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•MAGYAR BARÁT• 
előfizetési ára egész évre 5.- P, félévre 2.50 P, egyes szám ára 50 fillér. 

Csekkszám: 51.581. Ures befizetési lapot 3 fillérért a posün kaphatunk. 

A kéziratokat minden hó 25-ig küldjük a szerkesztőségbe. · 

Kéziratokat nem őrzünk meg, csak portó mellékelése esetén küldünk vissza. 

Kiadja a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. 

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány elöljárásága . . 
a !1111agytu: Barát szerkesztöségében a következő változásokat rendelte p]: 

A MAGYAR BARAT SZERKESZTÖSf:Gf:T, 

s vele a lap szerkesztésének, valamint a ferences kiadványok (GyöngyösJ 

Ferences Könyvek, A lelki élet ferences mesterei, Magyar Barát "Pax et 

Bonum!" kiadványai, a Magyar Katolikus Néprajz Füzetei [Kultuszfüze

tek]) sajtó alá való rendezésének hivatalát Gyöngyösön hagyta meg. Tehát 

a Magyar Barat tartalmára vonatkozó cikkek, k?zlemények, hírek, észre

vételek, útbaigazítások, hirdetések, stb. a következő címre tartoznak: 

MAGYAR BARAT SZERKESZTÖSf:GE. GYONGYOS, FERENCE3EK. 

Telefonunk száma: 179. Meghívás útjAn kérjük a szerkesztőt. Üzenetet 

vagy rendelést első hivásra felvesz a rendház vezetősége. 

A MAGYAR BARAT KIADOHIVATALAT, 

vagyis a lap küldésével, a megrendelök címének változásával, a könyvek. 

füzetek, kegyszerek, stb. megrendelésével ~apcsolatos ügyeket pedig 

Vácra helyezte rendi hatóságunk. Aki tehát a Magyar Barátot, a Gyöngyösi 

Ferences Könyveket, A lelki élet ferences mestereit, a Magyar Katolikus 

Néprajz füzeteit (Kultuszfüzeteket), vagy egyéb kiadványainkat szándé

krJZik megvenni. a következő eimen rPndelje meg: 

MAGYAR BARAT KIADOHIVATALA. VAC, FERENCESEK. 

Postafiók: 16. Telefonszám: 134. 

A MAGYAR BARAT TABORA 

jóval nagyobb, mint olvasóinak szflma. Kultuszfüzeteink és népi mozgal

munk révén 100.000 hivőnél is több lélek van velünk összeköttetésben. tp 

ezért S7Pretettel kérjük olvasóinkat, hogy a rendi elöljáróságnak ezt az 

intézkedését szervezöink, munkatársaínk, búcsúvezéreink és előimádko

zóink körében is terjesszék. 
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XXIII. évf. 12. sz. 1943. december 15. Feleillo kiod6 Ile ezerkeozto5 : 
Melllelenik miaden hó 1S·én. P. dr. Dám Inee, O. F. M. 

Betlehemi-éj 1943-ban. 
Uzdóczy-Zadravecz István O. F. M. püspök 

Az első betlehemi-éjjelt öröm, boldogság, 
és nagy-nagy reményteljesség töltötte be. 

E b b e n fürödtek meg a Pásztorok, majd a 
mcssze keletről odazarándokolt Királyok ... 

E z t szállította Nyugatba, - Greccio bar
langján keresztül - a Kelet nagy zarándoka, 
Szent Ferenc ... 

E z t hisszük és valljuk mi, keresztények, 
a betlehemi éjszaka lényegének ... 

E z é r t felejtkezünk meg ez éjszakában 
minden éjszakáról; e fényben minden árnyról; 
ez angyali ének zsongásában minden fájdalom
ról, mely egyébként oly sokszor viharzik \"égig 
lelkünk húrjain ... 

E z é r t állítunk fel emlék-betlehemeket, 
hátha kisugározzák az ,.első" lényegét ... 

E z é r t hivogatunk, sőt anyás, édes szóval 
csalogatunk mindenkit a hosszú Adventben: 
.. venite, venite, adoremus Dominum ... " 

E z é r t, valóságos naiv gyermeki egy
iigyüséggel, széltárt karokkal, mosolygós-énekes 
ajkakkal, csillogó szemekkel vegyülünk a pász
torok, \'ag~· a greedoi-barátok közé, - s élvez
zük a "fényt", az ,.éneket", az "áradó kegyel
met", mert nagyon is sejtjük, mi nekünk, éle
tünk minden megnyil\'ánulásában, a Betlehem. 

Testvér! 
Ne dermedj meg, - ne némuljon el a gló

riás-ének ajkadon, - ne ébredjen a betlehemi 
meleg álmodozásból, a hideg istálló nyirkos va
lóságába, lelked, ha meghirdetem: 

hogy kihunyt ez éjszakából a csalogató me
lt•g fém" 

hog;· Glóriát éneklő ég elnémult, s csak a 
\'Í•szt zúdító gépmadár siivít felette; 

hog;\· nem imádkozik itt már sem a pflsztori 
nai\'ság, sem a királyi biilcseség; 

hog;\· minden betlehemes és greccios díszé
tiil megfosztottan eg)·ediil, egyedül, elhagyatol
tan fekszik itt a KISDED!!! 

Elhag)·ottan ... 

Dehogy elhagyottan! 
Sokan, nagyon sokan sürögnek-forognak kö

rülötte . . . csak nem a pásztorok tilinkós naiv
ságával, és legkevésbé a királyok imádó böl
cseségével ... Hanem: 

t é t o v á n, kétkedés e kérdésével ajkukon 
"te vagy-é az Eljövendő? te? te!! 

l e b e c s ü l é s s e l "és mi reméltük, hogy 
ez megmenti az ö népét" - de gyengének bi
zonyult a két évezred szörnyü historiájában; 

Boruth A.: Jézus születésl'. 
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ellenséges lélekkel. .. más kell 
nekünk . . • más vér, más kódex, más evanaé
lium, más világ . . • .,nem akarjuk, nem enged
jük, hogy e z uralkodjék fölöttünk ..• " 

Ime a Betlebem-éjszaka 1943-ban!! 
A jászolka félig fölfordítva, holY kieua·ítsa 

belőle Jézuskát a világ ... 

• 
Betlehem népe! (Pásztorok! Királyok!!) 
Greccio serege! (Francesco fiai! Terdárius 

Hadai! l) 
Nem, nem gyujtom meg elóttetek a bE-tle

hemi-fényt, - hisz lelketekben éel ... 

Örök advent 

Nem hivlak púztorok, királyok társaiul,
hisz szívböl imádjátok Ot ••. 

Nem hirdetem a betlehemi édes-kegyelme
ket, - hisz életetek annak öröme és vigaszá
ban fürdik ••. 

Csak pallost nyomok a kezetek
b e, s a betlehemi-istálló ajtaja elé sorakoztat
lak benneteket ••• , ahogy az Úr lángpallosú ke
rubot állított az elveszett paradicsom ajtajába. 

Védjétek az elpusztítástól a 
b e t l e h em i-é js z ak á t!! 

Védjétek meg ez ~jszaka kincsét, J~ZUST, 
önmagatoknak, és a szerencsétlen 1943-as vi
lágnak!!! 

örök karácsony. 
Rajna J6nas -_ ---

Advent! - A próféták ég felé törö sikoltása ... 
remény . . . vágy . . . várakozás. Kakasszóval kel!e
getö virradás. 

Kell nekünk az ádvent! Kell nekünk az t-lmé
lyülés, a hamu és az önmagunkba-szállás. Mindnyá
jan bűnösök vagyunk. A karácsonyi Szeretet trónu
sához csak alázatos szívvel lehet közelíteni. A já
szol fensége szerénységet követel: tekints a jóságos 
Isten-Anyára! Ht le kell vetkózni minden diplomata 
mosolyt, minden lelki kettösséget és alakosságot. 

Szent a Gyermek! Annyira szent, hogyha ei 
akarunk jutni Hozzá. nekünk is azzá kell lennünk. . . . 

Karácsony! Melengetö édes napsugár. . . "UJ 
élet ... " "világmegváltás". Ez a karácsony! Ez vagy 
Te nekünk édes, kicsi Jézus. 

Előtted nincs koldus és király, nincs foltozó 
varga és egyetemi tanár. Itt félre a kaszt-öntudat
tal! Tanuljunk szeretetet az Isten Fiától! 

Ezt a szót - a maga teljességében - Jézus 
adta az emberiségnek. 

Mit tudott erröl addig a világ?! ... Mit tudtak 
a piramisépítő fáraók? Mit tudott Spárta, ahol "az 
emberiség fáklyahordozói'' a sztoikus bölcseség in
goványában fuldoklottak. Mit tudott Izrael, ahol 
Heródes katonáinak korbácsütései éreztették, hogy 
"elvétetett Judától a fejedelmi pálca". Mit tudott a 
pogány Róma, ahol az édesapa kitagadhatta és 
megölhette saját gyermekét. 

Szörnyű volt a bűn, szörnyű volt az eltévE'lye
dés! A "panem et circenses" vérgőzös világa meg
tébolyította a lelkeket .... És ekkor szállt közénk a 
testté lett Ige. Végre "annyi évezred után megha
sadt az ég" és leharmatozta az Igazat. 

Újjá született a föld. 
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Utána jöttek és Töle tanultak: Szent Pál, Szent 
Agoston, Szent Ferenc és a szentek légiói. 

Szent Ferenc . . . Ó h, a grecciói éj! Assisi Sze
génykéje hányszor kiáltott fel nagy-nagy örömé
ben: "Il buon Dio, il nostra buon Dio!" Mennyi 
báj, mennyi melegség vonz a betlehemi éjtszakához. 
Kell nekünk a jászol! Ha nekünk nincs szárnyunk, 
legalább "itt lássunk szárnyakat." Ha mi -Jzürkék, 
"önösek", fénytelenek vagyunk, Jegalább itt villőd
zon a "leghavasabb fehér", a Jegtisztább kék meg 
zöld - a karácsonyi fenyö. 

• • • 

Közel kétezer éve, hogy a Gyermek Jézus ál
dott kis szlve először kezdett dobogni a földön. Az
óta sok ádvent eltelt és sok karácsony s mi mégis 
minden évben újra visszavárjuk. 

És jön! 
Jön mindíg, amig lesz bűn, mely megbocsáj

tásra vár, s amig lesz bűnös, aki vágyódik a bol
dogság után. 

Ezért örök az ádvent. és ezért örök a kará
csony! 

Karácsony a Szeretet ünnepe. Higyjünk a Sze
retet hatalmában! Ne felejtsük, hogy a kizsákmá
nyolt, megsanyargatott emberiség boldogságának a 
"záloga" éppen abban van, hogy minden ádvent 
után újra karácsony következik. 

... S majdha szent-estén ott állunk a csillogó 
fenyőágak alatt, gondoljunk azokra is, akik nem 
gyujthatnak gyertyácskákat! Gondoljunk a hó
sökre, a vértanúkra és kérjük a betlehemi Jézuskát, 
hogy áldó kezével simítsan végig a beteg világ~n. s 
Jöjjön el midöbb az a boldog bt·ke, amit az elsö 
karácsony éjtszakáján angyal hirdetett a "jóaka
ratú" embereknek. 
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dl hi1u h LUJ~-eúl iilutqJht. 
delur.atlnu. J.u.gl,id, o. J.. fJJ. 

Lön pedig azon időben, az idők teljességében, 
hogy elnémula a próféták jövendölö ajkain a Mes
siás után epedő ének, az évezredekkel előbb már 
hangoztatott ígéret boldogító valósággá és a féltve 
őrzött vágy az igazak lelkében szent örömmé válto
zott. ~s lön, hogy az elhagyott karavánszerály fö
lö~t, Betleh~mnek majo~jában mennyei ragyog.ás és 
égi fényesseg gyullad kl, angyalok zengő kara jele
ni~. meg, felcsendül ~ dicsöség és békesség kardala: 
elJott a gyermek, akmek neve: Csodálatos Tanács
adó, Isten, Hös, a Béke fejedelme. Az idŐ foly:lsa 
felgöngyöliti az ószövetség evangélistájának, Isaiás
nak gyönyörű jövendöléseit, az utolsó jottáig meg
val~sul M~cheas látomása és hajszálpontosan tt>lje
sedlk Dámeinek naptári számítása. 

Azon időben a restauráló és békés szellemű 
Augusztus ül a büszke Róma császári trónján, Jánus 
templomának aJtaja zárva, a hatalmas imperium és 
vele az egész földkerekség a béke ünnepi, áldott 
óráit éli, amikor az első és igazi december huszon
negyedikének éjjelén megjelenik emberi formában, 
gyarló emberi kiadásban az, Akinek adja Isten, Dá
vidnak, az ö atyjának, királyi székét és aki orszá
goini fog Jákob házában mindörökké és királyságá
nak nem lesz vége. 

A béke, amelyet ez a világ nem adhat. csak 
legfeljebb elvehet, minden polgári esztendő vége 
felé mégis csak megtartja a legnagy:~bb piros betűs 
ünnepét: a karácsonyt. Amikor már majdnem min
denböl kiábrándultunk, ebbül a szent ünnepből 
úgylátszik, mégis lehetetlen. Mintha legalább egy 
röpke éjtszakára újra érezné az emberiség, hogy a 
karácsonyfa gyertyáinak lobbanása, az ajándékozó 
szeretet meghittsége és a csillagszórók parázsló 
káprázata mind-mind a betlehemi csillag fényessé
géből csorog alá erre a szomorú világra. Hallgata
gon igazolja, hogy egyetlen ilyen szép, belsőleg át
élt karácsonyi óra nélkül talán nem is volna Ntel
me egy zakatoló, borzalmasan nehéz, robotban el
töltött esztendőnek. 

A bölcsöböl egy Gyermek parányi kezének 
titokzatos ereje lenyomja a mindíg billenni késLülö 
világrnérieget és a karácsonyi jótétemények, a ka
ritászsegélyek a nyomorenyhítő akciók sorozatával 
egyensúlyozza, amit a másik serpenyőbe tesz a vak 
önzés, a meg nem értök és köszivü gazdagok botor
sága. Kis időre legalább béke, csend és szeretet te
lepszik életünkre és alkalmat ad elképzelnünk: mily 
boldogság, és minö öröm lenne a Béke Fejedelmé
nek hazája, Akinek legelőin együtt legel a parduc 
a báránnyal, a tigris a gödölyével és országában 
rendre dőlnek össze a társadalmi, népi és faji kor
látok nemzetközi akadályai. 

S milyen szánalmas, hogy sokak elméletében 
és gyakorlatában mindezek ellenére a karácsony 
nem nagy titkok revelálódása, és valóságos ránk
köszöntése, hanem csupán üres ünnepi szimbolum, 
összekötve sok merö, lélektelen szokással, zörgő 
külsöségekkel és sablonos formákkal. A karácsony 
ereje pedig szerényen meghúzódik egy folyóirat 
vag:y újság vezércikkének patetikus közhelyei mö
gött, amelyek igazi áhítat helyett édeskés kene
tességet tartalmaznak s bátran hihetjük, hogy emel
kedett érzéseik csak kivételes alkalmiak. Misztifi
kálni akarják ennek a nagy Napnak oly közérthetö, 

annyira egyszerű és félre nem magyarázható misz
:é~i~;~mát. P~dig ennek a misztériumnak ünnepi át
eleseben mmdannak, ami üzlet, szórakozás aján
dékozás és ~kció a tizedsorba kellene lesülly~dniök, 
am1kor a lelekröl, az ég és föld kibéküléséről, a 
megtestesülés isteni tényéről, az Isten és ember 
összeölelkezéséröl, az örök élet horderejéről kellene 
beszélnünk. 
. TaJ;la~~tal~~tjuk,. ~?gy mily irtózatosan lealja

sJtott CIVlhzácJOban elunk, ahol még azt is elhisz-

Barablno: A napkeleti bölcsek hódolata ... 

szük, hogy a karácsonyi ünnepnapok hivatása a JO 
üzleti reklám ügyes szerepeltetése, a nagyobb és 
gazdaságosabb kereskedelmi vállalkozások tömeges 
lebonyolítására. 

