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laadasul az ev vcqen a szcntev rendkivilli kegyelmeiert.
hanem »[ezus Szent Szive kiraiysaga« elott valo rneqhodolasul. 6 mutatta be most eloszor, 0 utana befoqjak rnutatni az egesz vilaqon.
Jezas Szent Szive litaniajaban imadkozni
szoktuk:
[ezus Szive minden sziv kiralqa cs kozeppontja, Azonban
a Szcntatua arra hivja fel az altala elrendelt Iij unnep es
I unnepi
mise' altal a katolikus vilaq figyelmet. hogy ncm
csak a szivek rejtett szentelqeben kell [ezus Szent Szivenek uralkodnia, hanern az egesz emberi tarsadalorn kiraluanak jelenti ki, mintegy az emberi tarsadalorn kiralyava
koronazza, elotte az emberi nem hodolatat
bemutatja es
HZ emberi nemet neki Ielajanlja.
Az 0 Ielajanlasat
k6veti
vilaqszerte a hivek Ielajanlasa
mar az evveqi .halaadas
alkalmaval es evcnkcnt mequjul az elrendelt napon.
]\z emberi tarsadalornnak ez a kiralpvalasztasanem
a lenyugv6 o-esztcndo n~hany orajanak szolott, hanem a
lira peldangonkint

1500 K. Negyed eyre 9000 K.

kuszobon
lev6 uiesztendonek:
cnnek es a kovetkezoknek
Krisztus kinilysaga
korszakanak
kell lenniok, az egesz
embed tarsadalomnak
meg kell h6dolnia az 6 kiralyi hatalrna es folsege eI6tt.
[ezus Szent Szivenek kiralysaga
nem most veszi
kezdetet.. A zsidok arrol vadoltak, hogy kinHlya teszi
maqat, Pilatus is effel61 vallatta:
Te vaqq- e a zsidok kiralua ? De 6 nem paluazott
a foldi kiraluok tronjara : "az
en klralqsaqom
nern e fOldr61 vale," Nern e foldrol valo,
nem innct szarmazik,
de itt a Ioldon akar 6 kiralt] lenni,'
aki nern versenqesre
es haborura, hancm bekere
es boldoqsaqra vezerli EI nepet,
Forradalrni
id6kben nerncsak a foldi kiraluokat
iizck cl tr6njukr61,
hanern mcqkisercltek
az istcni Kiralut is
mcqfosztani
orszaqatol.
A francia forradalom
lctette
az
Istcnt: scm Isten, sem egyhaz! Isten helyett mcqtettek legf6bb hatalomnak
a Iolseqes
nepet, az utca 'Iorradalrni
torneqet,

Azonban be kellctt latniok, hogy
meqsern
lehet
Istcnt egyszeriien
letagadni,
scm mennyei tronjarol
leranciqalni, tehat mcqeleqedtek
azzal, hogy az 0 befoluasat
kirekesszek
az allarn es a tarsadalorn
eletebol.
Az u. n.
liberalizrnus
korszakaban
jelszo lett: szabad egyhaz a szabad allarnban, azaz hogy egyik se torodjek
a masikkal,
az egyhaz intezze a maga dolqat ugg ahogy tudja, az 3.1larnnak scm k ell torddnie
az egesz
keresztenuseqqel
:
Krisztus uralkorljek
az egyhazban,
az allarnban a legf6bb
ur a nep. Ennek gyakorlati
mcqvalositasa
az egyhaz
elvalasztasa
az allarntol, am ely nagyon hasonlit
a rnai hazassaqi elvalasokhoz,
arnikor a hazastarsak,
akiknek ossze
kellene fogniok es egyiitt nevelniok
gyermekeiket,
kulon
utakon jarnak : nern torodnek
scm egymassaJ, sem a gyermekek sorsaval,
A Szentatya nern nezheti szotlanul
az allamok es
nepck eltavozasat
Istentol, a tarsadalomnak
u. n. laiciza-

lasat, arnikor lstent szarnfizik a torvenuhozas termeibol. az
'iskolakb61, a korhazakbol, rnaqaboi a csaladbol is, hogy
a laikus allarnban, amely Istent nem ismer, laikus iskola,
laikus hazassaq es csupa laikus intezrncnu legyen Isten
nelkul. Azert tij ilnnepet iktat be az egyhaz sok unnepe
koze : ,,jezus Szent Szive kiralysaganak" unnepet, Hadd hirdesse ez az unnep az cqesz vilaqnak, hogy [ezusnak nern
csak .a szivek belsejelien kell trent allitani, hanern az
eqesz tarsadalornnak el .kell ismernie ot Kiralqul, az 0
torvenuet szentul kell tartania, a ncplolscq fole az istenl
Sziv folseget kell visszaallitania !
Lehet-e szebb proqramrnja az uj evnek? Ha akarjuk, hogy visszaterjen a reqi torvenues rend, hogy a beke
ne csak papiroson legyen, hanern a szivekben, a csaladokban, a tarsadalmi osztaluok kozott, az orszaqban, a
nemzetek kozott, akkor vissza kell iiltetni tronjara azt,
aki a szivek Kiralya es a nemzetek Ura. A Szcntatua
programmja szerint:
ha ez a fold Krisztus orszaqa lesz,
akkor uralkodik rajta Krisztus bekeje!* .
Dr. HANAUER

A. ISTVAN

vdci pilspok.

Bethlehem.
Irta : P. LOMB OS LAsZLO.
Keleten a karavan utak rnenten, f61eg a varosok es
mcllett mindenhol talalunk karavantanuakat,
karavan-szerajokat

(2)
falvak

Ezen

karavanszerajok rendescn nequszoqben
epitett oszlopos Ielistallokbol
allanak, A heqqes videkekcn ezen celra Ielhasznaljak
a sziklabarlangokat, melyeket elulrol harem faJlal zarnak korul. Ezen szerajok forgaimasabb utak mellett oly nagy ok, hogy 150-200 teve malhaikkal cs
utasaikkal kcnuelmescn elferhet benne. A szerajokat nerncsak a cel-'
b6l epitik, hogy az ido viszontaqsaqai e161 legyen hova meghuz6dniok
a karavanoknak, hanern leqfokepen azert, hogy a rablobandak ejjeli
varatlan tamadasaitol biztositsak magukat.
*A rl1egylspiispo!c ur OmrHt6sdga

Sziv tronja

ele vezeti es keri,

Jezus Szentseq

Szive.

ujev

hogy

ki.is7oben a vacl egyhaz.n1(!gyet
lC'gyen Ikiralyunk
es uralkodjek

a Szenifelettiink

,1'\ karavanszcrajok telviz idejen, rniddn a rossz utak rniatt a
karavanszallitasok
szunctelnek, rcndesen uresek, Ieqfoljebb a kornqekbeli pasztorok kercsik f61, ha az ida mostohasaqa
rakenuszeriti
oket.
Ilucn karavanszeraj
volt Bethlehem mellett is a [eruzsalern
- Hebron
-Birseba-Egyiptomba
vezeto igen forgalmas es nagy fontossaqu kereskedelrni ut rnenten a varoska delkelcti reszen .

.

Midon Szuz Maria es sz. J6zsef a nepszarnlalasra
Bethlehcmbe
mentek, ebben az elhaquatott karavanszcraj
sziklabarlanqjaban huztak
meg maqukat. Bizonu naqqcn szeqcnues lakas volt ez David kiraiyi
sarjadekanak
I A barlang teli piszokkal, fereqqel, allati hulladckokkal,
nqirkos szalrnatcrmelekkel. Megremeg lelkunk arra a gondolatra, hogy
Isten ezt a heluct jelolte ki eg!jsziil6tt Fia szuletesi helqenek l Nern a
kiraluok Ienues palotajat, hanern a leqelhaquatottabb
heluet szernclte
ki erre. Ennel mar szegen]:lesebb hely 101 sem kepzclheto. l'Ileg az emberiseq sopredeke, a koborciqanu is sajat satraban yeti meg nuomorusagos vackat, de az Istcn EmlSziilottjenek
me!=! vilaqra
iovetelekor
sines helue, ahol harrnat gyonge taojalt meapihentetne. Meltan elrnondhatja majd egykor: a r~kaknak barlanqaik,
a madaraknak
Ieszkeik
vannak, de az Embcrfianak
rimes hova Ieiet lehajtania !
De' amilgen ell1agyatoU volt a barlanqi szallo az isteni Kisded
szuletesekor, annal fenyesebbe tette kesobb azt a keresztcnuseq halaja
es szeretetc. Azt lehet mondani, hoglj szmte versenueztek a kercsztenuek czen szcnt hely foldiszitescben. Voltak idok, rniddn meg elevenebb
volt a hit es aldozatosabb a [ezus .irant valo szeretet,
hogy ezen
sziklabarlanq ekesseqe rnellett elhornaluosultak
a kit'alyi palotak, de
meg Salamon ternploma minden ekesseqcvel es teljes pompajaval sern
vetekcdhetett vele! Sajnos azonban, hoqu napjainkban
a bethleherni
szentelu romjai - mert csak azoknak lehet nevezni - csak a regi letunt dicsoseq porladoz6 rnaradvanuai. De . igy is kcdves,
vcqtelcnul
becses ez nekunk. Hissziik, hom) a ~{eresztenyseg ezen leqdraqabb
kincsct harnarosan a hely szcntseqenek meqfelelon ujra fel fogja disziteni az aldozatos kegyelet.
A szuletesi barlang fole meg sz. Ilona csaszarne
Nagy
Konstantin anyja - erneltctte a jelenleqi bazilikat, arnelq masfclevezreden keresztul sok kisebb-naquobb valtozast szenvcdett,
Hossza 33
rni, szelesseqe 26'30 m. Negy oszlopsor ot hajora osztja. Hornlokzaian harem hatalrnas kapuja van, de a jobb es bal teljesen be van falazva, csupan a kozepsot' hagytak reszben nyitva, Ltgy hogy az ember
csak meghajolva mehet be. A k6zepso kapu ezen furesa atalakifasan
csodalkozik az idegen, de erre itt sziikseg volt, mert a mohamedanok
sokszor 16, vagy tevehaton mennek be a katolikusok szenh~Jyeibe. Ezen

alacsony ajton az elocsarnokba lepunk. Innen eg1j nagyobb, ajton at bejutunk a bazilika hajojaba, arnelq gyon!:joru karcsu 6 m. maqas oszlopaival lchilincseli az ernbert. A hajo meqlehetosen elhaqgatott es csupan epiteszeti szepscqevel koti le figyelmiinJ<et. A neqqsor korinthusi
oszlop voros marvangbol van rnuvesziescn .kiiaraqva.
A bazilikanak teljcs attekinteset rncqqatolja egy otromba csupasz Ial, rnelluel a gorogkeJeti szakadarok a bazilika .hajojat elvalasztottak a kercszthajotol es szenfelgtol. A hajobol tehat egy' ajton at bejutunk a kercszthajoba es a szentelube. A bazilika ezen reszet kesobb
[usztinianusz csaszar epitette a sz. Ilona bazilikajahoz, midon a szamaritanusok keg1jctlen pusztitasa utan a bazilikat resteuraltatta.
A kcrcszthajo mindkct vcqe es a szcntelu Ielkorben vedzodnek,
A kereszthajo es szentelu alatt van az ercdeti sziklabarlanq, hol
az isteni Kisded szuletett. A sziklabarlanqba
ket lejarat is vczet a
szentelubol. 1\z eszaki tizenhat, a deli tizcnharom lepcsos. A lejaratok
Iqcn kcdves apro kis oszlopocskakkal vannak rmivcsziesen diszitve.
A sziklabarlanq kelet-nyugat
iranuaban 12'30 m. hosszu
es
szclesseqe atlaqosan 3 m.
Megillet6dve rncquunk Ie a fold e legszentebb
barlanqjaba,
ahol sz. h~tiink egyik lc!,}szentebb miszteriuma ment vcqbc : a viJag
Vilaqossaqa Sziizt61 szuletett, Balkez Ielol egy hofeher marvanu oltar
all, 1\2 oltar asztala alatt egy eziist csillag veri vissza a folotte eg6 15
orokrnecses szcnde fenyet. A csillagon e szavak olvashatok:
»Hit: de
Vir!!inr{ Maria Jesus Christus netus est«. Itt szuletett [ezus Krisztus
, a boldoqsaqos Sziiz Mari,atol.
(Fol!:Jt kov.l

[ezus a mi boldoqsaqunk.
r

19 szazad ota raqyog 'egy TIeVa vilaqtortcnelem
eqcn. Mellette elhornalqosul minden nagy ncv, mint a csillaqok a napfenueben.
19 szazad ota ncm foglalkozik az ernberiseq rnassal, mint a nevvel,
nern keres mast, 'mint egy nagy nevet, melunck hallatara elotor a hivok ajkarol a =Hozsann« udvszava.
»Hivatek az 6 neve [ezusnak«,
1925 eve, hogy e nev eJhangzott a jeruzsalerni templornban
s azota
r
'
hosszu szazadokon keresztul, milliok es .rnilliok ajkarol csak eg!:J nev
hanqzik : [ezus ! A kis gyermek edes 'atyjat, qondvisclo
cdes anyjilJ
keresi e nevhen : a beteg viqasztalojat ; az elet alkonuan leva tamaszat. Mi rnaqqarok e nevnck koszonhetjuk ezer eves rnultunkat
es 9
szazados hitiinket. E szent nev oszJatta eJ a poganysag
sotetseget e
'magy~r hazaban, e sz. nev csititotta 6seinket a tatar es torok dttlilS.

6
koraban : e sz. nevbcn tanacskoztak oseink torveru] hozo i a beke
napjaiban, e sz. ncv lebegett harcosaink ajkan a haboru borzalrnaiban.
E nev volt kiraluaink erosseqe, az alattvalok hiiseqenek zaloqa, a sz.
korona vedelme es a magyarok legszentebb 'imadsaqa. Boldog is volt a
magyar, mig e nev elt ajakan ; s boldogtalan, amikor errol a .nevrol
megfeledkeztek. Mutatja e nernzet szornoru tortenete.
Minden nemzet azzal tiszteli meg jeles 'fiait, hogy rendes
nevukon kivu! oly nevet is ad nekik, mclq a haza javara tett szolqalataikra es erdemeikre cmlekeztess
a honpolqarokat.
Igy nevezzilk
Istvan es Laszlo kiraluunkat szentnek, mert a magyar nemzetet szent
cletukkel erositettek a kat. hitben. Nayynak mondjuk 1. Lajos kiraluun. kat, mert hcsies harcaival faradhatatlan munkassaqaval
es nagy lelkt
erejcvel oly naggya es hatalmassa tette orszaqunkat,
amino nem volt
sern elotte, sem utana, Emlegetjilk Matyast az Iqazsaqo st,
Szcchenui
a legnagyobb magyart. Deak Ferencet, mint a haza bolcsct s nevuk ott
el a nemzet minden hu fia sziveben. Mennyivel inkabb keil, hogy Jezus neve ott tundokoljon a szivekben s ott eljcn orokk« az ajkakon,
aki nem egy nemzetnek, de eg!:) hatalrnas vilaqnak lett jotevoje,
szabaditoja - Es mit tett [ezus ? Sz. istcni tanitasaval, magasztos eszmeinek, csodalatos eletevel 'es nagy szcretetevel
ujjatercmtette
a vilaqot.
}\ kultura, mely Europat olu nagg!:)a tette, az 6 nevehez fuzodik. 6
teremtette meg a ker. civilizaciot, rnelu 19, szazad ota az ernberiseq
legnagyobb aldasa es buszkeseqe,
Nern tagadom, az emberi szellem, a haladas nag!:) volt a [ezus .
elotti korban is. De mit eli, ha hianuzott belole a testveriseq nagy
eszrnejenek, az egyenloseg es szabadsaq
nagy erzelrncnek
vilaqossaga?! A.z emberi rneltosaq, jog es szabadsaq
csak maroknui nep
szabadalrna volt, mig a nagy torneq rabszolqasaq
ostorcsapasa
alatt
nyogott. A. felebarati szeretet isrneretlen fogalom volt; a gyongek ki
voltak taszitva minden jogi es tarsadalrni kotelekbol,
a not semmir.e
sern becsultek, a szeretetet senki sem 9yakorolta.
Ebben a sotet, barber korban Istennek kcllett kozbelepnic, hogy
e szornoru allapotokon segitve legyen. [ezusnak
kellett lejonnic, aki
megtanitotta az emberiseqet arra a nagy eszrnere,
hogy minden embernek egyell10 rcndcltetese van s igy mindnuajan - Istenbcn - testverek vaquunk, Ki merte volna a pogany vilaqban annak a szegeny
munkasnak, vagy szolqanak
azt rnondani : Testverem vagy! Te is
olyan ember, mint en!?
Senki. Ki latott a Cicerok orszagaban nagy
urakat, gazdag urnoket elzar~ndokolJ1i a betegek agyaihoz?
Senki.
Melyik patricius,' vag!:! bolcsesz merte volna megtenni azt, amit megtett IX. Lajos fran cia kiraly, hog!:) rabszolgava lesz csak azert, hogy.
masokat a rabszolgasagbol kiszabadjtson.
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Hal vannak a pogany korban a noi nem vedelmerc estiszteletere hivatott Iovaqrendck i' l Hoi vannak a korhazak es arvahazak
es
minden udvos intezrncnuek, amelyeket a Ielebarati
szeretet
emelt?!
EL:eket mind [ezusnak koszonheti a vilaq. Mext arniota [czus neve tundokllk a vilaq nagy egbo]tozatan, azota e nev lett a tortenelmi korszakok kozpontja ; e ncvben elnek rna is a ncmzetek : e nev jeloli ki utjat az orszaqok es birodalmak haladasanak.
E nev tanitotta meg az ~mbereket a hazaszeretetrc es hosiesseqre, e nev tettc szabadda a lenyugozott ernberi lclket : e nev mutatta meg az utat a boldoqsaq Iele : e nevbcn szaradnak fel ~ konnuek
es gyakoroljak a jolelkek az irqalmassaqot.
E nevbcn
bizunk es remenukedunk mi is; e nevbcn varjuk az uj esztcndore sorsunk jobbrafordulasat es hazank boldoqulasat,
Mert tudjuk es erezzuk, hogy a
nernzetek elete azon eszrnek es erzelmek erejetol filgg, arnelueket azok
vallasukban s igy [ezusban birnak. De tudjuk azt is, ahol megf<;>gyatkozott a hit, ahol a [ezus neve csak karornlasokban
121, ott az Or
kezcnek
es haraqjanak
bosszulo
suluat :erezteti velunk, arneluet
kovct a pusztulas, a nuomor es boldoqtalansaq, mint most.

