
viselke djenek úgy, mint gyermekek : sétáljanak, kérdezzenek stb. Az áhítatra
vonatkozó természetes fogékonyságuk hamarosan szárba szök ik. Különösen
fontos szerephez jut ennél a nevelés nél a vasárnapra eső ünnepek (húsvét,
pünkösd) otthoni előkészítése és fényes ünneplése a családi körben .

Nagyon természetes, hogy ünneplésre nevel a hitok tató ls. Megmagyarázza
iskolás gyermekeinknek az ünnepek jelentőségét és jelentését, és felkész íti
diákja it is örömteljes ünneplésre. Ezzel megerősíti a család ban gyakorolt jó
szokásokat, esetleg helyesbíti a hibásakat.

Ugyanezt a célt szolgálhatja a vasárnapi szentbeszéd is. A lelkipá sztor a
fiatal és felnőtt híveknek egyaránt útmutatást ad arra, hogyan hassa át egész
életüket a vasárnap öröme és az örök élet reménye.

Felhasznált és ajánlott Irodalom:
O. Semmelroth : Gott und Mensch ln Begegnung, Frankfu rt a. M., 1958. - Ch. Jones
G. Walnrl ght-E. Yarnold : The Study of Liturgy, New York, 1978. - Boda L.: Erkölcs
teológia III, Budapest , 1980. - J. H. Emmlnghaus: Ole Messe . Wesen- Gestalt-VolI·
zug, Wien , 1976. - J. Steiner: Ole Messe mitfelern , Wien, 1979. - J. Dl Giacomo:
Ouestlons Young People Ask about Jesus and the Church, Chicago, 1976.

Ruzslk Vilmos

MARILLAC SZENT LUJZA ~S AZ IRGALMAS NOV~REK

Párizsban nemrég egy vaskos kötet jelent meg ezzel a címmel : .Hlstolre
de 1'J:glise par etle-mérne" : az egyház története, amelynek írója saját maga.
Maga Jézus Krisztus egyháza mindennapos életével, évszázados küzdelmeivel ,
hőseinek, szentjeinek emberfeletti áldozatával és mindeneke lőtt kegyelm i éle
tével. Szemlélhetjük, hogyan terjed a Krisztustól hozott evangéli umi láng, a
szeretet a világ javára ezeken keresztül az egymást követő századokon át.

De Paul Szent Vince (1581-1660) evangéliumi személyisé ge ural kodi k az
egész 17. századon - jegyzi meg Jacq ues Loew a könyvben. Az igazi kato liku s
reform hivatott mestere lett Franciaországban és múvelnek terjedésével az
egész világon . 1619-ben a gályarabok testi-lelki gondozását veszi magára, akik
nek nyomorát tapaszta latból ismerte. Elindítja a fiatal papok lelki és szellemi
képzését ; létrejönnek a szemináriumok, a felszentelendők lelkigyakorlatai és
a híres keddi konferenciák, ahol a papok salne-lava nyer továbbképzést. 1625
ben a MIsszióspapok Társasága (lazar isták) Szt. VIncévei az élén az egyszeru
falusi népnek hirdeti az evangéliumot népmissziókban. 1633-ban kezét a legé
getőbb pontra teszi : Az általánossá vált emberi nyomor jaj kiáltása hangz ik
mindenünnen, és érzékeny papi szíve belésajdul. Már előbb is, de főleg ebben
az évben sikerül mozgósítania a női lélek áldozatkészségének hihetetlenül nagy
energiá it a szegények érdekében a szeretet apostolkodására.
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Az arisztokrata és polgári családok asszonyai voltak az elsók. Chatillon-Ies
Dombes Lyon környékbe li plébánia nevéhez fúzódik a plébános, de Paul Vince
elsó alap ítása. Meglátogat egy családot, amelynek minden tagja ágyban fekvó
beteg , a helyzet valóban siralmas. Vasárnapi beszédébe n felhív ja rá a hívek
figyeimét. Délután , mikor maga is elindul felkeresésükre, látja, hogy sokan már
visszafelé jönnek üres kosarakkal, mások meg odafe lé tartanak ajándékaikkal.
Odaérve látja, hogy el vannak halmozva élelemmel, de egy hét múlva talán már
senki sem gondol rájuk. Mennyi jóság az emberek szívében, - de a cselek
vést meg kell szervezni. Igy születik meg az ún. "Szeretethölgyek" Társasága.
Jóságos családanyák kötelezik maguka t az ínségben szenvedó k rendszeres
látogatására és gondozására. Vince szabályokat ad nekik, lelkil eg képzi , fel
késziti őket oktatása ival. Igyekszik minden plébánia számára megalak ítani a
csoportot, egyházi jóváhagyást. kegyel mi ajándékokat szerez nekik. Külön fe
jezetet érdemelne a h őst ö rt é net . az egyre sokasodó plébániai egyesületek és
a bennük emberfeletti áldozato kkal rnüköd ö hölgyek útj a nemcsa k a t óváres
ban, de szerte az egész országban, sót annak határai n is túl. Ma 750 OOO tagja
van "az edd ig legjelentósebb nemzetközi szeretetmúnek" (vö. a róluk legújab
ban megjelent könyvet: La Charité Silencieuse - Zajtalan szeretet - , Fetes
et Salsons, Párizs 1983).