Pedig csak arról van szó, hogy sajátságos ér
tékeltolódás és végzetes szerepesere történt c1 kará
csony körül. Minden, ami nem lényege az ünnep
nek odatolakodott, ahol az ünnepi gondolatnclk tar
talmi középpontja van, a mellékesek, a járulékok 
vásári zajjal elnyomják azt, ami anyagtalan, meg
foghatatlan, kirakatban nem árulható, csak c·rez
hl'tö, hihetö és mély hittel imádható. 

Kis faludnak talán egyetlen hajlékából sem 
hiányozhatik a csillogó, villogó díszes karácsonyfa. 
Akármilyen kicsi, de ott ragyog a szobácskában, 
Jeginkább az ablak mellett. Mintha kifelé integet
ne! Hitet, békét, bizalmat, szereletet hirdet a jó
akaratú embereknek. (Ilyen fa mellett kellene be
szélni az A. C. jövőévi munkatervéröl: Ez az, ami 
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a családot segíti, ami a családot összefogja. ami a 
családot erőssé teszi.). 

Egy estére legalább összefogja a szeretet ab
roncsával a sok helyen szétesni készülö családot. 
Már csak ezért is meg kell becsülnünk és ápolnunk 
ezt a szép, falun különösen sokat jelentő, Jzentelt 
hagyományt. Mennyi meleget, mennyi szereletet 
áraszt a zöld fának ága, amint mélyre bókol a diók, 
aranyozott almák, színes láncok és cukorkák súlya 
alatt. Meleg szobában, meleg szívek összedobba
nása, a fonott kalács illatával egybeolvad a gyantás 
fenyő jószaga - ez a magyar falu házainak kará
csonyi hangulata. 

Olvasom, hogy Budapest hány helyén felállít
ják a ,mindenki karácsonyfáját", a tőzsde hatai
mas c;ar·nokában ott ragyog a mennyezetet ~urló 
égi fa, a vasutak állomásaira is tervezi a MA V a 
csodafákat. Nem tehetek róla, de amint látom a 
faluk szép, bensőséges karácsonyi idillképeit. ne
kem is az a gondolatom. hogy ennek a fának a csa
ládban, a hangulatos szabában van a maga helye 
igazán. Minek ezt az otthon melegéből, poétikus 
világából kiültelni a körl'ltra, kiállítani a kirakatba, 

A várakozó !!izent Szúz. 

ó, Szeplötelen fehér Assz;ony! 
Csillagkosz;orús égi Szüz! 
Te várakoz;ó imádság -
Te világító ádventi tüz! 
Lelkedet égette vágyad: 
Hogy szüz méhed gyümölcsét 
Karjaidba zárjad! ... 

f:vezredek sötét ölén, 
Sibillák sejtelem-ködén; 
Babilonnak véres igájában. 
A népek Messiásra vágytak: 
Szeplötelen fehér Asszony. 
Anyaságod szent tüzében. 
Te egyedül ... 
Te gyermekedet \'ártad!. 

kivinni az utcára! Talán, hogy annál nagyobb le
gyen a kontraszt és mi igazabban átérezhessük, hogy 
nagyon nehéz a hívőnek, az igazi kereszténynek a 
lélek mélységével ünnepelnie a karácsony miszté
riumát olyan világban, amely nem hajlandó a Ná
záreti szellemében keresztény lenni. 

S ezen az ünnepen mintha angyalszárnyak su
hannának otthonainkba és lelkünkbe, dicsőségről 
zengve és békességről suttogva. Nyomorultaknak, 
~zegény páriáknak épúgy, mint a gazdagoknak, 
a pulykapecsenyével terített asztalnál duskálk:>dók
nak, a szerenesés tízezreknek. A nagyvárosi bér
házak kivilágított ablaksorai, a paloták fényes 
üvegtáblái, falusi házacskák öklömnyi ablakai és 
széltől átjárt viskók töredezett üvegjei egyazon 
fénytől ragyognak: a béke ünnepén a szeretet fé
nyétől. 

Nekünk olyan jólesik tudnunk azt. hol:ly ez 
nem szemfényvesztés, csalóka illuzió és üres .;mí
tás, hanem boldog és örvendetes valóság az Úr 
ezerkilencszáznegyvenharmadik esztendejének szent 
karácsony ünnepén. a második világháború ötödik 
évében. 

A próféták esdö enekeben; 
Salamonnak arany szentélyében. 
A frigyszekrény titkos árnyékában 
.Juda fiai királyukra vártak -
Szeplőtelen fehér Asszony. 
Lelked királyi bíborában 
Te egyedül ... 
Te a fiadat \'árta d! ... 

ó. Szeplötelen feher Asszun~·! 
Csillagkoszorús égi Sz ü z! 
Te lánggá gyult imádság, 
Te eget nyitó ádventi tűz! 
Lelkedet betöltötte \'ágyad; 
Kit Heródesek rettegve \'ártak 
Te anyai csókkal SZÍ\'edre zár~ad'. 

Molnos Ibolya. 

Sebhelyek. 
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A drága Úrjézust Ferenc a Szent -
l á t t a. Szárnyak közt neki megjelent 
Alverna hegyén! - Sugárzott a szárn~·. 
dicső sebeit mind eltakarván, 
mégis jajt visszhangoznak a sziklák. 
midőn elragadtatásban kiált 
Urához és fenkölt vágy sodorni 
kezdi nagy erővel: feláldozni 
életét a jóságos Krisz;tusért! 
Hullassanak tagjai biborvért, 
bontsan az ö lelke is szárnyakat 
s érezze gyönyörnek a fájdalmat' 

Imás kezeiből - e percekben. 
mint friss bimbó harmata - vér cseppen. 
Kicscppen a vértanúság gyöngye. 
Krisztus nevét írja a göröngyre. 
ki által hös lelkek sz;ületnek, 
s eltiprott bús népek talprakelnek. 
hogy az Atya dicséretét zengjék, 
és egymást testvér gyanánt becsüljék! 
Ha most szivárvány fénye ér ide: 
az Szent Ferencünk tündöklő hite. 
Ott ragyog a szemekben: .,Krisztusért !·· 
f:s ott n•meg a sóhaj: .. Hazánkért 1" 

Páncélosamk düuörgö útján 
viharfelhőt ver át ez; a két láng! 

Feléjük óh sátánsereg ömlik -
s rogyott rög1·e honszeretet önti 
magyar hom·éd forró vé•rpatakját 
Mert elkapják öt is. elragad.ii•k 
az ősi virtus aeelszárnvai, 
nem vetik vissza akadályai. 
rászánja \'érének minden eseppjét. 
hogy mentse fajának becsületé!! 
Láttad a honvéd szemé!'? -A lelket' 
Villámot szór belé a próbatét 1 - - -

úgy rázzon meg a honvéd sebhelyl'. 
miként ha \'olna Krisztus üt >ebe' 

Tavasz a telböJ egy,zer majd fülkel -
Ha vas tépte .neg a kemén~· földet, 
é•s - jutott minden porszemre napf(·n\·. 
magyar igaz magyarral iisszefi•r! 
Kik hareokban vé·ri.lkt·l hintik. 
félkarú hom·é·dek irjúk nlindig 
hazájuk szent nevl·t 11 !'ligllkre. 
Emlékczvé•n rújuk mind iiriikre 
Istenre nt•z - n1aga a gögüs ész -~ 
s fül\·eszi az alúzat k<intiisét ... 
s imádva. minl húsvéti keresztfát -
hordja \'t·rn·l _,zen telt mag~·arságút. 

(.'zirákyné Bock Gizella. 
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Megárulás egy gyékényen 
A M a g y a r 

Atyámfiai, tudjátok-e. hol vol
tam? 

Nagy kirakodó sokadalomban. 
,·ásárban. Volt ott hejehuja, ze
nebona, dínom-dánom, kínálat. 
veszekedés, verekedés, megszólás. 
rágalom, harapás és rugás. 

Nyüzsgött a nép, árusok. kal
márok, szekcresek, talyigások. fc
ht•rnépek, katonák. komédiások, 
mézesbábosok, és nagy sz'Ímban 
naplopók és cigányok. 

Ácsorgás, tolongás, könyöklés, 
szájtátás, pörlekedés, zsivajgás. 
krákogás. köpködés - minden 
volt ott - de még a bicskázás, és 
közben a káromkodás sem maradt 
L'!. Hol volt ez a vásár" 

Ez a zagyvalék nem a Zagyva 
me Ilet t volt, hanem itt ran. 
eilelyt, atyámfiai, benne uayytok 
ti is, mert e::: az élet nagyrására. 

Megakadt a szemern a kiterege
tdt gyékényen. 

B a r á t ú J é v 

emberének becsülete fikarcnyit 
sem ér. 

Egy kis tömjén ide, egy kis 
tömjén oda, ájtatoskodás és maga
kelletés, Uram, Uram kiáltozás kí
vül, nagy gőg belül, minden-min
den dc jól megfér nálatok! 

Nagy fennszóval dicsekesztek, 
de gyermekeiteknek rossz példát 
adtok. Zabola nélkül. tartjátok 
öket. Nevetéssel hallgatjátok, ha 
már kisded korában szitkozódik és 
káromkodik. Ugyancsak dédelge-

s z 6 z a t a 

örökké. O, Uram, nemsokára meg 
is javulunk ... " 

Aztán ki-ki hazamegy, vagy el
megy a Kutyakaparó csárdába; 
marad minden a régiben; és elad
játok halhatatlan lelketeket egy 
kupica pálinkáért! 

Ha bajban vagy, akkor is tudod 
a módját: .,forduljon csak jobbra 
a sorsom, három misét is hallga
tok naponta a barátoknál"- mon
dod. Sohasem járok a Kis-Bicskás 
kocsmába, hanem futok a feren-

:\li minden meg nem fért egy
helyben, egymás mellctt! Keszke
nő, olló, pirosító, bicsak, kaláris. 
kaska. istráng, kaszakő, lapát, pa
szománt. kenderkóc. . . Aztán, 
mintha a hamisság ördöge diadal
táncot járt volna, mert volt ott 
össze-vissza mindcn: hamis pénz. 
hamis mérték, hamis súly, hamis 
del. hamis ital, hamis szín és ha
mis szövet, hamis név és hamis 
becsület, hamis váltó és hamis 
irás, hamis haj és hamis fog ... , és 
a szemekböJ látszott, hogy egyc
seknél még hamis szív is dobogott 
a kebelben. 

Müller: Csendes éj, kegyteli éj ... 

Jól megárultak mind e g y 
~l!lékényen a kiilönféle portékák, 
é·s a portékák közt a hamis szívek' 

Akárcsak tinálatok, atyámfiai! 
Tir1álatok 1s megfér ám minden a 
lelketekben, a nyelueteken, a ke
:etekben, a ::sebetekben. 

Nénémasszony ugyan tud szép 
kl'netC'sen. nagy ájtatossággal, és 
szörnyü szL·mforgatással beszé·lni, 
d,• nem kiit csomót a nyelvére. ha 
a szomsz(•classzonv hibái kerülnPk 
a :<·ri tL·k l' l'. · 

Hugomasszon~· l•rt a st:aplt!ús
hu/. dL• .JÓ] mt•gszapulja az L'gc•sz 
falut is kiizl)('n, m<·g meg is suly
knl]a. 

Bátvámuram L'isö hL·lyn• tiirtl'\ 
az Út: húzában. de a kocsmában 
1s az l'lsi> úm. é·s ii viszi a nagy 
szót szombatl'sté·nkint a bJrbély
szobab;ln i,;. ahol a falu szegény-

titek és ajnározzátok őket, ce a 
lelkükre ügyet nem vettek 

Vered a melled féltéglával: 
.,nagy katolikus vagyok én. majd 
megmutatom én! .. Eljö az ideje a 
helytállásnak: hát bebujsz az ür
ge lyukba! Ott se voltál, nem is
mered a Jézus Krisztust sem; az 
Egyház neked hekuba. Rád ugyan 
ne számítson senki! Se látó ja, se 
hallója nem \'oltál semminek.'' 

És így ml·gyen C'Z nálatok min
denben: egy lebP vertek JÓt és 
rosszat, egy \·ékába búzát és pely
\"át, ma így. holnap úgy, ma igt•n 
<·s holnap m•m. siit mi több: ma 
igy is és úgy is' 

Meghallgatjátok a prédik:iciót, 
meg is dícseritek papotok f.Zózat
ját: ,.Jó szavallatja van. Btzony, 
igazat beszé·!. núnden mulandó e 
\·ilágon, csak a lélek marad r.tind-

cesekhez, a kapucinusokhoz. a do
monkosokhoz, a pálosokhoz a 
klastrom-templomba. 

Jobbra fordult a sorsod? T~lpra
álltál? 

Marad a régi módi 1 . 
Az Isten törvényével és az Ő 

szent fölségének parancsaival nem 
lehet ám komédiázni, atyámfiai! 

Nem árulhatod egy gyékényen a 
Szentírást és az ördög bibliáját. 
egy ponyván az oltárra szánt virá
got és a kencefencét. a pirosltót 

Vigyázzatok Atyámfiai' 
Az élet vásúában ott leselkedik 

az ördög. Kezét dörzsöli. ha neki 
is árultok egy gyékényen' 

Vigyázzatok' Itt az Újesztendő! 
Javuljatok meg' 

Meghallgatta es feljegye7.te· 

P. Styi-Deponte Iván. O. F. M. 
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BETEGSÉGŰN'KBEN ORVOSSÁGUNK. 

Szent Fe,enc misszi6Ja a társadalomban. 

A társadalmi ~l~g~detlenség mindinkább namJobb 
méreteket ölt, siessi/nk azt minél elóbb kiegyenlíteni, 
nehogy késó legyen. Allmtdóan mélyiil az iir gazdag 
és szegény között. a t'álnszfnl tamuosul napról-napra 
mapasabbra elüljáró és alattvaló között, messztre el
kiilöniilnek egymdstól a munkás és a munknacló. Ez 
rohamosan a teljes társadalm! meghasonláshoz t·ezet. 
Mi les:. ha ez a gyujtózsinór az elégedetlenség l.5porá
hoz ér?! Az elégedetlenség megdermeszti a lelk.-ket, 
megJagyasztja a szfveket, érzéketlenné teszi egymás 
iránt az embereket 

Siissön ki az Isten rnmmg6 nanja! A krisztusi sze
retet me!Pae maoához tériti a lelket. megoluasztja a 
szft•eket. k.özelebb hozza egymáshoz az embereket. ts 
ez a keresztéTiti szeretet napja hamisítatlanul meleg{t 
Szent Ferenc ·lrlkén keresztiil a Világi Rendjében. 
Benne iaazi demokráda uralkodik, melu nem a szfv 
hajlamaib6l. de a tiszta et•angéliumb61 származott A 
terciárius rendben megtudja az ember, hogy a lt•lki
sziiletl's mindenkinek ea11.forma nemességet biztosit, 
bármilwn ler111en n s:iilők állása: itt a rnnafokozatot 
n szeretet kiPf)lienlíti. eplimáshoz közel hozzák az em
bereket. meqsztínik az elknsépeskedés. szegén11 {>~ gaz
dag eo11formá" foqja fel dllapotát. A Ill. 1'endb"TT mtnt 
jól mtít·elt kertben terem a fl'lebarátt szeretet legszebb 
f11liimölcse: a szcgén11ek segítése. a betepápolás. A ke
resztl'ntl szPretPt szellemének terjesztését már a név 
is jelzi; fraternitas. frato. Ecm szíu, egy lélek akarnak 
lenni .< krll i.< !enniök. A rnnílésen a gazdag a szepény 
mellc>tt iil. kiiciis kiitele'5l'neik uan'!nk: a kereszttny 
s:erPtetet és 11'1Tlondást hirdetni. A demokraták egymás 
t•npHonárn áhítoznak s ell'tár<nak ne1•ezik ep11mf.st. Az 
elt·tár.• .<zót már hétsoáz én·e1 megalkotta Szent li'erl'ftc: 
A t'iláphnn élő terdárius szepény de nem f1!!'01ölettel, 
hanPm .<zerC't,..ttel. nem i.<tentnpadással. hanem t!la
. <:ent.•épgel: nem sznt•al. de az iranlmassdg tetteinel. A 
foqalom uauanaz. rsak a szó. a kitoitel más. Szent l"e
rC'nr s:oririlista t•olt n .<zá iaazi <'rtelméhen é• mint Pg!/ 
t unó.< mondta: .. n 1('mtaauohb .•mciáli.<ták között 11 má
~orlik. mPrt az el.<ó · Krisztus Jéz11s tmlt. Soent Ferenc 
a I!T. rendriri úiat nem alkotott. hanem Kris·t11s intéz
ménuét tíiítntta fel. az Plső s:-ázadnk szeretet.St. Sznriá
li.•ta rolt Ferenc. mrrt a társadnlnm ba.ián se!7ftrtt, 
az rmwnstílut helureállitotta. A anzdag <'s s:eaén>1 l<ii:<'! 
iutntt eaumá.<hoz. A mai .:ociálisták ernnpé1i11m! .<zrl
lrm Isten nP1kii1 nknriák mC'pnldani a tá,..ndalmi kér
désPk"t. pedip nnl'lkiil fpnn .<em állhat. Azért .. meg
puőzódé.<ii"k az. hop11 nmn ha.inknak. meltwkhm társa
dalmunk fptreng. IC'phathntri.<nhh fi?IÓguszere Szrnt Fe
r~c 111. rendie. mPitl n t•iláannk nz e!'anpélium pon
tos mPf)tnrtá.<ára t·e::etésében legalkalmasabb eszköz
nek bizonyult". 