De a [ezus neve a leqdraqabb

Mert- mi ez a nev ?
Az egyeni tulajdonsaqok
tabernakulum
s az erenuek ibolgacsokra.
Ha az apa, vagy anua nevet kimondom, nyomban el6ttem all az apanak munkassaqa, verejtekc, minden ese ekedete ; az anuanak onf'elaldozo szeretcte, josaqa es Iajdalrna. Iyy [ezus nevenek ernlitesere
felelevenedik
ur [ezus 33 eves Ioldi elctcnek minden joteternenue ;
az 6 bojtolese, imadsaqa, konnqhullatasa, szcnvedese es halala. [ezus
nevcnek ernlitesere kell, hogy eszunkbe jusson rnindazon sok testi es
lelki aldas, am it 6 a vilaqra arasztott es arasztani fog. Oh rni is lcnne
eletunk [ezus neve nelkul ? Pokoli iga alatt nyogo, szabadsaq
utan
remenutelenul eped6 rabszolqasaq,
=Nincs rnasban udvosseq, csak a J ezus neveben !< Nem csodalkozorn a szcnteken, hogy oly nagy tisztelettel viseltettck [ezus neve
irant. Sz. Pal 219-szer crnliti 14 level eben Jezus nevet, Sz. Ferenc
osszeszcdi Assisi utcain a papirszcletcket s ha azon [ezus nevet Iatia
irva, elteszi. nehoqg labbal, tapossak. Sz. Henrik kessel vesi meUebe
Jezus nevet, hogy mindenkor maganal hordhassa 'azt. ,Sz. Ignaez hamlmas rendjet Je;zus neven aJapitja, amikor. Jezlls tarsasaga
nevet
adj;'i neki. Jusztinian csaszar pedig torvenybe iktatja, hogg minden tOI'venyt a jezus neveben kell hozni. Oh, ma is az a boldog, aki Jezus
Mevet nem hagyja ki szamitasaib61, merf e l1evben van az a tudas,
es hatalom, mely minden kOrillmenyek kozott boldogga, megeiegedette
teszi
er:ngert.

az

nev

is.

hevero

Nines szornorubb,
tempi om, amelubcn

riszentseq,

lehangol6bb
nines oltar,

latvany,
mint
egy
rornokban
nines orok Iarnpa, nines
olta-

nern hanqzik benne irnadsaqos

enek,

nem

az Isten

iqeje,

csak pusztasaq es rornok minden. Iluen romokban hevero templomhoz
hasonlitorn
az ernberi szivet, a Szentlelek
templornat,
ha nern lakik
benne lsten, ha kiiizve belole [ezus. - Isten ternplomnak
teremtette
az ember szivet es sajat kcpmasat, a lelket tette benne oltarkeppe, ES
mig benne lakozott az Dr [ezus, mig hangzott
benne
az 6 neve a
lclkiisrneret
szava altai s amig a szivnek minden dobbanasa Istcnt dicsero enck volt -- szcp volt a templorn - az ernberi sziv, mert az
isteni keqqelern dicsoscqes
szent haza volt! Azonban
az id6 vas foga,
a szenvedclqek
vihara Ieldulta e ternplomot,
a Ielkiismeret
haranqja
meqnernult,
nern hangzik benne irna Iohasz : g!:Jasz cs szornorusaq
tanyaja lett e szcnt hajlek, - az ernberi sziv - rnert eltavozott
belole
Isten szeretete, el az Isten irnadasa. S2. nevenek dicserete. Akarjatok-~,
Nogy ujbol szep legyen e ternplorn ? Uml epitsetek
fel a [ezus nevere

en

az imadsaq cs a ker. clet altai.
Van nekiink katolikusoknak
egy szcp koszontesunk.
S ez:
Dicsertessek
a [ezus Krisztus. Ezt orokoltuk
- draqa
ernlekkent
jarnbor elodeinktol.
Ne 'szeq!:Jeneljiik ezt soha: sot Jegyiink
buszkek e
szcp koszontesre, arnelunek
kimondasaert
az .anuaszentequhaz
100
napi bucsut enged s arneluet maqa Lenau a protestans
koli6 oJy sze'Pen rneqenekelt :
«Ahogy mentern.: mentern ...
egy egy szerii
=Dicsertessek
Jezu S Krisztus 1« . , .
Koszont szclid hangon. En feleltern neki, honu clrncnt mellettern :
»Mindorokke
Amem !«' S ereztcrn szivemben.
Hog!:] bajos utarnban senki sem koszontott
Soha ennel szebben ... «

asszong

Irne, igy dicsoiti a mas vallasu Lcnau
a katolikusok
e legszebb koszonteset,
Es ez a kolto, aki faradt, banatos szivvel
jarta az
elet kalvariajat, nell) tudta elfeledni azt a szcqeru; asszonut,
akinek
koszontesc
ugy suqarozta
be a lclkct, mint a hajnal
a sotct
Ioldet,
Mi is jarjuk ez clet Kalvariajat.
Sokszor' cltevedunk,
sokszcr elszornorodunk, mert tapasztaljuk,
hogy sotet
az elet,
De ez-a
nev : [ezus,
felernel, erot ad; ez a nev uj eletet, uj boldogsagot
hirdet; e sz. ameiH
F1evben nines esiiggedes,
nints
i'emondas,
nines
ketsegbeeses.
esak
biza,kodas es remeny egy jobb jova utan.
Ebben a nevben 'kivanok magyar hazam~ak,
Szo,lnok
varosar.Jak, a »Kath. Elet« 0lvas6 taporanak
boldo£! uj esztend6t!

R1lDVANSZKY JOZSEF.
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lezu5 clcte a ss, mise szceteetasatban,
l\z crnberi

terrneszetet akarja az Eg!:)baz tamoqatni, rnidon !f
5Z, miset oluan tiiokzatosan
szep szertartasokkal veqzi. A sz. miseben
t6rteno sz. jelek es cselekrnenuek ismeretc, ertese nelkul nern is becsiilhetjiik rneltokep az Ujszovetseq ezen sze~tseges aldozatat,
Igyeksziink hiveink lelkehez kozelebb hozni az Egyhaz legnagyobb kincset : a szcnt rniset, Eloszor attekintjiik a sz. mise szertartasait, hogy egy kis elrnelkedesi anuaqot keressunk benne. Megnezzuk, hoquan tarul elenk titokzatosan J ezus elcte.
-1\z aldozopap belep a sekrestuebe es feloltozik, Ez eszunkbe
hozza J ezus csodalatos meqtestesiilesct. Halando termeszctunk
ruhaiba
rejti el istenseqet, mikor Sziiz Maria rneheben testet olt. 1\ papi ruhak a szenvedo Krisztust allitjak szernunk ele.
A Iepcsoirnatol a .Ielajanlasiq: [ezus elokeszulete szenvedesere.
1\ Iclajanlas : Krisztus az Olajfak he-gyen es cltoqatasa. Sanctust61 Urfelmutatasiq : kercsztut a Kalvariara es Ielfeszites. Urfelmutatastol
131dozasiq : kereszten fiigg, megha1, feltamad
Aldozas utan : rnennube
meg!:) es kozbenjar ertunk,
A lepcsoirnatol a Ielajanlasiq : [czus g!Jermekkora es nuilvanos
clete, 1\ lepcsoirna elott a pap melgcn mcqhajol vagy terdet hajt (a f6oltar eI6tt). [ezus is meqalazta
rnaqat, mikor a vilaqra jott. Hiszen
rnaqara vette az ernberiseq buneit, Artat1anul lepett ugyari e vilaq bunos f6ldjere, de ranehezcdo buheink miatt vadlottnak crzi rnaqat Isten
tr6nusa e16tt es szamunkra irqalomert esdekel.
-Folmenet
a Iepcsoima utan megcs6kolja az oltart, Krisztus
a jaszoluban csendes alazatossaqqa] kerte Istent bunernk bocsanataert,
'.Hz oltarcsok ietzi azon szeretetet, arnelluel. az emberiseq meqvaltasara
sietett.
-1\ tomjenezes 3 papos sz. mise kozben jejcnti, .hogy [ezus
erenueinek illata es kegyelmeinek boseqe mar a jaszolubol kiterjedt,
1\ pasztorokat es a harem kiralqt is odavonzotta ..
-1\ bernenet (introitus) kifejezi a Kisded forr6:vag'lat,
hogy
bennunket nuomorunktol, buneinktol megszabaditson. Sirasa cs konnpei'
is bankodas allapotunkon .
. -A Kyrieben kozbenjar erettunk artatlan szernenek sirasaval
es kicsi lenuenek sohajaval. Ernlekezteti rnenuei 1\tyjat elhaquatottsaqara,
Amig igy imadkozik az isteni Kisded, egyszerr~ az angyaJok
. eneke zendul' meg: Gl6ria in excelsis Deo l Dicsoseq a rnaqassaqban
Istenriekl Ujjonq az angyali sereg Isten szeretetenek csoditjan.
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=-Dominus vobiscum! - »Isz Ur veletck« A gyermekkor csondes elvonultsaqa utan nyilvanosan is fellepett [ezus, hogy a lelkeket
Istenhez vczesse. »Orcmus= »kal1'yaragjiink. Hiszen cqesz elete imadsag volt. meg ejjel is: a jaszoluban, a pusztaban, a he~l!::len!
- A lccke jelzi, hogy [ezus jovctelet a profetak elore meqjovendoltek. Keresztelo sz. Janos pedig be is mutatta a vilaqnak a megjelent Messiast.
'
- A lepcsoeneket szent lecke utan szomoru hangon encklik,
ha t. L unnepelues .szent mise van, rnert sz. Janos szava a ncpben
bunbanatot ebresztett. Csak bunbano szivekhez tud eljutni az evanqeliurn elevenito vilaqossaqa. Ilueneknel fordul meg szivescn a Mester.
- Hz evanqeliurn [ezus nuilvanos tanitasat es tctteit tarja
elenk. Fclallunk' tiszteletiink jeleitl. Hz apostolok es a nep is meluseges rneqihletodessel es irnadatos h6dolattal figyeltek az clet iqeit.
- Credo, az az Hiszekegy kozvetlen az evanqeliurn utan jelzi.
hogy ha a nep nern .is fogadta mindig hittel [ezus tanitasat, az apostolok sohse ketelkcdtek: =Hova rnenjunk, az clet igei nalad vannak ? !«
(Folyt. kov.)
mm .

.•••.....

A Magyar Puspoki Kar

fopa~ztori ~orrBv818~ol.

ssektakrot.
Anyaszentegyhdztol
kiilon vdlva kis

1i kiilonfcHe

II szektak : az
gyiilekezet~ket alkotnaks
ott az Evanqcliumot
sajat kedvuk szerint magyarazzak. A szeniirds ertelmet nern az egyhazt61 kerdik, mclq pedig
»az iqazsaq
oszlopa
es erosscqe=
hanern egyeni belatasuktol.
A szentsegeket taqadjak, nemeluek rnindeqgiket,
masok meg csak a
keresztseqef tartjak s ujra keresztelnek.
Nerneluek vasdrnap heluett ~.
szombatot iinneplik, pedig mar sz. Pa! raolvasott
oluanokra, . kik a
zsidounnepeket s ceremoniakat akartak visszaallitani.
Vannak, kik a
. szellemeket idezik s mindcnfele .hobortnak Ielulnek. Vannak, kik evangeliumi esteket tartanak, ahol tanulatlan ernberek, vagy ~eszedes anuokak .ulnek az anuaszentequhaz heluebe s akarjak eliqazitani
a vilaqot,
Vannak, kik arnerikai penzzcl gy6zik, tejet es ruhat osztogatnak s arvahazakat tartanak Ienn, ami szcp dolog volna, ha az arnerikai penzzel az amerikai hobortokatrrern hoznak magukkal s nero szandekoznanak
hiveinket hitiik{ol megfosztarii.
'
.
.
Nezzetek, K. H., mint szor port az ernberek szernebe a teveJy!
}\ nazarenusok, baptistak, adventistak
allitolaq sz entil I akarnak elni,
nem akarnak reszcqeskedni s karornkodni, irqalmassaqot akarnak gyakorolni; nos es nem tehetnek-e ezt mind az anuaszentequhazban
s
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ezert kcll-e nekik kivalniok kozulunk ? Nem voltak-e
az egyhazban
mindig irnadkozo s Istent hosiesen szercto szentek ? Azert kell-c az
egyhazi kozosscqet, az enqcdelmesseqet
megtagadni, hogy szentek lehessunk?! Nincsenek-e az egyhazban az irgalmas szeretetnek
csodai,'
sz. Erzsebet, sz. Vince s annui mas P l Azert kell-e a krisztusi egyseget, Krisztus rnisztikus testet szetszakitani, hogy arvahazakat alapitsunk?
Ki alapitotta az arvahazakat,
ki nqitotta az elsa korhazat,
ki orizte a
sz. Bernat-heqg lavinai kozt az utast, ki szabaditotta
ki a foglyokat,
nerncsak penzzcl, hanem ha kellett azzal is, hogy cserebe . maga alit
be a fogoly helgebe s helyette lancoltatta
meg maqat? l Ki tette a
szeretet, az irgalom s aldozat e csodait ? Nemde azok mind szerettek
Krisztust s az anuaszenteqghazat ? Azok mind, hogy krisztusiak legyenek, nem taqadtak meg a testveri kozosseqet s nem kerestek udvuket az egyhazon kivul l Aki ezt szem elott
nem tartja,
az rossz
utakra tevcd l aki onfejuen
s elvakultan ter
Ie az enqedelrnesseq s
testveriseq utjarol, az orvenube kerul,
Azzal veqezzuk, K. H., ez intelmiinket, mire e leveliinkben
mar fentebb ramutattunk : menjetek vegig a vilaqon s szarnitsatok ossze
a szektakat, a kulonallo s foluton szaporodo
gyUiekezeteke1. Kerdezzetek az egyeseket, hom1 rnikor keletkeztek
s (lg!:J talaljatok
majd,
hogy nemeluek 10, rnasok 20, isrnet rnasok 60 vagy 70 ev elott tamadtak. - Hallqassatok meg a sokfele tant s azt latjatok, hogy mindegyik mast tanit. Oriasi vasar ez, hoi mindenki a maga portekajat kinalja s dicseri, Azutan pedig terjetek be a piacon a1I6 rcqi katolikus
dornba s a dornban magatokba s elrnelkedjetek azon a krisztusi szon,
mely a falakrol, az uveqfestmenuekrol
s az oltarrol zsong
fuletekbe :
»Te Peter, azaz koszal vagy s e koszalon epitern fol anuaszenteqqhazarnat« s azon az apostoli szon : »Krisztus szerette az anqaszentequhazat es onrnaqat adta erte, hogy dicsove tegye.« (Efez. 5., 25.) Am it
az Or akart, azt akarjuk mi is; mi is szeretjuk az anuaszenteqghazat s
szeretetunk s hiisequnk s enqedelrnessequnk altai dicsove akarjuk azt
tenni. Az egyhaz dicsoseqe gyermekeinek huseqe,
melyet meg ne ingasson sem tevtan, sern csabitas, sem rossz pelda I Hivek akarunk tehat lenni s a huseqben halalunkiq kitartani Krisztus
Urunkhoz
s az
angaszenteqqhazhoz.
Amen.

+
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Emleksorok -ujevre,

.

}\z .,eletet szeresd az emberekben,
ne a haldoklast,
Kedveld 1I
lelek napsuqarat,
Oda vonzodj, ahonnan a mosoly kikivankozik.
Ahol
az arnuak jarnak, ott valahoqu a kisertetek
fa9!:Jaszto
leveg6je
der-.
mcszt. Az ne legyen vilaqod.
'

Pi furqescq, az elevenseq,
a kedelq a lelkiseqnek,
a szellernnck
vetulete, tukrozodese.
Olqan ertekes vagy, arnennuire
kiragyog beloled
a josaqos lclek, A josaqos szepseq a legnagyobb
kincs.
Aranuos vagy, mikor kedvesscqedet
emelkedett
lelek suqallja,
Az ilucn egyeniseg
kore gyuJekezunk
Lenuedbol
kedves
harmonia
arad. Beszcdednek
van zcneje, hogYI sebeket
balzsarnozzon
es felhoket oszlasson.
.
,
Mikol' nem keresed magad, hanern mint a napsuqar
ragyogsz
minden
arcra, szivbe - akkor toltod
be hivatasodat.
Elfoqulatlanul.
szeperzekkel
all mindenkivel
szemben.
Polernelo
es boldoqito
minden
tole emelkcdni. r
De a szep lelek azt is 'keresi,
kin torhctne meg Jegszebben
szivcnek-lelkcnek
kisuqarzasa.
Ne feledd: annuira viraqoznak
ki rejtett
riigyeid, amennuire
lelkcdhez
valera bukkantal,
Nezd a f61kel6 napot! lotte clott a harrnatcseppek
eszrc
se
vevodnek
'es a napsuqarban
... draqakovekke
vallanak.
A viraqok kis
tundcrek,
raqqoqasok
lesznek, mintha feledtetni
akarnak
a latohataron
tornuosulo felh6ket.
Sok arnuek fckszik bensonkre. Kell az a kabito tiinderi
vilaq,
amelyik beliilrol csillog. Legy, szirrnaidnak
ahitatos ore. £16 udeseqedet,
ragyog6 hamvassaqodat
ne vesztegesd
el veszelues jatekokra l Szent
celbol hosszu utra kaptad ezcket s rnilqen konnuen elfogynak!!
A kis rneh gazdagszik,
mig, keresqel : ilIatosan,
himporosan
ter meg otthonaba, .Guujtsd te is a szcpet,
ellesztqesd
a bimbokat,
Tiszta ablakon ereszd lakodba a fenyt
es sokat,
na9!:Jo? sokat rejts
el be~61e.

