
TARTALOM: Dr. Vilöné Pées Mirla: AZ EMBER A VIHARBAN.- SZűZ MARIAVAL TOKE:
LETESSE:G űTJAN. - A BARANY ALDOZ.\TA. - FERENCES SZEMMEL. - P. Roznlk 
Rajnér, O. F. M.: KRISZTUS KOZELE:BEN. - P. Kéinlg Kelemen, O. F. M.: A KERESZTE:NY 
EGYHÁZAK EGYSE:Gll:NEK SZűKSll:GESSE:GE. -Dr. Kélszeghy Mlhily: VIRÁGSZALAK SZT. 
FERENC E:S TARSAI 11:LETI1:B0L. - P. Réthy Apolllnir, O. F. M.: BETEGSE:GűNKBEN OR
VOSSÁGUNK. - P. Lukica Pelbirt, O. F. M.: LOVAGGAüttS. -Dr. Monostory Elekné: BE
SZE'DES KtPFK. - - l -: MÁRIAGYŰD ÜNNEPE. - - l -: A FERENCESEK 10 E:VE: SAL 
GOTARJANBAN. -- HB-: FRIGYES ATYA ARANYMIStJE. - RENDI ll:LET. - GA
LAMBDUC. - ÜZENűNK.- ŰJ KÖNYVEK.- HALOTTAINK. - LELKI SZOVETStG. 



• 
•MAGYAR BARAT• 

eMfizetési ára egész évre 3-60 P., félévre NIO P., egyes szám ára 30 fillér. 
Csekkszám : 51.581. 

A kéziratokat minden h6 l-ig küldjük a szerkeszt6ségbe. 

Kéziratokat nem órzünk meg s~csak portó mellékelése esetében küldünk vissza. 

Levelekre csak válaszbélyeg ellenében válaszolunk. 
Szerkesztóség és kiadóhivatal: Gyöngyös, Ferencesek. Postafiók 103. Telefon: 179. 

(Mqhl•i• titjaa k6rjD.k a uerk••tGI.) 

A MAGY AR BARÁT egy percig sem felejti történelmi hivatását. A Gondviselés reá

bízta a magyar történelem sorsfordulóit. 

A MAGYAR BARÁT virraszt a magyar történelem legnehezebb éjtszakáin. A sötét

ben fáklyát hord, a vérzivatarban életet ment, a levertségből 

feltámaszt. 

A MAG Y AR BARÁT vívta T omori harcát, Frangepán diplomatikus tetteit, Kapisztrán 

nándorfehérvári győzelmét és a szegedi ellenforradalom hősi 

kiálláséti 

A MAGYAR BARÁT állott ősi őrhelyére P. István személyében s teljesítette egyedül

álló magyar barát-hivatásunkat: ujjra talpraállította a nemzetet. 

Felvétel a Ferencrendbel 

.\ Rend tört~netét, belsö életét, jelleg
zetes vonásait nagyszerü összefoglalás
ban adja: •:rdekel a t'erenrrend? e. fü
zetünk. Rö•·idsi·gében is köteteket pótol. 
:\lindrn lll. rendlnek, ferenceseket tisz
telönek. barátnak készülö ifJúnak föl· 
tétlen mrg kell szrreznl. Kétszínü 
nyomás. 26 :\lárton Lajos díszítörajz 
ellenere is ára esak negyven (40) fillér. 

Ilo.~, 

küldd 

A Frrenerend Jelklpásztorkodással, az 
ifjúság nevclésével, bel- es külföldi 
mlsszióval fol'lalkozlk. Aki a Ferencrend 
kiitelékében papként akar lstennek szol
gálnl, érettségi, lll. a VIII. Kimná
ziomnak félé•·i bizonyítványával jelent
kezzék: Főt. Ferences Tartományfönök
ség, Bp. ll .. Margit-körút 23. eim alatt. 



MAGYA 
oF E R E N ~C ES 

XII. évfolyam. 7. szám. 1942. július 15. Felelős kiadó és szerkesztö: 
Megjelenik minden hó 15-én. P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

Az ember a "\-'illarbau 
Dr. V!liíné Pécs Mária. 

l. Hányszor Játtam a vihart félelm.:.., tomboló háborgásá
ban, amikor vonaglott a felbök idege, csattogott a villám és 
közben sivitva-zúRVa hajladuztak a topolyfák. A szemem Ját
tára csattanva hasad kette egy hatalmas nyárfa, - megcsa
varodik és ropogva-recsegve döl kl az erős, bötermö ba
rackfa. Egy szeirahom cserepeket sodor Je a háztetöröl. 
Nincs idö, nincs batár, nincs megállás... Reszketve búvik 
meg mlnden élőlény: ez tán a végitélet? .,Urunk, távoztasd 
el tólünk a pusztitó förgeteget!" 

Egyszerre csak: jó a szabadulás. A vihar eiül, csend ll"llz. 
Tört gallyak, szétszórt cserepek, letarolt ágak, kifosztott 
madárfészkek, gémberedett madárfiókák, elsodort virágok 
maradnak utána. A fák alja teritve letépázott, éretlen gyü
mölccsel, valóságos csatatér mindenfelé .•. 

De világosodik. Derül. ,.A zápor elvonult és eltávozott. 
'újra hallik a gerlice szava." Fölélcd minden aléltságából és 
föllélekzik. Fú, fa, föld kitárul, fölnéz az ég, a fény felé .•• 

ll. Hányszor állott már a z e m b e r a világon végigszá
guldó, mindent felkavaró n a g y v i h a r ok b a n és küz
ködött, viaskodott, vagy pedig megháborodva tördelte kezét: 
quis poterit cogitare, quid velit Dominus? 

Nézzük csak a világ történetet: fény és sötétség, nyuga
lom t's vihar váltakozik benne. ..Időnkint megindult i-s 
megrendült a föld, a hegyek alapjal megrázkódtak és inga
doztak; meglátszottak a vizek forrásai és végigsöpörte a vi
har a földet ... " S ahol végigszáguldott a förgeteg, összeom
lottak a mesterst'ges koltúra Potemkinfalal, igazi romok ke
rültek a festett falak helyébe s a tüzes Jángostor nyomán 
megrendülés t>s kijózanodás következik, mert .. a romhal
maz fölött állva. szinte kirobban a JelkekböJ a kerdes: .. \"aj
jon csak máz o l ó és á ll a ts z e l i d i t ö - e a z ú g y n e
v e z e t t k u J t ú r a? Az ember csupán mázt vett, szint es 
látszatot öltött magára, de a béte humaine vi-rengzö termé
szetét nem vetette le magáról?" (Prohászka). 

Csakugyan, a viharban megáradt folyamok hömpöl~·ög
nek, szennyet és Iszapot sodornak magukkal i•s dobnak fel
színre. - Az értt'ktelcn külsö koltúrmáz lepattogzik az l'm
berröl i•s szabadon, p ö r e n m u t o g a t j a d u r v a s á g á t 
és ki m é l e t l e n ség é t. t'igyeljük csak meg viharos ko
rokban a .. társalgás" nyelvet, tartalmát, hangmenetét! llo
gyan beszt'l, viselkedik a gyermek szüleivel szemben'! llo
gyan viselkednek a polcon ülök alárendl'ltjl'ik irányában. 
szabadjára engedve féktel<'n indulataikat i•s álkultúrával 
ll'plezl'tt durvaságukat'! - f:s szinte kt'rkl'd\·e tombol a lo
gikailag hibátlanul felépitl'tt h a z u d u z ás és h a m is b c
á ll i t ás. Kl tudna .. jobban", valószinübben, megg~·özöb
bt'n hazudni'! - ez itt a ki·rdi•s. A háttt•rben pedig kl'zét dör
zsöh·e gúnyosan kat•ag a gonosz. - Közben idl'-oda szá
guldoz motorjával az embcr a •·iharban. ..llajrá. tcmpó! 
Jlajrá, tempó! - Aztán: h o v á'!" (:\lt'cs). lluvá'! 

III. ne m i t' r t ls v a n n ak <' sz ö r n )"Ü ,. i h a r o k '! 
.. (~uid si tranquillus essct mundus'! veti föl :0 ~érdi•st 

Szent Agoston -- t'ormoso quumodo bat•rl'rcs, qu1 su· am
plecterls f~l'dum'! t'lores eius quomodo eolllgere~. qui a~ spi
nis non rcvocas manum'!" (hogy ragaszkodnal hozza. ha 
nyugodt volna a világ! llogyan raga.•zkodnál a szephez te, 

aki a csunyi& (gy öleled kebledre? Mlly mobón szaggatnád 
virágait, aki tüskéitöl sem irtózol? Jerm. 254.) 

Hányszor figyelmeztetett az Evangélium, hogy e föld, 
bármikép szépítgetjük és ragaszkodunk is hozzá: boldoggá 
nem tehet bennünket. Hányszor talált süket fülekre az Jn
tés: .. Keressétek e J ö s z ö r az lsten országát ••. " E z é r t 
kell a megrázó szemJéltető oktatás, mert 
különben túlságosan megszeretnök a földi 
J é t e t. Ki kell ábrándulnunk abból, ami véges, ami mu
landó és az örökkévaló javak felé kell irányítani tekinte
tünket. .,Bölcs lsten az, kl rendel", O bizonyosan nem ok 
nélkül engedi meg azt sem, amit nem értünk meg s ba va
lamikor megtudjuk nyitját e titoknak, ki fog derülni ebböl 
is az ö végtelen bölcsesége és jósága, 

S azt se feledjük, hogy nemcsak szellemi és gazdasági 
légkörváltozások Idézik e ló a viharokat. A b a j o k g y ö k e
re emberi gyarlóságunkban, a romlott és 
meggyengült emberi természetben rejlik. 
Ebből fakad az a különösen hangzó ellentét is, hogy minél 
inkább urrá lesz az ember a technika révén a természet erő
in, annál inkább válik rabjává alacsony ösztöneinek s amint 
a földreszegzett szemü ember föl akarja magát szabadítani az 
erkölcsi törvények alól, - magára veszi usztöneinek súlyos 
igáját. 

Hiszen ezért mondtak csödöt a földre néző, c s a k a 
f ö J dl J é t r e é p í t ö filozófiai elméletek és a belőlük sar
jadó gazdasági rendszerek is, pedig egytól-egyig derülátóan 
szemiéiték a jövőt és hiveik számára földi mennyországot 
igértek . . • A liberalizmus a boldogiló szabadság Eldorádó
ját ecsetelte, a marxizmus szabadság helyett kalácsot és 
olyan földi paradicsomol ígért, ahol borral fog mosakodni, 
sonkával fog törütközni az ember ... Mindíg csak ,.egy kis 
szikra hiányzott", csak .,egy lépés volt még bátra" a földi 
boldogsághoz és é p p e n e z e n f o r d u l t m e g a z e g é s z, 
d ö l t r o m b a a z e l k é p z e J t v i l á g. 

IV. A vihar azonban nemcsak emberi gyarlóságukat, 
szennyet és bünt ka var fül, hanem j ó i s sz á r ma z ik a 
világrengésböl. Kitüzesedik a hösiessi-g, kigyúl a lelkekben a 
köt~lességerzet és az Igazi akarás. A közös szenvedés érzé
ken•·rbbe teszi a sziveket egymás iránt és számtalan lélek 
em.:lte már a vihar borzalmaiban szem<'t az ég felé. 

Gondoljunk csak h a z á nk t ö r t é n e l m é n ek v i h a
ros korszakaira. 

A tatár veszedelmet Isten büntetéseki-nt fogták föl ha
zánkfia!; nyomában föllobbant a lelkekben az engesztelés <'s 
•·ezekh's lángja. S éppen a romhalmaz fölött virágzott ki 
lstcn gyönyörö lilioma mlndnyájunk t'püll•sére: Boldog l\Jar
git. 

A török \'eszedelem a vissza•·onás és bünbesüllyedés. az 
Istentől való elpártolás büntrtö ostora •·olt. llallgassuk csak 
meg Zrin~·inek, a költőnek jajsza\·át a 17. században: .. Im<· 
kiáltok, imé ü•·öltök, hallj meg eng~m. t'lö magyar, ihon a 
veszedelem, lhon az em(•sztö tüz" es .. megismervén magad . 
nsd ki ezt a moeskot lelkedböl. v e t köztes d J e v é tk e l
d e t, aj án d ék o z d ma g ad a z I st e n n evének" 
..... ~sak jobbitsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dol
galnknak." 
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----• 
Avagy nem a viharban, a szenvedések iskolájában ed

ződtek-e meg a nagy, szinte fölmagasztosult lelkek, mlnt 
például Rakóczi, aki ezt irja Emlékiratalban: .,Életem vi
szontagsagaiban meggyőzödtem ama nagy igazság felől. 
amely bár az egesz világ száján forog, de kevesen hiszik 
erősen: .. h om o p r o p o n i t, D e us d is p o n i t. D i <' s é r
tessek az ö szent neve mindörökke." 

Aru? Földi javak? Minden veszendő, nak örök .. rtékelnk 
változatlanok es elpusztithatatlanok. 

Em b e r, v i g y á z z a v i h a r b a n! 
A lélek szellemi arca az Ég felé n•'•· a Végtelen felé 

iranyozódik. A végső cél lsten. E l n e t e v e d j, l r á n y t 
n e v a l t o z t ass. Kapaszkodjál Krisztusba, az t:gyhazba, 
abba, ami örök, elpusztíthatatlan, legyőzhetetlen. 

Tűzben kell égned, hogy nemes érced ragyogjon! A vi
harok nagy próbatételek: de szemiéitető oktalasok is a földi 
<'rti·kek valtozandóságáról l'S mulandóságáról. P<·nz? Arany'? 

\'hn·ázz a viharban! 
l\h•rt a zápor elvonul és eltávozik t's minden fiillélckzik 

•'s kitárul az <"g, a fény fele, .. 

Szűz Máriával tökéletesség útján 

A feren<'es lelki irodalom nagy esemt~nye, hog~· a \"an Roeselare Venánc kapucinus atya ki\·á.lú kHn~·ve a szemli·· 
lődés mű\·eszeh'röl EL:\IÉLKEDÉS-SZ":"IILÉLÖDÉS :"IIARit\ OLTAU\IA AI.AT·r l'imen mag}·ar ny<•lven is megjelent a 
Szent István Társulat kiadásában és P. dr. Szabó t:lek, O. F. :\1. kitűnő fordításában. A ll'lki dt•t műnlőinek t's a tőké
letl'Sségre törekvő hi\"eknek szeretettel ajánljuk ezt a nag~·szl'rÜ munkát. A mű <·rtelmi·t <'s .ielentősi•g-i•t a szerzö elő
szava mondja meg a h•gjobban. Tájékaztatasul ideiktatjuk. 

Kis tt•rjedelmü mühöz általában 
nem szokas elöszót írni. De ennC'k 
szüksége yan rá. nwrt fi•lii. hogy 
címe esetleg fi•lre\'l'Zl'lhetné az ol
\"asót. 
~ehogy \"alaki tcljt•s munkát \"ár

jon az imádságról. :\1ar a kiitt•t kis 
terjedelme is mást mutat. C>ak gya
korlati ben~zctes akar ll'nni az imád
ság különféle fokozatába. Eliiször 
csak prédikidtam L'ITiil a tárgyról, 
de ez is jaYára n\lt azoknak. akiket 
a kegyelem a mt•gi·rt<·s<•re L"lökl·szitl'tl. 
Hallgatóim hálája. lelkt•s buzgalma 
bátoritott fl'l arra. hogy kiadjam 
öket. Én l'ngl'dtt•m a buzditásnak. 
mert azt hiszem. hogy köny\·alakban 
szelesebb körbt•n ll'het a kl'gyelem 
eszköze; a jó lstl'n ug~·anis nagyon 
egyszerű t•szközök útján müYel nagy 
dolgokat. Az egymásután mcgjL"lent 
flamand. né·met. angol <·s magyar 
fordítások csak Ja\·ára \'álhattak a 
munkának, mt•rt '<·n minden L'Sl'lbl'n 
figyelembe \'l'ltcm a szi\'l's c•szrt'\'l'
telekct mind a kifejcz(·sbeli \'ilágos
ságra. mind az anyag ll'ijl'ssegi•rt• 
\'Onatkozólag. Term(•szpll'sen nl'm 
léphettt•m át mindig a k<·rptszabta 
határokat. 

Pedig sokszor hallottam az l'ilt•n
\'etést: kiPlégíti az Ön munkúja'' 
Ell-gséges a tárgyalt an~·ag számára? 

Azt gondolom C'li·gsi•gc·s arra a 
célra. amit szem L·liitt tartok. Amit 
meg hozzáfü:-hetni·k. az már tá\'o
labb, ci·lt szolgálna (·s pPeiig eli·gte-
1<-núl. Én nt•m misztikai tudósokat. 
hant·m misZtikai ll'lkt·ket akarok n<•
n·lni. :\ kijesebb (•s tudománvosabb 
künyvt•k nagyobb <·s terjl'dPlriwsebb 
lP.Jil'g<·t<·sekL·t hoznak .. h•h·n munka 
;tzokra csak l'ii>ké·szit(·sül kh·án szol
gálnJ. S hogyha a buzgó ker<·szti·nyl'
kl't "J\·asásukra hangolja es .. g,·l)l'n 
'" lt·_Juk olt.Ja a kl ki előhaladás szük
~l··gt·rz('tét. akkor már nent dol~o;:-
1;tm hiába. 

Gyakran t·liifrtrdul. hog'· a lvlk<·k 
\'l'zt·r <·s 1áma,z ni·lkül állnak il\'l·n
kor maga a Szt•ntli•lt·k ll'sz ~ \'L'Zl'
tüjük. Ht·ly<·s irányban tartja <·s 
megörzi iikl't a számtalan <·!rejtett 
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Perug-ino: :"llária a szl'ntl'kkl'l. 

szirttiil. anwlv út jukat kl'n•sztt•zi. 
Vi·gül is az l'rl;nv i·~ az imai•ll'l oh·an 
magaslatára \'L';.L·rli iikl'l. hogy · .. gy 
napon a ll'!ki <·ld tni·n g~·akmlott 
wz<·r h mt•g!Ppödik rajtuk. hogy ig,· 
<'gyedül. alkalmas útmutatás ni·lkül 
is oly sokat l'l tudnak érni. A jó ls
tl'n il~·,·n hü (·s biikt·zü a jóakarat(! 
i<·lkek irún\'ában. 

De <'IT<' ;, .. m szabad k<innyl'lmiil'n 
szúmítanunk. BármL·nnvin· ·Is ft·nn
tartja is az istvni .Júsúg mag<'tnak a 
ki\'l•telczi·s j1lgát. gl>l1d\'i=-'l'll··sl·nt·k 
1L·rml·szl'1cs n·ndiv szvrint irúnvítú~
ra. \'l'Zt>Ü·sn• SZI~I ul az élt·hzL;Iltsl·~ 
i·s 1mai·il't útja. Kiilonben fpnnúll a 
\"L•szl·lv. hugv vag\' L'g\' ht•lvbl'n to
pog a· ll·ll'k.· \·ag~.' <t h;Js.-.,zú ·l.'S fúLt
daln1~b Úl\'t.•sztiikun n•nl{t.·tl·~ idiit 
pocsi·kol l'l. F.z Szl'nt Tt·J i·1 !lt'Zl'tl'. 

:\h·nnyi rn;:tgasabb <'·lvtszt·nbt.··gJt• 
hr\·;,trttt il'lt·k i·! ki·ny .. lnll's ktJZt·p
:-.zt.·rlísl·.L{bl'n. rnt.·rt nt·nl kap n1t·gft.·
!t•!t, ft.·h·!lúg():"itú:-.t t.· . ...; út rnut ;dú:..,t' 

EzL·k fiildi púlyafut;'tsuk \'q~i·n· t·r
tll'k a ni·lkiil. ho~~- nw~v;tlú.,itanúk a 

JÓ lstl'nti>l t•li·jük kitüziitt i·letideált. 
.\!,•gha t•ri·nyl'ssl'gük magas fok! a 
L"nwlk<·dni·k is. mi\'l'l yigasztalhat
núk <'S nwntl'gethetnek magukat 
amiatt. hog,· nl'm jutottak l'lilbbre, 
11a c•gyszl'r az lsten sokkal maga
sabbra hiYta tiket'? 1 V(·glegest•n meg
bl·lvct!i'l'tt hútran1adntts;11r11k nl'nl 
111l'gklsl'bbitl·st.•-t.• annak au dicsüség
lll'k t.':-1 tt."t:-~ú·snek. an1Piyt.•t Istt.•n aka!' 
talúlni b,•nnük'? 

Enn,·k a kis mnnkának minden 
\'~lilásos kt.•n•sztl·nvht.•z \'an sza\'i..l. 
En ugyan nt.•n1 tud;nn. hogy a Gond .. 
\'IS<·l••s nwl,·ik oldalt \'agy ml'iyik ta
núcsot szún1a kinl'k-kinl'k. Dt• akár· 
hul is talúljúk nwg a ráJuk yonat
kozó Iill'lé·st. tl'kintsi•k azt a Szent
li·IPktitl .Jii\'t!l1L'k i·s tl'gyi·k azt ma
guk szún1ára újabb e!iJhaladás kiin
oulópontjáYá. 

Eg~· kl\'Úiú szerZL"les. a n1iszt1ka 
nagy 1nvstvn·. n1l·g a kiadús t.'lútt sz i. 
\'t.•s \·olt IH··húnv rl·szt ú~ol\'asni t.' 
miibi•l. :\ ku\'l'l.kl'zii sza\·akkal adt:t 
\'hSZ<.t: .. ~agyon lt•tszik. tagacth~ttat

lanul az lstt•n sugallta." 
Enni·! Jobb;tn Sl'mmisl'm bátoritha

t()tt \·oln~t~ :\lvggyiiz(i(ll>sem szl'rint az 
1gazsi.lg. n1l·g ha szent l·s ish·ni i.-;. 
akkor s.·m il'ht·t tnmi·kl'ny a Szl'nt
J,•Ivk il'hl'iivll' ni·lkül. Tiil~· n·mi•l<·m 
t.'ll ts. hog:-.· t.•zt a kis tnagot rnt.'SSJ.t.' 
ftJ!drv l'l\'tszi t··s az l'\'angl·liunli ha
sonlat SZl'l'lnt .JÓ fcildbe \'L•ti. hol 
szit;szoros \l'rm<·st hoz. (l.k. B, H.). 

\lint :\Iúria pap.J<l. g~·l'l"t1leki hódu
la11al i·s trszklvt1t·l. a ,zun1L"i<·nm<·~ .. 
J:---ml·tlúdi'J hida vli:--,nu·rt· . ...;l·\·vl tl'SZt.'tll 
It· nllívt•eskl•mt•t <l Szt•nt Szüz. a .. szi
\'l•k Kirúl~·ni·júnak" ,·,s .. mindl'n K•:
gvl'kD1 kil'sZktii'lil]t··nt•k'" Júba l'll·. J.:·.~; 

t·.~yúttal lt jú fogadtatils zúloga i . ...; 
;t/.Jk rl·:-.J:t•rlll. :Jktknvk j<I\'ÚJ"a ak;tr 
:-.;tdgúlni. Eppl'n az in1a t.'n1bt.·rt•1Ju·k 

hi:->zt·n a gono:-;z !t"·ll·k c . ...;vl\"t.·tl·s•·i
nvk t···" lt·lll·kl·n~· Jri_L{~·-"l·g('llll'k 11k 
\"dllll<.tk lt·_L{J'liJban kill•\'l' - \"<tn lt'l!
.i"bb;t!l .vüksi·gük annak a \'l'til-1-
nH·Jt· t··s ."t'L{Ílst.,gl·n·. ak1 kt·zch·ttid 
fog\·a lq .. !~·~~ztt· :t sútúnt. .:\ lt·gbiztf~
...... ,bh , . ..., !t·t.,:t·g~·t·llt·...,t.·hh úton ]Ürnak 
t/l'!·:. :lll1lkor :\h111a ktJ/bt·!l];Ü"Ús:lval 
l !J<~ l kodn.1k .Jl·;usho;~ 



Szemelvények P. liaJász Plus, S. O. Cist. örök liturgia l'. könyvéből. 

Jo:ntitte lucem tuum, et 1:eritatem tuum .. . 
Kiildd el féllyes.,éyedet é., igazságodat . . . 

lsten lelkének örök rnuzsikájából egyszer beleéne
kPlt<• a IPrerntés elötti csendbe ezt az igét: Legyen! Ab
ban a pillanatban rajta kívül is rnegszületett a dallarn s 
l'bben a dalban rnillió kis hang némán harangozott és 
visszaköszönt Isten lelkének egy-egy hangjegyére. Millió 
kis amen <·m·kelt, ki mollban, ki durban, ki ércesen, ki 
lágyan. A bakonyi köd reggell'nkint, rnikor fölszakad, 
olyan. mintha minden fa, rninden bokor, hegy és a rét 
mindt•n virága füstiiliivé válnék és tömjénezné az Urat. 
Ilyenkor mindíg úgy kl•pzelem a tert•mtést, hogy Isten 
gondolatai egyszL•r csak szikrázón hullani kt•zdtek az is
lt•nki\·üli sötí:tsl-gbe s rnire leértek a káoszon át a létbe, 
valamennyi l'gy-egy tömjí•nszernrné szilárdult és küldte 
vissza ní•ma áhítattal Istenhez tiszta illatát. 

