, s csak azokat 
szabad kinyomatni, amelyeket az Egy. 
ház engedélyezett. - Persze, ne hanya
goljuk el felcserepedő gyermekeinket 
megtanitani a l~gszebb kereszteny 
imákra: Miatyánk, üdvözlégy, Hiszek
egy, Dicsőség, Urangyala, hít remény 
és szeretet. indulata stb. Ezekben az 
imákban él a közösen imádkozó Egy
ház szelleme a legtökéletesebben, ezek 
hordozzák legszebben a .ió imádság je
gyeit. 

Paplak ... Bántlak. . . Ismét felütjük 
dr. Schmiedt Béla kiváló könyvét, A 
FEHtR TORONY HIVEI c. müvét. 
Ennyi gyakorlati igazságot és megfi
gyelést még nem hozott könyv a ma
gyar könyvpiacra a falu vallási éle
téből. mint ez. A következő sarok a 
paplak megbecsülései sürgetik a hivő 
részerői. Sok jó lt:,lek ls megfeledkezik 
néha erről. a paphk s?.entségéröl, s 
megszólással, feles bírálgatással nyel
\'eli meg :-~ pnp otthonfit. Az cgvhá7.ias 

A tavaszi napokban Indul meg a ter
cJárJus szervezkedés Js. Ebben az évben 
soha nem látoU arányokban akarjuk az 
embereket toborozni Szent Ferenc csa
ládjába. A gyöngyösi Fájdalmas-búcsú
val nyitjuk meg ezt a szervezési ével, 
s megfújjuk a szeráfi harsonákat, hogy 
meghallja Szent Ferenc szavát minden 
lélek. Plakát, röpcédula, röpfüzet, fo
lyóirat, szónoklat, egyéni apostolkodás 
és meghívás a Jegváltozatosabb alakban 
simul a szivekbez és suttogja az embe
reknek: Szent Ferenc hiv! Jöjj, testvér, 
kövesd Ferencet, mlnt éi követte Krisz
tust! 

Az ország csaknem mlnden templo
mának és fiú-középtskolájának az ajtaján 
függ Szent Ferenc hívó plakátja. A pap
hiány Jelei ijesztenek újra. Nem szabad 
félnünk az új eszközöktól a hiány le
küzdésében. A propaganda mal módsze
rével ts kell h'vnunk az aratókat az úr 
földjére. 1\láris visszhangja támadt a 
mozgalomnak. Szent Ferenc sok ifjú 
lélekkel találkozott már eddig ts. De ne 
feledjék a testvérek, hogy az úr paran
csa valamennyiünket kötelez: kérnünk 
kell az aratás Urát. küldjün munkást 
az O aratásába! Fogjunk össze, s imád
kozzunk jobban, mint eddig! Mert ma 
több papra és apostolra van szüksége a 
világnak, mlnt valaha. A tavasz a hiva
tás-vetés szent ideje. Az idén különö
sen kérjünk növekedést az eiültetett 
hlvatás-palántának... Szent Ferenc 
virágoakertje is ~ra•dagodjék vele! 

• 

szellenunel vele jar a pap és paplak 
megbecsülése. Szent Ferenc gyermekei 
kiilönösen tünjenek ki ebben a1. ereny
ben. Véssük szivünkbe minden szavé1t 
a könyvnek: "Egyik Balaton-menti ple
bánia épületre ,·alaki ezt meszelte r ú: 
Bántlak. A plebános rúnézett a szóra " 
maga elé merengve sóhajtott: - lgv 
van! Az a szó üzenet volt abból a tal
tománybóL ahonnan gyülölettel neznek 
a templomok tövében meghúzódó fa
lusi paplakokra. Az a szó több volt. 
mint egyszerű szójúték. Az a szú dió
héiba foglalt történelem volt. A papbk 
ugyanis állandó céltúblúja mindcn ru
hamnak. minden \·iharnak (·s minden 
forradalomnak. Rugjúk. Szidjúk. Gú
nyolják. Fenyegetik. Rú!:~lmazzúk. A 
támadás azonban nem ér cdt. A papl:i
kok keményen álljúk a nhart. A szeg
letkö\'ön ezer szikra =--zli!ctik, de rnin
den szikra fén~·e egy villanás abból a 
di<:sös(•gböl, amit az clfug'.Ilatlan bír<t
lat biztosit a p]ebúniaépületnek es SZ<'· 

rény lakójúnak, a falusi lelkesznek. - · 
Ez a lelkc'sz nem !ü Hitvallók gyer
meke és hiisök ruhújút hordja magún. 
Kc'szen áll arm, hogy szembcszúll.ion a 
búntalmazókkal. ts ha nctalún ablaka 
alá vonulna Jcruzsúlt•Jn nlindcn :-.iiprc
dékc, akkor m<Jjd ö i~ bcszl·l. A t:"tmtl

dók közé ki illi: -- F.mber. mid ,.;111 
amit nélklikm alkottúl"! :\li lett volna 
veled, ha ~·n nem lettern volna·~ - E1. 
a kérdés egy biztos ,.{,delmi mozdul ot. 
1ncrt csak a g:dil•ilcttül í'1\'~tkult rm
ber nem !útja be óll.t, hogy a p!l-!J:'o
niák és a szcr7.etcsi ccll;'tk rnélvl·n dol
gozó papok többet lenditcttek. "' dt·t 
szekerén, rnint a szújhüsük a vili'tg
rnindcn~.(·g szclt.•JH:·n." Ol\'~1srl t'l l\l·t.~;pr 
is, - Testvér! 



NAGYBOJTI GOSDOLATOK. 

Menjünk lélekben a Golgotára! Meg
remeg lelkünk, szemünk könnyes lesz, 
mtkor a kereszt tövében látjuk azt a 
szörnyü \'érpatakot ... Az úr Jézus hal
doklik, a Szüz Anya zokog ... Istenem. 
ilyen ára \'an a lC!eknek'!! 

Az Isten Fia szem·edett oly szörnyü 
kinhalált! Az a test, amely a Szentlélek
töl vétetett, összeroncsolva. Az az arc. 
amely oly biztató és szép volt, ,·én·e! 
mocskolt. Az a kéz, amely annyi jót 
tett, átlyuggatva. tt1ünk fáradozó szeni
séges Júba a kereszthez szegezve. See
rctettCI lúr:goló Szívc átúöfve. Az a két 
szem, amely oly jóságos volt, megtö1·t 
a halálban, de megdicsőült szent fellti
madásban c•,; túlsugárzik minden éjje
len. 

