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ASSISI SZENT FERENC VIRAGOS
KERT JE. A: előszót írta P. Sc h r o t
t y Pál, O. F. M. tartománufőnök. A 
<:Öl'e{wt irto P. S: a l a y Emil, O. F. M. 
Ro i:olta B n r t a Ernő. Budapest, 1942. 

A Fioretti ele1.'enedik meg ebben a 
munkábnn. Harminc képben leste meg 
Barta Ernő a ference.• szellem lénye
flét Ennek a lelkiségnek kétségtelenül 
a Fioretti a leghitelesebb forrása. Nem 
a: esem ény ek történeti hitelessége szem
pont jóból. l1ancm a legendákha bele
':őtt lélek miatt. A maga nemében 
régtclcniil eg11s:erü élctet élnek. Nem 
i.-.: akarnak többek lenni, mint caus::e
rlil'k" C...; rl·ptclndH s.:unphik. Búrhogy 
c!Cml'::/11,· O fcTCIICC.'\ lélek I'OHCÍSait, 

lliClJIJIIJ..:nr mt~idrn oldairUl chben n: 
ecn,:--.:criisl-nben találjuk na·n. Csak a.: 
cl}:,s:{'rii idd~ ruci o1u kö:z·ctlcn ün
ái!~ciá:•h:~, J.r..·~cnbc ;,zJzí ,mL mint S:cnt 
f'crl 11r· ..... t!"U.iU l~)ts::c:kc1k·,p l•or!·.··-!lir 

c::: i-T('I/o lll l'.'>i mindcnun-ct. C."t:k a: 
C!/!I<L···i: . ...:,·:, tHd úp:1 ncpn~.í:1;r,clni. 
i:1·,.r: .. i-'c r\·nn"·k ,.l"l't .~l'i'7!,1 il'.:IJCk", alsó
, ... ! ("•Cll< J!rt··i ~:dlrwk. J,(;/;~·cíl-1WJJrn ki-

::.! i; n: l•!t 1: .. '!•l'H;.-, k ~.i,:c··. I!'J!lU ml'g
c'ohcíl :cik ~ ,1~/ 71il'l/t'SÚ;ol Hik ÚJ: ct, C .... :lk 
ez: ('(J;I~:crii.~,·,,; fift;lk(J:jJ..: .11/tlHicH all!IOQi 
,io c~/('n, ~ .ll'•:c•rJ Jut'!l r( i.1l-" s:t'flt-."I!Ist!g
IH?71 t!s if1(•nqciL'71.'>épbC"Ji. C:-:ak n: cp!J
s:C'riisi·n ralrd .. a ntl'fl c;:: 1Ítat a n,:•plc;lek
J;c:. !' !;l(! 1··•~!/a is a ll'fl'U'nrCS( !1b (·rfe
,',·mhcn 11i'J1i ldki1l('t lcrn1i. A: t'fi,I/S.::í'
ríi.•H':J .11t!;r;c: :'eloi!·'! H' rrtnnnlhet rá oly 
1d·i"~·d a: ap 1JSf{!li mHnkár(!. litint a fe
ten('esck tcs:ik s:a.:nduk úttl. C:-.ak a.;: 
(•gus:r·rüsc!g hul s:l'mébc JH·n·rni em
herndc t'iráouak. clalol1,i uw.-lá;rü~. fúr
ráscsobOfi!Í:-: .... c:i. S C'~CJk a: ('fi!JS:erii.ség 
!é/el·ranában találjuk meg a=t a nilto
_atos 1taHf/idíiiot, amely cgus:cr hiinbá
natba meri4llcn sirá11ko:ik, 1náskor t·cr
sCll!lf kacag a tnvass:al. majrl s:cnvcdö 
J"<!rtanlisá!IU<lll haldoklik, hogy régre i.• 
'JJ!limista filmokat s:öjjön Isten és a 
~eremtés Jriscígáról. Tessék felütni a:t a 
idl'nctl't. amelyben Ferenc odarcti ru~ 
lllíjat atyja lába elé, t'agu ahol Ferenc 
J<'lke7l!lér<'n böjtöl s Istenbe temetkc:n· 
él 40 napi!l. egyiitt hálálkodni a forrás
hoz tett koldult kenyerek mellett a 
<~cnt s:egenység keg11elméért .• elra-

&.~, 

küldd 

gadtatással dicsőiteni a szegénységet, a 
jell'llések és elragadtatások közvetlen 
Iste11hez-emelkedését megcsodálni, a 
madaraknak predikálni, Krisztussal, 
Máriát•al és a szentekkel beszélgetni, a 
farkassal kezet fogni, Illést testvér lel
kébe látni, Napéneket énekelni. Al!•er
nrin Krisztusho: hasonulni, s a Fioretti
alakok földtól elszakadt és a me7lll!!<'Íek
be feledke=ett arcában elmeriilni. - s 
megjelen egus:erib<>tl a ferl'!lc<s s:ellem a 
maga kö:vetlenségében és eredetiségé
ben, t'alami sui generis lelkiség, ame
lyet még leírni is alig lehet a kel/ü hü
séggel, hanem amelyet élni, birni, on· 
tani és sugározni kell! Az élet titkát 
nem lellet fogalmakba rögzíteni. Hát ez
:el a meglepő és egész súlyávaL reánk 
nehe:eclö tartalmával kerit hatalmába 
Sze11t Ferenc szellemének az ereje, ha 
e:eket az illusztrációkat végigné::iik. 
- Olyan fi!Je7lgédcn simul P:ekhe: " 
képekhe: P. Schrotty Pál, tartomány
főnök atyánk <'iös:a•·a. s annui költői 
beleéléssel áll elébe P. S:alay Emil, O. 
F. lll. lélekkel áthatott tanulmánya. A 
mii cgés:: kicillítá.c;án, hetiiinek mcará-

KARACSONYT T.r:'.'FI.F.ZÖ- ~'5 ÜD
VÖZLÖ LAPOKAT TÖLÜ:\'K SZE
REZD BE! A 1\lELLf:KZ.:LT l\IEGHE:'\1'
DELÖ LAPON JELEZD, 1\lE~NYlRE 
VA:O.: SZÜKS!-:GF.D. AZ EGYSZINU ÜD
VÖZI.Ö KARTYA ARA H FILLf:R. A 
SZlXESÉ 10 FILLf:R, A SZI:\ES LEVE-

la .... :tcísán, kli:;H~iJH•k 1-.:id(J/ur•:tisán. iui
dáh~inak Hlf'Stcri U/('f/;, 1Í :cis1i llln!. a 
n])on<dai kicíllitci."-: ti.Jkc"·lc•tt·.":-:<··!;dl< n n 
mürés.:i ihlet 111lf)!JS:('r!.i c'js:..:l•uH!}ja ér
réniH'S!d. \'cu1nak ll'lk<'k. akik c1 miin!
s:ct" ihlctt~hcn talcílku:.nczl; a Tul,wu 
s:éps(_~H<··nck ll'1111iioü:ií hatalnuírnl. 
E:.C'kil< h t: ,:{·1Hiom (':t n 1!/IH!kcít. A:.ok
nak. al;ik. ·s:ci:s:or is n\rig tlld)ríJ: ln
po:ni. !' mint!nt kt;Jmi·l CfJII cJrrít is 
s:eHili:lüdni, nkik a miil"és: lclkCtH•l trir
tanak tnlcílko:ót nkkor. mikor kt~pct 
né.:nd:. s a rouaTnkból n :--:l'llcmet fcl
i.c;m(•rik. - Küs:önjiik a mÍÍI'(~ .... ::l'I-:1Iek 
és íróknak c.:t a: «''lmVuuckhc11 nu:dan 
és kmpa<lhatatlan mü•·és=i telj<'sítményt. 

P. Dám Ince dr .. O. l'', :u. 
(:JABB :\IISSZIÖSI'"fZI':TEK. A 

missziós gondol"! fclkamlú>n minden 
né•pnél a \"allú>i finom<og (•s nc\'Cltséb 
jele. Csak ennek a bizonyitékát kell 
mt>glútnunk abban a szt>rclt>lbl'n, amt>ly
lyel magyar népünk a Ferences Vilú~rni•z· 

sziók l'. sorozalot fogadja. Most újabh 
hat kötetet ismertethetünk meg kedves 
olvasóinkkaL P. Richard Tivadar. O. 
F. M.: Szovjetcslllag Kína fölött c. mun
Juíjában P. Lazzeri Germán. ferenc~s 
kínai misszionúríus naplójának néhán.v 
töredékét mutatja be. Virágzó missziós 
L'letet fojtott el a szovjet horda a kínai 
Hupeh tartomány Chayuenkow nevü he
gyén. P. Lazzeri fogságba került. s hat 
hónapi szenvedését naplóban örökitelt<' 
1ne.~. P.apini szcrint olyan drámai és 
fennkölt szellemben megirt müvel van 
dolgunk, hnf.y bátran beleilleszthetnők a 
szent \"crtanúk történetébe. a martym
logium-ba. Golgovszky Berárda irgal
mas nővér a kínai élet apró érdekessi'
geit \"Cii papírra Vadvirágok a kínai 
ugaron c .füzetében. A nöi lélek meg
figyelésé\"el színesen írja le a társadal
mi <·let legkisebb jelenségeit, s ád szá
mot igen egyszerü lch·ásúban arról, ho
gyan él a kínai, s mily formaságok kö
zött fol~·ik csalúdi és túrsadalmi élek 
A hittéril('s kemény munkájúnak né
húny r~·:-Ozletót túrja fel a magyar kinni 
fl'rences miF-:-'zió apostoli prefektu:-'ú
nak. P. I.mnbos Lilszlónal\: a );;:iiny\·c: 
llösi har<•ok Kína földj~n. Nem ol_,. egy
~Zl'I'Ü Kinúban l<crcsztclni, mint azt a 
tl·rit(•:; itthoni fog.thnai ~l.('rint gondol
nók. Rcngctt>g lé\"es ft>lfo.~ú•. roppant 
alac!-'ony szen1pontok és 1nl·l~·en emberi 
g_var:ó.;.;.ágok hozzúk a Jlli.-;,..;zion~·lrius ú:
j;.tb~t a pu:.:!Únyt. Csak ho,..;:-'zÚ oktat;,, 
tudja a balitl·ll'tet nll~.g~züntetni. t··:-: 
t.'\":l'l~l·liumi l'.!..:.Y~Z('l'Ü~:a:•gbe l·~ 1"1:-:zinte
f:i·;.!.be tiitüztetni Kína let'ndü kercszh·
nyeit. f'su Klári leveiri :-:zcllPnle;o; és tll
g~:tlhatatbnul tartalma;-; lP\"C'lC'it Jn~'n· i:-
nh·ri o:\·;~:-:c'•nk az Isten l1.1lo~ainak h;!
:-::"llJj,drUl. lf.iú:-::·lgunk bil.tl!lyúra nag_\'tlll 
uni!. ho.:..:y ('g:,\·heg:yüjtve velwti kPzd.w 
kín:·d te~! \'l rkl·.knel< üzenP1Pit. :\ kínai 
n~·onwr tmkhiban dmen ro.~lalta ös~ze 
:-;zt.•Jnl·l;:Ps tap:1sZt~llatait a kínai Jnag',\"<11 
ferl'!1t'('S 1ni:-:~ziU orvosa, P. G:"tbris Grú
ciún. Alig olvashatunk rl•szvl·tre ger
jesztöbb írúst enni·l a füzetnl·l. Túvol 
a Inai orvosi tudOJn:i.nv ::ildúsaitól. 011. 

cgl•:-:zsl·gügyi \'i~zonyol< · loa•i'.dctl('_t!CS úl
};lpot :'ilxm n1it kell szen\·f'dnie n1illiU l-:-: 
milliú Pmbt.•rnl·k. nem is lehet ~zavakba 
kifl'j~znünk. Sokat gyiijtiigettünk m
\'osi fcl:-:zerell·src magyar katolikusa
inktól. Aki clolvassn nzt a l<ütt>lct, meg
i•rti, mit jelent a legkisebb illdo>.at i' 
CZl'knek a szcrcncsétlen ernbereknek 
tt>sti mcgváltúsioban. Pedig ezen ki\'ul 

CFolytatásn a borít(ok 3-ik oldaláno 
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Három magyar karácronyfa· 
!'zépül a kis Ji·zus sziill"li•snapjára. Az iiriim és a bol
dogság országáhan ang~·alkl'Zl'k díszítgctik. Nem 
ol~·an, mint a g~·cmwkck mi•zcs-bábos, csokohídt's. 
szaloncukros, ang~·alhajas karácson~·fája. Az idi•n 
másból gyúrják a díszlch•kct. i•s máskép fogalmazzák 
meg a k:uácson~·i iidvii;r.l<•lct. A l'sillogÍI karácson~·(a 
iizcnct az égbül 11z <•mherisi•ghez. A mag~·ar kará
cson~·fa a kis .Ji•zus iin•twte 11 mag~· ar néphez. Oda· 
\'iszi az iizem•h•t, ahol a mag,nu (•Jet lol.og, s ahol a 
mag~·ar erő fesziil. Sz<·nn·dií mag~·arok \'ilg~·tank 19-t:! 
karácson~·án! Ml•gszokhatták már az égiek. mert liih
het álltunk sírn1 a karál·scm~·fa tiivéhcn, mint viga
doZ\·a. 

Karál·son.dút díszíh•m•k az ang~·alok ... Három 
kará<·stm~·fa ki•sziil az i•ght•n ... 

Eg~·l•t nag~·on hamar ll•h•sznl·k. ml'SS7.l', ... ,.,,_ 
lahol Oroszorszúghan. Ott. ahol a Hon kan~·anw. 
Ahol mag~·ar hon\"l·d arniba n•ri a ha\·at a hid<'!! 
téli szél. Ahol a mag,,·ar hmn·i·d \'t•di a mag~·ar i•ll•
tct. Ahol az l'mll·kl•zi•s mi•csl'Se g_vujt kanícson~·i 
g~·crt~·át. Az i•gi szent fán S7.l'l'l'IÍÍ szín•k nll'll•ge n•sz
ket. Uzl•netl•k hazulnil. szi•p :\lag,varországhúl. ott
honról, a nll'ghitt t•saládi fi•szl•kbííl. Fáztok? Itt a 
szíviink. :\h•sszl' \·ag~·tnk'? Itt a ll'lkiink. Vl'SZl'dl•ll•m
ben n1g~·tok? \'i•d imánk s sn•n•tetiink. llig~·jeh•k .1 
karál·son~· l<·lkl•kl'l l'~~·l•sítíí hatalmában! llig~·.ii•tek. 
hog~· karál·son~Ta •·g~·l·tll·n szl•nti•ll,\·(· l'g~·l·siil a ma
g~·ar kiiziissi•g: otthun nm. SZl'l't'ttl'i kiizl•li•hl•n i·l. 
holdog htlálknzáshan iih•lk<•zik mindl•n mag~·ar! Atlúk. 
(i•rjl•k. ll•stvi•n•k, g~···•·nwkl•k, ha rátok, hnnfiak. ba .i
túrsak! A kanil'son~·fa alatt l'g~·iitt vag~·unk. otthon 
\·ag,nmk, s nim·s távolság. az l'Z<'r kilomi•h•rek is 
l'l'ntikki• zsugomdnak iissz<•! 

\'i•n'Sl'JIJI pimslik a karÚl'sun~·(án ... liiisi sírni< 
hútakarúj:in siklik az (•gi szún. s hozza kiiz<•ll'llh a 
mag~·ar kanit·snn.dál ... 

Eg~· músikat a ,·iiriiskl'l'l'szll•s haraknkha. kúr
házakha, kúrhúzvnnalnkha ,·iszm·k. Kiss(• llll'J.(l'll~·hiil 
a szt'D\'t•dl·s. nt•nt i·~ ann~·i.-a a ~l·h. lll'llt fúj a ruk
kantsíag. :\lindl•n sz<·m a lds g~·l·t·t.vúk i•gi ((·n~·(·lu• 
hiJmd. Itl•rni·n~· szítll a t·siiggl'll'J.(l'klw. mosol~· a fú.i
dalmas an·nkra. ll út nm iiriirn i•s sz<•n•ll•t l'Zl'll a v i
higon! Szl•n•h•t, nll'l~· l'sndákal mín•l. llig~·.i<-h•k. hai·· 
títrsak, a SZl'fl'lel l'sudatt•\·ii l'n•ji·lwn. :\h•glát.iútnk. 
hog,\' a szl'fl'll'l kezet, lúhal. SZl'llll'l, ... i•ll•tet ád! 

A:míg eg,v épkézláb ember él c honban, amíg szeretet 
p1slog a szÍ\·ekbcn, nem lehet igazi rokkant katona 
ebben a hazában. Jaj, ha megtagadjuk a szeretetet! 
:\lust mindl•n máskép lesz! Nemcsak a hősiesség be-

RNwzair: ,\ szent kiráb·ok hódolo~ta. 
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csületét tartogatja nektek a magyar társadalom, ha
nem a mindent pótló és kiegészítő szeretetét! Nem 
szabad megrövidülnötök semmiben azért, mert áldo
zatot hoztatok értünk s a hazáért! 

Könnycsepp reszket a karácsonyfán . . . Ismerős 
tájakon szállnak az angyalok ... 

A harmadikat a magyar otthonnak szánták. Csil
log mínden, mint régen. Aranydió, aranyalma, sőt 
játék is akad rajta, mint régen. A g;vermeknek 
semmit sem szabad észrevennie. Énekeljük erős lé
lekkel, hogy a Krisztus Jézus született ... , és 1\'lenny
ből az angyal ... , ne lássa meg az apróság szemünk
ben a könnyet, ne vegye észre, hogy nekiink most 
valaki hiányzik . . . Csak a játékain újjongjon, s ne 
gondoljon arra, hogy apa, vag~· bátya nincs köztiink. 
Ne tanulja meg ily hamar a bánatot és a sirást. Ez a 
felnőttek dolga. Csak nekik van lelkük hozzá, hogy 
elviseljék, csak az ő szíviik olyan mély, hogy a mér
hetetlen tengert is befogadja. Ne csüggedjetek! Lel-

kem jár hozzátok a karacsunyi lang reszketésében ... 
Valahonnan Oroszországbó!, valamelyik magyar őr
állásról, fedezékek föld alá vájt folyosójáról . • . Itt 
járt az angyal, s üzenetet visz tőlem szép hazámba. 
Hallgassátok meg: a karácsonyi csengő halk szavá
ban, angyali énekek lágy dalában, éjféli mise ha
rangbúgásában, magyar pasztorálék furulyajátéká
ban, betlehemesek fényes csillagában a mi üzenetün
ket ís hirdeti az angyal! 

Szellő lebbenti meg a karácsonyfát ... Pillanat
ra megakad az ének, s megremegnek a lelkek. 

1942 karácsonyán ilyen véres, ilyen könnyes, 
ilyen remegő fát szúrtak a földbe az angyalok. Alája 
tették a kis Jézus jászolát is. Kis kezében a világ 
almája, áldást hint rá Magyarországra: Aldás, béke, 
szeretet aranyszálával fonja össze a föld koszorúját 
és koronáját: a magyar Hazát. Ajkán az örök szavak: 
Bízzatok, én meggyőztem a világot! 

-i-

HARMATOZZATOK ~GI MAGASOK. 

A téli reggelek szürkületébe belekon
dul a harangszó, zsongását át\·cszi az 
ének: Harmatozzatok égi m·1gc.so!< .. 

Az ad,·ent a vagyak ,·ilága Elnmul 
előttunk az Istenéhség vág~;akot.:~~~al 
telített ószövetségi ad\·entje. LnnQ~ " 
kornak egyetlen alapgondolita: \'~rom, 
mert ha késik is, biztos, ho~y jön A 
várakozás fokozza a y;)gyr1t. Izaiú~ból 
már kicsattan a könyörgés: HUr ~.- l·ts:::a
kas:tanád az eget és lcs:állncil ... 1/ur
matozzatok égi 1lta9asok, nyi;)L;·~ ucg n 
föld és teremje a: Vdt·özitüt.'. 

Ebben az ad\·1.mti ködö.s s~Lir;....u:ctb('n 
három alak bontakozik ki ciuttunk. 

I:::aiás: az adventi lélek \'[1gy:dnzti<. 
egetszakiló könyörgéseinek karmestere. 
O a nagy látnok. az örszem az :d\·enti 
vártán, aki tekintetét belefurja mcs.,ze 
a nagy idötlen idökbe, az örök~évaló
ságba. megpillantja ott a nagy kiril!yt, a 
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békefejedelem ország~t. aztán beleki
úhja nz öriimhirt a kri~ztu~talan:.:f1g 
dermedten sött.·t c,it:o:zakájáb.J.: f~ri,;-;ii . ...,.;_ 
tl'k meg a lankacit kt·::~.·h·ct (··;-; a rm,l:c:
do:(Í térdeket s:ilárdirsrituk 71/l'fl.' .\Lnld
J<Ítok a ktslclkitckn('k: BcítorsúY.' Ne fl·l
Jf.!tek.'. Jlaga a: lsten jOn, 1wgu s:a
baclulúst Jw::.:o't nektek.' Aztán to\·ilbb 
furkészi a nagy, n1l-rhetctlcn tin·Iatot ('::' 
meglatja bcnm• a Szuzet a Gyermekkel: 
Ime, euu s.:ti.: fovnn t's fiat s:ul és 11lTC 

Emmanuel !cs.:t n Ettől a perctől kczd\'c 
pitymal!ani kc1.d. Az cjbzakúba bele
zsong az <·nek: E:brcdj ember mély ál
modból! I\lq.,::-:l.<.~badul::.z LliJ~~-~gt)dból! 
:\l~1jd rnost n1ar a harango;.;. i~ bPlekon
du!nak a pirkarb11Ja: Az L·r elkuldt.• <1:1-
gyalát, hogy ko>zuntsc St.uz 1\lariát .. 

A Rorate c\·~mgéliun1~-iiJ:J.n kibont~;.,.()_ 
zi;.,. :1 rn~·t:-:i;\. \'l'Zl ralai·c ~~z ad\'ent hll

m:'ll~·Uól: a S::e11t S:ű::; a kcgyclcn1md 
tc!jcs. Az ö al"kj;Ü nem figyelik úgy 
mint Iz::u;i:;t. A Prúfdának külün fül 
kell ra hi\·ni a f:gyc!mct. c,c,ndcs d
Yonult<t.~<lh;m kcre:-:i fL'! öt ;:1z l·~i k:.1:
dött. hogy küLUlje \Tlc ;t l\Li~:t:-::-:."q,.:IH .. 'li
nck ~JI\aratát. hogy üt :-.zL·mclte ki uz 
adn.·nti \'Úgy:tk lwtc]je~itt- .... ~ l'l', a nw . ...:t.
~zPnező ::'t!nwk nwg\·dl!.t:-il:t.<'tr:~. 

IJ..~;:·ts Ror~dc kilnyl,rgl·--t··t h;Ir:-:n!..!i~ a 
viL\!..!;mindt.·n:-:t··g, th· ~l J1:1t1~ m:nth·~,· l':
nyumnt't a lelket 

Az ;g t n~·tc::t·n .~l.l./ .. ~;\1 m' ,_ .... t v.., -,·,...l.l·n t' 

~~z ;td\-l'll\t \·.",:_::y,d'\ kii;l·I,J!í;!ltj."dJ:; kvrul 
nem h:tn:..::r, .... ;->od!;.,., lll'!ll tilrL·:nw:;l'n:"t'
dll-c. <tZ úrúmhirrL' nPn1 tiir ki oromm:·l
n1orba:1. nem zvng n:1gy hll11llll. .... i'!l;\'l1. 

c:-:tk t:~tnd\)(•n \·:·l~<L'/It]· Imr· o.:: l'n~t~l· 

.'\::1!/rui!ul•·c'''!ln, l··~l.'it"n n~·l:l'l/1 a tt· ~~w·; 

.'.:.<'rntt. 

.:\h·gl.-.... (·!l!tl';\ ;, l ..... v:t It· .... \,,,., .... 1 ;,,.,~ it 

g_'>(JlJ!J C'rt'.ll' \",dl. !ll:nt d It : . .Jl.,J .... ,,_.,,I•D 

acl\·(·nti h.mnu ..... ;no~;->, nlt·J: t·J: t' 1 ~ 1 , ~!n
s~t.d :1z l.l: l',...: il'>/.d:J ~o/ ,p!', t !JI. ;",;~ 11 ,,;:j .. Jl 
kLZI.l·]1(lgil:dú \:tlt,,d_;.'.l \·:, l"lllw:·i 
1(>~vt (,;1,,tt K:J,,.\· .·\ :--:.. ,1_ , 1 : 11 ; 11 ,. 

~~:; ~-.\~:~~-~~: k.1'} :; ~ ,;.' 1 1 '~u · . ';1 t :(~·- ; '~'l t ~ ·.,· ·~ ~~, /,; 1 ;~ · 
l./ ra r . . . 111 l' rt 1111 '· 11 ~~~-'l, u·: 1 ~l r·,.~ 11 ·n b r 1: _ 

({i!!f/t(/k /1/(J)((l ( 'JI;o'I/J / 0, /1(!1:// • 7t( /!(-('• 

cii'k.'. HIJ/.L:'t f!,;>u;-: nr.;rJ,,u /'•:•/'1 s ·,.-: 
1\Iána, 1fl('rt /";,/J'·'" dr/. l!('t!ll• .d " 1 1/t

dcn, um it 111'1., d a:: Cr llt•JI.'/t,t!.' 

Eliijön a harmadik vezéralak ls az 
í'liihirnök: Kercs:trlő Szent János. A 
gycrnll'k. akiről születésekor az apa 
mc~utdúdó nyeh·c jö\'endöl: E:s te gyer-
1Hck, a 1\lagassáyb<'li prcijétájáunk fogs:: 
ncre::tcflli, mrrt a~ Urnak s.:ínc cWtt 
fou~:: járni és kés:ítrni jogod a:: ő útját.' 

.J~nos m.lr nem a látomások megszál
lottja, nem fúrja tekintetét mc>Szc tá\·
latokba, nem \'<ir csendes magányban. 
hanem kill·p a nép elé az adventi prog
rammal: Keszitsétek az Or útjciti MI
kor a bünbémat keresztségének hull:• · 
rnaiban eikl'szítctte a sima és egyenes 
c;tc:t, akkor rúirányitja a figyelmct a so
kat várt. dc föl nem ismert. álruhás Ki
rúlyr~: Én csak l' ízzel keresztelek, de 
l:ix:Urtctek. ci ll akit ti ncnt ismertek, ... 
uh:i HtiÍIH11H jüvc,zciö, megelő.:ütt engem, 
1ncrt d ub b 1·olt nálamnál ... Te rag;;-c 
a: djürcndö a ramJ nzást t~árju11k'! •. 
Im~· n: ls~cn Bárci1lliG, aki dt·cs.:i a vt-
1 ti JI b ~~ 1 i ('j t ·' ... 

E h!1rom veze·ralak az ad\'enti leiek 
t;lnitúml':-:terc. 

l.::aiás n1C'gtanít furké:-:zni a tú\·latok~.lt. 
;,.l'l'l':--ni ~~z 1:--tl'n (Jr,:-;z;·,g~·,t. :--zrm clött 
::tr1.t!1i tilt. am1t s.:('111 nem látott, Júl 
111'111 },a/!ort, c:u/J('ri t'lme fiil nem fog
l~t:r. :1111:1 I.-...t('n kl·:-;zitett .:1z öt szcretök
rh·;:_ 

A S:t'Hl s_ú:: tanit (;.;('nU ben dol,~OZlll 
·.::. ll'!J(· . ...:ítl'ni a l\Llg,~. ... :-;;'q . .-~bl'il akaratút, 
.ollllt··rt nttponkint im;tdt\.ozuni-> · .Joj}ün cl 
,, Te or~J.;Ü.!t~d, Jpgyen meg a Tc akara
'"d!. 

J{, rt.'>: • .'u ."-.;fill .lliliiJS bt·~l'dorgl c~ 
:1:1 :tt!\t'!J~un:..:lw '·'az útl\l·:-;zités hunlJ."t
r~.,·~~t !J:rdt·'(') JII"tJL!!';unmj;'d. hogy a ka
r "l ...... JJ~'t·j ;:11\'('f(·]t(• jl)o~k:.r.Jt nwg lc~yen 
\J('rtnttll;( <1 1111 ~td\·t·ni 1 \·úr.tktldl:-unk bt:
klJl·,(·dl·~t·k(lf', a rwrn ~ondolt úrúban. 
n1l':_\'bcn dJu a.:: <"11!/Jt'rfw. 