Confilebor tibi ill cithara ... Áldniuk Téged 
citerával ... 

Istl'n végül rnPgtl'n•mh:llt• az embert, <'nnek a L'So
dálatos világnak papját, hogy kezében minden dolog 
hangszl'rré, rninden tömjí•nszern füstöliivé váljé•k, s dicsii
ítsl'. incenzálju \'l'h• az Urat. "Hajtsd uralmad alá a föl
dl'!!" Li• gy pásztora a ni· ma nyájnak é•s tPrPlgPsd hoz
zúrn hórlnlat11k ni•ma búr.Jnyfelhiiit. U•gy .:•nekl'se a hall
gató hangoknak s mikiizbt•n az <·n dicsiisé•gPm<•t ének<·
l,•d, a ll' szi\'l•d !<'lik mL•g örömmel. Arnikor az Isten ál
tal a \'ilágba írt hangjegyl'ket eliiször olvasni kezdte az 
<·mbt•r, L'Z vol: a IL·n·mtí•s é•vezn•des Matutinumának 
utolsó boldog akkordja: "Te decet lnus, te decet hymnus, 
!Ibi glorin Deo Putri et Fdio, cum Sancto Spiritu, in sae
culn sneculorum. - Téged illet a dicséret, Téged illet a: 
é11ek, dics<'isé9 uekl"d At ua lsteuuek és u Fiúnak n S:ent
lélekkel egyiitt örökkiin iirökké." 

Ekkor jött a bün. 

A pap n: i11troitus el111o11dása u1<í11 n: oltár 
kii:.:epé,.e meyy, a keres:t tiil·ébeu kiúlyörii9-
lli ke:d s •·ele egyiitt n: iis.<:es lli•·ek. Csuk 
kottcikkcll k!JP.Il':iletij Jcíjdulom, •·cigy. süluc_i 
•'s hi:ulom kús=ik u'keres:t felé: Kyrie elei
soH ... l."ram lrHulmu:: nekiluk ... Kris:tus 
1.-eyyelmt'::.: rlekiiul.- ... Uranl irHtllma::: Plf'

kiiuJ..:.' 
Talán azi·rt választotta az <"mb<·r mindig szi\'l'Sc·n a 

lwgyPk ormai! oltárnak, hogy ott karmester<• lt•h<·SSL'n a 
ld himnuszának. A bün azonban bl'SZL'nnvc•ztl' a papo:. 
l'lhornálvosult SZ<'m<' rosszul ol\·asta a ·hangj<"g~·Pkl'l. 
m<·grorn'lott hangja hamisan intonált. swnnyes kl'ZL' hc
mocskolta az áldozati adománvt. Az i•rtí•kL•k hit•rarl'hiá.ia 
hiába PmPlt<' az .. miJl'rt a világ fiili•. hiúha kúsztak a dol
gok sóvárogva fül az oltárig. -- a pap k<•z,:,ben bc•szpn~·-
11\'t•zildtt.·k. Hiúba hnrdta maga az embl•r is szint<.• llll'.~
szúllott tobzódússal mind<·n ···rti·ki•t az oltárra. a dol.t.:ok 
pirulva. szi·g~·pntiil a!lolva hullottak vissza a mi·l~·si·gb.·. 
nll'rt szt•nn~· .. s k<·zü pap lll'ffi tisztl'lhl'tll• az Urat! Hiúba 
hordta múglyúra a nl•ma kis búrúnyokat. a szPnnv tll'nl 
a dolgokon, han<"m a pap k<'Zl'in tapadt s <'ZI a tiiz tisz
tilt'> lúngja st•m tudta Pltiiriilni. ... \'em kedn•llek titel;el. 
IÍHUmoud u Sl'rt'!Jt'k l'ru. t'•s u: u_iúudéJ..:or llt'lli ,·es:t•rn d 
l:e:t•td.:tiil." 1 \lal. l. !lll 

.-\ JHlp fiJll'ml'ii a l.:euyt•ret t~S .... utto~l.la: .'ins
f'ifll' suH<'ft' Pater luniC' lmmw·ulatum Ilus
tnun.. f'ntltHld, .Ct'11f Ali/Cl, e s.:eplf"jtf'il'·· 
ultlu:utflf . .-\:-tá11 mutwsra t~lrfJU ll /;('l_llhl't t':: 

/;iiHIIilfiHJ.' ()lll'riiPili.S lilii, /);JH!/1/(', nllic'l'l'l 

sul1duri .... · f'iiluiclullllk ru·h'ecl. l'null .. :. tt~ 
uclrf,ss(•!l 1\·l'l.lllll;f. a te h"t''J.IIt'-"-"'.,~Jt'rh•rt 1 sc 
dt•:l'f'. 

Ebht·n a pillanatban újra fidharsan a kozmikus \'1-

l{•gn·nd szt.·nt hinHHISZa. a 1t.'l'l'll11l' .... \'Jsszafolytott sú\·úr
giiSa •·g~·..th·n sz1mfúniúhan oldúdik !'id: a !Plj<·s tisztt·il'l 

Fra AngPii<·o: Az utolsó vacsora s első szentmise. 

lwlyn·állott a vihighan. A nPma hódolattal keringő csil
lagoktól i•s az lstl'n dieséretét zümmögő bogárkától kezd
\'L' az angyalok kilenc karán kNesztül, föl egészen az Úr 
szine Pliitt hármas sanetust kiáltó szeráfokig ,ujjong a 
pnofáció. A föld mPgint elérte az eget. Az Ernber Isten 
trónjára ült. A föld porából az ég királya lett. Ahol el
úradt a bün, ott túláradt a szeretet! Az égi és földi Jeru
zsálem egy szívwl és egy ajakkal köszönti a bevonuló 
Királyt: Sanctu,,... sanctus... .<anctus... Szent ..• 
s=ent ... szent u sereg Ura, Istene. Telve az ég és föld 
Cl te dicsőségeddel. Áldott, ki az Úr net·ében jő ... 

A pnp a konszekrálás igéit suttogja: Ez az 
<'n te.~tem ... Ez a:: én vérem kelyhe, mely 
áettetek és ,,okakért kiontatik ... 

Fülsé•g,•s ké•p. Az oltár t•lött ott áll a pap. kezében 
a kPnvc•r c•s a kehelv. Valamenovi tekintet az oltárra 
SZl'g(•zÍidik. A hit szemp ekkor áttüi·i a jl'lek fátyolát és a 
misé•zii szolga körvonalaiban megjelenik előttünk a Mes
ll'r: Krisztus l'iipapi méltóságában, a Szüzanya kezével 
sziitt kiintiisi•bt·n ott áll az A!ya trónja eliitt, a szentek 
,z<·ntji•hl'n. Istl'll i•h•tc•nek bl'isii tt>rében és kihullott vé
ri·nl'k kl'iyhi•t tartja kezi•bt•n. hogy engeszteljen: .. Kris:
tus ... 1niut Cl _iiil·eudö ja1·ak Jőpapjn. nem kéz:el készí
tett. fl:Cl: uem ebből Cl •·ilágból 1·aló .~átoron át, nem is 
I>Cll.:ok l'Cl!J!/ hor,iak •·ére áltCll ment be egyszersminden
l:orrCl " s:erltdybe. örök •·áltságot s=erez1·e .. . nem kéz
:el flll.:otort s=elltelybe lepPlt be. mely a l'fllóságnak ,iel
l:i•p•• •·olt. lu•n••m IIICI!JCÍbn az egbe. hogy most az Isten 
:<:ille eliitt meyjeleujék értiink." (Zsid. 9. 11-12. 24.) 

!nw a szc·ntmist• Jiony<•ge: lassú rnéltósággal szélnyilik 
.. g~· l'üggiin~· s rajta kl'rl'sztül láthatóvá válik Isten be
ll'kinlhl'll'lkn magám·alóságának szcntélye. Ott áll az 
cy!ferlell <ildo:ar. ml'ly kifPlé• a világ f<•ll• minden szent
mis.'·ht·n újból lúthatóvá és a mi<•nkké \'álik. Ez az ürök
kt·\·alósúgból i·s az idiibiil össz<•nött titok. Ha ugyanakkor 
f,J!dünk <'Z<'r más pontjim folyik " misztérium. s rnind
.. g~·ik ll'mplom tnrn~·án mást mutat is az óra. mégis va
iam•·nn~·i. rnús i•gtúj fl'liil i•s más idiipontban. dt• ugyan
',.,.,. az •·g~· titokzatos SZl'nti·l~TL' nyit ablakot. mindegyik 
t·.~~·-q~~· rl·st"n út .. mutatja he" !llinden idilk mindcn em
h,·n·llt·k az Pg~· .. tl<•n áldozatot. Es mind<'g~·ikPn keresztül 
··c:~·- .. ~~· IPmplom hí\'l'i n~·ujtjúk ki SÓ\'árog\·a k<•zük<•t. 
h<>.~~· ~~~~·anahba a Krisztusba kapaszkodjanak s Öt L'ffil'l
·'' k ft il a pap kt•zpi által i•s Ot .. mlll<l-<.<cik he" l'ngl'sz:Pli•
·'ill '" :\tvúnak. 

· Pf!r (/lH'm haec omuw. Donliru.~. sentper boucz 
l'reus .. <'l prca•stu.< 11ohi.< ... A: Úr Kris=tus 
(lltal miudeme jókat. Urant, ntiudig terem
ted. 111<'!/S:l'llteled, elteted. megáldod es 11~
J.:iillk udod. 
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. \ ,zcntmise följutott a csúcsra, a megv<Ütás betel
jesült. A teremtés müvét megkoronázta a megszentelés, 
most fokozatosan a lakoma gondolata lép előtérbe: Isten 
a kiengesztelődés ünnepélyes megpecsételésére asztalához 
ültet bennünket. Neki nincs szüksége adományunk anya
gára, csak a reájuk irt, beléjük zárt szándékot tartja meg 
magúnak. Az adományt visszaadja, de Ö szintén beléje 
zar beksuttog belckonszckrál valamit: tulajdon Fiát s 
így' adJa vissza' nekünk. O, fölfoghatatlan és fölülmulha
tatlan isteni bőkezűség! 

kus távlatokrói is: A megváitás misztériuma az ÓszÖvet
ség kezdetétől az utolsó idők hódolatáig e pillanatban 
egyetlen fönséges képben jelenik meg a jelenlevő Bá
rány valóságában ... 

Ecce Agnus Dei ... 

Agnus Dei ... Isten Báránya, ki elveszed a 

Az előző kép észrevétlenül ömlik át az utolsó jele
netbe. A pap az oltár közepén a kereszt lábánál állva, a 
hívek felé fordulva tartja kezében az lsten Bárányát. E 
pillanatban ismét ragyogni kezd a szent kereszt. Egyik 
szára az utolsó vacsora asztala, a másik szára az újszö
vetség oltára fölé hajlik. A Bárány kiterjesztett kezeiből 
pedig mindkét asztalra ugyanaz a vér csordul alá. Krisz
tus szaigája kezei által önmagát osztja széjjel hívei kö
zött. 

világ bűneit ... Dona nobis pacem ... Adj 
nekünk békességet! 

Önmagunkat látjuk az oltár körül: "Ezek azok, akik 
nagy szorongatástól jöttek, és megmosták ruhájukat és 
fehérre tették a Bárány vérében ... nem éheznek és nem 
szomjaznak többé, és nem éri öket többé a nap, sem 
bármtfele forróság, mert a királyi széken trónoló Bá
rány lesz pásztoruk és az élet vizeinek forrásaihoz vezeti 
öket, és Isten letörö! szemükről minden könnyet." (Jel. 
7, H-16.) 

Ennél többet Isten sem adhat! 
Ennél jobban az ég sem jutalmazhat! 
Az áldozat véget ért, de a titok tart tovább: a tem

plom most élő templommá változott. Akik magukhoz vet
ték Krisztust, azok láthatatlanul egyetlen oltárrá épül
nek össze, amelyen az egyetlen Bárány imája és en
geszteli az Atyát. 

Ez a pillanat az Úr átvonulása életünkön: áldozat 
és lakoma egyszerre. Aki lélekben idáig eljutott, az nem 
tud elmaradni a szentáldozástól. 

Jeruzsálem, boldog város. 
Áldott béke-látomás. 
Élő lelkek köveiből 

Beszélünk prófétai távlatról, melyben mult és jövő 
s a JOVu kii!ér:!.JuLÖ fá71sai egymásra torlódnak a prófétai 
látás egységében. Ugyanolyan joggal beszélünk liturgi-

Égbe emelt szent csoda. 
Angyaloktól koszorúzva 
Jegyeséhez igy siet. 

FERENCES SZEMMEL 
A Ferenerend hi\"alalos lapja, az Acta 

Ordinis Fratrunt .:\linorum háborús szá
mai hosszu sorban hozzák a világhábo
ruban h ős i h a l á l t h a J t fe r e n -
c e s p a p o k, papnüvendi·kek és Jaikus
testvaek nevet. )(eghatott Jélekkel ol
vasgatjuk ezeket a lapokat. A hösi ha
lál a katona eszmei áldozata. Az igazi 
hősi halál erkiiksi inditi•kokból, szent 
eszmékért tudatosan meghozott ételál
dozat. A szerzeh•s••k <·s papok áldozata 
t_>p magasabb erköh·si szinvonalon moz
gó és az erküksi •'s \'allási értékekiöl 
irán~·itott lelkis.·giik miatt kiilön figyel
met i•rdemel. KüHini.isl"n oh· korban, 
amelyben a papi hivatás megbecsülése 
oly gyt•nge talajon áll. A krresztén~·s~g 
jegyi·hen beszd, itd, •·selekszik és kö
vet('lözik mindPnki. s ug~·anakkor a ke
reszt<·n~·si·g le~:hivatottabb ki•pviselőjét 
és pap.iát elh•nst·~t·i küzi• számítja. A 
társadalom megvl'ti·se rsaknem oh·an 
arán~·ban jut a papságnak. mint a zsi
dú~.ignak. Szl"rZ<'tP~h·sh·i·rl'ink p1foh·t 
ú·re tiltakozik ez ••ll••n a ·hecsl<'s ellen. 
A vask<·reszttel kitüntetett feltünően 
sok szf"rzdt•s t·s pap. valamint a magyar 
nemzet\·i·dt'lmi kt·rt•szttt'l kitíintl'tett 
hazai pap~ág i·s szt•rzt:tt:ss(•g a bizon~·s;,íg 
rá, hng~· az EgyhJ.z s1oiJ;ái a hazafiság 
kt·rdi·st·hE"n az l'il'n júrtak, az áldoza
tokat l'lsü~orhan hozták. s ha kt•llt'tt. 
\·t·rükl't nntott~lk. lmádkozzunk l'lesett 
·hÜs tt·~tvl·rt•inki·rt~ •:thullutt \·i•riik szl'
rt·zze meg a bt·k(' t·s a szert•tl't kt·~o·el

md t'nnek a háborliba \'eszt•tt világ
nak. s leg~ en az emberiség jii\·rndö bol
dogságának. s egy k~reszh'nyibb i·let
formának záloga~ 

TO~JOI.O .JúZSt:F <·g,·ikc aznknak a 
hatalma' ~n·llt·tn•·ktwk t•s apostoli lel
hkrwk. aldkrwk tüZ<·biil lángolt f..t a 
milán(li S1(·nt SziV-f'L!")·eh•m ('Szmt•je. 
Szt•nth·avatasa állandúan foglalkoztatja 
a katoliku' \'il:rgnt. !\li ennek a szentté-

avatásnak - hogy úgy mondjuk - az 
érdekessége? Gemelll Agoston, ferences 
atya, szervezte a mllánól katollkus 
egyetemet, hogy a hit és a tudás össz
hangját hirdesse a tudományos világ
ban. f:rdekessége, hogy elsö tanárai kö
zül eddig négynek a szenttéavatását In
dították meg. Mint hajdan a párizsi 
egyetem Nagy Szent Albert, Szent Bo
naventura, Szent Tamás, Boldog Duns 
Scotus János lángelméjének ragyogásá
ban tündöklött, úgy fon a Szent Sziv
egyetem ormára diesöséget lsten négy 
szolgájának, C o n t a r d o Ferrininek, 
az elmélyedö kutatónak s a dolgok mé
lyén az örök Igazságokra bukkanó tu
dósnak, - S a l v a d o r l G y u l á n a k, 
az lsten- és emberszeretet <'des költőjé
nek, - N e c c h l L a j o s n a k, az is
teni Gondviselésben horgonyzó apostol
nak, <'s T o n i o l o J ó zs e fnek, a 
katolikus egyetem eszmt'jéért égö és 
el<'gett áldozatnak hitéböJ i·s tudásá
ból. A mai tudományos élet tekervé
nyes és lngován~·os utján világító to
ron~·ként áll a nt'gy ,.szent" szl'lleme: 
elnémithatatlanul hirdeti, hogy eg~·edül 
Krisztus Igazságának ft'nyt'n<-1 lehetsé
ges igazi tudomány, komoly világm'zet. 
i•s gazdag, sót halhatatlan élet! lmád
kozzunk a négy tudós szentti·avatásá
ért! 

Mf:GEG\'SZER \'an Roeselare \'e
nánc-P. Szabó Elek O. F. M. dr. EL
!\IÉLKEDf:S-SZE!\ILf:LODf:s c. köny
vének fordításáról és kiadásáról. A z 
i g a zs á g e z! A n<'met n~·elvü könyvet 
P. dr. Kalmár Ozséb, O .•.. M. tl'ológiai 
tanár fedezte fel Németországban. 
l'gyanott megszcrezte a fordítás i•s a 
kiadás jogát. A n i• me t n~· e l v ü mü
vet a Bé<·sben tartózkodó s a fordításra 
vállalkozó magyar ferences teológusok 
közölt felosztotta. A teológusok a for
dítást részletekben el ls k<'szített<'k. 

Közben a szerzötöl megjött a negyedik 
kiadásra szánt f r a n c i a n y e l v ü 
kézirat ls. P. Szabó Elek, Nagy Anlcét 
és Lajos Kázmér ferencesek a francia 
kéziratból fordítottak magyarra a mü
vet, a nélkül azonban, hogy a németböJ 
fordított szöveget felhasználták \'olna. 
Ezt a francia kézirat nyomán k<'szült 
fordítást kapta kézhez P. Kalmár 
Ozséb, O. F. l\~ .• s a francia nyclvü kéz
iratot szemmel tartva dolgozta át tar
talmilag és formailag a forditást. 
llgyanígy tett a fordítással P. Özséb 
után P. Hurka Kelemen, o. F. M. dr. is, 
valamint a fordítógárda minden tagja. 
Majd P. Szabó Elek dr. is megszerezte 
a szerzötöl a fordítás és a kiadás jogát, 
s a mü így jelent meg P. Szabó Elek, 
O. F. 1\1. dr. nevt'n a Szent István Tár
sulat kiadásában. A fordító a francia 
fordításban seg<'dkezö rendtársak ne
vét hálával említi meg a mü előszavá
ban. 

Amikor a bt'csi ma~r~·ar fereneesek 
p<.'ldás összefogását ('s <•gyiittes munká
ját ebben az alakban kiizzt.tessziik, si
etünk hangsulyozni, hogy a :uagyar 
Barát májusi számában a fordításhoz 
irt széljegyzet után küvetkezö észre\'t'
telünket nem a forditóra •'rtettük, ha
nem arra. a \'Ísszat-lt·srt•, amely több 
könyvön és tanulmányon kirí: nern 
emeljük rendünk tudon>ányos tekinté
lyét azzal, ha mások szorgalmas mun
káját elhallgatjuk, s a ki•szen kapott 
könyvet Illetéktelenül a magunk ne
vén adjuk ki, va~ry tanulmányt írunk 
más müvl-nek csaknrm kizáróla~os fel
használásával, s a források mf'~dt:!Hit~
si•ben nem juttatjuk kirtrőnket ahhoz a 
szt"rf'phcz, amely a tudományos bel'SÜ
leteS!oi·g l'imén megill..ti. 



KRISZTUS KÖZELÉBEN 

VII. 
"Boldogok a békességesek, mert ők 
lsten fiainak fognak hivatni." (Máté 

5, 9.) 

Béke az emberekke!. 

Isten adja a szív igazi békéjét. Az 
ö szeretete tartja és növeli. De ah
hoz, hogy teljes és zavartalan legyen, 
szükséges. hogy az emberekkel is 
b&kességbcn l<'gyünk. Az apostol is 
Prre int: .. Békében éljetek rninden 
l'mberrl'l." (Róm. 12, 18.) 

Ennek a b&kének alapja az általá
nos, mindPnkirc kiterjedő felebaráti 
szeretct. TPhát az cr<'ny. 

Ideig-óráig van békess&g a tolvaj
bandában is. Félnek egymástól és a 
törvény reájuk váró szigorától. Nem 
bántják egymást, érdekeik közössége 
miatt. De csak egymás közölt van 
megértés. Bent a lélek világában fel
zokog a nyugtalanság, riadozik a kö
vetkezményektől. Aggódik a rajta
vesztés miatt. 

Az Istent hüen szolgálóké az a 
béke, mit s!'nki a világon nem zavar
hat. Nem Pmbertöl ered. ember el 
sem rabolhatja, ha erős a lélek ... 

Istentől ered, Krisztus hozta a 
földre és hagyta reánk örökségül. 
"Békességet hagyok nektek, az én 
békességemet hagyom nektek; nem 
miként a világ adia, adom én nek
tek." (János 14, 27.) DrAga kincsünk, 
nagy örökségünk ez nekünk! ... De 
csak harc árán szerczhetö is, tartható 
is. A t!'mplomépítö zsidókról írja az 
őszövetésgi szentíró, hogy egyik ke
zükkE-l az építést végezték, a má
sikkal kardot tartottak a gyakran és 
hirte!Pnül rájuk rontó l'llensl>gck el
len. Különféle fplfogású és hajlamú 
Pmberck közölt élünk. Lépten-nyo
mon kirobbanhat valami ellentét. 
még a lelki emb!'r<'k közölt is. A 
kard a lelki béke véd!'lmérc. az ön
uralom biztosítására bizonv sokszor 
kell. hogy kézn<'l legyen. · 

Krisztus a békét nemcsak kívánja 
nekünk, han<'m adja is. 

Az Pmb!'rPk sok jót kívánnak egy
másnak. N{>vnapokra, ünn!'pckrP 
cs!'ngen<'k a szPp szavak, dülnPk bii 
áramlással a .iókí\·ánságok. És mil~· 
kP\'PS ezPk kiizött a7. igaz szívbiil 
származó!' Vi"nnt mily sok az olvan 
kívánsá~. mPl~· a li·l<'k óhaja szPrint 
a hnmlnkPg\"<•nPsl t•li<•ntt'>tl's rosszat 
kívánja ... · 

D" ha iiszintP ís. !PhPtetiPn a mcg
valósításra' /1. l<'r!iobb cspiben is 
Priitlen szó' Óhaitáson túl alig tud 
jutni. Krisztus szava a mindenható 
Isten sza\·a! N0mcsak kíván. de ad 
is. Adia azt, amit mond. R{>két ad. 
f:s pedig az ö béké•jét. A tiszta ön-

lrta: P. Roznik Rajnér, O. F. M. 

Coslno Tura: Szent Klára. 

tudat boldogító békéjét, melyböl az 
örök üdvösség fakad. 

Mindenkié lehet ez a béke. A bű
nösé is. Adott módot a búntól tisz
tulni. Csak élnünk kell vele. 

Nem úgy adja, mint a világ. A 
világi béke alapja: ha békét akarsz, 
készülj háborúra! Vagy háború. te
hát vagy készülóclés a háborúra. 
Igaza van Hobbesnek, aki az életet 
így jellemezte: Belium omnium cont
ra omnes. Mindenek harca mindenek 
ellen! Ha összetartó csoportok \'an
nak is. azok érdekcsoportok . . . Mi
lyen ezek közölt a béke? Ahogy az 
érdek változik, változik a béke is. És 
gyakran változik az érdek ... 

Csak az Istentól eredő béke mara
dandó! Ez ad az emberek közeitt 
megértést, bizalmat ... 

A világ békéje a hatalom. az Prii
szak. a dicsöség, a gazdagság. a \'<'r
sengés elérésében, sikert'>ben áll. 
Amíg !'Zekben célját nem éri. addig 
a mindent letörö harc dúl. Ha elé·rtP 
Pzeket, akkor védelemre szpn·ezi a 
harcot. Milyen más ez. mint a Krisz
tus békéje?! Róla azt írta az P\'an[!(•
lium: ,.Megroppant nádat nPm töri 
Pl. a füstölgő mé>csbelet n!'m oltja 
Pi." (Máté 12. 20. lzaiás 4~. 1~4) A 
ke\·c·t jót. mit az emberc•kbcn talúl. 
twm fojtja mPg szigorú búnásmód
dal, a tl•\·elygő, gyarló. mPglört htí
nö~ embereket nem taszítja <'l ma
•!ától. nem fosztja nwg a rPm<'m·tiil, 
hanem elnézéssel, sz!'lidsé>ggel Ps szc
retettcl Pme>li fel. ja\'itja és \'czeti 
iikpt az üdvö~ségre. (Magyarázat a 
fpnti szöveghez.) 

Mindenki Isten kPpmása, gyerme
k<', Krisztusnak örökt'>ldre meghivott 

testvére. Mindenki iránt kötelezel a 
békességes lelkület. 