Beato Angeli~o: 

Ang~·ali iid•·iizh·t. 

A természet díszbt• 
öltözött. 

Suhanó szárn:vakkal 
jövök. ó 1\lária. 

t'ogadd az úr szavát. 
szívedben zendüljön 

A .. legyen" C'sendülö, 
öröksz~p dallama! 

Ko\'árs Rózsi 
tan. k. n. \' " t. 

Bőjti szelek ... 
A Inllldp ul\·a:-;tan1 SzC'nt FPrt._·ncnek u 

Szél-h:~t\·t·rrl~l írt g_vün~·ürü sorai t. Ak
kor sarjadt:1k a lelkf'P,höl t·lck ;1 gon
dolatok. 

Vann<tk nv~ú·1. kiJ. {j....,;.j v:-. L.t\"<t ... /.1 
S::él-tcstrt•rpk·. 1\Iindeg~:iknek InC'gLtn ;1 

rnaga hi\·at:ISi.l. 
A nyúri .szelek forrúk. BlÚ~.1kalú~zuk.1t 

sudúritanak a1. L•gnck. .trtmy-p~tl in~-,\. <ll 
ZOOlÚfll'OZZÚk be a ITIC'ZÍ.)I, l•:-; /alll~ltus 

gyi.unülcsiikct L•rlelrwk <t lumbok ml•lvl•n. 
-· Á klkit'·letben is Lll111~1k 11.\'t'n f~nTú 

:-.l.l·ljúr:t . ...:<l;\: . .-\ rnl·ly. i;JÓ l·s lo!Jt,~t·) ll'i
kil.•let<'l dPi\: s;.entll'lkPs lL·l~l't lútog;,t
JÚk, hug~· 11tt rncgl·rkl ilo;\: a n.\' ri l'.' o
dúk;tt. ,\' :l]u:--;.tglli.t;.;. .l !l·];.;.il'ktl>~'ll 
rnl·g kvt.d!l;,,H::~ l'Zl'i\: l'sak n~q.~y r:\k;'ql 

\t.'l1lh:•gpi. 
A tdi :-.z~·· l J;'tr;'~Sok A1l.t:'-YÚII.tl hol ti

y;isukat giirgt!tr"..l'k dC'rnlC' .. ;:tt'i l·:-. l:tg_\·.~ .... ;
túk. S:t.el!emi l·s lelki >tbm ilyt'!l tvi: 
!"/.t.'ll'k d (ll'S/;1111/IIlUS 1 .-. .l \ i ... ,'t.t l'.tt'!tl
na}iztnU:-; st.t.'lj;'l!·;'t.-;~ti. KiLt:.!yaszt;utai\: a 
!'zívhül rninden l·rJ..l:s-g_\·,mgyvir~Ú::!:OI. Hi-

~h J~zusuf!k. Te ott a Golgothárói 
m~r elore lattad a mi botlásainkaL 
M!l:y nagy fájdalmat okozott ez neked! 

Jezus, bünösiik úldozata, irgalmazz 
nekünk! --s -a. 

MA TER DOLOROSA ... 

Hét törrel keseregsz a Golgotán. 
Kiséred Fiadat keresztútján. 
Vígy engem is magaddal, jó Anyám' 
Hadd menjek veled a Kálvárián! 

A kPrPsztet úgy oly könnyú vinni: 
Sivúr úton Rózsa nyomán n1enni. 
Anyám, fogod a kezem l•s \'CZetsz! 
A szenvcdés így oly jó, oly édes. 

Homoki Szabó 1\largit. 

tiegen szikr:11..lJ hópelyhek: hideg érzés
telen~egek L'S elfsl1ultsHgok milliónyi tö
megct·skéi\·cl hordjük tele a lelket. A 
teli s1.elek scm lehetnek az ifjúsúg sa
ját jai. A fiatal ll·lL'k nen1 pesszin1isLJ 
nem ral'ionali:-;ta, azért a szellem és ~~ 
!~·kk L .• gyasztú szl•ljúr,·ISa is távol <li! 
i.~·,: l'. 

Az ti:-;zi S.:.d-testl·érek az l·lmulús Da
n~dclúk-hordújának a nap:-:zúmosai. T l·· 
pik a fúk lom!Jjait, hordjúk a szárat. 
a\'~trt l·s a zürgö fale\'elc:H•t a halil.l-UI 
put ttJnyába· a Danaid ük hordú.iáb.l. 
Stl•l-kaszújuk c:;úkja alatt -~yúszdalt zllg 
a tennt'•:-:zet. A gigászi koporsó oktúbC'r 
l,.-; n<nTmber haLl, a ravatal körül zor
dan k:tntúlú pap a csont vúzhal:u ... 
I\I:ndl'n e!múli!( a túlchin. cs.1k az dj:.l .. 
.... :1g \'irul. l\ll•ré>~zl'n a {'silla.~ukba s/L'
gczi <1 homlo~;'1t. Az det. a t~n·;.1sz kc;
dl't·~·n ú\1 nwg, l'lni l·s \·irúgozni a\.::.11 
All·rt ~IZ üszi sú~l scn1 ~~z O Szcntll·lck
l=·,r{ls;úlak a sllmbolunw. 

A l!.ttalok ll'lkének tejtest\'c•rc a td
\'aszi szl•l. A1. 1fjúság szh·e, lelke kitá
rult rnclÜ a tavaszi szelek számára. De 

a tavaszi szelek, Ui)jti szelek. Hivatú
suk, hogy kitisztítsilk és megszépitsék 
az. ifjúsúg lelkét. Testvérek, engedj(i!.: 
azcrt, hogy a ta\'U:,Zi, a böjti, friss, fi
cúnkuló szelek úramai belezsongjanak 
lelkünk hárfájába! Színinket seperjék 
~eg ~i ':Iden piszoktól! Elménket pedig 
JOZamtsak ki minden kiidből, szürke [., 
fekete ködből! ... 

A józan böjti l!s ta\ ·1szi S:::él-testu('
rek fakasztják fel lelkűn .. '>en az ártat
lanság hóvirágai 1ncllett a 74 ibolyákat. 
amelyek \'iszont a gy,Jntatószék :·.~~ bi
rodalmának tavasz-pázsit.iún tcrcmn .. :l-. 