.-\1. ;1d\'(·n1 i _c;zurklil('tbC'n (•bn·dö ro ra~ 
ft- . .., h:tjn;il(Jkrm l'ZPk <t \'(•zl·ralakok le
:~·.-~ lH·t\. 1-;:.:...t·rüinl~ a _...litd útakon é'púgy, 
rn:nt ;1;. ( ll't ki:-;l·rtl·;.;l•kkel h'litett útta
~.!ll l·t:J.l:n. Az ü \'(•zpk,:-;Ukkcl t~nuljuk 
~llt·~ \·;~nu a holdug r('m(·nyt, az Or el
JII\'l'tdt t, u mi boidug k<1rácsonyunknt, 
.~;. btt.-nur....:z:'1g lJl'tl'lJescdl·:->(:t bcnnunk! ... 



lrta: Schmidt Béla dr. 

l\laholnap leJl<'r<'K az idő hatalmas orsoJan 1942. fonala 
s uj orsót, uj ével kaJIUnk kt•zbe. liiern lesz baszon nélkül, b" 
t·zzel kapcsola.tosi\n nl•h:iny gondolatot szentelünk az - "idő
nek". 

Becsüld sokra az időt és higyj abban, hogy nemcsak a 
kardnak vannak hö!-tei, hanem az időnek is! 

A mcsék tartománya nagyon gazdag világ. Elmondható 
róla, hogy "mescbt•li india". Ott nincsen nyersanyaghiány. 
l'llinden házhoz szallit va rendelkezésérc áll a ),'antázianak: a 
szivárvány, a csodapaput·s, a gyémántkorona, az aranyalma 
stb. Látnivalú, hogy ebben a hetedik világrészben nincsen 
szegényscg. A szcrcn,·scllcn boszorkány alá viszont még is 
kizárólag egy elhasznált scprüt, vagy még rosszabb esetben 
egy kopott seprűnyelet ad a képzelet. 

S mit tesz a mesék boszorkánya? Talán sír ezen? Talán 
bosszankodik'! 

N'cna! Nem esik kétségbe, hanc1n utegragadja és meg~ 
markolja az értéktelen st•prünyelet és fütyöl az egész gya
logos világra: a szd szárnyán vágtat az, akinek pedig nem 
kapcsoltak a hátára szárnyakat ... s aki látszatra nem kapott 
sokat .... 

Valami ilyesfélénl találkozunk a rideg valóság vilá
gában is. 

Vannak emberek, akiknek nem adott sokat az élet: sze
gényen szereJte fel es eresztette cl öket. Nem zsenik, csak 
emberek. l'oros, dolgozó és hétköznapi egyéniségek. Ezek 
elmondhatják magukrúl. hogy az élet csak aprópénzt dugott 
a zsebükbe. Küzdelmeiket és harcaikat, hivatásukat es kül
detcsüket nem Zrinyi arannyal bélelt dolmányaban vivjak, 
hanem cgyszerü uh·ai ruhában. 

- !\;cm vagl·unk be göngyölt szárnyu angyalok!- mond
ják a kozönscg telt'. 

S mit mutat ezzel szembcn ncm egy ember törekvi•se és 
pddás igyckezt•lc'! Azt, hogy mindcnki maga alá gyűrheti az 
idot-mint valami jelentektelen scprímyelet a Boszorkány
s ha az időt jol felha•wálja, ha a pt•rccket jól kihasználja, 
akkor t•sodákat muvclhct t•s nag)·okat alkothat. 

* 
Használjuk fcl gazdaságosan az időt. 
De m·mcsak az evet. a hosszu napokat, hanem az órákat 

é& a pen·cket is. Az idohulladt•kot. Tehat azokat a jobbriol
balról lehullott, a sictt·sbül t•s kt•st·sböl származó öt-tíz per
~es allasokat l'S \''irásokat, amcJyek eJelnek-haJáJnak, béke
kölesnek t•s hadiizt•nctnek, jelcs vagy cicgiclen osztályzatu 
feldetnek h•hcllll'k a forrasai. 

A lt•gnaglubb bűnök eg)·ike - a költök nyelvén szólva 
- kist·bb lt>rülell"t bt•vl'tni t•s mcgmü\·elni, mint amekkora. 
erőnktúl t•s kt•pt•ssi·giinktiil kitelik - mondja Zsigray Juli ... 
Sos, \'cssük he a pt•rceket, vessük be az órákat, vessük be a 
napokat, de m·m ám ábrándokkal, sóhajokkal, álmodozással, 
hanem \'essük be munki.i\.-al, \'l·rhulli.lssal. verejtckezcssel, 
gondolatokkal, pontossággal, szóval, l'ár:1dhatatlan köteles
ségtcljesitésscl. 

Hasznaljuk l't•l az időt, mcrt drága kincs. 
.Annyira dr.i.~a kint·s. hogy nf'm h•het beszt"rezni, össze

\"ásárolni. St•holst•m. ~t·m tartják raktiiron. N't>m árulják. 
Nt•tn jt•g-yzik a töz!\dt·n. ~int·st•n oirfol~·arna. !"t·m leht"t hal
mozni. •.u·rt szoktuk all nwuJ.-.ni: IJár láru·on hordjuk óráin
kat, mt·gis ntindt•n J)illanat. ntindt•n P<'rt' t•s úra t•lillan. 

Használjuk lf'l az idO kgkist•hb n1orzsáját is, merthiszen 
lll~nz az -- mondták a n·,.;it•k. :\la ntar ugy ntondjuk. hog~· 
az idő munkaalkalum. :\z idő l'KY sínta t·s tiszta futószőnyeg 
a. lábunk alatt s az idük ntŰ\'t•szc és a munka bü\'t•sze öt 
Jlf'fl'DYi h•rüh·h·t is h•lhasznal rajta. 

Az idü tlrága kin<·s. l·.s itt utalok eg)· sokat látott, sok
szor mt•gJu•zt•tt l•s júl isnlt'rt twntra: az úralapra. Az órára 
~onduluk. ahnva ~uk!'ILUr sokan nl·zünk: rt'KI':"t'l júkor t;s kt~
sön dtl'l fl'lt· is. T.1lan f'~Y nwdt•rn álló-óra az. talán eg~· 

határa h·ktl'lt·tt nh·su t•brt•!'olztü-úra. Talan tentplnmunk to
runy-úr;.íja. :\lindt·~'·· l·untus. hu~y az az úra nem<'sak a 
tényállást ntulassa, hant•rn siirgt·!'t~en is t•s figyt•lnlt'zlesscr.! 

:\li n··: 
J·'il-:"~·l'lnw:.h·sst•n bt·n•llinkt•l J.rra. h«~.I.D' a JU'rt'l'k t•lmul

nak. dt.· azl'rl mirul ki\·t'lt'l rH"Ikül lwsz.inuttatnak t'!'l ho.!.{~· a 
!>tzab:.ulidú t•llt·n niru·,t·n rn~is orvu"~ág, mint a - - munka! 

* 
A1 uhi hal:td. '1indit: i·" rnindt•níitt. 
A ~)·t•rnu•kbi-1 il.iu It·"· ·\z ifjubúl h'rj. Apa. S itlönl 

a haj hioh•ht·r lesz. 
Xos, ha t'J:t'!'ll"ll t•tidi.L:" a húh•hl·r hajig - nem vr-ttük 

is \'uht<L !>r.ZÍ\'Ünkrt• az idü fiL:~Thnl'zh•lt·s•:l, akkor lt•J,:alalJh 
a.: dt•t alkon.)'atjan adjunk igaLal t.•nnt·k a Dlonda~n.tk: l·le-

Ilinket sokszor elhibázzuk s mire belátj uk, addigra már v i-
get is ér . . . bevég•ódik ... 

Nagyon jó szolgálatot tehet a megtérés és életváltoztatás 
-.empontjából is az idö. 

Tudjuk, hogy minden lsten kegyelméből történik. De 
ne feledjük azt scm, hogy mindcn "időben" megy véghez. 
A meglerés is. Ne feledjük, ho!,y a megtéréssei még Péter 
apostolnak is meg kellett ismerkednie. Jlios, lesz idö, amikor 
t·gy kis jobbulás nálunk is idöszerü lesz. 1\os, erre az illőre 
Jnonllom: "Sleren('sés, aki az idővel beszélni tud!" 

llu~yan? 

Beszdgess a névtelen, poros, szürke perccel: a szoba 
t·sendjeben, a kert sarkában, a mezei barázdában, vagy a 
templom csendjében. S ha azt érzed, hogy ,.ideje lenne már 
n.egtérni, megváltozni", ha kimondod magad felett a drága 
ilelelet ,.eddig és nem tovabb!", akkor ragadd meg az idot 
és e•küdj fel barmelyik napközi percre! Köss vele szent 
szövetseget. S lehet, hogy ez a perc szent perc lesz életed 
törtenetcben, amit talán a történelem is számon tart, miként 
számon tartja a szentágostoni "tolle-lege" percet. 

S ha netalán nem lenne szerenesed a napközi szürke 
perecel, akkor kezdjél uj eletet egyszer valamelyik ártatlan 
hajnalun. Egy felebredcs után. A természet megtérésével 
egyidoben. 

S ha netalán a bajnallal sem lenne szerencséd, akkor 
kisérJelezz a hetekkel: a következő héten hétfön ... vasár
nap ... 

lia továbbra is a régi maradnal, ha nem lenne a béttel 
sem szerencséd, ha újra és újra letörne a szent megjavulá~ 
magasra emelt zászlorudja, akkor még mindig reményked
hetsz, mert meg mindig rendelkezésedre ali 12 mas alkalom. 

A tizenket hónap kezdete, esetleg elsö péntekje. 
S ha mt·g mindJg nem lelted volna meg eleted perdöntő 

kiinduló pontjai, ha meg mindig a régi hitvány volnal, ak
kor használd tel az uj esztendot. 

Kialts bele - ujesztendő hajnalán - az idöbe, de ugy, 
hogy meghallja az egesz vilag: \'agy <·n csinalok most már 
\'alamit az idővel, vagy az idö esinaljon velem valamit! 

S aki felhasználja az lstenadta szent időt és kegyelmet, 
az ujesztendö hajnalán egy uj napon, egy tiszta makulátlan 
eleliapon uj fejezetet kezd az életeben ... 

* Ne vétsünk az idö ellen, sem halálosan, sem bocsánato-
san! Jlie vetkezzünk az idő ellen fiatal korban, mert minden 
üresen atelt órában szemeircleg rakódik le eletünk történe
tében. Az átdolgozott percek viszont aranyrt'leget képeznek. 

Az idő csak a bort. a hegedLit es a tajtekpipát teszi ér
tékesse. Az embert \'iszon! a munka. A kötelességteljesítés. 
Ez ösztökcli munkára a kis cserkesz! is. Ezért tart szemlét 
éjtszakánkent a sátortáborban a parancsnok. Amikor nyári 
esteken a l'Serkesztabor elpihen, akkor a parancsnok körül
járja a sátrakat cs felülvizsgalja az eletrajzokat. 

Ahol valami mulasztást talál, ott kretaval barom nagy 
T betűt ir a sátorlapra. Nos, vedd észre, hogy a te satrad 
körül is jár ncba valaki: Krisztus és három betűt ír oda: 
T. 'f. T ... 

Te többet tehetné l! ... 

Uossmann: Az angyalok hódolata. 
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Jia~ryar karácsony 
Amikor még a Krisztus-várás évezredei folytak, az emb<'

riség milliói sötétségben i·s a halál árnyékában ült<'k. Leg
jobbjaink kelet felé fordították ,·ág~·akozó pillanhisaikat s 
onnan várták a nagy s mindent b<'világító világosságot. 19t'/. 
évvel ezeJött Palesztina földjén, a kis Betlehemb<'n feld<'riilt 
a ,·ilágosság és eljött a l\legváltó Krisztus sz<'mélyében. Ki 
uj irán~·t szabott az életnek, a munkának, a vá1n·nak, Ki ú.i 
és biztos ideálok örtiizeit gyujtotta ki az <'mberiség nagy h:
boltozatán s Akinek a lába nyomán kivirultak a bék... a 
nyugalom. a szeretet t•s megbocsátás örökki• él ö nef<'le jt·sei. 

A kis Jézus születésével leoldotta a lelkekről az ösbün 
rabbilincseit és mégis mily sokan \'ergödnek a sötét dtsza
kában. kik keresve-keresik a kivezető utat a megváltás. a 
szabadság felé és sokan nem tudnak, vagy n<'m akarnak a 
betlehemi világosság felé fordulni, hol eg~· kis isteni G~·cr
mek mosolyog, beszél és örvendezve kiáltja: .. ~n vag~·ok az 
l'let. a Szabadság. a llleg,·áltó! Jöjjetek. kövess<'l<'k engem:" 

Rejtett világ a szívek \'ilága. Az emberiség szíve ma is 
lázban ég és kínosan vergődik. Nag~· <'lv<'k és gondolatol< 
dkkáznak az •"szben. de a bizonytalanság •"• n~·ugtalanság 
cg~·re sápadtabbá r .. sti az arcokat. 

lila is rettenet .. s időket élünk. amikor a fi•l világ n~·ö~ 
a háborU borzalmas csapásai alatt. antikor a szen\·edés t•s 
jajkiáltás otthont keres magának a t•satater .. kt•n. a kórhá
zakban. az emberiség lelkéb .. n. Uár n~·ögjük. könny<'zn· 
sírjuk a nemzet .. k halált siraló fájdalmas én .. ki-1. amikor a 
legnagyobb aggodalom üli meg a l<'lkeket. mégis a legna
g~·obb bizalommal és telve remi·n~·seggel készülünk a ma
g~·ar karác·sonyra, mPh' mf"ghozza. a mindt"nt megbocsátó t's 
mindenkín segíteni kész Szeretetet. 

Itt \'an a karácsony, de a bi•k<' Krisztusa. mintha ma is 
,-árna valamire. l:s mit gondolunk, mirc \'ár'? \'árja a ke
reszt<•ny életet, várja a n{'mzetek önmegalázódását, \'árja a 
n(•pek Pálfordulását. lllert nem szabad <'lf<'l<'dni. a k<'r<'Sl
lén~· f-s nemzeti idealizmus az t'letet nem g~·ermekjáh'knak 
tekinti. hanem küzdelemnek. amelyből mind<'nkin<'k. aki ,. 
hazában lakik. ki kell \'ennie a maga részt"!. De <'nn<'k a 
közdelemnek tisztának. önzetlennek és nemzetinek kell len
nie; mert ha nem az. beáll az országok. a társadalmak i·s a 
családok pusztulása. 

A kommün alatt valaki sZ<'ndarabbal, nag~· ákom-bákom 
betükkel ráírta a szolnoki nag~·t<'mplom falára ezt a szút: 
színház. Hog~· az illető mit akart vele. nem tudom; de az bi
wnyos. hogy gun~·olódni akart az lstenháza és a t<'mplom
bajárók fölött. Ime. ezt eredményezi a keresztCnvtf'lt'n i•s 
nemzetietlen élet. amely csak fél ember<'ket, fd j;•llemeket 
nevel. 

hangban vannak s akiket a keresztény erkölcstan elvei 
lwrmán~·oznak i•s akik elölt egy szent és magasztos cél lebeg: 
a kN'l'Szh'n~· :\lagyarország megmentése. 

A mod<'rn det mai nagy harcában előre törni nemes am
bi<·iúval. m<•geh'g••dni az det szükös kényelmével és férfia
san m<•~:állani a strt'b<'rek kísí•rtö sik<'rei között: ez a jellem 
igazi integritása. Ed pedig csak a ma született Krisztus 
adja meg mindenkinek. AZ<'rt mondotta Athália szerzöje a 
fiának: .. lia bet·siil<'tes ember akarsz lenni, add meg Isten
•wk t~s hazádnak ami\'l'l tartozol!" 

lia mindenki me~:i·rtcni• a költő szózatát: .. ~bredj ál
maidbúl. í•brrdj Krisztus fia. lelkednek és hazádnak fel kell 
\'irulnia". -- ntilyen más lennl' az élet. a gondolkozás: meny
n~·ivel szebb, tn·asziasabb i•s boldogabb lét mozgatná a tár· 
sadalmat. 

De hát mi is az a karácsony? Istennel való találkozás. 
Krisztus dit·sösi•ge i•s az emberiseg békessége. E nélkül az 
det t·sak kil'tll'n siYat< i:". vak sötéts(•g, kínos vánszorgás, fáj
d.tlntak dpcll•se l•s sóhajok keser\'t"S muzsikája. 

1-t•gyen azi·rt Karácson~· a magyar parlam<'nlben. hol a 
kis Jl·zus szelleine ll'JO'l'n az irányadó, hol nem szi•thúzó és 
kákán is t•somót kert'sö. hanem hazájukat szt'retö, t•rte élni
halni tudó akarattal. tudással. ambícióval teljes férfiak ve
zesst•k t•nnek a7: ag~·onsan~·argatott országnak ügyét-baját. 

_l~l'J.!~·<"n Karat•son~· a magyar közigazgatásban. hol meg 
t_udJák t•rll"ni a szl'gl·n~· llÍ'I) panaszát. hol szives fogadtatásra 
t•s biih·s tanát•sra talál.ion a szegény magyar. 

l~t'Ju·en Karát·sony a karitativ és szoeiális intézm(•nvek
nd i•s a júti•kon~·sági eg~·esiilet<'kben. ahol le tudják tö~ölni 
Veronika kendőkvel a kiinn~·eket. ahol segíteni tudnak és 
akarnak. lila na~:yon hangoztatják: a szeretet nem diplomá
l"Ial ti•nyezö. de a kis .ft'7.us diplomádájában ig('n is nag:v 
funtussálo{ú tl·n~·ezö. Szeressíik l'g~·mást különösen most az 
ünzt·~ l·s iinin1ádás szomorú korszakában. Xe a ml'ghamisitott 
!'oolert•ll't Vi~-:"Y<' a Hiszert'JJ<'L ml'rt az igazi szeretet nem szereti 
a ~:si_II~J.{ást. ne_m a hiYalkodást. mert az nf'nl lesz egyl•b, mint 
nlU\'Iralo{. n·klam. amiltt~k l·rh·kl' nint·s. 

I.t~J.!~·en kará,·son~· a magyar haza minden fiának és lt•á
n:vának szi\·i•ht•n. akiknPk ('7. ll'gyen a jl'lszavuk: éljen a ke.
n•szlt·n~· nagy :\lag~·arorsz•ig! 

l.t·g~·('n Kará(•son~· a magyar gondolatban. a mag~·ar 
aka~atban. a mag~·ar imádságban. hog~· mindf'nki megl•rtsl' 
a kolt o s7ent himnusloit: 

... Jt·zuska. ll·g~· kl""g~·elmt'S, 
J·: st• n g,.,. ki· r 1na millitik sza \'a. 
A hc'Jru·hclhel ha h•szállana 
s _a szívekbl'n lángra gyulna 
Bt•kt• urszolgod áldott hajnala!" 

Boldo~-t karát·son~·i ünnepekl't! Ha \'alamikor. úgy ma van szükst~g egi·sz t>mberekrt•. 
akikben a szív és ész. a jellemszilárdság t•s akarat össz-
.......................................... - ................................................. ~R~a:d~vánszky József. 

A pápák történeti táv latban. 
P. St·hrotty Pál. O. F. lll. 

\z .\11\~t~.'l'Ilk:....\ Jt.'t! !,~._··It• l'. l·. t'-.. It JI' t- .eit• Ju!\:IIJJ:.I!I 

~o',:tn fogl~·llk ,z tak ~~ )';·q,."tkkal \111t'" at. t···l'!ttknt·;,· 1t·Jt\
'a:.!.' .'11'11.' 1 otll1~1 .• t:J•c[_, r.· at t'.IIIJt'l'l...,,·.~ li·.;.\ t•lrnt··l r·,·., J:t."JJJ 
tr:ínyí'o!L"II-. \11 111.1 a [,.r,·. t· ír.1 .... k:..!:,j\;'t •'Ji d; kt'JI'Í'"l' til /!.1 
talm:h lllÍÍ\l'],, IT:n·', .ro Ltltlll a'koL·t...,,,~, lo...:lalkt~/lJ;t 1 , ;1r11 :al, 
;t :!t;:_! \ j];"t:..:[tJI'I(•i.t'lllll h liÍtlll:ll, a (',t·h•:,\t._.-.. ...,/Ítllt·,··"/".· \ . 1 :,·~ 

lt•l!t"•Jt·· t'·q•!. 11:1...!.\ It"[ t'o\t'. t· ll'lltl.t··sé.t'] a',j ~ <ll t'illlwr 1 (·~1 

'e...:Ltrlc', ... aJdc 'il:'t:...:l1a alm i a :t\11 a :"t. at. \JI\ a .... ;,·:ll•·..:\ l:.c. a: 
~Zt'lll 1\:·tc·r t'ci:t lllt'!..!."''al,j:;·t ... r:t"·l.,ul J,orllt."tlt.\ntl:tl, . 

l Ltrúl ,· . ..., c·llt•Jt...,,··:..: 111i JJdt·tJ j,J, d wr1 Jt.c;t 1,.1r.c t: .11. ':t~.' 
],,··ll.\ "/l'['(',~t·l:c·JJ t•ii .... ;JJlTlt·. lio·_;,\ lll." ct•!- \t' ,.·,···dw 1 t"·, 111:t 
r.tdand.·, a'l·o'."l...,:cl,!~an l1a 11Jt:it11a 1.:; latilli Jl.t~_,o~, .... tc· ,,. 
ck .... ! t':J lúi-..111-_ ltJl"t··,]t'll "tc·.Jit·\ :t l!:tl.t 0111 :_:\;ti, q•: . ..., J, :ll 
t"'-,() l:·t:alth lliÍÍ\t· ..... /,·1, 1-:tlll'll,c !t· l "fc·llt· ltiJI,kt•l lll"jll:·:l 1<1\ 
...,z,·l\a 1. ir;·, ....... al !·l·'d,",,;,l Ltuilo 1,,1,. "''"~'"'t' 11k ,.] t'lt."l·l!t.t ;tl
.:t l t· c· \•\t•! lll:t...:tlki,;tl r:t:..::t 1l."1i, JIIÍill:c· 1ko · .t/ t'. lll t' l t·:..: 
ll,l:_:\J"t··..,tt.·i Ilk \()'i:t·, ,l lu:!o"Jt:"tl:.\id, IIH'...: l t• ciiJI t•J",,....\-,·"t 

roJt' t··~ ;'tldo/ t\o~ llllÍil' ,·;, .\ IIIÍÍ ,·,.._d 11 l .c·t' 0.1:..! ci f,· t' +·lttl 
[JII\,t·t.tt·l-:..:ui,M·' L"t 1 o~:tlL·t:,. f.tco.11 t·1 l·, t·l k,lt·~t t' It·· ;t 
~c·:..:;o:·d.t[J!, tdoi,Jn·Jl ,··lt· .... tll\011 :..:oJJddal .J\1 ."tl .. :t, J~,.J,·..,,, 

ittl\ llll'l~t·[[. IlO"..!,\ ],t• llt."il\ ;]l\J'JJ\:'1\,J! t•:l:t'_a:·j(...,:"t!, ;J IIJj'jJJI" 
lt.·l,t·l. alJ:t·l\ lll."tr-rtJ:ú· 111·, ... o ltd la 

~il,;r,t ·...,z."tlltak lt:t::í o~ Lo:J:oh ~."l_:..!:..::tl , . .., rt;t·..:.tii,Jt\ ."1"'1 
r t'lll i...,nH·J·c··, (·~ .... zúlt .... :"t:..!:..!:tl. ,·."cllo·at1an t·ht·', 111t' l ·ll li :ttlJ 
t·rcc\l'l \l· lll·k é:ctuk mindc11 pill:IIJaL.tbaJt a/ t':ll],erc .... t::..: ].·.:..:-
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I!.I:..!'~J]d, I,I!H'-..t'ÍI :t \.dl:"t..., cJJ'cck t""l'lt:l"·il. :tlllt'lyt•l.. •'·]c•lt•l 
c ,·:t•l:t·t· :tdt :t\ t"·lllll],Jtt' '· kttl•'t·lt iJIIldtt'', ..., l'.J\t'.:é,úJtldlt'Ji:. 
cl., ....... ~··..:Illik• t·'·,.·,.,·. l":qldJt·l, (· ..... ,~·-~...,()dia !alunl,;tJal, 

\lcl.1 ........ t.tlll ,. ,. l t'- :"t:llk tltindt"l Lor]J,tll ,· . ..., rnínd1·11 
11_,,.!\• ~~ lttÍtJt!c-tt ltt'·p ,. nJÍ'tdt· 1 Jtt'illt'l tt·· .. t,··r.d 

.. b Ü\'ioi bt• nem fogadák öt". 



lk n fi'>lrli m<'·r~l•·kl'l 'lilii<' lt'>llta 1adc'> 11:1·"·'· lllllllk:íjuk. 
han ill-olt n•.'ijuk ...,z:'•'ll :t' t'tlllwr; !_!\:ti·l~'h:··~nak 1':t·...::HJ/,...,. 
l'inom hamuja j.., t·.., kt'··t'l·..!~t·l ,a'litt\. lto~' JJI·tn tnin•lt•JJ 
,!..(,\"arl{,..,;.tg ho('':·nlalo" l1ítt 1 • :11 1td•a:t ,·, t' 1 o 1 \;;,, J.··rr::t' llydl
:-.:'t.!.!g:d t'llt•tJII o·liiJtítk :ti.tl, 1:11• ti' Útai,_ ak.il, jol.!t:ttt urtd 
tH:•rt•k l'gy l•íí· ú lll'·,, tililll Li v ~"·l''tl,i l' w i •.tt:tak 

Rl'n(·zur: S~·ulas :\ladonna. 