Egy fiatal házasember gyakran 
panaszkodott feleségére anyósának 
és apósának. Az após végtére meg
unta a sok panaszt és kijelentette, 
hogy ha meg nem javul a lánya, nem 
kapja meg a végrendeletben neki ki
kötött 100.000 márkát, hanem csak 
a rendes részt. Ettől kezdve meg
szünt a panasz. A vő ugyanis féltve 
a nagy örökséget, igyekezett türel
mesebb lenni feJeségéveL Kevesebb 
lett a szóváltás, több a házi béke. -
Mennyivel szebb lett volna, ha nem 
a muló kincs miatt, hanem Isten sze
retetéért vett volna magán erőt!! ... 

Szalézi Szcnt F<'renc életében 
történt, hogy mint püspök 1591. ok
lóhPr havában Rómába utazott és a 
Tiberis mellett egy szállodában vett 
lakást. Estére kelve megütközve 
hallja, hogy a vendéglős erős sz6-
váltá~ban van az inassaL A püspök 
megkérdezi inasát, miért a patvar
kodás? Mikor megtudta, hogy új 
vendégek érkeztek és a tuJaidonos 
azokat akarja a püspök által lefog
lalt szobába helyezni, szelíden utasí
totta inasát. hogy szedje össze a pod
gyászt és keres~e>n má~utt szállást. 
lgy is történt. Alig helyezkedtek el 
új helyükön. hatalmas zápor kereke
dett, melvnek következtében a Tibe
ris kiöntÖtt, több házat elsodort, köz
tük azt a vendéglót is, honnan eltá
voztak. Többen a bennlakók közül 
életüket vpsztették. A bék<?szen?tet 
által kimenekültek az életveszede
lemböl! ... 

Az önuralomnak nagy szerepe van 
a lelkiéletben. A bűn forrásait. a 
ro~szra ösztönzö ~zem·edélveket fé
ke>ntartja. nPm eng!'di azokat a cse
Ickedetek irányítójaként müködni! 

Vannak ugyan esete>k, mikor ép
pen a jó ügy sznlgálatában szükséges 
az erélyes fellépés. Ezek általános
ságban akkor fordulnak elö. mikor 
a bún másként nem akadáh·ozható 
mPg. Ez azonban csak a vé'~ső meg
oldás' Akkor lehPt alkalmazni. mi
kor a jóság. a bPkcszerPtf't az illető 
konok~ágán megtört. Ekkor is ne 
azért hinttc.,siink, l'aQl/ másként kel
lcmetlcnkcdiiink, mer't minket hán
talom l'apy .kár ért. hanem a: illető 
C'rJ1tén lelki jal' a lehe<) !en eltittiink ... 
1\tc.gtérí!Pni. a jó l>lt•n szf'rPict(•bf' 
elwzPini. lf'(!\'Cn a cé·lunk. lgv szá
míthatunk rú. hogv a szf'lid PS alá
zatos szÍ\·ű er .T(•;;" szent kegvl'Jmp 
támo[!at b0nnünkt't annak a lé-lPk
twk n1PgmPI1!t;SÓbf'n. 

A lübrcki drosh,íz{m PZ a felirat 
oh•asható: C'rmcnrdi:~ rlnmi. fr>ris p:~x. 
Emtetértés otthon. kit'iil béke. E7. az 
f'lv minden krr<'szt{·nv családban na
gvon hP l vé· n \'nl na .. ·. 
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A keresztény egyházak egységének szükségessége 

A vilá~tnézeti ki•rdl'st'k irodai mába m<'~tlepetl'sszt'rÜIPK li•pt•lt 1'. Kl'll'm l'n kiinyvl'. 1\lár a könyvnapon az l'rdek
löd~ központjába került. s azóta állandóan fo~tlalkoztatja az pgyes pgyházak hi \'rit. A 1\olagyar Barát olvasótábora sem 
mehet el l'rzl'ketlenül a nal{y Pseml'ny ml'IIPtt. Bl'nnünkl't a ll'dobban •'rdekel Krisztus szh·ügyt': a keresztény szl'thullott 
kévf>jrnt'k egybekötrst', az .. e~tY akol l's e~t~· pásztor" álma. Nemt•sak imában. hani'm rnnek a könyvnt'k az átolvasásával 
t's terjesztt'srvel is dol~tozunk Krisztu• l" runk akaratának tt'Ut'sPd<'s•'•'rt. Megren dt'lhl'tt'd a Magyar Barát kiadóhlvatalá
ban, G~·önl{yösön. Ara 4.- P. lmt' a kiin~·,· rg~·ik szt'p fP,it'zett': 

Bármennyire lt•lszt•m•k kecseg!Piii
nek a missziós t•redmi•nvek. azokat 
mégis cleg!Pleneknek keÚ tartanunk 
a pogányság természt•tes szaporodá
sának áradászerü emelkedi•si•vel 
szemben. 

Igaz ugyan. hog~· a missziós fl'l
buzdulást cs áldozatokat lehPI mi•g 
fokozni. de ki•rdés. hog~· mt•ddig. Épp 
napjainkban az európai szüksi•g i>s 
inscg köti mPg a további áldozatok 
hozatalát. söt a háború m•mt·sak a 
missziókért hozott áldozatokat esiik
kenti. de a missziónáriusok küldcsi•t 
is talán hosszú időn• megakaszt i a. s 
ezért a n1issziós f'redml1 nvPk (.'Silkkl'
nesere IPhetünk t•lkcs;ül\'l'. .-\Iig 
marad már n•ménvünk. mint a bt•nn
szülött papság számának fokozásával 
a mPgterések számának emelkedt'se. 
de azt távolról sem mprjük n•mt'!ni. 
hogy ez a szám a mai szám tízszen•
sét l'li•rjP. pedig ebben az esetbPn 
sem biiiPnt volna meg a számarán~· 
a katolikusok javára. 

A Gondviselés segítségében kell 
bizonyára a legtöbbet rl'mélnünk. 
Isten úgy irányíthatja a népPk i•s 
nemzetek sorsát. hogy az e\·angéolium 
diadalmaskodjék a pogányságon. 

A Gondviselés \'ezetl'-sét illetőleg 
azonban l'gy fontos körülmén~TP 
kell rámutatnunk. Az Úr Jézus kl'
gyelmei többlet&!. áldása böségét a 
mi ímáinkhoz, munkánkhnz. áldo
zatunkhoz szabja ... Kérji•tpk az ara
tás Urát. - int isteni !lfegváltónk 
-. hog~· küldjön munkásokat az ii 
aratásába." Még élesl'bben dombon>
dik ki ez az igazság ÜdvözítiinknPk 
mennvbemenetele alkalmával az 
apostolokhoz intézPlt ><7avaiból: 
.. MenjetPk az egész világra i·s tanít
satok minden ni•pet. - úg~·mond az 
Úr. - megkPresztel\'l·n iikPI az 
Al\·ának. Fiúnak éos Sz<'nlli•lt·knek 
nei:ébcn. ts én velPtl'k ,·ag~·ok min
dennap a \'ilág \'égezeti·ig." (!\táti• 2R. 
19-20.) :\fi mást jclc·niPnek az t"r 
.Jézus eme szavai. mint azt. hog~· 
nPkünk kl'll a világot bt'járnunk. 
pri•díkálnunk. kerPsziPinünk. s ha 
mPgtettük kötelességünkl't. bizvást 
remélhet i ük az ö áldá sil!. 

A ki•rdi•s tehát az. hogv mt•gll't
tük-e kiitdessi•günkl't az p\·angi•lium 
terjeszti·sében. az akadályok l'lmnz
dításában' 

S itt jutunk vissza a hitszakadús 
s7örnyü átkára. s arra a feleliiss<'•gn·. 
amel~· az egész ken·sztén~· világot 
terheli a hitszakadás fönnmaradása 
és továbbterjedése miatt. 

Kettős veszedelemre kell rámutat
nunk. 
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Krisztus nrratlan kiintiisp alá ,jiijjön 
mindrn krrrszh'ny. 

a 1 :\z l'Ul'Ópai i•s amerikai l'gyPte
mekrl' sok japán. kinai, tiiriik. hin
du. siit négt•r fiatalc-mber iratkozik. 
A prolt•stáns •·g~·l'tPml'kriil t•wk a 
fiatalt-mberek lt•gtiibbsziir ag~·ag
eh·ü. hitetic-n ll'lkisi•ggl'l t<'·rm•k ha
za. A kt•reszll•nv nrszágnk tudomú
n~·á\·al. kultúráÚival a ll'gjnbb l'Sl't
bL·n vallási kiiziimbiissi•gt•l szivnak 
magukba. Pogún~· nrszá~tlk szplll·mi 
\'l'ZPtiii lt'hát --- kiv(•tp)ps C'SP!l'ktii] 
PltPkinl\'l' a kt·r .. St.lt•nvsi·griil 
torzki·p,•t n~·Prrwk. ::--; .. m is áll mód
jukban. hog~· az t'\'angi·lium fiinsi·
gl•t mt•gisml'nl·k. 111t:rt i_(!azsú_gkuta
tásukat mtlgbl·nitJa az Purc"lpai l•s 
anwrikai kt•n·szti-nv l'gvhút.ak kiizti 
szakad<'·k. l'll<·nti-1.· Ha· •·lll-l!wk az 
t·\·an~l·IIum ftlnst··gl·till. ktúbr{Inditó
lag hat rájuk az ,·.J .. tlll' iilt<-tt·t~ kl'
rPsztl·nvsl·g: kt'·nvtl'h-lll'k liL!Vanis azt 
tapaszt;•lni. hog'v nl'ml'><ak· kl'n·sz
tl·n~· or:-:zúaok úllnak l'g~;n1ú~sal 
szPnlhl•n. dP n1i·.!.! a szvn·tt'tt't hiva
túsbúl hirdt:ti, t·.L!~·húzak i~. Ho~~·an 
lq~vvn Ilvt·n korülnú·rn·t·k kottitt a 
kt•J:t·-.;zh··n~· \·liú~nak. ;, kt·n·sztt'·nv 
kultúrúntik útuti'• t·n·Jt ... ' .·\n111 ''.!.!\'Ik 
kl·zzl·l ,··pit a kvrl'~ztl."n~· ~;1n fimsl:~t·. 
a músik oldalrúl lt·rnntja azt a kt•
rl':o;zti·n~· orsZÚ.f.!nk ,)nzt··~('. ~~·ididPh• 

t··s mi·.aínkúbh a kl'rt'sl.tl·n~· (·.(!~·hú
zak küliinúllása ... IIPnti•lt•. 

h) A músik ''''"t·<h-lt·m at. hog~· 
a po~ún~· cnszÚ_L!(Jkban t'·lii k('n•sl.
ti·n~·ek az <·g~·mús ktizti t'llt-nti·l<·t a 

mt•gtért pogányok közölt to\'ább tPr
jPsztik. Az egyes egyházak hilhir
dt'liii saját egyházuk eriisitésén s 
tagjaik számának gyarapításán dol
goznak. Ugyanezt a célt szolgálja a 
pogányok és a megtértek közölt fpJ
úllitott sok iskola. intézmén~·. amely
nl'k spgitségi•\'d minden l'gyház a 
maga ki•pérl' akarja alakítani a mt>g
ti·rlt'kt•l. a mi•g pogán~·oknak pedig 
it'galábh rokonszt•nvl-1 ig~·ekszik ma
giulak biztositani. lgy mi•lyül és szé
h·sbül a szakadi•k a keresztény egy
húzak s a ml'glért pogány között. 
\'ajjon npm kell-t• a pogány népt'k
rwk idPgt•nkPdi•sst'l (•s Pllenséges i•r
züll'ttel fogadniok azt a keresztéon~·
,(·g,•t. ml'l~· m•mcsak két részre bont
ja a nl•pl•t. lü•rc·sztényckrc é-s po
gim~·okra. hanem a kereszté-nyeket 
magukat is t'llentétbe állítja egymás
sal'? f:rthPiii lt•hát. hogy a pogányok 
nwgti•ri·si·rwk legnagyobb akadálya a 
kl'rt'szl•:·n~- Pgyházak megoszlása i•s 
l'lh·nsl·gl'~ vi~zonva. 

l\1il~· .. n más ll'nne a világ, ha a k•·
rPszll•ny egyházak köziis krisztusi 
zászló alatt \'onulnának a hithirdetés 
i><teni útján 7 ! Oriási Priik szabadul
nának ft'! (an~·agiakban i•s embPrek
lll'n). amelyek idáig a kl'rl'sztény 
l'gyházak l'g~·mással szemben álló 
harl'úban morzsolódtak fel s állaná
nak Pgypsült t'riivel az t'\'angéolium 
szolgillatába. Hamarosan mPg\·áltoz
na a világ k(•pe a kl'rPszti·n~·s(•g ja
vára. A pogányság tPrmi•szt'lt•s sza
porodúsúnak veszedelm<• i·vriil h·rl' 
<'siikkl'mll'. :\ Krisztustol óhajtolt 
t·g~·s.··g m<·gt<'l'l'mti•sp után jobban 
l'l'mi·lhl't ni•nk a Gond\·isl'li•s áldásá
ban. S<•gitsi•gi•bpn is. Aldásns i•s i•v
tiZPd<'kt'n út tartó munka ml'llt•lt az 
l'g~·sl•gp~ kl'rt.'SZ1l·n~·sl·~ ol~·an m(·r
ti·kbl'n fnkozná a ml'gl<'•ri•sl'k szú
mút. hng~· az mPghaladnú. fiilülmul
nú ;1 pngún~·sú.L! tPrml·szl•h•.s szapnrn
dú<mak tiibblt·ti·t. :\1ilvPn mús lt•n
IH' Kínúhan. Knn.'úban." .Japánban l·s 
Indiúban a kt·rl'szti·n~·si•g hPI~·wt<-. 
ha <·g~·iin!PIÜ<'n (·,; t·g~·s<'·gl'sl'n li•phl'I
IH' fd a pngúnysúg ml'gtt"•rítl•sp l•r
r!t·ki·bl'n. India l<•t•ndii változásakor 
bizon~·úra az t·_L!~·si•gps kt•n•sztl·nvsl·_L! 
\'inni· •·l a diadalt a mohaml'rlaniz
nHI:-' l·rzl·ki \';.dlúsúval SZl'nlbt•n. 

Orszúg-vilúg l'Zalatt inti·zhl'li l'SI'

It--patt'-it: ha m .. gvalósul a kt·n·sz
h··n~· 1·g~·húzak t'g~·st·'gP. h•si' vriink. 
hn~v a romokon is új l·lt·h·1 tl'rt'rnt
'link. 

:\ hitszakadús smmnrú kiin·tkl'z
rnl·nvl'illl·k i·:-; a kl·n·szti·nv l'gvhú
lttk · t·.f.!~·sl·gdlid ; __ t·adú · úldil~nak 



megtekintése után állitsuk lelkünk 
elé az egységért imádkozó Krisztust. 
Kell, hogy megrázó erővel hasson 
minden keresztény lelkére az a fő
papi ima, amely az utolsó vacsora 
legszentebb pillanatában, az aposto
lok első szcntáldozása után, a krisz
tusi kereszthalál előestéjén elhang
zott: 

"Szent Atyám, tartsd meg öket a 
Te nevedben, akiket nekPm adtál, 
hogy eggyé legyenek, mint mi egyek 
vagyunk... • 

Nemcsak i•rcttük könyörgök pc
dig, hanem azokért is, akik az ő igé
jük által hinni fognak bcnn0m, hogy 
mindnyájan egyek legyenek. mint 
Te, Atyám. énbennem és én Teben
ned, úgy ök is mibcnnünk eggyé le
gyenek i-s ígv elhigyje a világ, hogy 
Tc küldöttél engem ... " (.János 17, 
ll, 20.). 

Mily fönséges kifejezője ez az ima 
a Krisztust követök egységének! Az 
Úr ezt az egységet isteni küldetése 
bizonyságául állítja elénk!! 

A katolikus egyház megőrizte az 
egységet és az egység elvét, alapját. 
De Krisztus az összes keresztények, 
az elszakadtak egységéért is imád
kozott. Aki tehát szereti Krisztust, 
bármely csoporthoz, egyházhoz tar
tozzék, annak legszentebb köteles
sége, hogy közremüködjék Krisztus 
híveinek egységéért mondott imája 
megvalósításában. 

Vajha Európa keresztény országai 
is megértenék, hogy Istentől kapták 
azt a hivatást, hogy az evangélium, 
a keresztény vallásélet és keresztény 
müvelödés fáklyavivői legyenek. Ha 
ezt a hivatásukat bC' nem töltik, ha 
politikai érdekből a keresztény egy-

Virágszálak 

házak egysége elé akadályokat gör
dítenek, megérdemlik, hogy Isten 
rájuk bocsássa a pogány világot, 
vagy pedig egymást marják, marcan
golják, és Krisztus az evangéliuma! 
más népeknek adja. 

Milyen örömünnep volna az egy
ség napja! Soha nem látott lendület
tel győznénk meg minden régi és 
modern pogányt az evangélium fön
ségéről és egyedül boldogító voltá
ról. Hamar:osan helyrehoznók azt a 
csorbát és vesztesége!, amelyet az 
egyházszakadás befelé, a keresztény 
táborban, s kifelé a pogányok meg
térésében okozott. 

Kérjétek az aratás Urát, hogy 
küldjön a mai világnak szükséges 
tisztánlátó és áldozatos lelkű egyé
neket, akik napjaink égető s legna
gyobb problémáját megoldjáki 

Szent Ferenc és társai életéből. 
Olasz eredetiből fordította: dr. Kószeghy Mlhily. 

S:cnt Fer<'>H' mcrJI>i:oa BerHát test•ért, hopy Holognában 
:rírc'át o>apitson' 

i\itn•lhogy Szent Fc•rf'nc és tár>ai arra voltak hi
l'al\'a i•s kiválaszt\'a az Úrtól. hogy szivvel. szóval és 
csclckf'df'tt0l Krisztus keresztjlét hordozzák és hirdE'ssÉ'k: 
i•k maguk is mind ruházatukra. mind :;zigorú eletükr0. 
!0vi·k0n\':i<'gükrc éos foglalkozásukra néz\'c keresztre fe
szített ,;mbl'rl'k '!:Í mába jöttek: azért mindcn áron azon 
l'oltak. hogv Krisztus SZl'l'f'lmi·i·rt inkább több szégyent 
,·,, gyalázatot \'Ísl'ljcnl'k cl. mint 0lismf'rést. tiszt<•l0tct i·s 
tiimjén0zi•st kapjanak a világ ri•széoriil. siit akkor örültl'k. 
ha méltatlanu! bántak \'clük. akkor szomorkodtak. ha 
rlicséortéok öket. \'úndorok módjára jártak-kl'ltl'k c világ
han. mint akik nf'm id01·alók. Eg~·pbük s0 \'olt a Krisz
: us kl•n•sztjéoni·l. DP min·l iik az igazi Szölötöröl valók 
•·oltak. l'ag\'is az i·lii Krisztu'!·ól. azi•rt jó g~·ümölcsüt is 
tl·rmC'ttl'k a 1<-!kPkbl'n. akikl'l Krisztusnak mpgnycrtC'k. 

:\findjárt a sZt·rwtalakulás kPzdP!i•n törti•nt. hogy 
Swn: F<·n·nc Bt•rnút IPsivéort Bolognába küldtC'. hogv 
lskntiil kapott kt•g\'t•lmi•ni•l fog\'a ott ll'rC'mjPn IstPnnPk 
lú ~vümiilcstit Rl'rnút tC'sh·l•r a szf'nt Pnc:edC'lmcssPg nP
,.,,b;·n kt'JTszt,·t n·t,·tt magúra. útra kPit é·s odaert Bo
ln~nába. 

Ahog\' a g~···rnwkPk abban az l'ln\'Ütt. rossz gúnvá
lwn ml'glúttúk. ti•bh sc· kPilt•!t lll'kik.' gún~·t üztck bP
:i··h·. mint 1·alami bnlonrlból: 

BPrnút !t·s: 1·i·r mPg mosnl~·og,·a. Krisztus sz<'rPlm{o
i·rt r .. ! St· \'Pttt• az Pgé·swt. Siit. hog\' m{og jobban elbán
tanak \'Plt·. músnap mPgint csak kiül! a piacra. ahnl 
!t·gnag\'obb a sün~{·o;-fnrgás. F.gl·sz sl'I'Pg g~·prm<'k i•s t'm
ht•r 11P.mzs.•gt•tt kiirüliit!t·. Pg~·ik hútnlról. músik Pliilriil 
,·úntott f'l(\'et a csnkll':liún. porral-ka\'iccsal dobáltúk. 
lnnl·t is. affinnnt'·t j..; liiktt·k rajta. (·s nl'rnát tf'stvl·r mind-
1'/1 t'l!Vkt•d\'Üt·n ttirtl•. nt·m ·ml•n.!t•líidiitt. l1l'tn fortvant 
ft·!. .. llt·nk<·ziikt! minrh·nnap k1iilt arra a hPivn•. hogy 
,·sak ILtdrl tiilts.<·k kt·d\'likPt raiLt. f:s nwrt a türPh•m a 
tnkt.•J,·tt•ssl·c sarja ,·,s a; P n·· n~· próbo.'t i a. t·~~· tudós tiir
,.t··nvtudú. ;1ki mindt•zt t•h·it,.iJ vt··~ig ni·zfl·. nag~·nn cleso
dúlkozntt Ht·rnút 1l·sh·(•r úllhatatn.,.súc;án. hol!:'·; t•nnvi irlil 
:t!att mi·l( csak ki St' iii!t a sndrúból. ,·., ig~· nkoskodott 
magúban· no. IPht•tPtlt·n. hog\' t•z az .. mb<'r i•lii szpnt nP 
h•J,!vt·n! - nd.tJnt•nt hozzú. l·s mPgkl·rdl'Z1P ti)}p: u,gyan 
ho~·ú \'aló ,.,.~\'. <·s mit kt•n·scl tc ittf'n" 

És Bernát testvér válaszképen belenyult keblébe, ki
\'Pttc Szent Ferenc szabályait. átadta neki, hogy olvassa 
cl. és ahogy az átolvasta, Játván a tökéletességnek ily 
magas fokát, álmélkodva fordult oda társaihoz, és mondá: 

Halljátok, ez azután igazi szerzet, amilyenről eddig 
még sohse hallottam. és ez pedig itt társaival együtt a 
legswntcbb emberek közé tartozik a világon. Nagy vét
ket követ cl az, aki öt megbántja, mert öt csak tisztelet 
illeti. mivelhogy valóban Isten batátja. 

Te pedig. mondá Bernát testvérnek. ha itt hely után 
nézel magatok számára. ahol illendően szalgálhaltok 

lmádkozzunk B. 1\largit szenttéavatásáért. 
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Istennek, gyere velem, Isten látja lelkemet, szlvesen 
adok. Bernát testvér megilletődötten válaszolta. 

- Uram, ezt a mi Urunk Jézus Krisztus sugallta 
Neked, és azért ajánlatodat nagy hálával fogadom Krisz
tus dicsőségére. 

Ezután cz a jogtudós karon fogta Bernát testvért, 
nagy örömmel és szeretcttel vittc magával haza, átadta 
neki az igért területct. az cgészet saját költségén rendbe
hozatta, felépittett(', <'s attól kezd\·e Bernát testvérnek 
és társainak \'alóságos atyja <'s pártfogója lett. Bernát 
tesh·ért mcg szcnt magavisl'letC' és (•pületes társaikadása 
miatt egyre jobban megszt>retl<• a n&p, úgyhogy boldog 
\'olt, aki ruháját (•rinthette. vagy öt csak láthatta is. De 
BPrnát testvér. mint Krisztusnak (•s az alázatos Ferenc
nek igaz tanitván~·a. nehogy megsz&ditse a nagy tisztele-t, 
mely neki kijutott t's wszél~·pz1<'Sse lelki bé-kéjét és üd
vösségét, egy sz&p napon ft>lkerekedett <'s j(']E'ntkewtt 
Szent Ferencnél: 

- At~·ám, Bolognában már megvan a helyünk, 
gondoskodj tf'stvérekröl. akik azt fpnntartsák és ellás
sák, mert nf'kem már nem ,·áEk hasznomra. hogy oda
menjek a nagy tisztelet miatt, amiben ök részesítenek, 
sőt félek, hogy a hely ott inkább káromra ]pnne, mint 
hasznom ra. 

Szent Ferenc annak módja és rendje szerint, mi
után meghallgatta mindezekct, hogyan müködött az úr 
az ö szolgája. Bernát testvér által. hálát adott a jó Isten
nek, hogy az ö kereszthordó szegény tanítványainak 
ilyen gyönyörüsé-get szerzett, küldött hát társakat Bo
lognába és Lombardiába, akik itt is-ott is sok zárdát 
alapítottak. 

Szent Ferenc megáldia R<'rnát testrért é.< halála utánra 
t~tód.iául rendeli. 

