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•MAGYAR BARÁT• 
el~ 6ra r.g&. m-e 3"60 P., fél~ 1"00 P., egyee aúm úa 30· fill&. 
Caekbúna : 51.581. tJrea befiZetési lapot 3 fillérért a postán kaphatunk. 

A kmratokat müaden h6 2S.-i1 kfildjllk a azerkeezt6aégbe. 
JUsiratokat nem 6rzünk iDeg a csak ponó mellékeléae eletében küldünk viiSZL 

, Kiádja a Kapisztrán Szent Jánosr61 nevezett Ferences Rendtartomány. 
Sserkeezt&ég éli kiadóhivatal: Gylingyös, Fereueeeek. Postafiók 103. Telefon 179. 

r (lll,..bl• .. litlaD lt"'i!!l a -.,...) 

laU irányú, aminek ldllönösen örü- JltZUS EV ANGa.rtJM.Á ES A 
lünk. A szép szó gyönyörködtet, de SZENTATYAK. Elaő kötet. Szal&! mii
hogy tettre serkentsen, ahhoz szük- vek. 1942. 
&éges avatott vezet6k ügyes útmuta- Szent Tamás Catena Aurea dmii m(i
tllsa. Mons. Mihélovics, a magyar vének ld\1onatos ford1túa. A szent
Katolikus Actio lelke és megtermé- atyák remek mondáaait szedi ÖSBZe. Ez 

Prledeab J'-1: WAilTB1JBG kenyit6je pedig Igen szerencséskezG, az els6 kötet a vosámapok és ünnepek 
ASSZONYA. Bpeat, 11124. Szl Ist- vilégosan látó és hidegen céltudatos szemelvényett szedi össze. Egs kis 
ván Társulat 332 L vezető. Az ország· mlnden részében adattár. Könnyen kezelhet6. Bet(iren-

A% tóbbl ld6be f ltün ma mAr, héla Istennek, sok ezer des és értelem szerinU keres6 és a va-
haglo~áfla terén n~~ m: erőteljes szervezetben lángolólelk(i sárnapok és ünnepek sorrendje szerint 
Kalazanci Szent Józsefről irt kltiln6 alvezérek engedelmeskednek a Nagy ÖSBZeéllltott könyv azonnal a tárgyat 
könyvéVel Ebben az előttünk fekvő Központ irányltólnak. Ez a könyv adja elénk. Az elején a keresztény ókor 
könyvében megirts Szent Erzsébet- megkönnylt! az orsz. Elnöklég mun- ÖS8ZeS lró!t és viWt ism,erteti. lgy nem
nek, a nagy magyar ferences azent- Itiját és nundig újból és újból fel- csak gyakorlati, de tudományos szem
nek életrajzát, kltdn6 tollal. nagy- frilsül6 lelket és mlnd melqebben pontot ls kleléglthet a szerz6, Dezső 
szerd meg:Atúsal, megbizható t6rté- buzogó vért fog a legtávolabb lev6 István, akinek ezért a mOért csak há
nelml alapon. Nem egyszeri\ aentek- azervezet hajszélesövébe vezetni. 1ás ~ehet minden törekvő szónok és lelki 
élet6nek; eo új klltete ez, hanem a El kell jutnia a Magyar Barát mln- vezető. Öröinmel vérjuk a sorrakerülö 
lt&myed, maj~ rqényszerii be- den olvasójának kezébe ls! múod1k kötetet :- Magyar szentek, 
állf~ ll Kárltász D81Y hősének A Harmadik Rend 35,000 testvére b6jU iniiék meiY.rázatai - ls. 
lft<qalmas .korának keretébe rend- ls tartsa els6rangú kötelességének e P. Pelbút. 
ldvül 61vezetessé teszt e szent-re- könyv mepierzését, mert hisz ép-
gényben való elm~edést, és \117811- pen 6k, mlnt Szent Ferenc, a Kato- Trlk6l J6aef: AZ ISTENI IJtT Dl· 
akkor pzdq lllektlml momentu- llkua Akció védőszentjének gyerme- CSOSI:GE. Szalézi mfivek kiadása. lM 
malnak OlY• klemeléae éltal fel- kel, hivatott hordozói, terjesztől és 1 Ar 1 70 6 
emeU. vlpiztalja az olv~t és a lel- ha kell, fanatikus védői vallásos éle- ap. a · peng · 
kl clérüitléi klncsével megajándé- tünk legalkalmasabb, legterméke- LDMén•b Alfoaz: Ml AZ IGAZ· 
kozza. nyebb, egyenesen célravezető eszkö- . BAG! Vllágnézeti értekezés. 88 lap. 

Ami Welnrichnek .,Die hl Elisa- zének, a Katollkus Akciónak. Ara 150 6 
beth on Thüringven" c. mQve a né- Örüljünk ~nek a hasznos és okos ' · peng · 
met kult6rkör számára, az Friedecz- könyvriek és forgusuk mlndnyájan Ambár két killönböz6 könyv, de a 
kynek .,Wartburg Asszonya" a ma- szorgalmasanl szellem qy bennük: az lsten! Lé;t mély.., 
gyar nyelven olvasó közönségnek. P. Sebrott:r, O. F.lll. ségének kllrutatúa s a hlv6 emberi ér-

Hálás lélekkel fogadjuk és mele- PRO AllA ET FOCIS. A lel'-'-"-. telem alázatos meghódolása rninden ls-gen ajánljuk a MB .. nagy olvasókll- ... _ 
zönségének ezt a hasznos és finom- lorl kollferenela aa:rqa. összeélll- tenien szép előtt. A Lét végső kltelje-
sUlusú, nemesveretű könyvet. totta: Mlhilovles Zllamoad, A. C. sülésének elmélkedéseihez mintegy be-

A harmadikrendi községek könyv. ora. lpqató. Bpest, 1942. A. C. kl- vezető a mASodik könyv, amely a le
tára! rendeljék meg; Szent Erzsébet adása. 238 lap. 
testvérei pedig olvassanak benne A Katol!kus Akció országos veze- lek, Isten, Egyház, alapvető nagy kér-
mlndennap. Ajándékkönyvnek ls el- t6ségének kezdeményezésére három déseit tárgyalja. M!nden szavuk egy
sörangú/ P. SehroU:r, o. F. M. napon át lelkipásztori előadásokat egy gondolkodásra késztető elmélkedési 

tartottak Budapesten hazánknak ki-
AZ ACJ'IO CATBOUCA EJ:. váló lelkipásztori vezető férfiai az anyag. Jó az utóbbinak sorozatos, egy-

ZIKONYVE. lrta Mlhilovles .,._ elmult nyáron. Ezeket a kit(inöen si- befügg6 fölépltése. 
lllOIId, p6pal preláta tabilek kkre· került előadásokat tartalmazza e azé- Tr!kál könyve pedig nekünk feren
miklkléaével. Bpest, 1943. Szt. István pen kiállitott könyv. Szólnak pedig ceaeknek külön érték. Minden szavából 
Társulat, 382 L a család' válságáról, a család védel-

Régen vártuk ezt a könyvet. Szlnte mér6l, a közös családi imádságról a nagy Hittudósunk, Scotus gondolatvilá
nap-nap után érkeztek százával az házasságról külön, a Katolikus Ak- ga izzik elő, szinte halljuk a szavakból 
ország J?-~nden részéből a kérdések, c!ó munkájéról a családban, stb. Scotusnak nagy Teológiai imádsAgát kl
mikor Je.enik meg a .,Kézikönyv'', Minden ellladás egy avatott szak- csengeni: "Te vagy a Lét, te vagy a 
~ely nélkül külföldön' el sem tud- ember gyakorlati !rányú, szépen ki- Szlnlét, Te vagy a Jó, Te vagy a Sz~ 
Ják képzelnl .. az Actio Catol!ca ered- dolgozott munkája. Ajánljuk olvasó- retet". ~-
ményes miiködését. inknak és a Harmadik Rend mlnden 

Az előttUnk fek~ könyvnek for- tagjának ezt a meleglelk(i és szUksé Minden elmélkedőnek ajánljuk a kl-l 
méja tetszetős, kWlltása szép, tar- ges könyvet. - könyvet. 
talma gazdag és els6sorban gyakbr- P. S&:rl, O. F. M. On:r L6rint, O. F. M. 



oFERENCES 

XXIII. évf. 2. oz. 1943. február 15. 
l\leKie1enik minden hó 15-én. 

··elelóa kiadó és •zerkeFZIÓ: 
1•. dr. Dóm lnee, O. F. M. 

Magyar Barát a Don partján 
Arva, kis gyertyám világánál írom e soro

kat messze Oroszországban. Délután 3 óra van. 
Odakinn tombol a Don-menti szél s hordja a ha
vat. Rózsásra csípi az arcokat. Az ég teljesen 
tiszta, felhőtlen. Nemsokára kigyulladnak a csil
lagok az orosz égen ... 

Alig félórája jöttem haza a vonalakbóL Csi
korogva sírt alattam a szánkó, amint a keményre 
fagyott havon húzott a két magyar ló. Összehú
zódva, dideregve ültem a metszö szélben s a sze
mern az égre tapadt. 

Csodálatosan szép volt az ég! 
Oly müvészi ecset\·onásokat húzott Isten JZ 

égen, hogy imára hangolódott a lelkem ... 
Hófehéren terült el az orosz mező. Erre bo

rult rá az esteledő ég. Ahogy ráborította fejét a 
földre, szürkésszínüvé vált. Majd átment a kék 
különféle árnyalataiba. Egészen csodás kék szin 
volt egyik helyen. Majd ebből ibolyaszínbe ment 
át, ez pedig rózsaszínbe. A rózsaszín lassan el
mosódott és élénk kékké \'ált s ez a szín állan
dósult a föld nyugati pereméig. Mert ez a színe
zés a keleti égbolton volt látható! Ott, ahol a 
nap lenyugodott, még csodásabb látvány foga
dott! Aranyozott felhöfcdrok úsztak az ég kék
jében. De ezek alatt a narancssárga-aranyszín 
változatai vibráltak tündöklő szépségben! El
nyult biborvörös lángnyel\'ck gyultak ki a na
rancssárga mczöböl. Soha ilyen bíborvörös-égő
aranyló színt még nem láttam! Ez nem pims 
volt, mint felénk szokott lenni az ég, dc bíbor
szín, égií bíborszín! Ilyen szi•p soha nem volt 
mé>g az orosz ég! Nem tudtam len•nni róla él 

szemem! S a lelkL"nwt elöntötte valami nagy. 
szent b(•kL•! Nl·m is gondultam arra, hogy tiílem 
l km-re farkasszl•md n.:•z az orosz és a mag~·ar. 
és az Isten SZL'ps.:•gl-t Sl'jtl'lü eg alatt ott ólálkll
dik !igyúk to1·kaban, puskúk l'SÜ\'t•bt>n a halál! 

OI~·an jú yuJt az álmudoút~' ... 
A lPlkt·JII dpilwnt s ht>ld"g ,-,,Jt<tllt. 
Soh:.·· volt meg il~·L·Il al. (l('ll"/. ég! 
Talán nw"t is csak az .:·n :-ZL'Illl'll1 látta 

ilvenm·k. nwrt lsknt kL·n·sh· mimiL•nütt! Mert 
találkoztam Vele az l'lübb a Dl>n parton! 

Igen, találkoztam! 
lsten járt a Don parton! 
Mert csoda történt! 
Az éjtszaka folyamán egy zászlós vezetésé

\'el több magyar katona átment a Don túlsó ol-

dalára ,·úllalkozni! Titokzatos esend honolt a he
pc-hupús Don parton. L(•ll'kzctvisszafojtva kúsz
tak a fiúk a havas éjtszakában. Minden lépés 
halál lehetett: hátha orosz akna robban alattuk? 
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Mmden nesz életveszélyt jelentett: hétha felfe
dezik őket? Az orosz igen éber lett az utóbbi 
időben mert sokszor megtámadtuk őket ma
gyaros'bravurral és eredménnyel! De azért még
is sikerült a mi kis csoportunknak átjutnia és 
feladatát elvégeznie! Egy honvéd sebesült ~eg 
csupán de azt is visszahozták magukkal a tob
biek. Hálát rebegett Istennek a kis csapat, hi
szen mindannyian tudták: O segitette őket! 

De a hála ma reggel még mélyebbről és 
még hangosabban szállt Iste~ f~lé! Ma re~~el 
tünt ki ugyanis, hogy a zászlos Is megsebesulti 
tspedig szívlövést kapott 1 

Csodálatos szívlövést! 
Egy golyó átszakította szíve fölött 3 helye_n 

az irhamellényt, a zubbonyt, a z~bbony ~sebe
ben levő vastag pénztárcát: ezt egeszen szetron
csolva átütötte a mögötte levő füzetecskét, átha
tolt az imakönyvön a kereszt szárainak érint
kezésénél az imakönyvben szétvitte a Szent An
tal-érmec~ke ff:jét s e fejen megcsúszva a meg
gyengült erejü go.lyó oldal~a ford';llt ~. ~~lenték
telen horzsolást eJtett csupan a sz1v folott! 

Mindenkinek megremegett a lelke ettől a 
csodálatos eseménytől, amely föltétlenül a~ 1~
ten gondviselö kezének müve volt! A zászloal]
parancsnok már kora reggel telefonhoz kéretett 
hogy közölje velem a különős eseményt. 

- Mondhatom neked - hozta a telefon az 
alezredes úr hangját- négy évig voltam a vi
lágháborúban, de ilyen csodát nem tapasztaltam' 
Föltétlenül gyere ki és nézd meg! 

Ez történt a mai napon! 
Ezért láttam olyan szépnek az egetl 
Ezért éreztem olyan közel az Istent! 
S ahogy csikorgott alattam a szán, mintha 

angyalok muzsikáltak volna! 
Behunytam a szememet, s a hózene, mintha 

ütemesebben hangzott volna! Mintha sok-sok 
dobbanás lett volna! Szívdobbanás! Amely ér
tünk dobbant! :E:rtünk lobbant! Magyar szíveket 
láttam! Magyar szíveket éreztem magam körül! 
treztem, hogy százak és ezrek imája száll felénk 
a Don partra s az összekulcsolt kéz csodákat te
remt a Don parton! 

S ekkor hálával telt meg a szívem a Ma
gyar Barát iránt, amely imahadjáratot indított 
értünk, fronton levő magyarokért. A hir lassan 
jött ide, de mégis eljött. Eljött és most már tud
juk, hogy a Fájdalmas Szűzanyánk búcsúját is 
értünk ajánlották fel a hívek! Tudjuk, hogy 
szentkilencedeket tartanak értünk országszerte! 
Maga a Magyar Barát hozta a hírt a Don partra' 
Hogy biztasson, erősítsen minket! 

Könnyesen olvastuk, hogy ezren é~> ezre11 
zarándokoltak a Fájdalmas-búcsúra! Megmoz
dult szinte az egész ország! Kárpátalja, Bácska. 
Felvidék képviselői is ott voltak! Könyörögtek 
értünk. Ment az Alföld, Jászság, Pest, Gömör. 
Hont, Nógrád, Heves megye s mindenki értünk 
könyörgött. Egy kassakörnyéki asszonynak, ki 
gyalog tette meg az utat teljesen tönkre ment a 
lába, de mégis gyalog tette meg visszafelé is az 
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utat, hogy szenvedéseit felajánlhassa értünk s a 
győzelmes békéérti 

Mennyi imat Mennyi jósági Mennyi szere
tett 

Magyar Testvéreink! tdes Véreiniti 
Köszönjük nektek, hálásan köszönjük neh 

tek és a Magyar Barátnak ezt a sok-sok imát, 
segítséget! Higyjétek el, mi érezz~k, ho~. a lel
ketek itt van a fronton. És am1kor konnyes 
szemekkelleborultok oltáraink elé értünk imád
kozni: ti életmentök lesztek! Sok ~lyan cso~ál~~ 
tos eset történt már a fronton, mmt az elobb1. 
Láttam sok síró embert már, kik véres sebekkel 
voltak borítva, de i~ is hálát adtak Istennek s 
azt mondották: csak O mentett meg! 

Imádkozzatok csak továbbra is értünk! Kell 
az ima, mert annak egeket nyitó ereje van! Is
ten szívéig ér! lgy Istent is elkülditek hozzánk a 
Don partra, de a ti szeretetetek is melegít ben
nünket e szeretetnélküli, kietlen orosz hómezö
kön! 

Hiszen édes Hazánkért, értetek, minden ma
gyarért állunk itt fegyverben, vérben, golyózá
porban, ágyúk zajában, csikorgó hide~ben, met
szö szélben. S minden gondolatunk T1 vagytok! 
Az otthon! A Haza! Az utolsó pillanatban is, -
amikor a haldokló hős feje örökre lehanyatlik-
reátok gondol! 

Fiatal, borsodi fiú haldoklott súlyos fejlö
vésseL 

Letérdeltem mellé a durva szalmára. Bele
néztem két könnyes szemébe s megkérdeztem, 
mit üzen haza, szép Magyarországba ... utoljá
ra? Sírva, zokogva, szaggatottan felelt. Lázas aj
kán ott didergett már a hideg halál, de azért el
sóhajtotta utolsó üzenetét: 

- Tessék megmondani a fdeségemnek. 
hogy szívesen haltam meg. Ne sírjanak utánam 
Csak viselje gondját a két kis árvának, nekem 
meg bocsásson meg, ha valamikor megbántot
tam! 