'litH!t•n t'tlll~<·ri a1\,o':·t..., 1 a·t ,·-r~•··tt\t''·.ttl \:tl.ttttil_,,·:: 1'1H' 

tnúhan lt~lrel o/t·,·:·t··al, ;t o•t lu!:•jdrllh ··~:t aTt' 1 \. :'tr ::ltn··r:t 
\:lll az inlt;tttH·· t\llt'~, tlla·...::.t":t\ \ l' .. ttl.'tl, kw'(• ·,.···:e t t'' :t 

ll'!..!_l'i\k:'thlt , ..... \111:11 ror.llll t'!ll \il]('-., lllt.''..! (''.,!\ [i't.lll ;1/ ''lll 
l·cri· .. /·!...! lor: t··· t' ,·.1 t':l. :11111' 1 \ :wi, 1-or·tlll.·,.., l't•j,·i '~·Titll··r-1··:, 

[t'l!tt'll. !...O!lt:tt!!,:t:f,'t"liH.ttll•.lil It-! .l'!· t·· _ll('!\ il lill: .l": l !,t•lttll
!Ht/[t•l.;: \o 111a t''..!.\lll.'J-..It·,t. Illiill :r 1' .. 1p.'1l,_ dt• ,· .• ,.,, jll\.1:1 
t'!..!\"-t···..:t·-... !,o\t'[kt·ft'[t'-., [,,,·,·[l,·tJ ,·.~ \,d'o';l:l:tll \ ,][ 111:1 .b/-

1o .. !t•';~tl;rftlk \IIIJ:Iht•zt•'t·· t' \)Íli[IJ:I "l'!lllllÍ ],tt"t' '·Pill ,,tlllil 
\ t'Til:t·'['· t'• J- !t'( l t•\. ~()'llltt!!,tt: ],',-..;J·t'tdllit!, J-,·.i ,, . .,...,,· . ..:11··1, :1; :·11 
t:lluk IH"II.lllt.,!l !Ji, :ti,',..,Jtot !·:'..!"·. Ji.,··....:tJI, t·,'..!.' -..~~·tt, ,Iti k',1..,, 
~o·t nh'·llt'~-..:·J:..:ul,!t.lll ; . ..., ;1 "/:'!1\t ,, .. ·, kia'u.ll :1 IJ··r.li:J-. l1-

ro:1a a':llt l'.'tJt:·tl, lllt'...:h:tll:t '· l' ,,,;·JI, j,J[r,·k 1 ..._;, 1:. ill 

an:l'l\ til"·! ,:]It-Itt•. !Jal!J:l':t'I:Hl "';.·ld.t'l tll.t..:,.t-.1[,, :t:d,,t[ 
a 1':"1p:"ild't.tl Jlt'~ll lt·llt·l n:o 1d:••li 

\ IIHhl ll't'..,:Íildtilt't ("jl,],-.,,,t·,,;.tiiJilkL:II •·-..;JI, .t d.,·, ,·.ll/t·· 
al,arjuk ,,',ILIIIÍ ,, 1 'a"·'illk r~··-..;,··n· :1 11 itiilii :1 l' 1!11k [,q· 

[t.'llt'!t.']lt'" llli''..!ÍI"t.IÍ. 1'!..!.\ l'l:t[ i ILl \)n·· ot l i ,It·, 1-..' t' ( tl't' _11-

10\'Ítl...,, llllt'.t'' J',hlttl" \J:t ',IJ!i\. t: t[ll"[t:h·[lt'l' ]]t'l''..!l'i\l"t.l lHT 

~t']I!H'll. l:t'l'tllt:lrl ..,[j, \i l.'l:..:lttl'tl lllÍl' t'JI,I t''l til·,. o': ,;J!;~II.Itl 
lt•kt'·]t'[,·..,,l·'..!:...t·l :1; ,.,nlwri·t d,·. l. r ,,•, 

\findt•n I':'Jp:.w:lk r.,, i l,· .•. l r,·. ,. l·.,.!,.·,·. ,.· ],j lta~.t,]/, 

, . ...,,.ll:t··tl\t·il. ;t·!lt·_t It•-., t'...:"··:Ji ''',,,,,til tt:·:!l,,., 11-..,!ll.•Z llí 
zt'~tltl :1. 10 lli't!,al ,·t l lit l i J ri, i..., J:l'r ,. ti l1n...:' t'' ,,[[,,.:;J <h t··~ 'li 
tit'-.. J,o-./rJrtdt:tll ul\:t,,.,jtll, 't''l't'l ,.•,·. 1,· t:t'.! \tt"l~ !'t'•[.·J' 
a l, j lll'/ :11 l r , ,,·,t t j',· l '• ;,'1' :, .. -..l r', 1., ':t_' l'· 1 ! 1 1' 

\n::t...,tt•n\t'~' li.tlillll:ll ,· .... :t to' 11! L.1 11i ...,,. 11 1 t.,.:ll.t\ t'l' 

\t'IIIIÍ l' il[ l: t 
~/t'! il l 't"• l t 'l' ll' ·,,: Illlili 't'll l ',IJt.l [,"..., ,": 1: t' 11 (o..: ;_J .:1 \l.t-

:_:\ ill' J :.ti'.'! l H 1\ :t-..t'ol.il illi' ti l h ,·n· t·, l.ti:IJI-..,', ,,..., , . ...,, :l' 111 
dan i' at~·,nl.; 

j.'t'!t•IIJt'l ll Í t.di.l[lill k ,·; t l' :t 1\\,ll j,j, ti, -../• q·,,\ ll l t•,·j :t l 
\j,,.]. l ... , Í\ t•kt•!. t'I'II"Í It• ll :t l 'It ,l ll !t·ll,,.,d ·l l l' l t :l ll i l 
l:'ttl!.! j:'t!. l: n:' 1.1 i'"'" !1:: 'l ~d' -1 11 ll· It· " ,.,.,.1 1 ,. : :.·1 l, :1 

,· . ..., -.;~t",han ,·nli!Ja...,...,uk mindt•·~t'dl t~'-~ minrl<'nkor et.t oz ils
l,erT~zlt~n,· .... túl: l\:1'o'iku" Y:l:.!\111\' EIJIJCJI 'íga'-1/.l fogunk 
lal:ílni al~l·or· i". ha l't'lj a '-IZt~l· ,~..., :-aír a Jé!{'k. 

1:<', t'zt·!(•"i'd JJt~IJ:ín.'· :íltaLíno .... mcg:íllapíl:í.'-1: 

.\ jt·~t·nlt·':.! cl i , . ..._(i...,t'-':..!t'<.,('JI ur<d l, od{, SzPJJt "(>.g<'" .\l,,·:·m k, 
\ll l'i11' i'(t·•:'"al '""\'1111 t·ddi·" :!•i:! l'."tl'a \t'ZI'ile ltizlo> 
1-t.·t;t·l S lt'lll l ·~··lt·l· l w i,·,<·...,k;í i:í 1. at. .\11 ,.:I...,Zt'IIIP.!.!Vli:ízal az 
.... ri.tkl.t·t'll llull:"tlltZt't. lll·il.idll('l.ll JJ·I ,:;,l'.TI'I:l'..., li';rlt~:tclml>n 
l,t'l't'"-11 i í l 

Tl'lt:'tl :"tll.t:..: 11 l'.'tjlil uralko·lo\1 t:,,z:'t•adollkinl. anu·h· 
:'tllil'..!tl·,t t'..:_,,.,,,. t ...,;:í;:l'! ,, .. n ll'·rl t·! J{·JJ\I'·.,:I'"I':J, ha t•llPkin·
l,illllllil\ :1z ,.·...,·.lr·il. :l!llt'l.'·l·t•IJ Slt'l\1 J\~'t•JTt'l ('~\·iill c...,uk 
,.,· .. ..!-. l':·t~1:t Jll"iJ 11·o ltd l t··~ a \jz,•·liklt"tl. :J'Ilt'\lli'JJ .... H :e~ .. !li'JhiJ 

l'.tJl·'· lllJ...,,o ll~:ú·~~.ll. \i-t·! it· a liar.'d 

\ 111:'"'odik ,·., .... zí;;l"lltilll 11. a liarnla'likhan 1.). a nc
:..:_,,·diklu•tJ i"!llt.·l ll. itZ olt.,dikiH'tl t'Jjht"d 11. a ha'o lildJn~t 
ll. :1 lll'kdil,lll'll :.W il Jl\o 11':1"liki•:JII 1::. a ldlt•Jict'dildwn 
\~1. a tizt··li',ltt'll a rn:'tr t''JJiílt·ll :.n .:1 titt'llt':.:_,·t·dil.;lwn lX. 
a lilt''J]y[!t· lii,IH'II H;. a litt•JliJarm;.ulikil:lll lX. a (Í!l'llllt'
'..!"'d!l-!tt'll 111 a li;t'llt.tlt.,tlildll'll t::. a lilt'JJiwlo lik!Jan 17. 
:t \:;t· illl'lt·lil,]tt·n ll. a li 't'tlii\Ol('arliLh:JJl S a 1i;cnld!en
• t·:likill'll li. IHI-..;.ulil,l•an ,:·ldi'..! l a'az X Piu .... XY. 
l~t'!ll' ~~·t,. \l l'i11-.. ,· . ., :1 jt•'t·nlP!.!Í ...,zt·nl"l''..!''"' .\lya. XII. 
!'itt-.. [,j[ il jr't hit•:J l,t'...!.\t'ltlll' Illi''..: "01\:"li:..:. t'•ltt·...,~Cil. 

::~1 l':'q•:· t':..:' ,·.\ 111··1 l'! t\ itlt'ld1 i lt·i·...: ldl ~zt·nt Pt~l1•r ln'tn
l:ltl. :: ,,. li:..: '"!~to l•tl ,·.,.,H··i l11\·:·ti~~' ,.j.,,·]k a liar:"ll. l>..; pe
til:..: ~/t'lll l',··ltT :2.-1 t·,i..:. :2 hún:J;Ji:.:, .~..., 7 napi!.!: XII[ J.cú 
:2.-l ,·.,i:..: ,· . ..,rt! lif'tll.l:ti~·. 1\. l'iu..., :;t ,·.,.Í!_!'. 7 flt~ll:tpíg ~~s 

ll:tpÍ!_! 

Si':Íjl:t:211t··,r·,··! 'o,;'i]dt ural1\oltdl.t:t·2:J r·é~ l..:C\'I'"ebl:ct 
l t·:..:J:o,...,t.:tl.t, itlt-i:..: 1\ l'itt..., l':'tpa. \Ja...,tai Fcrn·lli. 

l.-..: Iti -[,·ti l ,'\'7S-i!.! .. tZ:II :; l ,·." -; hú nap {·..., 2:1 11ap Yí'ldlc 
:1; \rJ\;h,t'!llt·:~' ll.',;al 

ll''...:l"ll\ it!!'! do jd,,l. !J.'IJ'o·n napot Il. J,\y(\J\ 1 /.)2-ben 
lt1! l• t! l :1 1 ~:·q it i l r,·ll"Oil 

,.,.TI.Itll·, \o'l l,u;ltrl, a; t'!...,~i l..:t~l t'•, ft·l ,~, . ...,z.ízadnali: 

tllÍtltlt"l l 1:.tp.',j:l. "-l . .'i!lJ-../t·ri1 1 l :2.-1 il':!' ~tl'lll Pt~l('r\t'íl f'.zrnt 
j),··t\t'-. p.'tp:"ti:..:. a],j 1\t' Jtl:ín :,!lil-:!7:! i·..: urall,o loti 

SI-t•\ ki,ltllúk ...,;,·:;1],(.'111 ti,z't'l a; .\IIY~hlt'lllt•'..!Yh:íz LC!.!

tll•.tli:'tl·a \' l'i11". t!o·nir:il,:ínu .... p:'1p:íl k~lrJolliz:"dt;; az E!.!y
ILÍ/ 1.-Jiiti-1.-.7~ 

( hi•lt"•l,[i,~ !o!..!' ,t Il .1:·1:ro' .-.:!:!-.-.::.-, {da a f\í.p:ík ,·r j 
llt'\t'l ,,,...,;r~t·k t"t-1 11 t'...:,·:"t!:J-.;t:í .... ul, all..:alm:·l,·:tl Lt•!.!!.!Yal;:ralJ-
J,:t:J il kt.t\1'11"·;,,[, lordllltJiJI, t•lii .J:"tlln..., :2:!--.;zer. ·(~C'r!.!<'l_,. 
11: ·,:o:· l:('ill'tk~. 1·. !·:t·lt·mt'JJ 11-...,zt•r. J.,.,·, 13-sznr. 
! 1 111-.. l:! ..._;,•r. lrJt·t· t:: ...,·or· S:'ttJdor t~" Orh:"lll X·st.ot· 

\ !Jo...,-..;t·,,·,,,.ltr P:.lp:·tl, l'itJ...,\ l·-.. l.l'úl ,.:'dasztoll:ík le.!.!
illk:'tl•l> 

\·t·:~ltdi Lo,·.llat"lo;;"t,tlk "-/tTitll Íl-!,. o~/!anal..: lllC-!: 101 
'Ol. h/. ~~~ l't.ll\l;IÍ 1:! !_!'i.trti:J, J:: fl':lll<:i;l Í JléllH·I. ~) "' riai. 

: -..p:lll\() 1 :: arl·il,~ti :! ,::drn.'il. :! ,zt·ntrt'tl!li 1 an'..!ol. t' h.•l-
!;IJiol l 1 Ot'ltJ!.!:·tl t~..., [t.dtll. t'..!\'t:h ],:j.._,.J,h lH'lllZl'ihP' \arlott"l 

'ol, !'.'t~1:t ll:t'_.:\:·tl:h;I;Í"il t•l,·i!l a; \n•.a .... /ellll''..!Yh:í.z va-
LtiJll'h· n·ntllt"·!tt'l Ltr'o•.dl I!..!' lll'tl('t· . .., ~oll 10. · frt'ell<'f'" 
.-,. do·nirlil,:'l1l1h t nlil,lll' a p:Íflili lrt'ltlra cnwllék t'íket. 

1\orl,,tll il !t·_.:l.l:Jf;lla!tll \olt S;t·tJI l ':ÍtH)ill" P:.IJiil. al,il 
t:!l l•t'll 1111..,/ t''..!\ lh··IJ:.I11.' t·· t'~ ko";Íklll ,.:'JI:hl\n\la!.; llll'-! .:'..; 

111, \t:_: J,ortn.'tll\11;:1.1 :1 1 \ti_\ ih/t' ilt'!.!:II:Ítal t:~:!-i'..!. arnik.n· 
\l'l'l.llitlllill:'tll li.tll 

l It·~~~~~,, t·IJ! 1 l l' li" ~/t'lli \:..:.llt'l ll. ll' lll:\ ••-..zir'Jul(í..; 
H l~ l llliktll' ti'7~-]t,\!l \/t'lll l\ li'l' llll"td.i:'t\ .'t \'.'t!:hllnll.ík 

'"'" l,tl/t'! l t'\ Í'..! ,j...,,·l[,• li:t<tl \f,•,h:tll 1117 ,;,, . ..., ko-

A grecciói éjtszaka 
Ur. \'iitint·· Pt•t·~ :\lo.iria .. 

Subasio kürn~·t·kt·n. a m;.u:a~laton. 11t'h.1n~· hatalm.ts 1';1 
tü\'t•bt•n me~:lllunk t·~ lt•h·kintiinl\ a vüi:.:~·Jw. Elh11\iilii l.tt
\'o.iny! Ott h•nn. nwsoh~ú \·CHI.!~· t.irul t'lt·nk: iuhhlt'lul .t 
hart'ia~ Peru~ia .lll firt. l<.ih:iníil t•J.ii .... t~lal.u..:kt·nt t·..,avarollik 
t·~~· fol~·úc·~ka. ma.id kihontakmdk a p.ír.Jht'.l Santa :\lari.t 
Uettuna, Ut•\'aJ,tna. Fnlignu .... halft·lcil iitlt• ~lt'))"t'J..:hen a spo
h•túi \'(iig~,. n~·ilik nw~ plfittiink. :\lo~t et.:v par;ín~·i ~.:ut tt•mtl
lomtnl akad mt•g ~~t·rniink a t.L\'tdhan: l:in1 Torto :o.J.t•ntl'l~·p 
t•z. rt·";:i ft•rt'IH'l'-' n•mPt<'~(··g. anlt'l.'· a s/om..,ú·llo,, kan~·an:··, 
rohanú pataktúl ka1,ta rwvd (ltil.::u .... Tur·tlr....). 

.\ na~:~· kiráb· hírnüke. Szent Fert'llC' már munkája kez
clt·tt·n t•l-c•lnmult r«"mt'test·gbl'. hog~· a z t~ l ö ,. i z ek r o r r a
" .í ,. a l ii d í ts t" l t• lk t• t. ~s ilyt•nkor a buzgó imádság rsen. 
tit·:-. úrúit tültüttt• K r is z t u!" kl" r es z t j l' t ö\' t• b e n. Ezek
ht•n a JTnwtt'si•gt•kht•n: barlangokban .. sziklaodukban. diilt•
dt•J.ü \·i:-.kúkhan t•rú:-.iidik a munko.ihoz ez a kirát~·i lélek. lg~· 
lt·l.iiik .\s~isi nwl!t'tl Cart·l"rit: a hirl"s Rit"ti \'tilg~·bt•n .~untt~ 
( 'nlumhut. a ht'J::\'t'k küziitt Poggio Bustond, a \'ölg~·ben a 
kedns Hivo Turini. ahol Porriunkulán kívül Jegörömestebb 
idfizi;tt t•., u;..:v;,Ult'~ak a Hil'ti \·ülg-y vadregt'n~·es. f"rdös vidl'· 

181 



k~n " festlll g r e c c l 6 l r e m e t e s ~ g e t. latos tlszt4n, csenglln szárnyal az rjben és belopódzik a sd-

ldt" váuott három t'vv~l halála t"lótt, J 2 2 3 - b a n. ami
kor ll'gkt"d_:t"s~bb iinnt>ph a k a ~-á es o n :V t. kii!önös. !"r: 
ll'!rSt'ggl'l és áhítattal óhaJtotta m~gnlnl. Grerrlol joakaro.Ju_k. 
G i 0 v a n n i O p ll i t a. a \'á roskával szrmben f'2'Y rrdos, 
bozótos szikl:ít adott lt>ll'l<'ll~drsr~ a tl'sh•t'r~kn~k. S a Povt'
rt"llo ÍJO' szólt 1\lrss('r Giovannihoz: •• GrN•C'ióban lii?('rf'tn«·m 
töltt"ni a sz f' nt karáeson~·t! Kl'rlek kt"'rrss az t"'rdoben egy 
barlangot. állít•d bt·I~ a j.íszolt. sZ<'n:ival. D~ ~z iikör és a 
szamár Sl" hián~·ozzék: Íl~Y It· g~· r n mnidf'n. m 1 ~ t "~r t 1 «:
h .. mb .. n ,. o l t a rsodálatos r.its.akán. Surt>tnt'm lat nl l'S 

átért"zni. mi:~·l'n h•hetett a pásztorok öröml". amikor köszön
töth'k szt>~:t'n~·~ .iászolkájáb:m a drága Kisd~d~t!" 

vekbe. . · d d -1 t d · Azután prt'dikál Beth·hrmröl c•s a Kts. ~ ro . s rz a ra-
ga szi'p n~v~t mindig olyan lá~::van. ~·engt•drn e.rtl kl, ,.mlnt-
ha bár~i.nyka hégf'tnf'". , , . , • 

Giovanni tál{ran:vílt szrmm~l nrzl es sz1vevel ha.llgat.ra. 
s ím~. a h~szi'd alatt - eg~·sz~rr~ mintha l' g :V k ~sd e rl 
g :v<" r m <" k p i h<" n n~ a j ás z o lk á~ a n. -~ l_s z 1 k ... 
vagy tán nt'm i" élö":' Szf'nt Fl'r~n(' odalt•p ho~za es kar.1a_ba 
vrszi. t:rre fiili'brrd a kis alvo. elmosol:vod•k .• areoes~a.ta 
csupa fény lf'sz és krzN·ski·.iét kin~·u.itva. megsimogatJa a 
Sz~nt borostás ard t ... Csoda tiirl<;nt ... 

Giovanni O~llita szót foAadott és mind~nröl gondosko~ 

\'alóhan. a Povert>llo szavaira a kt>mt'n:v szív~k mrglá
gyultak. f~li•hr~!lt hrnniik .Jézus. kigyúlt benniik Krlsztus 

szrr(!~~~imutatás alatt nagy c·s~nd volt a A"rereiói rrdiíhl'n a 
fákh·afi•n\'I'S harlang kiiriil: csak az áhítatos felbuzdult szí
vrk · dohn.gása hallatszott. t's nal{y távolban az angyalok 

dott. . .'. 
f:s karársonv t;itszakáján - ime, ml'gmozdul a grN'l'IOI 

t'rdö. Fákh·ák l~b.;gnak. SZI'nt rnl'kl'k z~ng~nrk az c'jbrl>. 
JönnPk -·tódulnak a körn~·t'k lakosai a h~A'YI'khöl, a völ
g~·t>khöl. - Távoli zsolozsma hallik: jönnl'k Szl'nt Ferl'nc 
tPstvérel ... 

t'n<'k<' tán... • 
Cs n d a t ö r t t' n t ... suttogták az ~mht>rt>k a mlse utan, 

hazatéröhrn ... Ff'rf'nr tf'stvér szavai <'Sod:i.t müv("ttf'k" ... h 1-
sz~n ann~·lra szt>rl'ti a hetl<'ht'ml Kisd~det ... S ott áll a súnával tl'lt .i;iszol a sziklaharlanghan ... 

akárrsak Bt"tlt>ht'mlll'n. - .\ f:ikb·afi'n~· nappali vil;igo.sál{ot 
áraszt. Az Pmht>r~k m~A"ilh•töd'·~ ti·rdre borulnak. 1\l e g ke z
d ö d i k a j á sz o l f ö l ö t t a z é j f é I i m i se. 

A f;íkh·ák lassan kihamvadtak. A ""'nt t'nt>k rlrs<'nde
siilt. Hall~:~taA"nn hallagnak a máskor olyan hrs7Í'drs emhe
rf'k. Ki·r~f's tl'n~·rriik kiinn~·rt n1orzsol f'l a szf'miikben. 

Ferenc a diákonus. énekli az t"vangi•Jiumot. A sovány, 
halván~·. kis ember an·a kigyúl. átsullemiil. Hangja csodá-

Fiili•hrt>dt a Kisd~d .Jt'Z\IS a grreriói t•sodálatos éjtszakán 
- a szivl'kben! 

P. Turchányi Sebestyén, O. F. M. 

N'f"mri•gen u.isá~ok i·s lapok foJ;:lalkf'7.
tak vele l'g~· országos \'iszon:vlatban is 
na~~·szl'rü kl'zth•mi·n~·pzi·~i·v('l kap<·.,.o
latban i•s - ma már az úhudai tf•mptu
bf"n porladozik. :\kik ki)Zt•h·hhröl ismt"r
ti·k. ma sem akar.i<ik rlhinni. ho~~· Pz a 
nag~·szerü l'mber. f'Z a SZl'L:"t-·n~·st·'J.:t.·b('n 
ann~·ira fprrn<·('s. l'J:"~·{•niM··~t··hpn ann~·ira 
l'rf"dPti. ti.ltalánus ht>úllitott!'iÜJ:"ÍI i~azi 
polihisztor. Pl az {•lrtn•valú i·s talpra
rsrtt SZPrZl'tl'"pap nincs tiihht'•. Srhi•z iit 
.iPilrmf"zni. mrrt S7t.·lrs ~zín~kálájú l't:'t··~7. 
t'~~·t··nisi·J:"l', dr rnt'L:"Ís kiinn~·ü fpJadat. 
mert a IP~t>Jir-ntdPsl'hh t~ivlatnkat is 
f'~~·befo,::-.ia sa.hitságos lt'-n~·f". 

:\zok küzi· az Pffih<'r<'k kiizt'• tartozott. 
akik a tl'ttr<' rnindi~ ru~.rahnasok: <'"'t'
lt·k\·é!'.rr sziiktr-tt. St'm hántotta a zíír
zavar. t1.1lziJ nptimi7musában nPm is hi!t 
a pcsztítit \'iharokban, rsak ('St'lf'kl'dni 
akart. Pt·dig ul.\'an századnak ~Yf'rmP
kf'. ml'l~· t··vszá1.adok i-rti•kf'it pus1.títntt.1 
Pl. nr P. Sc•hrst~·i·n nrm \'olt szkrpti
km;;, aki boi.rrniJ~·pn \'állalkozásra is ~lit 
mondntta \·nlna. hn.::v hiába,·aló. Sem 
\'olt álmodozó l'mber, sl'm a rnultban 
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t'lö fantaszta. Söt a rfA"i•fgrk s~m ha
tották mrg. m~rt a7nkhan a mult IrH·r 
i•lt. neki pNlil: a .. ma" flrtr krllrtt. l.r
g~·en az akármil~·rn robotoló. vakm('ri;
t•n szá~uhló. idrgpattanásig ff's7iilö. ro
hanú t'lrt, rsak a század iitt>mi•t dalnl
.ia .. :\zi·rt \'Olt kf"d\'f'llrf' 37. autó. motor
kt~r{•kpár. és a tr1efon. :'\1i1~·rn kiiliini:~;
si•gf'k ezek a \'onások f'O' fPrf'ncC'!óil pap 
i·I('H·hf'n! Ol' ('-.;ak annak. aki nf'm tud
.ia. hoe~· a ferenr('s i-lf'tf'"zmény a IPg
f'l!~·('tf'mPsrhb. :\7. F.vane-i•linmon alap
szik. ml'h' í~, .. iPllf'lnzi Krisztus l"run
kat: kHriilj;\rt .iilt h•vf.n. 

:\z a 31 PlrU·v. m<'h·rt a fiildiin lázas 
munk~i.han tmtntt. roppant kr,·i·s ahhoz. 
hog-~· \'alaki naJ:"~·ot alkuthasson. !\"f'm 
is )('hrh•tt h('ff'.}<>zpt( ('~~·(•nisi·~. Or ho~~· 
honnan \'('ttf" azt a ~ok ismf'r<'trt. mrh·
lvf'l mindPn tl'rhnikai ki·rdt~st hámula
t;.,s .iártassoÍA"I:al krz~lt. nrm tudhatiuk. 
F.lr~: \'Olt PA'~' tekintri a lrgkomplikál
tahh ei-pf'Z('t bl'l~l'.h.•br. hoJ:"~· mrgi•rts<". 
\·a~~· ha krll. mf"g.ia,·itsa. Sokan f'77t•l 
kapesolathan azt gondolták. hne~· páh·a
ti•n•sztrtt: talán mi·rniik•wk k~llrtt \'nl
na mf'nnil'. Df' r1rk nf'm ismf'rti-k pani 
ldkiih•ti-1. l'api lrlkl" tiszta \'olt. mint a 
kristál~·. SZN!<;n~·si·~f' r~i·szl'n a ronc.vn~
s~ít:"i~ mrnii igi·n~·tl'lrnsi•e. :\ trf·hnikat 
pPdic- a IPik<'k ~70IC";ilat;'iha akarta fi•r.1i. 
Fo~lalkozott .hit!>i7Úti·r Plk···~zítést·'\"t•l i•p
prnúgv, mint trmplornfííf•··..,j módszt·rt·k 
liik{•lt•tf' ... Íti•s{•\'(•1. ftpntlkíviili útakon j .írt. 
amii·rt ~nkan iinnf'Oí'lh•k. J\ di('~(j..,~·L .... t 
a1nnhan mindig foltos (•suh~i.j;íra h:iri
tntb. m('IVP( nt·m \'(•tett If' spm a ('~oit•r
ki•szt~ihort;kh1.n. srrn hf"tonkf"\'rr•;"'ll<~l. 
"'f'ffi f'iq-ún~·t;ihorhan. ('J.!~' tartotla. hfii!Y 
Krisdus Jl:lP.hínak S7PI!t··n~·('s ruhá.i:it 
mindrn munl;;a mPI!S7rntrli. 

!\li·'ti"' a soknhlalla munka volt tra~i·. 
dili ja, llt·rkult·stt•rmPtt'·hpn a \'i•czt•tf'f 
hordozta. Tra~ikus. ho~~· mindi!~ a:~ 
an~·at.:eal kii7diitt t··s vi·~:~o;ö J.::\'iÍi'Pimd 
nrm arath;•tntt. :\n va ei alkot~isnkhn7 '-ok 
an~·atd kt•IJ. f'I'-ÍÍ..;nrhan pi•Ju, naf.!~·tií1-.·. 
ki'Oi•r1l'(Pú·si lf'ht•ti).,.(•J.!, SPf!ítíímunkat .í r
'-ak. S nPki rniruiPz hi:in~'Zoft. :\ va ... ~ 
h:om nrm JD'iízi snk~iig a kil;iLi ... t llan 
harC'ot. )ft \'olt \'i'I!ZPh'"' tt'•vrd···..,t•, hoev 
\·akon hitt \'asrgt·..,7si·gi·ht•n. lll' .tllwt.i·
sai ls ft'•Jhrmaradtak. Csak rev nura
danfl{, munk:íia \·an: a nasar~··fi ff•mp
lnrnfiítt· . .,. s1rrkrzr•tr. ml'l\'i·rt a hi\·PI( ,.,_ 
rri áldják. Dl' PJD'i•ni múd~zt•rt·l itt sr 

tndta már formába iintt>ni s lgv Mkak 
fájdalmára mind~nt magával vitt l<oral 
sír.i:íba. 

Dr Yalamit a7rrt nl" f~lrd.iiink ri. F.g~-· 
SZ<'Il rlreett az ;j)!lnzat oltárán. S~mmit 
srm tartott ml'J:' ma~ának. ~rm nYH~al
mat. Sl'tn pih('n(·oo:t. srm ki-nyelmet s lá
zas mnnkáhan fl'liirliidíj fiatal i•lrtf" a 
I«'A't"rli-I<Psrhh ;íldozat. f:Irtl' nrm siirít
h"tö iisszf' ahhan a mondatba.,l, m••ly 
kopnrsi>.i;ira \'olt ír\'a: i•lt 31 i•v..t. l~oy 
módosítanán1: Slf'll\'('(lrtt :n Pvt•t Ps ()o1-
gn7ott r.o esztC'ndiit. Sir.i;ín a le!l'szc·hb 
g~·iing~·ilk a szf'ei•nyl'k kHnnyf'i s: '1. h~il:is 
hínk imái. :'llííkiidiitt Kassán, m«'~:halt 
Rtulapf'C;;tf'n s - hi!'isziik - mf'~n~·ugo

dntt az Cr irgalmas Szh·rn. R. l. ''· 

P. Nárn11 Knpisotrán. O. F. M. 

A BF:Tll/.EllF:.i1/ KIRALYilOZ. 

ll o J1'i:1d1111á Í(! H nli ln1ni)sök 
F./,'•d r('térdell!t'>-nk 
Rf'tlchf'mi kis Jt;:11~11nk 
S csnk T1~rwrl .<:::Trf'tnhlk: 
Fm~s:: 1'i1áq mrnn~lii'cl ,<.;:cb/J 
S H/f'll1ll/il·f'l }•lbh 1'0/ria, 

Kn rúr·sm1 1d ht~J...T.<::St~~wcl 
s~í,·iin1:L,·II ,Wn(JTna. 