""._

s ...

gyujt6lencsed,
hogy tudj az elctnek lagy szellenni. H~ a ~otet ejszakabol
annyit is vehetsz
'121"
mint a sz, [anos-boqarka,
az Eg mosolqa pirul arcodon,
JUSSOl1 egyre
cszedhe : minden adornang
es seqitseq
onnan
feliilr61 ered.
Akik
szcmukkel-sziviikkel
az egre
neznek, elbirnak
Nagyracsinaltasd

lo]e, melenget6

napja

az eJetteJ.

mm.

qurikert.« Parancsolt iinriep. Bo]t
}\z isteni Kisded aranyos
nines.
Sz. rnisek : 6, 7, 8 sts.
mosoluabol rank derul a
6rakor.
gondtalan cqbolt, Ke~je nem
ismeri a ztirzavart. Ahitatos
eiso pe],H:eK U 1E'lf j'iAP:=
figyelesbe merult szemek su. lAJ'i! EI ne feledjiik onwtlgunkat es csaladunkat
[ezus Szentqaroznak ra. Mind a sotetseqes Szivenek
telaianlani,
hogy
seqbol iranyodik ide. Eheegesz
even
at
mintakepunk
es
sek: vilaqossaqra es szebb
v~d6111{ legyen.
,
eletre vagyn~k. Es ... a fe}ezus Szent5'e-ges J'\eoet\.ek
szuld tehetseqeken, a kuziinnepc [anuar 3-an [ezus Szentk6do lelken isteni vonasok
seqes Nevenek
tis zteletet
a Iecsillognak meg. Kinyilt szirencrcndiek
terjesztettek
el.
Szent
vek szcnt erzelmei simogatjak a Kisdedet. Mint a ' Ferenet61 tanultak, aki meg [ezus
leirt navenek
tiszteletere
is vilagy szello suttog szavuk,
gyazott.
Sztenai
sz.
Bernardin
es
hogy altatoja legyen. ViraKaplsztranoi
sz.
janos
gyullaszgos' gyengedseggel
legel
tottak a hivek szivet [ezus sz.
rajta szemuk. Szinte szirneve irant szeretetre
es a Ierenmok szeretnenek lenni, hogy
ces
Bustisi
Bernardin
(t1500)
barmatosan-illatosan
vedirta
a
[ezus
szentseqes
Neveral
jek . .. }\ esillagok szende
sz616 zsolozsrnat,
VII. Kelemen
fenye area pirjan ... Alszik
mar
1530-ban
enqedeluezte
a
a Kisded...
.
.

Kiska~acsony

0,

(tieo: [ezus

korulmeteltetese.
Ez, alkalornrnal
elso ' csoppjeit '. szcntseqes
verf!l1ek, rnelu 'ma'jd . kereszthalalakor patakkent
foJyik valtsa-

onte

Ierenceseknek
eat az unnepet,
Aki [ezus sz. Nevet
gyakorta
veszi, halala oraian teljes bucsut
nuer, ha nines suluos
biine. }.berenybeii C! nap bucsu,
Lora-

P.

bos Laszlo beszel.

.
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Vteseentetcs
januar 5 d. u. fel
3 6. a temploei
el6tt ernlekeztet
[ezus keresztseqere.
E szentelt
vizzcl aldjak meg a hazakat a
kozepkor
ota.
Vtakcccsat
[anuar fi-an. Paunnep, Sz. misek : 6, 7,
8 stb. Az unnep f6targya:
a poqanuok meqhivasa,
EI@szor jonnek a bolcsek
(maqusos],
kiket
altalaban
kir;llyoknak
neveznek,
.A. sz. mise es a papi zsolozsma,
sot a hazszentelesi
sz crtartas
is
j6reszt
a 3 napkeleti : bolccsel
foglalkozik.
J\z innep masik kef
largya :
8
kanai
mennyegz6i
csoda es [ezus rneqkcresztelese
hatterbe szorulnak,

rancsolt

}i.asszentelesek
Bejelentestik

ianuar

a plebanian.

6-t61.
-

A Mao alti5sti ({5e, uj Iekete
zaszlajat szep heszeddel
aldotta

A III. Fend 60 gyermeknek
es
100 szeg~nynek
adoU r~szben
ruhat, .reszben szcretet-csornaqot.
Az
etoja

Upb5lg~ek
27 gyermeket

fol teljesen . a
oromere.

kongeega:::
6lt6zletett
gyermekek
nagy

A ferfi kongeegaci6

csalaszepcn .sikerult.
Farkas Istvdn Iomernok pefcktus kedves szavakkal
iidvozolte
a mcqielenteket
es
kifejtette
a kouqreqar ista hivatasat, Woflek Bti61 muvesziesen
szelaltatta

meg

dec. 27-en a 9

P, Romuald

oral sz. mise utan.
- Pasatbejatekok
karacsonu
elott az egyes
iskolakban
mind
szepcn sikeriiltek:
ternplom-teriben a Szivqarda, sipos-teri,
abo-,
nui- uti, ujvarosi
iskolakban. A
Ccnstantin-iskcla
elcsdasa volt a
leqkiarnelkedobb.
. Eguik - rnasik
jelenete k6nnyeidg meqhato volt.
eJruli.ink, hog!) az iskolak ilqenke]ll az irqalmas
szeretetet
es a
lelkek egyiith~rzeset
is nevelik.
K plebanian

1925-ben

keresz-

teltunk 346 fiut, 317 leanut. Torvenues:
627, torvenutelen: 36. Osszesen 663.
- Eskiuiott: 200 katolikus par es 15
vegyes par. Osszesen : 215. - Meg!zCtd:
148 ferfi, 152 no; szcntseq nelkiil 45,
ongyilkos: 6. Osszesen: 300. - Gyar-«
varosban keresztcltek:
82 fiut es 85
Ieanut.
Osszesen:
167, Meghalt: 87
ferfi es 76 n6. Osszesen 163.
.

meg hege-diijet 3 izben is,

rnert

a kozonseq . egyre
ujra
akarta
. hallsni. P. Mor a katolikus sajte
ontudatos
partolasarol sz610H es
a napilapok
k6ziil
a =Nemzeti
Ujsdgot« ajanlotta. Balazs Istvan,
Bede Laszlo €s Farkas Antal is sok
elvezetet nqujtottak darabjaikkal,

dias tea-estclue.

bt e6zs'afuzee
jat

P.

Iekete

Rornuald

aldotta

december

27 -en litania

az ernberi

sz iv szep

gilr61, a' kegy~letr61

aaszlameg
utan

es

tulajdonsaszolott.
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ANY AKONYVI-

Ugyeljen

KIVONl\T.

bevasarlasainal

Ujsziilotfek:
Tako Kalman es
Duska Mari1 0;1 Kalman,
Puskovits Janos "-... Jeres Irma lanqa
Olga,' Balogh Vig Istvan es Kis
Franciska
fia Istvan, Becze [ozsef es Hando Maria
fia Bela,
Hollo Ferenc es Foldi Maria fia
Andras. Fekete Matyas es Debvedjegyunkre!
receni
Viktoria
lanua
Aranka;
Kiss Ggorgy es Kardos Erzsebet
fia Lr ::~, Bodnar
Andras
es
Frvcach
Maria leanua Etel, KalBefordultam a konyhcira.
181 l~lih, q
es Farkas Maria fia
Kavet
f6z6tt ott a Sara.
Istvan, L>alazs [ozsef es Nasz
Ez a kcive de rossz lenne,
'J ulianna fia [ozsef, Bakos SanH09yha FRANCK nem
dor es Lovas Viktoria
fia Fevolna benne!
renc, Lazi Mihaly es Farkas KaD. 177 O.
I. - Ve. 4.
talin fia Mihaly, Zajacz Anna fia
[ozsef,
Vidak Maria
fia Janos.'
Fazekas Arpad es Czccze Iren fla Zoltan.
Horvath Istvan
es Fekete
Maria fia Ferenc, Kokeny Istvan
es Lukacs [ulianna
fia Bertalan,
Molnar Gaspar es Matyas Anna fia Ferenc,
Hajdu Janos
es Vigh
Maria lanua Kataltn, Katai Iqnac es CZ<1'" Emerencia
fia !\ndnis. Dosa
Pal es Zserczu Rozalia lanua Maria,
l

!l')

·kototfek: Naquhaju Istvan es Herceg Maria. Kiss
Julianna, Rideg Janos es Klrscaner
Anci, Kulina Pal
es Sternak Erzsebet,
Peli Istvan es Kover Maria,
Haquo Istvan es
Munkacsi Erzsebet, Csaszi Mihaly QS Mihalyi Julianna,
Or! Dezs6 es
Ozsvar Maria, Fekete Antal es Munkaesi
Erzsebet,
Szep Balazs
es
Pap [ulianna,
Pinter Sandor es Garancz Margit,
Haller Sandor
es
Agoston Etelka.
Hdzassdgot

Ferenc

es Teleki

...

.

SZERKESZTOI DZENETEK
dasaval

Kedves munkatarsainknak
teljes Uievet kivanunk !
Kerjtik a hatralekosokat,
Szerkesztesert

es olvsoinknak

hogy tartozasukat

boldog

es-

equenlitsek

es kiadascrt felel6s P. Msjssi J\Il6r.

Isten

at-

ki. .

Csizmadia

Figyelem!

Katena-utca

. fellykepesz,

Gyorgy

218t. szam.

Felvetelek az esti or akban villany ..
vHagitas melrett is hesziilnek.
J(_r:o:D:(J:(J:(J:UUI:r.onI_:a

!C!?o~~~!

i

J:I

tI(

di~a~ar~~~C

S

SZOLNOK
VIZTORONNYAL

S

I

S~EMBEN.

A LEGOLCSOBB'

!

bevasarlasi

forras.

_J:Q:O:IJ:():fz:uou:o:o:r_Xf

Neugebauer llntal szolnoki maIomtulajdonos tisztelettel k6z1i. hogy
rnalmat ujabban a leqklttmobb szerkezetU gozgeppel
szerelte fel s igy
blirmilyennemii cabonat a aeyrovidebb ido
alatt megOrolhessen.
Equben njanljll raktaron lev6 legjobb min6segii
6rlemer.yeit
ugymint els6rendii liszteit, dnra-, xorpa-,
tengeri- es arpadarait
a leqelonllOsebb
araaban. Koptato por 'szecskaval es renaszelettel keverve takarmanqozasra.naqgon
)6. Nagy raktar gepek es egyeb gepreszekben. Motor es gozgep
hianuos hengeren ek ki furasa rnersexelt
aron esskoz1ilt~tik. - Uzem lIaguitas folytan 1 drb.
90 H 16erejii Langen es Wolf nemetglJertmanuu Diesel motor elad6. Gepesz takatos tanonc felvetetik.

NEUGEBAUER ANTAL
es hengermalma

gepgyar

Villanuos
szereleseket
es iavitasokat gyorsan cs pontosan eszk6z61 szolid arak rnellett

Medgyessy

Geza

szerelo. Vereb-u. 2385 Uquanott
izzolarnpak

es csillarok

kaphatok.

tDDnIl.1J;I~J8IatBm

,

SINGER
varrogepek
reg

bevalt

mtnoseqben

j6

reszletfizetesre
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M.it alltok. itt tetleniil ?
meg 900 rnillio a poqanu ! Ennui
lelek nei'ldi16zi az egy igaz Isten edes; vila,gat es botorkal
a balva:nyok durva orsaaqaban,
,
Fctsirnak a Ielkek ; Vitaqossaqot.es eletef! Meg rank
aehezedik a biz onutalansaq
sotet kod,e es kozottimk, bennunk ·hlinykol6dik
a szenvedcluek mocsarlo tengere.
''-,
Mint a rahok szabad lelekzet utan kapkodunk
es
nines, ak i Isten orszaqat kitarna elottunk, 1\ gonosz szelFajdalmas

lem nyilgeit
erolk6destol.

•

hir:

saaqqatjuk

; verzi~

a

I

k ezunk,

szivunk

az

Katolikus lelkek! YaM szivetek, ~ogy tetlenul ne.zetik gy6trodesiinket?
}\z ordog, 8 tevelu,' a' bun martalekai vagyunk .es a krisztusi tfiz nern ilz, eroltet benneteket munkara ? Megalltok,
\ erzelegtek;'
sohajtoztok
es ... vege.
, .,
'
,
, Nern igazi katolikus az, aki imaval, atdozattal, fa ...
r8d,s~ggal, szoval neM! toreksaik a .katollkus 'Egyhaz ter ...
jesztesere, vedelrnere: itthon is, a p0ganyeknal is. }\ katolikus jelleqhez tartozik, hogy 'olyan mint II, napsuqar:
m,inden ember~ ig,yekszik megvilagitami.
Yrlm.
, Ria peldanyonkint

1500 K. Negyed ,evre :9000 l{~ ',;;

10 '

P.

Irta:
,

0'

;

'U)MBOS LAsZL6,

•
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:.111
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A szulefesi oltarral szernben egy kis meluedesbcn
la)a)j1;Jk
Harem Kiralilo~ oltarat, hoi a SZ, hagygmany
szerint a harem, napke-:
feU 'bolc~
Jma~d{a a~ lsteni
Kisdedet
es. *t~yujtotta
Neki ajandekat
,
.......
aranyat,'

mint kiral~nak,

.
:,1·'1

-

-

tomjent,

mint Istennek, murrhat, mint ernbernek. 91
'A Harem Kiraluok oltaratol 'let lepesnyire
van a sz. iaszolq
helue,
Karacsonukor
ide a ferenerendi
at yak gyony,orii
szinezust
..
\
j,asz(!)lyk~t helueznek, melybe az ejfeli mise utan egy remek Bambino- ~"
szobrocska t f'ektetnek.
Bethlehernben nagyon kedvesek
a karacsonui
unnepek.
Karacsonukor a szertartasokat
mindig a [eruzsalemi patriarka
vegzi.Kiil6n~s tim-nyel es pompaval unnepeltuk meg [ezus szulcteset 1916-ban.

,

Ml'Igl)ar tfizer ek kassalak
es budapestiek
voltak bea tor61{, hadsereqbe.
Hat honapi kernenu
es a magyar fiuknak
teljesen szokatlan
si~~tag fronti sz olqalat
utan ket honapi pihenot
osztva

!

k~pta~. ll, sinai sos sivataq nagyon megviselte 6ket. A pihenct Beth-;
Iehemban toltottek, hogy a ritka szep alkalrnat klhasz nalva,
tuzer eink
a karacsongi
Islentiszteleteken
teljes saamban resztvehessenek.

.

f

.

\

.

,
1916 dccemher , 24-en delutan 3 orakor
volt a patriarka
un.
,f
nepelues Ioqadtatasa
Tuzereink sajat kocsijukkal
mentek [eruzsalembe
26 lovas tfizerrel egy f6hadnagy vezetese alatt. Ok hoztak a patriarkat
Bethlehernbe a legnaqyobb
katoriai pompaval.
'

r

TLi !C':1>i'lJ: lr~r delutan 2 orakor Iolallottak
a sz. Ilona- bazifika
~)
el6fti hatalmas 'teren. Es rnikor a Iutar jelezte a patriarka
kozeledtet,
oly gyony6ru
es tiizes Rakoczut
fujt 45 tagu fuvos katonai
zcnekaruk, hogy Bethlehem tlzezernui
ernbere, akik a nagy tercn sz6rongtak
es a hazak tetejet elleptek,
uionqott
a boldeqsaqtol,
A bazilika,
a

zar_dfk

e~

a' qelh'~1Iemi kohazak
odon {alai erosen
yertek
Rakoczu-Indu!o
utolso akkordjait. De meg tovabb zsonqott,
az--a hejhleherniek
lelkeben, ~kik meg ilqert csudat sohasern

hallottak! A tizezernui torneq nem a patriarkat
es kipirulv.a tuzes .keleti szemekkel 'a zenekart
{

,,~

<

,

_,

.'

vissza

~ {t'I

_.'

,:.,

a

harsogott
lattak

es

nezte, hanern szaitatva
•

J

bamulta.

~,

,) F.. 'pa,triarka'nak unrrepelues
es s zertartasos
foqadtatasa
utan ' "
bevonultak a: D(lzilika~a ~s) innen a .bazilika melle 'Vepitett .sz.: Ka'talin' '
templQ,I1lPil. ahol, r0gton~ m~gkezdtti.!\: az iinnepelues vecsernuef
'
" '~V(2cs~rn'ye utan ' 8, pat'ritlrka 'visszavonult'
fogadta tiszlikarunk
tisztelgescH es meg!<,6szonte
,

!. " j. ~.