Két kis árvának! 
Már árvának nevezte a két kis gyermeket u 

haldokló hős, mert érezte, hogy azok lesznek 
pár pillanat mulva. 

Meghatódott lélekkel fogtam le a szemét JO 
bajtársamnaki S most üzenek nektek, TestvP
r·ek! Magyaroki 

- A Don partján nem félnf!k u ltuláltól u 
magyar hősök! Mert hisznek a ti szeretetekben' 
Hiszik, hogy az árváknak édesatyjai lesztek 
majd! Hiszik, hogy nem mentek el a kenyér· 
gonddal küszködő feleség mellett majd hideg 
lélekkel, hanem segítő kezetek támogatni fogja 
11z orosz földben porladó apa szeretteit! 

S ez lesz a ti legszebb imádságtok' 
Testvérek! 
lgy is imádkozzatok! 
lgy lesztek igazi magyar lt:'stv'érek, Magya1 

Harátok! Ezt üzeni nektek sok harcoló magyar 
nPvében a Don partjáról 1943 küszöbén 

Tábori posta: 229/06. 1943. január l-én. 

Szabó Sindor táb. lelkéu 
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A magyar nép val

lásos megsejtése, úgy
szólván kereszténysé
gének első pillanatától 
felismerte a Boldogsá
gos Szüz tiszteletének 
bensöségét és mélysé
gét. A szüzmáriás áhí
tat annyira jellemző 
sajátságává lett nem
zetünknek, hogy egész 
F:urópa a Regnum Ma
rianum, vagyis Mária 
Országa alatt édes ma
gyar hazánkat értette. 

Nem feltevések és 
elképzelések, hanem 
történelmi valóság győz 
meg bennünket a Bol
dogságos Szüznek irá
nyunkban tanusitott 
anyai jóságáról. Hogy 
ma még élünk, hogy 
hazánk még mindig áll 

a Kárpátok tövében, ez úgyszólván történelmi 
csoda. 

A magyar népből újból meg újból feltörö imád
ságos Mária-tisztelet és annak mennyei visszhangja 
további igazolásokat nyer azokban a kegyelemhe
lyekben, melyek a Boldogságos Szűz jóságos köz
benjárásaihoz fűzödnek és amelyek - mint égbol
tozaton a csillagok - ragyogva hintik szét kegyel
mi sugárzásukat az egész ország területén. 

Valamennyi között messze kitűnik a székes
főváros töszomszédságában fekvő Máriaremete. tv
ről-évre 7-800.000 ember látogatja meg ezt a fes
tői vidéken elterülő kegyelemhelyet testi felüdü
lésének és lelki gyógyulásának óhajtásával. 

A kegyhely kialakulására vonatkozó legrégibb 
adatokat Eszterházy Pál herceg, Magyarország ná
dora közli 1696-ban kiadott "Mennyei korona" c. 
könyvében. A mélyen vallásos herceg elbeszéli az 
ü korában is már hagyományként élö eseményt a 
kegyhely eredetére vonatkozólag. E szerint a kegy
képet valami Thalwieser Katalin nevü nő hozta 
magával Németországból, amikor hazánkba jött és 
Budától nem messze, Hidegkúton telepedett le. A 
jámbor és szorgalmas leányt Lisenpolcz György 
nevü hidegkúti gazda vette feleségül. Amennyire 
féltve őrizte Katalin a messze földről magával ho
zott kincset, annyira nem akart senkit sc>m kizárni 
az iránta való tiszteletből. Hidegkúttól mintegy 
félórányira, a közeli erdő egyik tölgyfájára erősí
tette, hogy az arra járó hívek gyertyát gyujtsanak 
előtte, virággal ékesítsék és imáikat, meg fohászai
kat küldjék rajtuk keresztül az Egek Királynőjé
hez, mindnyájunk jóságos tdesanyjához. A jó em
berek igen megkedvc>lték a kis c>rdei képet, úgy 
hogy egyre többen és egyre nagyobb távolságok
ról keresték fel. 

Hosszú évek teltek el lassú egymásutánban, a 
ni-Ikül, hogy a képet bármi is megkülönböztette 
volna a szokásos út mentén felállított szentki-pcktöl 
es feszületektól. Az 1800-as évek elején azonball 

általános érdeklődés kezdödött irányában. Történt 
ugyanis, hogy egy Forstmarné nevezetü budai asz
szony elvesztette szemevilágát. Nagy csapás volt 
ez a szegény nöre. Nemcsak az egész világ borult 
elötte örök éjtszakába, hanem úgyszólván teljesen 
munkaképtelenné ís vált, hiszen eddig két keze 
munkájával gondoskodott mindennapi betevö fa
latjáról. Hiába fordult tudós asszonyokhoz és or
vosokhoz, senki sem tudott rajta segiteni. Végül is 
mentö gondolata támadt: elzarándokol ahhoz a 
kegyképhez, melyet már az ö idejében is Remete 
Máriának neveztek. Amikor a jóságos hivek oda
vezették a fa tövéhez, amelynek törzsén pihent a 
kegykép, a szerencsétlen asszony térdreborult s 
mintha a Szent Szűzet ölelte volna át, úgy zoko
gott a Mennyei Anyához, hogy adja vissza szeme
világát. Az első napon nem történt semmi. Bizal
mát azonban nem vesztette el. Újból és újból oda
vezettette magát és nap-nap után kérte a Szent 
Szűzet, hogy tegyen vele csodát. ts a csoda meg
történt: látott! Ujból megláthatta gyermekeit, meg
láthatta lsten ragyogó napját, a jó híveket, akik 
erre a szent helyre vezették - és megláthatta ma
gát a csodatevő képet, amelynek útján a Boldog
ságos Szűz a legnagyobb ajándékot: szemevilágát 
adta neki. 

Forstmarné, gyógyulásától kezdve a legna
gyobb kegyelettel viseltetett a remetei kegykép 
iránt. Hogy megvédje az időjárás viszontagságaitól, 
fából épült kápolnát emeltetett föléje. 

Hogy a kegyelemhely elnevezése honnan ered, 
e tekintetben megoszlanak a vélemények! Egyesek 
szerint Katalin asszony Einsiedeiből hozta a képet 
és innen nevezték el azt Mária Einsiedelnek: Re
mete Máriának. Mások viszont a környéken meg
húzódó pálos remetékkel hozták kapcsolatba a név 
keletkezését. Végül vannak olyanok, akik egysze
rűen a körülötte elterülő hatalmas sürü erdövei 
magyarázzák a kegyhelynek Mária Remete névvel 
való megjelölését. 

Tény az, hogy Forstmarné fából épült kis kli
polnáját kikezdte az idö vasfoga. A nyári nap he
ve, az ólmos őszi esők, a téli fagyok és hóviharok 
lassan-lassan elkorhasztották. A jámbor hfvök egy
re azon tanakodtak, hogy új hajlékot illenék emel
ni :aemete Máriának. Amikor a környék földesura. 
nádasi Terstyánszky Ignác tudomást szerzett erről, 
az akkori fehérvári püspökhöz. Milasy Miklóshoz 
fordult engedélyért, hogy köböl való kápolnát 
cmelhessen a régi helyébe. A kápolna építését 
1808-ban kezdték el. A földesúr halála miatt azon
ban csak 1817-ben nyert befejezést. 

Ettöl kezdve Máriaremete zarándok-élete egy
re szélesebb és szélesebb gyíirükben erősödött. Az 
odatóduló hivek sokasága miatt a kápolnát 1828-
ban már ki kellett bővíteni. Hidegkút község veze
töi pedig azzal mutatták ki tiszteletüket a fejlödii 
kegyhely iránt, hogy hozzávezető útat épí
tettek. A zarándokok száma pl'dig tovább nőtt. Má1 
a megnagyobbított kápolna sem volt elegendíí 
Egyre sűrübben hangzott el a kívánság, hogy " 
kegyhelyen templomot kell i>píteni. 1879-ben me~ 
is alakult a ,.Máriaremete Boldogasszony Kápolna 
Egylet", mely azt a célt tűzte maga c>lé, hogy temp
lomot építsen. Az c>gyesület tagjainak tevékeny 
buzgóságát és az egyszerű hívek jószívű, de arány-
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A kegytemplomhoz vezető fasor. 

lag csekély adományát egy dúsgazdag budai hölgy, 
Gebhardt Józsa koronázta meg azzal, hogy 18913. 
augusztus H-én 30.00u forintot ajándékozott a 
kegytemplom felépítésére. Két évvel késöbb már 
el is helyezték a templom alapkövét, 1899 októbe:-
1-én pedig már ünnepélyesen felszentelte Stein<'!' 
Fülöp székesfehérvári püspök. A templomszente
lési mise után a hi\·ek beláthatatlan sokasága kör
menetben kisérte el a püspökö!, aki a kegyképPI 
ideiglenes helyéről az új templomba hozta át és a 
főoltár mögött arra a fára helyezte, amelyen a mai 
nap1g is látható. Az ősrégi tölgyből, amely első íz
ben adott otthont a csodatevő Szűz képének. már 
csak egyes csonkek maradtak meg. Ezeket illesz
tették be egy másik fatörzs elágazó ágaiba és az 
egészet konzerváló anyaggal itatták át. Ilymódon a 
kegykép eredeti valóságában, a régi tölgy pedig 
ereklyeszerü darabjain mindmáig látható. 

Amint a kegykép új lakóhelyén elhelyezést 
nf'ert, szintc egymást követték az imameghallga
tasok. Ezeknek a meghallgatott imáknak áhítatos, 
nema cmlékei még most is olvashatók a templom 
!ala1ban e1hl'1yezett márványtáblákon. 

-MARIA SEGlTETT!
KÖSZÖNÖ:\'!, HOGY MEGHAI..LGATTAL. SE

GlTS TOV ABB IS! -
- MARIA MINDlG SEGlT. ANYAM. 

KÖSZÖNÖM!-
- HALABOL, HOGY FIÚNKAT VISSZA

VEZÉRELTED. -

Mellcttük sorakoznak a fogadalmi ajándékok: 
··züst i,s aranyszivck, gyürük, láncok, brilliánsok es 
maga.s katonai kitüntetések. 

Mondanunk scm kell, hogy beláthatatlan sort 
adnának a csodás gyógyulások, amclyl•k mind hit(•
ll·s okmányokkal igazolhatók. 

A máriaremetei kegyhely történl'tében minden 
bizonnyal új fejezetet nyit a szervita atyák letele
pedése. Erre mindenképpen szükség is volt. Nehe-
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.:en képzelhetjük el ugyanis, hogy valami környék
beli plébánia kézben tarthatná a nála jóval hatal
masabb kegyhely szerteágazó gondjait. Szükség 
volt a templomnak és környékének állandó gondo
zására, felügyeletére, nemkülönben az egyre nö
vekvő zarándoksereg igényeinek megfelelő fejlesz
tésére. 

lgy történt, hogy Shvoy Lajos, székesfehérvári 
megyespüspök 1928. július l 5-én bölcs intézkedé
sével átadta a kegyelemhely tulajdonjogát és gon
dozását Mária szolgáinak, a szervita atyáknak. 

Immár nem kellett a gyönyörű kegyképet tél
víz idején a budapesti Angol Kisasszonyok zárdá
jába vinni, mert a szervita atyák éberen vigyáztak 
rá és mélységes áhítattal vették körül. 

Itt valahol hát Krísztus tőszomszédságában, 
az Anyaszentegyházban együttjárnak a jogok és 
kötelességek. A kegyhely gondozása ezért nem
csak kitüntetést, hanem komoly kötelességek és 
tehertételek vállalását is jelentette a rend számára. 
A szervita rend igyekezett is mindent megtenni, 
hogy helytálljon a beléje vetett reményeknek. 
Most, hogy a csodatevő képnek már volt hajléka, 
legelőször is az atyák és a segítő testvérek elhe
lyezéséröl kellett gondoskodni. 1930-ban már el is 
készült a rendház a templom építészeti ízlésének 
megfelelöen. A rend most minden erejét a kegye
lemhely gondozására és fejlesztésére tudta fordí
tani. 

A márian·mete:i zarándokok lelkét kétségen 
kívül a müvészi alkotású tl'mplom fogja meg leg
jobban. Hauszmann Lajos müépitész szívét-lelkét 
vitte a gyönyörű, úhitatra gerjesztő gótikus épít
ménybe. Karcsú, C:•gfl•I.:• szöko tornya úgy áll a be
járatnál, mmt a fl'lkiáltójel, mely arra figyelmez
tet, hogy ezen a helyen a Szent Szüz vonult vé
gig. Ezt juttatja együttesbe az égi Anya dombor
műve is a bejárat felett. 

A belépő hívőt valami álomszerű áhítat fo
gadja. A csúcsíves, szelid, k.:·k fenyben lebegli 
ablakokról megbi•kélt jóságos szentek tekintenek 
reánk. 

A templom három oltára nemes fafaragással 
készült. A templom áhitatosan szep festményei a 
szervita atyák mell'g szeretetét tanúsitják a Bol
dogságos Szüz iránt. Rendjük történetl·böl, az ala
pító szentek életéböJ rajzoltak diadali\·et a szentélv 
~eg_nyit? boltozatára s ugyanilyen tárgyú képekk~l 
diSZilettek a szentély oldalfalát is. 

A templom legnagyobb kincse mC:·gis csak a 
több évszázados kegykép, amely a főoltár mügött 
clhelyez~;?tt 21 cm m~gas és 9 cm sd•lcs papírkép. 
A bnlhans, rubmt cs smaragd-küvckkel diszite~t 
ráma ... gyönyüi:Ül'n kerctczi a Mennyország Ki
~álynojet karjan a kisdeddel, jobbján az uraikodú 
JOgarraL 

A máriaremetei kegyhelyet a jú Isten szintc ,, 
tenyerén hordozza. Nemcsak a templomot veszi 
körül kellemes, árnyékos park, amelyet egyébként 
magyar szentek szobrai i·s a kl·r .. sztút idiomásai 
di.szitenek, ~anem az l·gi•sz crdi•boritotta hPgyvi
dl'k elragada kcn·tet nyújt hozzá. 

. Zár.szóul. egyl't k(·rek a Szüzanyától: kün~·üriig.l 
Szl'nt Fiadnal mmdawki·rt, akik tisztelc!Pd ter
jl'sztik s ha búcsúzunk a iol<ti (·l<'lbiil TP \'!•zes;. 
bl·nnünkl'!. jóságos :-.:agya~szony, az ö' trónja d<·. 
hogy ott, lrgalma.-;s[Jg any ja, Altalad irgalmassá
got nyerve, jó Auyánk, Nála, Veled iiriikké bol
dogok lehessünk. Ugy engedje a jó Isten. 



tevele: 
. Népünk vallási életének 10 évenként visszatérő eseménye a 8 napos szentmlsszló. A nagy na

J?Okban mely n:l;'omot hagy a lelk~kben a sok szentbeszéd, a mlsszlós atya áldozatos térítő munkája és meg
ertö szeretete. tvek mulva ls em.lekeznek ':.gy-egy mondAsra, lélekbemarkoló Intésre, a szép gyertyás kör
me'!etekrc .. E~cn a ~e.lye~ m~gszolaltatjuk oket, hogy buzdolAsok nyomán felújuljon bennünk szent elhatá
rozasu~k, "s .Jobbulas• szandekunk. Most P. R é z Ma r l á n, legismertebb népmisszionáriusunk üzen a k". 
vetkezo sorokban: o 

Hogyan lehetek új emberré? 

Az igazi régiséget először hozzáértéssel fel 
kell ismerni, azután lehet csak értékelni. Lehet 
az a kendő, amelyet valamikor királynő hímzett, 
ma már egy széteső rojt. Lehet, régi kard, ame
lyen kiverődött az idő patinája, ma múzeumba 
való emléktárgy. Lehet híd, amelyen valami
kor délceg páncdos vitézek robogtak, ma már 
roskadozó, szú-ette gerendák, amelyekre rá
lépni is életveszélyes. Lelwt talán egy bedült 
kút, amelynél \'alamikor fáradt vándorok enyhí
tették szomjukat, ma kávája bedült köveit isza
pos moha fedi és a férgek kísértenek benne. 

Minden régiség érdekelhet, de voltaképen 
idejét multa. Lehetnek azonban olyan régiségek 
is, amelyek valamikor tömegek lelkét ragadták 
magukkal és irán:-.·t szabtak népek, nemzetek 
\'alláserkölcsi életének, ma már csak a vallás
történelem lapjain szerepelnek. Ilyen az Olym
pos a maga feslett erkölcseivel, mezítelen iste
neivel, valamikor a pogány destruktív erkölcsi 
irányzatnak volt az elindítója. Ilyen a jeruzsá
lemi templom a maga frig~·szekrényével és a 
szentek szentjével. véres áldozataival, a válasz
tot nép Istennel kötött szövetségét és nagyra 
való hivatottságát fejezte ki méltóképen. - Mi
lyen óriási áramlatot és változást jelentett a re
neszánsz kor, új érzelmeket támasztott az embe
rekben és új formába öltöztette az Isten házát. 
új iránvt adott a míívészetnek. Vagy mennvire 
megváltoztatta a világ arculatát a szabadság, 
egyenlőség. testvériség áramlata. Vér és átok 
fakadt a nyomában. de születtek új, egészsége.> 
eszmék is. 