óh 11(1 111 J.:iin1:. (/l:i1: itt nwsr 

Rl'11f'IJI'111i l:is J,··:us.unk 
Frp1 /r'Tllll' fl ldl:ir•1k. 
ICr·,<;i s~ÍI'I'r/ Jll'lrl ftí illa 1Í!1,11 
S 111'111 ,.í;r,•:lll' ,··rtr1111,· 

S dr1'11111~d a ,<;nk-.o.;lll: f'Sr!JJÚo.;l, 

~'Tit ll!r'f/r;n/r•nr,•/1 ;;nk. 

ITa o:: r•r,,'·s~ .'\1cunlflrnrs:áH 
C.•·nk T/•.rJr'd s-r·rctn,• 
Hr·rldu·nri },i.-.:- .J,;-II"',trlk 

( 's(l l: 1!()- ·ri d -..:if'tl!f' . 

Ep11 lu~·' 1t''llll' cq/·s-.: 1la:ri11k 
,r..,'·r·nt S Íl'r•d fl IIIIÍ(J/11(1 

S f' lrÍII!I ,,-."Ilf' ",;,;rlcn 11!0fl,11llr 
f:!IÍ .'--Í 1'(.'f l'fÍI'if/. 

r;'ll'!'llld:s:irrl'/ ,,,,,llllk lliJ::ád, 
J\,··rulr 1: .-..:r'rJits l71Jllkl'l 

Bd/1'}11'1111 .kin r .T1'':-11.-.:. 

.'\ 1rlrl 11u·r1 111'1/r:l'funk. 
I:nrJIII>f/Jrrn rrr/ 11ri/unl,· is n 

Hd!du·nli ~·-..:i!luq 

Anu·h, 'll'hrnk ;i;rn l1itd 
s fullrímarliÍ'>'I r(/t. 

Hajnal Agoston. 



P. Gorzó Anaklét dr .. O. F. M. 

Hz a karácsony l'em december 2.5-
~n van . . \ k;'csi lé: u.<' a akkor m i 'l
denkinek mrgsz Irti!: •'s r:dnt,.n
hová elkddi afrím/é ait: u csillo't'• 
karácsonUfrít, eu' rot, d 61, tl/m ·t és a 
naguolma/; a l:arácsony' /:~két. /:'~ért 

'm'ndcnkié ez a /.or<ic.w·:u, H •wgrf em
beri családé. A székely csql id ann :l 
szerénye/JI,, ho :y e:t a m'ndt•nki la
rácsonuát csak a n a·,a sz imára sajá
llls·J k·. Oil nem! r:zen a t.anícsonyon 
/j is minden jó ~~'Clralú emln·rrel el
megu a templomb·• és ott, a l:arácso
nui énekel: fönséges, mrfe·1. llll<ilJUli 
/!ékessé ,et suqárz6 dallama ·ba·• és a 
karácsony' iinnepe': nagy mis:térium:í
ban kiéli az r•m/Jeri IN.:!: és szí" leq
nemese/J/J érzelme t: anuáskodú. qyer
mekbabust,a/ásait. A l:icsi. pirus em
berszí•• fűsllelen lríngjával. a s:en·lct 
puha sclrjméuel meqc ragutja /Nekl>cn 
<1 jás:o 1bfln fekvri, d derg·; l\ srh•d..t 
s Rajta T.:ereszl•ll m 'ndcu részvétre vá
gy6, elhagua'ott em/Jal. ts ig!f eq11 
pár napi'! mindenki iinfeláldo:ó. szi
vét oszto•,at6 antfáv í v ·unzik. Szerr·/. 
megl,oc.<tijt, lwlmsgat, melentfrl, ho•m 
leqalá/J/1 igy v s:onoz:u a: ti /w:z·ink 
/elwj/6 jóságú/ . .. 

A székeiu család l:arácso•llta ezut ·n 
kijvet ez k. Akkor v 111, amikor már tlt
laidonképpen a !.arácsonyi iinnel' vé-

gére jrímnk, vlz!:eresztknr. Az 
ríjs:i./6/t. K'sdet!el Uti!fUnis ek! or vi
szi /Jr· fl lui:s:en/t1ii pllp a s:ékeltf 
csal(u//Ja. Ilfert h ·sze n e:en a napon 
a pa1wak m'nden szé'.e/y csflládlm el 
kell mennir. ho:m p·1fd áldrís-illal azt 
a békét hev'rme oda, flmil a l1e/lehemi 
Gtf"rmek l•1wzotl a földre. l:'zérl a 
pap koru reqgel mer(ndul a !.án/orral 
és a mrniszlránsokl.al, akiket «vidi
nrus:nknuf.» Ilf' Ut•: a n~ p a /uízfJava/6 
twléf'tsilk ·or mond"ft ucrs m ·att: cl' i
d imus slelium eiu.< in Or:ente - T.ál
t•d; c.<'//a!ir!t nap'. elr·le/1)1 ,,lb .. és meq
kezdtidi!: fl s:entelés . . \ pap áld1st 
momiPfl megh'nti az e•1ész l!tízut s:en
(1'1/"í::el, majd 111'''/1'-'ókoltalja a !.e
res:/el m'ndenkinel, e•tY-'ét s:ót v·ílt 
a há:/J<•I ek' el, akik valumi /:is aján
dékol adva v·s:ono::ti': a: /j {líradsrí
gát. !:-gu né!uíny toj-'s/ adnrrk, avaqu 
néhtíny f /Iért dob 111k a szen/ellvizes 
lis/b" és é_;/j qyerlytÍu d, am'nt illik. 
átkfséri!: a s:oms:éd/11/ a pUfi s:e
méluéhr·/1 lrívozó Jizuskríl. ts ez Í.'J!f 
mem1 add.[/J J11í[J n'Índen t''lftes csalá
dot vé:,·g lrílogatlull a f<ildres :rí/hit 
ls/cn. 

l.'rmik-m•'si': vidé!:ell érdekes szokrí
so/; ·al .v rrond ·sl•kkal b1ícsúzna/: e' a 
há:tú' 1': alkalomm<~l a ,,apol /.lsér{j 
111dimus:ok. 

A Nyárádment~n, az erd~l!Ti .,azent
földöno pl. érdekell ~s kedves nokds 
dlv·k. A lányos hdza'.ban a Mzszen
telhkor maguk fonta szines kender 
vam1 g!Japjúfonalat akalizianak a kis 
m'nistránsok nya'dba, amit eképpen 
köszönne/; meg rigmusokban a kis 
tduoz6 legénykék: 

!6 fonó, jó fonó. 
Hajnalban felkeM, 
Hat lovas n ·ntóval 
v:g!Jenek férjhez 
A legszebb k legényhez .. 

Van azonban olyan há.z is, ahol 9 
ki.• miniszlránsok nem kapnak fona': 
lat. Mi mrís oka lellelne ennek, mint 
a fonni nem tudrís avagy a széguenle
tes lusla.wi•,f .Ileg il kapiák ezért az 
érd•·mesek a megfeleM lec!.ét: 

llossz fonó. rossz fonó. 
Rozzant ta/y 'gávai, vak ló v<~ l 
Vigyenek férjhez 
A legrosszabb leqényhez •.. 

A házból k'érve a minisztráns a fo
nala/ a n!fakdl1ól kial:asztua, átadja 
e•m mum b•I/!Jnl c'pelő embernek. aid 
az ajándéko! at: tojást, fonala/, ken
dert gyűjti és akit kedves Ilumarral 
"szamárnak» nevezell el a székely. 
Hiszl'n Jézust is csak szamár vitte 
mindenhová a földön jár/ában. csak 
az v'heti u Neki szánt a;nnd~J.okat is 
és csak ez az e7yszera állat juthat ki 

Neki al:/;or is, amikor elindul sokat 
szenvedel!, koldus népét látogatni •. . 

Betegségünkben orvosságunk aki gyenge, az keresse és biztosan megta)álja, me~rkapJa a 
lrgerösebb segítségét: "Kérjetek és adatik nektek". 

Szent Ferenc missziója a társadalomban. 

A kltartó munkához erö szükséges. Nemcsak testi, ha
nem főleg nagy lelki erö. A világháborúk gyözrlmét nem 
azok a hadseregek vívták kl, amelyek győzték fizikummal, 
hanem amelyek lelkileg erősek voltak. 

A lelki eröt, mikrnt a testit. táplálrkkal lehet fenntar
tani. A lelki erő kifejtéséhez <'s biztosításához nagyban hoz
zájárul az imádság. A testi életben i·s egi·szsi-gben a levegő 
igen szükséges. A jó levegő friss, egrszsrges, tiszta v<'rt biz
tosít, a szív egyenletesen dobog, jó közérzületet tcrrmt s 
nagyobb munkateljesitményt eszközöl s tetemesen fdlesztl 
az eröt. 

Az imádság lelkünk l-lt..tö levegője. Ebben biztosan 
élünk, vagyunk és mozgunk. t:z terj<•szt magunkban és ma
gunk körül erőhullámot, Jevegüjáratot, mely mindennemií 
munkára kt'pesít. Jó levegő Itiján a tüdő m,•gb•·tegszik, úgy 
Imádság nCikül lelkünk lesz beteg. Vannak tüdőbajosok, 

gyenge-tiidejűek a rossz levrgö foh-tán, úgy IHekba.iosok, 
gyenge-lclkürk azok az emberek. akik az imádságokat foly· 
tatólagosan és szánd<'kosan mellözik. Böl••scn fejezi ki rzt a 
nagy igaz~ágot Szent Agoston· ~\ki jól l•" sz(>p('n l•s h('I~·t•sl'n 

imádkozik, az jól, szi•t•rn, heb·•·se11 i•J. Az imádság természct
feletti erőt köil'sönöz i·s ad a li•lrknek. A jó Istent szeni 
meg szővctsi•gcsnck. i\lár p<•dil: ahol lslt•n van, oh biztos a 
győzelem. lsten a legerősebb, júl mondta Szent :\lihály f<i
angyal, mikor l.ucifert és pártiitö társait a pokolba lt•taszi
totta: Ki olyan, mlnt az lsh·n? Szent Pál P<·dig kiivetk<•nt<·
sen állíthatja: lia lsten velünk. kl ellenünk? 

Az ('r Jézus határozottan feJszólitott mindcnkit, hogy 

Találó közszGiás: aki fél, az Imádkozzék! Aki pedig nem 
tud imádkozni, az menjen a tengerre 8 ott megtanui lm4d
kozni. Az élet tengerén ls sok a veszély, elnyeléssei fenyeget 
a búnhullám, remeg a lélek-ladikos, de ha öaszekulesolja 
kezét s égre ernell szemét, félelme rllgvest elmúlik 8 er&. 
karral ki tud evezni a partra. 

Szent Ferenc atyánk világi rendje lelki eröt klllcs3nllz 
tagjainak, egészséges levegőt ad a léleknek, mlkor elófrja 
szabályul a napl 12 Miatyánkot, tldvözlégyet és Dlcsóséget, 
egyben ajánlja Szüz Márla hét örömének olvasóját s a ha
Jottak<'rt a megemlékezést. De ezekre nem bún terhe alaU 
kötelezi öket, mint ahogy senkit sem lehet kényszeríteni arra, 
hogy sz<'pen, jól és helyesen éljen. Mlndeniitt az akarat sze
rrtJel főtényezöképen. "Ha akarsz - mondotta édes tldvö
zítünk - az örök életre bemenni, tartsd meg a parancsola
tokat". Szóval: ha nem akarod, szabl\don megteheted ezt ls, 
módodban áll ellenkezőleg cselekedni. Rossz levegőt és tiszta, 
egi·szst'ges levegőt szívhat, élvezhet bárki, teljesen töle függ. 
Ile ha beteg lesz. magára vessen, önmagát okozza, mert saját 
vesztét idézte elö szándékosan. 

Szent Ferenc kövelöl azért egészségesek, gyözik a mun
kát, erős('k kötelmeik teljesítésében, mert az imádság ózon
dús levrgöj,<veJ telitik lelküket. Istent hívják segítségül. Sz~
P<'n s esendben élnek, mert mindennap "trénlnget" vesznek. 
kifrszítik s edzik lelki erőiket. A nagy életművész, Jéz11>1 
,;u szrmeik elölt, Ot utánozzák. ..lia ketten-hárman llssze
g~·ültök az <'n nevemben, én is köztetek vagyok". Az Imád
d<: mindcnnapi RYakorló Iskolájában, dresszlrozzák magu
l<at. hogy az élet harcterén Szent Ferenc példájára hősként 
küzdjcnek. 

P Réthy Apolllnárlsz, O. F. M. 
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Himnusz a holtlo~ An~·~ílwz 

(Stabat motcr ,..;pccio.,a) 

Atna hires Srabot motcr dolorosa k;:tr<l

csonyi YÚlhJzata. XIV. !'ZÚZndbeli r~....·

renrcs ~zcrzüt.lll. 

Allt az anya. E=zl·p Yir.:·lg:-::z;.'t\. 
kisflúnak jú:'zolyfm;:ll 

Yígadoz\·a boldogan. 
Bun:!o sziYL't a yigassúg 
hul1:11nai áth;:ltott;:)k 

hömpölyligyc g[ltt;:ll:ln. 
0 meiY \·ig ,·olt l's tnch· bn~cinf!. 
ki. nC'nl i~rl1ert ~cmn1i t~Jltot. 

szláC'n 5-ZUl\"c cg~·!lút! 
Hogyan tapsolt l·~ új,iongot t. 
lclkendez\·L' rcúomlot t. 

megpillant\·ún n1;~~zatút' 

Ugyan ki ne iin·L'ndcznl·k. 
lútY<.'m tiiltckczni ck;\.l·p 

Yigas~zal a ~zC'nt :-:zuhit') 
Ugyan mC'l:'• ~Zi\· ne rcpcsnc. 
f\á,·al hog~· cnyC'lcgn:-

látja jútszadozni őt~ 

FERENCES 
Kedves :'llunkatársaimnak i·s Olvasó

imnak boldog karárson~·i iinnt'Jirkrt kí
vánok! Szt'nt kará<·son~· bt•keje kis idő
re elfeledteti velünk a körülöltiink zajlio 
<'let keserü szenvedi•si-1 •'• háborús bor
zalmát. G~·ermeki kh•kkel frledkezünk 
rajta a kis .Ji·zus születi·si·nek titkán. 
Nem aggódunk. a komor gondokat ki
verjük fejünkből. és trl.iesl'n a kis J<'
zusnak örülünk. ("g~·. mint g~·rrmekko
runkban. Csak ezzel a li·h•kkrl n~·ílik 
meg a karácson~·i keg~·eJmek áldása l·s 
b<'k<'je a szi\·ünknek. kap hel~·et jóki
\'ánságunk eg~·mas rlrti·bt'n. f:p a kis 
Jézus meg",jelt•ni·se biztat a lt•gnag~·ubb 
rem~nysl•gre. :\Jinden g~·rrmt•k ~ziih•tl•!ooot' 
bizalmat jelent a jövöbt•n . .\ kis Ji·zus
ban ez a remfon~·kedi•s eg~·eteml'sl'n l'm
beri arán~·okat iilt: az t·mberist•l{ bizal
mát akarja erősíteni ~ jüv('ndö gyözt•
lem iráne .. \ bün. az aljasság. a sz('
retetlensi•g i·s hitt'tlensi•g közepi•ben áll 
Krisztus immár kl•tezt•r l·ve. mindíg a 
diadalt. az ('r(·n~·t i·s a szentsl•get hir
dette. :\londhatjuk, g~·éin•lmest•n hird•·t
te. mert a gonosz mindíg m('gbukntt. 
Krisztus pedig ma is g~·üzeth•lml'sk('(lik. 
t:zt a szeml-b·l"s harfol vállalja Krisz
tus ma is napjaink antikrisztusaival 
S7.emben. Bizzunk bennt'. ö ma is mt>g
váltja a világot! t\ kará(·son~·i Kisded 
évröl-l·vre megújuló reml·n~·st··gíink ab
ban, hog~· <·sak Krisztus g~·özhet. s ha 
mi is Krisztussal tartunk. mi is t·sak 
diadalt arathatunk: t:ttöl a hittöl átha
tott szent estét i·s ünnepet ki\'ánok 
mindannyiunknak~ 
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Fajtújill·l"l látja Krisztust 
fúzni jiunbor úllatok kiizt. 

t tin·C' " tél vad fogú t. 
Éde:-::-:l'gcs \'l'n't lútja 
n~·(i:-:zörilg\'e púlyúc:;;kt'lba 

n~·omni rongyos júszolút. 
S;,crctclnl'k :;;zl'p forrúsa! 
a\·~1:-:s be l'clcs titkúba 

:-:ziYt'dlwk; l·gjck \'cl 't;~ 
Szíycm lúnggal hadd lobo.!4.ion. 
l':' e:-;ak Kri.:-;ztu:-:l·rt doiJogjon. 

1111g ö i:-; mc.'g nctn :-.zt·rct. 
Ahiott an\'a. ne L.1t!~1dd !Hl'.~: 
a:'. ÓI ~cbZü fajdalma.:-; :-l'b 

drul.iun ki sziYL'Il1t'll. 
Annak ki az l·gbol :-::/.~1kadt. 
kÍ!liÚt .ll tC szl'l;:ln f~,k~Hlt 

· llactnai\: o:-'zd n1cg \"Ck'm. 
IL1dd \"irlL;liak l•s ctllol.i~lk. 
kis .Jl,zu:-:1;.ik uch·arol.i<lk 

cg~·huzan1b<tl1 holtllJni.~. 
A ll' tllFl'd lnelcngt':-':-:cn. 
tbd,d hog,'>· li:elhcsscm. 

szÍYL'I11 ugy úh<Jjtozik' 
S!l;zci\: szüzc. :-:ugara:-; fl-n~·· 
lq2,\' szt'unnmr~1 ig~ii'. (isyl·ny 

iamborabb c•lct feli'. 
f:dc.~ gondbdn Kirszttt.~t htlrd.i~lm. 
h;ilni kl·:-:zcn. a ja:;;zolban 

!:i a hat'llt n1c.:::?.lill·. 
Szl'P fiaddal t'!..?.~'C':-'i.il.iPk. 
mint :c. niL'.~ is rl.•:o:zcgtiljl'k 

:-:zcrl'lml·nck t üzbL)r;úl. 
Tuzct fo.!:!\'i.l. lt'ln!:!ra g~·ul\·.1. 
n1;Ildl'n l·rzl•k L'l;Únul\·~~ 

í\\' n1Cl1\'l'.C./(Í:-' L.d.:;•lm;·m. 
Orizz~·n liacl s n~zt•:-::O:t'n. 
dd\·iinü~l·nt c-JiilL'!..!l':'t'n. 

:-:zúmk!\·c~l·:o: ii:-:\·en\·l·n. 
~ li l<'.~~·en. tc:-:tcn1 h~; h:dna. 
~L-J;->Plll tLincWklü jutalm<~. 

mindtiriikrc az t'n\·l·m~ 
Lutill b()/: P S:cflu Dt..'lit'-"· O. F . . "\1. 

SZEMMEL 
P. Gemelli Ago,ton Fr a n r isk a

n i z m us a neg~·l'dik kiadást ért ffil'J.:" 

Olasz0rszá.otban (Sot. t:d ... \'ita l'" Pt'nsi
ero", :\lilano 19~2). A saj!ó fio:~·elme kii
lönös rokonszcn\'\"l'"l foglalkozik \'t•lf:'. s 
nagy ism~rtetl·sekben újitja meg Sz1•nt 
Fer~nr At~·ank szellemi·nek di<-sl-rrti·t. 
Gemelli nag~·szertí fe.iezctekbl'n \'ihigít 
rá a fl'"rCill'l'"S SZ('IIem titkára l·s cn·.ii·r<'. 
s ml·gis mind('nki a7zal a mohósággal 
lat hozza lsten Szegi·n~·kdi·nek Irlki 
l'lemzi-st~hcz. mintha maga akarná fel
fedezni. s úg~· ujjong rajta. mintha ma
ga frdezte \'nlna fel. Fellobban a szent
h•rcnd ll• lek h•gg~·iikerest'bb sajátsága: 
a szcr('tl't. S ez a szcrctet valúsul meg a 
h·\·l·kf"n~· l·let Ullostols;.igában. l•s mor
zsolódik álduzattá a szent szegl·n~·st·g
ben. t:ruwk a t('rml•k('n~· ffi('glátásnak a 
l"t'·n~·(·b('n \'t•zl'ti vt'•gig Su•nt l:l'rl'nt·t•t 
attól a látomástúl kr7<l\"t', am .. b· mi•g 
\"i<him barátai\·aJ tiiltött utolsio t•sti ki
maradásakor \'illant ft•l t·sillagnkha ml'
rt•dt szt•m(·b('n, t•gt··~z('n utolsó l<•lwll<·
h·ig, dalos lelkt• elkHittiú·s(·ig. Süt tu
vo\hh. Szl'nt Ferl'nc· Sl('lleme c·sf'()Üiatos 
t•h•\'••nsh~·g('l (·l a sz~izadokban. a l't•r••n
<·t•s tiirh•nt•lem kimagaslit eg~·t·niM·g••iht•n 
i·s \'állalkozá"aihan. t··l ma i~. sokkal 
idüsu•rühh fri~srst'·gl·bt•n. mint valaha. 
•:nnl'k az apostolságha l•s lt•mmuhi"'ha 
iHt(;z()tt szerf"h•tnek kii\'clt• Szt•nt Ft·
rent· mindt•n fia i·s l('ánva ma is. :\lind 
a három rt•tul tagjai. ~li is. Hoín·!>.ak 
i•lt·tíink igaznlná Gt•mrlli kün~·,·(·rwlt 

minden lapját! Rár<·sak megi·rt•zru·· a 
\'ilág- szer<•h•tiink ml'h•gl•h('n, hnJo· (it•
melli fl'jtegt'h'S(' i·h·t i·s \'alúság~!! 

~ég egy könyvet vegyünk le köny
v~spolrunkról a Jegutóbbi napok ter
mi·s.'béil. A .. l\lagyar Nt'pi lrások" c. so
rozatban most jelent meg nálint Sán
dor t: g ~· m a g y a r s z e n t e m b e r, 
o r o s z I s t v á n ö n é l e t r a j z a c. 
kön~'\'C (Frankiin-Társulat, Budapest). 
Ez az Orosz István két szempontból ér
•'rmii m~g figyelmiinket: ~Iöször Szent 
Ft•renl' harmadik rendj<'n<'k tagja, má
sodszor búcsúvezetöi ,.hivatásában" va
h)ságos ntissziót ft•.itett ki a nép köré
brn. OI:v idöben i·It. amikor az t'gyhá
ziak is i•rzl-kt~Ienséget mutattak a népi 
vallásosság ápolása iránt és az iskolá
zottsag géigje külön szigetre t~relte az 
l-rtelmisí·g~t. s rlidegenitette a nt'ptöl. 
Orosz István .Jászladán~·ból szervezi a 
mt'sszi vidl•k népi-nek vallásos ml"gmoz
dulásait. és a hiu·sújárásban, a nt'•pi áj
tatossagokban i·s szokasokban oldja fel 
a nt')lh'l<'k ahítatát. i\lrrt a nt'p Vallásos 
maradt t'bbrn a magárahagyatottságá
ban is. Íp('n Orosz István szervezöcreje 
foJ~·tán jutott oly lelki tápláli•kokhoz 
{•s ('rÖsítl•st'kh('Z, aml'h·ek máig is érez
tetik hatásukat <'llllrk a \'idl-knek val
lolsossoi~ában. Hatalmas világt'seml•nyek 
mcgr;izú és lt'lkl'kl't ml'gingah) hullám
zása l'llen(•n• is vallásosságában i-rin
tt•tlrn maratll. t-s a maga nepi ájtatos
ságaiban. 0('\'ezl'tl'sen a bút•sújárásban 
h•ltdlrniil vrzrt az egi•sz országban. 
\"alami mi·b·rbL m~dre ez a vallasos 
i-lrtm·k. amrly a látható Egyhaz vi
szontagsagos napjaiban í·s elhagyatott
süg•iban is a maga iidl'"sl•gt;ben csorgat
ja Krisztus mt'g\'áltó kegyelmt'n~k ál
d;ís:ít. llehrsrbben azt k~ll mondanunk, 
hogy az •:g~·ház g~·ökere sokkal mé
ht•bhrn brh•kapaszkodott a ni•pldek 
tirága talajába. hog~·sem a szellemi t's 
tudomán~·os l•leht('k az t:g~·ház koroná
ja! i·s lombozalat ti·pazó harral meg
renditeni·k ni•piink hitd i•s g~·akorlati 
vallásoss~igát. Bálint Sándor nem g~·özi 
han.:oztatni. mt'nnyire ff"renct's gyöke
rt•khéil taplálkozil' altalában is a ma
g~·ar m•p• \'allasosság. llogy története
sen Orosz lst\'án Szent Frrenr világi 
n•ndji·nrk is tagja. egi•szen közelról 
láthat.iuk mrg b~nnt• Szt'nt Fert'nr nt'
pi programmjának mt'gvalósítúját a 
magyar fiihWn. Xagy kösziin('ltl"l adó
znnk Jl;ilint Sándornak ezt'rt a közle
~t'·rt. i•s azi·rt a lankadatlan kutató
munk<it'·rt. amt'JI~·l'l a ft•rencf"ssl•g l•s 
nt·pist'•g kallC'solatait kt•rl'si l·s tárja ol
vasúi t>li·. 

:\ kt>r('sztén~· f"g~·házak ('g~·sl•gt'nek 

ii"~·(' ú.i állmn<i!!iihoz t··rt :\lag~·arorszá

gon . ..\z il.ii'v t·h·.ii·n .irlrnik meg :\Z 

t:ca·stc; l"T.J.\ l"inwn 1'. Kéinig Krlr
m•·n. O. F. :\1. fol~·oirata a ka toJik us •'s 
proh•stún"'i t'g~·s(•g szolgálatára. Örüm
ml'l küsziint.iiik Krisztus l'runk leg
szt•nlt•bb v;i~~·át 1'. Kt'lt·mrn \"állalko
zois;.\han .. \z hW Krisztusnak dolgozik. a 
kü1'i•s szt•nn·dt.•st·k kiizf"lt•hb huzzák 
Krbztus kii\'c•tüit. Kri~ztu"'i iiJ.:~·t·Jwk 

nwgnu•nti·sc• t·g~·ht• i-l'íti a kiiWn útakat. 
.. :\z e g~· si· g ú t j ~í n ak" h·r.ieszti·si·
ht•n Sz("nt F•·n•nt· \'ilági g~·c·rmekt•inl'k 

\J.iahh apu~toli tt•riilt•te .it•h•n mt•g. t:gy
ht·n hiztn~an t·~atlaknzunk az új ntoz
galomhoz: int;.idkozunk t··s áldozunk a 
"'zt•nt iiJ.:Y ~ikt•ri·i·rt~ :\lindann~·ian ht·h·t
kt··riink annak a hatalmas imaszii\'t•t
~(·gnf"k táhoroihan. amt.·h· a kl'g~·t•lem 

•···~ynri·nl indul •·hzakadt h•sh·i-reink 
mt•ghúdítására! 



Bölcsóske lll (Minta oz iskolások templomi bethlehemi ünnepélyéhez) 
A vitnyédi és székesfehérvári népszokás alapján Volly István gyűjteményébő! összeállította: P. Sall Szilveszter, O. F. M. 

!Időtartama: kb. 10 perc.) 

Személyek: Szüz Mária, Szent József, 4 nagyobb angyal, 2 
kisebb angyal, kisérő. 

Sorrend: I. Angyalok megjelenése. 
II. S:ent Család megérkezése. 

III. Angyalok hódolata. 
IV. Szüz Mária bölcsődala. 

V. Búcsúzó. 

I.+ II. angya! (kis bölcsőt hozva belépnek): 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! (középre teszik a bölcsöt ' 
kicsit hátrább kétoldalt állt•a összetett kézzel énekelnek:! 

Betlehem kis falucskában 
Karácsonykor éjféltájban 
Fiú-Isten ember lett, 
Mint kis gyermek született. 

Ot nevezték Jézuskának, 
f:desanyját Máriának, 
K, pólyába takarta, 
Befektctte júszolyba. 

Az angyalok fönn az égben, 
Mennyei nagy fényességben 
Zengették az éneket: 
Dicsöség az Istennek. 