7\:.'iiCérei.:, úúíhut.... ]irt;~ L .... !:..·~~"'nl· 
mcnjiirtk i.fjú ra!·ns:!n•khan sol,·s:nr J,H'II 
il>ni_II(J-s::edésr('.' · 

Tóth Olga I.n'ia J,·,,·um ll. "· : 

FATORNYOS KISFALUM· 

X. F~jez~t. Sárvari emli·k. 

Sár,·úr falunk jár[l:d sll·khelyL'. TUblJ 
országos \'Úsára van L:\·cnkint. A n\·:u·i. 
augusztu:; el.:;ö hett::•bcn. A 1)úc.-;úra ·\ . .J!o 
he\'<isárlils célj:ilJúl erre a \':J....;'nTa An vu
ka és a rw.g_nn~tma is eln1cntck. 

1\li, gyerekek. lestuk a \'Úsúrfi:tt. :-.. 
n1ondhatom: An.\·ukúék nagyon ked\·e ..... 
\·<.lsitrfit1\·a1 lcptck meg bennünket. Hb 
ba, Anyuka (•:-; rwg,\·mama ismeri a gyl' 
n• kek észj<lrúsát: 

Mindhármunkndk egy-egy .. ho!ldnd11 
hoztak. A hol1ancli a gycrmL•kc;..;: bil'i:\-
1:je. Két kis kerék, aml'l,\·et c~.\· l;qHJ."' 
padlócska. - ezen áll az cg_\'l;..;: Ltb 
míg a másik a lendi.ile:et ndja. ~-~...:. 
llss1e l' gy tQngei~·Uc .. \ kl t :\:l· t pL'd. 
egy nülra túm;,,..;zkodi:~. <lllll'Í\' e:ö1 ll\, 
lik fel. · 

Ezekben d ll<tJll ~:~ lJ.ttl l'L'Il~l'lL'gl't .lJJ-

dkliz~ünlc. E; :{·:t J·d·P:..:~alkoz;-~, ... un;.;. 
Sőt, húrm~:sb..~n l'l'lllk~~~~:);..;: c~v hP ...... ..:/:' 
:,·,v-\·cr~l'llYl ::-. X:L·;.;.J~. c~iJ,,! J0!•\•:1::: 
iubb li./.Sonn.t \·,ú·t bennur-::.;.t•l. llll'i'l 
rnindkl·t c:-...1 i~·1dn.ll.;.: ::\L1 r1 1\:;'tckn<l ;~ c-
neKünk JS .,·,mru;.;. to:..;:on.t:!l;.;:_ Kulll:J:','J' 
e1 Ll\'\'cr:-:enyt clq,;, nag,\· elonn,\·Q] ;t ;,~~ 

.J<'Jz:->i n.n•rtc. IIt<ib,l, ()lit'!: .iuL~l:l'l lll! J 1 

at. izon1nnmk;'1t t•s ~~z l'l'l1\t'cil't!t•n .: 
(fl•lmct. A dii,t .11. \'Olt. ht·l.~Y mt k~·tt•.'Jl 
eltnondottunk a s.t.;'md .... 'lc'tLl C'gy-cg\ l'ti

zsaf\úérl. ;unit tl ILl::!\'lr1:.;:uC'n fatnrt\·.·~·· 
kisfalunk ll'l;.;,t j,l\·,"n<l aj.t11lntt fl'l 

Hej. de :-.Zl\.l' . .:~·n nh'n~uni..;. czut;úl \:;,1,: .. 

ba \·ag_v ki a nlL'I.ÚJ'l' UIL'Ill'ttcl. :\It ]L>~ 
tLin:.. a t;!lu .. lt!ITt'l'lÍ irocl~t.u" . .s,~~ .,.\. 
.L!igjúrtuk rni~:-:;:iu;--; cl·!Lll k~.·f,liun;\ i•; · 
sZ('!' hú;:ait, lw.~y .11/tutu.:. l: ~.-,:· 11d. 

a po~ tul ku<i.J 11 H J,:.' 
El i:-; nc\·cztei\:. bennun;.;:~..·t .1 r.,~.<t'.tJl 

..a .it'J lsten kis riportl'r('illl'k" l'l....;'t:...:
ll'ol munk~'ml\:1'1.,1 bc:-::z."m1nl <J ku\·ctkc;tl 
kl·t ki:-; fe.kzct. 

Tihanyi :'lliklósnt·. 
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h ;~_,· nut;t lib;ú::.-lia. Eg;.· uku:-; i·•.Úl,,. 11. 

n··m :-:z.!l;td lilii\ utún. l. Azert. :ll~'tl 
twm l'llgl'di nu•g a niíi('s büszl\.es0gC'. 
· 1\h•rl. (mint ll' is irod,) a lilii\ <':->.~k 
:,!lll'\'Cti:.- ill olvan l:Ül\'Uk~1t. ai·uk ~úl
.. ag~~~:ill kinHit:!t . .iúl' irúrltuk v·1:o ~.,ni~·li:
li•dv~;.;;~t.'l. \"i~ztmt far:Hlhato~tlanui iin·
IL.h ih'hl'Zl':l t.Jl•rhPtÍi J:Ül\'Ok UtÚil. 1:.· ... ':. 
;.:-.t·•·t h~l:-'Zih ~ a nc'lit.':-> bÚ~ZI\P~(•g! 1\krt 
:t ·~!'li. 1nin: mondud. n1l•g a sz ... :rí"Jl'P"l .. 
It. :1 i:- a l~ti:•.dPlnu•t ~Zl'l'l'ti. Azt .d~.~··j:•. 
!;;1;..:~ .. dr;.;l;.;;.vlnia·· :~PIIjcn a i:'t:l_\';.•rt: 
\-LI.'tdl !t.l•· foniul-P a sl.ivt•'? Vi~;ou:i\ 
Jh·jJJ 1 :·,:~,k:l az a J:"mv. alú kiH11l.\'í'l1 ,,.,. 
1:·.=tLii.!.1 ~l.l'l'C'tt.•tt.:·t. nll'l't lll'l11 l::.•i! :-,·:t• 
\\1/.(h-nií'. (Úgy J:'1bzik. t.•t.t n~al' azok a 
;m~·nk tudjúlc ;tldl.;.nl'k fiú-tcstvl•rük 