Bernát tesh·é>rben ann~·ira lángolt a buzgóság, hogy 
Szent Ferenc nem eg\'"er megdícsé•rte iit. és ig('n nagy 
tisztelettE'! \'olt iránta. Tiirt(·nt egv alkalommal. amikor 
Szent F('renc megint imába merülten ájtatoskodott. hogv 
az Úr kinyilatkoztatta neki. hngv isteni .ió,·áhagvással 
BE'rnát tesl\·i·rnek ádáz harcot kPll '11C'gví\·nia az ördög
gel. Szent Ferenc PnnPk hallat{l! a nagvon megsajnálta 
BE'rnát testvért. mC'rt Ú[!\' ,zerC'tt('. mintha csak tulaidon 
fia lett volna. KönnvC'k ·kiizt imádkozott &riC' az Úrhoz, 
és Jézus Krisztus it:galmába aiánlotta öt. hogy az övé 
legyen a győzelem a sátán fölött. Ahogy igy imádkozott, 
egyik napon mC'gszólította öt az Úr: 

- Ferenc. nincs mitöl félnC'd. mert mindC'n kísértést, 
amivel BPrnát !!'stvÉ'rnC'k mP.E! kPII küzdPnif'. a jó Isten 
enged rá. hogy g~·akorolja magát az C'r(·n~·ben É's gaz
dagodjék érdemC'kbPn. A végsli g~·özelem u~·is az övé 
lesz, mert ö szintén egyike a mcnnyei királyi biztosok
nak. 

Ennek a fp]világosításnak azután SzC'nt F('renc mód
fp)ett me!!örült. é-s nagvon mPgköszöntC' a jó IstennC'k. 
Ettöl az idötiil kc-7d\'C' amtán mé•g nag~·obb tisz!C'lettel 
és szPretettPI tC'lt C'] BPrnát iránt. amit nPmcsak élctt'>bC'n 
mutatott mC'g. hanC'm halálában is. MPrt ahogy halálát 
közE'lC'dni éreztC'. iit is (·openúgv, mint Jákob pátriarkát 
körülállották 'iránknzó fi;,i. akik jó atyjuk halála felett 
zokogtak. odaforelul t hozzá i uk: 

- Hol van az (·n p]siiszülöt!C'm~ - ké•rdP .. Jöjj id!', 
fiacskám. hogy mC'gáldjon tégC'd le-lke-m. mielőtt mPg-
1-.alni·k. 

ErrC' BPrnát testvé-r odasúgia Tll<·snC'k. aki a r!'nd 
gondnoka volt· 

At~·ám. mcnj IP a szPnlnC'k jobbja fp]i)J. hogy téged 
áldjon meg~ 

Illés fpsl\·l-r oclahúzóndn jnhhk<•z felől. Szent FC'
rf'nc. aki már akkor a snk sírás miatt rh·esztettC' sz!'mc
világát. kc-zi·t Illé·s tesl\·é·r fcjé•rp 1Ptte. !·s mindjárt utána 
mondta. 

- F.z nrm az f'n Plsiis?üliittem feje ... F.rre BC'rnát 
tC'stvér bal k{·z fc·lii] mrnt oda m<'llé-. mirf' Szent FrrC'nC 
ke-resztbe fPk!,.!tf' karjait, úgy hogy jobbkC'ze most BC'r
nát fC'jére krriilt. balkr7e mPg Illés fcj(·r!'. és elhaló han
got adta áldását BC'rnát testvérrC'. 
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Szent Ferenc halála után atyjukként szeretMk és 

tisztelték Bernát testvért a többiek, és amikor Bernát 
testvér is közeledni érezte halálát, összejöttek a testvérek 
a világ minden tájáról, köztük az égiekkel társalkodó 
Egyed testvér is, aki mikor meglátta Bernát testvért, 
örömtől repesve kiáltotta felé: Sursum corda! testvér, 
Sursum corda!' - Bernát testvér titokban odasúgta az 
f'gyikn('k. hogy Egyed testvér számára olyan helyet ké
szítsen, ahol az ö zavartalanul szcmlélödhet, és úgy is 
lett. Bernát testvér halála órája közelcdtével felült be
tegágyán, és igy szólt a többiekhez: 

- Kedv('s tcstvé-rE'k. csak pár szót kívánok szólni 
hozzátok; tudjátok, hogy az a szerzet. mely eddig az 
C'gyem volt. az a tiétf'k is. és ahogy én most azt érezt!'m 
lC'lkemben. hogy száz világért se tudnék más úrnak szol
gálni. mint egyesegyedül csak a mi Urunk Jézus Krisz
tusnak. Amit vétettem, azt bánom. és kerern az en Üd
vözítő Jézusomat. hogy bocsásson meg nC'kem, és bocsás
satok mpg ti is. E szavak, és még ni•hány más üdvös in
telem után párnáira hanyatlott. arca megdicsőülten 
örömtűzben ragyogott. amin a !Pst\·0rC'k szerfölött elál
mélkodtak. és !'bben a megdicsiiült örömben lépett át 
]p]ke a jelen életből az angyalok boldog örökkévaló
ságába. 

1 Fel a szívekkel! 

Betegségünkben orvosságunk. 
SzPnt Ferene missziója a társadalomban. 

P. Réthy Apolllnár, O. F. M. 

A szó nagy hatással van a lélekre, óriási lendül .. tet ad 
az embernek. lf'lkesítl a föld fialt. Klt ne hf'vített volna fel 
egy szentbf'5zi'd, vagy egy hazafias szózat? f:reztük. hogy a 
pillanat varázsa alatt mindf'nre ki-szek lettünk volna. Azi'rt 
hanKsúlyoztam kl .. a pillanat" ldötartamot, mert csak addig 
hf'vültünk. a szózat f'lhanKZása után a l .. lkt'sedés ls elham
vadt. Szalmalánlf. pislákoló tilz volt a hatás, mf'IY rakt"ta 
módjára <"Sak viláiti t ott, de nf'm hl'vítl'tt; fi'nyt adott, de 
nem nyu.ltott tartós mt'leKt't. RöKZítf'nl kf'll a buzKóSáKot, 
állandósítani a lf'lkesedfost. Mlt i'r az, ha munkára lendülünk. 
neki foKunk. de bf' nem ft'jezzük? Tornyot i'pítf'nl akarunk. 
de az alapnál meKállunk? Kötelessi'günkhöz hozzá látunk. 
azonban abba hag~·juk? Az embf'rlsi'll' sonát igy nem moz
dítjuk f'IÖ. boldogulását nem visszük f'lóre. 

A lelkesf'di'st leröKZítl i's állandósítja: a h ös l p i' J d a. 
Látjuk az Netben, tapa.~ztaljuk a napl küzd .. Jml'lnkben. A 
bátortalan. fi'lt'nkszivü katona, ha látja, hogy a mellette álló 
bajtársa mllyen bátor i-s merész. elszántan sz .. mbe n«'z a 
vl'szedelf'mmel, ö ls felhevül i-s megbátorodlk. Hányszor 
előfordult az elsö keresztt'nyek i'lf'ti'b .. n. hogy a <'irkuszban 
a vadállatok látásától mell'lántorodott eg~·ni'mely hívó. mrri 
fi'lt a kínoktól, de mlkor látta testvi'rl'it mlnt rettenthrt .. tlen 
bajnokokat, kik nem Jatoll{attak-fontoiKattak. hanrm hösie
,,.n hareolnak, nt"m haKYják magukat. nf'mesak ruk. han .. m 
a pogány lakók ls me~rilletödtt"k a esodás látványon. fellel
kf'lledtf'k s oda kiáltották a esászárnak: .. ml is ker .. sztt<nvt'k 
,·ag~·unk", nem fi'ltf'k a haláltól, farkasszemet nt'ztek a ·va
dakkal s igy Jeheltt'k kl J .. Jkükt>t. 

A III. rf'nd a kötf'll'ss<'Kteljf'sílk állandósítására ÍIII'Y 
hanKolja ta~r.iail. hoii'Y Sz,.nt Ft"rt>nt>. Szl'nt t:rzsi•b .. t s a többi 
nagy hösök i'lf'ti't állít.ia szt>münk l'll-. Szl'nt Al{ostonnal szt>
mükrt> hán~·ja i's hlztatgatja a hán~·tor.:tikat: ha t'ZPk i's 
azok tudták kötelessi'Kük .. t tf'lj('sítl'nl, söt azon r .. Jül mÍ'K 
tiibbt"t vállaltak rs t.-tt .. k 1~. akkor ll mii'rt nt>m trht>titt>k? 
Ti sl'm vagytok különbt>k náloknál? S t>Z a megszt'gyl'níti's 
• a bósi priofákra utalás nagyban hat i•s fokozza a ll'lkl'se
di-st, ht"vületrt i's kitartást ad. A \'ilági rendbrn mrg köz
vell,.n ls n~·u.itanak eKYmisnak jó pÍ'Jdát. llisz óriási válasz
trk áll rt"ndl'lkezi•sünkrr. EKymás ml'lll'tt Hnrk. ell'~·iitt dol
~:oznak. kiizdl'nrk-fáradnak frrfl-nö; ifjío-iireR: gazdag-szi'
Rl-ny; elókl'ló-pór. Ni·melyik rettenl'tt>s .. röfrszíti'st frjt ki. 
hogy !O'I'nge szt>rVPZt"llel a sok munkát l'lvt'lf<'7.7.C, más mÍ'K 
i-.i.it>t is nappallá tf'sz. hOKY kötelrssrgi-1 hl'frjezzt>. llitvestár
~ak i's sziilök. g~·f'rmt>kek i's testvÍ'rt>k, jó barátok rs roko
nok óriási áldozatokat ls mt>ghoznak. esakhoii'Y kiitt>lt>ssi'gt>ik
n .. k lelklismt>rett>sen elt>ll't't tl'ht>sSt'nt>k. Az IKazl t .. rcláriusra 
is joggal ll'hPt ujjal rámutatni, mint a Krlsztus utáni kr
rrsztt'n~· hívökrt>: Ime mll~·t>n kiitt>Jpssrl{ludi•k i's tel.irsitök 
Szf'nt Fl'rl'nr kii\·t>töl! Sokan e h ös l pi•ldák nyomán Ji'pnl'k 
be a III. r .. ndbt>. lll'lyesen f('j("zl kl a mi·Jy Igazságot a la
tin közmondás: Vf'rha mov .. nt, f'Xrmpla trahoont "" a szó In
dít, a pi·lda vonz. ;'\lt>rt így l~ van a valóságban. 



Lova~gáütés 

Napoll"on császár az elysei mezón t"llovagolt csapatal 
t"lótt. Utána gt"nrrállsaival riivid megbeszi-l<'st tartott. I.o
vának kantárszárát szabadon engedte s a nyakán átvf'l<•ttl". 
A Jó, amikor ezt ml"grrt"zte. sebt"s vágtatásba kezdrtt. De 
egy ügyes katona kiugrott a sorból s a száguldó Jó kan
társzárát villám!l"YOrs ugrással l"lkapta. A lovat azután visz
szavezette a rsászárhoz. 

- Köszönöm. kapitány úr -- mondta Napolt'on. 
- 1\lelyik rzrrdni-1. Fl"lsrg? -- k<'rdt"zte a katona. 
- Gárdal"zrt:>demni•l! 
Azután lovára iilt a c·sászár i•s pJvágtatott. 
A katona Jetrtt.. fl"gyvl"rl"it <'s a Vl"zt•rkar r .. ,.. tartott. 
- !\lit akar itt maga, kiizit"gény? -- k<'rdeztl" az l"g~·ik 

~f'nerális. 
,- Gárdakapitán~· vagyok! 
--- Df' önnf"k nin(·srn tiszti kardja! 
-- A c~ászár rrnflf'lkf"zt"tt így Vf'lem! 
A vezérkari tisztf"k n1indnyá,jan felálltak. s szerencsét 

ki\·ántak az í•.i l!'<irdakapitánynak. 
. _A rnön~yösi harátoknak is ih·en lovaggá-iiti-sbrn, ilyen 
elg-arda-kinPvrzi•sbf"n volt rPszük. A piispiiki mise előtt 
l"gyszerú kis ki;zlf"gi-n:vrk voltak. A mise után Krisztus. az 
örök Kapitán~· <'lharoo.sá nl"V<"Z<"It ki tizPnhárom kisbarátot 
Isten-hirdPtö. lsten-vi•dö hart"osokká tf'ttl" öket Krisztus. 

De milyf"n is rz a papszentelés? llárom nagy, megrázó 
jelenf'tet l"ml"liink rsak ki. F:z a három nagy J<"ll"net teszi a 
papszrnt .. Ji•s l<'nY<'r:<'t: l. l<<'zráti•tel, 2. misézési hatalom <'s 
3. a bünbot"sátó hatalom átadása. 

Kf:ZRATtTEL. 

Miután a szl'nt.,IPndök areraborultak, kettesrvel a püs
pökhöz mPnn.,k. :\lint rc'g"n az úr Jt'zus kl"ttesrvel kiildte 
tanítványait. úgy kiildi majd a püspök is fiatal Jevitáit. 
Odatrrdeltek a püspök l'lr. l'll.,grázó pillanat: Szeg.,d Ka
pisztrán.ia szútlan rsrndhf'n ráteszi Szent Fl"rt"nc alázatos 
fiaira Szl"ntl.,lkl"t esdö föpapi kezi-1. l'llt"g.,lev<'nl"dik a kata
kombák Os<"g~·háza: ur:yanígy tell<' kl"zH Sz.,nt PHer rs 
Sz.,nt Pál az ú.i Szentli•ll'k-rl"ndrl': a Kf'l<'menl'k. Klétusok <'s 
Unusok frji•rr. U!l"Yanígy trltrk m<'g a Sz.,ntlt'lt"kkel a Bo
navrntúrák. Ta mások, :\~ostonok Ps Jt"romosok!... f:s a 
Piispiik után m<"gdiibbl"ntö ni·massá!l"ban jiittl"k a hófrh<'r 
karing<"s papnk, hog~· m<'!fl"levrnNl.i<'k. valósággá, megrit 
rlm<'nny<' válii•k mindrnkibrn a Timótrus-ft-Je l"vi·l: .. tt .. szd 
föl a kl"gyl"im.,t. ml'l~· a papság ki•zrát<'trle folytán mt"gvan 
brnnrd ... l'lla.id mindn~·á.ian kitl'r.il"sztik az új papok föliHt 
jobbkrziikl"t s a Piispiik imádkozik fiiiöttiik i-s ml'gáldja 
öket. l'tána mint új papokra ráad.ia a stólát, most már ke
n•szt-atakban. F.z az r·r i·drs ia:t"á.ia ~s könn~·ü terhf'. s a 
mise-ruhát is az új papra adja. t:z .irlrnti az ö papi szívt;nrk 
nagy tiizrt. szrrl"trti·t a ll'lkl"k <'s l•tl'n országa iránt. De a 
misrruha hátul mt·~ fi)) van ~öng~·iHvl", mivt'l a bünboesátó 
hatalmat mi·g n<'m kapták m<"g. 

A KF:ZF:K FÖLKF:StSK 

F.z a Szl"ntlt•lf'k Sf'~itsi•giil-hivása után törti-nik. Az ú.i 
papok a Piisr>iik .·\t~·a c•li· ti·rdrlt.,k. Tl"n~·rrük"t a Piispiik 
Atya rli• tl"tti•k. ú prdh: m<"gkl'nt<' trnyt"rÜkl"t a kl"rt"sztl"
lrndök oia.iá\·ai. t·:z az illatos. balzsamos ola.i .irll'nt .. tt.. az 
rrüt i-s a kiráh·i ml·ltúsoi.:ot. •:zl"k a krzrk többé- már nem 
rg~·szf"ríí kr7.rk. hanrm hatalmas. titokzatos világot lr("sdö. 
mindl'nt mrgáldú paJ•i k<'zt•k ... 

A misl·zi•si hatalmat is ug~·anf"kkor ad.ia át a Piist•Hk. 
Krzükbl" adja a Kt"ivht"l a T;in~·c·rká\·ai. :\ Kl"hrlybf'n bor 
van s a Tán~·l·rhan nst~·a. 

1\ na.~t~· titok vt·a.:ht~mf"nt. .-\z ll.t papok most már rJu·ütt 
mond.iák a mi,(•t a l'ii'l'iikkc•i. f:hisziir mond.iák ki a titok
zatos szavakat: .. Ez az t·n h•"'t('m ... •~z az t;n vr.rrrn .. ," 
f.:s rlöszi.ir lf"~Z il.!;u:in \·alústi~go.i. hog~· ük a1, Eg~·ház szolgoii. 
:\tagukra kt•ll h·ho.ít vt·nniük a1 El{~·ho.iz minrl('n Hl('gprúbo.íl
tali.isát r.s kf"rl''ztJd. mindt•n iir~imd t;s di('sösl·~ét. Kiizbr 
h.f"ll járnink aznkl·rt. akik a S:t.f'ntl·l~·t•n túl \'annak s hird('t
niiik. adnink kc•li a Tc•,ll•' 11'11 J~d: az Olt.ir Kl'nyerd s a 
Sz('ntír:is sza,·;it. Kiizvt·títfik lsh•n l·s a nt•p ktizHtt s ht•rnu
tatják a dit•st··n·t. a h;ila. a kl·rt•s i·s ('llgf'sZlf'll·s Aldozatát. 
;\Z ('r, az Hrük Kapitoin~· must tnut.ttta hr ükrt t'lösziir az 
t:g~·ház i·s a né11 t•lütt. hHg-~· a ~Zt'll\'Nh·l~·t•k nlt'.~thnkrn~udott 
hn·át mr~állít~;.ik a :\la forgalou.:úhan " kapott Hatalom 
jogán. :\h·rt. n1int .hJsJ"tini;ini S1.t•nt I.ürinC" mond.ia: .. f'J::v 
járuljon az nltúrho1. a pap. mint Krisztus. lu.:~· sf'gi·dkf'zzt·k. 
mint az ang~·alnk. ú&.:Y ..,zolgál.jon ntt. n1int a szt•ntf'k i·s mint 
közhf'n.járú ktin~·Hr~il!iiin ht.•kt·ért. s a ni•pt•k kün~·iirgt?-st•it 
a.iánlja fill, ntint áldnzat-ht•ntutatú. ,.,-·giil imádkozz(>k Hn· 

l'zdócz)·-Zadravecz István püspök szentelte pappá 
a gyöngyösi fert"nees kispapokat. 
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magarrt. mint ember ... " Nagy, óriási színjáték ez, ahol 
az cgyetl<'n misl"áidozat folytán Krisztus, angyalok, szen
tek. közbenjáró szerepét vállalja az egyszerü igénytelen 
cmbPr: a Krisztus szolgája! ... 

----· 
A BUNBOCSATO HATALOM ATADASA. 

Ez már áldozás után van. F:kkor már Krisztus nem szol
~;áinak, hanem barátainak mondja új papjait. Odajárulnak 
a Püspök Atya eJt'. Kezét fl'jükre teszi s mondja: .. Vedd 
a Szentlelket. Akinek megbocsátod bűneit, meg van bocsátva 
s akinek meg-tartod. meg van tartva." Ekkor már a nlise
ruhát is leengcdik t's a papi rend áldásában megerősítve 
nekiindulnak egy új i·letnl"k. új aratásnak, új Holnapnak. 

A Püspök Atya azt mondotta a szentelésen: hirdessNek 
i_neg az örHm és a visszafizetfos napját. Ez a papi élet. Oröm 
es visszafizett'st áldó kézzel hirdetni. 

:\largaret 1\litt"hell: .,F:Jfújta a szH" c. rpgényében Je
írja egy letönt kor tükr<'n keresztül a mai világ lelkét. Ez 
a \"onagió. háborúkat áh•t'szelt. pestises tömeg végig a kali
forniai vidC:·ken nyög a rányomott iga alatt. Sehol egy viga
szos, üdítő kép. l\lindt'niitt háború, leigázás, szenvedCb·. 
("gy látszik, sehol kiút nincsen. De egy helyen mintha a 
müvrsznö magának sem merte volna bevallani a lelke mé
J~·i·n döbbenetesl'n diirömbölö nagy titkot: a kiútat csak 

.\ 

lt•!! .. 7.t'nh·hh 

pH pi 

c•.;c•l••knu~n~, 

('g~· t•mb('r taltitta mt•g: St'arh~tt l'lsö vől('~l·nyt•nt•k fi\·i·rt•. 
aki pap l('tt ... :\'t'rn \'dt•tlt•niil kt•riilt t'Z bt~ f'hbt• az ízi,.,::
\'l'rÍJ:" mudt'rn rl'gl·nybt•. :\la a zUrzavarban st•nki sf'm lat 
ti .... ztán. :\lind('nki l'(',i\'f'SZlf'ttf'n ha.iszol hamis t•rt~kf'kf't. ('sJ.k 
t·~~- t~brt•d rá a ft•jvt'sztl'tt idl'A"l'SS~g gyógyszt"rl'rf": a pap. 
Onma~ának is l·s a roi.bizottaknak is mt•Ktahilta a lt•gnag~·uhh 
kint·M•t: az lslt•n Országanak boldogiló öntudatát. 

P. Lukát·s Pelbárt. O. F. :\1. 
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Beszédes képek 

Ua nl'm ll'sztek ol)·anok. 
minl a kisdrdl'k ... 

Szent Antal napja n>lt. A kmphm 
megtelt g~·Nnwkekkel. Az ,•do_·:"lll''''k 
hoztak öket Szent Antal úlol;.,;,;.r:. A 
padok mellett úllt l'gy babaiWl'oi lkn
ne édes. kis l'SÖppsl·~ üldügl•lt. Bl•kt'-·"''-'n 
nt.•zegetve a j(lvö-n1C"nöltet. k ... •d\ l'~ 
ugyetlcn~l;ggcl ~zorongato11 t.'.:-~J u.- .i."l
tl"'kbúbut. Az l·desanyja a pudu~1n tl·r
delt me!lette. :\'éha igazitott \'al.mut a 
kicsin. Ott imúdkozutt ll1l;g kt">t ki:-; te:-;t
n:Orkf>je. n1cg az l"dc:-oapja katona .. uh:t
ban. 

Megkapt·, \"Olt cz a kl·p. Eg.- d~trdh 
élet. Egyúttal a e~alúct hih::i)l;·~,,;m,lk. 
Szent Antal irúnt ,·alú biz~l!!n:\t~:::~ ~üd....:~:. 
rnegn~·ilatkozús1. Sz.avak nl•iku: i..: l..:;c
re.:"ctlen imádsíg. 

Egy kis bah,l kol'~i:-:.túl. jútl•ko .... l.-11 a 
ternplom kllzepl•n! ... - KühlJlll.-=. ~l·nld 
>em talilit ebben ki,·etni,·al<'>t Tal:·.,, 
Szent Antal csodúja ez i~. !\1.'1~1-wr ~~ 
legtöbb ember n1l·~bo~rún:-wzn~·k :u. 
il~·esmin. Szent Antal nc\·l~nat1_iún ;Jzon
ban mindcnki n1egértet !e eg; ).!.~ l'r!TIL""'ic 
('gY <:~alúd t('nné!':ctc.~. cmll<'r' '.'i~cl
kedC.!'l;,t. Az apa harctl•rre inch1l'. Ho\·;1 
mehettek ,·olna C'!'ÖL~rt. :-:c~ít:""l·~l·:•. \1:! 

nem a templomba'? S lehetolt Y<>li:a 
szebb megnyilatkozú...;a hitüknck. hil.;d
muknak. mint hogy n ki!-> k<><: .... ii1.ll1 \tlilt 
is magukkal hoztúk !>ten úldú; ·,i' rt'.' ~ 
hogy a kis c~llpp:-.(•g c:o:cndcsen j~-~~:-:;o
gatott a tcrnplornban. ~~z is ~crml·:ozc!c~. 
Hiszen rnCg ~nnyira pid \'olt. 

:\lariag~·üdi jubileumi kt•rt•.zt. 

.-\/' illii!JI[]~ii\.. hfl~\' ;1 ~\'l'' I,J•';\ •/1_·

llH.'idJl!l .• .t.u 1 ~.\·onyü;·i.-odun~. m(•1·• ;11-

l<tllanoi-;._ E;;t ;1 tpmplomJ kl" b;dJ;r~ J,t

/.l'.l4t.'tn• illTil gondoltam. ho:.:,\· :-.u·.~ m-
1-\c:"lbb ill.l'rt. ml·rt mmdig: r('ntu·_,., .• ,._..,.,. 
~oha~em tukn1znek m;.·~, .. t, mmt 1;..:,1.~' 
g~·t.•rml'J..:. t l';~ in~ t·1l•t. 

A .~.:~·t rrnl'k ;I!Td mmd:g ,gvermt..~I\.L A 
t selekedete. mot.dulata. mo~ol~·o~ :-.:zin
té-n. S c>zt :ozeret.111k Igaz,ún a ~yí'rnwk-
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bt.•n. So~t.~ mt•:.;tcrkt..;lt. tnindíg tenn,'>:-:1.«.'
te~. 

Vajjon. hogy kerül t.'z a 1\.t.'>l·dl·:; it.·H~i 
problt;múk közé'! 

Az úr Jl•zus a n1inkct l"örn•:<'l.ti ~·lct
hiil \"ette hasonlatait. milun: .1 ll•l•.•l.;. 
,·iJúgút 1nagyarilzta. Pl·nz (rlo.nThtnal. b;·~
rúny. \'endéglútú ~azcta. Ju•nyPI'C't rla
ga~ztú a~szony ~zcrepel péld.nw...;;~·clt•i
hcn. Ot küvct i ük. ha fülrli \·on t l kn;(l_-..;1.1 
k<·p~kböl indtilunk ki elmdlwdc,.l'ink
nl•l. 