: ":'

'\

,

J

kolostorunkba;
ott
nekik az -iinnep,elyes

l~J
,,}' "
fO!lladtatast. ,Kalpni~~k

e~~l~ttllkiy~nult.,~k

e~.'ia,

~,,temp!o~~61,

~,wekar-

ra'lYai ejiik@~' vi~~fatnentek
8Z' i~kdl~te~tvet~kjs~ol('aja~a,
~~I,s.:z,!!!!aslil~.
volt. ;A re'ngeteg emb'e['t?meg kiser,te t_ii~,\rernKet. S.ok~fe'Of~~~~?~ta,~
es" f6lmasztal(
a haztetokre.
Amerr~
tuzersegUnk
elvonult,
cSIlKUg~
nyiizs6gtek .~.~ embeVr.'II' a ~aztei6k6n. »Elj~?«.t ,klaltoz~akQ,

~:O(:~'~P~-

jukat, kend~Juket
Ioboqta tak!'
.,'
,
lIyen toqadtatas,
es unnepelq
•

...

emlekezetes
Jelkeben is!
I

'.,',:,
_,'
volt' - Bethlehernbea.
-

lesz ae mcsak
-

....., ...

c, '

, ;i

meg' nem
az arabok,' ha~el1) mag!;lar ,tqzerei.pk

-

Brokke
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1\. f~r,.gnc~s,,Wis~~iqs~,Q.V·'~t~}~g.,
Szent eei]«, hoqu a pogiwy missiokat eloseqitse : r imaval es
anyagiakka!.
Ezert ig,yek'szik minel .szetesebb
korben a' hi ttcriesztes
rnuvet ismertetni
es jelent6seget
hanqoztatni, hogy a katolikus
hivekben az erdeklCdJst
folkeltse,
Missios' tevekenyseg r e es. apostolkedasra
nevel. Kill6nosen
segiten! akarja a- naquszamu (1924- ben 5:n terences
misszios kiirzet munkassagat:
alamizstuival es buzgo imdval. ,.
7

A, Iercnces

missziossovetseq
~gi partfoqoja : Pdduai S2, Antal
akarat. szerint misszionarius,
vaqubas. vertanu.
Nemes
pHdaja
epugy,
t
'mint hathatos kozbeniarasa
hivatasokat
is ebreszthet,
de egyben ,nag_y-,
lelkti
tarnoqatokat
es buzqo
k6zremiik6doket
is, tamaszthat
a
hivek kozott.
q.

t-

1""\

I

,':

I

Pendes tag ok: azok,
akik b'eiratkoznak
a Szovetseq nevsoraba : napehta, v'agy leqalabb hetenken] 'egg , iatyanwat'
UClv6zlegyet ,lmadkdzna'k, -a' ·'btisszi6k' iava~a ; tovabba
hav·an~erit· Jeg'81'abb '
200 K. arami-zsnaval,
barrnikep s~gitenek
a fdr'e~ce~ missiiol(
, ,
anyagi 'helyzetim,
Aki 200.000 K.- 1. ad, orokos tag lesz,
ilazori' "
is reszesil'l a2SZIDv.ets'eg' sz. rfJ:isei,ben, imal.ban, es j4i>£s~~kviseiben.
Az egesz tsaMd h~'i61(!js?'tag, ha'felajanl
sQot()moJK,q. ""::' " 'f:': '
\' I:, ,
..
1\ SZ6vetse'Q'lotevoi,
3kik evenk~ni
leg~jilbb'
lOO;O()();K., ,t
avagy 'egyszer eh!Hlk-beri {'milli6t adom~nybZ'n!~k. ) 1 - NI",'
,

'~s

vagy

~~g:~'.t

tJ1)f

r,~,\t

Ir-,'

~

.t1

c

-.

~,

"~"

,.

"YJ

.'

ta90kat

a he.lyi, il9~~ivo ves~i" ~er\' Ez "a!~arRm~a}, a~:, t~Jo!t.
h
a' ·k.i~ szabalyk6n~vet:
- melgre
a:l J ilgii'Jivo J~, ·{'nalLiJ1C , ,
Laszlo - ~avez~ti a: 'f61vetel- igazolasa(qt
Teheszt6It;,j

rneqkapiak

1t.Rilc; , ,;

p.wEoihbos
valar:t.leiyik
~

, \'

.t

'f!'!rel'lcrendi zarda sz6v~ts'e9i 49!Jvjv:6jetQI, i,nisl:)~U~').f'6,fl1at~i~·
~\,~\lt 'llj Ir~ .c,
«;, ~l .
ma~ast kaptak, hegy tagokat v: i6tev6ket
9!liijtAetn,ek.:_ 'es, 'l~,gBI'atih', "?
15~6,t s~e'r'e'fzrlek,'jp'b0~yurf ado~anyokllt'
.~!s r1e,~ekei) a}(ltan be'sz()l"
1'~

g~ltatfak "'a:'"l re~kbzeleb'bi 'jeienci:~hdi1i,
;d,fdtfl.\ :''iiguvi,vqi~H1Jt~,_~{lt(jg~7'
t
p:
-lJi ~....,;}

.
~1
."
tMzs'ko'hyv~IJe-."
.• ':.
... -9'\,.Ii

".'~.t~·ri
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1-\ rnisszicszovetseq
tagiai es iotevoi resz esulnek
IlZ
osszes
ferencr~ndi, szerzetesek es apacak imaihan es [ocselekedeteiben,
azont.,
. '
,
.
. kivti] azon ~q,k miseben,
malueket az eqesz Rendben, kOlonose_n a
,misszi6i{b'an es a sz Foldon. naponta fe.lajanlanak az eJ6 es .meqnolt
jotevokert srh.
'
.>
A missziokon segithetiink meg : . betyegeket gyiijtunk.
Nern
oJ.vasztjuk·l'~, csak levaqjuk b6 szeileL Stanniol, re,z stb, gyujtesevel,
Olasz-, Frencia-,
Angolors'zagban es Hollandiaban
skatuluat
osztanak
ki a csaladok es egyemik kozott ilye,n Ielirassal : »Emlekezz meg a
missziokrol«.
Ezekbe gyujtenek:, csaladi v. ti!Jilvanos osszejeveteteken
ahof csa'k tudnak. ,.
, ', ..
Ni'!~et- 'e's 'Fr anciaorszaqban
»Antoniuskinder
«,
»Petits'rnissi-onaires d. S. Antoine- SIb. azaz »Szcnt Antal gyerrnekei«,
,.Szent
Antal" kis misszionariusei« cirnen a gyermel{ek is benn vannak 'a Ierences misszicszovetseqben.
Havonkint, vagy kethavonkint
eloadasok
es szemlaltetesck
altai igyekeznek lelkukbe vinni a' misszio gondolatat. 1\ csaladok es a [arnbor egycsiiletel{ pedig rendesen irnadkoznak
a missziokert.
mm .

.........

l\. keresztenu
Ali egg kereszteny
,

Istennek

csalad,
csalad ?

a megszentelt

viragos kertje, meluben kertesz az apa,
De csak akkor lesz Istennek
viragos kertje a csalad, ha benne Isten el es uralkodik. Mert Istennek
.az a celja, hogy
a csalad .mar a fOld6n reszese' lequen ti
menngorszaqnak.
'

rozsa az annqa, viraqok a gyermekek.

, Es mi egy kis csaladnak a hivatasa ? A lelket es testet neveJ.ni _:_ egy arok eel erdekebcn - Istennek es az eletnek. A csaladnak tehat szentnek es boldoqnak kell Jennie s hogy az lehessen, tudnia
kell, hogy ezen boldoqsaqra
csak a keresztenu
erengek
gyakorlasa
altai juthat el, Azert nevezik a szent atyak a kereszteng
csaladot
hazi szentelgnek, hazi templomnak, melyben a pap szerepet az apa es
anya"a hivoket pedig a gyermekek toltik be. S amit itt a csalad tcmplornaba
~l~ulasztanak, az orokre potolhatatlan, vagy csak az Isten kiilonos keggelme altai, potolhato.
; Es mire lehet epiteni a k~r~szteny
csaladok templomat ? Az
imara es C;)' munkara, Az 'egyik ep oly szukeqes,
mint? rnasik. Iqaz
, a1 a kozmondasl »Hasztalan az ember iparkodasa, ha nem jarul hozza
Istennek aldasa.« Ezt 'az aldast pedig kern! kell ahitatos, buzgo es k,i~
:,j._.,.,

'.,j

"

tarto ima altal, Van-e szebb es mcqhatobb kep,
mint eg!:J Jmadkoze
csalad ? .A kis gyermek az '0, osszekulcsolt kezevcl, az anga az 6' m'elyseges ahitataval,
az apa az
komolu elmelkedo
eszevel oly' latvang,
ami ez embernek a lelkebe markol s onkenutelenul
is e szavakra -fa-

°

kad : Istenern aldd meg ezt az irnadkozo
csaladot I Sajnos
azonban,
vannak oluan csaladok,
hoI nem valami kedves vendeq 'az ·'imMsag.
S akkor csodalkozunk,
hogy nines rajtunk Isten alda sa ? ' Hany csalad
van, ahol sok a dofog es keyes a ,haszon;
sok a Iaradozas es semmi
'3 nuereseq, van jo uzlet, van jo Iizetes es a csalad meqis nelkiiloz;
HoI van itt a baj? A, csaladban,
amelg megfeledkezett
Istenrol s minden jo l\dojarol.
Pedig jaj annak a keresztenu
csaladnak,
ahonnan az
Isten eltavozik,
mert
ott a csaladi elet l1em mennuorszaq,
hanera
ures pusztasaq, ,
,
,
M.asodik alapja a keresztenq
csaladnak : a munka.
Maga'
az
Or [ezus is imadkozott es dolgozott nazarethi .maqanuaban, A.. kereszteny csaladoktol
sern kivan 6 tobbct, Es rni a, munka ? Istentol rendelt kotelesscq, tolutonos aldozat azokert, akiket szeretunk. Azert batran kijelcntem,
hogy kiki
olu mertekben
szercti
a csaladjat,
amily
mertekben
erette dolgozik.
A' doloqtalan
f'erfirol es a nagyon fenyuzo
asszonurol -ncm birom elhinni, h09!.J szerctik a csaladjukat.
Mert, am ely
,
I
'
"
ferfi eltudja nczni, bogy Ieleseqe
mint kuporqat,
hoquan hanuja a foltot a folt hatara, - egy olqan ferfi - ha ezerszer
mondja'
is, nem
szereti a csaladjat,
Vagy'az
a no, aki nem banna, ha ferje -iaromba
hajtana is a Iejet,
szinten , nem
szereti
a csaladjat,
ha
l1!in~jart
eskuvel is mondja.
'
Dolqozni kell a csalad minden tagjanak Isten
neveben,
mert
csak ugy lesz Isten aldasa a keresztenu csaladokon.
.

Hogy azonban boldog
legyen
a ker. csalad
else =sorban a
ferfiunak kell megtennie rnindent a csalad erdekcben. A. ferfi, mint apa,
mint- hazastars
es mint a csalad feje Istent heluettesiti
a fol116n, .Amini
Isten qondoskodik
a vilaqrol s annak minden
gyermekerol,
ugy kell
neki is az 0 kis vilaqarol,
csaladjarol
qondoskodnia,
hogy
semmi
szukscqet ne szenvedjen.
A. Ierf - mint hazastars
Krisztust is hcluettesiti
a csalad ...
ban. Amint az' Or Jezus' dolgoz0tt,
faradt,
'izzaqott
es meghalt az Ii
jegyeseert,'
- az eg!::lhazert, ugy neki is 121 kell kovetnie mindent;
hogy feleseget
es 9yermekeit
boldogitsa.
'Szivesen
hozzon meg ertilk
minden aldozatot
es ovja oket minden testi, lelki bajt6!', ,,', _,
De mint a csalad feje a Szentlelket
is helyettesiti' a csaJildbal1l.':'
A :Szentlelek
az, aki tanitja es korm<in!::lozza a" vHagot., A. ker'eszteny
apaf!ak is kotelessege
csaladjaban
'az igazsagot
hirdetni;
gy~rriIekeit

:", ,.r./
.•. ,........ {
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t~tek.. _. ,

'.JKqri'gr'eganista
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.
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Flt.t:klJ.~(stviin
Maw. f<.)'mernok" a ferri kongreqacio prcfektusanak tea-este.I'yi i:>eszM,je •
.'
"T

.. ~'

.'

--' .

.

,

.

Mefyen .tisztett vendegeinkl .
" -', -,' , ,
Kedves Kongregqnista Testvereitn !
;" "
;sngedjek meg; hogy n~h'any szoval pdv6~(S]jem a, mai estc^ ^
^ el~'6"nHil~ /
: ~lJ,9P'~r..~fOS~t;ef6W
meluen, risztelt !~~sflsagot E(:
af, este az
t;,· 'i.vanb~;!!~a-e~t~l!:le,'~erfi',~0l1gr~giaci6na~.', En~~k 34' ~st~ne,kcelia) ~I~gy
t,:,',: ~;^ :~:ongre,gaci6f eltet~, athato krisztusi ~zeret~tet apoljuk,
Hi'I.,
valahol
^
,,~zi.i,kse9!,yan a sz~v~k~t osszeforraszto oszin.W,>szer~tetre, ugy a-kengr~gla'ci:okban feltetIeniH szukseqes az, mert enelki.il el scrn kepz~J}Jeto
konqreqacio.:
i
,,,< ,"
," ' \ Hqgy mlert Maria konqreqacio a neviink, erre eml kerdessel
", tudck leg!obban fele~ni. L.il]et~,e,:a kat01ikos ferfi,t:mak 'szeltb iqg~lja,
"i: ~int '(I: min,datl'nyiN:nk s{:e,rlet6 edcs Anyja, .a Oqlp.ogsagQs.Szuz Maria
( ,~ki',a noi leleknek is }t?g~zebb eszrnenue ? A kong~:e,g~cj6.Sz.u,2,f\Jf!:lbnk
ilszreret~ben es szere'te'teben egYQsit, bogy az , 6 par,tfo,gasa alatt, Wke..,
. t...~....
, pe~zuk es 9lja\{oralj'ttk rnaqunkat a katolikus erenyekben.,
~'
'. ;,::,',.:',. A kaJolikus,. a kongr'ega!}ista erenyek cs~k ugy {ejlod~e~ ~ben~
,"lillnk, na oszinte! szeretet .meleqiti, tartja ossze a^ Ierfi kongreg~ni~h}k
" :1eiy.et:~Ho9Y'mily haral!ll~!'i diadalmpk.~t ertl 131 az oss~~f()g?, kri~~tusi
~!ier~~~t,,azt l~gfeny_esep~etJ{'biipnyitjak '
<0$ keresz;~e,i1Y~Jit' k!K,~t;,a
^
.,;;kri~~tusi."si~et~tet ~~t~t~tt. A i!egna~~oQb 'uldofesek
alatt.' ;t~F;~~~rprtl
,'"
ttik\i'yettan)l)lal~l~ )s~~nvedni s •vegU!.:is '!I~~M?zt~,k a' _~o~;Jii~~j~gptJ
',;am;eI'y_ oKet ii.J(t5zt~'.Nekiink ep oly nag_y szuksegUnk va~ 11 az jfj~~efog9 katolikus szerctetre, )Jlint az okere~ztenuekn<?k: ,M.a::is Ioluik a
;;,:~~~esthhlyl
"I1.fl(t6zes~~:'
ha nem'i's
a regi e's~k6i6kkel
es neroi w;od,on..
"":"'.~ ""'n
(- fla: 8'Inai:'vllagoan es :kftloriosen
itt
nalunk
Szolnokon
ncm is kell verr.,
''':'
,
szenvedniok a kafblikusolma'k, de' suriln b&llanak 'a'pro' kis
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s~6vai;. ejtett ~zllnls,ok;s ~jZOn~ ..9!:1~~ra~:~1~9a.
~~.-.~~!ppe
,.··.'~~%~'r~gltij
iigyesen odavetett gunyra, va'9ll k~l:desr~ ~ep,~~:,elt~,ga~~i,)v\ingJ~~j~bt.
esetl?en elhallqatni, hogy a katolikus, ~n 'ligy ,erze.~, '"hogy fia az os"~, tro~~ak; kitett i',~aihO!ik~~,'~ili.b~r igy. -s~er~t.e~6! . ~tjt,d~~~.
·~~):t6;~,~.o;?U;e~aelOnak a taqja .. akkor ~~m hallga!Ja el kafohKqs., rn.lvo!:t"'!.;'.5'~~~~. il.
szurasra felszisszcn' es odavaqja a tamadonak : Pardon UJii1m: En k&Mus cjr~ganista vaqqok!
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Haqqion Iel az ilgen beszeddel«,
l':~
Nagy ez a Szolnok, nagy katolikus vfuos·. : katolikus c, letl~ek
r)i~j....
.. .
"·+1'L~..
szama szerint, de mintha jobban kikellene dornborodnia ,~:,a>katolil~u's
^
jeIl~gnek. Hala Istennek, erosodik Szolnokon a^ katolikus hitelet s^ ed
koszonhetjtik a mi kedves papjainknak, }\z 6 nernes buzqalrnukat eltisegiti a szent Ferenc harmadik rendje es a reg ebb ida 61a miikOdj
tobbi Maria konqreqaciok,
Ebbe a nemes, munkaba kivanunk mi i~
reszt venni: szolnoki katolikus ferffak. M.Ar t8bp,' mint egY',esziertdeje .
~-I.'
.mukOdlk Szolnokon a »Szent Istvan- elsa' magyar kira,ly vedasz~nt
parttoqasa alatt allo »Magyarorszag Naquasszonqarol«
nevezett
SZGi~
noki Ierfi Maria konqreqacio.
.
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Hogy esak most egy ev ut~n lep,ii.nk,a. n~ilva?o§sa9'
^ ^
" .t61eg foqadunk szerctettel vendeqeket a
mi konqreqanlsta, k~ri.ir~9~f.I"
~L
.annak
az
oka
az,
ho~JY
elobb
a
konqreqacio
sz'ellemet ero~it!iiett:e 'a '00
,0 .
. ' szeretett prezesunk. .
"
A. konqreqacio celjat talan Jegjobban tudom jellernezni, !:i,a ismertetern a kongreganista harom apostclkodasi teret,
,,~.":
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El~IO

a ~evelygok !elvildgositdso,,,

I

t

~

J,

,

,

•

ing,adozok,,'tdmog,9.td~a, , we-

szelyeztetettek figyelmeztetese,
elveszcttek Ielkutatasa, "dtevedtel}nek
hclges utra vezetcse, • irnadkozas es vezckles a lelki• vakokert es, meg!$-atalkodottakert,
a lcqszentebb
Oltariszcntseqnek
eljuttatase
a
haldoklokhoz.
..'
.
I~ ,
.
A lelkek megszentelese a masodik apostclkodas : imaval, ,.-pe:l.daval, ~zivvel udvosen hatni rnasokra:
lany'h'akban Ielkelterii 'a'
^ b«zqosaqot, a kozornbosoket a jora osztonozni, a j6kat meg nagyobb i)uz:" gal()mra sarkalni, Ide tartozik a jo intezmenqek' ~s egyesulete'k, . (1'" j.
, ~ajto es ^
a rnissziok n'<;Igylelkutamog&tasa ,is.
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Kriszfus
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egyhd~{i~'(1k ;1eg'vid~s'e e!l~fls'~iei., ~ti~f1'.(1'^ .,{'N~d~4dik

apostolkodas. A batorsaq, a hare, az Isten iigyeben val6, h,<lt,&'rozott
v
!~Ilepe.s apostolkodasa. ez. }\ kongreganista, a ferfi pgY,j ll1,i,i;l1'~'ii,0 :,Ie~
9H/?n Krisztus katonaja..
"
'. .'
I" .".
. ,:
, ';
Hogy ezen. apostolkodasokat
el vegeihess~,
ZI ·kong·re,gani:st."
nHig.ana~. eros'" g~rinces, imadsa~6~ Jell~iikataliklJ,l' t~lr~iun~'lt~{<id'l:J~~l~
.
.:E'l·reneve( bennunket a. kongre.gaeTo.
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Ielhivom rnelyeri tisztelt. vendeqeink
fig!:jelmet a mi
ferffaki:rt kel:eril, fiogy j,ojJenek ~orenl{ s erositsek
mi harcos t~bonuikat
-' Harcolunk
a szeretet feg:!:Jvereivel, harcolunk .a bekcert,
a lelkek boldoq nuuqalrnaert, Hard zaszlonk a feher
szinu Marias zaszlo,
, 'az a zaszlo, arnelgiknek
Iennenloboqtatasaval
vedtek es tartottak \. fenn
" MamjarorszagQt
a mi oseink !
' .
-,~l

'Szcjetettel

-

IDs

kongr~gaCi6nRra. }\

a

a

Szent megg!:!oz6ctesem,
hogy csak ezzel
Sztiz Marias zasz'loYal, eros konqreqanista lelkek fogjuk tudni visszaszerezni
es fenn.tartani .azt a Nagymagyarorszagot,
arnelu utan most a jelen pillanatban
iminden i9az magyar oszinten sovaroq,

.