A szenvedó Krisztu s szolgálata az inségese kben nagy sikerrel megindult,
de nem minden nehézség és zökkenó nélkül. A hivatalok akadékoskodása volt
az egyik. Azonkívül nem minden szeretethölgy tudott Condé hercegnójének
nyomába lépni , aki 80 l épcs őt megjárva jutott fel a beteg szobájába, egy nap
felkeresett vagy 25 szegénylakást, és térdig sárosan érkezett vissza ... A fér jek
közül sem mindegyik egyezett bele, hogy feleségü k a pestises betegek ágyá
hoz közeledjék. Igy számos hölgy személyzetén keresztül akart megfele lni kö
telezettségének. A szolgák azonban nem mindig mutat koztak alkalmasnak
erre. Innen adódtak aztán a hiányosságok, amelyeket Szt. Vince észlelt, fóleg
a fóváro si szeretetmúvek múködésé ben. Hogyan lehetne ezen segíteni? - volt
az egyre égetőbb kérdés.

A falusi missziók során számtalanszor találkozott jámbor, istenféló leányok
kal. Sokan szívesen ford ito ttak volna hátat a világnak, hogy lsten szolgálatára
szenteljék életüket. de hiányzott a szerzeteknél megkívánt hozomány. Nem áll
hatnának be ezek a fiatalok a szegények szolgálatába lsten szeretetéból a sze
retethölgyek irányitás a alatt? Érlelte magában ezt a gondolatot , és kezdte ma
gát elszánni a cselekvésre. A fiatal falusi leányok egymás után érkeztek lsten
hivó szavára és Vince úr biztatására, aki kezdte óket elhelye zni a Párizsb an
múködó plébániai szeretetegyleteknél, fóleg a St. Nicolas-du-Chardonnet plé
bánián, ahol a vezetó de Marillac Lujza (1591-1660) volt, a leghúségesebb
segítő, akit özvegysége Idején mint a szentéletú " Le Gras kisasszonyt" emle
gettek. O volt az isteni gondviselés rendelé séból arra hivatva, hogy az Irgalmas
Nővé rek szület ö társaságának anyja legyen.
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De Marillac Lajos , Ferriere és Villiers urának leánya 1591. aug. 12-én szüle 
tett. Főúri származása ellenére a szegények jövendő anyja csaknem bölcsőj é

től , zsenge korától kezdve átment az árvaság és nél külözés minden formáján ,
s ezen kivül a lelki sötétség éjszakáin is. Gyermekkorától a szigorú szerzetesi
élet után vágyódik. Az lsten szolgája, akinek lelkét feltárja, mást javasol. Férj
hez kell menn ie. Tizenhárom évig tart házas élet e. Hűséggel szolgálja fér jét ,
fiúgyermekét sok gonddal , odaadással és az anyai szeretet melegével nevel i.

Mikor Szt. Vince irányitása alá került, előzőleg már részesült Szalézi Szt.
Ferenc, majd Msgr . Camus bell ey-i püs pök lelkivezetésében. Sok tökéletlen
séggel terhelve érkezett és a kétségek éjszaká jának közepén.