Az et·annNium tet•ékenu szrrC'tC'térc t·an mirynfp 
sziikséaiink. Hopu a jC'Im társadalmi t'Í.<::onunink kö
ziitt mit tud erC'dmén11r::ni n 11I. rend. mutatin RPims 
kii:déll"TT fPk1'Ő Vnl dC' Rnis. nr>t·ú puárt·áraskn. Trihh 
g11ár élén áll Ilnrmel Leó. Ott minde'lki fprrirírius. 
1R9S. ánr. 1-én X11l. l~e6 lg11 !rt hn?Zá: .. Ah kPd1•P.• 
Hnrmel 1 folttton a I11. Tend terjesztésén fárndnzol• 
HPlues. hPiues. hisz tudnd, hog11 mPnnuire hPrsiiliiik 
a 11I. rendPt. Hopy senki se t•onakodjék annak tnajá1·6 
IPn'li. szaháltmin en11hítettiink. mert fií óhniunk az, 
hno•1 mind<'n ker. rsnlád a ITT. rendbe bPiépien ~s a 
c.<alárint11a ön'it·d naponkint pontosan tartsa bt? annak 
scnllálunit. Kii1önbrn már más alknlmnmal is T11nn
rlottuk neked. hom1 n 11I. rendtől 1·árunk a 1roröhhPt 
n tár.<ndnlnm !Íjjás::er1'P?é.•éhen". E fi)IIÍrt'áro,bíhnn 
rl'nde:t·e t·nn a m11nkásko'rrlo'.•: Célsz<'rti bérlakások. 
''' lizetés betefi.<Ptié1H.CŐ találhatók. Nfoguszdz 'T'tmkás 
ln Pt' alatt 630 C'?f'T koronrit tC'tt a tnkarékha. Sc!''f't 2. 
w<árnnnja a nléháryia t·édös::entitlnPk iinnenhöl 1.~94-
hPn P. L"mk>1hl S . .J. íqu ír: .. Mi.<ét hallgattak. 12 f.ra
knr kii:Ö.< lakomn 1'nlt. mPI11C't HarmP1 adott. f.lii.<:iir 
a munkásokhnz t·itték a:: r'trlt. RPszédPk hanqzottnl: ,..z 
b"s::éltek a nlllnkások s a gyáros i': a munkáscguesü: 

1P2 

letek t'allásos jellegérill, hogu a hit és erkölcs mint 
rezérli az embert. Késo délut<in szents.Sges körmL'Tieten 
pettek részt mindnyáian". Azt hiszem, Dunakilit és 
Köpcsény .falt'aiban is ha.~onló lehetett az élet, hol 
Battht1án 11-Strattmann László ferences hercegben a 
szegÚtyek megértö barátra tettek szert. 

Iltwt mút1el Szent Ferenc szelleme. Ruskll'l angol 
tudós helyesen állapítja meg assziszi! Szent Ferencrt5l, 
hogy ö azáltal. hom1 a világról lemondott, egyene11m a 
mtmka evanaélistá.iát•<i lett. megtan{tott, hogy dolgoz
zál pénz nélkiil. lépy szegény; dolgozzál élvezet nélkül 
és légy tiszta; dalpozzál parancsszóra és légy engedel
mes. Azért n11nm.atékosan állapítja meg az egyik pdpai 
körle!Jél: ,.Akik a 111. rendet pártfogoljlik és terje~ztik, 
a tmllás, az erkölcsök és a társadalomra n.Szve a leg
nagyobb hasznosságtí dolgot viszik véghez; a t<inadal
mat fent/egetö veszélyek ellen a leghathatósabb eszkö
zöket alkalmazzák, és sokat tesznek, hogy az erény 
és szeretet uralma az egész földkerekségen elt!'1'jed}en". 

1gu gyógyul be egészen az emberiség mdsodik leg
égetőbb sebe: a társadalmi elégedetlenség. 

P. Réthy Apolllná.rlaz, O. F. M. 

tk.tí!il--dO-Ó.M-
XJmr.IJi qJál 

Nem tudom. talán mindenkinek, 
nekem van csodás ék~zerdobozom ... 
Kimondhatatlan színben játszik, 
ha naponta reggel elóhozom, 
s csendben, vigyázva. csaknem 
mozdulatlan tetejét felnyitom. 
Szemembe csillan szines szivárvány ... 
s összpfoly e sokszfnü fényvilág, 
mert villog benne brilliáns. gyémánt, 
százszfnü rubint. s minden rózsavirág 
lesz .... csupa jóság, boldogság az élet; ... 
ha én nyitom fel magamnak halkan, 
arcomra röpkemosoly tévPd, ... 
ha én nyitom fel ékszerdobozom, Igy van 
Nem tudom. talán mással is így történik,. 
ha idegen. hozzánemértö. kontár kezek 
ékszerdobozam kfváncsian felfeszítik, ... 
a forró Jáztól szénné égnek a gyémántszemek, 
elporlad a tükröző, színes brilliáns, 
s a százszínü rubint vérvörös Jávában 
remegve vesziti el a fényt. a csillogás!. 
Aztán csak lassan h ül ki a láva ... 
Ilyenkor szemembe nem csillan sokszfnd ténye, 
hiába tekintek bele, keresem, hiába ... 
Csak rideg, fénytelen. színtelen követ 
találok, ... s hiába keresem arcom ... 
Talán jobb is, hogy nem mutatja, 
mfg lázas forróságban könyern kis!rom; . 
csak érzem, szemernból kics'ordul 
a kincsem, ... s aj kamra foly ... 
keserű cseppje, de ha csendben egyedül 
vagyok. lassan lezárom ékszerdobozam .. 
S valami varázs vl-gigfut rajtam; ... 
s ha vigyázva. csaknem mozdulatlan 
tetejét felnyitom ... halkan, 
szemembe csillan a szines s7.ivárvány, 
mert újra csillog benne brilliáns, gyémánt. 
szá1.szfnü rubint. s minden ró7.savirág 
les?. .... csupa jóság, holdogság az élet, ... 
ha én n:o·itom fel ma"amnak halkan, 
arcomra röpke mosoly t&ved, ... 
ha én nyitom fel ékszerdobozom, !gy van. 
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Testvér szálláskereső l ... 
Dr Vö6né Péch M6ria 

A napokban könnyesszemű édesanyával talái
koztam. Piciny gyermek a karján. Szaknyájába 
kapaszkodva még kettő. Ok is sirtak ... 

Elfogom az egyiket: miért sirsz, kis legény? 
- Édesanyám is sír! 
Fordulok az édesanyához. 
- Mi történt, lelkem? 
- Szállást keresünk, atyám. De nincs üres 

lakás! Árvák a kicsik - mutat a pityergl5 gyer
mekekre. 

Árvák . . . szállást keresnek . . . s talán egyál
talán nem találnak ... 

Gondolsz-e arra, kedves olvasóm, hogy két
ezer évvel eze lőtt is szállást keresett Valaki? A 
Szentcsalád. ott Betlehemben ... Hideg, csipós, de
cemberi éjtszakában ... És nem kapott! Nem akadt 
szánakozó, jótét lélek, aki befogadja Márilit. Aki 
megérezte volna, hogy Isten kopogtat ajtaján ... 
Maga a születendö Messiás kér bebocsátást. 

A te lelked talán visszeretten ettl5l az ember
telen szívtelenségtól. De testvérem, ez nem elég! 
TennPd is kell valamit! És pedig? Készilli lélek
kel, áhítatos bensóséggel a szent Karácsony boldog
ságat teremtő titkára! Keress szállást, készlt.s la
kást a Szentcsaládnak! 

Hogyan? 
Nézd csak, a lombját hullató ősz intő példa 

mindannyiunknak. hogy közel van már az Advent, 
a Krisztus-várás lélekbemarkoló Ideje. Amikor ke
?C•dbe veszed maid kora hajnalban kicsi lámt)áso
dat. hogy hajnali misére menj . . . s énekeld a 
remény~égregvujtó, lélekből síró sóhajt: Harma
tozzatok, égi magasok! 

Testvl>rem! Fogozz ekkor bele az adventi gon
dolatba' És ne feled, hogy készülnöd kell a kará
rsonyra! 

Ismét azt kérded: hogyan? 
Egyszerű a felelet: a magyar lélekból kipattant 

g~·önyörlíséges imádsággal, a szálláskereséssel! 
HPlvezd magad Mária és József helyébe, s járd 
'.'elük Betl!•hem utcáit' 

Ismerf'd módiát' Figyelj ide, elmondom: 
a szállá~keresés kilenc jámbor családnak kö

ziis áhítatgyakorlata ,közös adventi készülete. Akik 
i'.sszN111nak, megbeszélik. közösen meghatározzák az 
f'lkii\'f'tkf'ző kegvelf'mdús kilenc nap rendiét. De
rPmbPr f'lf'ién hf'szerzik a Szenicsalád felállítható 
képét. Df'cembf'r 15-én délután hat óra tájban az 
összes csoportok vezetői elviszik a képeket a temp
lomba és megáldatják azokat a plébános úrral. 
Aztán roPgindul a szálláskeresés. A csoportv!"zető 
tiibh ió liolPk kísérf'tioben pl\·iszi a megáldott képet 
az dsö családhoz. Mint Betlf'hf'mben Mária ts Jó-
7sef, úgy mennek végig az utcákon szállást "keresni. 
Kopogtatnak ... De itt nem fogadja őket zárt ajtó. 
NPm! A csahid apraja-nagyja, az egész rokonság
gal és szomszédsággal együtt ünneplőben várja 
már a Szenicsalád jövetelét. Feldíszített családi 
oltárra (asztalkával), égő gyertyákkal. 

TérdrP borulva üdvözlik a megérkezett Szent
család képét és elénPkli!: a Beköszöntő-ének-et. 
Aztán elmondják az Űdt·ö:ló-imát és a családf(;• a 

házioltárra helyezi a képet. Majd buzgó lélekkel 
felajánlják magukat a Szentcsaládnak és litániát 
mondan~k (~é~us szent Neve, a Lorettói vagy Szent 
József litámáJát a megfelelő könyörgésekkel és 
Jézus-, Mária-, illetve Szent József-énekkel. Imád
koznak a család élő és megholt tagjaiért is és főleg 
megemlékeznek a fronton harcoló hős magyar ka
tonákról. Az ájtatosság az estéli énekkel zárul. 

A Szenicsalád képe ott marad másnapra a 
boldog családnáL Reggel mindenki szentmisét 
hallg~t és szentáldozáshoz járul. S a ház apraja
nagyJa figyelmes tisztelettel őrködik a Szentcsalád 
l~togatás idején. Olykor-olykor imával is köszön
tik a Szentcsaládot. Estefelé aztán újra egybegy(ll 
a család. A családfő elmondja a Búcsúz6-im4t és 
énekes búcsúvétel után a következő családnál ko
pogtat a Szenicsalád ... 

Testvérem, kell ennél szebb és bensl5ségesebb 
karácsonyi készület? Ugye, nem? 

Szív.ed itt nyilik meg s csak itt érzed igazán, 
hogy te IS adsz valamit a karácsonyi Kisdednek ha 
majd a kilenc imádságos nap után rádköszö~t a 
glóriás karácsony, nyugodtan térdeibetsz oda a 
zizegő szalma Királyához s önfeledten ajálhatod 
fel Neki kilenc nap imádságos áhitatát összesze
dettségét, eget ostromló könyörgését. M~glátod, ez 
lesz a legboldogabb karácsonyod! 

S testvérem, annál buzgóbban végezd ezt az 
igazán katolikus ájtatosságo!, ha esetleg családod 
rJ?-e~eg kö~éből hiányozna valaki: a fiad vagy a 
f~r_Jed, akik messze-messze az orosz fronton telje
Sitik a Haza szolgálatát. Nekik sincs szállásuk! 
Keres~ há.t nekik te! Könyörögd ki a kilenc nap 
~orró ImáJában, hogy szálláskeresésük véget érjen 
es boldogan ölelhesd őket újra szivedre ott, - kis 

R. Konopa: Nyugodj Kisded csendességben ... 

lakásodban. - ahol most a Szenicsalád képét ör
zöd féltő gonddal! Meglátod, örzi öket a Szent
család! 

Testvérem, így készülj hát a karácsonyra! Mi
nél előbb szerezd be a Szállást keres a Szentcsalád 
cimü kis imafűzetet (megkaphatod a Magyar Barát 
szerkesztőségében) és végezd nagyon buzgón a 
szállástkerl'sését! Áldás lesz házadon! 
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~~Szentbábszínház !" 

Kis fiúk l'somagolják ki a bábukat. 

Jelenet a Mesevárban. 

Pásztorok. 

Elénkbe bukkannak régi <'tnli,keink mcssze 
gyermekkorunkból, arnikor naphos~zat l'lni:ztük 
volna a bábszinházat. Izgalommal lestuk 'l babuk 
összecsapását. csuklásig kacagtunk Paprika Ja~csi 
mókáin... -.;e 

Pedi<T Pzl'k csak lehulló il'Hll'i a búbj;'lli'L: iisi 
fájának' A gyökerek egészL'n rnúsfl'liil n~·ulnak ide. 

· A hétszáz i'vvel l'Z eliitt magyar fiildn' !(,pii fe
rences barátok Szent Ferenc e~(,sz lPikt't magukkal 
hozták. A szegi'n~·es utinog,g~·ászok kiizött ott lapult 
az elsii bábszínház is. Karácsom·kor bPkiiltiizött a 
templomba a kb bPtlehf'tni barla.ng. l'S a túgra .wilt 
szernü rnagyarok elött megelf'\'l'IW<if'tt valósággal a 
csodálatos betlPhPtni t'.itszaka tiirtt''netP1 A Szüz
anva valóban ringatta és t'dPs (•neki-vel \'alótan al
taÚa Gvermekét. a Jpgkisebbik púsztor furulyaszó
va! köszöntötte Jézuskát. a lornhaj:írúsú iin'!( pász
torok is egyre ott ögyelegtek a barlang kiirül. Lá~
hatatlan és látható ang~·alkórus szünet nélkül zeng
te a nagy Isten dicsérptf.t'. És mindezt kis 30 
ern-es bábuk játszották el' 

Elképzelhetjük. milyPn nagv volt az izgalom. 
különösen a gyermekPk kiiziitt 1 Erií\·el kC'llL'tt 5ket 
hazavinni a templomból' .. 