'

,

A. munkas es a vallas,
A vallas az erkolcs alapja., Nem sztikscqes
erne rneqdonthetetlen tetelt rnoralpaedaqoqusoktol
vett idczetekkel
erositcni,
elegge
bjzonyitja ezt a kozelrnultbol
vett tapasztalat.
Az orqiazo
es, vitustan(lot jaro kornmun elvetve
a vallast, elsulljjesztette
az erkolcsot
is.
}\' kornmun a munkas szebb, boldogabb
vilaqa
rnondiak az Internationalek
szonokai. ,}\ gyakorlati elet ellenbcn rneqcafolja
az elrnele,tet s arnit az elet meqcafol, az ellen mar iqazan nines apcllata.
A rnunkasok
egy reszenel
eJ6 kozhit szerint
munkast
boldo~itani, a, munkast jobb, meqeleqedetebb
viszonuok
koze
vezetni csak
.Marx es Engels tanai kepesek, Ezeket a tanokat pedig joreszt szinten
megcsUfolta
maqa az clet. Marx tanait
koveti a rnaqat eg!:!etlen munkaspartnak
nevezo szoci.aldemokrata
part.
Ennes
a partnak minden
munkasboldogitas
rnellett leqfobb celia kiirtani a valtasos
rregg!:)oz6-.61~snek meg a leqaprobb
csirajat is. Igy tehat az ontudatos munkas nem
~ehet vallasos, hem lehet hivo,
Miert
I'(Ul

van

meqszolaltatja

erre szttkseq ? Epcn a vallas, a hit az, amelu gyak-'
a' lelek benso titkos szavat, ameluet mi lekiisrne-

tdliink sok mindent,
hallatja
a becsiiletet
a leJkiismerettol. A lelkiismeret
az ernbert bef'ele qondolkozni
keszteti s ezcknek
qondolatoknak
vilaqanal sok nagy, eszrne latott mar
napvilaqot,
A
')lelkiismeret kristalutiszta
szcmrnel latja az eletokokat
s azok rug6it s
eselekedeteink
'iranyitoja
lesz.
Alapy'et6 ebben a kerdcsben
a tiszta hit s az lsten: letenek vi_$Zon!:)8az ernberi let, utvesztoivcl.
Akar a logika legszorosabb
szaba: l~a.jval epitjuk -cion'dolataink' ~g!:ln1l1sutaiij'at, akar' a kepzelet tarks szarnyli
k6ntos~beri
szarnyaluril{ a vegtelenben,
az ut mindenkepen
Istenhez' vezet.
Iletnek

rosszalo

a

nevezunk.

A lelkiismeret

szarnonker

szavat s nern igen lehet elvalasztani

'

I

Kant; a nagy~ nem~.t filozofus mondja a. fe~v:ilagqsodott

F~z

eszmek

,tisztara. SZUft konyveben,.~
Tiszta
I krj~i~ajab~n:,
-.' ,r,i}llJ~"en,J~,e9.-;
ertek, csaka
korulottem
I;~v.o csillaqos eg ,s ,3 .bennern
rejJ~, ·e~~9Jcsi
akarat megfejtesehez
keves a vegso hatar. Alljon eJ6 az az ontudatos
TDunkBs, aki tulszarnualja
Kantor, kinek Ioqikai paroxisrnusa.az
Istenhez
vezet. Isten Jete felgyujtja, hit vilaqat. A hit utjat pedig a val'as adja meq,'
»A vallas butit= hangzik sokszor. Pedig a vallas vilaqosit, mert
az egyeduli ut a tiszta hithez. A hit adja a lelck harrnoniajat
s a lelek
harm6niaja
3 benso beket onrnaqunkkal,
az ernberek .bekejet
egymas:'
k6zoti, s teszi Iehetove a terrneszetes fejlodes
.utjat. H~ atrostalnak a:
szocialdemokracia
gazos szena-szalmajat,
---' nem volna
..szukseq
ra,
I
hogy a rnunkas 'taqadja meg Istcnet, rrrert ncm volna szukscq ra, hogy:
eltereljek figyelmet a maqaba szallastol, s onkentelenul is rneqtalalna a'
vallas szarnuain
az" Istent, rneqtalalna
a sajat lelket --,-' s bekesebb h'u~'
rok pcnqenenek
ug!:J bef'ele, mint kifcle.
Egyeni celok oJcs6 eszkozeve lesz igy az .»ontudatatosontudatlan rnunkas, rnert munkatol rneqkerqescdett
kczebe
sohasern
hajt-·
hatja le Iejet qondolkodni.
Igyekeznek
szellcmi vil*g6t altala soha meg' :
nem ertheto szofizrnakkal kifarasztanl," tudornanu szornjat kelld celzatossaqqal
kielcqiteni
es meqkerqesiteni
az eszet is. Igy jegecesiiJ ki
3Z u. n. »munkasontudat=,
amelubol, hogyan~hOl;mal1' nem - ontudatlanul, halalos veszclu. idejen kirobban az erkolcsi .akarat, az =Isten .segits«! Es akinek egy eleten
at nern volt
szukseqe
Istcnre,
most
m~ntoszalkent
kapaszkodik
bele - s a hit .:vilaqanal
a valles utjain
latja : az Istent! .
-e-o
.
I
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..... __ ....

~ szcnt koscl.
}\ g!:Jonged szeretet
a nonek elete. Nern is erzi maqat jol, ha
hem jarja at a gyongeqJe}kiiseg
es a mast .boldoqitan]
vagya1?
Minel
nernesehb alakban i9!Je]<eznek ezek elette.. iran'y!t~vA yalni", annaf
szebbe, vonzobba, melqebbe es derusebbe
varazsoljak
a n6 ,lepHet.
I
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[ezus edes' ~nyj~. is gyong~d eS £lmi6'ci~ s'~~~t~~'teil'y,~tte Il:~:rijr
,apolta, }ezuskat.' Mind,en mozdui8'ltan, o~vadoi6: SzivveH ,~rv,e~dRZiitL
.egyte 'ntennyorszagos' szeme'hek' sze-nt mk'reberl' fef~ate' oomttgat." ";1,2
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~lko'r ,,!~je~'skeje ~szuzi ~e~h~n ,¥egpihentr _al meru[y;loolt.
~illaQ~aI
szeb~en, rag~ogott ed~s }Jny,a[, .a~ca,.,~ftfJf;Jy o_t:It 'pih~gelt., .a!
;K!csike, majd mcqhasadt szfizi es alilyai orom6lU61 repes@ szive. ,
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Isteni gyermek(mek szenderqese szernlelode.
elqmrmesb~
~_
S1;l;(}ta;Csodalatos vilaglokba jutott, A· rmi:ysege~
rnegnyiiliJJk e16tt'e' es.
,jj11sejere,. QZ eg·.,derUje iredott .. : '
,
.
' .:
;
, 19y apold a szivcdben rejJ6 Je2tlskat. A. te-jI6d6/ Kisded? solt
me\egsege.t, qondoskodast ..kivan. Szeret® koriiltekin,rfessel Iilgy igye:Rezt;.
\ogy, ~nipdig mosoluoqhasson r,ad a KiSrl'ed szem~'. ~urnDrz6 vQnas~~
11>,01tanuld meg magadat ^
is [ezuska szive:vel szeretni.
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Dianncg
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Tanos mint Kisgg(li?niett.
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fA szentsegero; hires ars-i p.£ebimost 1l9~5maiJ.tls ,31-:en avatta.
szentte Oszentseqe XI. Pius papa. E nagy' Ill, uendi ~"Zentr61 irok par~,
sort a, szcntteavatasi okmanu alapjaa,
'
;,
A lyoni egyhazmegye DardiItg nevii falujaban .szuletett 17815,...baN!
J\tyja Vianneu Mate, anyja Beluse Maria, .egyszerii f6ldmives €'mberek, »Mindketten. igazak voltak Isten elott>, mint Za£mrias es Erzsebet,
, 10 even beliil 6 g!J~rmekiik szuletett, akikef vatlasqs ,sze~l'embe1Jli n~veltek. ,Maguk adtak 1}el\ik az irgalmas szetetet j6 . peJd<1itlt, mid6n a
koldusoknak etellel, s6t szallassal is kcdveskedtele,
'
meg szuletese el6tt ~JYakran felajanlotta' Mes an~Jia
a .,Mindenhatonak es a Sziiz Rnyimak. Titokban
meg Ioqadalrnat . is.
tett, hogy Isten 'segitsegevel egykor szivesen
szenteli , fiat az oltAr
szolqalatara. A csecsernot meg szuletesa napjan meqkereszteltck
Kereszte16 Janos Maria HeVen.
'
, '
Edes anyja. Iorron szcrette Szjiz Mariat es gyermekeit
is a
Szui .r\nya oltalmara bizta, Nern es ooa , hOffiJ; gye'rm.ekei ugy nottek
k6riilotte,,,mint a regg.ell hal'matban, frirct6 viragol.(. ,'. '.
. "."
Edes anqja -kulonos gonddal nevelte ?l kis: [anost,
mert esirevette, hogy szereti a jambor 9!:l<'ikorlatoki.tt.f9.!..t 'pI. boldoqari
keszi~ett
Szentunket
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~i61i~ima~
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:m~rrut.:.M:~sk(')r"meg,;0ssz~gy(ijt~~~ .&
gyer~~k?~etJ ...es:,:i~~k~tl. r6"zs~f.iize}{~;
,y,egJ;ett ve@.f(. "pgys-?=~r)';"Ji!l~S~llja:flak em)' kis Sztlz Maria szohrot ajijndelmzQiL.,,Mas ,gy£~mek jatszott
vO\O,avele r 6 a leqnaquobb tiszteletben reszesitette.
UmL szerctte 21
. szobrocskat, - mondoqatta meg 30 ev mulva -js,',- hogy.:nelkm~ "em
is alhatott volna n!:lugodtan:.
,.:
..
rnelqek,

',1 t
'\l
'.
\
f
4 ~ves koraban, egyik, n~p eszfe,vetl~~~~, eltunt s,zll},ei, s~e~e
~161. A jambor anya balsejtelernrrrel kereste a IUs [anost, Vegre. ts az
I
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1st~1I6ban
akadt ra : mo~dulatlai1Ul te;ctelt
es . ·~hitatosan.:
im~dk~z~tt
.
.. f
..
H
,~
'\
BoJdogan rejtette el csodalkozasat
es
szeliden
'infette
gyermekef;'
mfeit
·1' \
t....
,
szerzett ilyen fajdaImflt.A
kicsika .., fajdalmasalt' .olelte .,ineg, ni8I1yj'at •
»Bocsas meg nekern, edes 'j¢ anuarn l Tavol volt lelkerntdl, hogy' neked ily f~jdalmat szerezzek. Megigerem, hogy sohse javok Ide.«
!

\,

...

I.

I'
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7 eves .koraban b,atyjayal a- nyajat 6,l'izte. . Itt . is nala volt a
~o~f(')csk~. S6t ha szebb helyet talalt, pgY§lskeQes,s,eltarsait is . ossze9yujtatte, hogy Szuz Maria irant szeretetuket
kirnutassak.. Ha .ritkan
~i~6q,As 'fordult eI6" avag·y a. 'juhokaj. kegyetleniil utleqeltek,
ragtan'
szelidgn meqfcdte 6ket, hogy a Terernto muv,e,t ne bantsak. .A.. szabadabban beszeloket csoda-szeliden dorg,aJta meg, a cseledeknek pedig
sajat ennivalojat adta, Igy nyert meg mindenkit, '
.
•

"j

Szulei hazanal neha

20, sot

t6.bb s~e'geI1Y is kapott

erini.

6 gyujt6tte ossze es .nemcsak penzzel; ruhaval, hanem lelki taplalekkal is ellatta 6ket: a hit iqazsaqaira. oktatta, a turclernre buzditotta es
ca~ .orokelet ororneivel. vigasztalta lelkuket. K6zO,ttiik volt a szenteleta
L'abre J04Sef Benedek is.
'

~onat-

Mar ekkor latszott rajta, h~gy benne m'inden . Istenre
Kozik es hogy egykor egeszen. a lelkek rnunkasa lesz. Boldog szulok,
lsik 199 nevelnek es iluen gyermeket erdemelni'kl
·mfu. "
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~ SZOh10ki ~at61~ku~s.'p~'p$a'g,

\

.~

lpuill{altO~r1e.

Eerencrendi.atydk ; : ,;
, '
P. Lo m b o s Lds'z'/a
Szoltiek h, pteb,d-n;os'a
~s zdrel'a.. ~·9n6k. Varosi .kepvisclo.: all.: el. isk. gondn9k. tag;' Hitoktatasi ~sz~kfelugye16 es az auto!1omiai el6keszitO bizottsag elnake. A III:, rend: igazgatoja es a f~rences misszio ~szavetseQ i1gy'Vivgje.'~A Kat. Kari a. Kat.
1LegQn!:jQg!:JIe~
e~ a Kat~ FiiIklyatarsulat elnOke. ;'f.t;Mav-mfihe.ly·' tanon.' cainak ~s a r~nd6rsegne~ hitoktatoja., 1\. 'nepne~elesi 19izottsag:el6ad6jtl.
Nepmisszion6'rius. Hangya-igazgato. Konstaritln isk sze,k elnake stb.
~ ,1
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'f~
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^
P' Pelle .Ricluird

',"I

^
h,izfonqk;' ^
a Konstantin:'
e~"y~~~~C\':
iskola hitoktatoja. A Rozsafuzer Tarsulat igazgatQja' es a Konst~ni"
tin iskela' eukarisztikus
Gyerm'ekszovetsegnek
vezetoje ~tb., . ; ',' "'"
. 'P: Bacsiclt Metod ujvarosi es korhazi lclkesz, az ujvaros]
helyettes

ten

s- a,'cukorggafi

iskola

hitoktat6ja

es

az

ottani

cukarisztikus

.

GY~f:'

mekszevetseqnek
vezetoje 5tb.'
_, "
P. Koczidn Robert polg. isk. hitoktato, seqedlelkesz stb.
.
P. Majsai Moi polg isk, hitoktato ;"a Ierfiak konqreqaciojanak,
" az Urleanuok' konqrcqaciojanak.
"a polg. reany es polq. fiu kQhg~e9~j_
ci(>nak prezese. A ;>K at hoi i k u s E I e t« szerkesatoje.
SzegenyM~i
'i~lke~z~
.Nepfoiskola
eloadoja stb. ,
' _ ~,' .,'
',' ' j( Kirchhofer Pongrdc seqcdlelkesz,
a varosi le~ri!:l':: '~s fi~- '

a

t~non{iskola

'hitoktat6ja.

}\ sz.

Antal '" Egyesiilet

A

igazgat6ja:

nag9-'

tcmplorh gondozo lelkesze, ^
a Szolnoki SzCSl6k lelkeszc. Neprnisszio'narius. 'Az
^ Onkentes Ttizoltok lelkeszc stb.
P. Rlffinszky
Romudld a plebaniai iroda vezetoje es az espe-

'resi kerulet jegyzoje.

A Cecilia leanu konqrcqacio, 'a rcalqirnnazium es
a telsokercskedelmi
ifjak konqreqaciojanak
prezese.
A Kat. Legen!::legylet jnasod (iigyvivo) elnoke, A.» Kat 0 I i k usE
I .e t« kiadohivatalanak vezet0je.:A rabok lelkesze, A Szivqarda keruleti foqeneralisa
es
,'a
^ }ezJs -Sz·iV:e Tatsulat igazgat6ja. A
^ szentf61di' hadsercq terj£sztoje stb,"
^
,
P. Mildnl<ovics' Narcfsz seqcdlelkesz
(betegekhez Jar es ternet] :
Az isrnetlo es a gazdasaqiiskola
hitoktatoia. Az Oltarequlet vezet6je stb ..
. ....

.".

1925~b~n

a naqqtemplorni

aldozok

szama 80.000.

Meg eh.?g'l)evest

: .,

'.
VildgL papok :
Dr. Sturliy. Sandor a vari temp!om lelkesze.