1623 áldozócsütörtökén - írja maga Lujza anya - nagy lelki letörtségen rnen
tem át, amely tartott egészen Pünkösdig . Az a gondolat emészte tt, elhagyjam-e
a férjemet , ami régi vágyam volt , hogy Igy elsö fogadalmam legyen megvaló 
s lthatö . vagyis szabadabban szolgálh assam Istent és felebarátaimat. Ezenkivül
kétségem támadt . hogy ez a görcsös ragaszkodás lelklvezetOmhöz nem köte 
lez-e arra , hogy otthagyjam és másik at keressek . Végül pedig a legszörnyűbb

kisértés szakadt rám: kételkedtem a lélek halhatatlanságában . .. Kétségek.
amelyek végül is odáig sodortak, hogy ne higgyek Istenben . Ez a hármas bl 
zonytalanság elképzelhetet len szenvedést okozott lelkemben .

A fény azonban felragyogott az agyongyötört lélek fölött:
Pünkösd napján, mikor a Szent Miklós templomban misét hallgattam. egyszerre
csak egy bens ö hang tudomásomra adta. hogy férjemmel kell maradnom. és
hogy majd el/ön az IdO. amikor a k örűlm ények úgy alakulnak. hogy szegény
ségi. tisztasági és engedelmességi fogadalma t tehetek egy Társaságban, ahol
más személyek ls ugyanezt teszik . Megértettem akkor. hogy olyan helyaz.
ahol sokat tehetek felebarátaimért : de sehogy sem értettem, miként lesz ez
meqvalösfthatö. mivel sok népet láttam ott kl -be özönlenI. A lelkivezetOre
vonatkozólag pedig azt a feleletet kaptam . hogy maradjak nyugodtan. és lsten
majd ád egyet . akit - úgy tűnt nekem - láttam ls . Visszatetszést érezt em
elfogadására . de végül ls beleegyeztem. Azt éreztem . hogy ez a változás nem
hamarosan fog történnI. A harmadik gyötrO érzés ls eloszlott. és szilárd biz
tonság lépett helyébe : éreztem lelkem m élvén, hogy maga az lsten mondta
nekem mIndezeket. amiket leírt arn. és hogy ha egyszer van lsten. nincs miért
kételkednem.

Lujza úgy jött ki ebból a vértanúságból, mint aki egy második keresztségben
tisztult meg, tündökölve, erősen és sokkal vidámabban. 1623 telén Camus püs
pök nem tudott elmenni Párizsba. mint ahogy szokta, és elküldte lelki gyerme
két Vincéhez, a gályák lelkészéhez. Mindketten kölcsönös Idegenkedést éreztek
egymás iránt : Lujza , mivel az atya falusiasnak, csiszolatlannak tűnt fel neki és
egy kicsit szomorúnak; Vince meg a szegén yekkel volt elfoglalva, és nem volt
Inyére előkelő hölgyekkel foglalkozni.

Nem sokáig késett azonban a felfe dezés. Lujza rájött , hogy az okosságnak,
bölcsességnek és Józan !téletnek mennyi kincse rejli k az új lelklvezetóben.
Vince is felfedezte, milyen fönséges szerepet tölthet majd be új lelki gyermeke
a szeretet műveiben a rászorulök nagy javára.
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Minden tehetségét fel kellett használnia tökéletlen ségeinek lefaragására ,
az életszentség felé való nyugtalan és heves törtetésének mérséklésére és
főleg lelki ismerete túlságos félénkségén ek és aggályosságának orvoslásá ra.
A bö lcsesség, nyugalom és józan érzék eszközeivel vezette át ezen a nehéz
iskolán. Leggyakoribb tanácsai : "Higgadt és nyugodt lel kiá llapot, engedelmes
ség, bizalom , és nem uto lsó sorban türelmes kivárása annak, hogy tisztán meg
jelenjék Istennek szent és imádandó akarata. "

Hosszú és türelmes képzési időszak volt ez: négy évig tartott, és újabb há
rom éves gyakorlat követte, hogy kia lakul jon az az életforma, ami re később

leányait kell ett megtanít ania. Mind ez a hármas elv irányítása alatt, ami gyökere,
veleje és tenge lye a vincés aszkeli kának : "Szeretni Istent kezünk munkájával
és arcunk vere jtékével. - Jézus Krisztust látni a szenvedő felebarátban , sze
retve és szolgál va Urunkat mindegyikben és mind egyiket Urunkban . - Soha
elébe nem vágni az isteni Gondvi selésnek, hanem lürelmesen kivárni paran
csát."