Azóta ugvancsak elkanvarodott a bábjáték út
ja. Mások is k.ezdtPk \·ele ki~i,rlPtezni. de mert vagy 
túlságosan megiátszották a karácsom·i drámát. 
\·agv nem odavaló ielPnl'lekt•t l'keltPk kiizbf', elve
sz~Ú a szent bábjátt;k lPlkl'. a ll'mplomból hamaro
san kiszorult. 

Nemsokúra világi dr[tmák. rPttl'nel<'s •örténP
I••k. rnulattató vigjátékok járták múr csak. és ig~· 
;1.lakult ki a mai pofozkodó. paprikajanesis lir'eti 
bábszínház. Itt múr nPrn a lélPk. hanPm az üúrkP
dés sugalmaz: iisszpcsanúsok. halálhiirgésPk. kiiziin
s(·ges utcai tr(•fúk. kiszólások .. tarkitiák" a rn1isort. 
mPgannvi bizonvsága a ham·atlásnak. A búbjáték 
fölött - úg~· Játszott - l'ljúrt az idii ... 

Napiainkban azonhan apostoli munkások húz
ták kC'zükrP az ösi bábut. i•s sz<'·p ma(.!var népme
sf>inkPt. balladáinkat. l'nPkPinht \'arúz~ol j;'tk fel a 
h6bszinházban. . 

Mi lennP. ha mi•g tovább tnPnnénk" H~' 0gészen 
\'Ísszaállitanók a szpnl hábszinházaP Ha. nPm is a 
let;1plomba. dP az iskolába. a tnPsedélutánok és .iát
,;zotPrek programmjábaOI 

Pérsett. Hatvanban. Dl'brPcPnb(•n (·s G\·iingvö
srin már mpg is kPzdték a f0n•nrPs atvi1k ·a szPnt 
bábszínház P liiadásait 1 :J O cm-Ps kis bar;'Jt ir'lonik 
mPg a függ•>n.\· elíitt. ürl\·iizli a gvNmr-kr'kf't (•s el
mondja. ho,L!:-· mi lesz. S im<': a kis s;inpad<·n újra 

• ngyalok a fák ~lőtt. Szrnt Pí·t~r f« az am~·~·al. 
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ballagnak a 30 cm-es pásztorok meleg bundában a 
kis Jézust köszönteni, furulyát is visznek maguk
kal. A betlehemi istállóban minden él, a Szüzanya 
ringatja és énekével altatja kisdedét Jönnek a nap
keleti királyok nehéz lépésekkel, hiszen hosszú volt 
eddig az út, de ifjú szívvel jönnek! Az angyali üd
vözlettöl az Egyiptomba futásig minden megtörté
nik itt is. És míg a gyermek szeme a bábukra fe
ledkezik, lelkük megtelik örömmel, szeretettel és 
nem utolsósorban tudománnyal, hiszen a bábuk a 
Bibliát idézik! 

A szent bábszínházban még a mesék is megvál
toznak. Piroskát a vadászbácsi nemcsak úgy "vélet
lenül arrajárván" szabadítja meg, hanem Piroska 
éirzöangyalkája unszolja nagymama házához. Hiszen 
ez a teljes igazság: őrangyalunk lépten-nyomon se
gít, de mi emberek - mert csak a láthatókan van 
a szemünk -elfeledkezünk róluk! 

A tiszta népmesék, balladák, népdalok a nem
zetnevelést szolgálják. Minden előadáson ebből is 
van! De nem maradhat el az egészséges humor sem: 
t•gyszer Paprika Jancsi és Paprika Panni mókáin 
derül a gyermeksereg, de úgy, hogy majd szétvetik 
a falat. máskor a derék Bodri kutya és a hamis 
Cirmos cica különös kalandjain. 

Régi panasz volt a filmre: kevés a gyermek
nek való, nem az pereg, nem úgy pereg, ahogy mi 
szeretnök! Ime itt a szent bábszínház! 

De a mai gyermek hogyan nézi a szent báb
színházat? Nem biggyed le ajka, mert hogy ö már 
tankokkal és repülökkel játszik és nem babákkal? 
És moziba jár! ... 

Tessék megpróbálni! Ahogy megpillantották a 
bábszínház apró szereplöit. egvszeriben összebarát
koztak. mcrt hiszen ezek a babák - hallanak! Le
het hozzájuk szólni 1 Válaszolnak! Ilyen még a mo
ziban sincs! Lám a bábuk integetnek. egyenest ne
künk! Ne\'ünkéin szólitanak! 

KPll-P nagyobb elismerés. mint mikor a kisan
gyalkák .il'lenete után összefut a függöny és egy
sznre föll(•legez a kétszáz g~·prmek: 

- De szép volt' 
Az egyetl!'n kifogás, hogv: ..... kevés volt!" 
A bábszínház a szentpáli gyermekeknek való 

(•tel: a tej. mel~·ct azonban a felnöttek sem vetnek 
meg! Külön jutalom megfigyl'lni. hogy a felnőtte
kl'! is mennyire érdekli a bábjáték' 

A szent bábjáték élménye messzire dkíséri 
majd a gyerml·ket f.s l'g~· I'mberöltő után is vissza
iár rá majd a lelki'. 

Aki látta már a csodálatos. nagy pécsi Betlehe
rnl't tl'mplomunkban. bizonyára ll'lkéb!' ötlött pil
lanatra a gondolat: 

-- !\ti lcnnP. ha cz rnind mq~l'lev!'nedne?! 
Ni•zzük meg a szpnt bábszinházat' MegeJr.vene

d"tt a RPtit-hem' 
:\larosszeki Zoltán. O. 1:'. ~. 

A pásztorok t•s az an~:~·al. Ket ang~·aJ a kapu elött. 

Kislányok barátkoznak a bábukkaL 

Ovódás kislány a bábszinházban. 
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Karácsony Betlehemben.* 

"Az idei karácsonyt Betlehemben fogjuk el
tölteni", - mondotta a P. Rektor Josénak, aki túl
áradó szívvel fogadta ezt a hírt. Képzelni sem tu
dott ennél szebbet és az ünnep lelkéhez illöbbet. 
Igyekezett is méltóan készülni rá, nagy bensőség
gel, szívbeli összeszedettséggel. Nagy örömére egy 
új társat is kapott, egy fiatal magyar papnövendé
ket, K. Endrét, aki az atyák vendége volt ezen a 
héten. Meg is barátkoztak mihamar. A beszélgetés 
eleinte nehezen indult, bár Endre jól beszélt ola
szul; de nemsokára belejöttek a kerékvágásba és 
pompásan megértették egymást. 

.. Nálunk ilyenkor fehér karácsony szokott len
ni - beszélte Endre, - puha, csíllogó fehér hóban 
ballagunk az éjféli misére az éjjeli nagy csöndben. 
Csak a hó csikorog a talpunk alatt. Apró lámpák 
világa mellett kígyózik a hosszú menet a falusi 
templomba". 

José elragadtatva hallgatta és elhatározta, hogy 
Krisztus-követő útján egyszer okvetlenül ellátogat 
szép Magyarországba, ahonnan gyermekkorában 
azt a buzdító-serkentő izenetet kapta Padre Pao
lotól: Pax et Bonum! - amíért még most is hálb 
volt a szíve. 

Másnap indultak. Nem ugyan csikorgó, friss 
hóban. hanem tündöklő napfényben robogtak a 
nagyszerűen kiépitett autóúton Betlehem felé. 

.. Modern kiadása ez ama régi útnak, amelyen 
a Szenicsalád járt, s amelyen a napkeleti bölcsek 
vonultak át" - magyarázta P. Rektor. ,.ts a mi 
szívünkben ugyanaz a vágy, szeretet, öröm l11kozik, 
mint az ö szívükben - suttogta José. ts visszük 
a szh·ünkben a szeretet és hála ajándékait a Kis
dednek. Aran~·at. tömjént és myrrhát. 

Az út változatos volt, olajfák szegözték. útba 
ejtették Ráchel sírját. ahol egy percre megálltak és 
tisztelettel nézték az emléket. amelyet Jákob emelt 
hűséges szeretettel feleségének. aki meghalt a ,.fáj
dalom fiának" születése után. Az áldozatos anyai 
szív emléke ez. és José az ő anyjának kihült. por
ladó szh·ére gondolt. Majd laposfedelű házak kö
zött futott autójuk. és egyszerre felkiáltottak: Bet
lehem! 

ií7 m. magasan fekszik két olajfákkal és szől
lővel borított. ezüstös-zöld színű. lépcsözc>te~en 
ereszkedő halmon. A nvugati halom magas.Jbb. 
kesken~·. kan~·argós utcákkal; a keleti alacsonvabb, 
tá~tasabb. szélesebb. José ujjongott örömében. 
.. !Vlilyen tiszta és csinos itt minden! A nők ruh:íja, 
szép. fehér fejkendöje, a gyermekek arcocskája és 
ragyogó szeme ... Áldott ez a hely valóban!" 

!me. Betlehem, azaz kenyérház, mondá a P. 
RPktor. \'alóban áldott hely, neve eredetileg Efratá 
volt '~ gyümölccsel tele. A vidék egyik nyelven 
szintén kt>nvérházat .ielent. Először a Genezis emllti 
Ráchel halála alkalmá\·al. József is, habár Názá
retben lakott. mint Dávid fia és a próféta királyi 
:Pszármazott i a. bc>tlehemi illc>tőségű volt. Az 
Au~tusztus c>lrendelte né-pszámlálás Máriát és Jó
zsPfet visszaszólitatta illetöségük helyére, és akkor 
'C'ljesedett be a 750 év előtti jövendölés: ,.De te. 

• Szemelvény a Ki 5 J o 5 e -trilógia most megje
lenő harmadik kötetéből Kiadja a Ferences Misszió
:-/(j\'et st· g. 
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P. Schrotty Pál, O. F. M., tartományfőnök 

Betlehem, jóllehet kicsi város vagy, mindf!záltal 
tebelőled származik nékem, aki uralkodó lÉ'szen 
Izraelban ... " 

Ekkor már a Bazilika előtt állt meg az autó. 
Tőle északra a franciskánusok kolostora és plébá
niatemploma áll, továbbá a Casa Nova (zarán
dokház), amelynek nagy ablakain csakúgy ömlött le 
a napfény. Egyáltalán mindenütt tisztaság és derű 
honolt, öröm ragyogott errefelé. 

A görög kézen levő régi bazilika szűk ajtaján 
csak meghajolva tudtak belépni, s egy sötét elő
csarnokon át jutottak a Konstantin-féle bazilikába . 

Elragadó látvány! A gyönyörű márványoszlo
pok virágdíszes, oszlopfőkkel, csodálatos és beszé
des, az Egyházról tanuskodó mozaikmaradványok 
lekötötték figyelmüket, de José alig várta, hogy 
leszállhassanak az oszloptemplomba: a születési 
barlangba. 

A lámpák imbolygó fényével látta, hogy egy 
hosszúkás, téglalap alakú barlangban vannak. ott 
egy kerek fülke, a márvány padlózalon bíborc~illag 
és körülötte e szavak ragyognak: Hic de Virgine 
Maria Jesus Christus natus est. 

José térdre borult e szent helyen: Nézd, itt 
állott a jászol - suttogta a P. Rektor, aki maga 
is mélyen meg volt hatva, ámbár nem először iárt 
itt, s mégis könnyezett a hely láttára, ahol a Gyer
mek született s ahol Anyja szalmára fektette és 
pólyába takarta a Kisdedet, s a pásztorok imádták 
és köszöntötték a világ Megváltóját 

:f.:s ott, szemben a napkeleti bölcsek oltára áll. 
azon a helyen. ahová a csillagtól vezérelve jöttek 
a királyok. hogy imádják a kisdedet, a Mindenség 
Urát! ... Már 1102-ben írtak e szent helve!uöl és 
leírásuk pontosan egyezik azzal, amit !~tunk. -
folytatta a P. Rektor. 

Majd a barlangban fölfelé haladva kutac~kát 
!eitek, ahol a Szűzanya a Kisded ruháit m'lsta. 
Ezután pedig egy folyosóra vezette öket a ~ekres
tyés. ahol egymást érték a barlangok, kápolnaszerű 
fülkék, oltárok. "Ez itt Szent József kápolnája, -
magyarázta a P. Rektor. - ez meg az Aprószentek 
kápolnája ... Itt önkéntelenül elsuttogták: .. Üdv 
nektek, vértanuk virágai, akiket az élet küsziibén 
letarolt Krisztus üldözője, mint ahogy a for~ószél 
('}sodoria a fakadó rózsákat". Pálmákkal és koszo
rúkkal ·játszadoznak e kisdedek az oltár alatt ... 
Sorra járták Szent Euzébiusz sírját, SzPnt Paula. 
Szent Eusztochium és SzC'nt Jeromos sírhehr('lt. és 
hosszabb időt szent('ltek Szent Jeromos b·arlang
kápolnájának, ahol távol a világ zajától híre,; Vul
gata-Corditását készítette a hagyomány szerint ez a 
híres egyházatya. 

Ezután felmentek a Szent Katalinról elneve
zett. szép. tágas ferences templomba. 

José szívét eltöltötték a csodás élmények. Alig 
ll'hetett szavát \'enni. A gyermekkor ('mlékei is 
ott rajzottak körülötte. 

A karácsonyt csakugyan a Szent Barlan~ban 
ünnepelték meg Joséék. 

Dicsöség-Békesség! 

Alkonyattájt kiml'ntek a Betl('hemtöl délnyu
gatra fPkvii nagy mezöre, azaz dombokra. ;:h<;l a 
pásztorok, Betlehem l·lsö zarándokai virrasztottak 
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a nyáj mellett, ahol az angyali Glóriát hallották 
zengeni .•. 

Lilás fények úsztak a vidéken. Napszállat volt. 
José teleszitta keblét az üde friss levegt5vel, és 
önkéntelenül énekelni kezdett egy régi karácsonyi 
éneket. De Endre ajkán is felcsendült a magyar 
betlehemes ének: "Pásztorok, pásztorok". Isten sza
bad ege alatt, pásztoroknak képzelve magukat 
egész karácsonyi hangulatban voltak. Ki irhatnA 
le örömüket? 

A karácsonyi misét a napkeleti bölcsek oltárán 
mutatta be a P. Rektor. José abban a nagy öröm
ben részesült, hogy minisztrálhatott. 

A homályos barlangot csak az olajlámpák és az 
oltárgyertyák imbolygó fénye ragyogta be. 

Titokzatos öröm lepte meg José szivét. Hallani 
vélte az angyalok énekét . . . benn a barlangban, 
- vagy ott künn a barlang fölött. Pedig csend volt. 

Don Bosco 

"Micsoda a gyermek?" E kérdést tfizték ki 
Angliában a nevelöknek versenydijas pály6.zatul. 
Legtalálóbb jellemzések: Virág, amelyet a gond 
keze még nem érintett. Fakadó bimbó az élet fáián. 
Bűvös eszköz, amely a házat kedves otthonná va
rázsolja. Szivek kulcsa, élet öröme, szeretet gyü
mölcse. Egy darab csoda, földre pottyant kis 
mennyország. Don Bosco szerint "egy lélek, amely 
a Megváltó Jézus képét tükrözi", s fgy szent dolog, 
mint egy szentkép, akár pókhálós padlás-szobában, 
akár a szemetes láda tetején gunnyaszt. Tulajdon
képen Don Bosco volt az, aki a legújabb kor neve
léstudományát rendszerével megalapozta, a gyer
mek méltóságának fogalmát visszaállltotta, s ráirá
nyította mindenki figyeimét az ifjúság gondozására, 
mint a jövő kor legégetőbb, legszükségesebb ~s leg
nagyobb kérdésére. 