'
A rzalqirnnazium
~s a Ielsokereskedelmi isko'a hittanara, Varosi kcpviselo, Az Urholquek
k~mgregaci6janak
ptezcse. Katonai lelkesz es a Levcnte-bizottsaq
tagja stb
,
r ,
'.:
Rl1(Jvdnszky [ozsef nguqdijas pap.' A »K a t h a l i k n. s E 1 e. t«
buzgo munkatarsa;
aki' beteqseqeben is rneqorizte munkakedvet,

J1atii11.~dt!€nd. ' f,.z' ;~Egri Kat.
Tudosrto-'
irja 1926 jan, szarna-ban: 'A.zt olvassuk leVeleben, hogy

Otmek

nem. imponal , elegg(( 'a

Harrnadrcnd,

mivelhoqq

I

»csak

.harrnadik«.
Ez a naiv
valamennuire: mentheto,
riern tudhatta.
hogy .a »harmadik.

rendbe«'
csdszdt

eddig
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iartozott (I. Thalamas cikket az
"Action«~ban). Hogy j,elenleg mily
beeSDen all, elegge mutatja az,
M9Y peldaul maqa az egd El'sek
.
"rl.,,.,.·:
papjai:
valarnennuien
es
.pu
;.ocsak a harrnadik= rendnek tagjai.
UUVUll

JUJ.

.

l

'~'

....

,

A feefi kongt!egaci6 gyilleset
januar .19~en este 7 orakor tartja
a Konstantinban.
Februar 2~an

k6z6s aldozas

reggel . fei 8 ora-

kor, febr. 2. este 86 tea~est~iy a ker
partban. Febr. ' 6~an' delutan 5 a.
diszgyiiles a varrneque hazanak
disztermeben. Programm kesobb.
A-e (l!!lean~ok konqreqacioja- ,
nak volt tagja Fekete Vilma
karacsonu e16t't oltozott be Ierenerendi rnisszionarius ujoncnak
a qooreind-wuestwezeli
anuahazban (Belgium). Uj neve: M.

Tanuae 18:::t6L 25-ig imadkozzunk, hogy az osszes keresztenyek a katolikus Equhaz egyse~
:gebe visszaterjcnek. [anuar 18~an
sz. Peter puspoki szekenek un.nepe Romaban (nem parancsolt).
[anuar 25-en sz. Pal rncqterese.
Tanuae
29-en
Szalezi sz.
Ferenc iinnepj. ' [ellernzi: szelid,
·gyonged lelkiilet es a lelkek nagy
szeretete. K6tiyvei: Phi i 0 thea,
Thcophilus, »Levelei= - jo Ielki
, olvasmanuok.
S-eents,~gimadasok:
.januar
25~en Rakocifalvan, januar 28~an
Abonyban.

Maria Julia. Csak ujoncok 66~an
vannak. Ugyanakkor egy magyar
ujonc foqadalmat tett. "
.'

"I

A' .Cecilia leanSJ kori'gl!eg~
cio januar 3-an 9 tagj~t avatt~
Iel. meqhato szertartassal, .ameIyen igen sokan vettek reszt,
- A mag~aeO!!Sl!agi (Davia
kong1?egaci6k oesz. kongt!es~:::
Si usa t 926 rnajus
23., 24.
25~en .. Ez alkalomrnal aidjak meg
a sz. Gellert-hequ
aljan kesziild
Lourdesi bariangot es 'szobrot"
rneluet a magyar Maria konqreg1}ciak adornanuaibol
emelnek.
Bovebbet a prezeseknel.

,es

Legen~eg~kt
Szilveszter-cstejen
kedclues hanqulat uraikodott. Sok u] arcot lattunk,
A

Kat.

Telfcs bucsu nSJeef)eto nalunlc
januar

16., 19., 28., 30. es 3t~en.

Pcltetelek.
es a

sz. gyanas, , aldozas

papa szandekara

gyakori gyanak

jma,.., A

elnyerik a teljes.

bites itt, ha egy vagy ,ket
kent gyannak.

hetcn-,

'A '~£'olnoki
flitof)ai!: moz':"dongvezetdi' es fiitai a' r. kat.
Faklgatarsulat
u] fekete zaszla-'
jara 502.000 koronat adtak.. -Ezufon is Ioqadjak k6szo~etiil11
ket.
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A feeences

rntssstosaooet-

,~gtKo)1yvecsi{$je" a 'plebf"iroda~ "
baf\'~aplJ.(lt~. }\ pegan!:]' missziokra.,
szant. 'dolqokat .es. -adomaagokat
is ide hozzuk,
"

i, ',S~enteo
.~
, ~

bart., Mgr.

nag~ oorvasoke
r·"
,Nogara- szerint, aki a

, Magasztos unnepseqek
kozott·
avattak~bbldogga:~ Sbaml11\TltY~~t1:f\'
Cafasso J6~sef¢t,,' Soubirou Ben':'· ,; ~
nadettet,
fi,; 1{or~ai \,~rtanul~~t"'i'-i
Eqmard' Julianust, :Meg'feQyeseb:':.
ben iktattak a szentek 'koze : I{iS:: )
[ezusrol nev. b. 'Terezt, Kanizius"<"
b. Peter~ ~gf:ihazi tudost, b. Ba::':...~
rat 2s6Mt; b. Eudcs [anost .' es ,
b. Viannei] Janos, ars-i ple-'
banost
Ket' alkalornrnal egesz'ejl
kivilaqitottak sz. Peter ternplorrtat, '.'-

sze~tevi korilHe altalanos' ·tttkara,
Romat'sZ'.e"tJen egy hii1li0nal tobb
zarandok kereste tel. 1900-ban
300.000.. Krl. '200.000 olasz, 40.000
, }\ "niccai zsinat 1600 eves ev-' ,
nem.,et es 13.000 magyar: N\j, a
fOFd1l16jata vatikani' bazilikaban.
leg~agyobb . siazalekbaij. "J\. z!iunnepeltek lUeg. Arap!:j§zaju S'~,':<1'
rand~klatokban
resztvettek
pro- .
Janos liturqiajat (sz. misejat) sir.ja
'.. ..
,~~
koze)eben vlfrgeztek a .gorqg ka~~.·
testansok is a Skandinav
allatolikusok, (Kip'a): A misizios kimokbol naquon sokan,' .Epen ligy
allitas is nagyban elomozditotta
Bufgarial?ol a :90rO,g," keletiek.
a katolikus qondolat terieszteset,
Senkise kenuszeritctte
Qk,et, 00- -, Fonn akarjak 'tartani., mint erte:':
. kent buzqon resztvettck az ajtakes muzeumot,
'
.
tossagi gyakorlatokban.
25=en Pal fordulasa napjan
IYecember 23-an fogadta 0delutan 3 orakor a pol~ari leany
szenlse'ge a "biborosok 'testuletet
iskolaban
'»R6zsafjji~r Tarstllat«"
(33 'bibornok volt jelen), arneluvezetoseqcnek rendes evi koz-," .
, . gyiilese lesz.
' .
,
nck" neveben az 6sz Vannutelli
kivant Oszcntseqenek boldog kaA Saiogiwda februar elejeO'
racsonui unnepeket es er£lekezett
4 napos lell(iggakorl1atot tart.: -'Programm a jov6 saamban.
m'eg halasan a szentev kegyelm'~rt(>1.Ekkor adta at a, 'biboroOeoseosszaq 130-.1'40 rnillio
soknak aSzentatpa '»Jezus kiralulakosa kibziil csak 370.000 folvett kornmunista :van_ es_1 ugyah::'
sag~Pill;t,.1iirm:eperol sz61?' encik-,
an:11:yi
:j'eloit, akiket esak!,az (,eIIO", ":'
Iik<':lfj~:
i.
" '. ..' s ,..
11,"'!>I(',~
I.
•
; ke'szi.f6~iilll6'letelte' utlflri~ veszrrek, ; ';.
1926 nov. 30-.ao' ujrtr hatalrrias
, fal:' MeHan rrevezhet6
,kommu- '\
kereszfet hely~itek
COlosnista pari' »rend«-nek: .m.'~L9·muh ....'
seiiitiba. :'Meg11'dasamH 'a vi'l'agi
k8s ,lirisztokn]ciat
akar' 'n'evelnL
»Az lstentelen« cim(i lap az allihatosag'ok is resztvetrtek. Alaptol&g egy" mil),i6 ,tagot szaml416, ~?,
kOvebe: Barlassina ,jeruzs .. pat:,
»k'6t'irmun~sta"1fJusa~f4o.\;ioV'etseg«~~'.Iriarcha adomahyM (sz. fOldi erekne'k hiiatalcis sierve. '. 'Celjuk a'
lyet)' teltek, "6i5-:t61 1874-ig szin'csalM' szetdtlla'sa. Valami kis ~ja- :;
ten'
itt kereszt . .M.ussoTin~szavulas eszlelhef6 itt i~.' Charbin'- , '
';1
kitot(·lia' ~zabaqk_omiv~s~~pgeI
...., -ban (Sziberia) Koronin' Janos neviV plgb. kat6>]iza1t" ',iWilnab-P.'U..~1
paholgaikat
is' ll'Decsukatta." ': 11'2
Egylift2Fi~ij!sokbari' kozeU~aik . ,,"<.. .M~ro~ow FiH:op" ·archjn1an.dri~a~\ '\
s. •
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KIVONAT~';

ANYAKONYVI

Ujsziilottek: .Kantor ]o~6,ef es Kollath Piroska fia ]6zsef,
Hrubecz 'Istvan' es Szabo \li~torla lfutl:la Eya, Oravecz Antal es Kopzek
Irma lanya Katalin, Szabo- J6zsef es !\oIhir Margit lanpa Eszter, Kecskes Istvan es Srarnko Maria fia Zoltan, Csollak Lajos es Huqgecz
Ilona fia Lajos, Kiss Boldizsar es ,Kiss Erz .net fia Istvan,
Olcsak
Sandor es Buczko Terez lanya Maria, H: Toth Janos
es Pap Rozalia
fia [ozsef, Kiss [ozsef es Toth Rozalia lanqa Erzsebet, Zombori Janos
es Horvath Maria fia Ferenc, Kovacs Sandor es Bede
fia Sandor,
Mihalyi Imre es Huszar Anna'
lanqa Anna" Fancsali janos
es
Ugyeljen
Nagy }\pollonia fia Janos, Telek
,
bevasa:rlasainal
Istvan es Murlimyi Ilona eslanua
Ilona, Korondi Gabor es Jurcsi
Etelka fia Matyas, Tari Istvan es
" '\
Sebestqen
R6za lanya
Lenke,
Bulgaki janos es Ondok Rozalia
fia Laszlo, Visnyei [ozsef es Biro
Erzsebet lanua Erzsebet,
Falusi
Janos es Deak Rozalia lanua Eva,
Szabados Geza es Marcsik [ulianna fia Geza, Ondok Ferenc es
Csapo .Viktoria
lanya Viktoria,
vedjegyul1kre!
Csabai Janos es Kiraly Rozalia
fia Laszlo, Didek Gyula es Bozsik Etel fia Gyula, Vigh Mihaly
es Oberlander Rozalia fia Gyorgy;
Vigh Mihaly
es Nqoko Auna
lanqa Margit,
Baranq Istvan es
Hoppal Johanna
lanua Erzsebet,
-PiCi piros alma, borizr1,
Juhasz Ferenc es Bencze Maria
FRANCl\-kal
f6z6tt
fia Ferenc,
MiMlyi Istvan
es
l
kOOfi joizu.
Szabo
Erzsebet
lanua,
Tlmar
JarlOs es Gabancsik Rozalia fia
D, 177 O. 2!i l. - Ve. 5.
.
(
Janos, Dan Janos es Falusi Maria
fia Istvan, Csak Ferenc es Kadar
[ulianna fia Ferenc. Bozso Ferenc es KOVacs Apollonia
lanpa Etelka,
Varga Bela es Mozsar Iren l~nya Maria
Balazs 'Konkoh, Andras
es
Kovacs Rozalia lanua Katalin.
"

"

I

I

I

I
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SEZRKESZTCI UZENETEK.
Tbbbeknek : Ii frankhamlsitas megint kirnutatta, milyenek a nemkereszteny lap ok. Minden ontudatos -katolikus jarassa : a »Nernzeti Ujsaqot«, - N. N. Eleq szegyen, de igaz, hogy Ondok Terez zsidova
lett h a z ass a g . m i at 1. - Szereny : Koszonjuk feJU,fi:z.eteset. Rank
fer egy kis seqitseq. - Peter! lstvtinne [Iaszapati}: Rendben eqesz evre.
A '7000 korona- Ielulfizetesert koszonet.
Saerkesztesert

es

kiadasert fe elos P, h\ajsai M6r.

32
Feliilfizeitek : l\bonyi plebania es Farkas' K. Sailard 32.000 kor.. Ritkos,
Mihitly es neje 21.000, Bato Gljorgy .20000. Kleh Gizella 12.000. QZV; Csabay Antaln~ 11.000. Horvath Geza to.OOO,5z.v:. Hamzi 1)\atene 9000. BoraaJanos, Farkas
Ferencne, Frizzi Lajosne. Gerstner Rudolf 6000,kor. Halas kosaonet, - Mindenkinek: Kerjiik a katolikusokat
erdekl6
hirek
bekuldeset,
Koszonjuk
az Iljevi jo. '~
kivanatekat l
.'>
"

VilhlnYOS szerelesexet
sokat gyorsan

szolid

kOzOJ

es [avita-

cs pontosan
arak

esz-

mellett

Medgyessy

.

Geza.

szerelo. Vereb-u. 2385. Llqqanott
izzolampak es csillarok, kaphatok.

Neugebauer
Rntal szolnoki rnalorntulajdonostisztelettel
kozti. hogy
malmat ujabban a leqkitunobb szerkezetii g6zgeppel
szerelte fel s igy
bilrmilyennemii cabonat 8. ,!egriividebb ida
alatt megOriilhessen.
Equben njanlh rak, taron levO leqjobb minosegii
orlemer.yeit
ugymint elsorendu liszteit, dnra-, korpa-,
tenqerl- es arpadarait
8 leuelouuosebb
arasba». Koptal6 por szecskavat es repa. szelettel keverve takarmanpozasra naqgon
j6. Nagy r~klar gepel< tis egyeb !j~pre-'
szekben. Motor es g5zgep htanuos hengerenek kiftir.asa mersekelt
aron asakoziilt.!tik - Uzern naguitas folylan I drh.
60 H 16erejii Langen es Wolf nemetg~a.rtmanuu Diesel motor etado. Gepesz taxalos tanonc felve:etik.

gepgyar

NEUGEBAUER
es henqermalma

RNTl\L
Szolnokon
SZOLNOK.

"*ME¥'

BAROSS~U.

Deutsch-haz.

.riWAE&

5ZLE,zAK LASZLO
HARANG~~RC6NT6DE, HARAN6fELSZERELES
HARANGLAS6VAR

BUDAPEST, VL, 'FRAN6EPAN-UTCA

ES

77. SZ.

(SAJA T HAzABAN)
TELEFON~SzAM,:
A nyugati p. ·u.-t61 indul6
BUR vasuti "L>rhaz" me9~1I6Jiely.
'
A.' B. C. J. kocsik.

Nyomatott

VARGA J6ZSEF

131)-62.
Az 1900. Bvl partsl

es

1928. Bvl vas-

bison

vllag-,

es

aranlleremmel

~zilmo8

konyvnyomdajaban,

egyhazl

gepiparl

az 1921.

kiaill-

'ldtOntetve.

ellsmerc5 level.

Szolnok,

Gorove-u.

HITBUZGALMI

ES

TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Szerkcsztl :

Sz erkesztoseq

UI., evfolyam 3. szam.
19~6. februar h6 1.

P. Majsai M6r ofm.

Megjelenik minden hu 1. 8S 15.

P. Raffiriszky Romuald ofm.

es kiad6hivatsl

FareUGl'~ndi nlabania Szolno,k.

Tars szerkeazto :

' Kiad6lulajdonos:

Farancrandi plebania Szolnok.

Mert hii munkasok I

I,

I
I

Dr. Kordac Ferenc praqai ersck kihallqatason
volt
a papanal, l\ veqen atnuuitotta
Oszentscqenek
zwodaui
(Falkcnau inellett] hiveinek kerv'enyet, kik t6bbnyire mJ'ari
es banuamunkasok.
Miutan a Szentatya atnezte a 4.500
rnunkas 'cs tobb katolikus
egyesillet alairasaval
ellatott
latin f'olqamodvanut, epulo templomuk szamara 40.000
lirat (kb. 108 rnillio koronat] adomanuozott a k6vetkez6
szavakkaI:
»Vidd el a rnunkasoknak ezen 6sszeget es mondd
meg nekik, hogy azert kuldurn ezt nekik naquon szivesen,
mert oluan munkasok kerik, akik a katolikus hithez huek
maradtak es oIyan nagy aldozatokat hoztak. Megaldom
e>ket, meqaldorn az osszcs hiveket, a papsaqot, a nepet es
az '6sszes puspokoket,
Krisztus f61di helutartojaval
valo
egysegben es enqedelmesscqben
rnarad meg legy6zhe~etlen erotok,«
Egyek Iegyiink Equhazunk es vallasunk vcdelmeben,
ne tamadasaban. HaIlgas~unk igazi j6a~ar6inkra, ne azokra,
.z:lra peld~nyonkint
•

159(> K. Negyed
I

.-

\

•

I

..

~

~vre 9000

K.
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akik bermunket sajat celjaikra kihasznalnak. Nern lepcso II
munkassaq, hogy rajta ernelkedjenek f61 a szajhosok.
. 1\.z egyseg szereteten epuljon fel es az engedelrnesscq . a kozos sz. celon l Munkas testvereirn! .Rorna
Iele figyeljetek!
......

_0 ••

Bethlehem.
Irta: P. LOMBOS

LAsZLO.