.Jl•zu:-: a gycrmekC'kl'l' is hi\",ltknznit 
t.anítú:.;aiban. Pl•ldaképül úllitn1!a ilkr·t. 
Akarta tchút. hog~· a ternll'-~"l.l'lc:.; vi:-:ci
I\('Ckst i~ eltanuljuk tőlüle 

Her nem lcs:tck ollJmwJ..:. --· oh·an 
h:·nn('~Zl'lcsck. --- mi11t 'a kisdt•tf,·l.:. ,;('Pi 
llll'llll'k lw a me11111Wk or·:.;:cíqá!),r. t:\l.'n(• 
IH. 5.) . . 

llib·rn a trrmi•szPtrs \·isrlkedt;,s·~ 

A Yirúg l<ibú,iik a fiildbiil. ll'n•l..t. 
himbút fal.;.:1:.;zt. Terml•:-ot hnz. :-.zaporo
rlik. A r,\z~~Jbokor rúz~út nyit. a IH'fe
lcjl'~ ncfl~It.·.k~et. Soha IH'ITI talúltunl.;. 
ml•g- nl'fC'lejl':--o tiin'•n n·,,_:--;;'tt. Azt rnond
hatjuk: n1inden \"irúg sa)át tcrmc"•s:<'tl;
'wk ri1rn~l1Wi :c<'rint l•l. 
C'~yanig~: \·an ez a fúk. nwri~1rak. 

hog:·u·kúk \"ilúgúban. C'~upún az l'll1hl'J" 
tl·r Pl :--ook:--ozm· c rendtill. ::'Xl'ln 1nindi.!.! l·l 
1t'rn"lt.>~zetl·nC'I;:: nwgfelC'IÜ<•n. 

lstt"n fogadott IO't"rmt•kt". 
1. llt'l_lll'," l'H.IIt'll."IÍI!I-

:\11 \'olna ~~ kl•rt•:--oztl·n~- ki•toliku:--
l'lllllt.'r ~<.·rml·:--zt.~ll' :-ozcrint' 1 

blPn foJ.!adott L!~TrmPkt.•. .lt.•lcnlt.':.!. 
r"oldu11 t'11·; ll•nv. dl' ~IZ t'tl l'liro/IIIÍJII/0.-.:(1. 

Tt'>t i·> liol~k.. . 
E . .:zt'rin1 az a IPJ"Illt'.-./vh• .... 1 ll1l'!.!l\('

rl':--l.!('lt t•mhprnl•l. ha " fi1ld v:-- <ll. ~.··~. " 
1l':--1 l·:-: il ll•](•;.;. t•\('!(' lll']\"(':-' l'L!.\'l'll:-:Ú]\'

ll;tl1 \'illl. E lwh·<.•tt naL!\';lll :--ok:--ror tul
/!11' k:lt.>n:.:.v:--ek~·t tal;"tl\ink \·ac.·.· a Yi
!t.tL!l. \"iH.!.\' il \';Jl!ii:O:OS l'h•t k<ip !~l']_\'tt.'ll'
:lt:J !l:IJ,!,\' :"/.('J"t.'j)C't. 

l.t·l;\1 C'll1h<.'rl'knl·l et. t<tcdJhi 1t·n n lit
l:dha1ú :--oK ft.>rdc:-:l·~. 

S11k .ic.l h"·h•l.;, pl. i\d . ..:t·:.:,tl'lt·n !u-
:--/;ÚHII.';d\~11. tnl·L!JS hC'J_,·tl'll'll\.11. fnld 
h•lt.'tt IP!JC'~ii ang\';il!lid\ ;.;.;.;n· mu:;tt;..:oz
ll! :\zl n·li. t·:--o~li..: :tk:.;.or tl't:--llk .Ti·l.tl:--
tLd\. lw mtn<lit: i:--tt.•nt.• . .: dolL!o;\rol hP
.... 1,·1. F1·l :1z Pgl•sz~t·:.:t•:- ~.·mlwri l,·d,l'th·
lol f·:r~t-k!Plennt•k t;~t·t1;1 ,1 .. /t'l't.'1 tt·i~.··rl 
\·;t\tl :.!tltHicJ:--kodú:-Oban ltdletti ··~r;'•il. 

\lmth;• .lt·r.u:-- t·~upi'm ;11. Il11<~1r:• nt·;np 
Í!l .. i'('lll!11l'l. 

r:_\'l'lll':..:n.-1 tiirtl·nil..: llH':.!. ltlj~\' kiit<•
]( .. :--,··gtt.•lt·:--1 t l·:-' 1'11\'Ú:--:tr<~ ,·,J1,iltJ ... kcldnal\. 
KJ .. zabott n;Jpi imi·l_iuldH.t!. Pl ru·m c·n
:.:.t.·drü·nel.;, Pg\· :--ort :--P. 111t··~ ha t•\ ,n;J
r;•d j..; \'alaini h:d;~.~;1h;tLttl;m m·;~-::\:1 

c:.:, ... ,,.. An v 1 l,nl\·r-t' ..:",,c. i · 1 •• ,.m ,. ·,_ 
:.:.C'Ih' il !110:--{t:--1. Jl10:--i1J.!;diL~1. Jcit.t"•o,;t_ 'J\·
!J;.d tll'l11 1iJJtht.>f('ft I.JI"CI;\;11 ;1 :l'lllJl\11111-

JJ:I:l. Ink;.tbh nnú\·a il\·;•tLI ;1 llltltlk:"il. 
Tt·rmt·:--zl'h·~ t•mhPri 1 lt·t ,·o\1 :tz i1n··. 
:\.lt.·:.::--in<":-.. h<tLtnd•·, t.>lllht.>r. :d.;.JIH'Il 11~_,. 

l!.\'tiJl_\'11!"\úJd!lt··:~ a .11·, 1:--lt'll. 111!111 lkntu· 

Tennl·:--zt·lt· . ..; at. i.--. hog" il lelki <·m-
hPr iinmPJ.!tagadt·, t·lPtf't ·, .. J A földiH'-

:\lag~·arok Sag~·asszon~·a :\láriag~·iidiin. 

l':-.t..'tt g;.il>ll!W:-'/.t.'nl t•lhal. hog~· ta\'il:-:-.t.~d 
l1i t•Jpt kl'lit•n ki h~.·!éilc. 
·Aki ucln.fii11t ~J}.;,;tr ~~r•1tni. il/. must 

fold l w 1t.•m.<'l i lwJ_,·tp\pn \'Ú!!.Y<IÍI. :-oi'.o'tn
tlt-k;lit. :-.. kitiizi ~~ kt.'rt.•:-:zlt>t C'i:-Oir~ttott. 
hu ni is c:-:ell'l\t.>tkll'in<~k !'Írhant _i a fiill•. 
.h•lul tut.i ~~ 1\l't'C':O:i'.ll't. \·:t.!..!~·i:-: n;qHmlu·n1 
\"~'dl;lll"il \'t.':--li \'l'/.l'kll•:--iil. 

A.: '"11111'1/tUcHHlfí dd tduir ''"nH(·s:c·
tc·s. (':--iti\ ,;/. i;lllllt.':.!li.IJ.!ildo:'t:--;l!llk llll' .... fC'r
:..:v\tt.>~..: rwh;1. t• i .. ;11. Jpnnt.• tt·nnl·:--t.t·h• ..... 
hog_,.- ill dt.'lkuldntlf' prúhi1:..:.il ... /l'l'l':O:-..Ul\. 
:n~.;,;.,hh. :-.. tH' :1 tn;H.!.llnk Ln·:•~lil kt.'IT .. /.

tc.·lu•t. 
1:--tPn 111. .-\t\·;1 mi l· ... ;tk ~\·~.·rnwl.;,t•i 

\"i!L!.\'~111:'-. O i;lhiJ;Itl tud_l<L n.1lt"l' \·;111 

:--/tl:..::--l'!.!l' a ll•i:.;.un:\nt.':..:. :\lt-:.!.1=' ri1J.;.o~ 
t·--t't. mikor \"t1li1:\i J:.:,illi.lll t·rh··i.;<":l 1:--
lpll h-1l'I01.\'t.':--t.'!..!t'1Ú Jll"l.lhéill .Soki\.11 lll

k;ihh :-::.oi\ot t i Ill.Ili it/ t·mlll'r :• m;t!,!il 
:uh': n•\ ll· ~-~llllll':.!L•~.Jd;,_-.; L:.\':t:..:orl.Jto).;

h:tti J-:;Pkl'l 111\IH'l':--llll. :-- J.~ ... ·:-- .. t·:--\\.!11 cl
fnrdttl 111. der ;~,-.;l\~,-·/I'I'Ii)l J!_n•n;.;or 1l'r
nw--;'t·t<·lll'llf':-: \'i . ..::--/.il:-.'"itL!I d\ \·:Hih;c it ;~, .. ,ti 
ll')Jik ('] ;J lt·lkt• 1 . 

So;\;tn J·~- 1\.~:on !JiiJ:ot y;·d~;dniik. 
hog." Tnt•:.:tnr_ld\ a lt·.-..tukl·l .. ·\ ll_q•J\·u

l\1'1 \"1-.1'11111 111'111 !1-i\t.'lik. h.t 1.--llH'I"iJ.-..('1]-\ 
hJh;.tirc·d ht':--!.t·llll'ltlt.'l-\. \J;,... tl.tJHJ!ll.l 

ho ...... /.illl im;·uli\o/ik llJtlllliltt\.; . il 

\ J\:'l:.dlt'\\1.'1 11. \J.I!.!,il. il lt-!..!v\-.it ,III.Uldc.J 

;dk;dl>llllll.~l ~~--~/t•\"t':--/ ,,; .l!l\>l'il\'.1:. 

1 , ... , ,.t.·l'i'\·t·l .. --l•lil\'/1. cl.J:-t\ .. ! \ 

J~nlt' m;·~. .. n-r~;l!llhiJ...:r~,: ;l:!lllld!!/Ji\ . 

d1· :. n.qli t··ll'f lllitr1ir"m~;·~!..!.tl 111'111 ';'1!
Lil_l<~ K1.-.. Tt•rt·l. 1:-- .. ;.t·l t'"•' \·ol n .t 
\"t·n·l t•llLllll .Jt·/.U.-..t·ll. :\'vm !1\'I;T r ... d
k:~llll.t ( )t\.1.!1!1;1 ilii l t· .. t•jqwr~l.;t·Jl' Ilo~· 
poli Ll. ;,;.;:tl"ic~i-11\itl-: lt•tur' -..l \"t·l. l'l. ... /t! 

nt li.; t t: 1ttrll'. ha ,·~r·t;I!Lintd o ...... /t':--/ldL.ilc 
1']\·i ... l·lh• !'!..!_\· IH'Il'!..!t'.-.. L.t1 .... .~ .. !.t• ... !l"l."t.'it 
riuno:-.nl.v:..:ott il ITa. ;d, 1~ !IV11l lliil.!.\'oiJ .... zi
·;l'lt. flirl'ln~t·~·c·tl kt•n· ... h' t.'lH'!'i'.~·t1 toll
l·:t·._..,·-1. ~ «·L!~· ;"dll·, t·,r;'ti::, y;.J;:: ~i~lt·th<•n til-



vP, lemondott elöre kitervelt munkfl.i:í
rúl, mivd nem volt !ámpúja. 

.1. Isten tPrvei szebbek. 

KirÍ\·ú lermészetC'llenesség az is. mi
Iwr al. ember nem tudja elviselni Isten 
akaratát. 

Ha Isten Atyúnk. akkor legfőbb !/Ond
jn, hogy jú iránuha terclje életiinket. 
A.: lenne tehát a tc>nué.o.;zctes. homJ mi 
ls jának véljiik terl'cit. még ha nem 
<·rtjük is. Ezzel ellentdben legtöbbször 
zúgolúdúst hallunk Isten intiozkcdc>ei 
miatt. 

Egyszer c>h·drta nekem húnötút egy 
as~zony: me,v.hult a bútyja. Tcrrnl•szetc
scn mindcnkinck fúj a sír, a tútongú 
rl•s, a \·csztcsé~. Dc ez a szegény lélek 
-- periig \'allúsos asszony, jú asszon~: 
\'olt cg.\'l;bkl•nt - nC'm tudott hclctü
rilctni Isten akaratúba. 

--- I\1il•rt \'C'ltc cl'! Mikor <.IZ cgl•sz 
,·salúctnak istúpolója volt'' lnkúbb hi
\'ott \'olna akúrki m:1st magúhoz. <'sak 
ezt ne! 

S C'zckct a .l!(mdolatokat. scmmikl•p 
"'' lclwtett ki\·erni a fejéből. 

Nl•h:'un· lwtC' IC'm('téscn \'oltam. E~.-.· 
Pleterí'l:-. ·L_.tt dóntiitt ki a haJú!. F.gy asz
szon.-.·t. 

Hog.-.· tilrtl•nt'! RC'g,E!Pl 1111.\~ teljes \'i
rulú C'gl·szsl·.~lwn \'Olt. Kl•t úra mul\·a 
halott. 

Kl·t ,·,r~t ri1\'id idii. !\lí.'g;is C'll•g \'olt 
arra. hogy a killtüzküdö komol,\·an !'ZC'
ml·bC' nl·zzcn a hc.tlúlnak. l•s búcsút int
>en az életnt'k. Elég volt arra. hogy 
n.\'ilt;m, takaq.,!atús nélkül kimondja az 
ig;~tzs;·,got: 

- 1\IPnnem kell. NPm tarthattok \'isz-
sza. 

I-:Il•J.?; \'Olt ;uTa is. hog;r ml•g utoljúra 
m;tgúho/. iill'ljc a szeniségi Jl;zust. az
ut;'m rúJll•zzcn a fl·rjérc: 

- Bocsüss meg nekem! 

Az meg vúlaszo!jon utoljára: 
- Te is nekem. 
Ket óra igen rövid. De egy olyan 

húzban, ahol termés:ete.< lelki beúlli
tottsúgga! fogadják Isten intézkedéseit, 
i•ppen elegendő volt elöké>zületül egy 
'lep, nyugodt halálra. 

A férj egyedül maradt. Igazún a lel
ke fele szakadt Ic szívcröl. Sokkal na
gyobb lehetett a sebe. mint másolmúl 
ilyenkor. Hiszen eggyé nőttek ök gon
dolkuzúsban. l•rzésben, szeretctben. Bút
ran gondolhalnók tehút, hogy a férfi 
magúbaroskadt vigasztalanul. De nem! 
Ml•g ö csitított másokat: 

-- Adjunk húlitt ;1 jú Istennek azl·rt 
a 17 c"tPnclö<·rt. amit egyeitt tiilthet
tllnk! 

Meghatú \'Olt ez a tí'rmészetes, gver
meki szC'retct az Alva iránt. Aki nl'ffi 
f'Írt a halott kopm:sÓJúnúl. mcgldlny
nyczhct tc a f(•rj béké.~ fújdalmúnak a 
szl•pségL•t. 

MindC'nt i>sszcgezvc: 
Nc1n ;1z az igazi ünmcgtagadús. ami~ 

mi kcrcsgl;lünk összC' magunknak. Kis 
Terl•z gondol;Jtúval: ebben nagyon sok 
az eg.-.·l·ni al·wrat l•s igen kevés 9.Z 
erl·nv. 

A;. ig;11Í iinmcgtagaci;'.~; ebbC'n úll. 1.-.:
h•n kezdlill szcrctettcl fogadni Jr,in
dL'nt 

Ncn1 ;1z a bilit l•rtl•kes. amit mi (in
kl•nt \·úilalunk. ·hanc1n amit Istt:-n nq:·t 
kcn:·:lT l•:-; zsíracta.~ok mcgszl"tkítésl·b~n. 

,\ ."':t.ié.ttma~unk kigondolt;t virr·J.-.:r.!;·~ .... -
n;·d pedig jobb al.. ho~y szcrcttc1nk 1 >·~
tcg{Jg.\'únú\ \"<~!.:.V h;.dasz1hatat1~1n mu ...,_ 
kúnk melll'\1 kl·nyszcrullink l•j:·..;zakt':/.:1. 

Az últalunk gondosan kipnnloz:oi~ 
tervcknl•l mindi~ szebbek Ist-=-n tcrn·i 

Sok;.t1 bcszl·lhPtnl·nk m<'•g .1 ,cnnl·
:-.zcteliL'IlPs \'ÍSC'!kedl•.-.:r{)j. R;i\·idC:I cll·~ 
l'l11l\'Í' lllim[a:, (111!1 fl: CI'(III(JéliiPil ('(;,;. 

:..::l'r.ii twlitá.wíl·at ellcllk<':Ú..:, - l;í...;ll, 
tl'l'111l·s:<·1cs. 

Dáriacyiid ii•n•_.,,_. 
Az 1737. i·vi balkúni tiiriik húború 

rl'IIPnl'lL's csapast zúdítolt a d(•lma
gyarországi mpgyi•krc. A kor lcgna
gvobb (•s legborzalmasabb bctcgs(·g<· 
s~PdiP áldozatait. a pestis. :\ halál 
fi·lclm,, tartja rl'ttcgi•sbcn az i·liikct. 
TPhl'tl'tlcnül illi a fiildi tudomán~· 
t'ZZl'l a .iárvúnnyal szl'mben. Siklós 
l'S ki>rn~·(·k<' a fl•n·ncL'S koloslorban 

kl'n'sett vigaszt. :\ SZPI'Zl'tl•sek a pi
actéorcn fL·Iállitott fabócli·ban laktak. 
olt mist'Ztl'k. s onnan látták l'l ll'lki 
vigasszal a pl·stiscs bl'tL•gckt•t. :\Tint 
már músutt is szokás volt. igy itt is 
kl'tt<'n búcsút mondtak társaiknak. 
s a fabódi,ban \'l'rtPk tan~·át. Ha va
lamPI~·ikiik a pPstis áldozatai kiizi· 
kc•riilt. kii\'l•ttl· a kii\'l•tkl'l.ii a klas-

.. \ maria~~·iidi h•mplom a szabadti·ri oltárral l·s az arkáddal. 

tromból. A várban egy ferences test
v(or látta el a betegek körül a szere
let éos a gyengédség szolgálatát. 

Az Isten keze alatt nyögő nép már 
csak az Ég segítségében bizakodott. 
Egyetlen hang verte fel a szíveket, 
csak egy bizalom éltette a lelkeket: 
Zarándokoljunk a gyűdi Szüz Anyá
hoz! Z:íszlók lódultak a magasba, 
búcsúsének csalla elő a rettegő la
kossága!, s ezrével özönlött a nép 
GyüdrP, az ősi Mária-kegyhelyre. 

S csoda türti·nl! Csak csoda tehet
te' Siklóson azonnal megszünt a jár
vány. s a környék városai és falvai 
is sorra jt•gyzik fel É'vkönyveikben: 
a gyüdi Szűz közbenjárására meg
szün~ a pestis! 

A hála tettPkbe, maradandó emlék
be kivánkozott. A pestis idején 
Gvüdn• zarándokló tömeg befogadá
sára kicsinynek bizonyult a kis 
kegvlemplom. Önként kinálkozott a 
gon(lolal: meg kell nagyobbítanunk 
Múria swntélvét! A megvalósításhoz 
nagvban hoz~ájárult Batthyány Ká
roly megbelegPdése és csodálatos 
gvóg~·u!ása. amelyet a nagybeteg 
siklósi várúr édesanyja. Strattmann 
F:konóra. Batthyány Adám özvegye 
fogadalmának tulajdonítottak. A 
\'arur lelt a IPmp!om bővítésének 
l<'gnagvobb híve és anyagi támoga
tója. P<'nzt. (•pűletfát. anyagot, fu
,.,;rt. munkást adott, s a hívek és 
tiibb ndgyobb jótevő alamizsnájából 
mnst már hozzáláthattak a templom 
bi.>\'Íti•s(•hez. :\ templom szentélyét 
<·gi·szcn. a hajót pedig félig meg
hag:cták. s í'gy hatalmas új hajót 
•:·pitettck hozzá. A Mlre nézö olda
Iúra pPeiig két nagyszedi tornyot 
l'm<'lt a hála ''" a kl'gyelel. 

:\7. ú.i >zenté-l~·t 17-!2-ben szentel
ftok ft•l fi'nves ünnepség keretében. s 
(,riási tiim.Pg Ít'lcnlétében. Ezzel a 
bii,·iti·sspl Gvüd az ország egvik leg
na"~·obb kcgyh<'l~·p lett. Két tornya 
\'!ITasztott a mag~·ar. német és hor
•:út hivPk hité-n. s nyujtolt eröt a 
twmz,·t ml'galáztatásának keserű 
''"PJaiban. A trianoni határ szélén is 
."agasan úllt PZ a ket hívó. váró lo
mnv. s .kknlciiP az együv<'tarlozást 
a Dril\·a i·> a Szá\·a. a Tisza és a 
D1ma kiiZl' Plszakitott magyarjainak. 
o1 Szl'nt Korona di·lvideki hívPinek . 

. \ ki-:száz(·ns fordulót nagy ün
n•·psi·~ kl'ret&b<'n ünnPplik meg Má
l'!;Igviidiin PZ (•v augu>Ztusának 1~ .. 
!~. i•s 1~. napján. A puszliló pPslis 
lll'l\'l•t t it t a háború remP. A mária
,t!\'Üdi Szüzan\'a úlctására szomjas is
";i·t a Ha1a 1 Hatalma> tömeg gyülik 
ii:-;~/l' l'Zl'ktT [l nannkra. hng;-.· a gyűdi 
~!.Ül. klizbl'n iúr(J..;át kl,rjc. s l'ltnondja 
'"' itthnnma.rad•>ttak imáját a fron
f1111 harcn!ú n1a.~var katonáCrt. a 
;, üzdií Hazúí.Tt! · 

T t .st ,·i·rt'k ~ AII.Junk a gyűdi zarán
tl•ll.;nk tnl'tlt'ti·bl'. " imádkozzuk cg~· 
,,;,·\'l·l. Ii•lckkt'l: ó h. Nagyasszony. 
h u; i"'" kiinn~·pkl't. könnyeiddel 
111l'll~:-\d tnq! nemzeted! 

-l-
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A ferencesek 10 
, 
e ve Salgótarjánban 

Július 5-i•n ünnepelte a sall(ótar
Júni kolostor IL•tclcpl'rli•sé>tll'k t O i•n's 
fnrdulóJút. Altalában ncm szoktunk 
iln•n é.vtizedes határkövckni•l mcg
ailni. SaJgótarján azonban mcgé>r
dPmli l'Zt a dsszatekinti•st. Amikor 
lll ;.,.,, megboldogult P. Tamá.• Ala
ios. az akkori tartomám·fönök bcve
~-'·ttl' fiait Salgótar,iánba. sidr. lt'
kktc•ll'n. hikb,•n nwl(fog~·at!wzot\. 
tt•mplomtalan \'ilág járta a ~zi,·ek
bt•n. Az ipari munkússúg l'Zrl'it iirii!ll• 
a n1unka robntja. a gép zakatolú~a. a 
kalapát':<nk zaja. a kohók li•!t•kzt•t
fojtó k\'f'gllje. ('g~· ki,·únkolott a ll•
ll'k i~ l'rüsih•s. \'igasztalú:-:. (.'lPt után. 
P. \'II'CiQ \'t•núnc iittngatta ni·ha-ni·ha 
a munkúsokat. s az .li bújos .. iószi\'ií 
pgyl:.I1i~l;gl•n kL'l"l'SZtÜl ffil'gSZC'I"C!tl'k a 
salgótarjániak a fL'rl'nCl'S barútot. 
Papot. barátot. szt·rzt•ll•,;t sürg,•tctt 
mindt•nki' Hinni. bnlclog }{'nni. imúcl
kozni é-s \'allásosan i·l;1i akartak az 
cmbcn•k. 

Ennek a sPgélykiáltásnak \'álasza
ki•pen IPlcpcdtPk le a fcrencl'SPk Sal
gótarjúnban. Pajer János. a rozsnyói 
csonka Pgyházmeg~·i•nck apostoli arl
minisztrátora. iirümml'l fogadta a 
gonclnlatot. s mindt•nt Plkiiv<'tett. 
hog~· a barátok mükiicli•sp sikt•n•sen 
mPgkezdöcljL'k. 

Amióta a ft•rt'nt'<'SC'k ebbt•n a tri
anoni határ mPnti•n ''pült városban 
IC'tclcpC'dtPk. azóta Salgótarián a ka
tolikus ünnl'pl'k i•s mozgalmak \'Ú
rosa. :\lindt•n esztcnrlii cliszbt• ültiiz
tptte a ll'lkekC't Pg~·-f'gy kolostorava
tás. templom- oltar- ,-a~· haranl(
szC'nteli•s. katolikus nag~·~·üli•s. l'U
charisztikus kongrl'sszus. Szt•nt Jobb
kiirmt'nl't alkalm{l\·al. .-\z q;:vhúzt 
l'liikl'lii>i•g<·k. :\lagyarország h·,;rcPg
primasa. a pápai nunciu~. a püs
pökük közölt küliinöscn l':dóc:)'-

.\z u.i h·mplnm fünltára. 
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P. Tamás .-\lajos beszi·l a fer<'nt'<'S<'k bt'\'onulásakor Salgótarjánban. 