Don Bosco született nevelőegyéniség volt, aki 
ebbeli hivatását természetfölöttinek érezte: "Az if
jakért küldött engem az Úri ... " - "Jámbor hit, 
hogy az úr mindenkor bizonyosan megadja azt, 
amit az új pap első miséjében kér. tn égő ouzga
Iommal a szó hatalmát kértem, hogy sok jót tehes
sek a lelkekkel. úgy éreztem, hogy az úr meghall
gatta alázatos imámat." lgy lett belőle "rongyosok 
apostola", "a kis esibészek jó barátja", aki üres 
zsebbel, de tele szlvvel igazi, meleg otthont is. jó
ságos édesapyát is és egész önmagát adta a gyer
mekeknek. Ahol megjelent, hanyatt-homlok rohant 
feléje kipirult arccal, sugárzó, ragyogó szemekkel 
a város apraja-gyermeke ... S ö mint a munka l!s 
szeretet aszkétája, áldozta fel magát és mindenét :IZ 

ifjúságért, - jellemzik egyöntetűen életrajzírói. S 
tette ezt, mint igazi, jó pap, aki Krisztus valódi he
lyettese és megtestesítője e föld fiai között. O sz6-
ról-szóra valósította e nagyszerű hivatást! 

Jó Istentől kapott rendkivüli tehetségél :~ ma
radéktalanul beállította szent hivatása szolgálatába. 
Utolérhetetlen emlékezőtehetségél már akkor min
denki csodálta, mikor kis gyermek létére egyszeri 
hallás után egész prédikációkat is elmondott szóról
szóra. Több-kevésbbé jártas volt az olaszon és la-

Csak a susogáa hallat~~~:ott: a szentmis~ sza
vai ... 

Köröskörül sokan térdeltek egymás mellett, 
betlehemi asszonyok és gyermekek. Nagy ::sillogó 
gyermekszemek bámultak az oltárra ... , úgy mint 
valamikor, évekkei ezeJött José nézett mély, tiszta 
gyermekszemével oda. Ott térdelt áhitatba merülve 
Endre is ... Talán könnyezett? 

ts José? 
Soha nem tapasztalt béke és nyugalom áradt 

el lelkén. 
Visszaálmodta gyermekkorát. 
"José, ugye, felejthetetlen nap ez nekünk", 

- mondotta mise után a P. Rektor. 
Kapott-e valaki ennél szebb karácsonyi aján

dékot? - suttogta José. Megérdemlem-e? 
ts hálát adott az Úrnak. 

..", ........ ........ . .... . ..... 

tinon kivül a francia, német, görög, héber, sllt ma
gyar nyelvben is! Szakvéleményeket tudott monda
ni nemcsak a hittudományban és bölcseletben, ha
nem jogi, történelmi, földrajzi, ipari, kereskedelmi, 
egyház- és nemzetpolitikai kérdésekben is. S hogy 
az ifjúságnak minél többet adhasson önmagából, 
kitanulta a szabó-, asztalos-, szakács-, cukrászme~
terséget, jártas volt a mezögazdaságban, szölömú
velésben, nemcsak a zenében, melyet kiválóan or
gonáló, hegedülő és éneklő művészetével gyakorolt. 
E mellett versenyen felül állt testi ügyesség dol
gában is, akár mint futó, mászó, kötéltánco~. ci
gánykerekező, kardnyelő, avagy mint nebulóit ezer
féle módon bámulatbaejtő bűvész vagy szemfény
vesztő szerepelt! ... Ily sokoldalú tehetségével bát
ran állhatott apostolkodó munkába az ifjúságért! 

Midön Don Boscot egyszer megkérdezte egy ki
váló nevelő: "Hogyan tud annyi szh·nek ura lenni?" 

F. Zimmermann: Jöjjetek áldani a Klsdedl'l ... 
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-- azt felelte: .. Az értelem és a vallás egész neve
lési rendszeremnek a két rugója." Valóban, mikor 
Rattazzi miniszter előtt kifejtette, hogy az ö mód
szere nem a megtorló, hanem a megelőző, - a mi
niszter kijelentette: .,Igaz, ez a legalkalmdsabb 
módszernek látszik eszes lények nevelésére." A 
gyermeknevelés minden időben ismerte mindkét 
módszert. Don Bosco érdeme. hogy az uralmon lévő 
megtorló módszert .. detronizálta", s kimutatta é~<:-

Szent P(ott•r 
kémll'l. 

szerübbségét a helyébe alkalmazkodó megelőző 
módszernek. Bár könnyebb legtöbbször a megtorlö. 
mely a kihirdetett törvények megsértését van hi
\'atva megbüntetni. mégis eredményében két~ége
SE'bb. Sokkal hatásosabb a megelőző módszer. mely 
állandó felügyE'lettel és csupa-szem s csupa-szív 
szeretettel. irányítással iparkodik megelőzni s lehe
tetlenné tenni a gyermek számára a bünözést. ... J~
gyezzétE'k meg magatoknak. hogy a gyermekek in
kább élénkségbőL semmint rosszaságból vétenek: 
inkább azért. mert nincsenek jó felügyelet alatt. 
semmint gonoszságból. Velük kell lennünk, részt 
kell \·ennünk játékaikban. nvitott szemmel kell vi
gyáznunk ráj~k. egyszó\·al ~bba az erkölcsi hely
zetbe kell iiket hoznunk. hogy egyáltalán ne tudja
nak \'éteni." 

:\'em felejtette el Don Bosco mindenkor hang
súlyozni ne\·eléscnek vallásos jellegél sem ... A gya
kori szentgyónás és gyakori szentáldozás, s a min
dennapi szentmise a fenntartó oszlopa annak a ne
nlésnek. melytöl távol akarjuk tartani a megfé
lemlítést és a botot." Ebben rejlik a megelőző mód
szernek a titka. A szentségekhez való gyakori já
rulás a legjobb megelözöje a lelki elferdüléseknek . 
.. Életünknek a lelke. - mondja Ballesio kanono!{
a bűnnek a féke. a jóság sarkantyúja. a mi vidám
ságunk. szépségünk. megelégedettségünk. a ház rend
je. a tanulásban és munkában ,·aló elömenete!ünk. 
mindez abból az okszerü. bensőséges. buzgó ájt'lto~
ságbói fakadt. melyet Isten szolgája csepegtetett 
szi\·ünkbe saját példájá\•al. szentbeszédeivel. a 
szenisegek gyakori vételéveL épületes elbeszélesel
vel. jellemző szavaival. intéseivel, pillantásai\·al. 
arnelvek széloszlatták a felhőket. a lelki fásults: ... 
got. it·leöntötték a lelket örömmel s felgyujtott:ik 
benne az t·rl·ny (•s áldozat szcretetét." Ehhez járul
tak m(·g az iitidl' an~·it sürgetett ájtatossági g~·:Jkn:·
:atok: kiizi,, ,.,t i Imák. egyeni szentseglátoga~aso:··. 
.t Segitii ~·,.·n: Szüz mindL·nnapi felkeresése. napi 
l<·!ki nh·asmán~·ok. ha\'! .iú-halál-gyakorlat. ái lel
;;Ig~·ak"rlat. fi·n~·:.o, ünnl'ptartásuk s nem utolsó 'or
ban az L·h·\'l·n l-IL·tü jámbor társulatok. 

:\z ertelem es vallás kettiis rugója me Ilet. 
amnban Don Bosc•' szinte kimeríthetetlen neveliii 
L·szk"zn(·k ttokintl'ltt· a szeretl'lreméltóságot is. r:z
l'l'! n~•,nd.Ja kii\·<·tiimL·k ... Ha jó l'redményt ak.Jrtn:; 
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a gyermekkel elérni, mindenáron azon legyetek, 
hogy jól bánjatok velük. Arra törekedjetek, hogy 
benneteket megszeressenek, nem pedig, hogy félje
nek!.. . Azon legyetek. hogy amikor meglátnak 
benneteket. körétek fussanak, nem pedig, hogy el
inaljanak mellöletek ..... - .. Ne felejtsétek el soha 
a nyájas bánásmódot! Nyerjétek meg az ifjak szí
vét a szeretet erejével! Gyakran idézzétek emli>ke
tekbe Szalézi Szent Ferenc mondását: Több IC'gyet 
lehet fogni egy tányér mézzel. mint egy hordó ec01-
tel." A szeretetnek felsorakozhatatlan sok szPnt fo
gását alkalmazta Don Bosco a gyermekek l('lké!lek 
megnyerésére, szeretetreméltóságának fényesebb 
bizonyítékai mégis azok a mindennapi és r('ndki
vüli szórakozások. melyeket növendékeinek nJf.:'o-' 
örömére míndíg meglepetésszerűen rendezett. Ifjú· 
~ági színház, zene. ének. kirándulások, sétá!r . 
úgyszintén ezt a lelki gyönyörködtetl-st és lélek:lla
kítást szolgálták. Szeretetreméltóságát árulták jeJ .. 
mondatai, fülbesúgásaí. en:-nycédulái s főként heti 
18-20 órás gyóntatásai! ... 

Don Bosco nevelési rendszerében így juto•.t ki
váló hangsúlyhoz: a gyermek bizalmának a !Yleg
nyerése ("Szeretnünk kell azt. ami a gyermekeknek 
tetszik, akkor majd szerctni fogják ük is azt. ami 
a nevelőnek tetszik!"), - a szabadság móds7ere. 
(.,Tegyetek, amit akartok, csak ne vétkezzetek!") -
a vidámság módszere (( .. A legjobb fogása az ebéd
nek a mosolygós. kedves arc!"), - a komoly mun
ka és fegyelemtartás módszere (Lord Palmersion 
miniszter megjegyzése: .,Ugyan kérem. hogy lehet 
ilyen példás csendet és fegyelmet elérni?"). - Hern
különben a találékony jutalmazásnak a módsze:-e. 
mellyel milliónyi élményt és emléket varázsfJlt an~·
nyira szerelett gyermekei életébe. 

.,Don Bosco - amint Ballesio kanonok jel
lemzi - közöttünk míndenkor a lángelméjü. a sz<·
les látókörü, a merész vállalkozású férfiú volt. aki 
szilárdan és rendíthetetlenül állott az ellentét!•s 
hullámok vo>résf>ben. Meghallotta szívében a.l Eg 
szavát. amint öt az ifjúság megmenti•sére hívta. s ő 

A Mesevár. 

ennek az apostolkodásnak szentL•lte magát marad(·',.; 
nE'lkül. félel!'m nélkül. ('gy izzó lélek IP!kt•sprl(•s(•
\'C'I. L>gy hös bátorságá\•al." S ma ki tudná fLo•,.,.,,._ 
kPini azt a hatást és azt az L·rPclm(·n~·t. nwl~·l't p,.J .. 
dájá\·al i•s rendszerével a gyL•rmL·knt•\'l'li·s IL·:-,·n < 1-
i·r:'?' Ezért nt•m lehet ma nagyvonalu s kil\'('\t·n:i • 
gyermekne\'l•lii \'agy ifj\búgi n•ú•r. aki mag:1 <, 
nem az ii pgyi•nisi•gi•n (·s rendszl'ri·n nP\'l'li.dik. :\;~ 
Egyház vell' eg:<o-·ütt szL·ntt(• avatta az i• nt·'.·,•li·,;I 
rPndszeri·t. mi m!•g nt·\·t·l.Jlik azzal szl'nttt·· drága ki> 
'!yermekt•inkL•t 

t•. Sall Sziln••zh•r O. •· :\1. 
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Kereszttel Szent Ferenc nyomában 
P. Pusztay Gábor O. F. M., FVR orsz. ig 

Kevés ember lát és éi át annyi szenvedést és 
megpróbáltatást, mint a ma embere. Ép azért idő
szerű, hogy Szent Ferenc világi gyermeke példát 
adjon a szenvedésben. Illő, mert a bűnbánat szelle
mét öltöttük magunkra, mikor nyomdokára lép
tünk. A bűnbánat útjának pedig egyik kisérője és 
hasznos segítőtársa a szenvedés. Kétélű fegyver an
nak kezében, aki a bűnbánó életre határozza el ma
gát. Ha ellenségként jelentkezik, akkor a kárhozat 
örvényét nyitja meg, ha pedig jóbarátként fogad
juk és szeriettel öleljük magunkhoz, akkor az örök
kévalóság kapuját sarkig kitárja előttünk. 

.,Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, 
úgy kövessen engem", mondja az Ur. Maga igazolta 
be a szenvedés nagy értékét. Keresztútjával es ha
lálával az örökkévalóságot nyitotta meg számunK
ra. Alijunk meg egy kissé az élet ütemével és szem
Jéljük életünket az ö élettükrében. Az emberekért 
jött le a földre, felcserélte a fényes mennyországot 
:.~ bűnös földdel, az angyalok társaságát a kicsinyes 
emberkével. Gyógyított, tanított, halottakat támasz
tott fel, kenyeret szaporított, egyszóval míndíg és 
mindenütt a bajbajutottak mellett állt. Mi lett a ju
talma mindezért, mikor egyszer ránk, emberekre 
szorult' Szeretetét szeretetlenséggel, jótéteményeit 
gonoszsággal, irgalmát könyörtelenséggel viszonoz
tuk. A tőle nyert jókért, táplálékért ecettel és epé
,·eJ adóztunk, a rablógyilkost elébe helyeztük, 
gyengédségéért gúnnyal és ütésekkel illettük, fel
emeltetésünkért lealázással válaszoltunk, életért ha
lállal fizettünk. Ilyen a mi Isten iránti vonzalmunk. 
Neki mindez csak fájdalmat és szenvedést jelenthe
tett. Kérdezhetnénk érdemes volt ezért világot te
remteni és a földre szállani? Igen, mert vannak jók 
is. meg itt tűnik ki igazán isteni mivolta. Kisebb 
il'tt Ö ezzel? Egyáltalán nem. sőt a megaláztatás
ban lett igazán nagy! 

Ilyen kicsinyített formában a mi életünk is, 
ml•rt a kűzdelem fokmérője annak, hogy Isten 
nyomdokán haladok-e, vagy sem. Minél tökélete
sebb valaki. annál nagyobb a keresztje és annál na
gyobb a megpróbáltatása. Törpe lélek nem bírja el 
" lélekóriások életiramát! Sokszor kapunk mi is 
szeretetlenséget szeretetért, félreértés+ megérté
sünkért. megbántást jóságunkért, sikertelensége! a 
sok munkáért. Nem baj! Akinek itt fizetnek. nin
csen igénylési joga odaát. Ha pedig nem kapjuk 
meg munkánk bérét itt, ránk vár majd az örök 
b(•r odaát. 

Magunk is kereszt-alakot írunk Ic kitárt ka
runkkal. tC"hát kereszttől irtózók nem lehetünk. Kü
lönösen, mint szerzetes, ha mindjárt világban élünk 
1s, krisztusi szerepre vállalkoztunk, tehát vinnünk 
1s kl'll az élet egész vonalán. Nem elég a Tábor
ht•gy fényében sütkéremünk és a virágvasárnapi 
diadalúto-n járnunk. ránk vár a Golgota keserűsége 
t·s l'ihagyatottsága is. ö járta meg elsőnek. de vá
lasztottjaival is megjáratja nap-nap után. 

A keresztfa színéhez hasonló szerzetesi ruhánk, 
kordank pedig Krisztus bilincsének jelképe. Gol
gota-virágok vagyunk, tehát támaszra szorulunk, 
csak a támaszt nyujtú kereszten tudunk a magasba 
szökkcnni. Kereszttel jelöljük meg magunkat na
ponta számtalanszor. keresztet kapunk beöltözé
sünk C"mlékére is. DC" nem mellkeresztet, mert ez 
dísz. hanem nagyobbat, élettársat. A szerzetes, 
mégha világban él is, komoly támaszra szorul, és 

nem hiúságat legyezgető ékességre. 
Ezt juttatja eszünkbe a pénteki böjt is, 
melyet szent szabályunk különösképen 
sürget. 