A sz. ejjel az istentisztelet
Bethlehernbcn
10 6rakor kezd6dik.
A hivek es katonaink zsufolasiq meqtoltottek a templomot. A patriarka
10 6rakor tuzercink sorfala kozott vonult be a ternplomba.
MiuUm a
sz. ruhakat maqara oltotte, megkezd6d6tt
a karacsonui
ejjeli sz. zsolozsrna, Az cqesz zsolozsrnat enekelve veqeztuk.
Ejfclkor kezdetet vette a sz. mise. Misev.egeztevel
a patriarka
karjaiba vette az isteni Guermeket abrazolo Bambin6t es tuzereink sorfala kozott teljes papi seqcdlettel
unncpcluesen
bevitte a szuletcsi barlangba. Ezen alkalomrnal a sz. barlang szuk volta rniatt csak a pap sag,
tisztjeink es a diszkiseretul
kirendelt
altisztek
vonultak
le a sz
barlangba.
Miutan itt elheluezkcdtunk,
a diaconus ~ szerpap - ujra elcnekelte az unnepi cvanqeliumot.
Midon az evanqeliurn erne szavaihoz
crt: »Es szulc az 6 elso szulott fiat es betakara
6t poluakba
es a
jaszolqba fektete« (Luk. 267.) a patriarka
karjabol elvette
az isteni
Kisded szobrat: Ieher polgaba takarta es befektette
a sz. jaszolu helyere allitott kis czust jaszoluba. Utana tornjcnnel incensalta, . meqfustulte. Majd vi~szament es az evanqeliurnot
befejezte.
, Az cvanqeliurn eleneklese utan a patriarka, a papsaq, tisztjeink
terdenallva
mcqcsokoltak
a jaszolgban fekv6 szobrocskat.
A sz. barJangba
veqbcvitt
szertartas
utan visszarnentunk
a
templomba es elenekeltuk
a meg hatralevo zsolozsmat
-- Laudest eS ezzcl az ejfeli istentisztelct
veget crt,
Katonaink ezalatt levonultai
a sz. barlangba
es ott veg~;tcl:
aitatossaqukat.
Sokan az oromtol' sirtak, hog!:J eletukbcn
eg!:Jkaracsonut
. Bethlehembe
tolt6ttek es resztvehettck
az Or [ezus szulcteset oJ!:Jelcnken Jelki szerncink ele allito szep unnepeluen,
A sz. barlanqban a szertartas befejczese
utan megkezd6dtek
a sz. misek. Karacsonukor
rendesen 30 sz. rniset mondanak
ott a kis
[ezus jaszolqa folott, 'Minden pap itt a barJangban
csak eg!:J rniset
_rnondhat, hoqu mine! tobben mutathassak
be itt e napon
a legszen-

35
tebb aldozatot.
Csak az utolsonak
jut kivaltsaqul
es karpotlasul
a
hossZU bojtolesert,
- hogy mind a harem
sz. rnisejet
itt veqezheti.
Ekkor en voltarn az a szercncses,
hogy utolso lehettem!
Delutan felat
volt, mire a harmadik sz. misernet is befejeztem!
. Karacsonukor a sz. barlang mindig zsufolva
van ajtatos hodolokkal. Nines ott iJyenkor egy talpalatnyi
ures.helg.
A hivek legnagyobb
esendben es nyugalomban
veqzik ajtatossaqaikat, Ilyenkor a zaj es a tiilekedes ismeretlen. Tuzereinket
egesz nap ott lattam kisebb-nagyobb
csoportokban az ajtatoskodok kozott,
.
Ol!:) kiilonos erzes hatja itt at az ember lelket.
A boldogsilg
erzete, hogy ott van, ahol az isteni Kisded
szuletett,
az ernbernek
egesz valojat
elonti. Oly elenken vonulnak
el a bibliai esernenuek az
ember lelkiszernei
elott, hogy
szinte latni
veli azokat.
Az egyszerii
pasztorok imadasa, a harorn napkcleti bales
alazatos hodolata toltt el
az ember szivet. Fiileinkben
pedig visszazsong
az angyalok
eneke,
»Dies6seg
a maqassaqban
Istennek
es beke a foldon a joakaratu
embereknek!«
Itt lehet csak iqazan zavartalanul
elrnelkedni.
Szinte faj az
ernbernek, hogy ha kotelesseqe
rnashova szolitja es edes merenqeset,
elmelkedo
imajat abba kell hagynia es tavozni kenutelen
ezen kedves
helurol!
(Folgtatjuk.)
•••••••••

Szentev

Roman kiviil.

A Szentatua
karacsonui
enciklakajaban
/926. evre jubileumi
bucsut hirdet, amely Roman kivul az egesz vildgon etnyerhetti.
Aki
ma~ jart Rcrnaban,
az is reszesulhet
a szentevi teljes bucsuban ketszer :
elsa alkalornmal
sajat maga vagy a megholtak
javara, masodszor
csak
a megholtak javara.
\
A szentevi bucsu elnqeresenek
fiiltetelei : 1.. Sz. gyotuis es dldozds, melubc a husveti ida kotelczo egy sz. gyonasa es egy sz. aldozasa nern szamithato
.be. 2 Negy templomnak:
[kozottiik
egy
a hely
/otemf]loma legyen) of izben vaJ6 latoqatasa
ugy, hogy a 4 templomot
egyszer-e~1Yszer
egyiitt egynapon
kell rneqlatoqatni.
Az «egy nap-s-ot
egyhazi ertelemben
d. u. 2 oratol d. u. 2 oraiq is szamithatjuk
egy
nap 4 ldtogatdst, 5 nap 20 ldtogattist kivan a Szcntatua. Mivel a vaci
egyhazmegyeben
Vacon es Kecskerneten
kivul, sehol
sines
negy
ternplom, a negy templom egy napra cso latoqatasa
helyett a meqlevo
egy vagy ket templomban
veqezheto
el a negy
latoqatas,
azaz egy
vagy ket templom
latoqatasat
ug!;l kell
megismetelni,
hogy a napi
templom latogatas
osszesen
ne§yet tegyen
ki es ezt ot alkalommal
keil igy vegezni!

tev

3. Ezen Iatoqatasok

alkalmava! irnadkoznunk

kell a Szentatya
. vallas a~
e~Nrn~kik, a zsid6k es a pogar1!.iok 6szinte meqtcrcse a.ltal':'b) Legyel\l
~I?gl a: nepek bckeje' e~ egyetertese.
c) 1\ Szentfoldon erveNyesiiljOtiek\
a kat. Egyhaz jogai vagyis a ferencrendiek
altai 6tzott szent heluekkel szabadon. rendelkezhessen az Egyhaz.
.
Piispok ur IOrneLtosaga a papai enciklika alapjan fOntjelzett intezkcdesen kivul meg 'klilonfele
tolhatalmazasokat
is ad papjainak,
»a) Szerzctes 'noverek, b) bentlako leanqnovendekck,
c)_foqsaqban levok, d) otthon vagy korhazban apolt betegek es heteqapolok, e) olyan I
mi;:!nkas0k, akik munkajukat e celbol nem szakithatjak meg, f) -a 70 evnel'id6sebb
oregek gyontatoit meghataLmarOill, hogy amermyibe'll a'
nevezettek ncrn volnanak kepesek az el6irt -latoqatasokat t~li<ls szarnban elvegezni, az eloirt .Jatoqatasok szarnat reszukre olgankapcn szalIitsak be" amint konilmenjjeik meqkivanjak,
.vagy a jamborsaqnak es
Ielebarati szeretetnek mas cselekzdeteivcl helgettesitsek!«
'
A .jubiteumi 2 sz . gyonasbati a papoknak rcndkiviili meqhataln:J,a~asaik vannak. Alig a~ad blip, ami~ ncm oldozhatnanak fel, ha meg.
van a 9yonoban az igazi banat cs, a. joszandek,
Epcn azert jo megernliteni, ,hogy: most jubilcurni- sz. g~ouas,t vcqzek.
A szentcv alatt rriindenki igyek~zzen
csalddjdi Jezushoz vezetni es Szentseges Szi~en'ek ilnnepelyesen folajanlani.
A'papscl.g 0~6~
,mest vallalja e kedves csaladi iinnepseg elveqzcset, hogy hiveink »S20rosabban belckapcsolodjanak
az anuaszcntequhaz verkeririqasebe, erezzek
magukat eleven tagoknak
,
. .Krisztus testcn, amclu tole, vele' es
benne el«. Irnadkozzunk, hogy «ihajtsuk meqszentulcsiihket.

szat:zdelidra; arnely a kovetkczo : . a) 'Ferjedj~n . a katolikus

I

_
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A keresztenu .csalad.
lrta :

RAGvAN~ZKY

J6Z~EF.

(2)

A ho
mint anqa - a csaladnak a lelke. Miert teremtette
Isten a not'?
hOgy "clettarsa, .' segit6je' legyen
fierfinek,'" hb9Y
~asdkai' bOldogi!son'i e's masok ~b!dogsagaban
~eresse
a maqaet ~s
~in{ ai:Iy~ tsaladjanak lelkes 6rzo'angyala. lcquen,
I;' '.De; hog!:i' e maqasztos hivatasnak mcqfeletjen,
lstcnrc, vallasossaqra van sitk~ege: Metf egy n6 vallas' nelkiil szarnuszeqett madar,
mely -lebu~ik
portia, a sarba, 'a melybe,; atkot es nem aldast hoz a
tsaladni, es a tarsadalomba. 'Sajnos.: azonban, ma igen so.kan ig!;l qonddlkoznak. ~>Nerri,)ieil 'nekern tortenclern, szamtan, csak az,t tudjam,
l10gy uvdev,,a,dqp
"~a~~ :Van. Fedhe~ l.'R@{!!:lek;'
aki: kezem ~keri,l 'aka'r~Hgen
id,1pici feffi.«
+
."
':

a

Az~h,
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a
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Pediq, 'hogg vata'ki csak fok6~o 'ala k'e:~ij.li'0n),a;z ·fIe,m el~TQel(;:
·hanem jo asszonunak, jo tilTIytmak lenni: ez a hivatas. S hogy vajaki'az.:

lelfessen, ahhoz rneqadta IstetI minden nonek a szukscqes eszkozo~eL
Szukscqes, hogy minden asszonunal meg legyen az enqedclmesseggel parosult hitvesi szcretet, vagyis minden no csaladjaval orvendjen es szenvedjcn, egeszseget qondozza, ferje es csaladja becsuletet vedje. A joravalo es buzg6' kcresztenu asszonu szamara nem a
nyiIvanossag" elott, 'hanem C} csaladja koreben nuirik ter, ahol oneki
muk6clnie kell. En azt tartom: 3Z a legjobb asszong,
akirol a vil<ig,
kevcset hid, meg k:eve~ebbet. beszel.
.

,
6 lernondott a vilaqrol akkor, amikor egy kis. vilaqnak, az ,6,
csaladjanak a kiralunoje lett. }\z 6 aprolekos gondjainak cs Iolutonos
munkassaqanak kovetkezmcnue : a fer] boldoqsaqa
es megelegedese,'i;
a gyermekek fejlodese, a hazirend es .elornenetel minden tercn. }\z Istcn
minden nonck megadta a haziassaq ajandekat, arnelhjel okosan banva,'
a csaladnak j6letet rnozditja eI6. A haztartas s annak qondjai a no
kotelesseqe; Naqqon visszas allapot lehet az. ha a Ier]. kerulne a,
konuhaba es, a no vcqeznc a ferfi dolqat,
'"
'
?9,n.~k'eszf!len~kepe: a bold. Szuz. O. mint hitves, valoban
rnintakepe minden kereszten.!J asszonunak.
'Oft dolgoz,ik, ott farad Je~"
g,yese oldala mellett. Ot az utcan ncm latni, egyszeruen
oltozkodtk s
veqzi, hazi tcendeit oly szeretehel,
[ezus
az 6 isteni gye'i-qJeke -;- mint szinteri e}1,gedelmes 'ncki. Kell-e ennel szebb es rnaqaszlosabh pelda?!
" .
,
,
,',Ker~siteny
n'Ok! Legyet~k lelemcnuesek a szcretetbcn s tanuljatok tiirni, sieriv~dl1i ~ irr{adkozni! 'Ncm szabad elfcledni a:z asszonqok
sem '<jn:ggEflo]{, a f:erfip_kse 'szlwtek. Turelrnesen
kell egymas' hihaitgy?rI6;;agaIt elviselluok.
}\ csalad titka szent legyen minden asszonu
elott es
rontsa meg haza becsuletet a leqelso komamasszonu elott: Ne
engedje, hogy minden csekelys~g miatt felboruljon a hazi rend, a beke.
Ha az az. ezer gondokka! kuzdd Ierfi nern elegge udvarias, ne adja a
a halalosan sertettet, s6t vegye elejet a kitoro viharnak
szclidseqe es
be,k,?tiires altal. Ha pedig a f¢rfi elszokik a hazt61, kerdezze meg onmagat: Nem vagyok-e magam az oka, hogy ferjeriI a csaladi oUhont
felcsereJi mas sz6rakoz6' helyekkel?
Mer~ s6talan az etel, ~eletlen til'
kel1yer? }\z ebednek,' a vacsorani;lk se ideje, se 6raja? I1yen es, hasool6 esetek'miat! szokott felborulni 'a bazi beke, . amelyet rend~seri
k6vet
hitves~ szeretef lehulese es a csalad bold,ogtlllansaga .. , ,',"
"
De a kereszteny nonek van egy szebb, egy ~magasztosabb hi::
vatasa is, ha 6t, millt 811yat nezepl. Oh; ebben az, egy, sz6han:' aifya;'
benne van a vilag minden orame es boldogsaga,
beni1e minden sze.:..
retete es fajdalma
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Keresztcnq -anuak l Nem tudok szebb peldat cletek allitani, mint
a. Szentcsalad- edes· anujat, a bold. Sztiz M<i.riaC Menoyi qondossaqqal,
_ mily ,oagy .szeretettel nevelte (5 gyermeket
az Or [ezust I Vele volt·
mindenutt, a [eruzsalerni templornban,
a kanai mcnngeqzon: a kereszt- ,
uton Fiaval egy,iitt szenved ¢s tar. Felmegy
a Golqotara
es arnikor
Fia meghal, csendesen,
megnyugodva
imadkozik, Kovessetck e peldat,
eh jo 'anya~ e,~ imadsagtok me~ghallgatast nuer.
Lehet-e aldottabb egl:j anua Iaradozasa,
mint amidon gyerme- '
kei novekcdnek bolcsesseqben cs kedvesseqben lsten es emberek e16tt?
JAikor ~gy anga gyermeket 61eben tartja, valoban hasonlit
egy kinyilt
rozsahoz, amelyhez egy szcp bimbo simul es f6Iejiik Isten terjeszti ki
aida kezet,
"
Anyak! szeressetek gyermekeitekben
a kis jezust,
s akkor
!!!l~rme:keitek viszont 'bennetek
a b. sz. Mariat foqjak tisztelni.
r ,

_

(Folytatjuk.)

..........

lldakozzunk az arvizkarosultaknak

!

Szent karacsonu estejen rnegcsonkitott hazankat sutuos csapas
erte. Amikor mas
helyiitt a karacsongfak
gyertyai
kigyult.ak, elerni
,t}r6vel tert ra Bekes, Bihar es Zernplen varmequek egy reszcre a viz-'
aradat. Elsoporve rnintegy
47 000 hold termeset,
toldonfutova
tette
koz el _600 tanya lakoit es rornba dontotte
hazaikat. Az f1 seqirseg,
ametuet a hjltosag' es a tarsadalorn nuujtottak,
csak arra vo t eleg,
Nagy a menekultck betev6
falatot
kapjanak
es tedel ala keruljenek.
}\ kar azcnban iqen sok sok milliard, s most meg teljcsen fel, sem
becsulheto,
mert egesz terjedclmeben
maid csak az
arviz eltskarodiI~a utan mularkoz ik, de 8Z mar most bizonyos,
hQgy a karosultakflak meg unokai
is attol lesznek
koldusok,
hacsak
seqitseqiikre
nern sietunk.
Ezert fordulunk
a magyar
tarsadalomhoz.
Szinmaquar
csaladok
szazair, talan ezreit
kcll talpraallitanunk, a pusztulas
helyebe viraqzo, dolgos eletet tererntenunk.
Orszaqos
segel!1alapra van sziikseg, akkorar a, _hogy a veszedelernnek
nuornait

is ettuntethessuk.
Ker6, stirget6 szoval kialtjuk ezt bcle a magyar tarsadalomba
-az Orszaqes Segil.o Btacttsaq nevebcn : nuujtsa mindenki segit6 kezet
szerencsetten
testvereink
Iele, Minden adornanu az eros rnaquar szeretet meleg kezszorttasa lesz, amelu meqerczteti
a karosultekkal, hom)
brzhatnak;
mert a nemz et nem haquta ei oket.
Az crszaqos Segit6
Bizottsaq
'a kormanq
erkolcsi vertezcte
alatt eszkozli a 91,jujtest es az

adomanyokat
az utolso
filleriq : a karosultak
tarnoqatasara
fogja
forditimi.
Hissztik,
hogy
minden
magyar
B.nyagi
erejehez
kepest .
meghozza
aldozatat
es hogy' a teltarnadas ~ husveti
szent
unnepere
fel tudjuk tamasztani a rombad6lt
magyar tfizhelqeket.
.
Minden osszegytijtott
adomanut a Nepioleti
es Munkailgyi
Mi""
l1iszterium alabbi bankfolueszarnlaira kell bekuldeni.

Bankfoluoszarnlak
: »Pcsti Hazai Elsa Takarekpenztar
E9!jes{i~
let Orszaqos Seqelgalap«, »Pesti Magyar kereskedelmi
Bank Orszaqos
Segelyalap«,
»Magyar
Attalanos
Hitelbank•
Orszaqos
Segelyalap«
,
I
mely folyoszamlakra
adomanuok
keszpcnzben
kozvetlenul
is befizethetok.
1\z adomanuokat allami szamvevoseq
kezeli s az Orszaqos
Bizottsaq
meghallgatas8val
a korman.,
osztja ki. f\z Orszaqos
Segit6 Bizottsag hivatalos hcluiseqei : Bpest, IV., Esku-ter 1. I. em.40,5z.
a. vannak.
Telefonszam:
Nepjoleti
miniszterium 5. mellekallornas.
Budapest, 1926, evi januar ho 12-en.