111. ang11al (ének végén erősen csenget. Euyébkénr " játC/; 
minden éneket halk, szabályos csengetéssei kiséri.; 

III.+IV. angyal (párosan besétálnak, középen s:étniln<1k s n: 
előbbi angyaloktól kifelé állva összetett kéz:el énekelnek:) 

Betlehem városban. rongyos istállóban ma szülctell 
Egy szüznek szivéből drága szent \'éré ből Mcgvúllónk lel t 
Kit angyal hirdetett. pásztornak jelentett. 
Ki őtet imádni és dicsőiteni méllóvá lett. 

öreg bojtár mondja. hogy bár ú ny és gida készen leg~·cn! 
ö harmadmagúval. sipos és dudússal ő elmegyen. 
Mindeneknél lészen ajúndékja készen, 
Mivel a kisdede\, mint üdvözitönket, mcgtiszteljek. 
III. angyal (erősen cse1tget, erre a négy anf}ual a: áii!'CÍ".''"·t 

helyezett kis bölcső négy mrkához álli'" énekel:! 

Csöndes, csöndes az éccaka. Juhaimmal volnék ,·ala. 
Halljuk az angyalokat zengeni. Glóriút kiúltani: 
Kiáltják a glóriát: Szeniséges Szüz Máriút. 
Szüz Mária és Szent Jó:sef (a ,.Szállj be ... " ének elején lJ .. 

lépnek s a bölcsőhöz érr·e letérdelnek). 
Két kis angyal (kiséri a S:ent Párt, a hölcsöhii: én·r. s:él

válnak s előre menre emJmlÍ.<;sal .... :emben letr'rclelnck). 
Angyalok majd a Szent Párral egyiitt letérclelnek IÍflll, lrO!J!' 

egymást ne takarják, vagyis .fordított ,.V" alakban, -· 
énekelnek (első r•ersszakot már bemenctre:) 

Szúllj be József Máriá\·al, Hog~· mi is az ang~·aloklnl. 
Született kis Jézuskával, Az együgyű púsztorokkal 
Szálljatok be szivünkbe. Dicséretet mondhnssunk. 
Szálljatok be szÍ\·ünkbe. Dicséretet mondhassunk! 

O te József, mit gondoltál. 
Hogy istállót választottál. 
II~·en kemény időben, 
Jézus születésére? 

S:ent József (feláll s énekel:) 

R(~gen \'Úrt Messiúsunknak. 
A mi édes Jézusunknak 
Glóriút kiúlthassunk. 
Glúriút kiálthassunk ~ 

Megszállták a felházakat - ts a vendégfogadókat: -
Nincs helye a .Jézusnak. - i\incs helye a .Jl·zu.·mak ~ -
(SziinPtekre botjára! ocla:11hint a .fiilclre.) 

III. angyal (erősebben csenget). 
Angyalok (felállnak hdyiikön s a kö1•erkr:6 ének a/atr l!<i<lo

latrn mennek n Jé:!Vik<Ího: a kÖl'<•lke:úképC'n: 1. ,·ers
szak alatt az I.+II .. 2. r·rrss:ak alatt a 111.+1\' .. :J 
verss:ak alatt S::it: Mária és S:C'nt Jt)::-wf, -l. rl'rss:nk 
alatt a két kis annual )árlll a 1Jijfcs6 elé két oldnlr ·" HI<'H
cstikuljcik a kiscledet, maj<l döhbi hci!Jilkrc ri.'>li:(/fl>n!ck) 

l. Mennyből az an.gyal 
Lejött hozzútok 
Pásztorok, púsztorok, 
Hogy Betlehembe 
Sieh·e menve 
Lússi\tok, lássútnk. 

J st ennek fia. 
Aki szliletett 
Júszolban, jászolban: 
o leszen nc•ktek 
Üdvüzitiitiik 
Valóban, valóban. 

J. lVIellette V~1~von 
Az L•ctcsan.v.ia. 
!\l;ú·i:!. !\bria. 
.f{l~/.olb~l!1 fc>k:-;;.ik. 
n.trmok kiizt rl_\'ll.~:-'/.ik 
S1.ent fia. szPnt fia. 

-t. El is n1f'nl•ni.•k 
Kiisl.iint,··sl·re 
Azonn~1l, <Jzonn:JI, 
Szl•p aj:.mdl•kot 
Vi\'t.'n !-'ZÍ\"iikben 
I\lagukk,d, Jnagukkal. 

Soüz Mária (a III. angyal erősebb csengetése után gyengéden 
rr.egfogva a bölcsöt, énekszóra ringatja; angyalok letér
delnek:) 
Örömest ringatlak, szivemből óhajtlak. aludj, aludj ... 
Aludj el magzatom, napom fénye, 
Az én életemnek egy reménye: 
Ürömest ringatlak, szivemböl óhajtlak, aludj, aludj ... 

Anrmalok: A szé>p Szüz Mária szent fiának 
Igy énekel vala kis Jézusnak: 

S:ii: Mária: Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak. aludj. 
[aludj! .. 

Aludj el fiacskám, rózsaszálam, 
Aludj el zöld ágam, kis violám, 
Orümest ringatlak . 

Angyalok: (halkan éneklik) 

Kirje, Kirje, kisdedecske. 
!::et lehem i hercegecske, 
Ki miértlink sok jút tettél, 
A pokoltól megmentettél. 

K.:rácsonynak éjszakáján, 
.Tézus születése napján, 
Ü!'üljetek, örvendjetek, 
A kis Jézus megszületett. 

A kis Jézus ar<1nv alma. 
Boldogságos Sz űz~ az anyja, 
Lúbaival ringatgatja, 
Ket kezé,·el ápolgatja ... 

J. II. angyal 1- a III. angyal erősebb csengetése után mind
nyájan fdkel1·én, - kezébe veszi a bölcsőt, néhány lé· 
pést tes: előre. mópéje áll a Ill. és ÍV. angyal, végül a 
l:ét kis anrJ!Jal kó:ött S:üz Mária és Szent József követ
kl':ik.) 

Min<ln!lájan Imilitcin sorba álltak, énekelve kört írnak le:) 

l\lenjlink mi is Betlehembe, 
Hé:szt venni a nagy örömbe, 
i\!If·lvet mcnnvei Atvánk 
Ant~ztott az ~jjel rÓnk. 

A pásztorok is ott vannak, 
T<':rdre hullva imádkoznak. 
1\1.; született kisdednek 
Ai~ndékokat visznek. 

E;(yik tejet. másik sajtot. 
A harmadik ,·aja t hozott. 
Amaz egy kosár almát, 
Ez koszorús báránykát. 

!Kin·t irra le. megállanak, majd a búcsúzó! erősebb csen
!Wté:-; után elke::cl1·e e1lenke::ő irányban írnak le másik 
kó1·t a kijárati ajtúi~:J 

1\ll;':ria. induljunk. E hilzra, 
J(·zus a nli Urunk. lí!·úra 
T<•rjessze rúnk áldasa t. Boldogságut kivánunk utoliára' 
Az O szent koron:!ját. Je éjszakai kivanunk utoljúra! 

(A: ajtúban megcilinak s ének r·égén mondják:) 
Dicsértessék a .Jézus Krisztus! 

i\fmaim. H<illt meuriadt galambok, elreppentek s::erteszét! 
.111'!}/wlt u: an]lcím.' A:-óta titkon én l'is:em a: ö életét: 
Ku:o;:imtiúH a fölkclű napot, - s búcsll:tatorn, ha elpihent, 
A•i!JCÍm utolsó é1·cibrn nem ioen tett mást idelent. 

f:/f'ti'(Í:.;tir profán ::r1jában s:elid s.:az·ára ki se hallgatott.' 
l\ll·'uis :t'npett .fiiuck:. l'irrirmak. amint n:: Életúton ballagott. 
flarát_in. Q borÚS horol{a, kól.:étlJI, .fagJIOl, l'Udró:sa ... m.ind! 
S:i·lft' látom s:e!id s:1•tnl·t. mikor eslf' nekik búcsút int. 

l!flrJ.It rilf<' l'ér:i..í. fáradt s:i1·ét .fiatal hctvke níllal? 
Ei 1Hlle rt)u. ho!J.II il11 liamar ta;Qlko:ik a - Halcillal.'? 
llnp_11 mcuriadt. mikor meglátta.' Hogu Pl.futott a: Ot lábai alól.' 
0. H<' lll mayCÍ(;rt.' Fiin('k, /"i rágnak helyette most már ki dalol? 

On·r~ fcít. ifjli Hurclcírkcit. pajkos fl!il'rckti)/ ki z·úi:' 
S:qH.'II.I/ cO!!JÓm.' Kcserrdn'n elejtette a s:íl·ét. 
Nt' IHÍ11L'wtok. lw ta'lw .fájú, halk. C!J,!Js:crii dalt hallotok: 
.:111.1/ci~H s:iremhc :círt s:il'érd csendben utána ballagok.' 

P. Szalay Emil, O. F. M. 
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Pax et Bonum! 

Oroszország. 1942. okt. 18. 

A .,Maa>1ar Barát" Tisztelendő 
Soerkrsztöségének! 

Imádságos szereleltel gondolok a .. Ma
gyar Barát" minden olvasójára. külö
nö~E.'n drága jó anyácskftmra Magyar
kanizsún. ki sok aggódó szereleltel gon
dol rúm és minrten magvar hom·édre. 
aki itt a messze orosz· földön. a ka
n~·argó Don partján őrt áll az édes 
mag~·ar haza sz~nt üg~·einek és otthoni 
szeretteink meg,·édése érrtekében. Imád
s{tgos a~godalm:1dat köszönöm szeretett 
jó értesan~·ám <'s n buzgón eh·égzett 
rózsafüzérim;:ld~úgot. szentmisék és 
szentáldoz<Í>ok felajánlását is minden 
szeretö. drúga jú édesnn~·:a. hitves. gyer
mek. szeretö iN!Yes i!s kis leánv imád
sá~os me!!emlt•kCzö szereteté\'el együtt. 
mell~·el kh:L''rnf'k bennünket a hosszú. 
fárasztó menetelé>ben és az állandó ve
szél~·ben. amel~·nek minden egyes itt 
lé\'Ö mag~·ar hon\ L•d ki \'an té\·e. lVIin
nenesetre a tüz,·onalban lé\·ők sokkol 
inkább igénylik a buzgó imát. mert 
csak otth0ni szf'retteink buzgó imáina~ 
kö~7önhet.iük az lsten segítsl;gét és !l 

Szüzanva oltalmát. A fáraelhalatlan 
bu7gús{H!01 to\·úbbra is kérjük az imád
súgb:ln é~ numkúban eg~.:nránt. amel:o.·et 
érettünk fel:l.iúnlanak. 

B{Jrcs<lk tiibb. sok idilm \'Olna foglal
kozni cvvcl a jú nt·ppel. No. most nem 
kell azt gonrl.olni. hog,~ menn,~ire h~ tu
dok már ve!ük br~zi-lni. A. nag~; ál
talúnos:::ágban \'ett piszkossúgukróL 
esetleges bog:1~aikról ne beszéljünk. 
amiatt a nag~· szrc:l.,nvségük. kifosztot•
ságuk mbtt (">" n1egállást. pihenést. ün
nepet snh.:1 nf'In ismerö. robotolils miatt. 
Az a 10-ik pihenő nap a vasárnap he
l~·ett csak a g~·úrakn:íl \'Olt szokásban 
a B órai n;1pi munkaidö\'el. Azonban a 
szegénv falu:::i nPpet kora reggeltól ké~ó 
estig rlolgoztattúk é;; semmire sem ma
radt idf'.iiik. pl. mosás. fózés, \'arrás. 
h:ízköriili munk:ík. stb. Tehát a kém·
szerlí:"'l'!:!. az C'rilszakos elnvomfts hatá·~il 
alatt ne\·elödtek ig~·. Keil cg,·né'húnv 
esztcnció. hocr~· útne\·elödjenek. meft 
fogé'konvak. 1\T:ír k~zrtcnek külön istúl
ló fpíi!etPt is l·piteni. mert a Sztalin 
_ganla.;:{H!óból nem jutott a :-zegén~· nép-

... ----~·-'5-·.~.J ... &.lJ "0 . .42& 

(Részletek). 

nek nem az épltésre, de a meglévO vis
köt sem tatarozhatták. A szabadabb 
mozgást kezdik megszokni és újra bele
melegednek a sajátszerű gazdúlkodúsba 
és fáradhatatlanul szorgalmr.toskorinak 
a nmnkában ls. mert rájönnek, hogy !l 
több munkának a nagyobb eredménye 
az ó saját hasznuk. Eddig nem volt c~l
szerü a munka. mert nem kaptak 
többet. vagy kevesebbet. akár dolgoz
tak. akár nem. Emiatt nagvon örülnek. 
hogy Sztalin alól felszabadultak és ök 
sem szerelnék mégegyszer a szavjet 
uralmat viszontlátni. De térjünk a 
tárgyra. 

Azonban ennek a felszabadulásnak az 
ad mérhetetlen értéket. hogy lelkileg is 
felszabadultak. hogy a még fönnálló 
templomaik ajtói újra megnyilhattak az 
istentiszteletek megtartására. Egy ilyen 
végtelen boldogító hálaadó istentiszte
letnek mi is boldog tanúi voltunk. nmi
kor a templom már nem mint gabona
raktár, magazin. istállóként fogadta 
be a szorongó tömeget. hanem fönsége.<. 
szent hivatása magaslatára visszaállit
\'a, az elsö nagy Te Deum-ra. A fe
hérkendös orosz asszonyok. tisztes öre<: 
orosz emberek. férfiak együtt sírta~<:. 
zokogtak. énekeltek az öreg bátyuská
jukkal. pópájukkal. aki maga is sürü 
könnyek közölt szólt a néphez ~s meg· 
emlékezve. megköszöm·e a Jóisten ir
galmas szeretetét és kön~·örülö jóságát. 
amellyel felszaboditotta iiket az istcn
telenség szavjet uralma alól. 

Egész délután tartott a hálaadás. a 
könyörgés, a templom újból való fel
szentelése, majd körmenet a templom 
körűl fejezte be a hálaadást. Másnap 
mi is csak későn kaptunk. ll órakor d. 
e. helyet a templomban a szentmise be
mutatására, mert ök már virradat előtt 
megtöltötték a templomot. hogy az is
tentisztelet után, a sok elmarant ke
resztséget. bérmálást és a szeniségek ve
telét kiszogáltathassa a bátvuska a hi
\'eknek, ami talán estig ·is Pltartait 
\'olna egyhosszábnn. ha a katonaság 
nem vonult \'Olna be a t~mplomba és 
csendet, rendet nem parancsolt \'ol
na. lgy délután kellett to\'ább foh·tat
nia a ~zentsé~ek kiszola;illtatósflt ·a jó 
és fúradságat nem ismerő öreg bátvu~
kának. De szívesen é:; annvi türelem
mel ('s odaadússal te1te. hog.:-.· az magt:'1-

Szent Ferene Szüz :\láriával és a kis Jézussal társalog (Fioretti/ 
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ban véve ts méty nyomokat hagyott a 
lelkekben. Ml magunk ls végig hallgat
tuk többen az egész szertartást. mely 
alatt átéreztük szivűk mélyéról jövO 
hálájukat, hogy újból templom lett 
templom, és hogy Ismét szabad lélekkel 
és boldog énekekkel magasztalhatják az 
Istent. Mi is velük örömkönnyezve ad
tunk hálát a Jóistennek és imádkoz
tunk. hogy Isten országa legyen mi
~löbb újra és egészen ez a végeilátha
tatlan nagy orosz föld. 

Azóta is sokakkal beszélgetlern már, 
mert engem is. mint bátyuskflt ismer
nek és így megn~·ilik a lelkük. - és 
elmondták. hogy mennyit szenvedtek a 
vallásosságuk miatt. ami minden háznál 
nngv tiszteletben és becsben állott. akár
csak nálunk is sok helyen. a szépszo
kásos háziolt:'!r. ~okan életükkel fizet
tek meg nz ikonért. mert nem akarták 
engedni. hogy elöltük fiilrthöz verve. 
összetörjék. vagy keresztül löjjék. 

Ezek ut<in a testi. anyagi. lelki és a 
Jóistentől való teljes megfosztás után 
elképzelhetjük. micsorta hévvel. vágy
gyal szomjúhozták és szarniúhozzák úgy 
a test. mint a lélek szabadságát. De 
Igen holelogan és büszkén hordják a 
nyakukban n kis ker~sztecskéket. ne is 
szóiiak arról. mikor megtudták. hogy 
érmecském ,·an. main leszedtek a 1ft
barnról értiik. Bát~'1.1ska l mlne d:\j 
(nekem is adjál). í mine dáj ja kartoska 
prinjeszu za nyu. (én krumplit hozok 
érte). ja malako prinyeszu za nyu (én 
teiet hozok érte). ja jajce (én tojást). 
stb. :E:s én boldogan osztottam szét kö
zöttük a .Té•zus nev(>ben. Mig benne tar
tottam. hogy adhattam. nem is gondol
tam a krumplira. t~.ire. tojásra. amit 
rg(>rt~k. csak azt sa.ináltam. hogy nem 
arthattam minrtenkinrk. Pedig a pécsi 
Szent Antal Bazárból e!!v pár 100-at 
elkülrtt~k. Í>gyszintén többízben dlit~
lanul kaptam a kis Szt>nt Terézke Ró
"akertién~k kiartóhi\'atnlától is. de még 
i.gy is ke,·t<s \'olt. !O<'\'onatkozólag me
l~t: tcsl\·éri szcret!'ttcl megk(>r<'m na
g~·on szépen a .. Mag,·ar Barát" Igen 
tisztelt ~s nagvrabecsült olvasótáborát 
ha ih·pn apról(>kos rtolgokkal (érmek: 
"entk<'rwk. kis imafiiz~tek. vall:ísos kis 
olvasni\·alók meglPpn(>nek. annál is 
inkább. mh·el a kórháznál vagvok és 
úgy a hct~gh~z is könnv~n eliuttatha
tom. ele meg az orosznkra való tekin
t~ltPl is. m~rt igen bü.,zkén viselik és 
holrlorrok. I,E'f.!\'E'nck :-C'gítsi>gC"mn" ebben 
:1 k i.-;f'hb kiad;'l.:o:t't n1L..: . ..:li{l:' te\'0kenvse
!:!<'111hC'n. hogv minrlPnkinf'k nrihnsSunk 
rni mag~·:n k<1fonflk. hogv f:'rröl az nl
rhlrr'Jl is úgy Pml!'!!C'Sscnrk bennünket. 
ho!!:-.· a: m;tg,·:lrs7ki .'-zoldat hnrnsó -
l1n~y ;1 n1:1gy;Jr k:1ton;1 .i~. 

A h!i1'1.illk >~.inte kifng.-·hatatlan. Volt 
is nl\'ankor annvi krumpli meg tei a 
h<iznól. hog.,· alig tudtuk már hnd 
tPnni. mikor (•rmPt 09.tognttnm. M:\r 
azt is monclták. marartjak itt náluk 
hút;·nskúnak. m~rt nekik: nz ö faluiuk
ban úg~· sincs. Goneloltam magamban. 
mint misszion:1rius. még szó eshet er
ri\! is. m<'rt kiáltó nagv n lPlki igény
IPs. Ok perlig ep0cl\·e \'i>riák és jó "ziv
\'<'1 fngartiák. A fiatalság kic,it neve
lotlPn a \'all!i>i rtolgokban. de im!irtkoz
ll>nk. hn('v kiilcljiin az úr munkásoknt 
:1z () ar:oL·l"{lh~l. mert az nratni való sok. 
dP ninc . ..; munkfts. Az IsfPn Anv.i:ít igC'n 
ti.;zff'li:c A;~l·rt k(··rjiik <''rPthik. a Szüz
an\':·d h 11!..!.\' Si'f'nt Fi:1. Kri.o.:z1t1" Kiráh· 
lll":l~ 1 :•>fi llltl PrHl<'k :1 n<··pnC'k. ~okat ~zf'n
\"l'<h.:1 t ~ll't,:l"'n:o.· nt··pn<>k a ~i'Í\'(•h<>n. Sok 
1<·:-tn.Ti ~zcrctl'tlcl iid\·iizlet minden 
rn;1gyarnak. 
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Karácsonyi ajándék 
P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

A gyorsvonat épen indult. Még utoljára megfogta Tibor 
menyasszonya kezét: 

.. Mária! Imádkozzék értem Szent Antalhoz. Hiszen tudja, 
hogy ez lesz fordulópontja életünknek." 

Mária biztató melegséggel nézett még utoljára Tibor 
szemébe. 

A vonat elindult. Az ülésen elgondolkozott Tibor. Két 
óra mulva elintézi örökösödési ügyét s aztán másnap indul 
föl Pestre és mPgesküszik rövidesPn Máriával. Csak ne kel
lene pörösködni rokonaivaL Inkább lemond egy részról is. 
csak békésen menne a dolog . .Tólesö duruzsolással robogott a 
vonat. Nemsokára jól ismert tájak me ll ett robogott el a gyors. 
A fák bólogatva húztak el a mpgfakult sürgönypóznák mel
lett. Vé<rre elűrkezett Pozsonvba. A sárgás, kopotlas állo
m:\sépülettöl nem messze fölszállt egy villamosra. Vl'>gül 
dobogó szívvel leszállt. hogy bemen.ien rokonainak lakásába. 

Fönn m;ír várták. Régi, meghitt bútorok ismerösen üd
viizölték. Kiinn szép csende"'" ha\·azott. Nagv kövér hó
pt>h"hPk sz:\llingóztak az utcán. Karácsony elölt járt ez a 
t<'li ídö. OdabPnn tudta. hogy kik várják. Megnemértö nagy
nénje és nagybátvja. al<iknPk első gondja az volt. miképen 
ltodnák öt az öröksé!!ból kirekP"'-teni. Pedil! hotott volna 
neki is. meg telhetetlen nagybátyjának is. Dehát Igy van 
ez akkor. mikor édesapjuk nem esimill végrendeletet. Most 
oz tán vúrhat iflk az ü~v .. c~:mhídias" elintézését. 

Oh édPsapúm. mi(•r! halini meg ilyen hirtelen - gon
dolta magában Tibor és súlyos léptekkel belépett a nappa
lilia. ~ 

Az aitóból homálvos f(>nv ter.iengett szét. A szobában 
s7ólt a r;ídió s a r:ídió mellett újságol olvasott nagybátyja. 
Mikor meglátta unokaöccsét. lelkendezve üdvözölte: 

.. Isten hozott. Tibor. Lótom, remek színben vagy. Vizs
~áid sik<'riiltek. finm? 

- F.léggé. Pali b:\t,·ám. Most már mérniik lettem. 
- 't.s menvnsszonvorl? - szúrósnn hi1zta össze szemöl-

dökét Tibor bioty_ia. Hisn•n t<p ez az kettPiük szemében. ami 
talán sohas<'m tt>szi kPd\'Pssé <'lőttük Tibort. Il!en. ö. aki 
olv nagvszerü tPhetsé!!<'l<k<'l mt>gúldolt fiú. épen ö, aki min
dig helv(•n találta eddig az eszét. most egy szegény leányt 
akar eh·enni. 

Tibor hirtel!'n végigsimította hullámos ha.iát. Tudta és 
1:\tta. ho_gy az <'g(>sz iig,·n<'k !'bben a kérdésben \'an az él~. 
Tudta azt is. hogy nagybfltyja még hajlandó \'olna a ki
<'.I:!Y(Io70srC', de nnJ!yné-nje ... 

Hosszas hallgatás után felelt c>ak Tibor a föltelt kér 
d és re. 

A mt>nyasszonvom? - Mindíg jobban várja azt a 
napot. amikor <'l!vbek<'lhetiink. 

- F.bböl pedig s<'mmisem lesz - felelte nagybátyja s 
azzal kiment a szob:\búl. 

• 
- TPh:\t dt>cPmber 12-én m(>sz vissza és megmondod 

mC'nvnsszon,·ndnak. hoq\' n hirtokból semmit sem adunk. 
Kczd.iet<'k bPle a piiriisköMsbe. 

- Szn\·al Erzsik<' nénémnek ez a felelete? kérdezte 
jelentösí•gtel i<'s<'n Tibor. 

- F.z. í·s ehbi\1 n<'m engPd!'k. mert -
F.kkor F.:·"ik<' nl•ni n hnmlok:íhoz kapott i>s székébe 

rn!![!\':lnt. HozzflsipffpJ.; Pali bfl<"si i•s Tibor is. Mindjárt le
fektPttí•k. On·ost hi\"tnk. 

Az on·os Pri\s '"Í\Tnh~mot follnpitntt me.<!. Pihennie kell 
F.rzsike n{•nin<'k. D<' hnl? Ir!!'hnzn lehetetlen. hiszen az egész 
hftZ\'f'ZPtt'-s Er7~ikf' nl·ni kczl·hPn \'an. 

- Tibor. mi lf'nnf'. h~ F.rzsike né>ni .Jol:n·ára menne pi
nPnni? -- k(>rdezte Pali búcsi. 
· -- .Jnl:-:\'flra? - ÖP hi:-:zf'n ott ~f'nki sincs mcllettt"! 

·-- HiSl.en itt ,·an n tP i<raznd. Elkiild.iük hozzá M:íriát. 
a ff' mf'n\':lssznnyndat. Lt"_qalftbb öreg nngybfttyámnak is 
~ondjút \'iscli. 

-- Pali hútv:"1111~ MPghillálom m<'g NekPd e7t az ötlete
dl•!. 1!-!f'n. íg~· <'Ct·:::zPT1 a ff' lC'kiitPlczctt.iC'irl leszünk. 

-. UQ'Yan. lll!\'an. Jnk:'1hb mást montiané>k. Valnho!!van 
rn~~~ <'F'~t'·ri't'!Pm · ,·nlt PZ7f'l az C'.!!P~z ügg~·C'l knpcsolntbnn. 
BP~iil \':tl:1mi min1ha minrliq a7t ~ugtn \'nlna: .. Nc tcrleL ne 
1Pdd!·' f:!'Ptlt•m. ho!.!" lt>lkiism<'rf'f1Pn \'oltam \'ClPtek SZC'm
hPn. 1\Tn~f ígY oll\arom Erz~i nl·n<~rlrlf'l rncqszcrettetni mcn~·
a~sznn\'n(lat . . 

F.szc'·hP jutolt a p;'d,·aud\'ari i,L!Pr('f Tihnrnak. 
- !\lilYí'll n:q1 i:-; \·an ma. Pali búty:lm? 
-·- KNld. fiam 
--- l!' ..... n. lH·dd S"('nl .·\n1:ll nap,i;1 -- mormogta ma-

g;'Jn:ll\ T~hor ~.,:-: h."t~:t ... ;m L!o!~rll'lt Szent Anl;ll-tisztelö meny
a:-; .... t.on\·ttl':,. 

Azonnal sürgöny! küldött Máriának, ho~ a szüksél!f!S 
holmival fölszerelve utazzék Jolsvára a Felegdyek kast~
lyába. 

II. 
.Tolsva, december 25-én, karácsony napján. 

Kedves Tibor! 
Kár, hogy nem lehet itt ezen a szent napon mérnöki el

foglaltsága miatt. Ma olyan jó minden, oly szépen J<otisz
tult az egész helyzetünk. 

Mikor idejöttem .Tolsvára, Erzsike néni nem tudta. ki 
vagyok. Pali bátyánk levelét magammal hoztam. Atadta'll 
neki a levelet. Elolvasta s azzal fáradtan t·•nk ennyit mon. 
tlott: 

- Isten hozta. :F:rezze jól magát. Amennyiben nem fog 
hozzám alkalmazkodni. elküldöm rövidesen 

Semmit sem szóltam. Amilyen gyors~n csak lehetett. 
beleilleszkedtem a környezetbe és ellestem Erzsike néPi 
kívánságait. Szinte semmit sem kellett mondania. 

Eltelt két-három nap. Pesti búcsúzásunk cíta épen har
madszor értem ismét keddi naphoz. Dél felé hívat F.rzsi néni. 

- Levél jött magának. Nagyon ismerös irás. Nem mon
daná meg, ki lrta? 

Elvörösödtem. Ha megmondom. veszve az ügyünk. Ha 
hazudok. nem tudnám elviselni. 

- Völegényern - mondtam egyszerüen. 
- Igen? Ne haragudjék, hogy megnéztem a borítékot. 

Unoknöccsém irása 
Figyeltem az ~reál. Tudtam. most fog majd elküldeni. 