Zadrat·ecz István \'. tábori püspök, a 
fl•rences tartomándiinökök \'Olt ak ta
núi a saJgótarjáni hí\'l'k buzgósúgú
nak é•s a fcn•nt'L'Sl'k müköcli•sé·nl'k. 

Ennl'k a klk<'kt'l átalakitó munkú
nak lelke P. H<;: 1\Tariún. Ö az l'lsii 
filnl>ke a klastromnak. s 1íz l•,·t· az il 
pli•bánosi \'t•zcti•sp ml'lh>tt mi·lvül
nck hitükbl'n a hín•k. Az l'!:(l':<Z or
szágot bC'járta missziói\'al. s az or
szág l'lsö ni•pmis,;zioni1riusa lt>tt. dt• 
ugyanakkor a rnnga hívPit i:-' a ke
g~·l'lern (·s gondnskodá~ olyan hélkL•
züst··g(•\"Pl ára~ztntta eL amil~·L·n c;-;ak 
L'l:!\' ilvl'n kifog\'hatatlan lvlk<·Sl'cli·s
'"i átfüWtt li•!t··ktiil l<•lik. Bnldot::an 
ni•zhl'lt•tt \'issza L'tT<' a tO l'\Tl'. :\lin
cll'n. ami Salgótar.iúnban hiti·!t-t. 
1L'n1plorn;-;zl'rl'tet. harangszó. /.l'!lJ.!i·, 
orgona. kf'n•szli·n~· gondol k11zús l·;-; 
t·gvházi {•rzl·s. - az éi munkúlúnak. 
ltiiTu.'·nil'k t··~ sz(·p hpszl·dl·n<·k ~~:ü
rnitlcsL• . 

.-\ .iubi!Pumi ünnPpségen m<'E:.it·!t·n
~··!.: a tiz Í'\' papiai. munkatárs~i· P . 
. 11herr. rilmn.~. S:C'rén. ~ hn(!v a le
., !t•p<·dl·s h<•nst,_...:t··c:Ps iinnL·plt'·st' lf'
~~·L·n a nap. a fl~papi szPrtartúsnkat 
flu ie r .Júnns úr iin1t··l1fb:'q.!a \'t··l!t'/te. 
;•\;i annak icl<'ii'n a fpn•nt'<•st·k,·t idf'
Yt·zt·ltt· l·~ fncad~a. 

:\z iinnt·Jbl•t!t·t :~ napo:-; it itato ... ~;·u.~ 
•. Ptt·~ ~~· bt·. n1;1 ,d :i-t·· n. \·a...;úrnan fii
i'tt!'l ...;n·ntn1I~t··hl·ll nvnH]fltt h:'tl;'tt a 
h;,:Ú1 , . .., a nl·p :t lll ,·.,. ;'i\rL't<u··rf. ~ 

• ·rl'J:.triu~ di . ...;z~~·ü],··...; rnl·lta1ta a lll,· .. _. 
1{ ·l l. :l~~· ·~l· l! l·t 

A :L n·nrli di."Z!.!VÜlt·· ..... t·n P .11urifi'l 
Jn(·gn~·itó szavai u1ún P Alht•rt ~:tt·nt 
F't·n·ru· ht".ki·it'·nt·k !.!a7flat.!<t!..!Úrr'll. 
majd P. Ja9ic=n .ht\'t·n:'tl. t:ll·~~)m:'t!l\'
fi'lniikht·lyl·tt0s t··~ a :1. n·nd l:tr~~~Jn;·,_ 

nyi igazgatója a ~- rPnd IC'lkiségét 
ecseteltC'. P. S::erén a 3. rend lel
kPtalakító hatúsáról. vé-gül P. Ince a 
fl'rPnCl'S sajtó l'rl'clmi·n~·eiriil beszé-lt. 
A bC'szi·dek kiiziitt (•nPk és sza\·alat 
pihpntPttC' a sz<'•p szúmú. s az egé-sz 
kiirnyi•kriil egybeseg!Ptt terC'iáriuso
kat. 

IstennPk !Pgyt-n hála ezért a fl'
rencl's munkában l'!tiiltött 10 (•\'érC 
A jü\·ö t•zen az alapon (·pit tn\'úbb. 
t O t'\' kt·g~·l'II11L' lt·g~·,·n tiiki•jt• i·s l'rL'
jl' a to,·úbbi sikl'n's lc·ll'k-szolgá
latnak. s hirdl'SSL' Istpn dicsii:;égl-1 
SaJgótarjún hithü nc•pének! 

!'ll•nt Antal ultara. 



FrigyBs atya arany:nis8jB eeyliit munkálkodott s isten bŐ,.>ge8 
áldását kérle míndazokra, akik szere
tetükkel körülvették. Az ünnepség alah 
a Mátyás-téren a leventezenekar térze
n~vel üdvözölte az ünnepeltet. Szeged-Alsóváros katolikus népe bi

zonyára sokáig megőrzi szívében azok
nak a kedves és lélekemeiö ünnepsé
geknek emlékét, amelyeknek június hó 
14-én tanuja voll. Ezen a szép vasár
napon tartotta aranymiséjét mindnyá
junk szerelett Frigyes bácsija, P Sin_
kovics t'rigyes, aki félévszázadot betül
tö buzgó papi tevékenységél itt, Szege
den, s közelebbről Alsóvároson töltötte. 
Nines senki, aki ne ismerné és ne tisz
telné nálunk Frigyes bácsit és így ért
hető, hogy ünnepe egy kissé egész Sze
ged ünnepéve szélesedett, sőt részt 
kért az ünnepségben az egyházi hatósá
gok elökelö sora is, egészen a Jegma
gasabbik. 

E'rigyes bácsinak az öt venéves papi 
Jubileum ünnepeJyes szentmlséjén Bar
rnos György apátkanonok volt a kéz
vezetöje. A szentmlse előtt dr. Sándor 
István, a szeged-alsóvárosi r. k. egy
házközség világi elnöke meleg szavak 
kíséretében nyujtotta át az ünnepelt
nek az egyházközségnek es E'rigyes bá
csi tisztelölnek közös ajándékát, a finom 
mívü, remekbe készült aranykelyhet és 
paténát, hangoztatva, hogy P. Frigyes 
munkássága híven e városrész ösi ba
gyományaihO& nehéz idökben is éle•z
tette a Jelkekben a krisztusi lélek tü
zét, s hozzájárult apostoli munkájával 
Szeged nagy történelmi szerepének, az 
ellenforradalmi gondolat elinditásánal< 
munkájahoz. Az aranymisét lirigyes bá
csi már a feléje sugárzó szeretet aján
dckával, az új kehellyel es paténával 
mutatta be. 

Kölönös örömünkre szolgált, hogy a 
szép ünnepségre ismét eljött hozzánk 
egykori házfönök-plébánosunk, akit az
úta magasabb feladatok ellátására elö
kelöbb helyre szúlitott Szegedről az is
teni akarat: P. lizdóuy-Zadravecz Ist
\'án püspök. Jo'rigyes bácsi aranyntisc
jén ö mondotta az ünnepi szentbesze
det - gyönyörü szavakkal eszméltetve 
rá a papi elet Jelkere, arra a hivatásra, 
hogy lsten országa általunk, a mi erö · 
ink. a mi szoigáiatunk által erősödjek 
cs tercbelyesedj<•k s emberi odaadásu<Jk 
teljesihic ki a \'ilág arcán elbornályo-

suJt isteni vonásokat. A megrendítő ha
tású szentbeszéd felelevenitette elöl
tünk a magyar szabadelvűség szomorú 
emlékü Idejét, amely a kommunizmus 
éjlszakájában tetőzödölt be s éles voná
sokkal rajzolta meg, mit jelentett ebben 
az időben Frigyes bácsinak és a magyar 
katolikus papoknak munkája, akik a 
keresztény újjászületés művét megala
I>Ozták hazánkban. 

Az ünnepi szentmise után Frigyes 
bácsi megáldotta megjelenteket. Ezután 
szükebb körben a rendházban folytatód
tak a bensőséges ünnepségek. P. Lup
tovics Kolozs házfőnök ismertette a 
Szentatya, XII. Pius pápa sorai t, ame· 
Jyekben közll, hogy aranyiDiséje alkal
mából pápai áldásban részesíti P. Fri
gyest. A pápai okirat egyébként a 
Szentatya arcképével is megtisztell az 
ünnepeltet. Felolvasta Leonardus Maria 

Úgy érezzük azonban, mlnden ünnep
ségnél, ajándéknál, megemlékezé~nél 

szebb ünneplése Frigyes bácsinal a •ze
retet és a hála sok felbuzgó meleg hul
láma, amely elsö szentmiséjénPk ötve
nedik évfordulóján sok-sok tanitványá
nak, lelki gyermekének, tlsztelöjének. 
szivét betölti s mindnyájunk ajkára ad
ja az Imádságos, lstenhez forduló fo
hászt: Isten fizesse meg, amit Frigyes 
bácsitól kaptunk! Ad multos annos! 

-HB-

Bello Minister Generalisnak, a ferences TERCIARIUS NAGYGYtlLtS JÁSZ
rend általános főnökének és dr. móri BERíNYBEN. A jászság! terciáriusok 
Glattfelder Gyula csanádi püspök úrnak 
meleghangú levelét. P. Schrotty Pál, a emlékezetében felejthetetlenül él a ta
Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett valyi nagygyűlés felemelő áhitata. Az 
ferences rendtartomány főnöke távirat- idén még nagyobb arányban rendezzük 
ban fejezte ki jókívánságait. Az ünnep- meg porciunkula ünnepére találkozón
ség keretében nyujtotta át P. Frigyes- kat. Az ünnepség a szokott gazdag sor
nek Dr. Pálfy József polgármester Sze- rendben már augusztus l-én délután 
ged szab. kir. városnak az ellenforrada- kezdödik. Minden jászság! testvért sze-
lom huszadik évfordulója alkalmából retettel várunk a nagy találkozásra! 
veretett müvészi emlékérmét, amelyet a.---------------
város azon polgárainak juttat ajándé
kul, akik különös szolgálataikkal tülllek 
ki Szegedért folytatott tevékenységük
ben. A megjelent elökelöségek meleq 
szavakkal adták át P. Sinkovics Fri
gyesnek szerencsekívánataikat. 

Az ünnepelt meghatottan köszönte 
meg az üdvözlő felszólalásokat és aján
dt'kokat. :vlegemiL'kezeU azokról, akik 
50 éves papi müködés előtt a pápai tró
non ültek, akik, mint az egyházmegye 

DÍLVIDÍKI TERCIARil.:S NAGY-
GYtJLíS 1\IARIAGYCDON. 

Aug. 2-án Porciunkula ünnepén lesz 
a délvidéki terciáriusoknak zarán
doklata llláriagyüdre. ahol az éven
kint szokásos kerületi nagygyűlés 
keretében lesz megtartva a Feren
ces nap. Minden rendi testvért elvár 
és az érdeklődöket is szívesen látja 
drága jó Szűzanyánk e kedvt's 
kegyhelyén a terdárius nap rende-

zösége. 
püspökei, illetőleg mint rendtartományi =-------------------' 
főnökük egyházi följebbvalói voltak. 
lllagyarországról, annak föméltósági1 
Kormanyzó Uráról, valamint Szeged 
városról, annak főispán és polgármester 
uráról. Felelevenitette a s.egedi rend
ház házfönökeinek, Szeged-Alsóváros 
plébánosainak emlck<·zetét, akikkel 

,, 
,"_Y~~ 
. d 

TERClARHiS NAGYGYOLíS SZE
GEDEN. Szegedkörn)·éki és Bácskai 
terdárius testvérek augusztus 5-én. a 
nagy Havi-búcsú alkalmával tartják 
kerületi nagygyült'süket Szegeden, aho
vá a szabadkai, zentai és zombori test
vérek is nagyszámban átjönnek. :llinden 
szegedkörnyéki terciárius ott legyen! 

A saJ 11ótarjáni ferences templom és kolostor. A hereegprímás látogatása Salgótarjánban. 
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lt:RCIARil'S NAGYGYÍ'I,.:s 
SZt:STKl'TON. A lt•gnag~·obb aran~·ú 
terciárius g~·ült•s a :Sag~·boldog·asszon)' 
ünnepet nu•gt•lözö estl-n sen•glik összt" 
a szPp rnátravan•bt-1~-i Szt"ntkúton. 20--
25 ezer embt•r ,ielt•nkh•ben hirdetjük 
Szent t'ert•nt• ;\t~·ánk t'ft'll)'t•it t's muta
tunk rá a terdárius l•lt•t áldására. ('n
nepi miísort t•g:n·lört• nt•nt adunk. :\lin
df'nesetre gazdagon hullatjuk a ft•rt•n
t•es t•let kint·st'it. :\lindt•n tt•rdárius jü.i
jön f'rrt• az orszoigos st•rt•gszt•ndt•rt•! 

A ten•hi•·ius uag)·gyiih•st•kt•n ürürnmt•l 
öltöztetünk rnindt•nkit ~zt•nt Ft•rt•nt· 
Atyánk Harmadik Rt•oul.i<'bo•. ha plt'b.t
nosától bt'lt't'JD·ezö l•s ajanlú surokat hoz 
maga\'al. 

Szét·sl·n~.-i nagn{~·úh·siinkön. .ll'/.\.1:-= 
Szn·e buL·:-:unapFtll h~tLtl!ll.l.-.: tPllll'~ 
g:--·tiit et:ybl'. hugy Si.L'I1t FL'I"L'Ih' :\t\ .t nk 
:O:Zl'lletnL'bnl ~dl.d.t.~tld ivk. :\ g \"Uil':-L'Il l •. 
J(ll/H'::CI .J u\ l:n:d. U. 1-~ :\I .S~l:nt FL'!"l'lll" 

At~·~úlk :'l.l'ilL'IllL'Ill'i..;. ~\,t;.;.prL\tl \oiLtl
kol.a~~lit mut~ttt.t ill'. lll lluJTUII! .ltt-
1.:-:ef k~tr~mv;--;:'~1.~1 l"l'ndt ;:.:,.tl.g.ttn Sll·nt 
FL'l"l'!H' l':' .t lll~t:.:,Y,tr kkt\ t~tl;dku;;t..:.Jt 

tlflili.'l1L'lte. P. R l':. :\L1~·r:n1. O. F. :\l. JlL'
dl_g .S/t.'nt FL'l'L'Iln< ,~ Jll,JI :.;:tt!" n:t:.:.~ ;,,·r
dL':'QJ ('ie ;iJ!Jt()tl,t t':-. .S.'l'I1Ji.iJ1).,: ."/L'iJt>-
11ll'bl't1 .tdll11 kkkll'i lll'lh'l"l':.:.l'l:J;.;.JL' 

:\z ll!llh'p'·l.n•.... -..f.L'lllllll:-t t l/(JI'i'llf}l 

G_\·ul.t. lud;m~·: ll' r 1 i.d.ttL'-Jl\t-it;llht:

lnonduttd v . ..: u \ 1'/L'llL' .1 !LL.!\ .J, 1t1...: 

Sli\'t.• i.;.Plllll'llt.'ll'l !:-. 

.-\ kolozs\';iri 1t•renn·~-n.1puk 1• !l!lt'il

:-:~·geJ a rl'ndt r:.:..t;~.~t~~;.;: t..: \ .!:~....:. ,,;,1,

jarok tTil';.;:v;.:l'tl'\l'i J,v.'diHllvk 1:~-.!!l 
e~te P. Pll'<ltlil t;;tb•II 1>1· ... ;. ;:.:,;t;,.:,dll 

:--odrú en·.i u :--/L'ntJw .... ;vtÍL' \ t'/.L': tv IJL' ;11. 
Uilili.'Jl~L'gL'iü•:. ~lll1l'~.\·l't kll~"l', l\tll"llll'lll't 

l;;ii\·ctctt dr P. lull ~-~ K:tr,tl.\· ndt 1,!1·

tom~m_,:luno!.;:. m~11 11:--\ .~-..~:lll' h· i rvnd1 

Ígdzgatu \"l'/.l'tL'.'L"\ L'\. .JU!Lli:-- 1·-l-t·Jl (h-i
l' lŐtt ~J lll .tÍ\<ll' ll!1lll')ll :.\l'.~ 11.t..::\"lnl.'-l"1 

rnondott P. Scint!ur \'d.~:t~ :,~:·t.~~ll.tl1\·

fonük. lJL"k!tltl h! l~ ~~:.~;;~~: \ldt. :1 

:\l{lt~-~~~ Klrd:y-D:.~;~h;t!. dt ... ,-:,·J :n' ill'l1 
ferenn·;-; dJ.-.;: .. :yu:l.' :--l'lt~~;lmk P. 
Su11dur \·l:<t;;:-- .lu.tl_\·.t lllt.:id:.~ .1 lll'\ l'
ZPIŰt. V1 Tn·1u11 LL'Illl.t!d ~~:-.;.t...:<~- r.l·
,,.~1 ·-zúnok. J\"( l 1:-- .-..!.l'! ~;:l· .... /.: ll Tl ::-.. ·~..;;.;:vl 

lx•;-;zt.•lú n1tdt lllltl1ll: : .. ::'·' 1 I~.~..:_\·)':t-
1~·~-"'ú l'luiiCkt:--1. Ftt:l/1! Pt· 1 vr !lY rZ\")l'"'l\. 

akadt.·Ini~ti 1:..!~~/.~o~·.,~. t :..!'-l ~l·ll1. ,:(,t(: 

.. Fel cnt·e:-- h· r l ;:JH<::.;.;:,. En\, . ·:~ l> 

ÜCl'S_II b1\'~illllv ;;l!l<t! li l t .. :\J....:,.,,, .'-'.'t' ll' 
Erz:->.t.•bet n.\·omd<Ji.;:.~:n l ::1wn :11 ;',t''" z 
be '1zt ~~7. ;(;cl:t:--r .. ~ mun::.::"tl. lw~: . ,J(•/ :-

tu!. ~11111t \ l',l.2.1l': • l .... \"t ~t/!1: ",.,-
ll'Ill'P..: Vll,tgJ I:t·nd •.:.~_\·,.r ,.:~:.r.;:;,.:,:· 

t':-- tuzht.•l.\'L•Jnkvr1 :\ :\l:\\" 
!ll. l: 

A:--;tn:.;. ~.r;~;dm. \l:.~v 1'. J:,,,., 
t•lodd.t .... :th,tn ,1: · .. :: :l• t//,, 

~ l··/!J.,!L 
l' Jl,,:q) 

:IL: .. ,:; 

.-\ pfrsi trsh·hrk Sunt .\ntal-kun~·h:i.ia. 
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t'nnepi eb(•d SzNtt Antal napján. 

lii.--/...;\'U!L-.-.; kl\.:·tJ,·l :-'11\L'I"dll'Z. 1·::-.te fl•J 
tli':lk:Jr ug\·;ml·;-;ak ;t :\l:"ttv:'t:-> Ktral.\'-Di
.l;.;:h;l!. d·I~I.ti.'rmd .. H~n ilt;nC'pi clü~1d:"1:--! 
J"l·lldl'/.l!l1 ~1/. l'!'dl'J\·i ll'l'l'lll'l'S l'i.'!Hlt<ll'

lll!ll;l!l~ P. Pus:!(l·_,, G:"il)l)r or~z. ig:tt. 
:..:,dll .. .-\ ,..;zuci;.tli:-. Jl1L'gújulú:-; útja· l'J

nwn mc.L:r~tzú -.;~t\·akk;tl mutatott r~·~ ~~ 
;·~'l"l'llt"l':-- >l.l']li.'lll t:"ll':'~HÍ~I)Oillill'\"l'JiÍ l'l"l_'
)l"ll' _..; ]U\ ~o..'\1thl fl'J.:t<bl<'l'"<l, Illi.' l_\' ,lZ ~·Jj
·.J"J.t;.;:t:)<J \·ii<..tgb;m r;-t \·;·tr. Tithb n.tg\·

... ,l.;:l'l ll lllll\"l':--/.1 :-1.:"1111 llt~Úl }\]t'II(CS !\i:
!Lth· ... \.-..-.J. .... l \ ;r;·t_:!,;J .. l' llllll .-..;.mnH:n·t 
.. 1lld~i. vl•t. l' B,·llt·dd,· FH!·_· l Lll tom:;n_,·i 
; ..,:.t/ ~.l h ld; t J\. ~l/. ll ll lh'Jl:-.l'.~ :--Z l' J \"l'ZlÍ.ÍI.'Ll•-' ~.;: 
llll'k:..: -..;,l\-~11 ;:.lrt:.tl.;: lh_' .t/. l'.gt -..f. Er
~ l··:~ 1 :.:, jl\"1:--l'lo tt:11lL']l-l.'gL•i..:l't. A Ft.•n·n
( l'.-.. :\;q HJ\..;. JL'iL'!lttJ:--•.'!.!,l t l'llll'l1l' ;11. l'l'

dl·\_\ rt· .... ; i . vndi Jg<tl.g;dúk :-:zl·ml·lyt.·:-; .il
knk:L' t·_..; a kl·p\·i . ..:l'le1ek Jl1Pg_ll'lenL·~L. 

Ut·..,z;itnohí ~l lll'l\·t·dai lll. lh•nd 
1!:11 .J'!. munkai·,·t·rül: 1:! :-:zcntmt:-:vt 
;,d..:,.dt.tttun;..;. vl(l l:-- -l .-.t:t·ntJnJ;-;d llll',:!.

ll.t,t Ll.g.j;td!lü·rt. - .-\ \'~1:--:"tl"ll~tp lllL'I.!.,

.... ;l':lh'\v:--vL'l'1 :nd1:ott mol.,:..::tlombit!l 
:v.-./i\c:tunk. lun:--/.lllttunk :!.OU drb !"·IP

, ,t\ t l:. el.tdtunk ,)ll dr b pl.tk~"ttut. Ko.-:!"t'
~ll"u;.;:ttd:unk ;1 k;tromk(Jd<t:-' leku1.d.·:--l' •!
\·n: lllOI..~.t!~~nlban: S/t'to:-:ztottun;.;: :~110 
I<>J>:r.ttu1. vl;1dtun;.;: 1011 drb :-H'n: .... t :.:.:m:~

d:,:--1 ltt!.L'kt. ;,o drb pLtkdtut. L·::; :lt• ul"h 
.lt·/.tJ-. lll'\ L' ~...·~ ~~ lL'l'l'lll'i.':-. ~zentck" l·. 

I,t/.l':t·l. A !;,r;-;:tll.::!.I l·:-- ;1 n;q.2,\'h._~tl .·/'.'!11-
~t ..:,lnl.ttl.t.,.,(ll..;, .~;k;tlm<tLI! Jm<;\)r~·d\.~1! ~·:tl
·.~:··,,;,;~. l:::l:~~~~nl.;: ~uo drb S/cnt .\n!·tl 
:<o~JlLirl :w (•J"IJ ErdL·i..:l'i-L• a ~~··.Jt:,·

r'-·:wtl'!ld t'. J \1/.l'll't t·... .t 1·\·J'l'ltl c~ :ll_i 
:n: .... _,/,11;-- ii.:,d:\<~IIY.LJbol 411 c!Jb-•J' :\ 
.\I.•~.\· .t B.tl' .• lll ]'v!d.tll_\"bd!l jdl" :\1 

1-:vn I J,tltt:--.t. .-lll J h ld:"ttl.\·b;m. i Jl•J~~:tn•: 

~\"l'l :1h·k L:\ tl'.t:--.Lr:t -lll pt.·ng\)t :t'h~n.t
:,.\"11/\tJ!t;.;: .\ tt'lllflhllll t;tk.ll"!',·t •· 1. ' ... 

~IJ!l'\IJ.':t-.;1: ,t JltJ\"t'\"V~.;: \l :!,Vf.tL'k. } !11!\ t j 

,,t'lt :!t· ,., :..:•JtJdtJ!.Lt t·gt :--!. l'\.bt• 1 .1 lll-

l lll m::-i.'ktJil~·\l't :14 P ~Tll· :IJ,'!l 

, . ...:_., !111\~r \•,11. t•gy:tl\1":--,d.;: l'!.;.\. !~lt\ll 

.t·:·l ,,;. :t!di,/Lt!,·tl.tl· ... r.t .t 't''l~ ·: 1~11 

j 1 t ! 't "i lL' ll. } l dl..ll lL' l lio. } ,LJl\;jJt !1' 1:' \' l 

l :--/1!-/.l")::t•J ll() \)l'."/l'l /l' ..... dlt'/. :.!.ltl l' 
t l;, n\Jl'!l .J .t l t!lltt!lk ]!11/.1.;1. :.! Uj J:l'lti:---
11 .J!l.-.. Jll:.:,l'l 1 .•!JI;.t\t.ttlttllk :W p t·,·t ~\lJL•:, 

.\ lnt•l:t·k():l.:t:·t .1 1 !J]LJI"tl'tlt~'Jt li!1 l' t'J-

:! l'll .\ 1t·:nplttllllt!tl· .... ht•!. 1u/.,.;IJ-

'!J\o~~-.td(tlll.tll.\,t).;:l~.tl );tntl1ttnk htJ// . .J 

.\ ~l'.JijJ]to11J ,l!J,.I;,,L;/l:tk .-..f.JJJl'> ,dJ 1 ,1:~(j,~J.J 

,.:,, ,1'• -..t'!"t l ·t·::• JI .1 ~.,·uilt·.-..IJ •·1 h.t1[L,

', -,dl --t·...:.:'t'1 1 t!!ii\ .-\ --!.l·~t'll.\ t<.: -(•:._:, l\"( -

,.., --1 :t· t'•( ·:, ·1; L 1 ·: 1: 1 ~- ·lt':--t·n ;: 1 l. ·: 1.~1 1' 

t d' 1: • ,;·,. • 1o~"....:.\ 1 ,lJ L r 1 --;~ 1l'l"lll· 1 )l :, 

:\l.!i(:l·:. It• 1]\ lj l !t.ll lll,!(! ik \.t- .• :l. )1) i!l 
\ • 1: l ; 1 ~ :··, 1.1 -,ll;;.: .-\1. t 1 null t ·. l1· :1 l·: 
-·,ll:. -' :d l' 11°: ; l,;.; l q . .j.~ !ll, ll'•" l·- :_'-)-l :t 
l' ~.ti\ .l.tti"- ll·n·!Jt t·.-.. ;tl_, . .t r\. : 1'" 1 

!il~dd l!i!l.t' l ·, ~htd (-.. k1·\ li]IJ',I <J; 1 l-

'1.:<1/'t•lt-~1 1:1-l~. lll: li l lll-.. :~lj -~'1-. ~ 

j~(J/·,ti\1/.t 1"1.11.--tiLI:t.tl i;11/.ll·l'll ;~ !l.tJ!''" 