-..;,:l. ..... ! i i ;til kPrl'~Ztu\. ki~sé bl•pi:L·n~
l"~:: .• :;: :1 fiúk g{lndo\at\·iiúgúba.) 

~~~- dP 1110~1 jón az t.'l'(.'l11 n1úsil< oldala! 
l .dl.",.;,,.~ 11JC'gtn.:•fúlni lLü:-o·u~. öe:i:.Jiu' 
~~··;1y1 1 .-:~:: ll<'l'clcrln:.,t.;p_ J·:gy lún:-o-· \(
-,. :, 1 n •. -1:-:E;.i\ 1negn1utatni: fol·opwtlc:t,
··1!1- :'. :l.'\'Cll·t rnú:-'ok jl'h·nlt•tL•bcn l•gl .. 1::i 

r,.;,;•,,;ITicni."CÍH. --Dl' az il:-·cn kn·1ct 
-:l·l fuit.•:- mt.Hi~zciTt'l kl•zclni. (t. i. egyik 
1u\im k1. a n1ú:.-ikt.>n bel. az ilyen Piri
. l :•,' };111\':•~~j.;:~l} IH'I11 :OOliini to\'Úbll otZ i:-'
::!.<·•·t·t·~el. ~~z m:"ir igl'n~ F. l':-'Clcl-;c•·.kltd 
• \l .. i' nit'!\,·1 \'ag:-.· aiTd. hd:.:~· 10\'[tbbra ::0 

-.·,·:t·ln hara!.!:->ln!n· r~.d .. : . 
·:·,.·,~~vl. ki:-. hu~o~d 

Lelki újesztendö. 

.\: dm-.~1~ P ... /.ll'nclt", t;dan !Win ft.~lt.>lt 
!lOv:.:. \'itl':l;.;:ol.<bllllkn;tk. llH'l'~ biztn_..;:m :1 

;~::'Hh.l<•:-. :--t'lll \"nlt nh".t!l. ill111h'C'I111l'k 

-~··:!t't' '>11ln:t ll'nll!t.•. ~ln.-~t !ti a· n:l~\·
·•••i~. ,, 1l'lk::.:y:d~,,rbtn;\ Hlt·.w . .-\ !t.<!.!
.. il\1 ;,]i.;.,d•J!ll. ho:_:,\' il•lkill'g i~ Új ('~/

't'!1do' kl'l.dlllll;.;:_ .-\Zl'l'\ tl•:--:->t.llk :-ot.i\'llll
.;, l~v!'l'lll!l;.:t.·~- ja\ ul ú:-- J :-.l.:.mdl•lH:n
,;.,• .lt':.!.."t.'"\illl.:. ,t :-./.('11\"('do .h·111:-> 1-'ihii 
,._, :\!v:..:.t~t·r_,u\'\, hu.!.!:-.· l't.Pntul lh'l11 <~~'-:•
: .. o:l:~ t':..:.' \ll'l'd'\ .-.('lll ~.-:Pnt St.IIH' t•Jo: 
.,,.,,,.!:: :\1. () fl'ht.'l' iloti'<Úl_\'kill l':-' :t/. 

:nil:·rt·,-. ;,,,/.1 " .-./l·r ... •\('1 1ll1Hil'l"l'i ak:•-
: · .. :lk :,·:1:1:. O!th•'ll c11,:.!.t'dl'lnw-.l·k. llll\11-
: .. nk i1.111 ;~, 'tl•lt.· ... :-ot.·gti:tl• ,j.;. 

ll~ t.·:1 .J t·, :--t.;mdt'·kk;ll, a St.llt..ill:--·.1 t:-. 

~/t':1: Fl'l'l'l1t .-\t:-o·an:\ kl'/.l'l fog\·a It--

;:·.~\~.;!\";, .J ':·:~:~:il';~~.:~ .l:··~~~.;; i:. :'~:l:~\ ...... \1,1~·-~ l:~~:= 
_, :1~ :..:.~:t.•n:.:l'. j.;: j, lt.:;,t·l~ '. .tt!~·unt'-. akik
····!: :li~·:.:\·:111 ;, 111 .~;;,:ull·k. d~· g\·,•n!.!t' 

.. -: .. r .• : ~\dd -.~.·:..:Jl:-.·:.:l'<iv; .. 11tj. l'T'tl~. 
:,·•-' ll., "'.:/d,.:,·!n:nt'l :-.. dt· .• T:t·:d lli •-

:l l\ l l . ' l!~ ;, l j,:,! •. :: i;.·' . 
,"t :'·.,.,J .l -./;tllllllli\ :· l l) . lll' !l.'lll 

. ·:J. : . .,._ ·;·:.d lt'!l. li :~·\'1 l\: .... lll-•: il :l ill 1'1'-

;• q ·,·,.;:nt.J'I:\. t',•'lt'. i1 olk!ll n 
,,, •r ' 1" • O:r·/11·r Ir,· 

·l. ..l l ; •. :·. •"' -:. · •.• : •. :,;.;, t.·_\' .. 

l'n1ünkú \nn.1. 

li! '• ltTO. 

..:_ .. ,IL 1 

•\\t'l '!'lll 

• ,. l 

l. t: 
l. ;r-., .. ·!• :1,• ·: 

: •. !:' 

t • l l . : l • ' - ! l l . l ~! . . ' : . 
>.l t :._, Tr•(),·,,; :l •llr;;• 1,1 ll'\ 

• ( j :lll l ... ,.;_, -1 illi 

Hog:-.· mit akurt tüll'lll. ne1n tudom! 
Ta~ún egy ros~:z úlmntn:ll sz~·rettl' vu:na 
Jncg,za\·arni lelkeln nyug,aln1:'1t'? Az élet 
tengeri•n hahdú l<i<·"i sajkionk ellen fel
fl•lt(lrn~k a lds:-.rtil szennv:~:-' hull:ím~i... 
Bt>..-i)tl•tr.•dil\ az l•g ... s jÚnn~k a vih·t
rnl'\ s1.ürnyli tmnbolúss~tl! S h·1 :-::tjkitnk 
ninc·~f'n júl ff'lszer~I\·C'. hajótör:·~·t szen
\'í'd . . . Csak ukkor ne1n, ha az t•des 
.ll•zu:--nai-\ útadjul.;: a l<ormúnyt ~! Igen. ha 
:·:;.~ ,::·il>h minciPn \·asúrn~tp ungunkhoz 
\'t'!"S7.Ük a szentúlduzúsb:tn.. H:t Ü tró
nni szi\'ünkbcn, akkor a lds:•rtü h bb 1 

el'élszakosl<odild Ö ml'g\·l•cli trúnj:'1t. 
l."'" kiúltani kell: 

t':·:un, szabadíts meg! SO szúl: 
Mit f1~·lsz kil'sin:-o·hitü'? A tiszta, ifjú 

i<'li<l'k hófehcr ruhúja Pllen szintc ost
rmnúllapotut indit a kisl•rtii. Uoldogsú
got igér'! Kiúltsunk fel: 

-- C~al.;. \'Clcd, .Jézusmn:! I\·1lndent \' ... •
kel! 

Szi\·iinket l'gészen adjuk az c•dcs .Je
t.ll~nak ... l gy ü le~z a konn:.'u1~·osunl.;:. 
S akkor hiúba törnek fel a kísé•rtii 
szpnnycs hullán1ai ... Kk!-'i s:ajk:.'ank az 
l·let tengerén elöre halad\'a ... l'~endt'-
:-'l'n ... l'sobog\'a ell.•ri a Cl• It .. . 

IIomoki Szabó :\largit. 

IF.J(SAGI J'AJ,\"AZA'I'. 

B. Tt.'ri panaszkodik: 

Biiz:-~it. a hú~mnat újabb:.~n nen1 lehet 
:übil·ni. Sl.e:-'zl>I:-o·es. Setnrni se jó nel\i. 