Ma új idők határmesg:-.·éjén állunk. a mo
dern emhPrt épnPn ezért nem nagyon érdeklik 
a régiségek. legföljebb müvészeti va[!y történel
mi ~zprnpnnthól tuJaidonit nekik némi jelentő
séget. Vagv talán csak a kPgyeletnek és ősi ha
g~·ománvoknak akar hódolni akkor. amikor tisz
h•le>ttel ön•zi vnllási. nPmzeti. l'saládi vonatko
zású erekivéit f:os Pmlékeit. de kiilönben minden
bPn az íli mPglátások. bátor kikPzdések. isme
retlen vállfllkozások és tettek íti hőseként áll be 
a bolclo~t;~bb holnap mPgvalósításának szol~tála
tába. Erről tanuskndik a modern ember szellemi 
és tf'C'hnikni kultúrúiának szédületes haladása is. 

Felcscr{•ltP a cölöpre rakott régi házikókat J. 

mode>rn kénw•!Pmmf'l bPrC'ndf'zett, egészségf's. 
napsugaras lnkásokknl. Valamikor a gazda fia 
\'agv barma húztn a faPkf>t. ma Ford-traktorral 
:>zántia a fölclPt. MPgszüntf'tte a világrészek tá
vnlsál!nit a rádió {•s tf'lf'fon st>gítségével. Sőt a 
lél!bC'li válto;:ásokat. viharokat is meg tudja aka
dál:vm.ni új viharágyúivaL Ma már nem parity-

Az új Adám, Jézus Krlsztas, lelkünk eszményképe. 

tyával, íjjal védi a modern ember a családi ott
hont, mert bömböl az ágyú, ropog a puska, kat
tog a gépfegyver. Azért mondja egy író meré
szen, ha így fejlődik a kultúra, kőszénböl hús
levest, fából kenyeret állítanak elő, mert az eh
hez szükséges vegyi összetételek részben ezek
ben az anyagokban is megvannak. 

Mit használ azonban az anyagi kultúrának e 
szédületes fejlödése, ha az ember marad a ré~i, 
bosszúálló, gyűlölködő, s lelke szenvedélyekkd 
van tele. 

Lelkikultúra kell, amely felemeli az embert 
az önzés, anyagiasság porábÓl a szenvedélvmen
tes, szent, tiszta lelkiség légkörébe, és úi esz
mék, ideálok szolgálatába állítja; új lendületet, 
új célt kölcsönöz életének. 

A XIII. században, mikor elfelejt~::tte a föld 
az utolsó vacsorának édes ízét, elfelejtette, hogy 
Krisztus járt a földön és a Golgotát vérével ön-
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tözte, a föld szmte ktesett a tengelyéblll, az em
berek önz6k, anyagiasak lettek, a jó Isten új em
bert teremtett Assisi Szent Ferencbl•n, aki akko
rat dobbantott a bűnös földre, hogy az tengc
lyébe visszazökkent. ö volt, aki megmutatta a1 
Pmbereknek, hog~· van még nagyobb érték a 
csengő aranynal: a végtelen Isten szeretete é~ 
bírása; \'an még tisztabb öröm a földi élvezetek
nél, amit a kegyelemből élő tiszta lélek békéje
kölcsönöz, és amely az Isten és embet·baráti sze
n•tet nyomában fakad a lélekből. 

Ezt a szellemet árasztja Szent Ferenc már 
700 éve az emberiség felé. Oly csodálatos forrásn 
lett az Isten- és emberbaráti szeretetnek, hog~· 
merithet belöle minden idők embert>, ha lelkileg 
naggyá, új emberré akar változni. Körülöttünk 

népek, nemzetek tünnek el a térképr61. A tech
nika fej16dése is változást hirdet, csak Szent 
Ferenc szelleme marad mindig új, dP mégis vál
tozatlan. mert az örök változatlan, dc mindíg ÚJ 
l'vangNiumból táplálkozik. Új emberrÉ' akarok 
lt•nni az új idők mesgyéjén? Akkor fogjam mPg 
Szent FerPnc sebrózsás kezét és tPgyem életem 
programmjává azt, amit a ferenc('s világi (III.' 
rendb(' való beöltözés szcrtartása oly szépen ki
fejez: .,Vessed le a régi Pmbert minden cselekt'
detével!" lgy oda állhatok a lelki kultúra. az ál
dozatos keresztény élet magaslatára Szent Ff'· 
rt>nccel. s mint az új idők új embert', hirdetem 
a boldogabb holnap l'\'angeliumát. az áldm:atn~ 
Jstf'n- (>s ('IDbNharáti SZ('l'('t('t 1 

Az- Atya igaz imádókat: keres magának. 
Az ember testböJ és lélekböl áll. 

A lélek Istennel való egyesülésre: 
imára, imádásra születctt. A test. 
- mint a lélek szolgája. - szin
tén. 

Imádhatja-e Istenét a test'? -
Igen. Külsö magatartasávaL Ha e 
ma~atartás önkéntC'!Pnül jön. -
lélekböJ fakad. 

Az imádkozó ember külsc.iével 
kirajzolja: hol jár a lelke. Ez a 
rajz lehet hazug is. Ha az imád
kozó képmutató. 

Láttam már templomot járó asz
szonyt az oltár lépcsőjét csókol
ni, de lerítt róla a hamis alázat. 
Csakugyan, a templom ajtaiában 
már másokat szapult. és felfor
tyant, mert .,sértegetni" merték. 

Viszont láttam beteghez induló 
papot olyan gyöngédséggel vinni 
a Szent Ostyát, mintha csak az 
eleven jászolb('li Kisd('d('t ölelte 
volna. 

ts láttam hetvenbe hajló ösz 
Pmbert olyan édes bizalommal il
lesztve össze kezét. és olvan ártat
lan tisztasággal függesztve kék 
szemét az oltarra. mint egy öt 
éves gyermek. · 

ts láttam imádkozó franciákat! 
(Mondják, sehol sc imádkoznak 
olyan elmélyülten, mint Francia
országban. Felállásukban tisztelet 
sugárzott, térdeplésükben hódolat.) 
€s áldozás után? - Meghalt szá
mukra a külvilág. Imádságos lel
kük átvetltödött a test falán. tar
tásukban, mozdulatukban. 

Az igazán szivböl imádkozó ern
ber maga a megtestesült imádság. 
Rátekintv(' C:.rezzük. hogy imádsá
~a bentröl jön, mély, igaz. Az 
Atya is ilyen imádókat keres ma
gának. akik l.élekben és igazság
ban imádják Öt. (Ján. 4. 23.) 

A lélek belsö magatartása te
hát hatással van a test mozdul.l
taira. S ez fordítva is igy van. 

Egy tanító meg akart fenyíteni 
egy gyermeket. Előre elhatáro".>:t 1: 
komoly lesz. fegyelmezett, hig
gadt. Közben mégis, - a nagyobb 
tekintély kedvéért. - rácsapott az 
asztalra. Ettől úgy tüzbe iött, 
hogy a vi>gi·n maga is megszé
gyelte. 

Egy-egy mdulatos mozdulat. 
hang felbillentheti a lélek egyen
súlyát. Viszont egy szelid, kedves 
simogatás melegséget ébreszthet 
bennünk az iránt, akit nem is na
gyon szíveltünk. 

Az imára vonatkozólag: hite~ 
megvalló mozdulataink, (kereszt
vetés, térdhajtás) az ég felé irá
nyítják figydmünkct. De csak h~ 
szándékunk igaz. Ha öszinte sze
retet-kapcsolatot akarunk terem
teni Istennel. 

Ilyen lelki bcallitottságb~n 
mondhatja Lucie Christine: Egy
egy térdhajtás munkaközben ösz
szeszedettséget eredményez. 

És ilyen tettetés nélküli szere 
ll•t készteti a gyermeket, hog~· 
mi>g a játék !Pndületét is félbe
szakítva. titkon megöll'lje a szl
vében rejtűzö .Jézust, \'agy mosn
lyogva csókot hintsen az égre. 

Ezzel szemben hajlonghat akár 
a földig. csókolgathatja Krisztu~ 
sebhelyeit az, aki csak feltünést 
keres, vagy l':;ak lélektelen meg
szokásból cselekszik, - mit sen. 
ér Vl'l('. A test imája hazug ma
rad, mert lelke nl'm Istent kerestf'. 
hanem az emberek tetszését -
És sóhajtozhatja hangosan Jézu~ 
nevét, vagy hányhatja magára d 

keresztet az, aki magában a szom
széd nénit szidja: "hogyne, még 
azt mondja a vén szipirtyó, hogy 
nem látta a kendermagosomat. mi
kor ma is a7. ö k('rtjükben ká
rált!" 

Mit ér a keresztvetés, ha a ll-
!('k sárhoz tapadt marad? 

Tr11tPd lt'IPkbP, IPlked Istenb(' 
[vál.iék. 

C11créld k• ma9adat a mennyek 
[országáért' 

(Silesius Angelus-P. Szedő Dénes.) 
Más az Pmber testtartása, ha 

bi=alom kél s1.ivébe, s má~ hr. 
merö hódolat a lelke. Más v'oná
sokat rajzol u fájdalom, ismét 
mást a lelki béke. Melyik al Is
tennek leginkább tctszö imádkozi> 
testtartás? Mindíg az, amelyre az 
ima órájában a Szenilélek indítja 
a lelket. Esctenként más és má~ 

Nem kedveli tPhát Isten, h3 má
sok viselkedését, (haj longasát. 
könnycit stb.) akarod lemásolni. 
utánozni. Még azt sem szereti ha 
külsö viselkedésedresokat ügy~hz 
!Hiúság, képmutatás lélektelen 
külsöség lehet abban.} Egyszerí\en 
keresd Is!Pnt lélekkel s tested 
önmagától, hűségPs szolgaként fog 
köv('tni téged. 

Dr. lllonostory Elekné. 



t Dr. IIZD:BECl!l-'.lWD LAJOl!l 
p'pal tr6njJM, earl ~r•ek, 

liiizent Feren~ lll. Rendj4§nek tacJa. 

Az egész magyar katolikos egybiz 
aqy tisztelettel és gyermeki kegye
lettel állt meg a főpásztor ravatala 
előtt. Sirjában csaknem egy azAza
dot temetett el, és hisszük, hogy az 
új reményeknek vigasztalását és kl
látásait is szivébe zárta, és meg
kezdett munkája nyomán a magyar 
katolikos jövendó szentebb, tevéke
nyebb, húslesebb lesz. 

Testvérek! lmádkozzunk főpászto
runk lelkiüdvéért, az elárvult egy
házmegye minden papjáért és bfvé
ért. Adjon a főpásztornak örök nyu
galmat és mennyel békét, papjalnak 
és híveinek pedig vigasztalást és 

A magyar pilapöki kar legidősebb 
t-agjának, a kilencvenkét esztendlis 
egri érseknek elhunyta mély rész
véttel tölti el Szent Ferenc család· 
iát. Az ér!lek-föpásztor, mlnden egy
házi es közéleti kiválósága mellett ls, 
hiiszkP volt arra. hogy Szent Ferene 
\'ilá!l'i rend.iének bűnbánó öltönyét 
hordozhatta. Jo:lrte egyik lc-gbensöbh 
,>rtéke rag~·ogott ebben a szeráfikus 
lelkületben. A szegények iránt való 
szeretete, a szegénygondozás lntt'z
•nényes megoldásának felkarolása. a 
komoly aszkétikus jellemképzés, az 
Pgész egyházkormányzatában érvf-
nyesiilö fegyelem, az egyház ügyéért. 
a katolikos iskolákért és Intézmé
nyekért lelkesedő buzgalom. mlnd 

ebből a mélyen papi és öntadatosan Prösséget. 
~zentfPrf'nrl jelli'mból fakadt. R. L p.! 

Hozzászólás a Magyar Barát lisrégi "új" munkatervéhez. 
T rt a: tTngl Iván. 

Mmt a Magyar Barát hüséges olvasója, a 
ferences eszmék és események csodálója, mély
séges örömmel látom az 1943-as év homlokán 
az "új" és mégis régi-régi fprences célt: vissza 
'' néphez! 

Mintha csak feleletet kapnék épen az el
múlt év folyamán elhangzott, - viták anyagát 
képező világszemléleti t•lőadásokra. - katolikus 
Pszmék átadásáról a tömegeknek, stb. stb.-re, -· 
melyeknek meghallgatása, vagy olvasása engem 
arra a meggyőződésre vezetett, -hogy általá
ban mindenütt. - de még nálunk, katolikusok
nál is, túlságosan nagy fontosságot tulajdoníta
nak a g~·ári munkásságnak. --- a nemzet P tulaj. 
rlnnképt·n kis hányadának. 

Hiszen a g:--·árt munkásság nálunk alig pár 
,.,·tizedes múltra tekinthet vissza s a Marx esz
méin Pltévelvedett törzsökös munkáscsaládok 
fiai n·ndszerint már más pályára mennek; álta
llan a \'idék, a falu népéből kerül ki az után
pótlás. J\th•nnyire fontos tehát a falu népének 
fl'lkarolása m•mcsak gazdasági. szodális, hanem 
.. Jsősorban és főképen lelki szempontbóL - a 
l'allásos ll'lkükt m(•I:o-·ít(•sl' által. 

A ft•rl'nCl'S szt•rzl'les hosszú évszázadokon 
at, napjainkig, a m·mzl't legsötétl'bb korszakai
ban \'alóban vigasztaló barátja volt a magyar 
népm•k. -- tl'hát csak t•zt a hivatását tPljesiti 
rnost. amikor a tettPk nwll(• a sajtót is odaállítja 
.mnak szolgálatába. 

G\·ön:-o·örű pl'rspektiva! Az öregek és kö-

zépkorúak is megerősíthetök az ő hitükben, -
de legfontosabb a gyermekek, a fiatalok helyes 
irányba való terelése. Mert minden szociális. 
gazdasági megmozdulás szint~ hiábavaló, vallás
erkölcsi megalapozás nélkül! 

Sokféle út vezet egy ilyen nagy cél elérésé
hez. Legelső a jó példa, melyet a magyar barát 
mindenütt ad, ahol él, működik, - de ahova 
személyes példája nem ér el, rendkívüli hatás 
várható a ferences népi sajtótól, főleg a lelki
pásztort teljesen nélkülöző falvakban, tanyákon 
De minden lelkipásztornak hatalmas segítséJtért
lesz a Magyar Barát, sőt a falu papja lehet leg
jobb munkatársa is egyúttal az életből nyert 
példákkal. - népi szokások ismertetésével s az 
i:í lelkületének is megfelelő ferences szellem ter
jesztésével. 

Szent Ferenc szelleme épen a v~gleteke! 
elégiti ki tökéletesen: a legegyszerűbb embert. 
a természet gyermekét. a föld népét és a leg
magasabb műveltséggel rendelkező lelkiéletet 
élő embert, mert ami az elsőnek körülményei
nél fogva adatott. a tiszta sziv. viqámsága é~ 
alázata, azt a másik tudatosan keresi, és itt ta
lálkoznak. 

"Szentestén a Jászságban" mintha a Fiort>tt1 
lapjaiból kelt volna életre magyar földön. 

Hiszem. hog~· a Magyar Barát népmisszió.]a: 
a leghatalmasabb, me rt az elröppenő szóval szem
ben maradandóbb és a legtávolabb eljutó esz
közzel, a betűvel, ma még ki nem számitható 
eredményeket fog elérni. 



P. Gál Gedeon, O. F. M. (R6ma) 

Szent Bonaventúra, a Ferencrend nagy generálisa, 
amikor a rend kormányzásának mil!ió gondja már na
gyon ránehezedett lelkére, elvonult néhány napra egy 
magános kolostorba, hogy az elmélkedés és szemlé
lödés szárnyain az Istenhez emelkedjék. Szívét, lelkét 
Szent Ferenc Atvánk szelleme járta út, és ezért (•rt
hetö, ha legbensőségesebb és legédesebb lelki-örömet 
ö is a betlehemi Kisded jászolánál talált. 

Lelki szemei előtt sorban elvonultatta a Megváltó 
szent gvermekségének örvendetes titkait és azokhoz 
fűzte égigszámvaló elmélkedéseit. Gvümölcsolt6 Bol
dogasszony: a Fiú Isten megtestesülése; karácsony a 
kis Jézuska születése: újév: Jézus névadásának ün
nepe; vízkereszt: a Napkeleti Bölcsek hódolata és 
Gyertvaszentelö Boldogasszony: a kis Jézus bemutatá
sa a jeruzsálemi templomban, mind-mind alkalmas 
arra. hogy lelkének indftást adjon, az egves ünnePek 
átvitt értelmének megfelelően. A Szeráfl Doktor 
ugvanis meg volt győződve, hogy a megváltás nagy 
csodájának, - ha annak keqvelmeiben részesedni ak'l
runk. - mindnyájunk lelkében külön-külön meg kell 
ismétlödnie: ott is meg kell fogannia, meg kell szü
letnie f>s föl kell növekednie a Megváltónak, vagyis az 
isteni életnek. 