!1-;kl:...;~·.d.;:,J!J.d.J: \tt:ur1;.;: rl·.-..1.t 

A pécsi szegények megvendt-g"elése 
Szent Antal ünnepen. A szegények ked
\·es p~ü·tfogújúnak ünnf'pén, Páduai 
S1..ent Antal napjún a L'Sodatevö nagy 
~zent p{trtfogúsa alatt sikerült a Inai 
nL•hl•z \'i:->zonyok klizt is, körülbelül 
1:!00 szegl·nyt ünnepi l'bl•dcn részesi
tt.•ni. Az ebL•d kio~zt~·tsa elütt főtiszte
lendü P. órdiigh Alfonz húzfőntik t·s 
III. rendi ig<tzgatú at~·a, húlús szavak
k;il kö.-.;zöntl' nll'g mindpnkinck a hozl..:t
j;"trulú~út. :tki ll'hl'tl)n• 1l'11e ;tzt. hogy 
2:30 k.!.! húsbol, Ll kg zsiri>úl, :3 nwt~r 
Jntú.-.;a burgon\·úbúl ~o bo~r.~csban clki•
:-.l.rthl'ttl•k a Iii. rendi n(~\·l•rck a finon1 
rzletc•;-; .:!.tlly;'tst. Húla:-. ko;o;l.(inetét fejezte 
k1 lllt··g ILtzfüntik atY;t, I,~'l'S v:.'lrosa 
lllL'g.IL'IPnt \"i.'!.e1Ü~l·gl·n~·k i.-.;, :uniért a 
;-;;,üksl•ges kt.·n~·L·r-rnc•nn_\·isl·ghez az ut~ii
\'Ún_\'l nwgadta. Az elh;m,!..!zott bc.-.;zi·d 
tltún. ;11. t'bl•d kio:--zt:.t;-;a l'ltítt a szegl•-
11_\'l'k :'tj1atos buzgt"l lln:·tl><tll J.:l·rtl•k a jó
fL>\·ok rl':-.!.l•n· :tz Ur :dd;'~:-;;"tt L'S a c:->oda
tl'\'o n:t.!.!\' :--1.ent. P.:tdU:IÍ S!.l'llt Antal 
olt;dm;ü ~·.-.; p;'tt·tttJ!.!a<ll 

11<-i.iltüú·s t··s \'álasztás a J)t•rsi lll. 
Rt•ndbt•n . .Júniu.-.; ~H-:.•n kcttil.-.; ünnept' 
\'tllt :t }HT:--i ll'l"l'J;ú·!lt.-.;oknak. A ha\·! 
;:._\'l!lv;-; kt.•retl'ht.•n 4 tll .iclentkt.'/.(·, vcttt.• 
ld S!l'lll Fl'l"l'lll' :\t,\·únk b\._inb;.últ"l 
l"l'!ldJ~·nl'k ruh;·l.):t1. 1\ beiilti,f.l•.-.;t ~~.er
l.trLt. .... 1\l~lll lllL'gtortvnt ;11. ú.i l'lnl_i:n·o:-;;"tg 
\·;t\<t/.Lt..::t: Eliil.J<II"Ú l· . .; eg.\·lwn Ltn:"tl·_..;u;-;, 
T!lll<tr K:ú·oly Ferl'lH", i.'lol j;u·úni,· 
Pn:.:.l.\· .JL•nonL'. :\n.!.!Pl<t n .. hl' h· et t ese i iz\· 
SJgl"l:--/.1 Fcl"L"Ilt"llL'. :\L"Iria n .. · titk;"u·: V:t
d:t:-. .-\nd<tl"lll', Fr~nH"i:-.k~l n .. JH:n!.Ltro:-;: 
(iundrun .-\nlt.,lli<t. \\·ron1k" n IH.•h·Pt
:t•;o;L': \",td:t:-. :\ndornt·. Fr;tn<·i .... k·:t n .. · p\
knor· K(J\'<tt"> llllllk;t. Fr:tru·i~k:t n .. 
11 Jtlllt'llh'."ll'l nt·,: Krt"nn\· SJ J\· Ja. Kl;'tr:t n .. 
~ .tJl_\·\·t;tr<l'- KrhuL·k~· Enlillw. l\1~tn.t 
DoltJl"tJ/.;t 11. lll'l\'t.>tit.•-... kiifl\'\·1úro;-;ok: 
PtlJll In·n . .:\Ltl.!.!tt -n S1;tl An.n:r. Erz_..;l·
hvt n .. Htwk K . .t.tltn. :\L11·ia n. T:tnúl·;-;o
·" ~:~ lJ/.\' 1-L-nl\lt\"ll'> l.;t,io . ..;nl·. Fllonwna 

n. '1\·n:.:.il'r Bl'rll:t1nt·. :\nn.1 n. K\obu-
1·".11" :\l:il;tl_\·nl· . .-\ntoni.t n.. l'okonl\'1 
Fl'lt'lll'!lt'. S/.l'l'<Iflll.~ n .. ti/\' Ktdktr K:"t
!td\":h·. Erl. ..... t'ht•l 11 .. J>upi lrl'n. :\L11·gr1 

n. lJ/.\. On11n~ :\nl.tlllt', K:1t.il1n n. 
ll/\" Fr~t·dl K:trol\"fll", Cl'l·il!;t n. tJ/.\' 

l'rb.tn K.trol~·rw. .-\nton1a n. S.t!.!h,\· 
:\LtrJ:(. :\Lt:.:,dtdn.t n. :-.!.l'~l·n\·u:.:,\·1 \"t'/.L'
lt•· K.t ... ; . .~ ... .-\nl.tlnt• .. ·\ntún1~1 n·. :\ \.t

!.t:--;t,, .. t :·v~!~11l'!l\"t·!1L'k feloJ\·:~:--;t.,.,<l lll illi. 
<ti. lll. \".IJ.illlill1 :t !"l' l:, l L'itJ\.J;t!'tl:-;t;:_ l .t..,
J,tJ llll':!,l.tritltl.d.;: :t t:tn;ú·.-..\.;:tl/..t:-:uko~t 

llh'l_\' .tli..:.tlttllllll:t: r()tJ:-/.ll'lPnd() 11 ()J-· 

doJ~h ,\l!tl!l/. ;g;t/:.,:,t\1) .tl.\'.t. llh'lt•....: .... /.1-
\".t;.;:h;ll\ lll•llldoll ko-./lliH'It•l ;t J't·:._;i \"l'

/l'11d\!lt•k Ltr.HllJ.tt.ttl.~n lllllktHh·-..u
t-:t·rt '..., krt/IJl•lJ ll•l:~t'-..t'!l iltll.dllo1~:t .t/ 

111 t·!·d.!:"tl'(h:.t:.:,J t.t:.:,tJ!\;1~. :( tvrvnn· ... hu;
:..:• 1 !llllllk;·,r:l. h' t:..' .. \' " tt·:.:,Jl·)~ 11. :t! t l .t' :.;:, j
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:\Il Lt:SZt:K? 
Dr. Monostory Elekné Eger, Vécsey-.,_ ::.;, 

megfehl•redik. A tiszta mésztül olyan 
ragyogó lesz. mintha mosl hozlúk vol
na őket a boltbóL Azonban, hogy ne le
g,ven minden egyhangú, az asszonvok 
a házak falút elöl sárga i•s kék szírlnel 
festi.~ . végig. Küliinben a nemes egy
szeruseg a falu jellemzöje! 

Ta\'asz \'olt. Szirmokal sodort a szél 
A fchl·r és rózsaszínü szirmok nekivá~ 
gúdtak a házunk falimak. A nyilolt ab
lakon egy sereg hozzánk is beszárnyalt. 
lVIint a tavasz szinnus üzenete hullt 
r:'mk. 

Kint Je-> L.t\·asz volt. bent is. Hatan 
\'oltunk együtt. Négy leány, két fiú. 

Nl•zt uk :1 repülő vir:igszirmokat. S 
l'gyszcrre !1'2111 tudo1n. hog.\·. hogyan nem. 
fel\·ctüdtitt kiiztunk a kérdés: ki mi 
okar lnnu:' 

Ez <~ tL·nw núndenkit t•rd('kelt. A ta
\';Jszt · :11. iJjus;'tgut mindíg foglalkuztat
.Ja i.l/. a gonclulat. hogy mil:·.:cn lt•sz az 
t·lctpúl.\·;_·lji.l: a nyar;1~ 

S()rsot huztunk. hol!.\' k1 kt•zdjc 'l 

\·uilum<"l3t '.' 
A .-.;ors Vild.:;l'l'l' esl'tt. A kis kcd\'(:>ll

l'Unk llll'!.!,SZl'ppcnt. hug:-,· mit mundjon. 
O. Lli;mú okos;ll l·s 1wgyot. l>L• ~tztiln 
l..:ihli/.L.t mag~-It. l·s Illint L'.l-!..\' btl.J.""'I.O:' tin•g 
k.tlon(llwk. ú.~.\· c~L·n~l'lt a sz~I\·a. 

·- F:n rc:(;r lt's:d.·.' 
0;--; .... ;emtbol,\·ogtunk. 
A1.LÚ1 :\Lmdn<tk kl'lll'tt fl'll'lnie. ö 

ll1ill" !ld!..!.\"JL•tÚl,\", Ilf. ]_\Tl'\llllh;I j{Ir 

Kl'd\"l'SL'll 11!ll!litt ;JÍI\;ú·tl! .1 \·;Illom(t..:. 

-- Éli tilllltul/o .•,":<'l'l't u d: /t' ru u.' Al. l· n 
;'dmom l'.!..!Y t"~l'ndt•:...; !;du. A IL'mplomto
runv ,·tl'll\"L'k;dJ.IIl llll'.!..!hll/.tJdtJ ~/.l'l"l'll\' 
lalt;~L J:'k~l;.l. F;.du~J ll'(un·:~;Ü\. t·seng~i 
kal'aja l·s Ltlusi III.H:sk;.tk \.;,,1\·ir;Ü~o:..: 11..•1-
kulete. 

l1.gult<Im. hug,\· mo . ..:t l·n jo\·iik :'OITtl. 

.·\zonb;m a hlú(~.-.; AniktJI'.l e:-:l'lt. Anikú 
l'.~.!l•:-:;. m<.ts il'<tn.vtqnt:..:. mmt :\Luu·i. O b 
ttr;myos:0:/.1\'tl il'tÚl,\'. dP lobogú tl'll1Jll'l'd
llll'ntum. 

- f:n o1Tos :..::erdttd·~ leHni, lw a )Ú 

b tt' ~: '" ú t lll a J, a r ./fl.' 
:\l<t.Jd Ert.""'L i,"._..,tkl'l.l'tt. JLt..,onk, l~ul

·"'l'Jll leÚnY. mint .-\n d~ o !'-l/L' !l\ L'dl•lvl'
-"L'Il ~/.l'l"l'Ú il tu!Lt1. \'L'il'lll lill" l'~\ (;..:/

ltt\yh;t. tJS/.t.tl_\·unk iPgjrJiJh .. mai,\-~11'1:""'
I;IJ~t" II.JU:-<n!,I Ltpokh;.tn lll<tl' tobbsziir 
lt.>IPnt !lll'!.! \"L'L"'l'. L'li>l'--t.l·ll'=-'l' SzinlL' 
111dt uk lll. tr t1 \·;tl;t."'/.t.lt 

S:t"rt•fn('/.: Ífoii!J /t'l!lll' 

(f,dH \"!l<'tgos nltl!Hitttokb,l!l :-;ziJ.~l'/ll' !t• 
~/.1\'L' \'<1!..!,\'<Ü <l ~1.{'1'/l'll• .... p:l(ll l·lL·t-tdllltll 

- G!fui!.I/IJI'Ii I!ÍI'Ultis l':. 1/l!l!dn.rol/ll'! 

.,_,,.bill lllt'ulw,~oltullk t'iflrtt·.' 
S utolj;Jr;I Jnlll'lll t'!l. 1:-h'IIL'!ll. m:l 

rnundj;1k. lli:-:z lllill" llliJHil'n .-..tL·JlL'l l'l. .... o

rtdLtk. Akkur lllrll·kn ~/.l'lll olll't ~u
h;mt ;d a il'lkl'llll'll. t':' t'tl ktlllOJHILtrn: 

f.'dt'\tllll/tl .\:l'rt'tnd~ lt'l/111.' 
T•~th l.y\'ia lyt·l·um l I. o t. 

A FALUSI HlJCSÚ 
x l\' "''Í<' ll"\. 

:\ Illi Ltltii"Jl\'()S fttltlllkh.ill .1\l:..;ll--/ltl ... 
1.-l-l'/l UlliH'Jl\ !l~· ,t h IH"."' ll 11.1] q,d 

:\L11· St.L'!l1 l.onlll" t(t)<lll !tl.tldl'nl~r .1 

il<tl.it\ llll'S/.l'l J. l\lilldL•.~·.\.1 k J ;t\ tl."'l h ill. 

De mindennek fehl~rlenie, mindcnnek 
rag,...·ugnia kell. hisz holnap vagy hol
naputún múr búcsú lesz! 

Sinc·sen p(•nzem mt•Jeis gazdag vagyok 
Sékem zeng a madár, s \'irág szúr illatot; 
\"i!:an kiilü!:elek, versen~·t dalolgalok, 
~•·m is hiszt'd talán. milyt'n boldog 

(vag~·ok. 

Kov;h·s Rúzsi. 

:\I.tnk.t. .Jo/.."'l. Etus t·~ l'n ;1 n.q .. ;_\·m;I-

lll<tvl~n;tl t;~rtottunk .. h<.td!li!ll.tl'~(Jt. 
ho!,!_\· ho:..;y;m d{ltJ."'ItdktHI.l\lllk .t hul·-..u 

11.1 P.ltttl ~ 

:\lriHil'lll'kl'ltitt ll.!Jlt~."' tt,llllhl.._..,;t~rl1 
:.~rt!l1tunk .t llttt·:-;u l'!titt .t!T.t ~l l"l'lr.t. 

l1o:..;.\· pd ..... tl~l'ntljiHI .11. rdl'J htrl'"'tl /t'i'
l,dt·u. 

.\/.1.111 fpl\·ii"J"ildl d IJII\'."'U ll.tpi;l ~\'.til 
ll.!Jl, lliTHlok\o n;~p~ 

:\li tl'n· ..... ;l'rllL'Il lu )lot t uk \"l .t.: l~ , 1;. 

.lJHI,..,to\k(J{i<t:-1 . .-\tl;,:lh/111:-- l-l-dl l'>ll' 

llll'gl'J';~l.'ll'1t .l IHIC">\ITl.lJl :-/UilOk<t p 
\I.tl"l<!ll kil'lll'l.' .... ,ily.t S;:omb<.llhl'hTol. 
\Lu· J!~ d l':-. .lot.:-! llll'.!.!kt•rkk .t jo Aiv<'lt: 
t•nJllt~l' m~·:..; .t ..... /.L'nlhL• .... ~t·dl'b~•n. !~ug.\· 
dt'\utan m1. :..;_\l'I"l'kl'k L'.:..;y krs t'll.!.!l'.:'J:
lt'lo imtth.td.J(tr<.tlnt t.Irtunk <t lourdL':'l 
h.trl.mt.; l'k1tt. Alu .tk<tl' d .!..!_\'l'l'L'kl.'k kii
l.ll!. lll l'~ jl'kntkt•zhL•t: A;. 11nahdd l<'trat 

célja: az esti timevigalom tiszlességes 
lefolyilSa. 

S mitsnap délutan a falu majd egész 
gyereksarsadalma olt térdelt, imádko
zott, énekelt, litaniázott a fehérruhás 
és kékkövű Edesanya előtt. Az ájtatos
sagat maga a plébános úr vezette. De 
~ .~:;p \'Olt~ 

Azonban tartsunk sorrendet! 
Misére harangoznak. Olyan lesz a 

templom, mint egy nagy méhkaptár. 
Szinültig megtelik a falu szorgalmas 
nl•pl·\·el. 

Ma: búl'sú napján is vontatott, hcsz
szú hangon énekelnek ezek a falusiak. 
Az l•nekük szép. bensőséges, csak a dal
lamuk eln>·ujtott. olyan, mint a rétes
té:-;zt~~- Hogyan lchet!1c ezen ~egíteni·~ 

Múskent nerr_ tudunk, mint imával. 
Imúdkozunk tehút azért, hogy szép le
gyen. friss utemü a falu éneke is. 

Szivböl tudnak a falusiak imádkozni 
is. d~ bizony az illedelem dolgában már 
nem olyan fegyelmezettek! A gyerekek 
ti ~zentély nksúnál rendetlenkednek. a 
nagyobb fiuk unottan támaszkodnak 
neki a templomoszlopoknak vagy fent 
a1. imakóruson nevetgélnek. A2.onban 
Gyiirgy-lo\·agkt-nt: illedelmesen, surlá
ran l·s <1 tabernúkulumra szegzett sze
mekkel úllanak a szentt~lv rácsán<il 
:\Iarika (•s .Júzsi: ez a \'ise.lkedésük a 
il'g:-;zebb apu~tulkud<is! 

A leimyuk pedig illegetik t's billege
tik Jnaguk.It. Mindeguiknek új ruhája 
t·(nl.' összesugdosnak. amint oldalt vagy 
h,1tra sandit\·a elkapnak egy ferfipil
lantúst. Etu~nak \·an a legszebb ruháj<J. 
In(·gts O nem bajmolódik a legények
kl'!. hanen1 unúdkuzik. A l('(tn\·ok t>sz-
!'l'\'CszLk ezt. (·s elpirulnak. · 

A déli nagy ebéd utún. amelyröl ju
tlltt a falu szegényeinek is (mi magunk 
o:-;ztottunk szCt kilztük). recsegve-ropog
\.d szúl a faluban a verklizene. A 
..ringlispil" j:trja a körtáncát. Söt a 
l· . ..;únakhintú is di\·atos. A fiUk a leü
nyoknak tn(•ze:-;kal:ll's-sziveket vesznek. 
:\I1 nl'gyen egy ktcsit takarl·kuskodunk 
.t p(·nzunkkel. mert hulnap a szegények 
huL·súj;'tt tetYezzuk \·ele. E c(•lra be
:-/.l'l'\'t.'l.tuk ..1 Pil'búnu:-; Urat (•s a Nagy
m~tm<.lt i:-;~ . 

S <.'.'ll' st'm mentunk l~l a tüneosokat 
lll'/.111 harwm 1l1\·id :...;zenbl•gitnúd(b 
Illitil ~.\·or~;IIl ;t .. tolb=--b~·llbti." 

Tihanyi :\likltisni•. 

l.l'~utc,lJht ll'n·ll'mbl'n n<.'nl is Irt~tm. 
mtln•n n.tl.!,\""'/.l'l"ll l'ill1l'll\'L'Il1 \·olt a :'/.:I-

il.Hi."''H.!Ulll ;tJ.ttt. . 
:\IL·t.;Jh·;ltmk L':.;.\· :'tl'IÜ>Ún~·út. Tudom. 

ll' m;u· l;tttal l' l klL·t. Ne1n sok U .Jal 
momih;ttrwk rúl~1 lll'ked. Ebben a bú
n.vahan nw.~i:-; ui.van \"i!l,lmire bukk,m-

lll 



tam. ami mashol bizonyÁra nenl tat!t
ható. Ezt a valamit hősies küzdelem
nek nevezhetném. 

Igaz, minden bányász küzd az anyag
gal, kö,·el, szénnel. De ilyenfokil hö
siesség, amit itt találtam, fölülmuita ed
dig képzeletemet. Napokig nem is tud
tam másra gondolni. 

Rejtett hősiesség ez. Nem is ugy kel
lett elöbányásznom. 

Tudod, hogy én szerelern megfigyelni 
az embereket. Mozdulatuk, szavuk so
kat árul el nekem. Belelátok kissé az 
életükbe. 

A bányában föltünt nekem egy csil
letologató fiil. Csendben, csupán a mun
kájára figyelve dolgozott. 18 é\·es lehe
tett. Igen értelmes tekintete volt. 

Megszólítottam: 
- Mióta van a bányában? 
-Két napja. 
- :E:s már igy érti a mesterségét? 
- Negyedízben dolgozam itt. 
- :E:s közben hol volt? 
Elóbb rámnézett, mintha kutatná: 

megérdemlem-e, hogy élete titkát rám
bízza. Aztán nagyon komolyan felelt: 

- Iskolában. 
- Hogy-hogy? Nem értem. 
- Két évvel ez elölt meghalt az 

édesapám. Akkor végeztem a II. keres
kedelmi!. Heten maradtunk testvérek. 
Edesanyám nem tudott tovább iskoláz
tatni. Lejöttem ide a bányába. Egy év 
alatt félre tettem a keresetemböJ any
nyit, amcnnyi'.el beiratkozhattam a III. 
kereskedelmi be. 

- El is végezte? 
- Igen. A karácsonyi, hus\·éti szün-

idöben is do!goztam. Kü!önben évköz
ben abba kellett volna hagynom a ta
nulást. 

- Most meddig marad itt? 
- Mig ujra nem hiv az iskola. 
Ránéztem kidolgozott, szénfekete ke

zére. Szerencse, hogy nem szaktam ki
festeni, kifényesíteni a körmöm. Azt 
hiszem, szégyenletemben hirtelen el
dugtam volna a hátam mögé. 

lrod, hogy rekkenő a höség nálatok. 
Apus sajnálja, de nem tud most nyari, 
vászon ruhat csináitatni neked. Nehcz 
lehet pedig a téli, meleg gunyaban runi 
a forró aszfal tot. 

Ne nevess ki, rád is tisztelettel nézek 
a tavolból. Mint mindenkire, aki a szu
kös élet kényelmetlenseget békesen vi
seli. 

Mikor jössz már haza? Várunk sze
retettel hugod 

Kató. 

PISTA. 

Pista négyéves, arany ~löke. kt!kszetnU 
kislegény. Mindenütt ott van. mindcnt 
meglilL Ezer meg ezer kérdo'•ssel ostro
mulja a mamáját. Ncha olyan mókús 
dolgokat eszel ki buksi kis fejében. 
am1kkel mindenkit megn~vettet. 

Gyerünk csak utitna. kisérjuk :-;Z(•m
mel. ho\'il megy! 

Beb<oilag ep abba a szobába. ahol a 
nagYI•"Pát felra\'ataloztilk. A koporsu 
fedele·! meg lefektették a padlóra. l'bta 
g:undo! egyet: beleül. Kis id() mu\\·a 
k<•re~; a mamúja. Mikor megli..ltja. e:-.o
dúlkot.\·a e~apJa össze a kezCt: 

-- P;st:kútn. mit csinálsz? 
P:>ta reúmosolyog és igy felel: 
- Anyukilm, ladikázunk nagypapú

val a mennyországba! ... 
Pintér Jóuel. 
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PÁL NAJ:>JÁitA 
- az 1942. évben. 

(El nem mondott vers a tartományfő-
nök atya köszöntésére.) 

Maradjon el néhány szónoklás, 
vagy késsék maga az aratás, 
éhezzcl, vagy könnyet hullassál, 
szcp ünnep mégis - a Péter Pal! 
Ha Ferences áll az oltárnál, 
ha napfény csillan ornátusán 
s hivők ezre csügg érces szaván, 
feléje tengerhuliam gyanánt 
tiszta sziveknek visszhangja tódul, 
mert azt hirdeti: "Pax et Bonum!" 
viszi a harangszó s elvonul, 
s mennyekig ér a "Pax et Bonum!" 

Czirákyné Bock Jolán. 

POCSI MARIA. 
III. rész. 

Kint holdas, csillagos volt az éjt
szaka, Sokan átvirrasztották: énekeltek 
Máriának. Az öszi szél halk, angyali 
zeneként kisérte a szent éneket. A 
szép énekszóra én is kimentem. Szallt, 
szállt a tiszta szívek mélyén fakadt 
ének a lágy öszi szél szárnyan föl a 
magas egekbe a magyarak édesanyjá
nak zsámolya elé. 