Igy lett de Marill ac Lujza egyik legbuzgóbb szervezője a szeretetmú veknek,
amikor annak ideje elérkezett. Ekkor már özvegy, és fogadalmat tett , hogy úgy
is marad . Férje, Le Gras Antal 1625. dec. 21-én költözött az örökkévalóságba.
Nagy türelemmel ápolta több mint két éven át ; jámb orságával és imáival elérte,
hogya beteg nagy békében fejezte be életét.

Mint láttuk, eleinte húzódozott a felelősségvá llalástól. Vincének erős kézzel
kellett őt a szeretetm úvek felé irányítania. 1629-ig nagyon szerény eredménnyel.
Eleinte csak ruhát kér a r ászorul ök számára. Barátnő j éve l , Isabel de Fay-val
gyújt ik és osztog atják. (Lujza első társai, bará t női külön tanulmá nyt érdemeIné
nek!) Lassan rászárita magát, hogy látogassa a missziók nyomán felkutatott
szegényeket és testi-l elki baja ikon segí tsen, de ideje jó részét inkább imában
töltötte. Egyszerr e a kegyelem bevi lágított lelkébe. Nagy elhatározás lett az
eredménye : Egész életét visszavonhatatlanul a szegényeknek szenteli. Ekko r
írja neki Szt. Vince: "Végre, nagyrabecsül t Asszonyom l Nagy örömmel hagyom
jóvá ezt az elhat ározást. Miért ne, mikcr maga az Úr Krisztus adta ezt Önnek.
Járuljon holnap a szentáldozáshoz, vizsgálja meg hibáit elhatározásának szell e
mében ."

Három éves felk észülés után ez a "bátor asszony" - ahogy Vince őt nevez
ni szokta - elindult a hősies szerete t útján. Első útja Montmirail-ba vitte 1629
májusában. Magával vitt egy szabálykönyvet és egy tanulmányt Vincétő l arra
vonatkozólag , hogyan kell alapítani, szervezni és látogatni egy szeretetmúvet.
Megáldozott, meghallgatta lelkiatyja tanác sait, vette áldását és felült a kocsira,
amely tele volt ruhával , orvoss ággal , élelemmel. Egy szolgalány kísérte. Ebben
a hónapban kelt az a megindító levél, amely így kezdőd ik : " Menjen tehát,
Asszonyom , a mi Urunk nevében , aki küldi. Kérem az C isteni jóságát, hogy
legyen Önnel mindenkor, és legyen vigasza ezen a nehéz úton! " "Az Üdvözítő
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mlsszl ös életének példája áll előttünk annak végnélküli áldozatával, és mindez
csak Oérte fog történni I"

Igy járta be Lujza a párizs i egyházmegyét, Beauva is, Senlis , Soissons, Meaux,
Chartres városát és egyéb helységeket. A telet inkább Párizsban töltötte, láto 
gatva a plébá nia szegényeit. Nehéz lenne nyomon kísérni útjait. Csak a gya
kori levélváltás l e lkivezetőjével ad némi tájékoztatást. "Világosan mond ja meg
- írja neki Vinc e - , hogy tüde je vajo n bír ja-e a sok beszédet, és feje nem fáj
dul-e bele annyi zajba , gondba és zúrzavarba."

Milyen lehetett egy-egy ilyen " kiszállás", néhány példából elképzelhetjük.
Beauvai s város ában pl. a ké regetők mint a hangyák lepték el az utcákat, tere 
ket, kapukat és templomokat, inkább követelve , mint kérve . A város a rnlsszló
sok által ános főnökéhez , Vince úrhoz fordult , hogy csináljon rendet. Szent ünk
felment a szószékre, onn an magyarázta az egybegyúlt hivőknek a szeretetegy
letek szervezési módját, múködését és előnyeit. Örömmel látta, hogyan iratko
zik fel mintegy 300 asszony és leány a szeretet gyakorlására Lujz a any ánal.
Elosztotta őket 18 plébániára, amely eknek már megvo lt a saját egylete. A várost
magát felosztotta hat kerü letre. Megindult a szervezett szegénygondozás. Min
denki fellélegzett, a város visszanyerte rég i egészséges képét.