<llnit l'sinúlok. Pedig ugyanulyan \'agyak 
hnzz<"1. 1nint azt.•liitt. De Bözsi csak mo
ro!,.!. piirt;J. \'eszPk:o:t.il\. rún1. Termeszetc
... l'n t.•n :-oC' túriin1 :-'Okúig. \'issza\·ágok 
IH':{\. 

l-:1. az ú!lapnt mindkettünknek russt. . 
:\ki la,!.!yc:.- tanú<':-'ot tud adni. irja 1ne.L!. 

\lit l'Sin:'lljak. ho.L!:>' újra bl•k<.' legyen'! 
Eg~·útt;d küzliljc nc\'ét. korút. ponto~ 
l'l!lÜ·t! ILt rnl·g tanul. jehilje zncg, hog~
mll_,·<·n iskola. húnyadik osztúl:-o·úba júr! 
.-\ púlyúzatot a ro·.-at\'C'Zl'1i) dm:.'·re !tell 
kulcll'ni . 

Rrkiildl•si határidö: mán·ius 28. 

n:Lt:J.t:T .J,\SL\RI 
l' Al. 1· AZATl.SKRA. 

.\ lt':.!l"tl\·icft>hiJ t.'!'i it.'~l'~YSZl'I'Ubb SZCI;t
"t'!.!l'l' n•zt'tii ut u /1'/J..·, H!Jl'rmek:-:l~H IÍlJn. 
:\í.t!.!d :11. l"1 .Jl-/~1" numdt;.1: Ha n~m 
it :--t:P;, ol~·~m~~;.;:. mint a ld!"dnlek. nC"nl 
l'LII•,;~ Ut.• :1 nwnn:-o·t.•i.;: or~zúg:"ah:1. Ak1 
IIH'!.!~d~áz.1 mo~w.~·tl. mint a kbcled. ~tz n~a
:.:_\ r ,h h il 111l'I111Yl':'- III":'ÚIJ,!Úb~tll. .-\.: L: l 
.1\-/li-. 11 g_\'C'I'IllC'iu•t ~tllito1t:1 eli·n~ pt·l
d '·'-''i'''!l . .-\ gyl•nnrk al~·tZ<Iltl:-':-'Úi.!Ú1. h<t
~;.: l.,:.~n hizalm;"lt t·:' n;1gv :.-Zl'l'P!t'tt't. 
l' - St<·nt Tt•rt·t l'ZI az utat kn\'Pttt.•. l':-
:,,,_ . ., .. "'l.l'lll lt.·tt. :'\PIU szut-\:.;l·~l':-o n'ndlo-

: d~~l~·~::o~l 1 ..... n:1g_\. hüstt•ttt.•kt.•t \"l•g
i r l. \l !lll i. (" ... "j., .l g\"('J'111Pl\ t'!,!\'"'/l'l'll"l'
~·:·\,•: i.:t'l: \.:tl/l'!t·dn~mk a iú ·I ... Il'llhl'/. 
\l .. l'lt·l t :.!\'~·/t'l'l,hiwk \';ag\:un:.;:. ann:"ll 

, It/l :t·!.~) .JU.1Uil;, 11••11<1 ll1i~l'·t J..;lt" .i"1 .::,t 

.\ 

l\ 

llltku\'i1!<> .\ranka . 

.1.\:\1'.\HI 1'..\1.\' 'oZ.\'IT:\K 
t: n unu:"\ \'1-: . 

·- ...... 
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LEV2L EGY VII-ES GIMNAZISTA BARATOMHOZ. 

Kedves Barátom! 

Crookes a három halmazállapoton kivül ew neulie
diket is fölfedezett. Ez a sugárzó halmazállapot. Az 
erre a célra rendelt csövekben magasfeszültség mellett 
a csó maradék leveg6;e két részre szakad: negativ töl
tésil elektronokra és pozitiv töltésil ionokra. A negatit• 
töltésil elektron! a katód, a pozitiv töltésil iónt a po
zitiv sarok taszlt;a. 

Es ha tudsz vámi, eléTed a neg11edUc halmazállapot 
csodás tünemén111t: sugárzó egllénill!g leazel! Szélsu
gárzod a mindennapok szürkeségl!be a havaaok szikrázó 
fe1léTségl!t. S akkor igazán átl!rzed majd a szenvedé1 
megsebesitett sziH"elmesével, Szent FIH"enccel: "Az én 
életem KTilztus és meghalnom n111H"eség!" 

Tudsz-e •zenvedni? Elfogadod-e a szenved6 Krisz
tus legdrágdbb ajándékát: a fölülemelkedni kész szen
t>Pdni-tudást? 

A pap életében is van egy állapot, amit e! nem le
het kerülni. Ez a papi negyedik halmazállapot: a szen
vedés, nagy feszültségek kettészakltó;a. Mindig levezeti 
a kemény ellentéteket, mindfg lelki fTilseséget sürget. 
Mert a szen11cdés nem ködben lógó álmok könnred va
lósága. A szenvedés okozója a magunk közvet.en kis 
világa: a levegő, ahova !Jeszoru!tunk: mi. magunk. De 
fóleg környezetünk. Ezze! le ke!! tudnod minden tettetés 
nélkü! számolnod! Tudsz-e kitartóan várni, mfg eiül a 
vihar? Meg tudod-e várni az időt, míg az emberek be
látják, hogy a rólad alkotott Itéletükben tévedtek? 

Ha igen, akkor ;ö;;! Tiéd a finom lélekrezdülések 
világa! A papság nemcsak széps~g és öröm hanem 
szenvedés is. S ha ezt megérted, megérted td Egyház 
nagybóiti hfvó szavát: "Kik átmentek az úton: fiwel
;etek és lássátok: van-e akkora fájdalom, mint az 
enyém ... " Krisztus ad;a kezedbe. Az O kezéből kapott 
szenvedés dicsöségedre lesz ma;d! 

Hogyan? Erról ma;d következő levelemben! 
Addig is ölel barátod: 

P. Hajnal Agoston, O. F. M. 
Címem: Ferences Tartományfőnökség, Budapest, 

ll., Margit-körút 23. 

A GYÖNGYÖSI FAJDALMAS SZUZ 
B'űCS'űJAT a gyöngyösi kertilett ter
eiárlusgyúléssel kötjük egybe az idén 
ls. FáJdalmas péntek elött háromnapos 
ájtatosságo! tartunk, az elöestéjén már 
az egész környék résztvesz a felemelö 
gyertyáskörmeneten és az éJJeli zso
lozsmán, majd az ünnepen az ünnepé