Csatl~lmnunk lélekben Szt:nl Bonaventúrához, és 
az ö elmélkedései nvomán a karácsonyi ünnenkörben 
mi is l>ljük és élvenük át újra meg úlra az űdvöz!tö 
szent e:vennekségi-nek titkait, hogy a mi lelkünkben ts 
megfoganjon, megszülessen és növekedjék a kegyelmi 
élet. " 

l. Hogyan fogan meg szfvfinkben az lsten Fia? 

A megvá~bls nagy csodájának és a Megváltó föld! 
pálv~i~~•k els~ állom~sa az volt. amikor az Tsten fla 
l' Szeplőtelen Szilz lelttisztább méhében a Szenilélek 
ereje által testet öltött. 

Az emheri szív mélyén. - Szent Bonaventúra sze
ríni -. akkor fogan me!! az Isten fla. amlkor a Szent
!élPk su~ta11~t~r~~ ki!!Vullad benne a jobb élet váe:va, 
lt>ti\ri a hünhilincsE'kPt és őszinti-n mel(s!ratia régi 
élPtPI. F.kkor tt>liesedik raita. amit Gábnr ark:mgyal 
M!lrl~nak f"f>rt e szavakk:o~l: .. A Szentlélek száll te
reád és a Magass:\e:belinek ereie meeárnvékoz téeed" 
(Luk. t. 3!'1.\, vo~s a meeszentelll kei!Velem megter
mékenvft/1 hatás:\ra feillldésnek Indul lelke mélyén az 
Isteni életnek szent cslrája. 

A Roldoe:sál!ns Szii'Z. Isten fiával a szlve ala~t. a 
Teremtő dfC'sPret~t zenl(Ve m!!I!V föl a hel(Ves tarto
mánvh~. Szent 'F:rzsébet ~znle:Alat:\ra ... TI!V csell'kl'di te 
is. 6 liilatos lPiek. - kifllt fill Szent Bon:<~ventúra -. 
ha ún érzPd. ho~tV a Szentlélek Preje éltal a menv
nyel t'-ll't vAe:va foeant me11 szfvedben. Meneküll a eo
Mszok társaságAból és törj a magassAgok felé Márllt
val ... " 

El a II!YAvasá!fl!!al. 1'1 a kfslolitiiségeel! Isten trgal
massáea nem azt nézi, hogy mllven voltál réi!Pn h'l
nl'm azt. hnJ!Y e7:utltn mtlven akars'Z lenni. .. Ha' mflr 
nem juthatsz a mennybe az ártatlansál! s7.árnvaln. ~égv 
ralta. hoi!V othiuss a bilnb:'inat útján. Ha mAr n~~ 
lehet~z s7ent Katalin vagy Cec!lla, légy legalább MA
ria Magdolna." 

D. A l~lek karieaanya. 

Ahn~an a csira kihalt s a btmb6 virál!ba feslik, 
hasonl~képpen a sz!v mély~n elvetett kegyelem-csfra 

24 

is kibontakozik és megszüli a lélekben az Isteni Gyer
meket. A léleknek ez a gl6rlás karácsonya akkllr jön 
el, amíkor a keblünkben sokáig melengetett szent el
határozásokat tettekre v:iltjuk. Ennek a boldog szU!e
tésnek örömére az angyalok ujjongva zengnek dicsö
séget a magasságban Istennek és hirdetnek lelki bé
két a jóakaratú embernek, aki a test legyőzése által 
a lélek uralmát juttatta diadalra. Ezáltal tanulja meg, 
mit jelentenek az Evangélium boldoglt6 !gél: "Ve~é
tek magatokra az én igámat, és tanuljatok tölem, mert 
szelid vagyok és alázatos szivil; és nyugalmat talá!tok 
lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem 
könnvü." (Máté 12. 29-33) 

De ha ennek az örvendetes karácsonynak részese 
akarsz lenni, - figyelmeztet a Szeráfl Doktor -, 
előbb fürödj meg a búnbánat keserü tengerében, hogy 
beragyogja lelkedet az erények fénye; légy testednek 
és érzékeidnek parancsol6ja és szigorú öre. E~~ltal 
válsz máriás lélekké, Igy leszel hasonlóvá az Isten 
anyjához; s ezután már neked is jogod lesz meglzlelnl, 
hogy .. milven édes az úr Jézus." 

.,Valóban édes. - mondia Bonaventúra -, :trni
kor szent elmélkedésekkel táplálod. amikor az áhitat 
könnveinek meleg forrásában fürösztöd, amikor a 
tiszt;:t vágvak púlvájába takargatod és dajkálod a szent 
szeretet öle~ö karjain, amikor a buzl!6 érzelmek csók
jaival elhalmozorl és lelked rejtekében hlven 1\pol
gatod." 

lll. "ts nevét Jézusnak bfvod •.. " 

A lelkünkbPn fogant és született Isteni Gverrnek
nek mi sem adhatunk szebb nevet, mfnt Szilz Márla, 
hi~zen Irva van: ,.hivaték az 0 neve Jézusnak." (Luk. 
2, 21.) Ez a név a lel!szebb és leghatalmasabb a vilá
Ilon. mert ha lelkünkben ragyog. erejével leterlthetjOk 
üdvünk minden ellenségét; mert kegyelmet jelent, 
melvre hltünk s remPnvünk támaszkodik és amelyböJ 
szeretetünk kibontakozik. 

.. NPvezd tehát, lelkem .. Tézusnak, - mondla Bo
naventúr~ -. vaevis e nvomorúsál!os földi vAndorlás 
mee:váltóiának. Kiálts hozzá. áhítatos lélek. ha ostor
csanAsokkal sujt az élet: .. O Jézus, vilAg Mei!Vált6.1a. 
kö.,vöriilj raitunk. kiket kereszted és véred árán mel!
véltottál: siess segitségünkre Urunk, IstenOn It! Légy 
oltalmunk. édessé"es megváltó JP711~11nk: eril<lhd a 
gyön«Pt, nvutts vigaszt a szl'nverlllnek. támogasd az 
esendőt Ps önts bizalmAt a kétkedőkbe!" 

A Boldoesáeos Szilzhöz hasonlóan, a lélek. a szel
lemi édesanya is eltelik boldog örvendezéssel. amikor 
é>~7re,•Pszi. hoe:v ez az á~dott Jézus ml'l!futamltia az 
ördö"öht n bilnbncs~natban, megvilAgosltja a vakokat 
az ieaz hittel. mt>"!!vógvitin a IPll<i hrtP<'"k"t a ~Pgitó 
ket!VE'lemmel és fölt~ma~ztja a lelklieg holtakat a meg
szenielő malaszt erejével. 

IV. KereMOk és lmidjuk Jézust a Napkeleti Blllesekkel. 

Az isteni Gvermekr.ck nesrvedfk Onnepe a HA
romkirályok imádó hódolata. Szent Bonaventúra ltép
zel~>t~ben a három szent királyt lelkünk három k~l'es
sÉ'I!e: az Prtelem. az akarat és a>: emlékezet helvette
siti s ezekkel küldi lelki ajándékalt a Kisded jbzolé
hoz. 