Csakhogy ném minden ment könnyen. A király helytartó ja pl. panas zlevelet
írt bizonyos Vince pap ellen, aki mintegy két hete érk ezett ebbe a városba,
és lebecsülve minden királyi tekintélyt, anélkü l, hogy a váro s hivatalos embe 
reivel tárgyalt volna, összegyújtött nagyszámú nőt de Marillac asszonnyal , min 
denféle korú és rangú személyből , rábeszélve őket , hogy iratkozzanak be va
lami egyesületbe, aminek ő maga adta a szeretetegylet nevet. Körü ljárnak
minden héten , pénzt gyújtenek. I:len jár az emlí tett Vince pap és vele együtt
mintegy háromszáz nő. Gyakran egybeg yúln ek, hogy hallgassák vezetőjüket.

Ilyen tevékenységet nem lehet tovább túrn i. - A kivizsgálás azonban elmaradt,
és a feljelentés ott ragadt a tú lbuzgó hivatalnok fiók jában . Látta ugyanis, hogyan
változik meg a város képe néhány hét alatt ennek a merész és ugyanakkor
alázatos papnak tevékenysége nyomán. Ez történt 1629 tavaszán.

Néha meg a plébánosok ellenkezésébe ütközött. Ez történt pl. Villepreux
ben. Szt. Vince elküldte Lujza anyát, kér jen bo csánatot. Vissza kell térni , ha
ez a plébános akarata. "Ez az alázatos alávetettség többet ér lsten előtt , mint
az a jó, amit ott tehetne. Egy szép gyémánt többet ér, mint egy kőhegy. Egy
készséges engedelmesség és megalázkodás többet, mint minden szeretet
cselekedet. "

Óvja attól ls, nehogy a népszerúség elkapassa. " Isten Fiáért mindent el
kell fogadnunk! Egy igazán alázatos lélek törekszik magát megal ázni, akár
dicsöségben, akár megvetésben, lebecsülésben van része. Úgy dolgozi k, mint
a méhek: összegyüjtik a virágport a harmatcseppek alól , akár üröm re, akár ró
zsára hullanak."
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Baauvais-ban búcsúzáskor ór iási tömeg örömr ivalg ás között kísér i kocs ijá t.
Egy kislány a kocsikerekek alá kerül. Csakn em gyász lett a nagy örömbál.
Lujza égre emeli kezét, és nagy kiáltással folyamodik Istenhez. A gyermeket
teljes épségben emelik ki a kocsi alól.

Vince úr időnként egybegyűjti leányait. Elmélkedés, olvasmányok, napirend
szerinti élet, előkészület a jó életgyónásra és egyáltalán egész életünknek örök
célunk, az lsten felé való irányitása voltak azok a visszatérő gyakorlatok, amik
kel művelte, előkészítette a tala jt - maga sem tudta, hogy mire: amit éppen
az isteni gondviselés akar .. . Lujza anya, amint így együtt látta Vince úr előtt

ezeket a minden áldozatra kész jólelkű falusi leányokat, úgy érezte lelkében,
ezek azok , akiket lsten Lelke ígért nek i még 1623 pünkösdjén. Ekkor azonban
még egyikük sem mert gondolni alapításra. 1633 májusában azt írja Vince úr,
hogy "szíve még nincs eléggé megv ilágosítva" , mít év ő legyen. Egy legyőz

hetetlennek látszó akadály áll előtte . Ezért Lujza anyát is csak türelemre, imád
ságra és a gondviselő Istenre való hagyatkozásra lntl.

Minden kísértéssel szemben, ami lelkében támadt és elhamarkodott cselek
vésre készteti, új lt sa fel inkább viss zavonhatatlan elhatározását, hogy életét
a szegények szolgálatára szenteli lsten szer é tet éb ől . . . Kövesse egyelőre azt,
amir e lsten meghivt a: vagyi s a mi Urunk rejtett életének ut ánzás átl Távol a
test és vér, az emberI okosság és akarat sugallatainak követésétől , hagyja
cselekedni az Istent. Csak Benne legyen bizalma , és meg fogja látni az O ter 
veinek megvalósulását ... Mivel néha úgy látszik, hogya jó , aminek elérésén
fáradozunk, az lsten ügye; eztán rájövünk, hogy nem mindig az . .. Isten or
szága béke a 'Szent lélekbenl O lesz az Úr, ha szivében béke lesz . Ezzel tiszteli
legjobban a béke és a szeretet Istenét, ha tel jesen Oreá hagyja magát .