lyes föpapl szentmlse után tariJuk meg 
a harmadikrendlek beöltözés! és foga
dalomtétell ünnepségét. Az ünnepséggel 
kapcsolatban konferenciabeszédekben 
méltatjuk a Harmadik Rend jelentösé
gét és feladatát napJainkban. 

Apc. Meleg ünnepségben volt része az 
apci rendiközségnek f. é. jan. 11-én. P. 
R é z Marián vizi tá tor meglátogatta a 
községet, s lelkesen buzditotta a világi 
rend megbecsülésére a híveket. 19-én 
7 testvér öltözött a terciárius ruhába. 
A szertartás után P. Marián az iskolá
ban a testvérek jelenlétében adta át 
S z i t a Mihály ft. plébános úrnak az 
igazgatói kinevezés okmányát. Az új 
igazgató megjelölte az újév programm
ját, s nagy reményeket fűz a terciárius 
apostolkodáshoz. Zagyvaszántóról 30 
testvér jött át a hidegben. hogy részt
vegyen a bensóséges ünneJX'n. Szent 
Ferenc Atyánk áldja meg gyermekeit 1 

Harmadikrendi tiszlúJitás Salgótar
jánban. A gyűlést imával és énekkel 
kezdtük P. Réz Marilln plébános urunk 
mint rendi igazgató atya jelölése alap
ján egyhangúlag viliasztottuk meg a 
kii\"CikPzÖkfO't. Eliiljim\: Horváth István. 
jegyzö: Andráskó Ede. ,..:·n:<láros: S<·hner 
Józsefné. titkár: iizv. Angyal .Jánosné. 
küny\'túros: Rerl'zeli Múria. Tan<icso
sok: .Jakubove .Józsefné. Rava~z Júnos
nt\ Sunyo\·szki Józsefné. Palaticki Ist
vúnné. Hcgedüs Boldi1.súrnl•. .Ja 1(uhik 
Józscfni-, Deák Antaln<'. Varga Gyulá
n~. Szer<'mi Lászlóné. Forlor Mih:'tlyn(·. 
Molek Mátv{tSné, Stér .Júnosné. Olai Ida. 
Popovics Gyula, Kerti•sz DPzS<;. Minclen 
egyes tanfu~stagnak kü1ün n1unkakürc 
van. A választást rendi igazgató atyánk 
rövid buzditó besz{>rldel zárta Je. Isten 
flldását kl>rjük munkánkra. 

Angela növt'r. 

A gyöngyösi FáJdalmas Szüzanya úJ 
kegyoltárára adakoztak: 
Szent Ferenc lU. RendJe, Mezötár

kány 70.- r. - Palásti hivek 7·1.90 P. 
- N. N. Báta 5.- P. - Egy mlskolcl 
katona gyüJtése 36.10 P. - JászJákó
haimi bívek 23.- P. - Hangonyi hivek 
14.50 P. - Valkói hivek 25.- P. -Vác
szentlászlói hivek 51.10 P. - Ipolykéri 
hivek 20.80 P. - Mátraderecskel hivek 
26.40 P.- Dacsókeszi hivek 50.90 P.
Szelényi hivek 40.08 P. - Talárszent
györgyi hívek 10.50 P. - Lukanényei 
hívek 27.40 P. - Varsányi hivek 20.80 
P.- Szalatnyal hivek 20.- P.- Bala
toni hivek 21.40 P. - Leszenyei hivek 
21.30 P. - Dávodi hivek 22.96 P. -
Nagymácsédi hivek 21.10 P. - F. J. 
f:rdllget 5.- P. - T. F. Mlskolc 8.- P. 
- Tukora B. János 10.- P. - N. N. 
llugyag 2.- P. - S. I. Jászberény 5.
P. - N. N. Jászberény 3.- P. - Gyön
gyössólymosl hivek 68.89 P. --' Szent 
Ferenc Harmadik RendJe, Rózsaszent
márton 30.40 P. - Özv. K. B.-né, Jász
berény 3.- P. - Szent Ferenc III. 
RendJe, Drégelypalánk 67.70 P. - V. 
B. és neJe, Kassa 5.- P. - Sz. G. Szol
nok 3.- P. - E. E.-né, Eger 5.- P. -
Szolnokl hivek 80.12 P. - Gutai hivek 
78.- P. - A Szüzanya áldja melf Jó
szivü tiszlelölt! 

ISTEN Vf:SOJE ALATT. lrta: Kas
bauer Szlxta (ford. Gerely Jolán). Kl
adja: Szent Imre Mlsszlós Szemlnárlum, 
Köszeg. 400 l. 

P. Jansst'n Arnold az .. Isteni l11e 
Társaság" alapítójának küzdelmes éle
tét és mlssziós müvéneL gyors kirejlö
déséf hozza ez a köny~·. !\tüvél 1875-
ben a kullúrharc Jegküzdelmesebb kor
szakában krzdte meg. A birodalmi tör
vények szerlnt Nrmetországban nem 
volt szabad papnevelö Intizetet fölálli
lanl. O ennek ellenére trrvbe Vt'llc. A 
mennyisél(tan tanára voll. s fgy jo11a 
vol& llollandiában ls tanítani. Ezért 
odautazolt és ';iszemrlle a lelket. ahol 
mlssziós házát felépíttette. NaiD' nehéz
sénel tudta csak a szOkst'ges tökét elö
leremlenl. Szorull brlyzetében ÚID' lát
szott, mintba Ir krllrnr mundanla lrr-

véröl, de a münsterl ferencesek 
és a dtlueldorfl klarisszák 
nagyobb pénziissu:~re& adroak 
n c k l. Ezzel megveti u elsö mlsszlós
báz alapJalt Steylben. A Tánasác Itt 
lassan feJiödlk. 

A fe rencesek t ll l ka p m ls z
sz l ó s t e r lll e & e & ls D é 1- Sa n
tungban. 

A nagy dolgok nagy áldozato& kfván
nak. Igen sok türelmet kelle&& gyako
rolnia az Alapítónak, mig mlivét meg
szilárdilotta. 

P. Janssen az Imádság embere vol& • 