E három királyi képesség már ml'~fllantotta a 
Me~siAs csfllaeM. vae:vfs me!!érezte és megtai'M~talta 
a lélek ml>lvl-n a?. Or l>dP~sél!ét. Elinrlulnak tehAt ~s 
~~~fl vá[!l:(yal kl>rde~ősködnek utána: "Hol vagyon, aki 



BÚCSOZO-~NEKEK. 
l. 

A búcsújárás legrneghat6bb pillanata a búcsúzás 
~ kegl!helytol. Nem tud elszakadni szíviink a szép 
lmáktol •. éneke_ktől: !I!JÖnyörü tájtól és a 1Juzg6 embe
rektó!, 36 !elkwtyakt6l. E:: az ének egy ilyen búcsúzó 
vers, amelyet ~ kaloc::_ai jezsuitái< templomában imád
kozu.nk el a Jezus Sztve-búcsún, clkiis:iiné.<kor Orosz 
1stvan br.ekeile 1119.1. j•lnhts !l-é-11. · 

Dallama: Oh áldolt szent Isten. 
Ob megváltó Jézus drágalátos szíve 
Itt a váló óra, bull szeml'ink könnye: 

Remeg szívünk s lelkünk, nekünk el kell menni, 
E kedves szent helyet immár Itt kell hagyni. 

Ob, mily nagy boldogság volt itt Imádkozni. 
. Jézus szent Szívt'ben nekünk gyönyörködni. 

Szerelmes Jézusunk irgalmas szent Szíve, 
Itt hagyjuk szívünket tenéked emlékbe. 

Zárd be a szívünket áldott szent szívedbe 
úgy boldogok leszünk mindnyájan örökre. ' 

Itt ezen szent helyen leborulva kérünk 
úr Jézus szent Szíve, irgalmazz minékH'lk! 

Segíts !J!él' .többször is minket e szPnt helyre, 
Megválto Jezusunk ll'gkegyesebb szíve. 

Tégedet Imádunk, ameddig csak élünk, 
Te vagy, Jézus Szíve, legfőbb drága kincsünk. 

Vedd kedvesen tőlünk áJtstosságunkat, 
úr Jézus szent Szfve, búcsújárásunkat 

Aldásldat add ránk, kik most elindulunk. 
Hoo szerenesés legyen a mf utazásnnk. 

Ne baoJ el bennllnket, Jézus áldott Szfve, 
Eokor fo&"adJ hozzád mlndnyájunkat mennybe. 

Amen. 

született, a zsidók királya?" (Máté 2, 2.), hol a buz
gók törvénye, hol a vakok világossága, az elesettek is
tápolója és minden örökké-élők örök üdvössége?" 

Feleletül kapják: ,.Júda Betlehemében." Ez a két 
szó nyomra vezet, mert hiszen Júda rallomást jelent. 
Betlehemnek pedig Kenuér háza a helyes fordítása. 
Mlkor találhatjuk meg tehát az isteni Gyermeket? Ha 
elmegyiink Júda Betlehemébe, vagyis ha töredelmes 
bűnvallomás után magunkhoz vE'~szük az élet Ke
nyerét! 

Ilyenkor a lélek három királyi képEssége utánozza 
a Bölcseket. Imádó hódolattal borulnak a Jézuska Iá
ba elé és leteszik ajándékaidat: a tüzes szcrctct ara
nyát, a mélységes áhítat tömjénjét és a keserú hún
bánat mirhá.iát. ,.Az aranyat ajánlják örök Istenségé
nek, a tömjént lelke szentségének, a mirhát pedig 
teste elviselt szenvedésének." 

V. ,.Felvivék öt Jeruzsálembe, boo bemutassák az 
'Cmak ••. " 

A lélek, a boldog Mária, akiben az Isten fia mel(
fog~nt, mel(született. nevet és hódolatot kapott, utá
nozza az iga:r:i édesanyát: hálatelt szivvel viszi egys7.Ü
lllttét a mennyei Jen.tzsálem templomába, a Szenthá
romsál( trónusa elé, hogy ma~as?.tal.ia az Atyát. a Fiút 
és a Szentlelket a vett kegyelmekért. 

Megsemmisülö alázatban Ismeri el, hogy mlndent 

ll. 
Ugyanaz cr hangulat ömlik el a Szü:: Mária kegy
helyeitől elbúcsúzó énekekben i.s. Ezt a bllcsúzót 01'· 
szágszPrte ismerik. 

Paliama: Üdvözlégy. Kris?.tusnak .. <t lJ. 

Eljött már órája a búesúzásnak, 
Halljad még egy szavát buzgóságomnak. 
Ob, Márla, Jézus Anyja, 
Híveidnek lt'gy oltalma. 

Szivem nagy bánattal volt megterbelve. 
Ab, mert sok bűnökkel jöttem e helyre. 
Ob, Márla, stb. 

De Itt megtisztultam oltalmad mellett . 
Siratván, megvallom, sok vétkeimet, 
Ob, Mária. stb. 

A bűnbocsánattal Irgalmat nyertem. 
Nyugalmát megnyeré háborgó lelkem. 
Oh, Mária, stb. 

S most . a~n szándékkal ~·álok meg Innét, 
Hogy ''egkep otthagyom a bún ösvényét. 
Ob, Márla, stb. 

Mutasd be Jézusnak fogadásomat, 
f:s ajánld fel Neki Imádságomat. 
Ob, Mária, stb. 

S ba vándorlásaimnak vége közelget, 
Ez útam ád a sir szélén is enyhet. 
Ob, Márla, stb. 

Az ítélet napján, bár azt mondbatnám. 
Hoo fogadásomat bfven megtartám. 
Ob, Márla, stb. 

Ezt az Atya-, Fiú-, Szentléleklsten, 
Adja meg általad, Szent Anyán!;! Amen. 
Ob, Mária, stb. 

az úrtól kapott, és amikor neki ajánlja egész-önmagát, 
tulajdonképpen csak azt adja vissza, amit tőle vett 

A Szeráfi Doktor maga adja ajkunkra a hála sza
vatt: .. Neked legyen dicséret, dicsöség és hála, 6 jó
ságos Atvám. örök fölségű úr. ki végtelen hatalmaddal 
a semmiből teremtettél engem. 

Téged dicsőítlek. dicsérlek és neked adok hálát. 
S7.entséges Fiú Isten. az Atya fényessé~e. amiért örök 
bölcseséged á:tal a haláltól megszabadítottáL 

Téged áldlak, magasztallak és imádlak. kegyes jo
ságú Szentlélek. mert a búnböJ a kegyelemre, a vllo\
~ias életbnT a vallásosságra, a számkivetésból a ha
zába. a küzdelcmból a nyugalomba, a szomorúságból 
az Isten boldog és gyönyörűséges szlne-Iátásának él
\'ezésére hívtál meg engem, - amit engedjen elnyer
nünk Jézus Kris?.tus, Szúz Mária fia, aki a:r: Aty~val 
és a Szentlé!ekkel egyetemben él és uralkodik mind
iirökkön-örökké. Amen."• 

Ime, Igy elmélkedett Szent Bonaventúra Jézus 
szent gyermekségének titkairól; kövessük öt és le
g~·ünk rajta. hogy amint a kis Jézuska ,.növekedék 
bölcseségben és korban és kedvességben Istennél é;; 
embereknél'' (Luk. 3. 25.), hozzá hasonlóan a mi lel
künk is növekedjék. 

• De quinque festivitatibus Pueri Jesu. Cfr. De
rem Opuscula, p. 225-245. 
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Szállást talált a Szentcsalád. 
A:z. 1de1 Advent nagyon szép volt a mi kl

csiny falunkban. Nemcsak a természet gondos
kodott csillagfényes, szép, havas hajnalhasadá
sokról, hanem az t.>mberszívekbe is helopózott 
az első advent Krisztus-váró, Krisztust áhítozó 
szent hangulata. A világtörténelem egyik legvé
resebb, legborzalmasabb tragédiája közepeth' 
köszöntött ránk az idei legelső adventi hajnal és 
úgy éreztük valamennyien. hogy most jobl'. 
szentebb, bizakodóbb reménységgel kell vár
nunk a kis Jézus eljövetelét, aki eg:'lredül tud 
csak Megváltást hozni a g~·ülölettöl. szeretetkn· 
:oégtől elvakult emberszivekbe. 

Ettől a szent adventi hangulattól indíttatva 
megszerveztük a Ferences Atyák által leginkábh 
propagált .,Szállást keres a Szent Család'' ájta
tosságát. 

Beszereztük a házról-házra hordandó szent 
képeket - sajnos azonban csak korlátolt szám
ban kaphattuk meg - igy a falut kílenc-kílen
ces csoportba osztottuk és így egy-egy képet ki
lenc-kilenc családhoz kísérgettünk a szállást ke
reső Szent Családdal. 

Az ájtatosságut szintén a Ferences Atyák 
által kiadott kis füzetben előírtak szerint. az 
abban foglalt imádságok és énekek felhasználá-
1öával végeztük. 

A csoportokat - a templomból, kis beve
zető ájtatosság és szent beszéd elhangzása után 
indítottuk el a Szent Családot befogadni kl'>sz 
kicsiny, falusi hajlékokba. 

Egyik gyönyörű, fényességes szép hajnal
ban, mise után írodámban elgondolkozva az ad
venti lelkek Krisztust áhítozó szépségein, eszem
be jutott, hogy a Szent Család olyan háznál is 
keres szállást a falunkba. ahol nem szent a csa
ládi élet. Pár nappal előbb jelentették is ezt már 
nekem. Gyors cselekvésre határoztam el magam. 
Azonnal a plébániára hívattam a Szent Csalá
dot váró család asszonyát és mikor megérkezE>t.l. 
a következöket mondtam neki: 

Nézze, jó asszony, ma este magukhoz megy 
a Szent Család szállást keresni, de úgy-e tud
juk, hogy a maguk családjából hiányzik a fia
talasszony. fiának a felesége. 15 hosszú eszten·
deje már, hogy a fiatalok hüségükben, melyet az 
nltár előtt fogadtak eg~·másnak, megfagyalkoz
va különváltan élnek. Nem gondolja. m•m jó 
lenne-e, ha a mai szép alkalommal Öt is haza 
vinnénk, hogy a Szent Család a maguk újból 
megszentelt tiszta családi életükben, házukban 
találjon szállásra. Az asszony. az édesanya meg
rendülve áll előttem, szeméből iirömkönnvek 
törnek elő és beszélni kezd: Köszönöm. drága jó 
Plébános Uram. hogy gondolt a mi árva csalá. 
dunkra. Igaz, ma este hozzánk jön szállást ke
resni a Szent Család? Szivesen, örömml'l fo
gadjuk, de nagyon félünk nem okozunk-e szo
morúságot mi gyarló embe1·ek a Szent Család
nak, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a mi há
zunkban nem szent a család ... A fiam már 1;; 
éve különváltan él a feleségétől ... Bizony mi
lyen jó volna, milyen örömet, megnyugvást hoz-

na, a mi öreg, sír felé hajló életünkben, ha ma 
este a Szent Családdal együtt, a mi fiúnk csa
ládi élete is újból helyreállna, újból szent és 
halálig szétválaszthatatlan egységbe forrna ösz
sze férj a feleséggel és kicsiny gyermekével. 

Meg lesz, jó asszony! feleltem neki, a Szent 
Család bizonyára kiesdi ma számunkra a jó Is
ten szükséges kegyelmét, én magam megyek 
majd el a fiatalasszony házához és ha a jó Isten 
megsegít bennünkt.>l, hazaviszem öt HZ Plhagyott 
családi fészekbe. 

Az édesanya újból hálálkodásba kezd, meg
ígéri, hogy majd a fiát Ö előkészíti a nagy ese
ményre, sőt még csak azt kéri, hogy ő is lejö
hessen velem a menye házához, mert ő is meg 
akarja külön kérni a kibékülésre, mert azt hi
szem most itt van, itt kell hogy legyen az idl'
je annak, hogy családunk az Isten szeretetében 
újból eggyé kovácsolódjon. Én erősPn hiszem. ·1 

Szent Család meg fog áldani bennünket. 
Ez okos beszédre egy percig sem haboztam 

Jól van- édes asszonyom- feleltem neki, ma 
délután lemegyünk együtt a menye házához, be
szélünk vele és ha az Isten kegyelme megse~i.t 
bennünket, ma este. mire a Szent Család betér 

Ferences krónika. 
P. Uzdóczy-Zadravccz István püspök Atylink 

igy látja a magyar barát hivatását: 

Ila kifáradnak a társadalom munkásai, ha 
összerogynak a népek nagy oszlopai, ha csődöt 
mond a politikusok lángelméje, ha ingadoznak 

1 a hadseregek - .franciskánust ránt eló a törté
nelem. S ha már szinte elveszett minden, a mo
solyhoz, a gondatlansághoz. a suttog6 imához 
szakott ferencesek a kitartás, az eró, a harcok 
világraszóló csodáit mút:elik. Soha még ország 
el nem veszett, mely t'álságos pillanataiban a 
franciskánusi kézbe 1·etette gyeplóit ... 

Tanu erre a történelem, - elsősorban pedig 
a magyar történelem. A mindíg t'álsáqos és 
nagystílú magyar történelemtól el!Jálaszthatat
lanok a ferencesek. Sót annyira benn vannalc 

, a _magyar történelemben, hogy szinte nem is 
mmt szerzetesek. hanem mint !Jalami kiilön-

. leges "ma g y a r p r ó f é t á k" szerepelnek. 
- Es valamint a magyar nemzet történelméból 
lehetetlen tanulmányozni egy boldog nemzet 
boldogságának történetét, - ·· épp így a magyar 
franciskánusok történelmé3en hiába keressük. az: 
asszs1 Ferenc boldog .fran('i.,J.:ánusainak tipu
sait. ~111;i a m~911ar !örténelem, az a magyar 
f~ancz~kanus; vtaskodas, s::erl!·edé.~. örömtelen
seg, szrás, veres halál. Es minél naQt/obb a mti
gyar sirása, fájdalma. n11nál nnntlobi> 11 francis-
kánusának szerepe... · · · 

Ha majd egyszer ua~mon boldog lesz a ma
~1!ar, bizo~y~ra t'~f!e.~zakad n magyar francis
kanu!ok to!tene~mt alakJainak i.~ ... Akkor ez: 
a s::orcsuhas. fa1 1:urm elpuhul s kipusztul -
t'agy má;~. Vtdékre költözik, hogy a fá.idalmat 
tot>ább faJlalha.~sn, n könnyet to1·ább törölhe.~.~e. 



magukhoz, kicsiny hajlékukba, a fiatalok között 
szent lesz a béke. 

Mintha villanyáram futott volna rajtam 
keresztül - szememet behunyva - egy fohász
sóhajtást küldtem a Szent Családhoz, hogy mcst
most segitsen meg, engem a pásztort, hogy P.Z 

elveszett bárányt hazaterelhessem a könnyel
műen elhagyott családi szállásra. 

ts éreztem, hogy a Szent Család közbenjá
rására az isteni kegyelem müködni kezdett. 

Estefelé elindultunk a falu vé>gén lakó el
hagyott asszonyhoz. 

Elértünk a házhoz, melyben a menyecske az 
anyjával lakott együtt. Röviden elmondtam jö
vetelünk célját, kértem, hogy ne keményítse 
meg a szívét és a békét és áldást hozó Szent 
Családot ne csak jelképesen, hanem valóságban 
is fogadják be szívükbe és ha befogadták, akkor 
számüzzék abból a haragot és gyülölséget és 
csak a szeretet, a mindent megbocsátó szeretE't 
lakozzék abban, a Szent Család szeretetével 
Pgyütt. Az anyós <·sendescn sírdogált f.s bimny
kedott mellettem. 

ts csodák csodája! Mire képes az Isten ke
gyelme! A fiatalasszony kijelenti, hogy hajlandó 
azonnal férjéhez visszatérni, csak addig várjunk, 
míg egy kicsit összeszedi magát. Ez is megtörté
nik és hárman elindulunk az elhagyott családi 
tűzhely felé. 

Mire odaértünk. már ott volt a Szent Csa-
lád is. 

Belépünk az ájtatoskodókkal megtelt, sze
pen feldíszített szobába. A családfő, az apa. 
épen a Szent Családot befogadó imádságot 
mondja s amint megpillant bE'nnünket, arca pi-

rosra gyul. szava elnémul és szeméb~! két 
könnycsepp csordul és arcán végig folyva pe
reg le csendesen az imafüzetére. tn megfogom 
a kezét az asszonynak és odavezetem az apja 
mellett ülö férjhez és mondom: Jóember! Haza
hoztam a feleséged, fogadd jószívvel, szeretet
tel ... A sápadt arc egyszerre pirosra gyullad. 
szeme hálásan rám, majd szeretettel a visszatért 
asszonyra siklik, feléje nyujtja a kezét, erre ai' 
asszony karja is kézfogásra lendül, kezet fognak 
. .Isten hozott" - mondja a férfi, "gyere ülj k 
ide mellém" - és szépen leülnek az oltár for
mára díszített asztal mellé, a Szent Család képf' 
Plé. Pillanatnyi csend! Mindenki a jelenet ha
tása alatt áll, mire én szép csendben intek a 
családfőnek, hogy folytassa tovább az ájtatossá
gut. Ott maradtam velük egész végig. S mikor 
Plhagytam a házat kikisért az egész család e~ 
sürü könnyhullatások között köszönték meg a 
Szent Családnak a hozzájuk való nagy-nagy szp. 
re te tét. 

Azóta már megünnepeltük a legnagyobb 
Szeretet - a világ Megváltójának születését is. 

Szakatlan és borús hangulatú volt 1942. ka
rácsonya. Énnekem azonban, meg annak az 
újra eggyéforrott kicsi családnak nagyon-na
gyon boldog volt. 

A "Szállást keres a Szent Család" ájtatos
ság az én falurohan szép gyümölcsöt termett' 
Kérem a Jóságos Istent továbbra is, hogy az el
következendő ádventben - ha megérnem en
gedi - még több kegyelméről számolhassak bP 
a Szent Családnak. Adja Isten. hogy úgy le
qyen! 

Egy plébán08. 

A pápák történelmi távlatban 
IV. Altalános zsinatok. 

lrta · P. Schrotty Pál. O. F. M. tartományfőnök 

Az eretnekek fellepésével szorosan együttjár