Mi volt ez a legyőzhetetlennek látszó akadály? Női szerzetesrend és ugyan
akkor az utcákon és magánházakban való jövés-menés szabadsága akkor tel
jesen összeegyeztethetetlen fogalmak voltak. Nem is lehetett elképzelní, hogyan
törhető meg ez a begyökerezett hagyományos felfogás. Szerzetesnő és a klau
zúrában élő elzártság ugyanazt jelentette. Minden más elképzelés tehát meg
valósíthatatlan I Nemcsak a felelős egyház í vezetők felháborodott tlltakozás á
tól, de maguknak a hivőknek megbotránkozásától is egyaránt lehetett tartaní .
Bérulle bíborosnak, Vince lelkivezetőjének viselkedése volt a legcsattanósabb
bizonyIték.

De Paul Vince mégis egy csapásra összetörte a megszokott formákat. Le
ányai nem lesznek szerzetesnők. Nem lesz cellájuk, sem fátyoluk, sem védő

rácsuk. Lakóhelyük nem kolostor lesz, hanem egyszerű ház. Főnöknőjük neve
szolgálónővér lesz, a nővérek pedig "a szeretet le ányai." Tudniok kell, hogy
nem szerzetesnők, mivel ez nem egyeztethetó össze feladataikkal.

Ime a születő intézmény klasszikus jellemzése Szt. Vince ajkáról : "Kolos
toruk a betegek hajléka lesz, lakásuk a szolgálónóvér háza vagy egy bérelt
szoba . Kápolnájuk a plébániatemplom, folyosójuk a város utcál, Klauzúrájuk a
szent engedelmesség, amelynek értelmében csak oda mennek, ahová a sze-
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gények vagy betege k szolgálatára küldik őket. Rácsuk az istenfélelem; fátyo luk
a szerénység; fogadalmu k, amely biztosítja hűségüket hivatásukban, az lsten
gondviselésére való hagyatkozás; ünnepélyes fgéretük pedig Istenne k tett ön
feláldoz ásuk, amit kezébe helyeztek, mikor elvállalták azt, ami nagyon nehéz,
de szemében a legértékesebb : az O szolgálatát a szegényekben és betegek
ben. "

Vince úr vonakodása, amikor egyszer felismerte lsten akaratát, egyszerre
törhetetlen elszántsággá lett. 1633 novemberében azt frja Lujzának, hogy " ő r

angyala ik összebeszéltek, mert mi ndkettőjüknek ugyanazt sugallják" , és a kö
zeli megbeszélésig még buzgóbb imára kéri. Az alapftás nagy napja novem
ber 29-én érkezett el. A Szeretet Leányainak társasága megkezdte életét. Egy
kisebb közösséget válogattak ki a már ismert leányokból, és Vince úr Lujza
vezetésére bízta őket.

A nővérek kissé keményített fehér fejkendői (akkori falusi viselet) egyre
sokasodtak. Aznap elke zdett guruini az a kis hólabda - Szt. Vince szerencsés
hasonlata -, amelyik néhány év leforgása alatt oly nagy lett, hogy maga a
Szent nem hitt a szemének. " Isten gondolt rá, leányaim, mihelyettünk. Ot kell
tehát Társaságtok alkotójának neveznünk; és valóban az is, sokkal inkább,
mint bárki más."