Hiszen én egyszerü, igénytelen kis lány ,·agyok. De ö mo
solygósan folytatta tovább: 

- :epen ilyen kis lányt szereltem volna neki. Csakhogy 
fölhagyott azzal az esetlen kis teremtéssel, akinek elöbb 
udvarolt. 

- De hiszen az én vagyok! 
- Maga? ... Maga? ... 
Többet nem szólt. Elment a könyvtárba és ott maradt 

délig. Tudtam, hogy a könyvtárban nem szabad za,·arnom. 
Közben egész délelőtt izgatottan járkáltam. Nem tudtam 
semmi komolyat elvégezni. Végre ebédidő. 

- Mária! - szólt erélyesen. Egészen megrezzentem. 
- Maga szereti Tibort? 
- Igen, - feleltem félénken. 
- Hát miért nem esküsznek meg. 
- Azért. mert szegények vagyunk. 
Ez kedden volt. Ezzel az aznapi beszélgetésünk be ls 

fejeződött. 
Karácsony n.~pján egy iratot hozott. Szétha.ltogatom. 

Látom hivataiC's okirat. Rer.oegve oh·a.om C•ak kuszán Iá
tom a betüket. :epen csak hogy meg tudom érteni: Jol.wa és 
a hozzfltartozó földek. legelő erdö és egyebek a miénk! Ket
tónké! Mit tehettem? Leh~jolt3m Erzsike nénihez és csa~ 
~nnyit mondtam: 

..A jó Isten áldja mPg! .. " 
Erzsike nt'ni szinte könnyesen suttogta: 
.. Titeket is. fiam! ... " 
Lám. ha Szent Antal nem hozza ezt a betegséget Er

z~ike nénire. még ma is gyötrödnénk a békétlen m.egoldástol. 
Mikor jön már .Tolsvára? Alig várom a pillanatot. hogv 

együtt kö<Zönhessük meg Szent Antalnak kedves jóságú i: 
Addig is sok-zor gondol magára Máriája. 

:\!brecht: Nem ragyogó fény& köz& szüldlk. 
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P. Réz Marián. O. F. M. \"ilágirendi 
vizitiltor atya egész éven át odaadó 
buzgalommal lútogatta a rendi községe
ket. s Szent Ferenc At~·,ink ,;zelleméb<>n 
\·igasztalúst és úldúst. erösséget és lel
kesedést cseppegtetett a rendi test \"L;rck 
szívébe. A meglútogatott rendi kll!.st>
gek a kö\·etkezök: Túpiúszccsö. Júsz
szer:ta.nctrús. Júszapúti. Alatt:·dm. Zag.\·
\·arPkas. Bescn:"zilg. Túpiószcle. T~·I!1ÍÚ
g.\·iirg_n:. Túpiúbil'~kC'. Túpiú~zcntnrü·tnn. 
Abony, Ceglt•d. Türók:o:zentmiklós. l\lP
zötur. KiskunfL~Icg.\·húza. Csongrúd. 
KunszC'nt m~·lrton. .i\ lest crsz~·li lús. Kecs
kemét. AgasC'g.\·húza. Hcl\·l·l'ia. I.;lkitc
lek. Alp<u·. Súndnrfah·~. Jakabszúllús. 
Szatymaz. Szegedalsúklizpnnt. DL'szk. 
Kb;z<;nnbor .. Szöreg. Pusztatnl•ra;es. Túp('. 
!\lako. Apa t fal\·,1. C>anúdpalnta. 1\la
gyarbúnhC'gycs. 1\Iedg.'·e~bodzú:'. Húd-
n1eZÖ\'Ú:'Úrhel.'·· Szcgvúr. 1\Iind:-:zcnt 
Szentmih:ll.'·telck. Rll:-<zkt:". c~ant~In:·r.' 
Hm-~os. Topolya. Ki:-<hCJ.!.''CS, 1\lag_\·ar
kanJZ!"n. Adorjún. Zenta. Pl•tcrrl·\·e. :\lo
hol. Acl:l. Ob~cse. B<lc>fiilch·(ll·. Teme
rin. P.iv;ctt:>k. Zombor. Búcskcrtc:-:. Rcz
d~ln. Bil·:-;érd. Barcs. Döbrökiiz. Bllda
pe~t. Csilla_ghc:.!.''· Rúko::::p~lloLI. P.I:-:a
rl•t. G.'·ömrö. Pl'c:-::. Szek:-;z~·ll·d. Dombn
\'Úl'. Szentlí1rinc. s~·t.-;d, Bnia. Raias.;zf'nt
ist\·;.·m. :\li'lykút. Kaloc~a. Foktll.' n.·I\'Orl 
Hercegszúntú. C<ttal.ia. J~·mn:-;halm<.I: 
K~tymár. B<'tcsalm{I.-;. B<'lc:'m~tdnr<l~. 
Bacsbokod. E~er. Szegccl. BattonYa Do
rozsma. Kun<.Ü!ota. Dombiratos.· Xa!.!Y
kal!laras. Enctríld. Dunafiild\·~·u·. Fult?k. 
Sz()reg. A.inúcskii. :\loh(ll·,. Sikk». :\I:ü·i<~
gy~d. Szigetvúr. Csongrúd. K<t~:->:1. 
Inancs. Rozsn.'·ú. Xyireg.'·hflza. Simon
tornya .. Tar. :\lútranorak. Karancssúg. 
I~te_n ~tzc_~se tne_g Yizit~ltor At.'·únk jó
sagat es ~tldozatos n1unkúiút ~ 

Kollf'gista-nap. 19-12. n,;,·cmbcr 21-i·n 
tartotta a Szerúfi Kolll'gium ~ll. E".\._ 
h~zt?l jÚ\'Úha.c.~·ott ünnf'pl~t n. ::'\loch·~·~
giam: Col!. Ind. Hf>O. *·'· Ezen a napo11 
reggel a Kolk.!.!"illn1-k<.'tpnlban P. Kl'n 
X'_l\',ér h:1zf6niik ünncpl·l~·p:-: :-zent:-;l·~p-~· 
m1~et tnondo11. A :-zentmi~c ut;'m hu
szonöt kt)llCgi:-:1~1 m;lc,~·ILi 11!!i1ttC' Szent 
Fer~1_1~ At.'·~·mk Hannad~k Rend il·nf'k 
ruh~•Flt. atnell.''Cl cr.::.'·-"l.l'r:-:minct me".
alakult a Kolk.~ium rend: kiiz.-;(·r.:;e. ,.., 

Délut~·tn (•:;; \·a=-~·u·nap n1ü . ..:orns. C."tC't 
rendezett a Kolkgium k;.tpolnt'li;'Jh;m t·' 
szegén~·:-;or..-ú tanulc'1inak fcJ] . ..:p:.!;~·l\'f'Zl•st< 
re. amel.'·en rl·~;zt \'t'1t ~IZ :tt-1arlc·Jzkodr'l 
kép\·i~clö. gróf T<ik;'tch-Tol\·;tv .JÚ/:O:Pf 
vala1n:nt :t \'Úrn:-; :-;;r;'JI111l.' (:li'd-\elc'í . ..:l·:.!P 
ig~· dr. Kele 1:-:t\·ún. J>rel;'1~u . ..: Cr 
ö:n&Jtósúga, a Polg~ú·mp.-;1f'r t·r. dr 
Penze.;; S;'mdnr. \'<il<Ll11int <1 tr.1bhi pJii
kelöség. Az i...:ko!;1 l·:-. ;t k;tllm;~...:;'n! j..: 

emelkedett ldekkcl tú\·uz()tt <tZ unnep-
>i•gröl. __ PP _ 

A kolozsvári Szent Ferf'ne Vila~ri 
ltf'~d.if' 1!lt2. oktúbf'r 2.)-t'·n. \';L..:;'irn;q'. 
Kn~~tu . ..: Kll.·;'tly unnPpl·n. l':.!.t·--; :\Ltc,~·, 11 _ 
~>1'!--_/~tt!; h<JdJr.:;nndrJzr'J .,.,L ... úrn:1jll'1n t·l···
:trb ... t f('ndczctt a krilo!"t()r n;l;.!,\'l(•rm•·
twn At. e:r·l:lcl~·,:-: be\·l·tPll·t tPI.w:-; (·~t·~~· . 
lw!_1 :1 h;Jdigondoú, _];i\·;·JI'~I frn·d!lollid\. 
::\lu..:()r 1. Sú,zat. f:nl'!.::e:tP <t kot.on"'" 
2 .. Cnnep: bcs/.l·rl 'L1rtott.t P .. s:~·~l-
I~_t·ne . ...; rPndltLrtqm;Ú1.''i t;m;ú-:-.t•.-- :~. P<·
t(~ft ... fhdn:J!,!\. ur;1m ." ('._...; Pr'1.-;t· K: ... 
t Ll Z l· r ." Koltcnú·n.'·ek. Sza\·alLi s{l/1~ 
t~a Fcrrn(' r.:. L:mulú. 4 A boJq•,·;zm1z...: 
harrJm ten·:t'triu:-. \'l'rt;:mÚJa. Eli>adtu 
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Frána Pt"ter igazgató. magiszter. 5. Po
hárnok J.: .. Győzelem útjún". Szinpadi 
júték k('t jelenetben. (Tört<'nik n harc
téren, majd otthon). Szerepliík: úran
gyal: Horváth Ilona. Molnúr Mihúlv 
örvezet ö: Zsebe Ja nos. ,J;'tnos. honvéd: 
Núgul~· B. Kúroly, V<'ron. l\1olnúr f(•lc:a
sl~~c: Andrús Ilon;:t. Panni. Pl•tc-r. l\1ol
núr g~·ennekci: Kúdúr Rózsika. Csúnvi 
ltnre. Annus. tanítúnií: Kiss Ibol.'·a .• Út
nos. i.lregg:azda: Szabú 1\tlúrton, .Julislw. 
l\la.1.ska leún~·ok: S;'t~ka Klúri. B. Eb 
ner Kató. BencC'. h'\'C'nte: Eg.'·cd G.'·uh1 
d. 1\'lóra F ... Húború~ g.'·crmek;o;!.obúbúl" 
Sza\'<.llta: Kón.'·a O!ga. 7 ... Gvilzelc1nrol 
l•nckcljen ..... Krisztus Kirúl~·-himnu:-;z 

,\ kolozsvári Frrencf's YÜági Urnd 
19-l-2. no\·. 22-l•n d. u. 1 :!;) úrai kczdt•i
tel ~l ferencrendi knh)stor ().-;i nag,·ter
nll•bcn l• g i p{lrtfn!.'!ú.iúnak 1\Lig\·ar ·Sze nl 
Er;;sl,~tnek. a jó~;·ta (•s in:!;;ll(~lll ~1:--:--zo
n.'·únak tisztcletl•rf' gazdag mlí:-;nro:-- tin-
11f'l)(_;Jyt rendczct t. Koloz.-;\';Üi tt>:-:1 \T

reink pl,ldús bUZL!Ú:o::{u.~;·m \';\l;_mwnn,·I
en t~pülünk! f:l.il'n.ck! · 
Kuuá~otai rf"ncli h•st\'l•rt•k l·\'i lw...:i:~

molújukat külcttl•k. HÚ:-<\'l'tLt tW drb k;I
l;.w..:nt stitllttek. :!HO clrh. tnit't:-:t fo;;l·k 
S1.C'nt Ant .. ll n.1j1i;ú1 pcdt~ :1H P-iít {1-' 
tot t ak 0 ~ZC,!!t.'·nyt~k!lek. A'.I.~IIsl-tu...: -~ .. n 
::..i :-;1.e.aCn~·t \·cndl·!.'!l'ltd\. mP~ t.,-" 2:1 iw 
tc~nek :-;zl•tküldtl·k ~ll. C'bl·dct. K;lr:·l
c..;on~·l a kalúc~:tlt k.1pn:1k. s e~\· k1:- n-:•·
lc.~ ruh~·lf l•s cipöt. <.I :-.:·i\~·o~ b .. •:,_·:.!..t'l·~ 
pedi_g tejet. A h;t\'i .l!ylill·:-:t n·n
ck.-;Pn 111C',.!,Lil'l.i<'tk. HO ta~hú\ :!1 Ú illJH'. ~ 
.icliilt. A kunú~~nLii r..:orHlikii;·~l·~ kl\·:·· 1(.) 
huz.~alm~·u·ú] hín•:-: ~lz C'~l.-;1. kiirn.,·t··kC'l 
:\linckn reneli na~\'~!\'ÜlL·~(·n 1;1 1 .'11:\oo.r! 
ll'l1C'tC'tt \'l'lük. ~:l.i.tt'l~po . ..:tolktldt't~l\Í\ 
~/.l'rl~tctmtmk;'tiuk pl·lcL't.i:t :1z i!.!:lli ..:;,•
r;'d'i :;:zellcn1nek L· . ..: ,·,~etrwl\ ~ 

Az úh·idi•ki rrndi küzsi•,:: h;1;r .1 t l•rl·~P 
nag.'· erö:-:ild('sC' ha/.<ti \·ilt't.gi rendünk
nek. Igazi ference~ l•Jet pez~cl! <t tC":--t
\'(Tck l11tmkúiúh<ll1 l·=-- nag\' \'t'dlalko!.;·t
~ok te~znek · tanú<t.~ot ·l;UZL!allnukrúl. 
Ft. Kopas:: Jt'tno:-- k;'lpl~·m i.C.;lzc;dú t·~ 
l.aHdis:: János FerC'nc t. C'lii\ it'1rú \·t· ldl
.--c 1nellett y(•.aztk apo . ..:toli m.úldicll·:-.ui\ct. 
A rúmai Szcnt .:\nt;il-kolli.'·giun1h<tn ~~z 
l'~.\·i!\ mi:-::::ziú~ celJút r"1;, \';'tll;tlt~·tk. mi~t·

ruhúkat ncmc~<tk <l h<>l.\'lwli tl'nlplom
nak. hanf'm ~~ \'icll·kiPknl':.:: i . ..: j;l\'itan;dc 
1400 pen!.?,l)t <.tdt.1k jfllt.·l\on\·i.·t··lr~L l-Hl 
jlt..'!I~Íit ~· rnj-.: .... ziúra. il ~/t'l11 r·\)Jdnv1-: l·k
~i".l'l'C'l\Ct killdtck. killn·.,-l:truk;tt _r.:;;t/d;J
.E!On fcjll>:--ztik. z<.l-"/.lfl.i\1;-: pedi.g t':.!'·Il-: 
Jpg-:-:zebb l·ke:-::;l·c:e ~~z l.t_i\·ldl·ld l\iirnw
nctekneJ,. H~lZ~Ltl·rl·:-:ük ,·)t~t ml·!::! n<.I!.!yohh 

.Janssens: Szüz :\lária rnoi.!->odik l'ájdalma. 

lendülettel végzik Szent Ferenc misz
szióiát. H3 lsten is úgy akarja, zárdánk 
('pül O.i\·id(,ken. s ez mégjobban meg
C'rö~íti tcst\'t·rcink mozgalmát és tevé-
1-::eny~ép:ét. 

Ország-szerte megszervezt<'k rendi 
test\·Crcink l's kPct\·cs olvasóink a FU.i
dallnas Szüzan,\'a kilcnccdl•t. Száz és 
sz~'1z küzsl•gben IH'rekcdtek fel a hívek 
hog_v vag~· a tt'lllplomban. \·agy a ma~ 
g~·tnhúzakb~ln iln;'n'<.t (i:-;szcj(Jjjcnek. Szú
mns hcl.'TÚ\ kaptunk bcsdunolót. Nem 
kiizülhctjtik \·al;uncnn.'·it. s a néhúnvat 
i:-- c.-;;.tk .iellcgzciC':->cbh Jnondataib.an. 
G.'·iin!.!.'·ii:--iin zsúfolt lt>mplumban v(•
~czti.ik az újt;I1os.-;:·t~okat. .. A hivek 
i>rllmmPl foc,adtúk <IZ ú.it~Jto~:-;úgot. -
ir.ia dunafilld\'úri 1l'!"h'('riink - sokan 
mP.!.!künn,\·cztl·k. \úiliin():-;pn a7ok. akik
I1l'k a h<tlTit.,rPn hozz:'il<~rtozújuk van:· 
.. Po~11_(~:-;~111 n~l\'l'lnhPr n-l·n kt.·zdt ük tneg, 
- li'J<Ik Szl'kPl.''lld\·arhel.'TÖI, Csíkszc
recbrúl l'_'-' Z!"ii.~iidrí)l - l·:- 1nindC'nnap 
\'t't'-'l'rnyl'\'Cl l\;qw~oL!t b;m \·(•gpzt ük az 
<l.itato . ..::..:<.Ü,!ol . .-\j;'mlato~ volna, hog.'· 
:t/. i!"knl;·t~.~.''l'l'lllekek ('.!.!.Y kis imút 
mnndj;Jn;Jk ;1 td borz;llm;tit :--zt•n\·ect~l 
\·itl·z hon\·L,dekl·rt." .. Cgv l·rc;;tük. 
minth<I ott lettlink \'o\na ;.~ F;'ljclalmas 
Snl/.<111.\'~1 kl'.~.\·olt<.'ll·~·m<.·d. - ir.i~t bar:--i 
lL'.-;1\·l'runk -- (·.-; n·ml,ljük. ho!.!.'' 1ncg i=-
h~dlg;Jtntt n1inket." Nyirlii\·iíröl a kö
:.·l·.t kc;r\) hp_..:;;;únolút k;tpt uk: .. Boldog 
oromn1L'l monclh~ttom. ncn1 c~alúdtan1 
Ll~umban. . :\z t'.~.\·iJ.: nl'nikc buzgal
m;tb;In ;11.t ;qanlott~I. hogv \·oniuk bele 
a rl'form;'ltu . ..:ok<tt i . ..; . ::\l.int a ~zcntmi
:-;l·krwl :--zol\tllk. a .:2:iiri)~ katolikus iskola 
ti.'rml·bL•n ~11. o]L'II·hoz nyilú ;tjtút kitúr
tuk. az olt;'tr \'ir<Ü!,cli~zben. g\·ertvafénv
lwn cnwlte <tt. ü:-:zintC' úhi!~;t h·angul~t
t~·,t :\Il·~ kúliin h<'ll<.t\':tl kC'll mcgcm
lltc•ncn1. hog_,. <tz l'nC'kek \·czetésCt az 
utol~·iJ pillan:Jth,ln ITIC'.!.!bCtl'.t.!Cdctt Pintér 
.Jú;;.-;i búc:--i lll'lyett a gürüg l~atolikus 
kt'mtor . úr \·;'dl:dt;t. l.c,y dobogott !l 
nt~pnn at <l k::-. :":.'·irlii\·ü katolikus szí
\'P .... A :..:l.l'~Pdft•kf'te:-:zl•liek tnagúnhúz
!J;t~l tartottük :l/. t'tjtato:--:-::úgot. l·s eg~r 

vn~_'k_C':-; :-~en t ml:-;d monci~1ttak a gyön
~-:._\'tJ~I Fajc!;tlm~l...:-kL'gyolt{trnúl. Balúz~ 

F_l'l'l'l1l' hnn\·l·d ir.i<I ;1 frontról: .. Na.~.'·nn 
Jtll e...:ik aili):tfl ;1 ltHbtb~m l'lntink hoov 
mi~ mi <t kl'rc.-;J.t .ie~.'·l·bcn nag~.' [llct7;
;atoicLt h')/.llllk. o(Lthaza. l·des Haz~·tnk
lJ.m. I~tcn :-./l'.~L·n.vkl·i buz.t!;úlkodnak l•r
d ... ·kunkhl'll. S(1k.!t. n:l~.'·on sokat ilnt'ld
k\l/./.;tn:lk l rt unk." Bl·bpút fal\·;ü·úJ: .Jú 
vrt>dml·n:1.' i.'\ ."'l.t'llnolh;ltok be. Gmnbo~ 
:\Ltty~·~~ l·::·qJ~;·u1 tú· nag_\' oda:td~-~~:-:al t<tr
t()tt;t :--ú·p !"l.únú hi\'v\'f'l f'~\·ütt a kl
h>IWL'cll'l . .f lll:.-.,: :~ ll11JJlCJ.tttltnk az id:) 
.tl.llt. ::\lo.-.1 m;tr :1 ~;:.db:-t keres a 
S!.l':lll><tl~úl ;t_it:t1(1...:<~:..:·•1 L"' i!.!,,\'l'k:..:t.linl\ 
llH'~ . ..:/l'l \'i.'/.ll . . ,:\ ."'/i.'llt k:]('!H'l~dct .-;/.i\'
lul) t·:..: kll·k!>(J] \'1 :..:.l'/./tlk :1 F.:.lidalm~,.-; 

S;u;.:llly.J 1 >llL'h-t, 1 l' ;t Tl.-;!.teil·r1dií Ur
Lll." -- tr.].'t;..; .. :\l:nd\·nkl ú~~- nu_•gh:d~·~

d(Jit. h(J:..:,_\· ."lr!. .-\ Fiil1r \'l·;..;l·n ;'tldt'l:-;1 
adt•l~. t·~-.· -.fl·tJ'm:.--t.·t mond:iltunl: 
.~vhv--11!~ !··. ''·•JJ,J:tl:.::~ 11. l·rtl'.-.Ültink 
:\Lt1l.\'.ii\IJill .. B1ddo~<l\-: \<~~.\til lk. ho.!-{,\' 
tt•hl'liunk \·.~Lm1:t ll/.(lkt·rl ;d.;:ll\ kin~ 

\'.illll<~k :t fr11!l~r•n. S!.l'l11li<·J~t ol\·;t~tun!c 

t nek ki.'\ fu--/l'I'L'/.tuk :·t.Jl;Lln...:<l~llnk:ll. 
l\.11·/1)!\1'1\ .11 ·~·~(·~t·l" iri;t nwl.iílw-
~.\t'.~; l\11!<t-.;lrJ:1k :\,~:.!yi-:,tjlii."'Cll1 .-./.L'nt . ..:l•gJ 
o~:d.1-.-,t] ;-:,"••':t·i\ t•..:.\·\)p d klll'IH'l'dl'!. 
.:\!::11 ;1 \1.,:..:.\';tr IL~r:11 td\·.t~r·JI.!. nw:.,:kii
-/ .. : "lll .t !',( .. lli\t'r-: l:-. .11 :rna\·ezl'ti'• 
tlt ·,( lwJI. h•J...:\· .:.\· ."'/l'!l ~/:1111111:tl tart
lLil'ltl..; .-./.t'll:i..;l!l·!JtTc\l't :\l:nd fi.•]
l'lill'!ll ]t·:i\, 11\t'~lllllLI-- .... ;d ,.,··c.:.t'/.ltlk.' K: 
1'•·~:,,( '.t..::.~ \l·lJ!Il ,, .... !J\\ \v\.l'll•l . .ti. l'.I.!Y· 

-.;t•! 11 Jr·lt•JJlt ... t.;\l'l .·• Tobi J. llltilt ;liiO 
!w:., 1 !t] 111d11'1;..; ll l!ly;trl IH'!ll 1:-. ji.> h• 
ki..:. cll' ,j]))];d lii\/ . .:_1,\>IJ.tll \t·~('/1t'·k~ .l{;_dl· 

:~<t 11":...; ;,, 11 ~ 1,ln:..:(·1 F;'t.id ilm.t;.; 
S;.:l/,!1\ .• ,~' 
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RORATE COELI ... er():-;, cgl•szsl•ges szcl'\·czetct és munka
kedH•t adot!. A!.l•rt iirlilt. hog~· klizdcl
me' életi·ben ,;ok úldozatot hozhat .Jlo
zu~nak. 

Gycngl·cl. anyai szcretct tel tncgsímo-
~attaln. Boldog rnosolygússal nézett 
rúm. Kl•sübb mc~kl·rdczte: 

-·- Ugy-c, a nt·ni is húlús. l•:-; hoz úl
do1:1lot a .Jt•zuskúnak'! 

más vúrosba kerlilL Elszakadt az isme
retlen nénitőL kinek szivében édesanyja 
szeretetét kereste. A kis Mária megint 
magára maradt. Fájt ez a seb mindket
tiinknek. De azért tudom. hogy lélekben 
mindig találkozunk. Ha megkondul a 
reggeli harangszó, minctketten egy úton 
haladva sietünk. - há!át adni. 

Kaln~sai :llária. Kassa. 

Rrinl,: l,:ös:önl<i!f u: ri<ll"<'!ll. Ellw:l<l 
remé11H!Jt'l teli 11umálycít, a l.:ijclüs de
cember Kris:tust l"CÍrd lPIJ...:iill'tét. a s:í'
retet 1<'[11111~/!IOhh atTel.:!ll.<ál. Vártu/,: <':1. 
mert ér<'.:.tilk, hof},IJ hwwnlú a mi t'l<'
tiink o kl•te.:('r t'r Pliítti <•mlJen•kéhc•:. 
Öl,: hél,:ét I"<Ír!a/,: Kris:lu.< j"ircteléliil. 
Mi is Úfi!J t'r:iiuJ...:. Vcírjuk Kris:tust i•s 
Vl'le a békét is. E: Cl luihorils cícl1·ent 
tiJbh T<'IHl;PI!Jf, tcj!J!J l<'ll~·(•siilt~st iiut bl'
léuk. Mt'rt eljüt~ Kris:ftL'i, A: ácln•1!1 
lwwcílucihnn .fd Jo!J 11i1111i a hc•!ld11'111i 
esilfau f)('két llircletü _féH!I<'. Tii:<'t, lciii
!JOl ho: .. 4. ":cn•tet lcinujlit ,-; mi holclo
!JCUI t'nekliiuk mn)cl !}lóricit, flriJ/111111'1 
hajtjlik HlP!I houdok1111knt t' .... :c'!lt'II.IH'S 
jcís:ul ürúk Kircil!W cli)lt, .. Rorutc> ('oc/i.'.' 
Harmato::títoJ...: l'~Wk a hl•k(~f. a :.::1'1"1'

tet<'t. n mc·oCrh;st.' Jlo::átok. udjlitok 
n<'kilHk n:r. Akir u~rir ol!J i!/('rl nínmk. 
Aki után s:<'HI"<'chi :círiit1k ('/H'cll'(' ,.,.(j

lwjt ~ Harwato::ulok 11ckilnk t'P!I hofdo
!lllhl> 111{1fl_líCll' k(ITCÍCSfHl,lll.' 

- I.~cn. l\:lost i:-; az Ö húzúba igvek
~zPnl. hogy lidvüz(jJjcm. kiPngc:-;ztcljcrn 
:1 llll'~húntúsukért s jú~ú_gúl·:·! h~-~--~.,i~ .... ____ _. .. - ...... ·-··- ".J:'JO:ST\·EREJ)J ... 

l.aub· I.ászló paJmii\· .. Pi•t·s. 

\"AR.\TJ.,\S T.\L\I.KOZAs: 

Küdús hidl'g t~·li n•;..:t.:t.•l \·oJt~ Tt•mp
lonlba sit..•ttun. nn·<-lll'l"a . .-\z ull·.11 Júnl
púk l·gtck. A •::u·os feh•t t 1nl·.t.: :-:üt~·tsl·~ 
honolt. A !"úk ZHZI1l<~r~·ls ··lg< li 1 on.t.:,vo:
koldú:-:kl·nt fag:.-oskodt~l:\ a hidl'gben 
Nt•ztl'lll ;:1 tl·I :-:zl·p:->L"gt•t. I·:g_v..;zerre azt 
\"cttt.•zn L•:-;zre. ho_!.!,\' eg\' l:.! L·\' kóruli 
rungybaburi\ult ki~lt..·;:·lll·.\: topog cl rncl
lettem. :\ nag_..,· l':-'t..'ndben mintha han
gut hallott;:un \'o ln<~: 

-~ Xl' hagnl t' g\·t..·nnl·:.-t~t kliziirnbü:->cn 
l'ihaladni. · . · 

f:n•ztt..•m. \ .tl<~mit tt..'lllll'lll kl'll~ D·~· 
Illi t'.' 

Ezt.·k :1 ,L:!l!Hiu!:!!•l;, :1 IJl'IT t.'/.l"l'drl•;-;-:L' 
alatt \'ili<lllta;, !lll'.!.!. <~!.!.Y<III1•l<~ll s azon 
\·et ten1 l·:-":~.rt• m;q.~:~nl. ho!..! v m;ú· is c:->c
lek:->zt·nl. Kl·tC'Ill:o_!.!,tarn ·a· il·~Üt\'k:'tt, 
rnl'g;-\t·rdl•ztvm a llC'\"l·t. · 

- llog_..,· hi\'ll.:lk'.' T:t.~r;l!l_\'itotLI l':-'rl
dú!kozú :--zt..•nwit l':' illt..•dl'lml':-.l'll \';t!o~ · 
szolt. 