nak az általános zsinatok összehívására irányuló 
mtézkedések. Minél veszedelmesebben tornyosul
nak az Egyház egén a vészthozó felhők, annál ha
tározottabban állnak őrt a Pápák Szent Péternek 
az élet tengerén hányódó hajója felett. Krisztustól 
nyert legfőbb hatalmánál fogva ~ltal~nos zsi!?-at:.a 
hívja össze ilyenkor a földkerekseg mmden puspo
két, hogy szcnt tanácskozásban foglalkozzana_k ~'· 
Egyháznak hit, erkölcs és fegyelembe vágó kerd<'
scivel, amelyeket az eretnekek megtámadtak 

Az általános zsinatoknak nagy jelentőségél 
rnmdenki elismeri, aki hitét Isten kegyelméből még 
megőrizte, mert ezekből a zsinato~ból új é~et. indul 
i-s llldás szllll a hívekre; a gyongck megerosodm•k. 
a kétkedők megtalálják a biztos útat. a hűtelenPk 
tsmét visszatérnek az Anyaszentegyház kebl'lért' 

De az Egyházon kivülállók Is. amennyiben a 
gyűlölet nem homályositotta ~l józa':~ ítélőképes
ségüket, mélységcs tisztelettel PS csodalattal teki;t
t.enek czPkre a mindcn trkintetben összPhasonht
hatatlan összejövetelekrc. Ez érthető is' 

Már tisztán természdcs sz,..mpontból is tPkint
ve az általános zsinatokat, kell hogy fejet hajtson 

rlötte a tárgyilagosan gondolkodó ember, A vtlá
gon semmiféle összejövetelen nem szerepel anny' 
magas intelligenciájú férfi, mint az Egyház nagy 
zsinatjain. Képviselve van ott minden nép és min· 
den nemzet, minden nyelv és minden faj a legelö
kelőbb tllrsadalmi körökből származó kezet nyujt 
ott a szerény polgári család sarjának. Ideális egy
ség Krisztusban; az emberiesség Jegideálisabb egy. 
sége_: összefogása a Jegnagyobb kincsek védelmi·
rP. Ösformája az általános zsinatoknak az Apost0· 
Iok összejövetele Jeruzsálemben, Kr. után 51. esz
tendőben. ahol pzekkel a szavakkal: .,Úgy tPtszet! 
a Szentléleknek és nekünk". megnyitották az elsiö 
zsinatol. (Ap. Cst'l. 15. 28.) Azóta az Anyaszentegy
háznak minden zsinatán a Szentlé!Pk NejP és kP
gyelmi segítsége szorosan együttműködik a zsin<~t 
atyáival, az Egyház püspökcivel, akik már tisztáll 
természetes szl'mpontból is a szPllPmi é>lf't leg.-lö
kt>lőbb képviselói közé tartoznak. 

Az Anyaszentegyház történetének folyaman 19 
altalános zsinatot hivtak össze a Papák. a világ 
minden részében. különfélc városokban, a legkü
lönbözőbb feltételek mellett, majd a püspököknek 
rendkívül nagyszámú részveteléveL majd szeré
nyebb számú képviselőivel, de ezeken a zsinatokon 
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mindenütt, mindenkor vagy a Pápa személyesen. 
vagy a követe elnökölt. 

Az első általános zsinatot 325-ben tartották 
Niceában, Kisázsia városában; az utolsót 1869-ben 
a Vatikánban. 

Négy általános zsinatot Konstantinápolyban: 
hatot Rómában tartottak. a 1iihhit a Yilág különhö
;íl helyein. 

V. VOLT-E NÖI PÁPA? 

A pápákról az évszázadok folyamán a történeti 
meséknek egész koszorúját fonták azok az irók, 
politikusok. szónokok és né•pboldogítók, akik f'gy 
tál lencséért elárulták az igazságot (•s könn~·elmü 
gesztussal töm.il'nt szórtak a nagy tömeg buja far.· 
táziája elé. Nagy kitf'rjedésü irodalma \'an t•mwk 
a beteges törf'k\·(·snf'k, amely mindPn időben k!
tünö üzletnek bizonyult. Sok iró-mesdonó !gy sze
rezte millióit és \'iliáit. sok kiadó-\·állalatnak lll'\'L' 

ettől a törlénPti hullaszagtól duzzadt \'ilághirné\'\'L'. 

Föatyánk a nép között a debrecení bevonuláson. 
Ezrek sorfala között vonultak be az új atyák. 

A Jegérdekesebbek egyike a Johanna női pápá
ról szóló mese, amel:.-ről szellemeskedő szaloncsew
gők ma sem akarnak tudomást szerezni, hogy csu
pán mese. 

E mese szerint egy Mainzból származó némr"t 
leány a kilencedik század első felében AthénbP kP
riilt, ahol tanulmánvokat folytatott. Innen az Örö;< 
Városba ment. Tudományassága általános feltűnéost 
keltett, úgy hogy 855-ben IV. LPó pápa halála után 
a pápai trónra emelték. amelyről két évig vezettr
az Anyaszentegyházat. 

Igaz-e? Létezett ez a Johanna nevezetű nö 
pápa? 

Ma már általánosan elfogadott történelmi meg
állapítás, hogy ez a női pápáról S7óló mese először 

a metzi világkr6nlkában 1250 körül merült fel. 
1278-ban már Martinus Polonus és Marianus Scoto 
krónikáinak szélén találjuk feljegyezve, ahonnan 
krónikájukba átvették a 14. és 15. század í~6i. A 
16. század utáni kódexekben már nem emlitik SP
holsem. 

Történelmi tarthatatlanságát már régen bebi
zonyították, nemcsak katolikus, hanem. P.rotestáns 
történetírók is, pl. David Blondel: (Eclmrc1ssement: 
cimű művében). 

Történelmi megállapítás az is, hogy IV. Leó 
pápa 855-ben bekövetkPzctt halála után közvetle
nül III. Benedek foglalta Pl a pápai trónt, ame
lyen 2 évig, 6 hónapig i•s Hl napig kormányozta a' 
Anyaszentegyházat. 

Ebben az időben élt Anasztúzius könyvtáros. ak1 
a pápák történetét mpgirta II. Szergiustól (844-
847) I. Miklósig (858-867.) és \'allomása szerint ir
len volt II. Sergius. IV. Leó. III. Bt•nPdPk, l. Mik
lós, II. Adrián. VIII. .János pápák trónraPmelési 
ünnepségein. Női púpúról nem !PSZ emlit(•st. PPdig 
Johanna női páp:~ kiizwtknül IV. I.Pó pápa után 
855-ben kövPtkrzrtt \'nlna. 

Panvinius. a pápák tiirt(•nl't(•nek kiváló Irop 
mondja, Marlinus Polonus Plőtt cgyetlPn tiirtl-net
író sem emliti Johanna ne\'!;t. pedig voltak kiiztük 
nagyon kiváló emberl'k. 

Platina. a pápák történetenek egy másik alap
\'etö írója azt mond.ia nagv müvében: El nem hi
hetö. hogy azokban az idiikben az embl'rek olvan 
buták letiek volna. hogy az Pmberiségnek legma
gasabb tróniára minden kritikai érzék ni·lkül olyan 
egyént emeltek volna. akit hosszú időkön át min
den tekintetben ki nPm próbáltak ,·olna; erényeit. 
és bűneit meg nem állaoították; életét. elhivatott
ságát meg nem vizsgálták volna! Tel j esen kizárt 
dolog, hogy a mPJ:(\'álasztandónak neme kikerülte 
\'Olna a sziJrorú, l'\'szúzadns g~·:-~korlat alapján el
járók éber figyf'lmét. 

Baronius. az Eg~·háztiirtt;netnek egyik Jegki
válöbb képvisPlöje. a nag~· törté-netírók köznit is 
(•lsö helyen álló. P~ a nagv kardinális azt állítia. 
hogy ez a mcse VIII. János pápa ideiéből szitrma
zik. Ez a pápa Fóciussal. a k"lC'ti Egvházszakadás
nak fejévPI szPmbf'n n ndkí\'ül l'needékenven. sőt 
gyáván \'isPlkedPtt. A római néD emiatt a 011haság<J 
miatt. amPlv inkább asszonvhoz. mint férfihez il
lett. őt .. Papissának". asszon~·pápf,nak ni'\'Pzte. aki 
méE! annak a kc·leti ud\·aroncnak sem tud ellen
állni! 

fgv keldkl'zett \·olna ez a mPsl'. arnellvPI ko
moly törtéonetírók ma már nem is foglalkoznak. Mi 
is csak az(•rt említ i ük. hogv olvasóink mt'E! tudia
nak feklni a nagvvftrosok utd:n. !Pbuiaiban és 
Pgyéob nemkevésbbéo hírPs helyeken elhangzó köny
nyelmii mPg.iegyzésekre. 

-\zok. akik mo~t minálunk rnind .. nt DPpirwk llf"\·rznrk. amit azt·Wtt Ílg:~ rnon
rlottunk. hol!y maavar. é• akik par.~ág:unk népi jelhrf.t ~zrrt·tnf.k l..ra!!arlni. hog:,· ann:íl 
könnyebben szemheállíthas~ák a néppl"l: jól tf"nnfk. ha nwg:fontoln:ík. hog:\' ~zÍirmazÍI"a 
szerint népihb. mert ma~·arahb ninr". mint a mi pap~í1g:nnk. 

IJr. Sr>r,~tli .fwt::tinián. hUmro.:. lwr•·••lfprírn{a ... 
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DEBRECENIÉLMÉNYEK 
Nylregyházl találkoz6. 

Verőfényes őszi nap volt október 
10-én. Hiába kezdtek hulldogálni a 
rőtpiros őszi levelek, az E:let uj úta
kat jelölt az élőknek. Hiába minden 
okoskodás: a debreceni letelepedési 
lLZ liten, a mindenen diadalmaskodó 
E:let akarta. Az isteni tervnek ke
resztülvivői ez lzben a nyolcadik év
százada hivatásukat teljesitö két 
testvér rend, a dominikánusok és a 
ferencesek. 

Ösi szokás szerint a két testvér 
rend egyhelyütt gytilekezett. Közös 
imádság és közös összefogás jegyé
ben indultak új munkahelyükre. Ez 

P. Kiss Szaléz, O. F. M. 

a hely a jelen esetben a Nylrseg • Ü uut>pélyt>o 
szive, Nyiregyháza lett. O, micsoda . 
lázas készüwdés, micsoda sürgés- •· f~lli•dtatas 
forgás töltötte be az egész házat. 
Lett is rend, mire megérkeztek a 
várva \'ártak. 
Nagyszerű nap emlékeként él 

mindegyiktinkben, akik szerencsések 
lehettunk egyutt lenni. 

Történelmi kezdet Debrecenben. 

Az úr ezerkilencszázncgyvenkette
<liJ..: esztendejében október tize·n
egyed!k nap;an, a gondviselő Atyá
tól csak jo"1gos kedvében osztoga
tott, juliust mcgszégyenitő, fé·nnyel 
es meleggel gazdagitott nap kora 
reggelen, a "Muruus Kirúly" sinauró
lwscun érkeztunk meg Dcbrccenbe. 
Dr. Búnáss Los:lú, debreceni prC.
post-plebánossal az L'll-n küldöttseg 
fogaelott bennlinkeL Az üdvüzlések
böl és a valaszokból egy ki\·ánkozik 
a krónikás toli<i.ra: t.lérkezett az 
öröm unnep és a történelmi újrakez
dés nap;a ... Hála a jó Istennek, /w 
nern haniaréhU is, de vé{Jre most 
m?ytngedte e.:t érnünk ... A z:árus, 
az egyt,á~mcgye, süt a: egés: urs:cíg 
szeme rajlunk: Debrecennek laní
tania kt'/1: ... 

Bevonulás a Szent Armába. 

"Ember tcn·c:, Isten rége:". A 
magyar katoliku~ úri ember minden
rc tekintő linomsúga ten·ezte azt, 
hogy autün fogunk bevonulni, ne
hogy oktalan mcgrökönyüdésre <.Ld
junK okul a n<.tgyszán1u, lari.;.a L·~ 
barka barat _,creg be\·unulásáv>l. 
Azonban am1g a tiirténelmi SZ:L\'al; 
elhangzotlak ~~z .·t::umús fogadójilbn:1, 
;o:; autósuk ro:-:szat st'jlcttek, s gydl'
'an besicttek a nagy pkbúnüira, <'ti 
vártak meg bl'nnunkct. lgy a tör'.{
nelmi be1·onulús az ösi szol;áshoz 
hiven, .,az apostolok lován" történt 
Senkinek sem úrtott! 

Hálaadás és t•skiitdl'l. 

c~ak v lJ i boro:' fl>lsl·gcs alkotú~d. ~~ 
debreceni Swnt Anna-temp:om na
g·:on szükrwk IJizonc·ult, fiils<':;• ... 
:-:Í.int~kbcn purnp;úú ÚJ ruhújúban i." 
:--zUrkenek l'l'l'/lt.' 1nag~·~t a nnp és u 
1 .lianat Jel<'l!l"·";!/!'11!':. Jelen volt 
DPbrecen katoliku,- túrsadalmar,;.k 
minden neves és névtelen nagyságJ. 
Vezetök es vezetettek, urak és sze-

<;ények, galambősz aggastyánok és 
csillogószemű gyermekek ... Amulva 
nézték a várvavárt valóságot: Itt 
t•annak újból az atyák, itt vannak 
lelkunk és szent magyariágunk ko~~l 
hétszázötven éve fáradhatatlan mun
kásai ... Hála érte néked, Jézus11nk, 
és neked, édes Nagyasszonyunk! ... 

Dr. Bánáss László vezette főpapi 
11ls:ben az atyákat és a vendégeket 
a szentélybe. Egész egyénisége meg
ismerhető lelt mindenki előtt. Vég
telenbe ivelö felelősségtudat évezre
dekkel számoló, Istenbe kapaszkodó 
liturgikus méltóság, fenkölt, minden
kor fegyelmezett, úri hang és pá
thosz a beszédben, szinte utánozha
tatlan tekintélysugárzás az esküvétel 
pillanatában ... Valóban a tört~nel
mi vágyakat jelenbe épiteni képes 
ember, katolikus főpap tipusa. Mi 
sem természetesebb, hogy a két új
rakezdö házfőnök-plébános, P. Ju
hász László, O. P. és P. Kiss Szaiéz, 
O. F. M. is tüzetfogott, s az eskü 
hangjai betöltötték a templomot, 
méginkább a jelenlevők boldogságtól 
swrongó lelkét. 

Nyilastelepi fogadtatás. 

C,;ak a lelkeben romlatlan né·p, a 
nünden moderns(•gen és üldöz~sen 
diadalmaskodni tudó hivők képese;;; 
olyan fogadtatüst rögtönözni. ::llni
bcn nekünk volt ré.:;zünk, fcr·_·n~·-·
,cknek a vasutasok szárnyasker·éh:kcl 
é·s kettőskereszt tel ékes Debre,.,",_ 
:\'yilastelepi templuma előtt. Ide ke
\"é•s a szó, mégkevesebb a betű. Igazi 
nag~· élmeny volt ez. Gyermekek, 
l'de,;L•n könnyezŐ nenikék, nyugha
l•lllall, lelkt:'s izgalomtól fűtött lia-- .... ~ . ....".. 

talak, egymáshozsimult ifjú páro~ 
komoly urak, egyházi méltóságok es 
városi, állami vezetők, mind egyet 
érezlek: itt történt valami ... Való
ra vált az lsten emberek szívében 
imádságosan jogant akarata ... lsten 
és szíve szerinti népe tett itt igazi 
csodát ... 

A prépost-plébános és a föatya be
széde, valamint a plébánosi bemu
tatkozás ezt igazolták. Ha azonban 
lett volna valakiben bizonyos, titkos 
kétely a jelen őszintesége iránt, biz
ton elpárolgott belöle a nyilaslelepi 
iskola udvarán. Az a nívós ünne
pély, az a tiszta és becsületes, ma
gyar lelkesedés, amely szavaló!, mű
énekest, magyar négyest és a nagy
szerű énekkar protestáns és katoli
kus szereplőit megihlették és művé
szetük legjavának nyújtására kész
tették, nem tűrt semmi bizalmatlan
ságot. Itt meg kellett győzödnie min
denkinek: E:vezredes magyarságunk 
és keresztény szellemünk romlatla
nu! él mauyarjainkban, népünkben, 
s ördögi átok, pokoli rontás rajtunk 
a széthúzás, az egymást-lebecsülés, 
pláne a nemzetünket sorvasztó gán
csoskodás. Nem magyar az lelkében 
és életében, akinek még ma sem volt 
elég az ék1•erés, az elsőrangú és a 
másodrangú magyarság bomlasztó 
kórsá gá bút... Az ünnepélyt a két 
test vér rend közös fehér asztalnál 
fejezte be. Magyar \'asutasok kis 
bogrúcsaibul ettunk magyar pörköl
tet. es jó emberek töltötték poha
rainkba az Istentől úldott magyar 
fiild kincses nedüjét. 

- Julián Beerót, honunkat meg
mcnlu Kapis:rrüu, leguetek itt I'e
liiHk.' 

l\' t' pi <·s rll'mzeti, valarnint nemzetiekből összetett európai kultúra 
kiizt tehát küliinbség van! A népi kultúra kevesebb, - a nemzeti több. 
s ez utóbbi anna! egészso:'gesebb, mlnCI teljPsPbben magába foglalja le
hetőleg az egi·sl népi kultúrát. l\la már ni• pi müveltségünk annyira át
rnl'nt a nl'mzetibe, hogy tiszta desztillál'iója, -- amint ezt a .. m'picsl'k" 
kiivetelik, L'PIIoly élvezheirtlen lenne, mint ahogyan a desztillált vi
Zt't srm h·ht>tn•• <·lvezni az embernek. Ha összes színházaink melodra
matizált ni•pbalhulákat játszanának, mozijalnk pedig págl'rantali pa
rasztok i·s .. parasztszármazású egyetemi tanárok" apotheózisát hirdt>t· 
ni·k, csakhamar üreJien maradnának. 

Szekfű. Gyula. 
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Betegségünkben orvosságunk. 
Szent Ferenc misszi6Ja a társadalomban. 

Szeráfi At:ránk lelkéből lelkedzett világi rendje 
szellemével és segftö szerelvel nagyban fokozza tagjai
ban a kötelességteljesítést. Bátran elmondhatni, ha " 
terciárlus testvérek komolyan veszik t's megtartják a 
szabályokat, úgy állapotbeli kötelmeiket százszázaléko
san végezik el. Lelkesedést önt a lll. rend követőibe •'s 
erlit kölcsönöz nekik. ts ez átsugárzik mindenkibe, kik
kel érintkeznek, vagy kapcsolatban vannak. S így nrm 