Vigasztaló ránk nézve, hogy a kereszt, illetve a 
szenvedés csak rövid ideig tart. ,.Rövid a földi éle• 
szenvedése, örök az érte járó dicsöség", mondja 
Szent Ferenc atyánk is áldó imájában. Krisztu~ ke
resztje és szenvedése a menny kapuját tárta ki és 
ugyanakkor bezárta a pokol kapuját, de csak a 
nyomdokán járók előtt. Ezért rajongtak a szentek 
minden szenvedésben. Pazzi Szent Magdolna, míg a 
lelkiélet magaslatát el nem érte, így fohászkodott: 
"Szenvedni, Uram, vagy meghalni!" Mikor viszont 
már a mennyország kapuját suralta istenes életé
vel, így változtatta szívből fakadt sóhajtását: "Csak 
szenvedni, Uram, és soha meg nem halni!" 

Szenvedés győzte Je a halált, s ez nyitotta meg 
számunkra a szebb, a céltudatosabb élet kapuját. 
Ezt az útat járták szentjeink, ez ihlet Jélekatlétákat 
és vértanúkat. 

Hivatásunk lett a kereszt és a szenvedés. ez 
mutatja, hogy Krisztuséi vagyunk. Másrészt ép hi
vatásunkból kifolyólag a példaadás kedvéért is vál
lalnunk kell. Példaképül szolgál életünk, ha látják, 
hogy türemes kereszthordozák vagyunk, a profán 
világ is könnyebben viseli el nehéz keresztjét. 

Valóság, akinek szemét még nem fátyolozia be 
a szenvedés drágagyöngye, a könnye. az előtt a vi
lág túlértékelése még nem szünt meg. Míg a szen
veclés patakja könnyeink árjával ki nem mosta sze
münkböJ a porhintő élet szemfényvesztését, addig 
igazi öröm, igazi életértékelés nem lesz bennünk. 

Mit tegyünk hát akkor, ha elér a szenvedés? 
Hagyatkozzunk Istenre. Panaszra ne nyissuk ajkun
kat, mert a váratlanul jött szenvedés könnyen tév
útra vezet. Ha törpe lélek vagyok, könnyen ellen
séget Játok benne, és kifakadásom, cselekedetem 
meggondolatságra, esetleg végzetes ballépéshez v1sz. 

Türelemmel minden elviselhető. A türelem fa
kasztott Szent Ferenc atyánk tövisbokrán töviste
len rózsát. A türelemmel elviselt kereszt varázs•)lta 
tele Szent Erzsébetünk kötényét illatos rózsákkaL 
A mi életútunk is rózsát terem, ha a sikertelenség
ben nem hangolódunk le, ha kicsiségünk tudatában 
és hibáink ismeretében nem válunk kislelkűvé. 
Boldogok leszünk, ha embertársaink félszegségei, 
hibái nem keserítenek el bennünket, ha ilyenkor is 
az ég kék azurját átütő tekintettel a mennyország 
aranycsipkés ablakára szegezzük tekintetünket. é; 
engedjük, hogy az onnan áradó fénysugár felmelen
gesse kétkedő tépelődéstől didergő lelkünket. lgy 
leszünk türelmesek a jogosan. vagy jogtalanul ,~rt 
büntetésben és dorgálásban. 

Lebegjen előttünk a szenvedés \'á lságn, per
ceiben Krisztus minden szenvedésével. és halljuk 
meg Golgotáról felénk hangzó szavát: .,nincs olvnn 
fájdalom, mint az én fájdalmam!" Tanuljunk rend
alapító Atyánktól. Mikor már annyira beteg ,·olt, 
hogy szinte minden porcikája sajgott a kínzó fáj
dalomtól. részvéttel így szólt hozzá melegszívű test
\'ére: .. Imádkozzál Istenhez, hogy kevésbbé sujtson, 
mert a kelleténél nagyobb mértékben nchczeJ2tt 
rád keze." Szent Ferenc felháborodással utasitotta 
vissza e kijelentést. Földre vetette magát, miközben 
így kiáltott fel: "Hálát adok neked. Mindenható ls
ten, minden szenvedésemért. Kérlek. Uram, ha úgy 
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tetszik százszor annyit adj, az a legnagyobb bol
dogságom, ha akaratodat teljesithetem, még ha 
büntetsz is!" 

Rendi szentjeink is mind-mind a szenvedés út
ját járták, de türelmes és mosolygó arccal, ·-- kö
vessük öket ebben is. Rendi szellemünk felöleli az 
t>mberi élet egész vonalát. A társadalom erjesztő 

kovásza lettünk, s erre most nagy szükség van. A 
szenvedés, nélkülözés tántorft el sok lelket Istentől, 
egyháztól és nemzettől, láttuk a kommunizmus ide
ién. Lélek és nemzetment6 munka a mellettünk 
élők csendes tűrni-tudásra való nevelése. Ezt várja 
ma világi gyermekeitől a társadalmi élet nagy re
formátora, Szent Ferenc. 

délután megkezdődött, úgyhogy már tett" elmen értekezett P. Benedek 
este 6 órakor az ünnepélyes Veni Fidél, tartományi igazgató, megemlé-

• Sancte-val összekötött lltánlán ls lát- kezvén a ferences sajtóról s a.mak 
\--..IL-..L~""-"- ható volt, hogy a környék rendi köz- kötelezettségéröl. 
~G~~~~~ ségel megmozdultak és elküldt~k né- A szatmérnémetl viiégi ferencesek 

, pes küldöttségüket az összetartozlis nevében .,Mit nyujt nekem Szent Fe
érzésének tanujeleképpen. Szombat rene Viiégi Rendje?" eimmel tariotta 
este az ünnepély szónoka Barna Jó- meg értekezését Dr. Banner Antal 

Rákospalota. Október 1o-én benső- zsef esperes, turterebesi rendi ,gaz- pü, tanácsos, rendi testvér, hangoz-
gató volt, aki magas szárnya!flsú és tatva azt a mérhetetlen kincset. amit 

sélégbesá ünnepség keret_ében öltözötett~a meggyőzö erejű és ferences lelkület- Szent Ferenc Világi Rendje két kéz
P nosigazgató Fotisztelend ur t"! d dó b édébe t t tt á zel szór tagJ'alnak. A rendi' ·,nduló Szent Ferenc Atyánk alázatos ruhá- 0 uzza esz n mu a o re • 
jába a rendiközség 9 tagját, 16_án hogy mit követel tőlünk Szent Fe- hangjalval a rendi közgyűlés "éget 
pedig fogadalmat tettek 8 szent sza- rene gyermekeltől az Egyház. ért, mely utén közös ebéd követke
blily megtartására. Aldozatos lélek- A vasárnapi ünnepély d. e. 9 órás zett. 
kel vesznek részt a nagy katolikus ünnepélyes főpapi misével kezdödött, Délután 6 órakor diszgyűlés volt a 
mozgalmakban is. Igy 50 pengót melyet Pakots Kéroly püspöki hely- Szent Cecil teremben, mely Szent 
gyUjtöttek a Kntolikus Diákotthon- nök celebrélt s ö mondotta a szent- Ferenc himnuszéval kezdödött. A 
mozgalom céljára, 100 pengót pedig a beszédet ls, méltatva Szent Ferenc rendi himnuszt a Hildegérda ének
szalázi atyák rendházára. A rendi- fialnak hivatását és kérte Szent Fe- kara énekelte Hoffmann Ferenc ze
község eleven életére jellemző, hogy rene gyermekeit, hogy példájukkal neiskolai Igazgató vezetésével. Majd 
ifjlisági szakosztályt is alakitottak a világítsanak az életben. A mise alatt P Pusztay Gábor országos igazgató 
fiatalabb nemzedék terciáriusnevelé- a Hildegárda énekkara énekelt. mondott ünnepl beszédet, hangoztat
se érdekében. Szent Ferenc Atyánk Megható volt, hogy Arvay Dezső va az imádkozva dolgozzál és dol[loz
áldja meg buzgóságukat! lázári plébános hiveivel mise a:att va imádkozzál elvet, amit egy buzgó 

Baranyaszentlörlnc. A rendiközsé- öltötte fel Szent Ferenc bűnbfmó ru- terdáriusnak meg kell valósitania az 
get P. Réz Marián OFM. vizitáter háját. Mise közben közös szentáldo- életben. Banner Ili szavalta ezután 
atya alapitotta 1942-ben. Ft. Magas- záshoz járultak a terciáriusok, majd Somlyó Zoltánnak A máriabesnyői 
földi Péter plébános-igazgató úr nagy mise után közös reggelin vettek 1észt, gyónás clmű versét mély átérzésset 
szeretettel vezeti a testvéreket a fe- melynek végeztével kezdetét vette a Majd Hoffmann Ferenc zenei~kolai 
rences tökéletesség útján, s odaadás- rendi közgyúlés a Hildegárda egy. igazgató müvészl hegedű szólója kö
sal tartja meg gyüléseiket. A község- házközség közmüvelödési házában. vetkezett, melyet Banner lll kisért 
nek 27 tagja van, de ezután azt~n el- A terciériusok által elénekelt fe- zongorán. A müvész korát megha
szántan harcolnak Szent Ferenc esz- rences himnusz után az elnökl meg- zudtoló fiatalos frisseséggel ját~7ott s 
méiért. Minden hó második \'&sár- nyitót Pakots Károly kanonok, püs- gyönyörködtette lebilincselő játl>ká
napján tartják havi gyülésüket. az pöki helynök mondotta s üdv/lzölte a val a hallgatóségot. Majd a Hilde
elöljáró értekezletet pedig minden nagy szflmmal megjelent terciárluso- gárda énekkara énekelte Mozárt 
hó m.lsodik csütörtökjén. Első pénte- kat és az evangélium diadalmas útját Hymnuszát szép összhanggaL Vezé
ken és elsö szombaton közösen járul- tárta a hallgatók elé, melyen Szent nyelt Hoffmann Ferenc a zeneiskolai 
nak a szentáldozáshoz. pénter.:en es- Ferenc minden gyermekének hdlad- igazgató. A zérószót Dr. P. Vitéz 
ténkint pedig a harcoló katonákért nia kell. Majd P. Pusztay Gábor or- Berárd rendi Igazgató mondotta. meg. 
\·égeznek ájtatosságo!. A titkár sza- szágos igazgató mondotta el közvet- köszönve a szerepiöknek fáradozásu
vai\·aJ zárjuk: .. Kérjük Isten kegyel- Jen nyájassággal, hogy mit ls ii.r:en az kat s kiküldötteknek és a közönség
mét. hogy szentlörinci kis gárdánk országos központ. A ferences férfi-ti- nek szlnes megjelenését. Végül Dr. 
a jö\·öben lélekben és tagokban meg- pusról tartott Igen figyelemreméltó ScheffleT János megyés püspök úr 
erösöd\·e. mennél szélesebb körben előadást Frána Péter kereskedl'lmi üdvözölte a terdáriusokat s lsten él
elhinthesse Szent Ferenc szellemét, s akadémiai tanár, kolozsvári rendi dását kérve további működ~sükre, 
mennél több juhot vezessen a Jó testvér, elébünk tárva az összes fe- megéldotta az ünneplő közönséget, 
Pásztorhoz." rences típusokat a bibliai kortól me!lyel az ünnepség véget ért. 

Veszprém. A rendiközség fennállá- kezdve napjainkig. Különösen ~ nő- Ezen ünnepség megrendezése! és 
sának 15. évfordulója alkalmából nov. ket kérte, kik a viiégi rendnek nagy értejáró munkát Dr. P. Vitéz Berérd 
21-én diszgyülést rendezett. Az ün- tömegét adják, hogy a férflakat ve- rendi Igazgatónak köszönjük, ak: fé
nepség fénypontja Ft. P. Varuha gyék rá az ö közismert rábeszélő ké- radsligos munkája érén összehozta a 
Theodorik OFM. tartományfőnök ün- pességükkel a világi rendbe való be- rendi tagokat és tanulségu! szoleál
nepi beszéde volt. Lengyel Endre és lépésre. Ezt követőleg a .,Cslksomlyól hatott mlndnyéjunk száméra. 
Scipiadcs Iréne e!nökök beszámoló- ~-------....;;_.;;_ ___ ..;;.. ______ .....;,.....;,,;".;.:,;,;_:..:.;..:.:.;:..:.;:;_ __ ...., 
ján ki\·ül Orsolya Mária zeneiskolai 
tanárnő. Czinczás Gyula kántor ad
tak elö zenemüveket, ::: piarista g!m
názium növendékei énekeltek, Vathy 
Ferenc és Róth Mária pedig szavala
tukkal emelték az ünnepség szepsé
gét. P. Dezsényi Henrik OFM igaz
gató zárószavai fejezték be az emlé
kezetes estet. Szent Ferenc Atyánk 
védje a jubiláns rendiközséget a jö
vendőben is! 

Szatmárnémeti. Október 16 és 17-
én <zokatlanul élénk mozgás volt ész
lelhető a Hildegárdában. A vendégek 
l',rkezése már szombaton (okt. 16.) 
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Blaskó Márla: NAPSUGARKA. Bp. 
1944. Korda. Ara 2.80 P. 

Bogner Mária Margit nővér élete 
nemcsak a nagyoknak fény és me
legség, hanem a kicsinyeknek is 
napsugárka! Bognár Et us olyan volt, 
mint egy közülünk, boldog volt és 
szenvedett, de - és ebben kell utá
noznunk! - szenvedésében és örö
mében is mindig Jézus arcát nézte! 
Ez a nézés tette naggyá, hogy most 
mindnyájan reá nézünk! S. G. 

Boldog Márla: MESE tS Nfó:PI· 
BABJATtK. Szerző kiadása. Sopron, 
Klebelsberg-u. l. 1943. 143 lap. Ara: 
6.80 P. . 

E könyv írója azok közé tartozik, 
akik a "ledőlt szobor" tagjait nem
csak mossák, tisztogatják, hanem 
magyar szellemmel díszítik, színe
zik. Az országépítés nehéz munkája 
az édes, kicsi gyermeken kezdődik. 
,.Az a gyermek, aki csupa kaca!lás. 
jókedv, mint felnőtt ember is csak jó 
lehet. .. - A sok, szebbnél-szebb me
se, bábjáték és színdarab jelenete ezt 
a szent és magyar célt szolgálj:l Me
zei bokrétáját szeretette1 nyújtja a 
szerzö minden nevelőnek, és édes-
anyának. ~n -ton. 

P. Tomka Agoston S.J.: A FEKE
TE-R~T OROKOSEI. Bp. 1944. Kor
da R T. kiadás. 

A szerzö nem csak ifjúság.t lelki 
táplálékáról gondoskodik, mint azt 
már az előbbi müveiből tudjuk. ha
nem szellemi szórakoztató irodalmat 
is ád a kezébe. Ezt célozza ez a 345 
oldalas ifjúsági regény is. A mü 
alapeszméjét a .,keresztény szeretet 
diadalmaskadása az átkos vérbosszú 
felett" nemes gondolatában lehetne 
megjelölni. A könyv elejétől végig 
csupa rejtély és izgalom; az i~gal
mas eseményekben a sorok k37.t el
rejtve találjuk a.t o:vangéliumi ma
got, amely az ol\·asónak van szánva. 
De a szórakoztató elem sem hiány
zik belőle. Köszönjük a szerzö:1ek, 
hogy ily nemes könyvvel és kedves 
karácsonyi ajándékkal ajánd~kozta 
meg az ifjúsagot. 

lUUNKAS U'JAK NAGYASSZO
NYA eimen jelent meg immár a ll. 
sz. füzete a .,Munkasifjú Könyvtár"
nak C. Bordet nyomán. örömmel 
\"esszük tudomásul és adjuk tovább 
kedves ol\·asóinknak azt a sok re
ményt igérő munkát, amelyet a 
KIOE végez nemcsak szociális, ha
nem lelki téren is tanoncifjúságunk 
körében. A jelen kiadás a Szüzanyá
nak, a Munkasifjak Nagyasszonyá
nak gazdag kincseivel, eré!lveivel, 
szeretetével akarja megismertetni a 
KIOE-ifjúságot. A füzet utolsó feje
zetében a rózsafüzér titkaih'lz talá
lunk rövid, hasznos elmélkedésf"ket. 
Nemcsak a munkásifjak, de bárki is 
igen nagy lelki haszonnal olva~hatja 
és elmélkedheti végig ezt a tartal-
mas füzetet. -1 -a. 