-- !\lill"'"· 
lh>:-.Zl'dvlml llll'~tut!Lllll. h11.!..!\' ki:' iÚ'\":r 

ll'l'vnltl·:-:. :\lunk;:dwh·l'l'l' ..:a·~ ·n,:·>J. i'\'l'lr 
kor~·m. m:kor a 1_, 1i>IJ1 !.!.,\'l'I"L·;... 1nl·~ 
ma . ..;ik uldal:ü·a lonlul. ;..; !'t.•ivrc htú.1.1 ;r 
~Piyt•Jll p;1pl~lllt. Sll'~l'll ..... llL'.k il,\'l'll l'\r_o1 

jutott. 
Anllflt l'l..!,_\. l:rmp;.dJtt/ vrltin:.- ft•i11tll1. 

hlll!\' :l r-\i . ..; :\l;ú·i;l iiiT.l lll'lll :--/.Oil1.t11' 1 : 

Szvinvilll'Il ... tt·n·ll·t v." h.·r1.1 tu:\rrili.H!:;,; 
A ki:-'- ;"11'\':1 l'!!llfl!ldrlll;l \1~\'.111. ho!.!,\' lll';\\ 

kl' ll lwl_,·t.•ttl-:-.ttt'lltl' t·dt':-'il·n,...·J:'lt. Tl' .... ;\ ,._ 
l'l'in• :-; lwt<·g vdt• ... ,ll_\·_1;:rra ri \·i:--l'i !..!•ttl

dot. Ik ~r/.t b t•lmrtlldl.l. ho:...:.\· t' ih'ht / 
kt'l"l':->zthordot;·~_.., 11\l'llt-:t l1 m;ncli-~ l-....+:.: 
hitl:'l\"itl t·-. '/t•n·lt•!tv: 'tld !,!ll!ldrdnt ,t J!t 
btt>nn•. Ili:'/ " lt·:...:.ndtt'tl'hh n;qHli-\oll , .. 
gondoskodott bl'll'\'u Lllatjul-\:rúl. Xt..•i-\:1 

.Ji:ik. 
.-\ il•;',n_,.·ka fi!.!.,....Piml':->t.'n hall~:Jtot t. 

~Lijd ki~_..;l· fd\·e ll1C'~kl·nicz~\.'. 
Elmehctpk l·n i~ a nl·nh·t•l'.' 

- Xag_nm :->ZÍ\"f..':->Pn el\"i:-"zlek nlag~lm
rn;d. 

A ll·nlplorn ml·.~ un•:-; \"olt. :-; hom .. 'dv 
boritott<l. A szentvl.\'ben piro:-> iirii:,ml:
t'."C:-> tl·n,...·c pi:-;l;'dHJlt . .:\ kic:-"ir,·.•k i~ t<'t 
~zctt l'/. " rni:->ztikus fl·n,...·. Xm!,_\. úhít:1tt:il 
tl·rdl•lt " :-:zC"nt:-;l·!..dlúz ch'·. Ft.\lh.~n~o:-:an. 
:->ZÍ\'l' m~·l,...·l·bül adott húlút a gorul\·! . .:(•\."i 
.J l··t.ti:-kún~lk. 

~lirc kij(ittunk. tnunkúba :-;jeti) ... ·!1~-
berl·kkt..•l telt n1cg az utl'i.l, Eg,....· darabig 

lia \"Dll át Í'S ra&:\"011 át 
\'iszi a Szüz maRzatát 
~ZÍ\'t"ln. hozzad. 

(1'. Szt•dö Ut'n~s. o. F. :u.1 

il~rl::.!,tl.;~:on nwntllni.- t'!..!\"lll:"l:' mdle~t 
\Lr.1d újra llll'.~i,t·rdt•t.h' .. 

;\;l'IÚ. lll'lll _jrin tnll\h' \'l'!l'nl i:n;"u\
;\O/I\Í .. 1 :\lt•i.!,ll'Jll'\l':-'lol ho:do_!.,!illl !llro!!d-
1<1111. 

--lk l'!iti\·ok. kic:->ikl'lll. 
I:t,,·id idt~ llHiJ\·~~ megint llll'gszlliLllt. 

:\l'lll' lll' lt• . ..;_..,l.;-\ l'I_JOII!li~ .h·l~~i.:_!,,.~ 

lh'lll tudtlill llh'!..!h<.ll;llnt. 
() tt• ki..;. l· . ..;:H·:--i~ :\l•m tudtld-l'. hog_\' 

til J.-. h;•:;dHJ! lllt':.!~·v:.: .1 .h•tu.-;: ... ·llwt." 
:\",~~\·on IH1!1itJ:...:, \":1;..!\'tlk l':-- O ;_..; ho\d•l;..! 
~l'~l.· hO:.!\' lll'lll l'g~·t•du! llll'~\-L':\ .. J.,: 
l1;1n h.tllÚ.rt l'iÚl:\, ll il :-.ok.lll k~··r_iu:.- \,1-

l.t•llll'l'~ ll•dn;tp t...;nwt t:~L.dktlt.tm:;. :11 .1/. 

i_ .. ;,,l;,IJl;ll. 
:\k~ nvh.úl_\· ... ;or t;il:'tl;,u;.t;lln a i-\>

il•;rnny.d l'l'!..!.!..!t'il'lll\l·nt. mikor nw~ il 
I" . ..;J!lii.~lll ... k;:li-\ kldll!,!tilk il :--old ll'liltir\ 
mogul i.ll't'ot..·;o.;kalkat . ..-\.t.t~Ul a ki::l."u1y 

Ver.:-;cn.vezzünk a szép mennyorszúgért, 
Versenyezzünk az Isten (.'sókjáért! 
Mutas:o"uk meg: a \'ilágnak. 
Hogy a f(ildün tna is j~u·nak 
LiliDlllos ti:-:ztalclkek. 
\'l·rtanúk L•s szcntck!. 

Versl•nyczzünk a szép tnennyországér~. 
Ver;-;enyezzünk <.lZ Isten csókjúért ~ 
Jl·ztl:-i legyen a \·ezt!rünk. 
f:rte hulljon piros \'l>rünk. 
F.rle úlljunk e,;ata,;orba. 
~l'\"l•t irjuk lobogónkra! . 

Pintér .lózser. Kecskemét. 

A Bt:TLt:IIE:\11 .fASZOL \"SAL. 

Had\·czl·J-rL· L·s \'l•rtanÚ\'Ú nag_\·on kc
\'l•:-; ember lehet. A rni L·lctünk ezer ap
rú;..;;'lgbúl ú ll. DL• ha nagy ICiekkel \.,·,
gezzuk az ;,prú:o>ú.~ot. naggyá lesz a ke
zünk alatt. L·s nagg,...·ú a\·at tninket b 

P ... ·ldakl•punk a kis .JL•ztis. Nag_..· \'olt. 
lllikor lcst.úllt a jüszolyba. a szúr..)s 
szalmúra. mcrt szerctettel jött. l\Ieg
alúzta. fclúlduzta magút az emberiségért. 
Aki kü\·etni akarja. annak a mindennari 
élet aprú:->úgaiban is ut:1na kell igazod
nia. nagyszerüvC kell tükéletesítenie a 
kic:-;ín,...·sL•gekct is. 

1\Iily boldogiló tudat: rni i:o" élhetünl' 
na~~·szabúsú l•lctl't. ha nlindennapi apro 
dolgainkat nag_..,· dolgok 1nód.iüra végez
zük: nag_..,· hittel. na_g_..,· szeretettel. nagy 
jú~1k~1rattal. na_g_..,· lig,\·eletnmel. nag_\· 
odaadússal l•s na.!..!y bizalurntnal. KL-t 
:-<Zt"l\·ai: nagy il-lek kel, ('yf!s.: lélekkrl. 

01\'as:->uk lll. LJr ~Za\'Út · Öriilj, JÜ ,_;_... 
li i l' .-::ol pá 111 .' ~'l i 1'<'1 ho~m a kt:'l'ésl.H•n Ji ií 
rofrcí/. sokat lli:ok rcdcl.' !Ueuj be Urncf 
in'rlllit.;bt•. t:\11. :.!;l, :.!1. 1.) 

Szab<i l.ászló Zoltán. Győr. 

KICSI ,\Z ~~\ SZi\'Er\1. 
Kil· . ..;j dZ l'll :0:/.1\'('l'll. 

Ki('..;l\.::l' dar:1bka 

Edl':-'.lll_..,.únlt..'búl 
l'!.!~- \'~ln ki~tak.HI\·;t. 

.:\/l'l'l ~il't \'iS:->Z.l 

.:\l.l'rt :-'ll'l'l't {ll t an 
Ah,)l l'/ ~~ kl•t SZ!\' 
l'jra P:->:--I.Pdobban. 

ll~zri Trrikr. Egrr. 
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)HSSZIONARIUS LESZEK! 

Törtimelem óra következik. Mégegy
szer átolvasern a feladatot, rt-mélem ma 
felelek. Az iskola végében tanulgatok. 
Egyszer-egyszer felnezek, figyelem a 
dtaktársatmat. Mar félig átolvastam a 
leckd, mikor észreveszek a pad túlsó 
végén egy kis másodikos vagy harma
dikos dwkot. 

Látom, valami nagy bánata lehet. Ta
hín s1r is. l\Iagan1hoz hívom. lsmere1n 
rq~óta. Kis vidcki fiú. Egy előkelő vá
rosi tisztviseliinél lakik. Mi bánthatja? ... 

1\lellcm ül. En meg szeretetteljesen 
megkl'rdem: 

- !\lond, Testvér, mi bánt, rni fftj! 
Gondolkozik egy kicsit, aztán észre

veszi bennem a jóbarútot és kiönti lel
két. 

- Tudod én . . . én . . . öngyilkos le
szek ... 

Nem tudom elképzelni, miért akar 
öngyilkos lenni. Hiszen jeles tanuló; 
kiva;ó magaviseletö fiú. Mindenki sze
reti. Ijedten kérdezem tőle: 

- 1\liért? 
Kem birom ki tovább az édesanyám 

nélkul. Nem birom ki! 
SLinie görcsösen kapaszkodik ebbe a 

szóba: nem birom ki! - Most már ér
tem: gyötri a honvágy. Hiányzik az 
édesan:>a édes sirnogatása. Hiányzik 
egy-egy anyai csók. 

Rögtön !atom, meg kell vigasztalnom 
a kts K•uTsi t. 1\lesélni kezdek neki egy 
missllonúnusról, aki szintén nagyon
nagyon szerette az édesanyját, de a jó 
Istent mmdenek felett. Azért elment 
messze Kinába, hittérítő útra. 

A k:sfiú figyel, látszik rajta, hogy 
tetszik a mese. Látszik, mint csillan fel 
a mosoly az arcan. Megnyugszik. Bol
dog. Hiszen egy hónap rnulva ismét 
láthatja az édesanyja!. Elküldöm a 
Szüz Anyához. Ott imádkozik, és ott 
meg is nyugszik teljesen. 

Három nappal késöbb ismét a szekott 

Ejnye kicsi, mi van veled?! 
Durcás Kati most a neved? 
Pedig hogy ha szótfogadnál, 
Anyácskadra mosoly~rnál, 
1\legölelne, megcsókolna, 
Az ölében elrlncatna. 
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helyemen tanulgatok. A kis Karcsi oda
jön hozzám, és kornolyan, szinte férfi
asan, minden bevezetés nélkül odavágj a: 

- üreg, én misszionárius leszek. 
Biztos még a mese hatása alatt él, 

gondolom magamban. De ő eloszlatja 
kétségen1et. 

- Szüz Anya az én második anyám. 
Púr biztató szót mondhatok csak neki, 

gyülekezé•re szál a csengő. 
- Tarts ki elhatározásod mellett és 

szere,;d mmdtg az égi és földi anyád! 
Ezzel búcsúzunk egymástól. 

Piilkovics István, Mohács. 

RIPORT KÉTFAJTA lUÉREGRÖL. 

Egy kisfiú lúgkő-oldat körül setten
kedlk. Ivópoharat megmeríti a vesze
delmes folyadekban. Amint észreveszi 
ezt az édesanyja, nagyot kiált reá. 
Hirtelen, mielott a kicsi a szájáho·, 
emelné, kiüti kezeből a veszedelmes 
poharat. 

-- Méreg az, kisfiam, halált hozott 
volna read: - oktatja rémületében a 
síró kis1iút. 

Lassan lecsillapodik az édesanya. 
Majd beny1t a masík szababa Nagy 
csendben tartózkodlk ott másik gyerme
ke. Ezzel már nincs annyi gond, na
gyocska leány, IV-ikes polgánsta. 

- Mil csinálsz, kisleanyom'/ Tanulsz, 
vagy ol vasal'/ 

A leányka türelmetlen és ingerlékeny: 
Ne tessék zavarni! Olyon borzasztúan 

érdekes, - és szinte falJa a betuket. 
- De mit olvasol? 
Az edesanya hozzá lép. Végigfut te

kintete a konyv szmes tablájan. Filléres 
reg.,ny, olcsó borzalom. Olyan, amdy 
éppen alkalmas arra, hogy tönkre tegyen 
egy fejlodó, bimbózásnak és vuágzasnak 
induló leanylelket. 

Inkább forgasd a tankönyveidet és ne 
olvasd azt a rosszkinézesű regényt! Nem 
való az Neked. 

- Mindjárt tanulok, anyukám! Fél
óra mulva ugyis befejezern a könyvet. 

Az anya gyenge, enged. Nem uti ki 
leimya kezébol a könyvet, arnint ktsfia 
kezeböJ kipenderitette a meregpoharat. 

Pedig mmdkettö méreg: öl és gyilkol... 
Tóth Lyvia, Sopron. 

SZABAU ULAS. 

Csúnya dögkeselyűk tépik a világot. 
Csupa cafat mmden körottem, mit látok. 
Kekes-lila foltok, 
Api ó ember-rcngyok. 

Coúnya dögkeselyü:-, közibük rontok, 
Otök, vágok, t,',pek, átkozom a poklot. 
Kekes-lila foltot, apru ember-rongyot, 
Keblemre ölelem. 

Keblemre ölelem. csókolom, szeretem, 
Sebeit bekötiim. gyógytrral bekenem. 
Fejemet lehdjtom, édes jó Istenem. 
Mit is adjak enni, nekem sinc:; kcnyc-

[rem! 

De im. itt az úrnak áldást osztó keze. 
Hull beh)le 1nanna, az L•lct ken\·ere. 
llúfehé•r kenyér. itldott étel, ostya, 
f:desebb a meznél, n1ert az Isten osztja. 

Biztatom '" embert, dehogy, ernber
[rongyut: 

"Csak láss hozzú, bátran \'edd. rnit az 
[c·g ontott. 

Benőnek sebeid, nem leszel védtelen, 
Megvéd rnindentől a névtelen Végtelen." 

Füzes István, Érsekcsanád. 

HABORú VAN MOST A NAGY• 
VILÁGON. 

IV. Isten a rosszat is jóra fordítJa. 

Isten nem ver bottal! 
Evszázadokig küzdött az Egyház a 

szabadkőművesség ellen. Az eredmény 
nagyon kevés volt. Evtizedekig őrjön
gött a kommunizmus Oroszországban. 
Ot éves terveket készitett Isten és ~z 
Egyhúz ellen. Barbár pogányságba 
akarta rántani az egész világot. Mun
kájának nem lett eredménye. Példa er
re Spanyolország. 

Jött a háború. Súlyos lépteivel végig
vonul egész Európán. A szabadkömü
vesség felszámolásra készült. A bolse
vizmus! múr eddig is komoly vesztesé
gek érték. A jelenleg duló háború is a 
kommunizmus ellen irányul. Magyar 
honvédeink messze, idegen földön a ke
resztény, művelt Európa nagy, civilizá
latlan ellensége ellen harcolnak. 

Hogy mi vár meg ránk: nem tudjuk 
A jövő lsten kezében van. Ö a törté
nelem folyamán mindig talált, és ezután 
is talál módot, hogy a benne bizékat 
megszabaditsa, ellenségeit megfékezze és 
erejüket megtörje. Csak biznunk és 
imádkoznunk kell. 

Ime tehát a háború vért csapol, köny
nyet sajtui. Könnyes szemünket és vér
ző szivünket mégis bizalommal emelh.,t
jük az égre Gund,·iselö Atyánkhoz. 

Tudjuk, látjuk, hogy a háború dur
vaságait öldöklő pusztitiisait nem akarja, 
csak megengedi. Megengedi, és gondvi
selö terveinek szolgillatúba állítja: túl 
a vér és láng tengerén felragyog majd 
a szebb, tisztultabb emberiség hajnala. 

Lauly László, Pécs. 

HIVTAK 1\IINDENFELÉ. 

Hivott az Öröm. 
Megnéztem: önzés \'Olt szi,•e, 
mely üres, csak ego-t mutat. 
Kitértem tehitt. 

Hívott a To.H·a:-z. 
Megnéztem: tc~t volt a szive 
és üres: a lélek hiúnyzott. 
Kitértem tehitt. 

Hi,·ott az ifjúsúg, 
Megnéztem: 10ha volt szive 
nem volt benne scnltlll szcnt komolysúg. 
Kitértem tehút. 

Hi\·ott az Alom. 
Megnéztctn: bolond volt szíve. 
IchPietlen illmokat takart. 
Kitértem tehút. 

llí\·ott a Bűn. 

Megnl'ztern: und()k n>lt .szívc; 
Bús fckL•le:'l'l.!;l' nagy mul'súr. 
Kitértem tchilt. 

Hívott a B[mat. 
:~1egn0J.tetn: lila \'olt szin_•_ 
Szl•p, dc nl'nl ncken1 való. 
Kitértem kh[tt. 

Hivott az Isten. 
Megnéztem, szent volt a szlve; 
Messziröl is boldogító volt, 
és mentern feléje! 

Zrlnszky László, Budapest. 



KARÁCSONYI GYONÁS. 

Hétfő, kedd, szerda. . . Egymásután 
peregnek a hét szürke napjai, hogy a 
vasárnapba ömölve fényes virágcsokor
ként illatazzanak az ég Urának. 

Szombaton már érezhető az ünnep. 
Az utcák kimosakodva, tisztán söpörve 
várnak. A harangak is ünnepélyesen 
kongatnak litániára, vecsernyére. A' 
ember is érzi, hogy tennie kell valamit. 
Megy a templomba, hogy megfehérítse 
lelki köntösét. Ma meg különösképen: 
advent ·utolsó szombatja van. 

Két barátnő is elindult, hogy elvégez
ze megszakott szarobatesti gyónását. 
Egész úton vígan beszélgetnek táncról. 
moziról, színészekröl. Még a templom· 
ajtóban is gyorsan odasúgnak egymás
nak valamit. Ajkuk szögletében felejtett 
nevetéssel lépnek a gyóntatófolyosóra. 
Bekukkantanak minden gyóntatószékbe 
és megjegyzik: á ez fiatal; ez meg öreg 
és kopasz! ... Végre kikötnek mégis. Az 
egyik beáll a sorba, a másik keresztbe
vetett lábakkal leül a szemben lévő 
padra. Egy darabig vizsgálgatják a többi 
gyónót, majd szabályosan társalogni 
kezdenek. 

- Te mlért nem állsz be'! 
- Csak nem fárasztom kl 

Van e lmakönyved? 
-Van. 
- Add már ide. 

magam! 

Megindul mind a kettő és elallva ~z 
útat, csere-berélgetnek. Közben már né
gyen is tovább szerelnének menni. Is
mét elhelyezkednek. Az ülö végignézi 
a szentképeket. Majd felugrik, és beáll 
a sorba. Természetesen mások elé. 
Eszükbe sem jut, hogy legalább most a 
kis Jézus várásakor nagyobb elmélyü
léssel készüljenek a gyónásra. 

A gyóntatószékből mosolyogva, és dia
dalmasan körülhordozott pillantásokkal 
jönnek ki. S még csak egy keresztet sem 

megifjodik a Kis-Duna fürge virgoncsa
gátóL Hasonlóképen van az ország éle
tében is. A nemzet életárama lompos 
és lassú, de ha a népi erők beléje öm
lenek, vígan megifjodik az öreged3 
nemzeti élet is! 

Eletújulást várunk a falu felől? Új, 
erős élet csak a tiszta faluból indulhat 
el! 

Szabó Györgyi, Győr. 

GRECCIO. . . 1942. 

A csillag már magasan fenn ragyog. 
Dicsőséget zengenek angyali karok, 
Fáradt vándor, Grecció felé ballagok .. 

Jézuskámhoz megyek. Ferenc atya vezet, 
Nagy, csillogó szemmel mosolyog a 

[Gyermek. 
Ragyog az erdő káprázatos fénnyel, 
Glóriát s; 'l a hold, csodás a szent éj] el. 

A szúrós jászolynál tétován megállok, 
Csöndben elsuttogok sok-sok imádságot. 
Elmondom én minden fájdalmam, 

[örömöm, 
Drága kicsi Jézus, köszönöm ... köszö

[nöm ... 

Ajándékot is hoztam a kis Királynak: 
:E:letemet adom a világ Urának. 
Ez ugyan nem arany, nem tömjén, se 

[mirrha, 
Csak egy gyarló kicsisziv szeretet-titk~ 

A csillag miir magasan fenn ragyog. 
Dicsőséget zengenek angyali karok. 
Fáradt vándor, Greccióról álmodok . 

Bencze Mária. 

vetve robognak el. 
Az unokabátyámmal egymásra né- Kisleány, 

zünk. Késöbb az utcán bátyó megjegyzi: nagyleány, __ _ 
- Tudod, hugi, ha én egyszer meg-----

nősülök, azt is megnézem, hogy Isten fi(ltal!sszon_y 
házában hogy viselkedik a választottam.· 
Mert hogy ilyen leáayt, mint ez a ket
tő, nem veszek el feleségül, az biztos! 

Kovács Rózsi. 

SZERETEl\l A FALUT. 

Miért? 
Magam sem tudom. Falun születtem, 

ott szaktam nyaralni. A falu csendes 
lelkülete beleivódott a gondolkozásomba, 
a szívembe. úgy lúttam, a falun friss 
életerők zú,enak. 

Az irodalom akkor újtLlt meg mindíg, 
amikor visszatért a nepi források/w:. 
A népi erők tősgyökeres erők. Annyi 
szellemi és annyi lelki vitamin rejtőzik 
bennük. 

A nemzeti élet is akkor lendült min
díg a fejlődés új csúcsai felé, amikor a 
faluról jött friss cs töretlen erők ke
rültek a kormánykerekek mellé. Ezt bi
zonyítja a történelem. 

A nyáron a Kis-Duna partján sétál
tam barátnőmmel. Ni·ztük a hullámok 
játszi szökését. Töretlen jókedvvel zaj
lottak, hullámzottak. !lova'! Merre'! 

Egyik napon oic1klirc pa:tantunk. Az 
országUton k1.h:ettuk a Kb-Duna tncnt.:ot
it·auyát Ott kötöttünk ki, ahol a Kis
Duna a Nagy-Dunába ömlik. Megfigyel
tük, hogy az öreg lompos Nagy-Dun.t 

A kisleány a jó Isten ibolyácskája. 
Amint a~ ibolya meghuzódik a bokor 
tövében, a kisleány is szerényen megla
pul a család védelme alatt. S illatával 
megtölti az egész családot. Az édesapa, 
az édesanya és a testvérek az ibolyácska 
fölé hajolnak, szívják és élvezik az alá
zato; ibolya illatát ... 

A nagyleány a jó Isten nagy virága. 
Az egyik liliom a zárdában, a másik 
rózsa a kertben, a harmadik tavaszi 
kankalin. Vannak leányok, akik nagyle
velű dáliák, mások viszont nárciszok, 
~iklámenek, georgínák, gyöngyvirágok, 
gladioluszok, árvácskák, gyopárok hava
sok homlokán. Egytől-egyig virág. A 
maga nemében mindegyik gyönyörű. 
Kelyhük a Nap fölé töksérezik. az il
latuk pedig száll és árad. A nagyleány
szí\·ek piros rubíntcsészék, tűz lobog 
rajtuk és bennük: a szeretet tüze. Sze
retetük tüzes is. forró is, de sokszor nem 
mély és nem időtálló. 

A fiatalasszony már komoly. Ez a 
megkomolyadás a mátkasággal kezdő
dik. Nagy az a fejlődési ív, ami a kis
assznny és a nagyasszony közölt fes7iil. 
A fi.ltalasszony nem kisleány-ibolya, 
nem is nagyleány-virág. A fiatalasszony 
kovász, akinek az a hivatása, hogy bol
doggá tegyen egy kis családi kört ... 

Gyönyörü szercp, gyönyörü hivatás. 
Egyenesvonalú folytatása az édesanyai 
áldozat-élet! 

. .. jegygyűrű: sokszor elnézlek. Jegy
gyűrü: a leányálmok Feléd sóhajtoznak! 
Jegygyűrű: sok mindent mondasz a le
ánynak! A salvita pirosan ragyog, a 
szegfű dúsan illatozik. Mindkettőt sze
retik a leányok, de minden virág-szép
ség felett legjobban a jegygyűrü tun
döklését. 

Azért imádkozom, hogy minden nagy. 
leány tiszta lélekkel húzza fel a jegy
gyürüjét s mindenikét Krisztus papja 
áldja meg. Végeredményben ez a leg
szebb nászajándék! 

Tibanyi Miklósné. 

SZENT MIHALY. 

Kelt föl ezüst karddal, 
Szent Mihály arkangyal! 
Vess a rossznak véget, 
szerezz üdvösséget. 

Valljad, ördög ellen: 
Külömb úr az Isten! 
Kinek jobbján állok, 
azívemmel strázsálok. 

P. Szedő Dénes, O. F. M. 

A TISZTA SZERETET. 

Lehetne bár enyém az egész világ; 
S ha minden aranyát is nekem adnák, 

S élhetnék itt örök vágyam szerint; 

Lehetnék akár a legnemesebb. 
Dicső királynék közölt a legszebb, 

Nem lennék boldog, ezt érzem mindig. 

De szívemben lángol a szeretet tüze. 
Lelkemben rejlik Jézusom képe. 
Krisztus, az egyetlen szent jegyesem, 

Övé a szlvem, lelkem s mindenem. 

Németből fordította: Kubik Pál, Pécs. 

Hideg ba vas világ, kivertek, nincs helyem. 
De ml az a fén)·es az égen odafenn·~ 
Milyen szépen ragyog! ... nekcm is melegit, 
Dermedő szivemben mécsvilágot derít. 

Kovács Rózsi. 
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LEVEL EGY VIII. GIMNAZISTA BARATOMHOZ. 
Kedves Barátom! 

Ismét itt a karácsony. Utolsó let•clcd óta már Ic
esett a hó. Lassankint eljutsz: yimná:iumi tamdmá
nyaid befejezéséhez. 

A papi jegy, amit az Ur beléd éget majd, ez lesz 
az a kötés, amely mindíg kötelez. S ezt a jegyet a 
Szentlélek adja. ö kering majd Benned szent élet
áramként s ő foglal majd Ic Téged örökre. Multkmi 
levelernben ígértem Neked, hogy ml'fJHWHdom a rCIJII

lögépek jelentését is. Lásd, a S:entlélck áhítatos s:e
retete lesz nwjd papi életed 1wgy ki.,tcse. Ha eredmé
nyeket akarsz elérni hit·atásod titján, öt kell élií, tii:es 
s:I?Tetetél'el segítségiil hívnod. 

Martin du Gard egyik regényében (Jean Barois) 
egy hitetlen orvosról ir. Elete régén megáldozik az or
ros méyis. Mikor fia ezt megtudja. szerfölött elcsodál
kozik. Mire az ort·os tá t•oli, kissé .félénk tekintettel igy 

(elei halálos ágyából fiának: ,.Tudod, fiam... hiába 
mi.•1deu ... Rettenetes ismeretlen az ... " 

Ebben a korban csupa ilyen lélekkel van teli a vi
lág. Neked kell ráébresztened, rádöbbentened a világot 
<'rre a nagy értékre: a halál Istenbe-kapaszkodó pilla-
1'Wtára. 

Es hogy tes:cd meg c:t a Szentlélek s:eretete nél
kíil. lgérd meg Betlehem kis Királyának, hogy azzal a 
tiizz:el, a Sz:entlélck tiiz:él'el akarsz járni a világban 
majd mint pap, ami onnan, az igénytelen Jászolykából 
elindult. 