akad feladat, melyet örömmel nem valósítanának meg. 
Nincs kötelesség, melyet nem akarnak. vagy nem tud
nak teljesíteni. Oket lsten keze vezeti. azért nem tt'· 
vedbetnek. A szent Rendalapító példájára az áldott 
Krlsztust maradék nélkül követik. Aki pedig Ot követi, 
nem jár sötétségben, hanem az I!:Jet világossága van 
vele. Klt az lsten akarata vezérel, megteszl. mlt ember
társal tőle várnak. Azért helyesen állapította meg Szent 
Ferenc egyik kiváló nagy tisztelője: .. Ha tehát sok 
tagja lesz a harmadlkrendnek. begyógyul a társadalom 
legveszélyesebb Í's legpusztítóbb fekí·l~·e: a köteles.o;t'g
mulasztás. 

kás nincs megelégedve bérével, mert családját nem 
kt'pes ezzel fe-nntartani, azért lépten-n:romon .,felstáJ
gerozza", felsrófolJa, felemeli munká.Ja díjá~. A m~
kaadó meg szidja a munkásokat, mert keves dologert 
sokat követelnek, igy szá.mítá..ui nem ütnek be, mJvel 
a hasznot ls rá kell fizetni, így az üzem, vállalkozálo 
nem ,.rentábilis", nem jövedelmező. Ez a meghasonlás 
már pár t'vtizede tart, s amiatt a tátongó ür munkálo 
í•s munkaadó között csak mélyül s nagyon fenyeget. 
hogy a társadalom lángba borul s mindent elhamvaszt. 
Már 1918-ban az elégedetle-nség meghozta gyászos IIYÜ· 
möll'Sét, mikor vörös forradalomban robbant kl s kl· 
tomboita magát hazánkban. Több mlnt húsz eszten· 
deig épitettünk a romokon s most ls a világháboru 
azt'rt dühöng, hogy az utolsó üszkt't is e-ltapossuk, ne-
hogy felújuljon Európa életében a .,vörös pestis", ég
boltjára feljöjjön az ötágú nres csillag. Amíg a külsii 
hadszintt're-n folyik az ádáz tusa, a rettenetes harl'. 
addig a belső fronton is lokalizálni ke-ll az elé&edetlen
ség tüzét, hogy a mindenft'le jegyet, le-mondást, szilk· 
séget megelégedette-n vegyük. Hogyan álljuk útját aa 
elégedetlenségnek? Mit tegyünk? A nemzetközi szociá· 
Ibitákkal fogjunk kezet? Negyedszázaddal előbb a .,fő
korife-usok" követe-ltí•k, l'Sunyán ráfizettünk. Most ew 
Pl:'~·pnJö lenne: a l'sahosakkal e-gyütt ugatnl s úJra 
magunk alatt vágni a fát. Erős kezü. vastörvényekkel 
fékezzük meg a zúgolódást? Nem e-lt'g ez, nem képes 
megszüntetni. Akkor lesz esendes megelégedés, ba a 
t.ársadalmat a keresztény szeretet napja bevilágftja b 
l'elmelegítl. Melylk az az eszköz, mely a szeretetet és 
könyörület szellemt't a szíve-kbe- lopja? Szent Ferenc· 
\'ilági rt"ndJe. 

Mert ennek szomorú t's rettenetes következmí•nY•· 
van: az e l é g e d e t l e n ség. Ez a társadalom másik 
lelfélelmetesebb sebe. Fájdalmasan tapasztaljuk és 
balljuk mlndenfelöl a panaszt. \'llágjeremiádokat sír
nak, állandóan jajgatnak az emberPk. Nemrsak a s7e
gényből fakad ki a zugolódáll zokszava, hanem a gaz. 
dag is hallatja jajszavát. Az alattvalók folyton panasz
kodnak, hogy nem tudnak megélni, mindig hangoztat
.iák, hogy nem érdemes élni. mivel szükséget kell szen
vednlök. Az elöljárók sem maradnak ki a lamentáció . 
ból, ők azzal bozakodnak elő, hogy neht'z alattvalólk
ról gondoskodni. me-rt kt'nyesek és igt'nyf'!lek. A mun-

Lateráni kere11dtel tűntelle ki Ö· 
uentaétre XII. PIWI pápa a kaposvári 
Harmadrend elnllknöJét: özv. Koltay 
J6zzefnét. Ezelőtt negyvPn esztendö
••el költözött Kaposvárra Koltay Jó
zsefné, mint egyszerű asszony, ki
nek jöttérlll talán senki sem tudott, 
mindössze annyi tiirtént, hogy t'gy 
lélekkel gyarapodott '' kapo~vitri 
pll'bánia hiveinek száma. 

Azután teltek, milltak az í·vE'k ... 
Húsz . . . harminc . . . negyven . . " 
most, amikor az ösz malróna a nyolc
•·anadik évébe lépett, OszE'ntsége 
XII. Pius pápa elismerésének jeléül 
a lateráni kert'szttel tüntette kl. Dr. 
Czapik Gyula megyéspüspök úr szin
tén meleghangú levélben k&zöntötte 
Koltaynél és áldását küldte. 

Vajjon mivel érdemelte ki ez az 
.•gyszerű asszony c magas kitünt('· 
·ést? Nehéz volna szavakba foglal
''!. Talán minden érdeme ennyi: van 
·zi ve . . . Krisztus szegényeiért dobo
~ ó nemes szive... B letének közép
wmtjába f•llitotta Krisztus örök 
, vangéliumát: .,Amit egynek tesztek 
1egkisebb atyámfiai közül, azt ne
·~em teszitek." Ez a szegényekért ag
~ódó jósflgos szlv, nap-nap utfln a 
í'ubernflkulum életet adó kenyerével 
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táplfllkozott és az imádság volt 
egyetlen és legfőbb szórakozflsa ... 
S2egényeink neki mindig a legked
\'esebbek voltak. Nem sajnálta soha 
munkfljflt, rendületlenül mosott, va
.!'alt, tisztogatott a szegény elhagya
l•>ttakra, jó szóval, meleg étellel, 
;myagiakkal tflmogatta és támogatja 
ma is őket. Ha a város kültelkén 
• •!y elhagyatott szegényt talfllunk, a 
mai nehéz viszonyok közölt is elég 
c>ak egy szó és mflr is gondjéba ve
.;~~ az elhagyatottat. Amióta váro
;unkban a szegénygondozás az egri 
nc.rma szerint történik, Koltayné az
,·,1:; is minden idejét a szegényeknek 
'zPnteli. SzerPiet-reggeliken, ajfln
clék-osztásokon. munkadélutflnokon 
·ll' mdenütt ott van s a fiatalokat 
nl!'gszégyenitö frissességével tevé
kenykedik, mert amint mondja: Min
den szegénybpn az Or Jézust látom. 

Koltayné a helyben müködö Szent 
Ferenc világi rendjének 1911 óta 
hgja, 1918 óta pedig megszakitfls 
tw!kül elnöke s azóta saját hibájá
ból egyetlen munkadNutánt sem mu
J:.,ztott el. F.gyhflzflnak hűséges tag
i:t. szerény napszámosa, aki ~irva fo
g:odta a Szentatya kitüntetését, mert 
attól fél, hogy már itt a fiildön <'l
nyeri jutalmát ... 

Kivfmjuk, hogy a meg(·rdemelt 
ll1:1JWS kitüntetést Igen sokáig vis<'l
jl· Sze nt Ferenc világi rendJ(•nek ér
demes elnöknője és mt:g nagyon so
kat dolgozhasson szeráfi lelkülettel 
Krisztus szeg(•nyeiért ... 

1\ Laterfmi kl'resztet XIJI. Leó pá
pa niapitotta 1903. február 18-án. 
tnellyel azokat tilnietik ki, akik w: 

P. Rí•thy Apolllnár, O. F. M. 

Egyház Ugyéért végzett munkában 
különleges érdemeket szereznek. Ma
ga a jelvény ércből ve1·t görög ke
reszt, melynek közepén Krisztus ké
pe, négy ágát pedig Szent Péter. 
.fános, Pál és KereszleJö Szent János 
dLlmbormüvü képe disziti. A kereszt 
piros-kék szalagra van erösltve. 

E ritka szép kitüntetést, janut.r 
31-én délután 5 órakor az Egyház
község nagytermében tartandó dlsz
ll:yülés keretében nyujtotta át a Iti
tunietettnek az okmányokkal egyilll 
Dr. Kis György prépost-plébános 

\'IDA CELZUS NAGl'KANIZSAI 
ELOLJAROTESTVI:R BESZAMO
LOJABOL. lstennek leDen hálll. 
húzz csoporttal metrnövekedett ll 
.. Szent Család" szálláskere~~ése. Olyan 
holdog vagyok, hogy most már több 
mint ezren adtak helyet a Szent 
Családnak. A köZBégek nevelt natrY
jáb61 közlöm: Abornok, Homokko· 
márom, Füzvölgy, Hosszúvöltr:r. Ma· 
IIY&rszentmlkl6s, Magyarszerdahe)y. 
Bocska. Kacorlak, Pölöskefö, Jellit'. 
Felsőrajk, SzentJakab, Mlbáld, Ber
zence, Szenta, NaJrYrt'cse, Belezna. 
Nagybakonak, Bagota. T6thszerda
hely, T6thszentmárton, Molnárl, ln· 
ke, ()judvar, Gelseszige-t, stb. Ezek 
az újabb t's régebbi községeink 
Nagykanlzsával együtt. Nem tudom 
leírni ezeknek a községeknek llrll
mét (•s boldogságát. Pl. volt közsé
Kem. ahol ezt az ájtatoliBátrot vétrt'Z
It·k t's egy kisleány annyira kérte a 
1·soportvezetöt, hogy vigyék el ihoz
zájuk ls a SzE'nt Család kt'pét. "Edes 
lúsláll)'om - mondotta a CIIOportve-
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Boldogan olvastam ·téli állAsunkban a szép 
Magyar Barátot. Az otthonról beszél minden 
sora, minden képe, minden írója. Lélekben egy
beforrak minden olvasójával, aki otthon, akár
hányszor a hiányzó férj és testvér vagy gyer
mek távollétében lapozgatja. Hánnyal találkaz
tam közülük a szentkúti búcsún pünkösdkor és 
a gyöngyösi fájdalmas-búcsún, és énekeltem 
nekik a szebbnél-szebb Mária-énekeket. A lur
di-ájtatosságot én végeztem csaknem minden 
búcsún a szentkúti lurdi barlangnáL De sajná
lom, hogy magammal nem hoztam gyönyörű 
énekgyüjteményemet, búcsúvezetö-könyvemet 
Néha ráérnék végiglapozni, és elénekelgetném 
kedvenc dalaimat. 

Nagy vigasztalás töltött el bennünket, mi
kur hallottuk, hogy milyen buzgón imádkoznak 
értünk Gyöngyösön a Fájdalmas Szűzanya oltá
l"ánál, és mennyien végzik országszerte a szál
láskeresést szerenesés hazatérésünkért. Hála Is
tennek, eddig nem történt semmi bajom. Nehéz 
a sorsunk, de szívesen hozom meg a legnagyobb 

áldozatot is, mert tudom, hogy ezzel az Or or
szágának eljövetelét segítem elő. Könnyebb el
viselnem a távollétet és az áldozatot, mert meg
győződéses katolikus vagyok, s minden erőmet 
abból veszem, hogy alig várom, mikor találkoz
hatom majd kettesben csendben az Úristennel. 
A szent karácsonyra a kis Jézus áldását kívá
nom a szerkesztő atyáknak, édesanyámnak. 
testvéreimnek, jóságos plébános urunknak. 
Nagyréde minden lakójának, és az ismerős bú
csúvezetöknek, a szentkúti házfőnök atyának. 
Marián tisztelendő úrnak, és az összes búcsú
soknak. Ha ránk gondolnak, küldjenek rózsa
füzéreket, érmeket, szentképeket és üres tábori 
levelezőlapokat, hogy szétoszthassam bajtársa
imnak. Isten velük' 

'etö - én elvlnném szivesen, de a 
te édesapád sohse megy templomba, 
r. így nem vihetjük oda a Szent Csa
lád képét, mert a családiónek mea 
is kellene gyónnia." Az apa mea
tudja kislánya kérését és igéretet 
tesz, hogy ezután el foa mennl a 
templomba, elmegy gyónni, áldozni, 
csak hozzák cl az ö szerény hajlé
kukba is a Szent Család képét. 

En másik eset: Egyik községben 
megindul a Szent Család szálláske
resese és elkezdik a csoportokat csú
folni. Kik ezek? Betlebem-Járást vé
Keznek? De amikor a legelsli háznál 
elvégzik ezt a szép ájtatossáaot, mea
telik a csúfolkodók szeme könnyel. 
l\legkezdödik a veszekedés, hogy ho
vá ls vigyék legközelebb a Szent 
Család képét. 

Egy harmadik e.set: Egy evanaéll
kus uraságnak annyira. megtetszik 
.,z a szép ájtatosság, hogy mind a 
kilenc este eljárt egész családJával, 
t'R buzgón Imádkoztak ök ls. 

Továbbá: Volt községem, ahol az 
egész (•salád ünneplőbe öltözött, és 
o&zon a napon, amikor náluk volt a 
kep, PKYáltalán nem dolgoztak sem
mit. 

f,;s "·olt közsi·Kem, ahol katonák 
voltak. 1\likor mt>gkezdödöU e szép 
ájtatosság, csodálkoztak azon, hogy 
ok nu:•g Ilyet soha sem láttak. !\len
tek, i•s kövt>tlék ök ls ájtatosságot
járó '"soportokat. 

:\lelli•kescn megjt•gyzem I&Zt 111, 
bogy körmt>netileg viszik a. Szent 
Család képét a kiJelölt házakboz. As 

Sebők Imre 
honvéd. Tp. 112131. 

(Alig kaptuk meg ezeket a szép sorokat, szo
morú hiTt hozott a posta: Sebők Imre honvéd el
tünt. Azóta nem jelentkezett. Akár életben van. 
akár a hősök hazájában, imádkozzunk érte.) 

utcák hangosak l' csoportok szent 
énekétöl. 

lrhatnék még tovább ls; 11 magam 
is meghatódok a dolgokon, hogy pár 
év alatt milyen 11zép eredményt ér
tem el. A Szent Család-könyvekból 
még több kellett volna, csak már 
késö lett volna rendelni. Az újabb 
helyeken egy-egy órás előadást tar
tottam. Egyik köz.•é&be nagy fiama& 
ls elvittem. hogy szavalja a .. Hit
vallást." 

Ez volna az én beszámolóm. Most 
pedig kedves felhivásukra a Fájdal
mas Szúzanya tiszteletének terjesz
tését kezdtem meg. Kilenc napl áj
tatossággal, úgy, ahogy a Szent Csa
lád szállást keres. meu. A szándé
kunk: az anyaszentegyház, édes ma
gyar hazánk, kiizdö katonáink ios a 
világ bf-kesséae. 

CelzuR elnök-testvér. 

Szent lo'erenc kaposvári világi 
rendje tevl>keny részt vett a hadi
gondozottak kataszterének elkészité
sében, amennyiben önként vállalta a 
Donner-városrész hadbavonult. csa
li•djainak lelki gondozását. A szegé
nyek számára készítendő ruha meg
varrásában is készségesen segédkez
tek a tagok s mivel tagjaink na
gyobb része a szegényebb néposz
talyból kerül ki, ez évben igy prú
báltuk leróni karácsonyi kötelessé
gcinket a betlehemi kis Jézuska sze
gényei számára. Bármennyire ellen
kezzék ls a ferences szellemmel, még
sem hallgathatjuk el Borbély Gyula 
testvér sok-sok fáradozását, melynek 
eredménye az, hogy 1200 peng6t 
gyüjtött a jószivQ adakozóktól Szent 

• 

Ferenc szegényei számára. Ot ls, meg 
az adakozókat is jutalmazza meg b/5. 
ségesen a kisded Jézus. 

Hangony a ferences szellem és né
pi mozgalom első otthonai közill való. 
Minden központi felhivásra készség
gel, lélekkel figyelnek fel, s nagy 
buzgalommal kapcsolódnak mozgal
munkba. A szálláskeresést 9 csoport
ban végezték. Legutóbb 15 rendi 
testvért öltöztetett be és kett6nek 
fogadalmát vette Rascha Lajos káp. 
!án úr. 

A bajaszentistváni kis rendiközsé~ 
áldozatkészségéből szép Szent Fe
renc-szobrot kapott a plébániatemp
lom. A szabor megáldását P. Júqh 
Miklós, O. F. M. igazgatóatya végez. 
te szép beszéd kíséretébE'n decem
ber 13-án. 

A palotáslak beszámolójáb61: Sze
retettel és szivem örömével !rom so
raimat. Amikor közeledett a szent 
adventi idő, elmentem a plébános 
úrhoz, és elbeszéltem, hogy a kis fü. 
zet szerint szerelném a szálláskere
sés szokását meghonosítani. 15-én 
este elment a falu népe a templom
ba, és a jó plébános úr előbb litániát 
végzett, majd megáldotta a szent
képeket és az ö vezetéséve! indul
tunk 18 bokorban. Az ő háza voll 
a: első. ll:gö gyertya rényénél indult 
a 18 ("Soport a maga soros házába. 
{•s énekelte a Harmato7.zatok kezdetü 
éneket. A plébános úr az előttE' vaJo 
vasárnap szépen meghirdette az áJ
tatosságo!, és ilyen ~zép gyümök:<t· 
fakadt buzdltásának. 

ti. Szab6 Imréné. 
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KATONAI!'\K KÉRIK. hogy Jí•zus Szentsioges Szi· 
vét ostromoljuk Í'rettük. Emberfeletti áldozatokat kö
' etei tölük az időjárás i•s a harc. SPgitsiik ökl't imánk
kal ugy. mint eddig is tettük. ::uost mí•g jobban rát'riink 
az imádkozásra is, mint a ta\·asszal kczdödö Í's az idion 
mindannyiunkra jobban nehezedő munkaidöben. Jé
zus Szentst'ges Szi\·í·nl'k oltalmában H t•gí·sz hazánk. 
neki ajánlottuk fel közst'günket í·s l'Saládunkat is. En
nek a felajánlásnak megismt'tlí·se az a szentkilenl'ed, 
amelyet március első péntl'kl'n kezd meg a :\lagyar Ba
rát Lelki Szövetst'ge. Eddig is na,p· buzgalommal szpr
\'eztük ha\'i kilenl'edt'inket. most ug~·a nakkora szerw:
zettst'ggel, söt nag~·obbal -- mert nehezebb a mag~·ar 

bonvéd sorsa az oro•z hómezökiin -. ig~·ekczziink ima· 