LUCIE CHRISTINE, A XX. SZA
ZAD MISZTIKUSANAK NAPLOJA. 
Szalézi Művek. Forditás. 

Fölbecsülhetetlen értéket jelent en- LOURDESI NAPTAR AZ 1946. 
nek a könyvnek magyar nyelvü ki- SZOKOf:VRE. A Lourdes folyóirat 
adása a misztikára fogékony lelkek kiadása. Király-Nyomda, Sopron. 96 
számára. Akik ugyanis a misztikus lap és az országos vásárok jegyzéke. 
élmények központi cselekményének, A legnagyobb elismeréssel kell nyi
a belénk öntött szemlélődésnek íro- latkoznunk arról az egészen rendki
dalmát szakszerűen tanulmányozták, vüli buzgóságról, amelyet Tóth Já
azok bizonyára azt fájlalták legjob- nos soproni plébános úr a lurdi 
ban, hogy a szemlélődési istenisme- Szűzanya tiszteletének és a lurdi 
ret fokozatos növekvésének a mi- kegyhely áldásainak terjeszt~sében 
kéntjéről kevés szó esik. Itt I.ucie kifejt. Számtalan lélek nyerte már 
Christine mintegy kézen vezeti az ol- vissza nyugalmát, imája megha!lgat
vasót, s amint ö mind beljebb hatol tatását, akárhányszor testi gyógyulá
Isten megismerésének títokzatPs vi- sát ennek az apostolságnak a nyomán. 
lágába, azonnal közli is vele a leg- Ez a naptár is ezt a célt szolgiilja. 
egyszerűbb és legkeresetlenebb &za- Szeretettel ajánljuk minden olvasónk 
vakkal, hogy mi újat látott meg és figyelmébe, annál is inkább. mert a 
hogyan látja azt. Az olvasó egész Szent Antal Missziós-naptár megje
idő alatt úgy érzi, mintha \•alami lenését az idén nem tudtuk nyélbe 
csodálatos isteni mozgófénykép· elő- ütni. 
adáson volna. Szeme elött egymás P. Sinzlg Péter o. F. M.: El\<IBER
után tünnek elö Isten végtelen tö- SORSOK A VIHARBAN. Fordította: 
kéletességei. Egyik ámulatból a má- P. Nagymányoky Gilbert o. F. M. Ki
síkba esik. - A fordítás maga igen adja: a Ferences Misszíók Orsz. űgy. 
könnyed és kifejező. vívösége. Budapest. 144 oldal. 

Dr. P. Kalmár Ozséb. A mai kor emberét, aki verejtékez-
MISEKONYV A VASARNAPI tS ve küszködik a viharok viharában -

CNNEPNAPI SZENTMIStK SZO- különösképen érdekli a kíváló szerzö 
VEG~VEL. 3 teljesen átdolgozott ki- könyve, amelynek hdttere a vörös 
adás. Kiadja a Magyar Katolikus Nő- vihar és ebből bontakozik ki két em
egyesületek Országos Szövetsége. B u- ber sorsa, Iván és Szasa lebil:ncselö 
dapest, IV., Veres Pálné-u. 9. története. Látjuk h·án lelkének ki-

A népszerű misekönyv 3. kiad..1sá- bontakozását és hősi áldozatát Szent 
val a legteljesebb mértékben bevál- Ferenc rendjében; - ezen a megin
f'lila a hozzáfűzött reményeket. '' li- clító és művészí lélek-rajzon az élet 
turgikus lélek kialakulásának v<~ló- színe ragyog. S:asa megtérésében 
ságos kincsesbányája ez a könyv, azonban mintha kételkednénk; itt a 
amely fenkölt szellemű beve?etésé- ~ iilsö történések változatossága el
ben igazi apoteozísa a szenimisének nyomja a lelki rajz mélységét. A 
és az életnek. A liturgiába való tevé- filmszerűen lepergő események azért 
keny bekapcsolódás szinte tökéletes itt is lekötik az olvasó figyeimét és 
lesz a különbözö ünnepek mi~eszöve- az egész müből kíérezzük azt a gon
geinek áhítatos olvasásával, am;t igen dolatot. hogy a viharna!~ is van tisz
megkönnyít a míseszbvegeknek ál- tító, nemesítő, fölemelő hatása. ha 
landó és változó részekre valo be- Isten kezébe fogódzunk. 
osztásában követett rendszeres~ég. A fordit:ís olyan magyaros és gör
Sik Sándor mélytüzű zsoltár, sequ- dülékeny, hogy színte azt hisszük: 
entia és himnuszfordítása, a magya- eredeti magyar művet olvasunk. 
ros és fordulatos Szentírás szöveg- Dr. Vöö Mlhályné. 
fordítások csak emelik a misektinyv A MAGYAR SZENTFOLD naptár
belső tartalmi értéké!. A praktikus évkönyve rendkívül gazdag és érde
alakú külső, az ízléses nyomás kel- kes tartalommal, sok szép képpel je
lemes hatást vált ki és elmaradha- lent meg. P. Uzdóczy-Zadravecz Ist
tatlan vademecumjává teszi a tet- ,·án püspök előszavában szellemesen 
szetös könyvecskét az igazi, benoösé- mutat rá az 1943. év eredményeire. 
ges hívő lelkek számára. Dr. Balanyi György a rómaiak szent-

Dr. Benkovlch István. földi uralmát és Jeruzsálem pusztu-
GALILEAI HALASZOK. Biblikus Iását lrja le. Dr. Pataky Arnold a 

regény. lrta: Vath János. Arpád r t. társadalmi jólét alapjairól közöl ada
kiadása. Kalocsa. tokat a Szentírásból. Pálffy Erzsébet 

A kis regény Krisztus életének grófnő a keresztesvitézek hősies har
megrázó epizódjait vetíti elénk a biz- caít rajzolja meg mesteri tollal. P. 
toskezö !ró mesteri interpret.liásá- Majsai Mór szentföldi biztos a Ma
ban. Az ismert bibliai jelenetelt drá- gyar Szentföld mozgalmáról nyujt 
mai érzékeltetése eleven, lüktető eleven tájékoztatást. P. Takács Ince 
erőt ad az események lefolyásanak. a Szentföldnek egy nem rég elhunyt 
Szinte plasztikus kép tárul az olvasó nagy krónikását mutatja be vonzó 
elé Krisztus Urunk korának e~emé- képekben. P. Szabados Anzelm vice
nyeiből és a Megváltás felsége;; misz- commissarius Názáretb multját és je. 
teriumábóL A "Költemények prózá- lenét vetiti elénk. A szép kíál!ltású 
ban" címen összegyűjtött kis törté- évkönyv ára 1.- P. Megrendelhetö: 
netek címüknél jóval többet fejez- Magyar Barát kiadóhívatalában. Vác. 
nek ki áhítatban, megérzésbPn és Postafiók 16. 
szines mozaikszerú interpretálásban. BtKtMET ADOM NEKTEK. Sza-
A kiváló stílusérzékkel, fordulatosan lézi Múvek. 1.- P. 
megirt mű értékes nyeresége az Ar- Kedves, kempískedö könyvecske a 
pádkönyveknek, amelyek igen alkal- finomabb lelkiség alapkö,:eiröl. 
masak arra, hogy a széles néprHe- Krisztus békéjéhez mutat útat. me
gek irodalmi és vallási érzését emel- lyet világ meg nem adhat. Megle-
i•~'<. ·-tM'len .. igaz és szép az egyszerüségről 

Dr. Benkovlch István. Irt fejezet. Sz -
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G A L A M 
IFJÚSÁGI ROVAT 
Rovatvezet6: Dr. Monostory Elelm6 
Eger, Vécsey-utca 25 szám. 

\'AGYODAS. 

Fonséges. hatalmas a csillagos eg~ 
Magasan. elérhetetlenül cikkámak 
odafönt a csillagok. Mégis, mégis ... 
hivnak ... 

Hívnak a csillagokon túl. Hív Az, 
aki még hatalmasabb a vegtelen ten
gerü égpalástnál. Messzebb ,·an tö
lem. mint a csillagok, elérhetetlenül 
messze és mégis, mily közel' ... Itt 
vagy ó nagy Isten, nálam, egészen 
nálam! Em·émnek mondhatlak, Kirá
lvom. Barátom. Testvérem, Atyarn! 
Milyen jó a Tiéd lenni, Neked élni. 
Veled meghalni. 

Messze vagy te csillagos égbolt. O. 
jöjj közelebb hozzám, kitárom ka
rom. magamhoz ölellek, légy e;:é
;zen kicsi, hogy befogadhassalak, élj 
bennem. borulj rám. légy enyém!!! 
Krisztusom, Te leszálltál hozzam. 
onnan a magas csillagok felől. ma
radj nálam, segíts. hogy jó legyek! 

Te hatalmasabb vagy mindennél és 
mindenkinél. és mégis enyém n ;:y! 

Köszöneim Neked, nagyon kös7ö
nmn ... 

Vágyam Utánad Hatalmas Kitiily. 
Aldozati Bárúnv. Szelídszi\·ü Jézu
som. Add. hog~· mindig szeresse
l ek. 

l'óe haragudj rám bűneimért. ó jó
~úgos Atya. ~zánj meg engem! Te Ir
galmasság, nl~zz le rám onnan a ma
gas csillagokból~ 

Szúllj le a földre. Békesse~. o>zd 
ki nekunk a Te bé-kédet' Vág ;·údik 
l'túnad a lelkem. jer Üdvözítőm' 

:.\1ilyen fensegesen hatalm~s " csil
lagos ég~. 

És Te milyen mé·rhetetlenül .i,·, 
\·dg~· Istenen1~. 

Litva~· Piroska. Nagykaniz;,a 

A SZERETET G \'ÖZELME. 

Az eqi ilna utolsó sza\'~l 1s el
hangzut t kis szobúnkban. 

- .Jc•zus ne\·ében nludjunk! 
csengett Öcsi \'ékonyka gyermek
hangja még. de nemsokúra mar csak 
egeszseges szuszog<is hallatszott 
ú.E?;yacskúJd felől. 

Az c·n szememre is álmot hozott 
úrangyalum. Azut<in <igyam szélére 
ul\·e beszl-!nt kezdett 

Az ;d _·n ~ok hPl.\·en nern unnepel
liCk karác::~onvt az en1ben·k Szi\'uk 
r·g. de nem tudják felmelegtteni a hi
dr·;; telet. mer·t a gyül()let litngja !o
Log bennUk. Kúrür\'endüen nevet a 
Gr.t1o>z. Dc otthon. túl a gyulölet \'i
harún a fi<lt<Jl szi\·ekben győz (•s lc
verhetetlenui gyöznt fog a szeretet. 
!gy ak«r)a az úr. Ezért tmektek uj
;rmgva kell unnepelnetek azon a 
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szent napon, mikor leszáll a földre 
az Isten Fia. A gyözelmetel< napja 
lesz az. 

Szivemet végigsimította a kani
csony közelléte, és várakozva tárult 
ki az ég felé. 

Me<'seki Mar&it. 

KARACSONYI HARANGHAISGOK. 

Júszolykádból ó isteni Gyermek. 
szep mosolyod küldd az embereknek. 
Sz i vecskéd szerelmét 
szórd szét a világba, 
csendesüljön el a 
fegyverzaj, a lárma 
ne legyen ma senki 
elhagyatott, árva. 

O hallgass egy rekedt, 
bús harang szavára. 
Zeng. zúg a harang. ünnepi mel<idiá.ia 
Isten jóságát hirdeti. 

Bencze Mária. Budapest 

ÖNZETLEN SZI\'! 

Agnes boldogan szalad haza az ts
kolából. 

- Anyu kám, anyukám! be szt':pPt 
mondott nekünk a tisztelendő bácsi! 
A betlehemi Jézuskáról beszélt. Jön 
a kar<icsony! A Jézuska születésnap
ján összeül minden család és örül. 
Anyukám, tegnap összeirtuk a me
séskönyvet, a játékot és mind, amit 
kértem. Anyukám, tudom, hogy te 
szeretsz engem. Megteszed ugye, amit 
most kérek? ... A pincében lakó ut
caseprő bácsinak a kisleánya \'elem 
.i<ir iskolába. Milyen szegények! Ha 
én csak a fele ajándékot kapom meg. 
és a másik fele pénzen a kisleány
nak \'eszünk valamit anyukám, ez 
lesz a legnagyobb ajándékom! 

Az anya hallgatott' ... Majd köny
nyek boritottái<: el szemét. ,··s :neg
hate>tt h:mgon mondta: 

Megteszem Agneském. 

KalO<'Sai Mária, Kassa 

..... - -:-"""' ;-·· 

Kis jászolban fekszik. 

Édes. szent az álma, 

l\tinden bajtól védi 

Égi angyal szárnya. 

Almára vig~·ázzunk. 

Jöjjf'tek. imádjuk! 

KARACSOS\' t:DES TITKA. 

Szent karúcsony ünnepe nlily Jna
gasztnsak a te titkaid' Elfelcdtebz tc 
velünk minden bút es fájdalmat! 
Csak azt a mosolygós kisdedet i;'•tjuk. 
akinek szetnCböl az egt·sz lncnn.vor
szúg ragyog felé•nk. 

Félre teszünk minden gun,iot, ag
godalmat s ott csüggünk a ki<ded iá
szolyán. Forr<> szeretettel imúd.iuk 
öt. 

A Kisded Jézus fel0nk brJ < pin 
karját, és első szószé•kl·ről, a öet le
berni jászolyból hirdet i .J ö i .i e t e k 
h o z z ám m i n d n y;, j a n kik l ú
r a d o z t ok és t e r h e l ,. e ,. ''g Y
t o k. é s é n m e g e n ~- h 1 t l e k t i
t ek e t. 

ll. Szabó Erzs(•bet. Kec,;kemét 

Karácsony előtt jelenik meg kiadásunkban 

Helena Christaller: 

SZE NT LÁNG 
c. nagysikerű könyve. Szent Ferenc és Klára 
nagy életregénye. Magyar nyelven még nem 
jelent meg ennyire szép és merész könyv a 
Ferencrend e két lélekóriásáról. A vastag 
kötet ára 5.- P. Azért adjuk a vastag köny
vet a mai papírárak mellett is ily olcsón, 
hogy minél többen megrendelhessék. Aki ke
zébe veszi, nem teszi le addig, amíg végig 
nem olvasta. Lenyügözó, lélekformáló könyv! 
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Szent karicsony Onnepén minden 
olvasónknak a Kis Jézus sok kegyel
mét kívánjuk. Az emberiség mérhe
tetlen szenvedése Kálváriává avatta 
ennl'k az esztendőnek mlnden napját. 
Krresztet öleltünk évek óta, már 
ml'gszoktuk a könnyet, a v<'rt, a 
gyászt. Ebbe a sötétso'gbe világít bele 
Hetlehem csillaga, a kisded Jt"zuska. 
Aldó jobbja fl'lénk osztja az áldást, 
s reménységre bíztat. Amely világ
nak Krisztusa van, ahová az l~tl'n
rmbcr lábanyoma ért, ahol angyalok 
hirdrtik az üdvösséget, s örömöt, bol
dogságot ont az i•g, - nem szabad 
rksiiggt•dnünk. Karál'sony is gyöze. 
It-mmrl kt·•·srgtl.'t: Krisztus diadalra 
hivatott, mrggyözni jött a vilá~tot! 
Uizzunk, trstvi·n•k, a krisztu•i prök
ht•n! f.:nrkrljük n•ndithetetlen hittel 
a dk,üsi·~t s bí·kr karácsonyi dalia
mait! (;Joria! Pax! t:t Bonum! Dit·sö
"'K Istt•nnt·k. áldás t"s brkl'ssí•g a jó
akaratu embereknek! 