Most is látom még, hogy hullnak 
Mária szeméből a könnyek. Bánat 
könnyeit hullatja azokra, akik vakon 
mennek el előtte és nem akarják érez
ni anyai szeretetének melegét. öröm
könnyeivel köszönti azokat, akik a szen
vedések, megpróbáltatások tengeréböJ 
az ö kiterjesztett vcdö palástja alá me
nekülnek, hogy közbenjara.;át kerjek 
Jézusnál. 

Hullnak a könnyei Máriának, s hul
lani fognak mindaddig, mig könnyei 
nyomán a világ minden táján ki nem 
sarjadzik Krisztus tanitásanak örök
zöld vetése. 

Rózsaszínű bárányfelhők ... 
:\lilyen jó, hogy Itt a nyár 
Virágdombon kt•k (•g alatt 
Boldogan dalolunk már. 
Egyszerű ám ez az élet: 
Felhö, virág. fü mt'g t'n. 
Csak az ember csomózgatja 
S szt"me könnyes a \'t'gén. 

Ková<·s lli>zsi. 

AZ ARAT:SI\'ALO l:Ci\'A:S SOK ... 
Nyúr volt ... A nüp furrún Vl'1l'1te :-;u

gan.lit az arany~zínbl•n hull~'unzo búz;l
táblákra. Jo'cnt pacsirta t·n~kclt. hani(
já\'al fl'lszánt\'a a k(·k lcvegiit .. Ji-zus 
tanítványaival uuza!úblúk kijzt h<ol<odt. 
Fáradt volt már, de mosolya cbzúllt a 
kis vadvirágok felé ... Simogatja. >ZL'Ill
léli a kalászokat: mint megannyi lel
ket. Sóhajtva mondja tanítványainak: 

- Az aratnivaló ugyan sok, de A 
munkás kevés ... 

Jézus, az örök föpap, aki naponta 
feláldozza magát értünk, ma ls közöt
tünk van. Kilép a tabernákulom aj.ta
ján. S a csőcselék ma is üldözi. A ten
geren innen nem akarják szeretni öt. A 
tengeren til! nem ismerik. 

Jézus simogatja a kalászokat, a fá
radt emberi arcokat. Azokét is, akik 
üldözik! :J;:s szól nekünk: 

- Kérjétek az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat vetésébe! 

Talán Kinából hozza a szél hozzánk 
- a hittéritök sóhajában - Jézus sza
vát: Az aratni való ugyan sok... Mi 
halljuk, és imádkozunk: Uram, küld; 
munkásokat! 

Galambdilc galambjai imádkoznak, 
és dolgoznak a lelkekért. Ott, ahova Jé
zus állitotta öket. S a kis galambok a 
lélek szárnyán repülnek tengeren tillra 
is. Imáikkal, áldozataikkal enyhitól 
visznek az ott verejtékezö hittérltök
nek. 

Uram, add, hogy egy lelket én is 
megmenthessek!!! 

Homoki Szabó Margit. 

AB RAND. 

Szeretem a rétet, 
Szeretem a fákat, 
Szeretem a tavaszt, 
Gyönge ibolyákat. 
Kergetem. számolom 
A felhö-barikákat. 

Kacagok, szaladok, 
Száguldok utánuk, 
Mellettem. elóttem 
Felbö-bojtárokkal, 
1\legdobálom öket 
Pirosló almákkal. 

Alattunk maradoz, 
Tünedez a tájék. 
Elhagynám a földet, 
Messze, messze szállnék, 
Pici kis barikám, 
Mindíg veled járnék. 

De leköt a vt'gzet 
Varázs-vesszt'jcvel. 
Ti·ptem kötelr.'kem 
Száz nap r.'s száz éJJel, 
Egyedül nem birom, 
S nincs, aki segéljen. 

Elszaladnék innen, 
t'ellegekbe vág~·om, 
llol ezer hegedü 
:\luzsikál a tájon, 
S szférák zem>jevel 
f.:desebb az álom. 

Füzes István gimn. VIII. o. t. 

CZE:S A GALA:\IDCC. 
Többl'knek. Kató legtöbbször vulóban 

dü alal<okrul ir Bútyónak. Igy a roas
tani búnyúszfi u sem költött személy. 
:J;:s clü ulak volt Gúbnr Ede. a derűs, 
nyugodt öreg néni, utitárs, a négy le
ánynak egyszerre talalkút adó fiu, és 
\'aló törtc·net volt a korházi látogatás 
is. 

Füzes I. Baja. IJ·jon is a Gd. olvasói
nak! Üriimmel vúrom. De lehetöleg 
fogja rilvidrc n1ondanivalóját. Kevés a 
helyunk. -- Jlng~· sikerült az érettségi'! 

Olvasóimnak slcrctcttel küszönüm ez 
l·\'ben küldütt karácsonyi L·~ húsvéti jó
kivún::úgokat. Viszunzúsul friss ürürnet, 
egL•sz:-;l·.L?.l'=' vídámsúgut kívúnok a szün
idüre. - ,\z írógárda gondoljon pihenő 
óriul>an a Galambducru. 

~upi"'.t.tráu·:\~urwl:e, \ Ut•. \lii\·.: Farka"'" K. 

l'rinh·d in lluul!llf}. 



A tevékeny Harmadik Rend. A csu
pa-tevékenység P. Erős Alajos csodá
latra-méltó életet teremtett Székesfe
hérvárott. Eddig két beöltözés volt eb
ben az évben: január 18-án, május 17-
és és június 13-án. A két alkalommal 
összesen nyolcvanhárman öltöztek be. 
Ebből harminchatan férfiak, tizenné
gyen pedig világi papok, mégpedig ve
zető urak és teológiai tanárok. A gyö
nyörű eredmél\Yek mögött megfelelő 
lelki alapok állanak: a beöltözés előtt 
P. Pusztay Gábor háromnapos lelki
gyakorlatot tartott. A beöltözés napján 
pedig ferences nap volt. Kiemelkedő 
eseményei: főpapi szentmise a Püspök 
Atya képviseletében; szónok P. Takács 
Ince dr.; Harmadikrend Nagygyűlése. 
Szónokai: dr. Molnár Gyula, P. Szera
fin hittanár; Finta Sándor igazgató, 
Vida János III. r. Elöljáró és báró Ghil
lány István testvérek. Végül este 8 óra
kor müsoros est zene- és énekszámok
kal és színdarabbal. 

Az Osservatore Romano közll, hogy a 
Szentatya elrendelte Contardo Ferrini 
boldoggáavatási csodijának közlését. 
Ez a ferenceseket különösen nagy öröm
mel tölti el, mert ez az lzlg-vérlg mo
dem apostol, a ferences Gemrlll által 
alapított milánói Szent Szlv-Egyetem 
tanaíra, aki maga is egészen ferences, 
világi harmadikrendi volt. Az olasz ifjú
ság katolikus-akclós megszervezése, az 
Egyházboz húzó töretlen ragaszkodás s 
a Pápa Iránti fiúi hódolat életének kl
magasló erényei. lmádkozzunk hozzá, 
hogy mlnél elöbb oltáralnkon tlsztel
hessük Szent Ferenc modern Apostolát 
a "Frakkos Szentet", ahogy honfitársal 
már életében nevezték. 

T. K. L., Táborlposta. Az új előfize
töket megkaptuk és a lapot megindítot
tuk. örülünk. hogy a fronton is oly 
szereleltel várják a :v!. B.-ot. üdv.! -
St. A., Bp. Szives adományát hálásan 
köszönjük. Isten fizesse meg! 

Müller S. J.: A SZIKLAN f:PULT 
KINCSESHAZ. Korda, !942. A komolyan 
gondolkodó embert, ha végignéz a tör
ténelmen, mindíg megragadja Krisztus 
Urunk egy mondata: A pokol kapui 
nem vesznek erőt rajta. Ez a gondolat a 
vezérfonala ennek a kis münek. mely
ben a szerzö végigvezet a törtenelmen 
s megmutatja, hogy Róma az igazi kin
''"esházunk. Csattanósan cáfolja az el
lenérveket. A kis könyvet mindenki 
lelki haszonnal forgathatja. 

De Causad-Trugly: BIZALOM AZ 
ISTENI GONDVISELf:SBEN. Szalézi 
múvek. 190 oldal, ára 1.30 P. 

A .. Lelkiélet kis könyvei"-nck soro
zata hiányos volna e könyv nélkül. 
Hiszen az isteni Gondviselésbe ve
tett b1zalom a legkönnyebb és a leg-

gyorsabb út a természetfölötti élet 
magaslataira: "nem dolgoznak, nem 

. szenvednek többet, mint amennyit ed
dig dolgoztak és szenvedtek, de csupán 
azáltal, hogy fölismerik és megszeretik 
lsten akaratát, - végtelen értékü ér
demeket szereznek." Az isteni Gondvi
selés rendelkezéseinek készséges elfo
gadása és az állapotbeli kötelességek 
hüséges teljesítése az a két sarkpont, 
mely körül a lelkiélet kristályosodik. 

A legjobb ajánlója ennek a könyv
nek a mai· nehéz körülmény: mind
nyájunk életébe kemény, nehéz fejeze
tek kezdődtek ... Vegyük hát kezünkbe 
ezt a kis könyvet, hogy a szenvedések, 
a megpróbáltatások hosszú sora mö
gött megláthassuk magát az Istent. 

Unghváry Sándor: TOLVILAGI BE
SZf:LGETf:S. 18 oldal. 

Sok hadtörténeti buvárkodás után 
úgy látja a szerzö, hogy a történetírás 
igazságtalanul írta Tomory Pál számlá
jára a mohácsi csatavesztés!. 

Mentö gondolatait Tomory Pállal tör
ténő égi kihallgatása keretében adja elő 
elhitetö hozzáértéssel. Különös, lekötö 
írás ... 

Csávossy Elemér S. J.: SPONSA DEI. 
Elmélkedések a mélyebb lelki életre 
törekvök számára. Szalézi Müvek. 260 
l. Ara 2.20 P. 

A közismert lelki vezér egy új húrt 
pendített meg művével, a fejlődésnek 
indult magyar lelki irodalomban. "Földi 
képekbe" öltöztetett lélek-Isten vi
szonyt, a régen várt .. :enekek :e:nekét" 
hozta közelebb a méiyebb lelki életre 
törekvök viiágához. De a szerzö alkal
mat talál arra is, hogy közben a lP.g
magasabb teológiát és a Szentírás egész 
gazdagságát bevonja. Az elmélkedések 
tárgyának és hangulatának megfelelöen 
a stilusa lelkes és szárnyaló. 

fr. G. ofm. 

Dr. Monostory Elekné: AZ f:N IGAM. 
Keresztuti elmélkedések. Magyar Barát 
kiadása. 

A mélyebb lelkiélet rávezeti az em
bert Krlsztus szenvedéstörténetének 
szeretettöl áthatott, gyakori véglgelmél
kedésére, s igy a keresztuti ájtatossá&" 
megkedvelésére ls. A bánatkeltésnek, 
söt a könnyek kegyelmének elöldézöje 
is sok esetben éppen az összedetten 
végzett keresztút-járás. Ez az arany
tollal írt elmélkedési könyv éppen 
azoknak akar segitséget nyujtani, akik 
az érettünk szeDvedett Udvözitó iránt 
való szeretetból. a vezeklő és eléll'tételt 
nyujtó, engesztelni vágyó lelkek állha
tatosságával gyakran végigjárják Krisz
tus szenvedésének útját. Nehogy gé
piessé és így unalmas gyakorlattá fa
kuljon ez a felemelő hatású ijtatosság, 
negyven változatos keresztuti elmélke
dést ad ez a könyv a Kálvária zarándo
kal kezébe, hogy friss szempontok, új 
meglátások, s ezzel együtt új nekUen
dülHek és elhatározások teremjenek az 
áhítatgyakorlat gyümölcseként az Imád
kozó lelkekben. A nagyböjt minden 
napján így más és más beállítású el
mélkedéssel járhatja a keresztut állo
másait az, aki megértette gyönyörö egy
házi énekünk tanítását: "Máshol nem 
lelhetek nyugodalmat lelkemnek." 

Igazán hálásak lehetünk a kltünő 
Szerzönek lélekbe markoló elmélkedé
selért, amelyekről rögtön megállapíthat
juk, hogy nem az íróasztal mellett, ba
nem valóban a keresztút látogatása köz
ben termelődtek kl tartalmas lelkéból. 
A könyv ezüst veretü fedele, ízléses kl
állitáaa méltó keretet ad a negyven el-

mélkedés komoly és nemes pDdolatal
nak. A rendszeres lelkiéle* hfvelnek fl
gyelmé* neretettel felhivJuk erre u ér
tékes, megbecsillésre mélt6 kllnyvre! 

Lantoa-K.Iss Antal. 

Alcanlz S. J.--CsáVOII&Y 8. J,: BOL
DOGSAG ()TJA. 

A könyv írója Jézus ajkára adja azo
kat a szavakat, melyekkel a lelkeket a 
Szent Sziv tudatos tiszteletére akarja 
buzdítani. Megmagyarázza, hogy ho
gyan kell magunkat Jézus Szívének fel
ajánlanunk. A könyvvecske igazán nagy 
hasznukra van az elsőpénteki áldozók
nak. Korda kiadás. 32 lap. 

Omerovlcb Tamás S. J.: JOJJ, URAM 
Jf:ZUS! 

A könyvecske elmélkedések keretében 
állítja elénk a szentáldozás jelentöségét 
és a reá való készülés fontosságát. 
Mindezt úgy osztja be, hogy az áldozás 
előtt is és után is tudjon benne az ál
dozó megfelelő gondolatokat találni. A 
könyv Korda r. t. kiádásában igen szép 
formában jelent meg. Különösen a gya
kori áldozóknak nélkülözhetetlen. 

LANYOKNAK-LANYVEZETOKNEK. 

A következő négy könyv arról tanús
kodik, hogy a magyar nők lelk-'ben tör
.hetetlenül él a leeszebb női erény: a ne
mesebb lelkiség kialakítása magunkban 
és másban. Aki sorra átlapozza ezeket az 
ízléses köntösű könyveket, örömmel ál
lapithatja meg: jó úton jár a magyar 
nönevelés, mert arra és csakis arra ne
veli leányifjúságunkat, amire Istentől 
hívatása van! Adja Isten, hogy minél 
hamarabb teremje meg az új magyar 
~let krisztusibb, magyarabb, boldogabb 
leányifjúságát! 

Vezérkönyv kat. falusi leánykörök ve
zetöi számára. A cím mindent megmond. 
Ma a falut is megtámadta a nagyváro
sok káros levegője. Ezt akarja megaka
dályozni a leánykörök szervezete. ma
ga köré gyűjtve a leányifjúságot. A 
Vezérkönyv hasznos útmutatásokkal és 
tanáccsal siet az apostolkodás nehéz 
munkáját végző vezetök segitségére. 

Kalász-Vetésforgó. Jellemző előadás
vázlatok a vezetök számára. Sokszor ne
héz eltalálni. miröl beszéljünk a leá
nyoknak. Erre nyújt bőséges anyagot ez 
a füzetke és közben rávezet arra is, 
hogy érdemes törődni mások lelkével is, 
aggadó szereleltel gondozni az új ma
gyar élet lélekvirágait. 

Uzenet. Megkapó, élethű történetek 
tükrében mutatja be a leánylélek nagy
nagy problC>máit. Aki kezébe veszi. ne
mesbül általa s különösen nagylányok
nak kitünő olvasmány. A magyar leá
nyok nevében is köszönjük Györgyi né
ninek ezt a nagy szeretet sugalta köny
vet s kérj ük folytassa üzenetét a kato
lik us magyar leányokhoz a nemzet ne
felejcseihez, tulipánjaihoz, margarétái
hoz! 

Süssünk-Főzzünk! Ha van miböl -
felelik sokan. Ez a kis könyv éppen arra 
tanit, hogyan adhatunk kevésből is so
kat! Egyszerű ételek izléses elkészítés! 
módját találjuk benne Ella néni recept
jei nyomán. Emellett még nagyon sok 
hasznos tanácsot is tartalmaz. Minden 
ügyes háziasszony nagy haszonnal al
kalmazhatja öket. (A leghasznosabb 
mennyasszonyi ajándék: megtanít taka
rékoskodni, ízlelesen főzni, meleg szivű 
édesanyának lenni). 

A könyvet a KALASz központból ren
deljük meg, Bp., XII., Pagony-u. 8. 

-B-



Lefebvre Gáspár, O. S. B.:· A LITUR- ISTENNEK SZENTELT LELKEK 
GIA ALAPVETO GONDOLATAI. Ford. Pf:LDAKi:PE. Chantal Szt. Franciská
!>zunyo.-h Ferenc, o. 8. B. Szalézi mG- nak, az izig-vér!g Istent szeretö vizi
vek kiad. 216. lap. Ara 3.80 P. tációs rend alapítónőjének erényeit fGzi 

A Szentlrás mondja: Szükséges Jilin- csokorba ez a kis könyv és 31 napra 
denkor imádkozni és soha meJ'·~nem. . elosztva adja a magasabb lelkiségre tö
szünni. :Erzi ezt a lélek ls, és .igyekszik · 'rekvök kezébe. A lélek szomjazza az 
imádságos érzelmeit külsöleg ls érvény~.:' Istent, de sokszor erőtlen, ha áldozatot 
re juttatni ájtatosságaiban. A210Iiban kell hoznia. Ez a kis könyv éppen azt 
ezekbe az egyénileg megnyilvánult áj- igyekszik bemutatni, hogyan kell szere
tatosságokba sok ferdeség csúszik bele. tetből lán8gá, égö áldozattA válnunk. 

A liturgia az Egyház hivatalos ájta- Hála illeti azokat, akik lehetövé tet
tossága, amelybe mindenki beletartozik, ték, hogy ennek a szivnek titkalba mi
és amelyben meg van a maga része. Ez nél több lélek beletekinthessen és be
a liturgikus áhitat nem irtja ki az egyé- !öle eröt ls nyerjen. Kapható Szalézi 
ni megnyilatkozásokat, de kívánja, hogy Művek, Rákospalota. 

-8-az egyéni ájtatosságok az Egyház li
turgiájába kapcsolódjanak és belöle 
táplálkozzanak, hogy igy megtisztulja
nak a különbözó emberies vonásoktól, 
és a titokzatos Krisztus-test Imádságává 
emelkedjenek. 

Ennek a müvészetére igyekszik kíok
tatn! ez a könyv. Bárcsak minél töb
ben tanulnák meg belőle, hogyan emel
kedjék fel a lélekimában, elmélkedés
ben félszegségek nélkül a liturgiában 
Istenéhez. 

P. Kollár Kázmér, O. F. M. 

P. Pál: ITT VAGYOK f:N IS! A kis 
árva Baboczai Marietta történetében 
vonzó keretben mondja el a közismert 
szerzö a gyermek lélek hö vágyakozá
sát az elsö szentáldozás Jézuskája után. 
Nagyon kedves a kis történet. Elsőál
dozó kis gyermekeknek nagyon ajánl
juk. Korda R. T. (60 tillér.) 

ViU. János: A IIARFAS LEANY. Az 
árvaságra jutott kis leánynak, Máiesi
nak jószivűségét, hazafiságát, lelemé
nyességét mondja el az ízléses rajzok
kal teli könyv. Gyermekeknek nagyon 
tanulságos: ellenségszeretetre, áldozat
kész hazafiságra és a legszebb, legne
mesebb keresztény gondolkodásra nevel. 
Korda kiadása. 

Kis Ká.Jmúl: LEVENTEPROBAit. 
Kispest, 1942. Klspest. M. V. Levente
parancsnokságának kiadása. 

Talán sohasem lehetett volna idő
szerűbb ennek az ügyes és hasznos tar
talmú könyvecskének kiadása, mint ma, 
amikor a leventepróbák megkezdődnek. 

Kis Kálmán, föoktató, kispesti gimn. 
tanár, a leventepróbák anyagát peda
gógia! rátermettségével, ügyességével 
496 kérdés és felelet alakjában do)Cozta 
fel. E könyvecske tartalmazza az újonc 
és I. próba anyagát (184 kérdés és fe
lelet), a Il. próba anyagát (218 kérdés 
és felelet), végill a III. vagy honvéd
próba anyagát (69 kérdés és felelet) tel
jes egészében. A füg~ékben hasznos 
Ifjúsági könyveket sorol fel betűrend
ben, az ár megjelölésével 

Az egész könyvecske 248 oldal. 
A lelkiismeretes, komoly munka Igen 

nagy hasznára válik leventéinknek. 
Olyan kézikönyvhöz jutnak, amelynek 
tartalmát a próbára készülö leventeif
jaink könnyG szerrel megtanulhatják. A 
kérdésekre rövid és világos feleletek 
adják meg a választ. Jól összeállitott 
kézikönyv, amelynek elméleti része 
összhangba került a gyakorlativaL 

Azt ernlitenünk sem kell, hogy nincs 
az oktatásnak olyan területe, ahové el 
ne látogatna a szerz6 könyve. Kézen 
fogja a magyar leventeifjúségot és ve
zeti öket könyvével, a tömegnevelésen 
keresztül a szebb és boldogabb jövö 
felé. 

Ifjúségunk szeretettel veszi kezébe a 
hasznos könyvecskét, s úgy érzem, 
tanulni vágyó komoly fiaink barátjuk
ká fogadják a tartalmas zsebkönyvet. 

A leventeintézmény ifjúsági mozga
lom, amely arra hivatott, hogy derék 
magyar fiúkat, honvédeket adjon az 
édes hazának. 

üdvözlünk "Leventepróbák" k6nyve, 
gyere minél előbb a mi ottbonunkba is! 

Dim Ferene leventeparancsnok. 

ADOMANYOK A GYONGYOSI FÁJ
DALMAS SzUZANYA ()J KEGYOL
TARA JA V ARA: KaloDdal hivelr. 5l.tt, 
özv. L. 1.-né, Honi 10.-, K. E. Nac7-
doro.- 5.-, Szt. Ferene Harmadllr. Rend
je, Gyöngyöspata 20.-, Murinylné, Me
síikövead 10.-, N. I~ Sze.-ed 3.-, N. N. 
Bp. bil,ból 10.-, B. B. lfYIIJtélle Bp. 
53.44, F. H. Haivan 5.-, Restel hivek 
81.-, Varúnyi bivelr. 16.50, Szt. Ferene 
Harmadik RendJe, Apc 15.-, Szt. Fe
rene Harmadllr. RendJe, Ipolytarnóc It.-·, 
Egy katona bil,b61 5.-, Galintal hivek 
100.48, özv. M. J.-né, Bp. Z.-, Subad
kal hivek 163.-, MByk(aU hivelr. 81.-, 
Slsa Janllr.a lfYIIJ&&e, N61"ridmarcal 
16.20. Markazl bivelr. 15.38, 8-* Fe
rene Harmadllr. RendJe, Jáazárobúllú 
40.-, Szeni Ferenc llarmadllr. RendJe, 
Sitoraljaújbely 40.10, Szeni Ferene 
Harmadlll RendJe, Ludiny 18.38, özv. 
D. G.-né, Bp. 120, U. I. Orombe.-:yes 
10.-, P. A.-né, Székesfehérvár 6.- P. 
A gyöngyösi Fá.ldalmaa Sztizanya ju
talmazza me.- mlndazokat, akllr. újji
ép6Jö szen&éiyé& és úJ kegyoltárii épi
teni segiiik. 

t 
HALOTTAINK: 

Irógép! Ozv. Gr6f Vay G'bomé, Mohora. 

Számológép ! 

Szorzó 
, 
es 

összeadógép ! 

Kölcsönzés, vétel, csere, eladás. 

Nagy raktár új és ujjáépített gépekből 

Vajda Zoltán ~6zsef 
dpél. 

Klspest, Klapka•u. 3;a. 
Telefon: 142-103. 

~b-Nyomda, Vic:. 

Ft. Bindy Tibor, Cserb,tazentlvin. 
Soós Andris, Gyömrö. 

Dr. Pfannenwald Mityásné, Bgyarmat. 
Soós Inna. Pécs. 

Pozsirk6 Istvinné, Pécs. 
Sub6 Ferencné, Vörs. 
NTUI"~nak békében! 

AMilén aa elbú71 eiöflse&6lnkél1, akllr.nek ellr.lli&lsé
.. r61 értestll6nlr., eu-eo aen&mlsé& mondatanlr.. EHD
kfvel mlnden hónapbaD ei"Y aen&mlaé& monda&anlr. 
.__ elbún:Ji elllftze&6lnlr.él1 éa ellltlsetlllnk elb6Qt 

bozútartozóién! 

LELKI SZOVETSIGET 

kötünk kedves elöflzetötestvérelnkkel. Imádkozni aka
runk értük, hogy tanitásunk fogjon a lelkünkön. Imád
kozni akarunk lelki és testi j a vukért. Testvériségbe 
akarjuk fonni olvasótáborunkat: egymásért Imádkozó 
és áldozó lelki közösségbel Ennek a testvérillégnek el
mélyítése céljából mlnden hónapban egy szentmlsét 
mondatunk el6flzetölnkért és hozzátartozólkért. Az Or 
Jézus áldozatának a végtelen kegyelméból egyform6.n 
részesedünk mlndannylsn. Hisszük, hogy ez a lelki 
szövetség azorosabbra filzl kapcsolatunkat s mérhetet- • 

len vigasztalázban részesit édes mindannyiunkatl ' 
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