. A aok küzdés: fáradtság, sikertelenség 
alatt egyszerti, türelmes, szeUd és alá
zatos pap maradt. Erös vágya a pogá
nyok megtéritése, amely véglgkfséri 
egész életét. Egész lelklségét visszatük
rözl szép fobászlmá.la: "Az lee világos
sága és a kegyelem Lelke ellitt hátrál
jon meg a bún siilétsége és a pogányság 
éjtszakáJa! f:s éUen Jézus Szive az em
berek szívében!" (169. 1.) 

A könyv mlndvéglg rendkfvlll érdek
feszítö. Néha úgy tlinlk fill, mlntba nem 
is rietrajz lenne. hanem regényes elbe
szélés. 

Az Egyház hivatalosan meginditotta 
már P. Janssen boldoggáavatási pirét. 
ami különös érdekességet kölcsöniiz a 
könyvnek. - A rendalapító Atya 1909-
ben szentség hírében balt meg: "Nem
csak átlagos érlelemben vett Jó ember 
voU, - mondják sokan, akik haláláról 
érlesülnek. - Janllllf'n Arnold szent 
volt". (397 1.). 

N. D. G. 
Baumann-Ferdlnánd S. J.: "A PAP

SAG SZOLGALATABAN" elmen csinos. 
kis könyvecske jelent meg ismét a 
"Szalézi Mlivek" kiadllsában. Gyakor
lati útmutatásokat ad a világi hiveknek 
arra, hogyan m(lködhetnek közre a pap
sággal karöltve a Jegnemesebb cél. az 
emberek megmentésének az érdekében. 
- Bizonyos értelemben a papság fölé 
hel~·ezi a szerzö a világi apostolokat. 
amennyiben a papságot az ö oltalmukra 
bízza. A 72 oldalas kis könyvecskl' 
núndenkinek hasznos lelkiolvasmán~·. 
Ara 60 fillér. 

.. NAPROL-NAPRA" napló és zseb
naptár egy-egy napl lelki gondolattal 
az 1942. esztendöre. Szalézi Müvek Rá
kospalota. 

Kb. 400 lapos kis könyvecske. Hasz
nosan forgathatják azok ls. kiknek hasz
szabb lelkiolvasmányra nem igen ju• 
1rlejük. A kis könyvecske segitségévfO': 



kónnyü\·l· \·úllk ezenkivül lelkiéletünk 
naplószerü cllenö•·zése. Ara 1.30 P. -
Megéri. 

P. Pál: KARÁCSONYI KIVANSA
GOK Bp. Korela R. T. !942. 48 J. Ara 60 
filkr. 

Akik P. Pál könyveeskéit ismerik. elJ
lJcn sc>m fognak csalódni. t::l\·ezetes sti
lusl.Jan megírt, megható karácsonyi tör-· 
IL'netet mond el a szerzö. A kis történ<'t 
folemelő!eg. O:•s nemesitöl<'g hat min
denkire. nemcsak karác~onvkor. hanem 
a/ é\· bármely napján. · 

P. Forró Alpár, O. F. !\1. 
JÉZllS SE\'E ÉS A FERENCESt:K 

t•ímen adta ki az Országos Tereiárius 
Központ P. J a g i c z a J u v e n á I. O. 
F. l\1. terdárius proraganda-írását. 
Ezt>kbt>n az irásokban hónapról-hónap
ra a ferenees eszme f'IO'-egy í-rtt•kével 
ismerkedünk meg. A tervek szf'rint sor
ra kt>rül a ft>rt>ncesek jt>lentösége szociá
lis. kultúrális, \'allási téren. a szenvt>dö 
Krisztus. a Boldogságos Szüzanya, az 
Oltáriszentség, Jt'zus Szívt> tisztelt>tt'nek 
tt>rjt>sztt'sébt>n, • a nagy kllemek alakí
tásában. Az elsö füzet .JP7.•J~ ~f'V~!lPk 
tiszh·l.-h•röl tajekoztat, s alkalmasan 
kapcsolódik bt> l t> az Actio Catholica ka
romkodas t>llt>n indított mozgalmába. 
Ara 10 fillér. 

KULTl'SZFtlZETEINK soraban jt>le
nlk meg a napokban A r p á d b á z i 
B o l d o g Ma r g i t füzetkt'je. A szent 
királyleány csodas életét dolgozza fel 
életraJzi bevezetöjo'ben 8 a szentkllen
ced elmélkedéselben, jelentősérét emeli 
kl Imádságaiban és uent énekeiben. 
Mlnden magyar leány kezébe juttassuk 
el a cslnosan kiállitott lmaflizetet. A 
felnőttek pedig tanaUanak meg belőle 

imádkozni a magyar ifjúság testl-lelki 
tisztaságáért és az aldozatos hazaszp
retet kt>gyelmé~rt! Ara 20 fillér. 

DR. MONOSTORY ELEKNÉ 40 fölst'
ges keresztuti ájtatossárot írt AZ ÉN 
IGAM c. s a Magyar Barát kiadásában 
megjelent legújabb müvében. Nagyböjt 
a keresztút titkához vezet minden hívöt. 
az élet pedig állandóan rakosgalja váJ
Junkra a maga válogatott keresztjPit 
Uogy könnyebben fogadjuk a kezeböJ 
BZPnvt>déseinket, írta meg a kivaló szer
zö. a Magyar Barát áldozatos munka
tarsa Pzt a kön~·vet. Szerezzétek meg, 
Test\'érek. s hívjatok fel mások figyel
mt't is prre az imakönyvrP. Ara 2.50 P. 

A l\IAGYAR BARAT több testvé
rünkhöz megkesve <·rkezett. Legyen 
mentségünk, hogy az eg~·ik postataka
ri•kpénztari csekkborítékunk Plveszett, s 
így, amí!l' a postatakart'kpénztár újra ki 
nem má.•olta a bt>fizetök nevét és a kül
dött összeget. addig várakoznunk kellett. 