Boldog karácsonyi örömödben szeretcttel ölel ba
rátod: 

P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

Cím cm: Fewnces Tartományfönökséy, Budapest, 
ll .. Margit-körút 23. 

VIZKERESZTR E. 

Edes kicsi J é z us, 
Láttam csillagod. 
Amely nékem hozzúd 
útat mutatott. 

Szil\'eszter éjszakáján 
Újesztendő kapuján 
Mondok egyet tinéktek. 
Szomorut, mégis szépet. 

Majd lefagy a fülük, orruk, 
Félrebillen a csákójuk, 
Golyó sü\'ít, repüló bug, 
Ahol a Dnyeszter \'ize zug ... 

Az \'ezetet t engem 
Messzi tájakon. 
Ime hozzád értern 
E szép haj nal on . 

E des kicsi Jézus. 
Eljöttem en hozzi1d. 
Hadd csókolom meg 
Rózsás kicsi on·úd. 
Hadd simagassam 
Szőke fürtidet. 
Beszélni szerelnék 
En ma Te \'e led. 

Pintt'r József. 

LELKI :\IEN!\1\'EGZÖ:II. 

.. Rohamra mc·st ... " és a sereg:, 
Mind kemény magyar emberek 
Rúgondol az otthonára. 
c,alúdra. boldogságára. 

Bemennek lúngoló tűzbe 
Hc.uToh·a. tnuszkúkat üz\'e. 
S atnclyik tneghal. netn músért, 
Hón szerelett hazújúért. 

E~tc tnikor hallgat mindcn, 
Ö"zeülnek azon hitben, 
Hogy ti itthon csendben ·:agytok, 
Imúdkoztok és d,llgoztok. 

Jaj. de megfújdul a szi\'ük 
l\leginog erős hitük. 
Ha le\'elek hirül hozzák 
..Mulat otthon Magyarorszúg~ .. 

Karikagyürü1n: a kere~ztem. 
Jézus az én hú jC'.~ye~crn. 
Eskü\'Ö nap: a hal<ilom. 

Azt hiszem. a hiisi halál. 
:\!elv sok úrt:ltlant lekaszúl 
:\lég feleennyirc setn bánt. 
I\Iint c hír. tnely ~ZÍ\'ükbe ~zúnt. 

Új otthonom: a Inennyor~zúgo~n. 
Hófehér fátyol lesz a lelkP~:· .. 
Mirtusz a fejemen: szen\·edl.·scn1. 
Jegyesein keblén a n1irtusJ'.úg 
Leg,·en: egy kis fehé•r Margard 

l \·ir~·lg! 
Homoki Szabó 1\largit. 

:llindrnnapi kenyerünket add mrg 
SZILVESZTERI BALOZOKIIOZ. nekünk ma! 

Hej. szép csóri leányok~ 
Bazsarózsa oreútak 
Irul-pirul a timctól. 
Kacagástól, \'ih;'mctúl. 

Hej, ti csóri legenyek ~ 
A pénzben nem szegények 
Esztek, isztok. ,·igadtok. 
Mulatoztok, daloltok. 

Gondoltok e 1nu~tan aiT.! 
A ~ok igazi 1nagyarra. 
Kt dacol \"ihatTa!, \"L·sszel. 
Fel kClzcl. de egl'sZ l'S~zel. 

Dn,,·e~zter pa1·tj;.111 túbortüzek 
FeLeil-lik kl·peteket 
Kimny giirdul ki ~: :o:/PilWkbül. 
1.~;11. !'orrú :-;zeretet bt> l. 

~ent_.tntal, 

a mosot,· 

___ Szentje ... 

Szent Antal, a mosoly ..:zen!je, 
kezed d modern fiú arc;ú·<~ <l ll·ickmo:-:oly I.OI11~tnl·~·,t ken_]L·~ 

Szent Antal. ak<:~rd. l·~ mo:--oly-pt·l1!ed. nlo:-.ol:·:-J>e'ng(Jd 
kirügycdztk. l•s JneglJ;tdllk az arcok h:t\"Ún. 

1~2 

lu bot \·et ~zt·pí..'t l'~ ciJad;dm~t~<~t a .... /l'l11l'k IJt~l 11:1 1.· . ..: kt·K 
.r\ n1odf'rn ember ~zi\·c lw:~.•g, nC'm tud mo:-;tll.\·o~nl. 

<.t szeme nem t u d c:-·;ml·:-; :hlL•t-t u;.lx·n r.u.~_,·ognl ~ 

[lti\'Úll. 

A diúknl•p legyen itt a; ~iJio:-tn\~ S!.l•nt AnLd, l'llWld ;1;, rt 

[fel ;1 lil:tÍ di<"tk:-.ag ~/l'll1L'1 :1 l":-~:l.t~okr,~. 

hogy Inosolyogni tud_iunk. <tZ urok n<~~.,·...:"u..:,okJ .1 t·.~ <ti. tl!"tJk 

[ hol"!l.onlt do ,1' 

Alúzattal kérunk. Sze nt Ant :d unk. " JntJ:-<o!y :-1-L·nt.w. 
kezed a modf~rn fiú an·;·,n, ;.1 h.:·lekmii."Ol,\· ;qm(1!1t·;·tt kL'I1Jt.'~ 

f'•n~·n•si Yllmn:;, 

EnnYit akartmn tnondani 
Szi•1;en, halkan tinéktek. 
Fol\·ta,;sútok most hút továbh 
A \·igalom a tiétek. 

Langeobaeber Kató, Csór. 

l'ZEN A GALAl\IBDÜC. 
U. P.. 1\'ylr~g)·háza. 1\lé•g egyszer 

i1rlunmel gratul<'ilok. 

f'. I .. Érsekcsanád. Szigoru kritikát 
k<iltötül kell kérnie. Ne feledkezzék meg 
'' Galambúcrúl~ Az Arra helyszüke 
miatt maradt az októberi sziunba. 

P. J.. Ke<·,kemet. Kis elbeszcléseit 
kii~züni.nn. A llwcárJ..:.aland jóízü. de 
flatal~tbb ol\·asú t\.i)zön:-~L•gnck valú. A 

Mt'SI' (! 1·ilcty l"l~!J<.'riil tL•vcs L'lgundolú~nn 
;dt!Jblik. A tt>bbit ki>zl()n1. 

Oh·asúinknak sok J.u:gyclinet kérünk 
:1 kar;ú·s<myi ki:-> JL'Itbtúl. Szerctettel 
telj Ps unnepeket ~ - Az írógárda g:on
<i''i.l(JrJ . ..:;.ünJdiiben " G;tl,unbdúcra. 

t:z a mi jrlenl~~:i. pillanatn)'Í i•s kön)·
nyú szt.•n\'l'dt~sünk, a menn~·ei dicsö
si•gnek fii](itte nag~·. örök mt'rtt'két 
szerz. mrg nekünk. iSzeni Púl Korm-
1tbl;ikho1. irt le\·elétJÖ)). 

:!OH' Jlll2. l\1. E. l'llj.!Tdl·ll~··l. 

K11Jlil"ztri&n·:\" ~ tlllltla, \' áf•, 
~lűn•zt•lt'i: Forka,.~ Károh· 

Printrel in llunfiory. . 



a lelket is üdvöziti a misszionárlus a 
testen keresztüll Végül szines útleirésát 
folytatja P. Károlyi Bernát, O. F. M.: 
Magyar ference.ek Kfna felé ••• Sb8111'
batitói-Jungcbow~ c. füzetében. Már 
Kinában tart hosszú útja során, s a kí
nai katolikus kultúra ősi és legújabb 
nyomait tárja az olvasó elé. A szemé
lyes tapasztalás közvetlensége és a leiró 
készség rendkivül közelünkbe hozza Kína 
missziós képéből azt a pár helyet, ame
lyet P. Bernát végigjárt. Szeretettel kö
szöntjük a Ferences Világmissziók sze
renesés vállalkozását, és sok sikert kí
vánunk a missziós gondolat terjesztésé
ben. Kedves olvasónkat pedig buzdit
juk, hogy olvasgassa ezeket a füzete
ket és apostolkodásának tekintse ter
jesztésüket! 

Veér Antal, O. f'. M. 

A LELEK ÚTJAI ISTENHEZ (Itine
rarium mentis in Deum) elmen foglalta 
össze Szent Bonaventúra a keresztény 
bölcselet és hittudomány rendszerét, és 
állitotta a tökéletesség útjának szolgála
tára. Müvelt lelkek élvezetes olvaJmá
nya. Mély gondoLatokban és érvelések
ben lelhetik meg benne hitük és termé
szetfölötti életszemléletük megszilárdu
lását. A második kiadás művészi kiál
lltású alakjának ára 2.- pengő. -----Dr. Goltner Dénes, kir. ügyész: A 
GYERMEK MINT TANUAMODERN 
JOGSZOLGALTATASBAIS·. Budapest, 
1942. 

A modern és minden idők jogszol
gáltatásnak égető kérdését tárgyalja eb
ben a kiváló munkájában a szenö, ala
pos tudással, élettapasztalattai és finom 
lélektani megérzésseL 

Tanulmúnyát két részre osztja. Az el
sőben a tanu és tanubizonyitás fogal
mát tisztázza röviden és szabatosan. 
Sorra veszi a különbözö nemzetek erre
vonatkozó joggyakorlatát és vilúgosan 
kimutatja. hogy ez a kérdcs általúnos 
jogf'zolgáltatási problt.!Ina. de túlnyomó
részt n1l•gis a büntető bírúskod{ts anya
gához kapcsolódik. 

A m{.,odik r<·szben bőven tárgyal a 
gyennekről n1agárúl és a gyermektanu
bizonyitciS rendki,·ül kúszúlt problémil
jaról. Figyelme kitcrjc•d a jelentösebb 
kultúrúllamok gazdag gyermektanu-bi
zonyitási irodalmára és a fennálló téte
les jogokra. A legnagyobb elismerés 
hangjún méltatja a Lipcsei Tanítók 
Egyesüleknek úttörö munkúját. 

Szerzü kitünő tanulmányával a gyer
mek- és fiatalkorú-tanu problémájúnak 
fontosságára kívánja felhívni a n1érv
adó körök figyelmét. Ezt elérte. Hálás 
köszönetet fognak mondani szerzónek 
intelligens szülők. twvelök. papok, bí
rák és mindazok. kiknek feladata a 
tár;"dalmi rend biztosítása. az emberi
ség megmcnt<·se. E1.eknek ajánljuk el
sösorban ezt a kiváló munkát, amely
nek mindcn sora élénken megvilá!',ítja 
ennek a szónak mély értelmét: .,Iste
nen1, Istcncn1, Jn~l~ tü_rékeny. ~1~-~o,~: 
nvugszik az e1nbcr1 lgazsagszolgal,a .• s. 

. P. Schrotty Pál, O. F. :.U. 

Az Iparosifjúság legégetöbb kérdését 

tArgyaiJa Lantos-Kiss Antal "Ml INA

SOK" cimú könyve. A keresztény er

killcs és tArsadalomszemlélet vilAgánál 

sllrgeU az eddll jórészt elhanyagolt 

maniliaifjú helyzetének és lelki nevelé
llének megjavftúit. Ara: 4.- pengö. 

Vojnovtah Géza: GYÖRGY BARAT. 
Regény. Franklln, 1942. 

Sok szó esik mcstanéban irodalmunk 
e nagyszerű alkotásáról. A "Magyar 
Barát" is, aki programmszerúen "é l n i 
ki v á n ennek a Nemzetnek nyelvéb~n 
szavában és tanításában, hogy soh~ 
meg ne fogyatkozzék benne Isten szín
tiszta igazsága, amely a népek és or
szágok alapja ... " vallja, hogy a Magy. 
Tud. Akadémia főtitkára, a finom em
ber, a tudós és kiemelkedő író megint 
remekelt. Könyve megörvendezteti 
mindazokat, akik élvezetet találnalt Ha
zánk gazdag történelmének, kimagasló 
egyéniségeinek mélységes lélektani meg
érzéssel. emelkedett stílussal, en•deti, 
igaz, tökéletesen müvészi meseszi)v~si 
készséggel való megírásában. Ezek ál
dani fogják az írót könyvének ezen ne
mes tulajdonságaiért és azért a megis
merésért, hogy Hazánk ezekben d sors
döntö időkben is nemcsak termekenv 
talaja az átlag és az átlagnál jobb iro
dalmi alkotásoknak, és íróknak, hanem 
az igazi nagyság me leg. felemelő és v i
gasztaló ertékével is erősíti ezt a Nem
zetet a Gondviselés vezérelte ezer-éves 
géniusza. 

Gyöngykoszorú ez a könyv. Igaz
gyöngy minden fejezete, de a legszebb 
és legértÉkesebb mégis köztük "Gyö1·gy 
Barát küzdelme önmagával". Egyike a 
legmélyebb lelkiismeretvizsgálatoknak a 
magyar irodalomban! Nem kise!>b érték, 
mint .. György Barát és Verancsics dia
lógja" 

Halála tragikus. 
Vallomást teszek! Az a feszület, 

amely előtt Fráter Györgyöt meggyil
kolták térdeplöm fölött függ ... 

Megértem György Barátot életében, 
halúlában valahányszor elébe borulok. 

P. Styl, O. F. :.\1. 

1\IAGYAR BOKRÉTA. TANITOK ES 
KOLTOK III. GYVJTE!HÉNYE. Öfen
sége Katalin kir. hercegasszony elősza
vávaL dr. Hankiss János egy. ny. r. ta
núr bcvczetésé\·el, szerkesztette: Köny
nyű László. A Magyar Tanítók Müvész
körének kiadása. 

A magyar tanitó-irók újabb csokra ez 
a kötet. Immúr " harmadik. Új fogal
mat dobott az irod::llmi életbe. a taníló
író eszml,jét. A rnagyar tanítóság nem
zetnevelő munkújából nem is maradhat 
el a toll ereje. A magyar tanitóság kö
rébő! emelkedtek ki irodalmunk meg
Ujulásának nagyjai a mult szúzadban, 
ma is ott van a helye mindcn irodalmi 
megmozdulúsban. A Magyar T:mitók 
Müvészkörének tagadhatatlan érdeme, 
hogy porondra állítja a maga gé1rdáj~t 

és a n,·ilv·~:lOs elismerést is kivi\·ja a 
magyal: iskola névtelen és sokszor túl
szerény hőseinek. Amint ,·égiglapozzuk 
a kötet gazdag tartalmát. a legváltoza
tosabb képben mutatkozik be a tanító
író. Vallásos, hazafias, pedagógiai, nép
lélektani. természeti, történelmi stb. 
eszmélkcd•'sck, karcolatok, megfigyelé
sek, novellák, költemények, sőt festmé
nyek vonulnak hosszú sorban. Szóval 
maga az élet lüktet mindcn fejezetben. 
Nen1csak gyönyörü olvastnányt akar 
nyujtani a szerkesztö, hanem hasznos 
kéziköny\·et is biztosit a tanítónak. úgy 
válogatta össze az anyago\, hogy a ta
nító müködésének is állandó segítsége 
legyen ez a szépen kiállitott és meste
rien megszerkesztett bokréta. Örülünk. 
hogy Könnyü Lászlónak, a Magyar Ba
rát kedvelt munkatársának és a neves 
írónak és költőnek müködését ezzel 
kapcsolatban is megmutathatjuk olva
sóinknak. 

P. Dém Ince, O. F. M. 

S•anyocb X. Fereae o. 8. B.: A SZENT 
ZSOLOZSMA. Korda. 1942. I. köt. 280. 
lap. II. köt. 218. lap. Ara I-II. 8.50 P. 

Szunyogh páter e kétkötetes numkája 
a papi zsolozsma bőséges magyarázatát 
adja. Az I. kötet a zsolozsma egyes órái
nak ismertetése és magyarázata. azok 
történeti fejlödését, alakltó tényezőinek 
az Egyház dogmatlkájába való kapcso
lóctását fejtegeti. Ez inkább a kiváncsi 
érdeklődőnek igényét elégiti kí, aki na
ponkint látja a papot imádkozni és itt 
bőséges magyarázatát kapja annak, hogy 
mit is imádkozik a pap a zsolozsmában. 
De hasznára szolgál a zsolozsmát végző 
papnak is, hogy jobban megismerhesse 
imádságának kialakulását, annak nagy 
értékét és ezek ismeretében öntudato
sabban végezze azt. 

A mai természettudomAny legéget6bb 
kérdéseit állítja a keresztény bölcselet 
színe elé dr. László Akos, O. F. M. ki
váló könyve: FERENCES ISKOLA TER
MÉSZETBÖLCSELETI PROBLf:MAI. 
Ara: 4.- pengö. 

Lelki szempontból értékesebb a II. 
kötet. Ez már az egyes napokon végzett 
zsolozsmarészek magyarázatát és szelle
mét adja. E magyarázatok szerint min
den nap megkapja a maga alapgondola
tát, melynek keretébe minden zsoltár 
szépen beleilleszkedik és külön-külön 
értelmet kap. Az utána következő feje
zeteket a zsolozsma értékéről és buz
góbb végzésének módjáról ismernie kel
lene mindenkinek, aki a zsolozsmát vég
zi. Ezek átelmélkedése után a zsolozs
ma: - az angyali tisztség, a dícséret ál
dozata, - megszünnék napi tehertétel 
lenni. Szükséges lenne, hogy minden 
pap és szerzetes legalább a lelkigyakor
latok alkalmával átelmélkedné ezeket a 
fejezeteket. 

Köszönetet érdemel a szerzö ezért a 
könyvért. Adja Isten, hogy az alázato.< 
tanítót, aki ennyi értéket összehordott 
c könyvében sok alázatos. - de még
inkább imádságos- tanítvány megértse 
és kö\·esse. 

P. Kollár Kázmér, O. F. M. 

Szombati László: KÖZÖS ESTI AJ
TATOSSÁG az Egyház liturgikus imái
ból katolikus családok és liturgikus kö
zössi-gek számára. Budapest. 1943. Kor-

da Rt. kiadása. Ara 20 fillér. 
Magyar szerzö inditotta el ezt a moz

gnlmat az Egyházi Lapok hasábjain. 
Hatalmas visszhangja támadt ország
szerte. Ez az imafüzet vezérfonalat 'id 
a papság és a hivek kezébe az esti á.i
tatosság vúl tozatos megoldására. 

Srhnattner Szigfrid, O. S. 8.: ;uARI
AROL SOHASEM ELÉG. Budapest, 
1942. Korda Rt. kiadúsa. Ara 2.50 P. 

A szerzónek ez az írása is cs•'-l lé
lek. Gondolatainak vonzó ereje "P ab
ban az egyszerüségben van, amellyel 
előadja. Mindennapunkat járja át Isten 
tekintetével. Ebben a könyvében a Bol
dogságos Szüz ünnepeihez füz színes 
koszorút. Oly szépet. oly gazdagot, oly 
bensőségese\, hogy ilyet alig találnak 
még olvasóink. Megszeretik belöle job
ban az Isten Anyját, és nem telik be 
lelkük sohasem Mária szépségével. Iga
zat adnak a szerzönek: Máriáról soha
sem elég ... 

P. Dám Ince, O. F. M. 

A FERENCES SZELLEM KEMPISE 
SZENT BONA VENTúRANAK .. BE
SZ:ELGETEK A LELKEMMEL" C. FÖN
S:EGES MUNKAJA. SZERZETESI 
EB:EDLÖ HASZNOS LELKI OLVAS-

MANYA. ARA: 2.- PENGO. 



IZENT FBBBNC ATYANK SZBLLDdT SUGABOZZA 
a ferences Irodalom mbulea e-ae. Súp JeUd ol....--
117oll. mély &aau.lmia7oll.l 
Majsai-Dém: Aamst INDi Fereae vil'-1 (llL) reacll6aell. 

VEZDKONYVB. Hatodik bővitett ldadis. Ara tazve 
1.40 P. 

Dr Dém Ince, O. F. M.: Ferenees Mlasilé. Függelék a 
· Szunyc:.gb-féle Mluzáléhoz. Ara vészonkötésben 2.50 P. 

Gemelli-Takéc:s: Praael•ll.inlsmua. Ara 3.80 P. 
Zadravecz Istvén, O. F. M.: Alverna. Ara 1.40 P. 
PA!tty Erzsébet: 8Mnt Ferenc ueaté~el. Ara 1.40 P. 
Magyar Iatvin: liapar képek Szeat Fereae A&:riall.r6L Ara 

1.20 P. 
Dezső István: P. FloreaUDI Teodóz élete és a 11.-* 116-

vérek Unala&a. Ara 1.50 P. 
P. Majsai Mór, O. F. M.: Blda&úoll. a -bb vllicba. Ara 

1.30 P. 
P. Meyer-Unyi: Fereae &es&vér (Szent Ferenc élete és m!ive). 

Ara 1.80 P. 
Bello 1\ürla Lénért, a Ferencrend egyetemes főnöke: s-t 

Ferenc Harmadik RendJe. Ara -.30 P. 
PAltty Erzsébet: Ssen& Paall.él élete (Elfogyott). 
PA!tty Erzsébet: S~~e~~& ID6ra élete. (Elfogyott). 
P. Kónlg Kelemen, O. F. M.: Ftllell. rira. 
P. Unghvéry Antal: A r6-l eub.ú ll~ <'-- P.) 
P. Oslay Oswald: Subla tes&vér élete (3.- P.) 
A templom fer-&eléúaell. nertar&úa. (1.- P.) 
P. Mol.nér Arkangyal: SMD& Antal .lellemraJsa, (3.80 P.) 
P. Takács Ince: Szeat Ferenc RendJe. (li.IIO P.) 
Frater Lénért: B11D7Ül mauar szArmaá.la oii.Jevelell.bea. 

(3.- P.) 
Dr. Monostory Elekné: As én Igám. (UO P.) 
Lantos-Koss Antal: Ml lnuok. (4.50 P.) 
P. Trefán Leonárd: Ferences iisvény. (1.50 P.) 

GYONGYOSI FERENCES KONYVBitBOL: 
Dr. László Akos O. F. M.: A Ferences lak ... természe&blllcse

le&l problélúl. (4.- P.) 
König Kelemen O. F.M.: A keresstény epb.úall. eollép 

<'--P.) 

Dr. Németb Lúciuaz O. F. M.: A fereaoe. readDabily tiill.éle
'-'-e (2.80 P.) 

A LELKI in.ET FERENCES MESTEREIBOL: 
Szent Bonaventúra: A lélek útjai lstenhes. Bonaventúra

kompendium (2.- P.) 
Meyer Vendel o. F. M.: Szent Bonaventúra lelklcyall.orlato. 

rizla&al (1.- P.) 
Szent Bonaventúra: A tiill.életeaéc ll.ls tOII.re (1.20 P.) 
Milánól Jakab: A lelki éle& IskoláJa (Zsarátnok) (1.80 P.) 
Szedő Dénes: PhUomeaa. Ferences himnuazok (2.- P.) 
Szent Bonaventúra: Beaéll'etek a lelkemmel (2.- P.) 

A TEBCIARIUSKOZPONT ROPIBATAIBOL: 
Jagicza Juvenál: Jésu neve és a ferenc-ll. (-.10 P.) 
Pusztay Gábor: A fereaetsell. nocWls alkotásal (-.10 P.) 
2rdell.el a Fereacreadf (-.40 P.) 
Ssent Fereae hiv (II. bővitett Idadis -.10 P.) 
AltalAnoe feloldosú (lmaszöveg magyarul) (-.04 P.) 
Ssent Antal mJ.sl6a naptár (-.80 P.) 

ltULTUSZFOZETEINitBOL: 
(Litánia, kilenced, alkalml Imák és énekek stb. stb.) 

Jésu Sldve tlsstelete. 
FiJdalmu Szbanya tlatelete 
SúlJút keres a Szea& C8aUd 
Lardl i.l&atoeúl' 
Pidual S~~eat Antal tlntelete 
Aanlnl Szeat Ferenc Untelete 
Arpidllúl Szent Mal'l'it tlntelete 
1t1s Szea& Tem tlntelete 
Arpa\dbúl Szent Eruébet ldlencecl 

Bolti ára 24 fillér, nálunk rendelve 20 fillér. Kérjük olva
sóinkat, lehetőleg csoportosan rendeljék. 

Jtar"*»a:rl Odvklllapok: Ferences tárgyú lev. lapok (-.Ul 
P-tól) 
Ha valamelyik könyvet óhajtod, lrj egy levelezOlapon a 

következő eimre: Magyar Barét, Gyö~ös. Postafiók 103. 
Ftuelem! Ellire ae II.Olclllall. pán, hanem a kOldeméQhes 

me11aeu csell.ll.lapoa at6lq acllall. feL 

F t~ L V É T E L A. FE R E !W U R E N D B E ! 
A Fereneread lelll.lpáalorll.odúul. u keaéll.: Fllt. Fereaeea TariA~llallll.
lf.lúác nevelésével, bel- és kOlfilldl léa, Bp. o. Marcl&-kllrút U. elm &laU. 
.m-16val fltl'lalll.oslll.. Aki a Ferenerend 

se&IDII.. Blvl~ébea lll ll.lltetell.et p6toL 
MIDdea m readlaell., ference.ell.e& Un
telllaell, baft&nall. ll.énOlll lf.l6nak llll
tétlen -c keU neresnJe. Kétulai 
1170111Ú, 18 Márion La.Joe dJnltlira,ls 
eUeaére la ira cui!. aeovea (40) fUI&. 

ll.llteléll.ébea papll.éD& akar lstennek szol- .\ Read tiinénetét, belsli éle"'- JellCI'
Plnl. ére&&aél'l, UL a VID. IJimné- se&. vonúal& nauaerll "-efoiJialú
ldiiiiiiUIII. félévi blso117Uvényéval .Jelen&- ! ban aelia: l!:rdekel a Fereacreadf c. ta-

lrógép! 

Számológép ! 

Szorzó 
, 
es 

összeadógép ! 

Kölcsönzés, vétel, csere, eladás. 

NB#Q' raktár új és ujjáépített gépekből 

Vajda Zol tán "6zHef 
eécat<l. 

KINpeNt, Klapka-u. a;a. 
Telefon : 142-103. 

Kaplntr6n-Nyomdl, Vác. 

LELKI SZOVBT81GET 

kötünk kedves el6fizetőtestvérelnkkel. Imlldkozni akA
runk értük, hogy tanftisunk focjon a lelkünkön. Imád
kozni akarunk lelki és tesU javukért. Testvériséiba 
akarjuk fonni olva~1táborunkat: egymásért imádkozó 
és áldozó lelkt közösségbe! Ennek a testvériségnek el
mélyitése céljából mlnden hónapban egy szentmisét 
mondatunk előfizetőinkért és hozzétartozólkért. Az Or 
Jézus áldozatának a végtelen kegyelméból egyformán 
részesedünk mindannyian. Hisszük, hogy ez a lelkl 
szövetség szarosabbra fúz.i kapcsolatunkat s lllérhetet-l len vigasztalásban részesit édes mlndannyiunkat! 

t 
HALOTTAINK: 

Dr. Feszti Néndorné, Péea 

Dr. Pallay M- Béléné, Saa&méméme&l 

Nyqoc1Janall. békében! 

ABekén u elb6.an elllflze&lllnkér&, akllmell. elll.lllthé
•érlll ér&ea810nk, ei'Y-eo azen&mlsé& monda&ank. Esen
kivlll mlnden hónapban eo nen&mlsét monda&aall. 
i-es elhúnyt elllflse&ölnll.ér& és eliiflse&lllnk elb6nyt 

hnzzé&artozólíor&l 

l 


	HU_b1_FM3-8315_00117_2R
	HU_b1_FM3-8315_00118_1L
	HU_b1_FM3-8315_00118_2R
	HU_b1_FM3-8315_00119_1L
	HU_b1_FM3-8315_00119_2R
	HU_b1_FM3-8315_00120_1L
	HU_b1_FM3-8315_00120_2R
	HU_b1_FM3-8315_00121_1L
	HU_b1_FM3-8315_00121_2R
	HU_b1_FM3-8315_00122_1L
	HU_b1_FM3-8315_00122_2R
	HU_b1_FM3-8315_00123_1L
	HU_b1_FM3-8315_00123_2R
	HU_b1_FM3-8315_00124_1L
	HU_b1_FM3-8315_00124_2R
	HU_b1_FM3-8315_00125_1L
	HU_b1_FM3-8315_00125_2R
	HU_b1_FM3-8315_00126_1L
	HU_b1_FM3-8315_00126_2R
	HU_b1_FM3-8315_00127_1L