ba kull'solni az itthonma1·adottak kt·zi·t. ,\ szt•ntkilen
eed rendjt-t \'ag~· a szokasos módon lt•mJ>Iomban, il· 
letöleg társulati házbar.. \'ag~· Jlt'dig a szalláskcn·st·., 
mintájára házról-házra \'t'l;l'llll'l.iiik. lb t•nkor a t·salád
felajánlás imatbag<il a t·sahidfíi \'t'!:t'ZZ<'. Lt·hl'lölt'g 
olyan családokat kt·res.iink h·l. anwlyt•kbiil katuna \'ali 
a fronton. A katona<·sahidok l'iilajc4nla,ára kiilön im.itl
~ágot mellékeliink .li·ws Szi\'l' kuJtu,ztüzt•h'ht·z. ,\ ki
lenced \'Í'gÍ'n CR~' szentmist•l mundunk imahad.i<iratunh 
minden rí•szh'e\'tijéi·rt ~ 

Ronvédlma 
Gyöngyösrőt Gyöngyösre • •• én megjöttem. 
Rögökröt rögökre .•. meggyötörten. 
Sebesiiitek irgalmazó Anyja, 
Hozzád én mégis visszatértem! 
At tüzön-vízen .. , át fagyban-vérben. 
Hogy magyar hazámat újra látom, 
térdenáliPa Néked meghálálom. 
tn itt jóságodat pártut kértem. 
S mintlla csak vezetté! vo!na kézen, 
gyilkos e~knákon én átaUéptem, 
járte~m gránátommal tüzesésben, 
s ha a parancs ráeres:t!'lt e>lgem, 
"gymagamba hus::at lefektettem. 
Te erősítetted '''eg a lelkem! 

Oh áldassál, Máriám, hogy ilykép 
me!lemen a vitézségi érmét 
sziilémnek büszkén megmutathatom, 
s páromat - mive! é p a két karom -
édes-kedPesen átkarolhatom. 

Ki>llll!i•·m csordtd. s:Cit'COllat elmossa ... 
Akit riíliink l'ls;:akított .•arsa - - -
hajrcirsamé•·r 71Cifll/ kér~., ... m volna, 
Múriü11k, olt - .fogadd fiad gyanánt, -
ltor1.11 Gyönguöst a: égből megláthatná, 
mikor harangjai fölzengenek -
,, a s:ent :cis:lók békiilést hirdetnek' 
Kii rtjel:éskor nagymis l' csöndjébe' 
anuas:itTel homlokállo: én·e, 
fektéböl mínt hajnaljéuy ébres:cl jel, 
s:tiluljou IIIPg holt hűs az élükkel: 
,.Jöt·el, Jé:us. égi s:ereteltel!" 

Czirák:vné Bock Gizella. 

Olvasó Aözben 
f'al11n l;ueuou, friss leánya l'ollam, 
Kérges ,_.,;, ke:en1111e! sokat robotoltam, 
Segíts meg, áldott .S:iizauycim! 

Réuen még ji11vm, simu l·ult u: arcom, 
Ráncos arcomon most csak könnyem fakasztom, 
Sev;t~ 11l('!l, dl<lott S::.ii:: J'1H1HÍIII~ 

L;!Jt'rt'kl'i"' houurúl elmentek nw r rc'~l<'li ... 
.'Vt;md!llk kiiun jeks:ik a ff•,,wtdl·t•!len. 
s,•9its ''ll'<l. úl<lott .S.:ii:: Al'J/I!HL' 

~'\it'lli {IO'IfitJ/ rcílll hi.:oll!l solw seuk1 tnlcíu .. 
lia c .... nk 111ég Tt' ne111, (lni~Jrz f:dl':.;coquím. 
:..,·,·:,ri.~· Htt'p. ált!rJtt S::ii::. .-llqHim.' 

(),-l·u l'!t"tí'ill 1nú.· l."t·:.cdt>t· ~l'ftt•m 

lTtof.o,;,j cinínuJH Te marwl.1 tllt'llt'ft('111, 

."it·~Jír.' Pill'! l. tildutr S: ii.:: Ali !fÚ lll.' 

Ua.inal .\guston, O. Jo', :\1. 

A n.:·p t'"galnu.nak nw1 (,!J,.n iinkí·n\'t·~ 0s célzatos ~zükkl'lJlü meghatúrozúsÚ\'al nem kü
szöbülhetjiik ki a n.:·pböl azokat, akik annak .:·rtt·lmis!·gl·ht·z. \'tn•tií rétL-géht·l., irányító elittjé
hez tartoznaJ.:. :\ n!·p fogalmát sl'nki st· ~zükil:iL' le a falusi nc·pn·. l\li múr !f:·gL·n túl jutottunk a 
magyar n!·p tudah·gységének lllt·glt·ll·Jllti·~!·IJ l\li múr n:·~··n tvli:-,llJt'l'ILik. h11g~· a népi tudato,;
ság mit s•·m !·r. ha 11<'111 tdjt•st·clik ki a \'alt'JIJ,m nt'll\Zl'll tudat"~<1g. Ezt•IJ a tiildiin h·hút ma
g~·ar C>m!Jf•r 'IÚmúra nincsr·n ktilii11 n•:·pi ,·~ nincst·n kiiliin 111111/t·li 1tala1"-'''(tg, t'.iak Pg\' \'arr 
mag,·ar l1t'l!lll'lt :udatu-'<'~· ;tlllf.·l\ t·rkiik.'i a:;qJú t't·!t-lii-'.-!·gn· lt·l_,,' kitlo·!o·.·>•··~tl'ljt·,.,ítí·,;n• (·súl
dozatkt:·szs~·gn· kutl'lez '-' llt·llll.•·l " lwnnt.· <t mag~·ilr lll'!' trún~ "h"' 

KoVI'il: Hda. 
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' • UDVa BAÚOI I"Mer, P6W aáí ._ ... 
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J:zatúl ' . --- I'Ovlden . trllat6Jr. 8IDte&6lecl l 111'1• .... 

NIDca idGiD. v~ mUDIWD utAD • • · Set· 
miDdm 'liap 1181ftek a cupatk6rJW.;. .......... ...,.__ 
ban.. Foltozok. Eddfl lehet6Iq 8111U- W.... .... 
·ra toltam a 1yuku bOlmljalmat. Mait Blfeletn . 
a mU6t la ~ Javltom.. Nt_ ...,... rewe& a llli'ftlllft'. 
aeve~~l ~örömmel.. 'Ou. énem; ·. 

... - .··.•· 

'· 

caeittlyJre tudúunbt la a ldlil aol-. . . 
Iilatiba bJl 6111taDUDk IDOit. Jó 61'- lzmiT '\'IGAU'I:ALA8; iuROLD LB KONWUIDI 
.... llabog.eztl·-~ ............. __ ...._. ·. Ilfkor lelkem liurjalft ' ~éft7 upokat f:lünk. Szenved6, 

IGltteL ~-~~ci. 6üi: ~Mft_;~kat peupt • búlat, ~~fe~~=~ ~::~: 
takana félbellald~: .• ~ .. _ ...... ·- ~1::-,- _ . éladatként tör föl a sz1vekb6L 0s:T.-

Bo·14b v~ lelililii -·- _ ínmt fekete árnyak_ azekUlc:lolt, de uoanaJtkor llkölbe-
PIIt. amit edd!C la ~ a hi- Dllkor nem teljelOlnek. IZOritott kezek ls emelkednek az é; 
bo~valt _ 8 leckecftoesébb váOü. fel6, beteldAltvAn a vépelenbe: linm 

m16rtl? • . . Mff:rtl Sokan felelGslél-= A hibor6 D)'OJDOl'a, a vea6J7 g.r.plomod caeDdj6D re wnj6k lltent. Nem pdolDall: ar~ 
~ Atalaldtott, mecaevelt ~ - ~ Alad. · ra, bo11 m1 leane at emberbbl. ha 
nOnket.. Kmt a buDker -~ metftY\IIIIlom · en nem lllllll!i:'IW a könnYeket, á azen-
~ott be!mtiDk . li lélek. Kinek P&nuzolném vedfst7 Nauon-DalYOn 10kan elfe-
V816l:m1Pi áeDtililiitln'keö · . ~ ezet aprólé~om. ~k a jó Istent. 
IleJava ildazott. ~ iDir tok 1170JD0rús6aom • • • t A tanitvény nem lehet külOnb a 
DeDi ballható odaldDt. JV boDricl - Itt vlplztalna meg ~L Ba 0 metJArta a Go~ 
~jtott etJtter: Clalt ker!liJü ezen a 91Iqon? üt, o~an term6szetes. bogy ad la 
bata, q, l;ieriaokl ••• ~ lebaJ- ... Kicsoda mút a II70IDAba lépjGDJr. Nem la olyaq 
totta a fejM, á i:ii!Sndeld Jdjavltgt.; Urallll nauon meredek ez az t~ csak ee,. 

·· ta: Nelb, ellileoek a =r- Te vic16miti mq. Ida i1zeretet kell hozzá. Van Jézu-
A· aebedlt katoDa tb : ld maaa vagy a Jódi. Szeretet, 1~ aJd ellblilija IA}lunk el51 a 
- NeJDCIIlk· a ltbam, a ~- ll a a azent VlpaztalUl ll!r'bbbllbt. afd·megfoaja keztlnk~ 

alrillen. ott haOntm,· ba Cll8k ~ ..,... l._ ~. letörU . lrönnyel.nbt. Klncst6r O, 
trcm tiululúak IDei Jebban aeret.;. m~b61 gazdag.JdhatUJJk, menédék-
Dl liz.IIteat. · . OCSI... · • hel;;r. mely oltsimat nyujt mindeq 

llAiléztem. .. IZftmoi'ZI(\]ÚJD eo .. -L---· ·-~ a ....... _ _.. fbldl vihar ellen•, er6f0rrb, m~l)''bóJ 
kllnhtet. a aemem aark6ban. _;c::...-~ ... ,;;tt -~le 'íc':ü:' MJ;zél szerlnt merftlletOnk; ,.\~kai-

Szentettel,. b~ ..... lokbal h4t'011& olcfcllci, ltlftlgiJIG, tély, mel~ben éllandóan béke, ÖlSZ-: 
-...- .Rtki.IG. a beclz4b61 ftlw 1c4rilc4JG Nillit á 8zeretOt laldk, ab61_ mecta• 

O.,;o;,;._ OH felcfldt eU5Hem aimG-IHJJel, . •. lélbat6 minclnyéjunlt leddeliebb ü-
A l Yvna ... l B4muU& oe.t.endcl szem4!1el ma· a lllkéletei boldopéJ. 

~~ bemutatjAJt a templ.Cllllbul. Nlh4 .Siftl alcGrC Jeieli aJa, . . . Szeavecta embertestvérem, fOltuk 
Simeon jövendlll u Iltea-auyú61 OltiGnJcor elllfvt& anvuJccija, lllf'C egymá kezflt él IDduijunk e: 
l'éjó aabet v6a lftria lelkf:ben •- .Lúlal f""''lt4m lcoefttlale lovat, a Neretet vérrózlál útjain a be(.y-.; 
nak tuda\&, el8re14túa, boO ml rir J:11c4poH hiTtelela ew RQi h4tagUlcat- tetll felél Keremet is kell viDnOi\k, 
ri éli SzéDt J:1Ara. . '01111 lrmerft, mcagcamMic fAf'GfP'ft, ••• de nc'm lehorsasztott feJJel, hauem 
· Ml h6uszor IIZel'etD5k tudnt, hov Eflll koe8i 26rg6H kima, .az udvaron, muolyogva, dellolva még akkor la. 
•Jjevead6 6Jet6vetnket mlkf:nt fol- L6 nventáe falta idáeet. h& szúszor lllsleroskadunk . a 11llyos 
juk eltolteDi A r6vidJAt6, tudatlan Oc:ft t1Jn1 vil1211jöH, 7'4m Ráete • . • tE:her alatt. M:1 h6sök kellenek, akik 
ember jÓlOltat magiDak, etaAnyaaz.. New& 11111/eltem, s G fG'I'G{I6 kánl tlletáldüzaiukkai felfogjAk a hati~
aonnyal, javuaazbnyokkaL K~ vclgtam." G l1:iN vir BZakel'- ta 'an Irgalom büntetésre emelt kezé·.; 

Ilf ézt A leJDBOObb fokú tudat- 1'4&1/Ja leH G CilztG-fltlt/4, felle szem, Indulj testvér a T6le kapott SZP. • 
illnÁl á bQn la. Testvéremi Gondo- Oeatlce atn is, h4 ;61 emWicszem. re~eteddel felvértezve és ha lA~ 
loci, hOlY il vépeleft böleseség6 lsten Maleit 11fi(h&Qe, fehéf' lceftvel, · · . zág~ol6d6, panaszkodó, a csapésro;r 
tudatlan.- talAn bQnöa lelldi cigány-_ Nem UW6dtem az elfol116 vmel, s~lya alatt gömyed6 embert,. sugd :1 
uizony kezébe tette le a te 10no- Homlolcoa cseSleoltom A llds Oeatt... t ült be: 
datt S ba jó lenne az, hogy minden- Fülembe rigta, lágyan,.·· csendesen, Testvér, én érzem a lelked reme11, 
kl tudni el&-e 6letének 10rit akkor A1c4f'ta, how tae haltjca HRIIdsem: PUlád h ... _ kö k .o.~ Uk 
~:em f:letnek hanem komédiAnak .,Adjuk Jézuslc4~aak lovat. lcocatt." Testvé,n~clÍet~:f'én :ni~~~ · 
kellene-e ne.Jezru létünket? Mert az Kublk !'Q P6cs. Testvér töröld lo könnyeldl 
f:let komoly munkival, blzonytalan
úaal, 6I Isten AidésAval egybekö
tlltt lf:tet Jelent, melyhez 10k k6ony, 
verftf:k tapad, de, -úgye Testvé
remi - 10k boldoldl lal 2I mln
dennek el6retudála téUelllétet. veu · 
u 6let ne~gel elatt való meetor
panút okomal 

Mi6rt kutatn6k hit: ml lea& w.
Ulnlr.tl O'gla 6o lesz, ahOIY Isten 
akarja, • aboo O akarja, do va!l 
jól 
~ Ual6 papnllv. P6ea. 

liAROM GONDOLAT. 
As éle&lnk. RepOiő ta..._ 

Meb' tovaaül. 
BD rob&IIÚ, - és Dlaa toribb. 
A balAI •. Merrilt6 k-', 

lieb' Atvese&. 
Bp r6pllél, éli nlaa tnibb; 

A fájdalom óriás titka es: 
l11ten csókol meg, ba lelkUnk reszket. 
T-.tvér melletted ill a Krisztus. 
Testvér csókold meg a keresztet!" 

(Sik S.) 
Beaae Mirla Budapest. 

Janairl pilyúa&aak beküldési ba-A t61.Uú. IWna& vau lrlm. 
lfely IrOk.._ táridejét me&hosszabbltottuk: mérc. 

Eu aoda, éli ~ 6o marad. 1-ig. A pályázat a rovatvezet6 cl-
z.lusb Lúll6 Budapelt. mére küldend6. 



. csekklap minden poatán kapható 3 oltúra adat ~ ......U. a 
fillérért. kepbel7 .UirJ6n W'Jdalmu 8ds-

P. P., Júzberia)', Az. {lj elc5fizetö- &Q'a ketybel)-e, GFIIDIYIII. '31.188. 
ket köszönjük. A lapot melfnditot- IL) ktllcUtlk. Ure. e~ekklap JDbulea 
tuk. - IL L.-n6, Bpr. ElOfizetése postán kapbal6 3 flll6ril1. 
1943. december 31-l& rendezve. 

· ADOHANTOK A GY0NGY081 
FAJ'DALMAS 8Z17ZANYA 'CJ 

SzeDi Fereae Atyánk iicUa Jteadlldlaipk VeRtil raJta 1eoe-· KEGYOLTARA JAV ABA: B. J., P6ea 
nek, h017 <nou Iltv4n. terctártua 250.-, Cúbl hivell 'l'C.-. Korompay- mes Kedves Olvu61Dkat azért a 
teltVénlak · nemréJiben · megjelent caaüd. Kesztbe17 10.--, llzv. 8L · K., 
ön.lletroJz4t . mlriden rendi könyvtAr S•epd 10.-, B. B.-n6, Mallkies 10.-. piraüaa btis6s6rt, amell)-el a 
megkaphassa. Ara kötve 8 P. Ugyan- K. J.-n6, ~ballptú6rt Ma
csak mlnden rendiközségnek meg IIYU'dl68zes 10.-. ·a M.. Pipa 6.50, 
kell szereznle a 'Ference• ÖIVintl e. dr. M. P., Bp. 3.10, IfJ. F. J., Ipol7-
könyvet ls. Ara 1.50 P. varbó 5.-. T. V., Bp. C.-, dr. M. V.-

M:auar Baritot a mal nehá 

ldlikben ls felkaroiUk, u e1611-

zetá& mecúJfto&Ük és Inkén&. 
Be,....rl- Siro.patak, Ront, Cller- n6, 8únr6gen; llzv. J. J.-n6, 8itoral

bitaadat, N:Ffreubúa, Oebrecea, JaúJbely, Gy. A., Bonodaelllel:e. M. adomállyalkkal &imop&Wl! N6-
SiiJ616d, N~ A. szentmis6- M., Nappaka 1-1, V. V., Zombor rvilnk 
ket elvégeztük. Kérjük Olvasóinkat, 1UO, B .. G., Csfqomly6 1.-, dr. Q. pte. te . lllindeatlH Jllel6r-
hogy a misedijat (csendes szentmise J., Bp. 5.-, Pataldü, Klatelek 5.-. &&re talilt, mbulen olvu6Dk ve-
3.-~ énekes szentmise 8.- P) mln- P. Gy., Tolna 18.01 P. A 0:viiDD1111 IIIDk 6res á apoaolkocU.kl 
dig a kegybely csekkjén küldjék: FiJdalmu Szú111U17a fvtalmana mec 
Fijdalnias SzQzanya kegyhelye, mlnduokat, ldk úJ sze..UI)-ét · és 
Gyöngyös. Csekkazám: 31.388. Ures kenoltárát épf'-1 eecfUll A ken- L..-------~----' 

LEVF.L EGY VIII. GIMNAZISTA BARATOMHOZ. 

KEDVES BARA TOM! neress minden pc~ptestvért. S ha mégsem rudod ma

Ha eddig ldlvetted goftdolatmenetemet. láttad, 
hOCiti 1111/elceztem benned· azt az (d pc~pt lelket ldata
kUani, amire óhatatl_anul 1Z'i!lc8~g vcm a mal id61c
ben.· Ahhoz, hosru ezt ldalalcfthllld magadban, •zü!c
•éged van még e1111 JellemvOftÓM"CI: · szeretned kell 
olt4rte~tvll'eid1 · 

~ . . 
U gu-e magad •rm hted. hoi1JI iluenl'3l (rok N e

ked? Ifi~ ~ la N lenne a legszebb, 
ha errlll nem kellene trnom. De a val66ág, a maaa 
ridegség~ben múkiJ; btlztU. L4tni fogod, · ho1111 
találkozol maJd papcatvl!'elckel, aictk nem IrteneJe 
meg. •fSt igyekeznek megalcaddluomi te'rvetd ke781Z
tülvitelében. Találleozol majd JlCIJri egvtlttesben· btzo-; 
nuo• idegenúggel. hoflll aem. fogadnak be ú nem 
tudj41c c~IJaid tnegértenl. · 

Naf111on J6, ha fliiJc~uilbz erre. Te mindeftk~ 
azon Ugu, ho1111 &:rintin, mmden telcintet nt!lkill · 

Irógép! 
·Számológép ! 

Szorzó és 
összeadógép ! 

· Köleeönzée, vétel, csere. eladás. 

Nagy rakt4r új ée .oJJáépített •épekböl 

Vajda Zolt4Ó ~6zsef 
Qp'L 

Klt!I~Mt, Klapka•u. 3;a. 
Telefon: 142-103 • 

. .. 

gad megke .. :•eltetni, gondOld meg, ho1111 nem te vagu 
az eguetlen, akit az Or neh& útakon ak4r vezetnl 
Stendhal guönuörll regmv~ben, a Rovge et Notr
ban QJIÖ71.JI.Ö1'Űen mondja ChaB Abb~ Julien Sorelner, 
a ;tiatal szeminarist4nak: ,.Vajjon lcev~sbtf szebb-e 
az út, mert a mellette elhúddó slitlinvben tövisek. 
vannak? Az ·ember me1111 az úton és a tiukéket hagu
;a, ho1111 csak mhgel6djenek. a maguk heluin!" 

Hát ezt ne jele;tsd el. Szeress, de Úl11/, hogu ma
gad el ne keseredj! Szent . Ferenc szellemében, aki 
azt mondja Rendazabályában: Es akárhol találleoz
nak a testvll'ek, tanUIUBnalc egvmú ir4nt ldllcaó
nös szeretetet, mert ha az· HelCintia szeretve szereti 
édes1111ermekif, mennvtvel ~~bben ·kell szeret
niink ú 4poinunk lelki testvérünket!" 

Eb ben · a azeretetben solcuor ll lel: 
P. RaJilal ~ O. F. M. 

Cimem: Budapest, II. Margit-Iul 23. 

Ke!IY• OIYU61nkért l. ~lnk&t mlallea 
Waap ·elsi -baUiD naeJ. 'l' 6raker -tad-
116& · -ndllllk a GYIDDa.l PUlai- Bilisanya 
ken,olüriDil. Lélekbea mlndaauu1aa kaJMll016d-

l JDDk J&a kerenül._lába - a napon, • eu •vve1. eu lélekkel ..uo-uu a me-yel 
At:v'' ~aa&ért, bék66rt, mbulea ~&t: 

+ 
HALOTTAINK: 

o-ir Marta, GyiDJYIII. 

Bla6 J6uef, Szqed. 

3unányt Jullán, o. S. P. Buda.;.. 

C16rf VInce (blsl halo"), 
Caerbitaariay. 

Elh•DY& ellllze&llnkfrt bavonta kft -tmiM& 
ma&a&uak bel Nyqod,Jaaak békében! 

Kapllztrin-Nyonvta, Vle. 108111N2. ll. &. eoged6Uyel. MQvezetc5: Farkasa Kiroq. 
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