A vincés elgondolás szerint a szeretetnek két karja van. Az egyik előkészíti ,

a másik szétosztja a segítséget. Az első munkát a Szeretethölgyek végzik, a
másodikat az Irgalmas Nővérek Társasága. Még Szt. Lujza életé ben mindenfelé
az országban, sőt messze annak határain túl terjedt a működésük. (ö tven és
fél ezernél is többen voltak már századunk ötvenes éveiben ; ma, alapf tásuk
350 éves jubileumán, mintegy 36 OOO a számuk .) Semmiféle munkától nem riad
nak vissza, akár betegek ápo lásá r ól, elhagyott gyermekek felkarolásáról, akár
a szegények oktatásáról, koldusok táplálásáról, hajléktalanok befogadásáról,
rokkantak és testi hibában szenvedők segítéséről van szó. Ott járnak a sebe
sült katonák között, a börtönök lakóinál, az elmegyógyintézetekben, mentik a
veszélyben forgókat, vigasztalják az elhagyatottakat, előkészítik nagy út juk ra
a haldoklókat; és ha van még ezen kívül az emberi fnségnek és nyomornak
valami formája, egyik sem ismeretlen előttük. A nagy karmester, Szt. Vince és
leghűségesebb segítője, Szt. Lujza alapján hirdetik életükkel : .Krlsztus sze
retete sürget minketl" (2Kor 5,14.)

Lujza anya életáldozatának dicsőséges fináléja azonban rohamosan köze
ledett. Szt. Vince úgyis élő csodának tartja, hogy ezzel a törékeny szervezette l,
sok betegeskedéssel hogyan létezhetik még; a természet rendje szerin t már
tíz éve halottnak kellene lennie .. . I:s ő áll az emberfeletti áldozatokkal tell
emésztő munkában, az Irgalmas Nővérek élén 27 éven keresztül. - 1660 feb
ruárjában kimerülten esik össze. A vég közeledik. Szeretné még hallani nagy
lelkivezetőjének utolsó szavait. Vince egyik misszióspapját küldi hozzá. Leányai
zokogva gyűlnek halálos ágya köré. O még egyszer és utoljára lelkükre köti
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örökségül a szegények szeretetét. Kéri az utolsó útra felkészftó szentségeket,
s lelke megnyugszik. Buzdítja a nóvéreket, tartsanak ki szent hivatásukban,
egymás szeretetében, Jézus Krisztus követésében és végül Szúz Mária különös
tiszteletében és gyengéd gyermeki szeretetében. Igy hunyta le szemét 1660.
márc. 15-én, 69 éves korában .

Krisztus, az í t é l ő Bíró, aki egyedül a szeretet törvényét tartja mérceként

szeme elótt, milyen tárt karokkal fogadhatta I A közbenjárására történt csodák
éreztetnek valamit ebból ... Az Egyház is örömmel vette ezt tudomásul, mikor
XV. Benedek boldoggá, XI. Pius pedig szentté avatta ; tiszteletre és példaképül
állították az üdvösségre törekvó hivók szeme elé .

AZ ~RT~KESEN mLTOTT VASÁRNAP TIZPARANCSOLATA

+ Kezdjük el az ünnepet megelőző este ősi keresztény szok ás szerint. Zene, olvasás,
játék, a szokottnál kissé ünnepélyesebb vacsora jellemezze a szombatot .+ Vasárnapra tegyünk félre minden kenyérkereső munkát : II cél a felüdülés legyen.+ A szentmise az egész nap hangulatát megadja.+ Forduljunk e napon mások felé , szerezzünk másoknak örömet, s adjunk tovább va
lamlt saját lelki derünkb ől.+ A zsidó közmondás szerint : .Bún. ha valaki ünnepnapon szornor úl" Ezért vlqasztal 
junk, betegeket látogassunk. és örüljün k, ha örülh etünk.+ Tartóztassuk meg magunkat az epés kritIkától. A vasárnap legyen a pozit ívumok
napja, amikor csak a jó felé állunk nyitottan.+ Keressük az emberi közösséget, ne húzódjunk vissza magányunkba. Gondjainkat
hagyjuk a hétk öznapokra. Közös asztal, baráti kör, kirándulás. játék : ennek ideje
a vasárnap.+ Legyen Időnk a csendes Imára ls. amikor a mennyei Atyával találkozunk , és rneq 
beszéljük vele hetünket.+ A rendkfvüllségek halmozása általában nem szerenes és eltöltése a vasárnapnak.
Sokkal többet ér másokért tenni valamit.+ MI oltja kl az ünnep békés hangulatát? A hajsza és a mértéktelenség, ami nem
csak az evésre-ívásra vonatkozik. hanem a szórakozások halmozására ls. Avasár·
nap célja nem az. hogyagyonverJük az Időt . hanem hogy feltöltődjünk .
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