Krdvl's Testvéreink! A MAGYAR 
BAHAT az idén is megswrvezi szo
K~Isns tt··li újtatoss:'1gait. HiszUnk az 
.mád<•g minden földi hatalmat és 
kgyvt·rt f<·liilmuló ereji,ben! Hisszük. 
hogy a Gondviselö Isten az imádság 
.<zún<kk:llt 1s tekintetbe vesti JÖVŐ 
'Orsunk. az emberiség boldogit~s" és 
'' b(•kt• 1rfmyit:\sában! Hisszük, hogy 
Kns:.tus Urunk t:rdeme, a Boldogsa
;.:os St.üz. Szent Ferene Atyúnk c•s a 
t<ibb1 >otPntek közbenjúrús;~ irga:mar 
esd a bünös emberiségnek és ml'g
hallgattatást nyer mennye1 At~·únk
núl! Mennél nagyobb ;-~ szenvedés é>s 
;~z :n:-:l·~. a !"Zerctctlens(•g (•s a Jnl-;Ztl
::.s, annill gypngébbnek bizonyul a 
:nldi hataltHn. s annill JObban r~·,szo
rulunri. az irnúdságra. az lsten Sl.<.·re
tl'td. bot"sónatát és jósf1gát megi:1ditó 
••Jtatossc•gokra. A MAGYAR BARAT 
t-!vasótúbora. Szent Ferenc H:lrma
dik RendjE'. a buzgó hivek ~okasdga. 
" rnaga szerl·ny körében, legtübb:-:zOr 
'-'iát elö:m(•dkozóinak vezeti·>en•l 
'"mplomban. kápolnában, isko!{tban. 
•·~yesületi otthonban, mag'lnos JÓ 
'"!kt·k h:·1.~aiban vi'g;;~:i kilencedjein
i<et. Az 1dcn a kovetkezö sorrendben 
k"vl'tkt•:.nek l'!(ymúsután: Dt~c~::\1-
HEHBF::\1 'zé·les körben szerwuük 
nwg a sz:dlaskeresés kilt'nccdjd! K:
lt-nc-klll'nc ,·salád alkosson egy bok
rot . .s \'lgyt> hhzról-hfu.ra a SL.er~!csa
l"d képet. s végezze a szokásos fdta
t""''l(ot At első n01pon a fötlSltell'n
di) JJil·b/tnns úrral óiciassuk 'Heg 
lt·hl'tl)Jpg koJ.t)Sl"n - az Óai~zes Sl'-""nt
''"!:úl-k<·pt•kl'l. Kerjük meg, hogy 
h.~r~•ngsJ.óval 1ndulha~sunk CJ...')':-.t.cr re 
\ ~d;llnt·nnyiPll a1. e~yik húztúl .1 n1a-

sikig. A Szentcsaládot befogadó csa
lfid tagjai a reájuk es6 napon ;n-ón
janak és áldozzanak meg kllzösen. 
Vezérkönyve: Sz4114st keres a Szmt 
Csal4d c. imafüzet HAromszlnú Igen 
szép hordozható Szent Család képet 
ls készítettünk; hogy az idén ezzel 
járhassuk az ájtatosságot. Az ájtatos
ság kezdete december 15-e. JANV
ARBAN a Szeplötelen Szfv Auzo
ny4nak hódolunk engeszteléseinkben. 
A Pápa Oszentsége kérle meg erre az 
ájtatosságra a világot, s Szüz Mária 
Szeplötelen Szlvének ajánlottn az 
egész emberiséget. A béke és a meg
térés kegyelmét kérjük ebben u áj
tatosságban. Januártól kezdve egy új 
szokússal gyarapszik vallási életünk 
ott, ahol még nem vezették be: az 
elsil szombati engesztelő áldozással. 
Elsö péntl'k után ezentúl az első 
'zombaton is ugyanúgy áldozunk va
:anwnnyien. mint eddig .Jézus Szíve 
min<it>n pi·ntekén. A kilenced és a 
h,l\·i l'lsij szombat imáit és gyönyörű 
.:,nekeit új imafüzetünk, a Szep!óte
len S:i1· Ass:onyrt c. kultuszfüzf"t tar
talmazza. Az ájtatosság kezdPte ja
r.u{n· ebö swmbatja! FEBRUAHBAN 
" LH rrli Bol<louass:ony tisztoletére 
tartjnk meg V~ibY o. h.ilencedet. \'agy 
pedig a 18 jelentés emlékére a két 
l'i(y:núsutún kiivetki'ZÖ szentkllence
,·<'t. F:z: is v~gezhetjük mindennap 
IJ:,zrúl-hazra járva. Vezérkönyve: 
I.Hrdi á)tato."á!l c. imafüzet Kezde
te február J 1-e. Szép lurdi kép~t ho
zunk forgalomba erre az alkalomra, 
olyat. mint a szálláskeresési kép. 
M.AHCIUSBAN a Fájdalmas Szüz 
!is:tdetér<' szen·ezzük ml'g a szentki
lencl'det vagy templomban. im~ház
ban együtt, v11gy külön bokrokban 
házrul-házra járva. A szenvedő ls
t,.nanya gyöngyösi kegyképet a Ezál
l{!Skeresés képéhez hasonló nagyság
han i•s szinl's festésben szintén E'lké
>Zi Iletjük kedves imádkozóink szá
mára. Vezérkönyvünk a Fájdalmas 
S:ii: Mária c. ismert imafüzet. A ta
vaszi munkák kezdl'tl' a mezóre szó
lítja újra magyar népünkl't. !léhény 
búcsújáróhelyet ugyan felkeres a 
nyár folyamán. vasár- és ünnt'pnap 
elmegy a templomba, de többi idejét 
1:\tústul-vakul:\sig a munka k:iti le. 
A té>li imádságok kegyelme harma
tozza meg a magyar munkát. tegyE' 
termi·kennyé vetéseinket adja meg a 
mindennapi kenyeret. az emberiség 
bt·kt'-]ct·. a családok boldog;ágát. 
mindannvlllllk üdvösségét. (Az lma
füzetek :ira elarabonkint 60 f:'li·r A 
hordozhato Szent<·'idád. Lurdi Szú1. 
t··:-: F :1jd<ti1nas Sz u z képek~ 3.- P.l 

Cj kiinyvekkel gazdagitottuk a fe
rences 1rodalmat. Jell'n számunk hir
deh'seiht•n megismerkeclhet velük az 
olva!'ó KuJ,jnösen a Fiorett~. a.:az 
VlT<itJs.cálal< S:t·nt Fen'1!c és tarsai 
életihril ,. könyvunket ajanljuk Ked
ves 0!\"<lSÓ:nknak. ;~melyböl S7E'nt 
Fl.'renc Atyi:nk <-leté'nek legbe~sósé
gesebb t·!nH·nyelt ismerhetjüi<: meg. 
Szt•nt Ft•n•rw gyermekeinek al!andó 
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olvasménya ez a világirodalmi szem
pontból la páratlan alkotás. TekJntet
tel a nagy kelend6ségre, nagyou ké
rem Szent Ferenc Atyánk mmden 
tisztelöjét, hogy mennél hamarább 
szerezze be ezt a könyvet. s Igy te
gye lehetövé az ólomanyag beolvasz
tása előtt az újabb kiadás megjele
nését. 

Szlénai Szeat Bernardin halálának 
500 éves fordulójára jelent meg Bar
gellini tollából és Nagymányoky Gil
bert OFM. forditásában a nagy Szent 
életrajza SZIENAI SAS elmen. A 
nagyszeru munka éh·ezetes és rend
kivül tanulságos olvasmánya minden 
kato!ikus hívőnek. Különösen a ter
ciáriusok nem nélkülözhetik. 

A SZALLASKERESf:S hor•lozható 
képét nép sziaekben feqette meg 
kedvelt festllmúvészllak, MArton La
jos. Megható melegséggel ábrázolja 
azt a szorongó helyzetet, amelyben 
Szüz Márla és Szent József -szállást 
keresett Betlehemben, hogy otthona 
legyen a kis Jézusk;ínak. Al! ájtatos
ságo( ez előtt a szentkép előtt végez
zük ezentúl, ezt a képet hordozzuk 
körmenetileg hizról-házra., s ezt ál
liatjuk meg a pappal, mleiött a szent
kilencedet megkezdjük. Ara a kOlön
Jeges csomagolúsal és a portóval 
együtt darabonkint 3.- pengő. 

Ferences szemmel eimen Jelenttette 
rneg lapunk szerkesztöje a mai fe
rences feladatokra .választ és útba
igazítást nyujtó könyvét. A va~kos 
kötet minden ferences szellemb61 
élni akaró ember számára út"tt mu
tat. Megtanit ferences szemmel nézni 
a világot. A ferences vil~gnézet ily 
hangon és ily merészséggel még nem 
szólolt meg a magyar irodalomhan. 
Ferences szellemünk hitvallása min
den fejezete. Okvetlenül szerezzétek 
meg, testvérek! Ara a mai viszonyok 
közt is kevés: 7.- P. 

ADOMÁNYOK A GY0NGY081 
F AJDALMAS SZtlZ {)J KEGYOL
TARA JAVÁRA: Rákospalotai hivek 
.14•1.20, Garampildl hivek 135.-, 
NaiiD'barae&kal hivek 70.42, Kányl 
hívek 50.-, Tarnaszentmiklósi híveit: 
40.80, Tatai hivek 41.70, Nagyréesel 
hivek 25.-, Ipolysági hivek 42.-. 
Igali hivek 82.90, Magócs S.-ai, Jász
berény 20.-, Tiplószentmirtoal hi
vek 50.-, Gólya M. Tiszaörs 20.-, 
özv. B. B.-né, Székesfehérvár 20.--. 
Csomai hivek 17.70, Páczlnl híveit: 
20.50, tlz pengót adtak a kilvetkezök: 
Várkonyi György, dr. Bogyi Gyula. 
F. R. Rákospalota, Jászdúsai hivek, 
Sz. J. Mátyásföld, Baghy F.-né, Tö
rilkszentmlklós. Sz. L. Bélapitfalva. 
A GyilniiD'ÖBI FáJdalmas Szizaaya Ju
talmazza meg mlndazokat, kllt: új 
szentélyét és kegyoltárát épiteni se
gítik! A kegyoltárra 11zánt adomá
nyokat mlndlg a kegyhely csekkjén 
(FáJdalmas Szúzanya kegyhelye, 
G:;öngyfis. 31.38L sz., kOidjOnk. 
Cres csekklap mlndea postAn kap
ható 3 flllérért. 

~ ~""' B~ lc4~i ú úiéui ~~ küUá. ~ l 
Ara darabonkint 20 fillér l 
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ÚJ KÖNYVEINK 
A KARÁCSONYI' KÖNYVE~POLCON --, ,--

llt:GJELE!IiT: 
Virágszálak Szent Ferenc éa tarsai eleléböl. Fiorl'tt: 

tSzent Feren~ elete legendákban ) Kö;;cgh~- :\I:
hály dr ford1tása. Ara ~- P. 

B:tr!(ellini -~agymimyoky: Szlénai Sas. Sza•nai Szen: 
Bernardin élete. Ara 5.- P 

SAJTO ,,L,,Tr: 

Hozn ik Rajner. OFM.: Krlsztus útján. Ara <. - P. 

Ktss Szaléz, OFM: Mindent az Istenért! Lechner Mária 
Franciska anya jellemt·aj?.a. Ara 4.- P: (Ill. Ki-
adás ~ajtu alatt.) 

Di•m Im·e. OFM.: FerencPB szemmel. FPrenc·es térnak 
-- Mai fl'larlatok. Ara <.- P. D;lm lm't', OFM: EI[Yház i·s népist>g. Ara 7. P 

.\rp6dbúl Sant Marlit u.&ele&e (60 fillécl 
Pildalmu Szásaaya &...We&e (60 fillér) 
Jésu Sán t.las&ele&e (10 flll41rl 
1t111 •-• Tem u..te~• ceo filléri 
Lunll ~ (80 fillér) 
!lsáUút k- a s.-& C..Ud (60 fillén 
!bent Eraéltet u.tele&e (10 fillér) 

A LELKI 2LET FERENCES MESttREI: 
Szent BonaYentúra: A 16lek 6Ual r.&ealaew: (3.50 P.l 
M11in6i Jakab: A -ae& -rimoka. Lelkilllet isknl~-

Ja (3.50 P., 
~ent BonaventUra: Tlkéle&euéa JiJa tilkre (3.- P.l 
P Szedö Dénes: PIIUoaaell& 13.!10 P.) 
Szent Bona\•entúra: Bea6i«etell; a lelkemmel (3.50 P.\ 

GYONGYOSI PERENCEl KONYVEK: 
P. dr. László Akos: ·' rerenres iskola terméllwetböleH

letl problémái (4.- P.) 
P. K6nig Kelemen: A u.-aéQ eoházak ~ce 

(5.- F.) 
P. dr. Nagy Ko11.>1tantin: A man'&r lllatollkas ~bú 

DeDU~eti aill&tai (4.- P.) 
P. :-lémeth Luciusz: A tereace& renlisabáty &6kélete.

sége (3.80 P.) 

P. Unyi Bernárdin: A mohácsl rerenceRk története 
(4.- P.1 

BGYf:B FERENCES KIADVANYOK: 
P. dr. Dám Ince: Ferea- Misllúlé (kötve 4.- P.) 
::\lajsai-Dúm: Szent Ferenr VUá«i (IR.) Rendjének 

vezérkönyve (2.20 P.) 
Dezsö István: P. Florentini Teodóz élete éa a Keresz

&ell Növérek &úsula.. (2.60 P.) 
Dr. Monostory Elekné: Aa én ldm (40 kereszt6U el

mélkedés) (3.- P.J 
P. Dám Im-e: Krisztus a világegyetem királya. (1. - P.1 
1'. Dám lnee: Duns Scotus mlveinek kritikai kiadása. 

(:!.-·- P.) 
Su-.nt Feren~ biv! Tobor1.Muzet Szent Fereu,· lll. 

R<·nd i dl<'. ~~u l1llér.\ 
.J"-~ ie1..1 .il\\-·encd Ji"& us neve éti a t·erencesek. (20 lllleL' 
Puszt.ay Gábor: A Ferencrend szociálill alkoü..cai. (20 

lilll!r.) 
Szálláskereséshez hordozható szentkép. (3.- P 1 

~:rvin Gábor: A tökéletetilléK felé. (40 fillér.) 
:VIaros.szélti Zoltan: A szentkúti búcsúsok n:romában. 

20 búcsúsdallam kottáva l. (50 fillér.) 
Balanyi György· Anima Franciscana. Ferences lélek. 

(3.- P.\ 

Magyar Barát kiadóhivatala, 'Vác. Postall.Sk 18. 

lrógép! 

Számológép! 

Szonó és 

összeadógép! 

K61e.öas&, vétel, ceere. elad'•· 

Nqy rakt6r új ée ujjáépített "~pekhöl 

Vajda Zoltán .16zNef 
ri p U 

KINpeNt,. Klapka•u. 3 a. 
Tl'll'fon: 1<12--l<n. 

Ked\'l'.s Olvasóinkért éti terjeutelakért minden 

hónap f'laö azombatján rel(gel 1 órakor szentmi

!lét mondunk a Gyönuiilli F'ldalmas Sdiunya 

keuol&árinál. Lélekben mindannylan kapcsolód

junk Jél:us keres.Wdoza&ába nea a aapou, & etrJ' 

~'UvYel, ee lélekkel 011tromoUuk a meanyel 

.,tyi& boCsánatéri. békéért. mllldeD ssilksé«iiakér&! 

• 
HALOTI'AINK: 

Kühár flóris USH. Budapest 
i i. l.á.!aló l.i. .. zlóné. .J ú.<zberény 

llt'l:l'düs JozS<"fnt'. Endrod 
ü. t'~jcih .Joinosni·. Sz(~ksl .. :•rd 
nr. Nau· Odünni·. St.ah.l!li<-• 

\ntalkO\"il''i )lárill, z":nl '' , .. 
lloihd .Julianna. \·.,:·, 

t:lhun~·t rlöfizetöinkért havon&. kit ueo&

rni-.·1 mulatnnk hl': l'i•·u11odjanak brkt'b!'n: 

-'-····''l:dtl v.:..~ ',, \! 1·: ·:.•·· ; .. ;.-··· 
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