Továbbá a posta csak a nevet és az ösz
szeget olvashatja le a nala maradt szel
vCnyröl. a magánközleményeket a mi 
~zc!vfn:.·iink k(;;&.ülh· voi..nd. dt ~~\l~szeit. 
Elnt'zt'süket kt'rjük t .. stvéreinknek! 

CI!\IVALTOZASNAL mlnd az új. 
mind a rt'gi címt>t jelezzék Kedves Ol
vasóink. Sok egyforma nevü testvérünk 
van. továbbá így \'égezhetünk pontos 
munkát. 

AZ ELOFIZETf:S LEJÁRTAT sike
rül megoldanunk a következö számtól 
kezdv... A Magyar :\larát borítólapján 
a eímz<'s mellett közöljük az elöflzetés 
lejártának idejt't s a melh'kelt csekklap 
hlvatkozasl számát. Fil(ye)jük meg a hl
vatkezasi számot s jegyezzük fel a 
est>kklap mel(felelö rovatába. Ezzel si
kerül kiküszöbölnünk a nevazonosság
ból eredö hibákat. 

A MEGRENDt:LÉSKOR ne küldjük 
elöre a pénzt. Sokszor nem tudjuk me&
küldenl a kért dolgot. mert klfoJ!Yott. 
MindPn küldeményhez ml esatolunk 
Jegyzéket és hlvatkozasl számmal ellá
tott beflzetésl csekklapot. 

A FERENCES MISENAPTARRAL sl
etfink azok sellitsé&ére, akik az El(ybáz 

liturgiajának mélysé&eiben veszik fel a 
kapcsolatot lstennel és a szentekkel. P. 
hOLLAK KAZl\oJÉR, O. F. M. gyakorlati 
összeállítása ez a fiizet. A F e r e n c e 8 

M i s s z á l é megrendelölnek in&yen és 
díjmentesen küldjük meg, csak az a 
kérésilnk, hogy a Mlsszále tulajdonosal 
maguk írjanak pgy levelezölapon vagy 
a Magyar Barat jelen számahoz mellt'
kelt m~grendl"lőlap ml"gfelelö szövPgé
nt>k aláhúzásaval. 

A t'AJDALMAS SZENl' SZUZ ün
ll<"Pi-r<' kilenceddl"l készüljünk! lmafü
zete m<'g,ielent. A szenvedö ember vi
gasztalása t"s crösítfose minden sora és 
imadsága. A Fájdalmas Szüzröl szóló 
összes ismert (•nckeket m<'glalálod ben-

"'"· 
JÉZUS SZlVE kultuszfiizete iránt so

kan t'rdeklödtek má1·. <:sak a jövö hó
nap végt'n vagy majus <'lt>jt'n tudjuk 
megjelentetni. 

PADUAI SZENT ANTAL füzelkt'je
nek küldt'so'bt>n kis..' é z-. varban vol
tunk, m .. rt újabb terjes71öink csaknem 
szt'tkapták a U.rtalmilag gazdag és 
szfnvonalas kiadványt. Negyedik kl
adása külsejt'ben izlt'Sl"s alakban lepi 
meg testvi•reinket. 

A LELKI f:LET t'ERENCES MES
TEREI mPgvannak rendiközséged 
könyvtárában? Azonnal szerezd meg 
mind a hat kötett't! 

KEDVES TERJESZTOlNKNEK ez
úton Is me&kiiszönJQk buzgalmakat. 
Szerzetesatyák <'s testvt'rek. szerzetes
növérek és vllá&iak százan (•s százan 
apostolkodnak a ferences sajtó érdeké
ben. Szent Ferenc Atyánk áldasa legye• 
Jutalmuk! Név szerlnt ls megemlitJük 
apostolaink kllzQI: F. M. Szeged. lsko
lanlivérek Topolya, lskolanövérek Kula. 
Annaneláta Nlivérek Szombathely, D. 
S. Cslkszereda. B. J. Bélapátfalva. -
Kultuszfüzetelnk terén pedig: Irgalmas 
Növérek Alsószemerád, O. J. Szete, L. 
J.-né Nacymáeaécl, özv. Kanyó Gercely
né Orbalom, P. l. Cslkapátfalva, B. 8.
né DeJtár, T. M. Mak6, N. F.-né Dávod. 

t 
RALOTI'AINK: Osszegyú/l ír6as:::laldn a munka 'l 

Havu Fereae, Kaplat.ria, 
bárkányl plébános. Bpest. 

Király Imre. 
Pásztó. 

NYnlodJanak békében! 
Azokén u elbúnyt el6ftzelólnkérl, akiJmek elkllltké
•éröl értesiiJQnk, egy-egy aentmlát mondataniL Eaen
kivfil mlnclen b6napbaa egy aentmlaét mondataall 
iluzes elbúnyt eUiflselólnkérl é8 előflzelólnk elh6117t 

bouátartoaólért! 

Rendi jelvényt, kordit, skapulirét, énnecakét, lma
kilnyveket és euéb keutáruakat rendeljlink a 

KATOLIKUS KULTűRHAZ 
kei(Ytáru- és paplrkereakedésében 

GYONGYOS 
Pap Melkizedek-a. %!. 

Terelarius cikkek es kegyszerek bil választékban a 
SZENT ANTAL BAZARBAN 

PECS, Ferenclrl<-atca 35/Z. 
Rendi Jelvo'nyek, konlák, váUrabik, érmek, Imakilny
vek. Tt>relárlus Vezérkilnyv és a Fereaces Mlauálé 

lerakat&. 

Kaplsztrén-Nyomda, Vác. 

Sok az Imiua/6/a ? 

Könnyítse munkáját és vegyen modern 
hordozható vagy irodai írógépet l 

lt&.~;. lcltlteleldcell 

llltf&te:1.4U df ! 
~ ~tÍH/41-Wot ' 

Vajda Zoltán J4izNef 
iriiép és' námoMfC~P kert-skedi r~~etll 

K.ISPEST, Klapka•utea 3/a. 
Cj telefoa.uá.mom: IU-103. 

Hasznill gépét magas iron cserélem he ! 

FeleJós művezető: Farkasos Kiroly 
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