Dr. Vass [ozsef
es munkatigyi

m. kir. nepjoleii

miniszter,

az Orszagos Segito Bizottstig elndke;
•••••••••

F\ lelki vczctes.
1926 ianuarjaban
»Zeitschrift
fur Aszese u. 'Mystik«
cirnen
negy~devi
Ioluoirat jelent meg. a lelki
elet es a misztika
tudornanuos
l!Miivelesere. Mikor lapozqatorn,
sok minden jut eszembe.
.
Milyen osszevisszasaq
is' van nalunk ezen a tercn i Beszelnek
'
.'!I lelki elet, a hitelet
melqiteserol
stb. es olyan eszkozoket
alkalmaznak, ameluek
ep az ellenkezot
eszkozlik.
Lelki cletet el, aki a kegyelmi, a terrneszetfolotti
eletet : keresi, fejteszti,
vcdi onrnaqaban.
Nern Ielki ,ember,
akit nern
iranuit 3,.
sz. Lelek. IstenLelke
azonban esak ott lakik, ahol nines halalos .biln es
a meqszcntclo
malaszt ekesiti a lelket. Mikol' az "ela tan'''vagyunk,
akkor alakit s szcntel bennilnket
Krisztus lelke.
E titokzatos
vilaqban
nagyon. konnyil
az eltevelucdes.
. Hisz'
Item esik az erzekek megfigyelese
ala. Itt csak a hit szernevel
latunk,
Ha nines kalauzunk,
biztosan Ierde utra tevedunk.
J ezus josaqos szeretete a biinbanat
szentscqeben
nemcsak filrd6t adott nekilnk.,
amelgben lelki Ielkiink ujjaszjiletik,
han em a gyontat6 atgaban vezetot is.
. Lclkeket vezetni nem konnyu teladat, Melyseges
.hi], nagy tapasztalat,
a hittol es az elmelkedesben
meqvilaqosult
latas, 'tiirelmes
szeretet
es nagy elfoqulatlansaq
kell hozza. Mindez
azonban
iqazaa
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esak a ,g!:tontato szek ISZ. vilaqaban ervenuesulhet,
zetlenul tarja ki onmagabol:
a' rosszat es a jot.

ahol a lelek lepl~-

A lclek rneqnuilasa mar tobb a gyonasnaI, a bunok bevallasaFla'l, ahol inkabb csak a bunok meqbocsajtasarol van sz6.
Bel so vilaqunk lranuitasa kiepitese, meqszcntelese es egeszse:genek, ovasa : a lclki vezctes. Tehat belehatolas,
hogy, meqtalaljuk a
I¢le¥ jo es rossz, irangitoit, mozgat6it,
rejtett, ~zutlnyad6
csirait ,st~,.
Kettcn egyiitt beszelik meg e kerdeseket, de a lelki vezeto szava dont,
Hiszen senki se elfoqulatlarr biraja onrnaqanakI
\
Masra tarnaszkodunk, amidon a leqnchezebb utra, a terrneszettalotTi 'clet utjara Jepilnls:. Az istcni tekintelu erejcvel terelget \ bennunRet lelki at yank az orokkevalosag
Iele a sz, ~yd'ndsbal1 es vele kapcsot atban: Sz. 'Q!Jonas 'nelkiil nincsIelki vczetes, nines lelki elet! Minden ilunernti iranyitas. egyeni, azaz kulon-kulon
torteno. AI(!pja pedig~
az isteni
tekintelyen,'
a hiten alapulo aldzatos engeedetmesseg es

oszintesseg.'

,

19'y meJyul a hitelct, a lelek.
'"
•••••••••

Jozus ojloto 'a sz." BliSH SZ8rtal'tasHi~Hn.
. I,

""
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Evanqeliurn, vagy Hiszekegy utan az olidrcsok jelzi Jezus szerctetet apostolaival szemben. »Piacskairn-nak szolitia, leulteti oket, mig
a (jltthszemani
kertben a lcqbuzqobb irnaba rnerul.
,':,
".IO]Jertotif1/n,
felajanlasi bevezeto irna: [ezus S2. S:Ziv't2m2k orome'
es ahitata, mel,Jyel ertunk a halalt onmaqara vallal]a.
Az ostya [elajcntdsa : Krisztus sokszor, de kiiI6nosen a Gethszcmarri kertbcn lelajan'Jja tester, hog!:J elviselje udvunkcrt az iitlegek~f.
a toviskoronat, a keresztet, a halalt,
A bor
a viz ontese : J"ezus_ atdofott oldalabol ver . es viz
'dlyt:, Krisztus lstens,ege
csodalatosan
egyesiilt
ernberseqevel
eg~
sz-emelyben.
A kehely tetajdnttisa: '[ezus felajanlja sz. veret,
hogy ertunk
utolsq cseppiq kiornoljon. A kehelq Krisztus Drunk kescrves kiriszenvedeset jclzi.
"
»Az aldzaiossdg szellemeben« cirnu imat az oltar kozcpen meI!fcn megbajolva vcqzi a' pap: J ezus melyseges alazata es onmaqadasa
'meIlyeI halaltusajanan arcra borulva esedezik a G. kertben ig!:J: »Aty am,
ha lchetscqes,
rnuljek el tolern a pohar. ~ MindazonaItal
nem az en.
hanom a te akaratod legy.en.«
,
.3 papos miseben az dldozati tdrgvak incenzatasa
(megfiist@'-,
Ie'S tomjennel) jelcnti, mcnnuire tetszett Ist~nhek
[ezus onkentes
'on-

es

felajanlasa,
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Kezmosds : ,]ezus ver;k6~nyeket ont a G. kertben,
fiog,~ ~en-,
nunket bune'inkt61 m~gtisztitson. Ha [ezus ,veni rneqrrios, feneI;ebb'el{'
leszllnk a lienal.
»Fogadd Szent Hdromsdg« c. imM megint az ' oltar.' 'k'6zepeh
vegzl a pap, rmkozben rnelqen me'gfwjol: [ezus 'a G. kertben tbbbszorosen sziyveL-Ielekkel a legnagyobb megalaz6da,ssal aj?nlotta
tel rna:gat Udv6sseguh'k,~rt. .
'.
; .'
Orate fratre's~ Irnadkozzatok,
teslve-r~k! Krisztus fOlkelti az
alvo tanitvanuokat
e szavakkal: Viquazzatok
cs imadkazzatok, hogy 'ki;:-'
sertetbe ne essetek!
Szekreta, csotdtes konyorges: [ezus a" G. kertben hosszasebbari
Imadkozik, rniktizben az izzadsaq vercseppek alakjaban 'csuroq rola a

foldre,

'

','

"

'

,
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Egy atnerikai unitdrius iup a' sz. miserol : »1\z istentisztelethez ,
szin es ritrnus is szukseqes, a zenenck cs a rnozdulatoknak
ki kell
fejezni6k a sz~pseg szellemet, a lelek szabad szarnyal,asat,)ii
csodat
es a szeretet titokzatossaqat.' A katolikus sz. mise szertartasaiban
az
egesz KHsttps. tortcnet kQlt6i kifejezesrc
jut jeIkepbcn,
enekben es
szif1ben. A l{atollkus l1iv6 szarnara minden egye's szertartilsnak megvart
a hiaga je'Ienwsege'. Meg a vaJl~stalaf1 ember is' hodolva an meg a 8:2.• '
mise 'hatartalan vonzoereie elott. M.iert nines nalunk semmi ilyesl'lii?'
Hpj' vannak a rni k6lt6ink, nitiveszeink es zcrieszeink?« .
••••••• h.

'}\kik latnak,

,

'~"

'

,

,~

.A. nagy szellem lat is, tud is. Sernmi

el6tt .se csukja ~e sze-'

met csak azcrt, rnert nagy. A' tobb feny 'hem bantja.
a

Fele ropiH, mint

"inch az illatos vitagokra.
.,

. Emelkcdni

ororne, taqulni boldoqsaqa.

f'I~fJa

Szebb

lelkek k6zeleDen

ragyog6 9r()mt~1 csilloq helpl is.
ierig~ren, erzi m&gat es a n?l9Y'"
saqokban vezeto, lelkesito Ienueket .lat,

Vannak

hajlamok, vonzalmak,
amelyek'
eltorpulnek,
elott kezd
dercnqeni, meqvilaqosodni
.a szebb vilaq.
lagy hangokori,
az edes villoqasokon
tul is rneqerzi,
ami mindent meggy6ngedit
es Ieheren be.ragyog.

kodbe vesznek,

elvezetek,

amidon a lelek

A

Ami
darabekra
hull, annak. nern nagy az iqezete az ilyen
Iat6ra. NC'lgy' rrernes vagy6dasok
eltetfk. Orokos
nyugodt
nyugtalansa-,'
~aval szarnual folfele. Nem erzi maqat j61 kis rneqnguqvasokban.
Minel nernesebb,
istenibb . valami,
annal
maradandobb
: es Iolemeldbb
Grommel suqarozza
be Ienqet.
'
I

Az 6rokkeva16~ag
fenyet gyujti osszc rnindenrdl. A szep szemek, a bajos \ vonasok mogott
is eszrevesai,
keresi
a rnaradandot,
arnely egyedui boldoqitja,
Ha meqtanulnank
az '. erzekekcn
tul is Iatni,
1toldogsagunk
hem inogna meg r konnpen . .

'

•••••••••
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R.ki a 'gondviselespen

bizik,

Az ismert londoni noorvos-specialista
es tanar, dr. Hastings
Gilford .nemreq
nuilvanos
eldadast tartott a noknel mindgyakrabban
elofordulo .rakheteqseqrol.
Ezen eloadasaban azon meggy6zesenek
.adott
kifejezes], hogy a rakbetegs¢9'
egyre s Grubb Iellepese a noknel osszeffigg~sben 'van a hazaseletet rna gyakran megfert6z6
visszaelesekkel s
nevezetesen a gyermekaldas
mesterseqes megakadalyozasavaJ..
Egy rnasik hirneves
angol orvos,
dr. Courtenay Dunn meqedr. Gilford
nuilatkozatat s hozzafuzte : =Orvosi szempontbdt
is minden
egyes
esetben jobban tesz, aki a Gondviselesben
bizik,
Klint aki olyaq eszkoz6~hoz
folyamodik,
ameluekrol
nell. tudja, hova
vezetnek.«
R.

rositette

•••••••••

Farkasok baranuborbcn.
Egy ida ota Szolnokon probalkeznak ' a kulontele szcktak, FeKongveket,
lapokat. ropiratokat teriesztenek,
Jarnak hazrol~!Ji.iieseket, f'elolvasasokat
tartan'ak~ Krisztus k6zeli eljovetelerol

Iekezetek,

!I

hazra,

stb. beszelnek. Egyik enahabtistanek,
tanak,

trdvhadsereqnek,

vezi. rnaqat,
,

,,.
"koban

, A multkor
szeretnenek

tceszofistanak

a rnesik -nezerenusnek.
es \nem

spiritisz-

tudom, - rniaek

-

ne-

.

az Abonyi-uton gyiileseztek,
most meg
a Csiszlike:zdeni. Uj tanokat
hirdetnek,
mert
szerintuk
a~ , .
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Egyhilzban
elvesztek,
Ielcdesbe
mentek Krisztus lanai. Senkit se akarnak ok hiteben megingalni,
hitabol kiteriteni,
meqis azt monaiak . u]
tanokat hirdetnek,
mert a keresztenq
tanokat
elrontotta,
meloyirbalta
aJ Egyhb.

Odadobnak
szavakat,
amiket maguk se ertenek,
- a nep meg
kevesbe. Selqrnes; kenetes beszeddel belelepjak a nep lelkebe:
hogy
Egyhaza tanitasaban
es szervezeteben
kere sse a hi bat, az 6 tanitasukat egyeduli udvQzit6 hitnek tartsa.' Ugy beszelnek,
mint valarni prof~tak, pedig sokszor szelharnosok, vagy jobb esetben
kepzelqek.
rajongok, Ugy beszelnek, mintha erteaenek az elet es a tulvliag
legtit-

kesabb dolqairel.
Szeretetrol

predikalnak

es aIelkeket

az elet es a boldoqsaq

forrasatol.
[ezustol
akarjak elszakitani.
Hiszen aki'nincs
az EgyhazbaR,
az nem taplalkozhat
[ezus s z. tcstevel: az oltar! szentseqben ..
Kedves hiveink! Sziqoruan
tartsatok inagatokat ehhcz : Senki-

t61 se foqadjatok

el valhisi

~e!1ietek

olyan

glliilese:m~,

dolqairo:

beszelnek.

Japokat.

kOr)ljveket,

oktatast,
ah91

esakis
katolikus

Ne olvassRtok,
iratok~t,

QLlas. vagLJ mel!-) lapokat

»Ha angyal

szallana

a katolikus

Eqghaz, annak

az Egyhaz
pap

neikiil,

d~ el se fogadjatok

amelyeken

nem'katolikus

,nines

meg

tanitana,

Sohse

sot ~llene

bit

olyan .vallasos

a puspoki

pap szerkeszti.

Ie az egb61 es maskep

ferfiaitol.

j6vaha-

Sz. PaJ kirnondja'
mint az Egyhaz,

se higyjelek«.
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sok a hiam; az egyhazi
ruhakban.

cend febc. 13=an este
a

polqari

lcanqiskola
tornaterrneben
[otekonucelu
teaestelut rendez. hoqu a nagyternplom szamara
kat szerezzen
be.

egyhazi ruhaA sz. celt hi-

veink

ajanljuk,

fig!:jelmebe

rnert

I

t

es a 'mist

A fecfi
6-an

kongceg.ici6
feb;
delutan 5 orakor a
vairmegye diszterrneben diszgyillest rendez. Szonokok :~dr. Krage;

CUa!!

Aladdr

tigyved

es

P

Oslay

. ",

I

j

;.1

•

' .",~

."

I

"

6

,

,

@z~w'aHi' ;~~ri f~r.

,

;,zard·af.6.rf0'k.
I
h) ·A;z;i!ik'sz~Farjla1 Faust op'er,ab!€J.I;
b) Dalok-n: errekel: dr. Kruger
f(jfMuJid'r;fili ;oper~1!:etutkes'n~·.
E\(')m", . i
gori3in 'lIis!e1r.:i':' A1Jf!J.dd, Inc;z,ffl :Z:<iJ:J1I,.' I
§1G)rfliUu!v'~~Zri0. ~"" ffatsZfli~" VigIl
' EntirTrA., ij>]ed(i)~riamat ·mond V:l?tim\~s'"
Perenc, .jJ\z ',€ne'kszamowat ,1;) nfl~Y" 'I
f,

1,1,

I

I

Bos«

teltJlplpmi ,V{l{HleS'kar eneklL

. nyd~

Istvdn

szolrioki

'i

fok~ntor

f'e,z~t,~s'e\Tel,M.~dhiv6k

'I

mennek,

, ~e;br~al? 2:,a~. es'te'; 8'

"'I ~
kongrigdkj ~z o.riedn~q/( '. I
!

@r;akor'

.a ferfi
'~o'!)l:lJ:e~laci0'iaki5.tremul{odesevel
1P~~'I~'diaN~eace'stRlyt,nmdez. Tea.je§y '10(JOO:.korona.

I

I,

Felilnj-ai''2·pn

'I

' l.eg~.e'l fe.J·8 ,M'jf it f~rkkori;gre'...
"
g,a,t@ ~.!?zqs .a~ldQzil.s;a"";,,,,,'.. "~4' ',_' I
'"',i)Q11'1'u.ait? ~4:ltqs2!e.pen sik,e_.1
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, f{~'rfi k@n9Teg~'!=i6~I'lr:ezesiik n'ev.,
miip'jai~a.·Kedves volt a Szekely.
hidv Kaio szerzernenua:
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fektus, mint prezest; " P: LQmbq.s,
f.,ds~16 'Ill. plebBnos, mint'lil »Kath:

Elet~< s'zel'kesit6Jh

.M6h,

udvO'zpite P. '

al(i 'vara~z8)jhHj '6r\5me't"

fe-

j~i?Jti~:tPbg~:·etb~e(}~~:a~k~!Om{lTs,

c"nfuqat e's ke,z~il:rlk 0ss,z~etallari:i.
(eang '~ong\t?"ctra,::
eto jarii,H~r 13-an. a ki:iv~tkez6-

-, "'A:1eccilia'

~I

..1'

A 3'~i0gaeda ,fot'J.jO evi jahd8Jf
feDruar. 3-{g lel~igYllkor ...
latot tart' a Pb,!gari
leanyiskola

30:t61

'.
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rajzter~eben.
A lelki!!l4akorlat
vezetoje Iot. Bergendy [dnos escpe!i leJke'sl lit szornbaton
e·,·kezik hozzank.
Az elmelkedesck
lesznek:
jan. 50-,an, d U, 3, 6,
'jan. 31-en [vasarnap)
d. e. 9 6.

I

l

Sz6l6k

Rozsa-

f(i:~¢u Taesutata

zaszlot

es

ket Iij piros
ket' Ieher gyerrnek-'

.

. t6bb oldaleol panass erke ..
.
zett, hogy a munkaadok tanoncaiknak vasar- es ilnnepnapi sz.
mise hallqatasat akadaluozzak, A
szukseqes lepesek mcqtortentek.
Fiqqelmeztetjuk
az illetekesekct
»Az
iparostanonc-iskolak
[tanonctanfolyamok) szervezete tanterve es tantervi utasitasa= (1924.,
77. oldall kovetkezd utasitasara:
»Az' 1922. evi XII. te. 117. §-a
szerint tanonciskolakban (tanonctanfolyamokon) hetenkent 1 orat
.a hit es erkolcstan tanitasara.kell
forditani, Ezen kivill a 9lj,. §. 6.
pontja szerint a rnunkaado kofeles a tanoncnak vallasa unnepnapjain az :istentisztelet latoqatasara idot engedni es feltigyeini
ana, hog!:) nala lako kiskoru ta-

keszittetatt.

A

l{epek~t

d, u. 4 o. az ifjusag szarrrara as febr..
'j-en d. ~1. i5 (i;:i a felnMj;~k, szamar,l;l,"
rnusoros eload'ast tart 'a, kongreg,acio
kongvtara
es az arviz karostlItja'fI'ak
jayarfu Prqaramm J<,apnat6 ,al fiu~f'la,ll
. 11z ifjusa,g reszveteli dija 2000 es a
Ielnotteke
1'0.000 kor.
A'R65Mfliz~t),tauvu(at ja'm 25-lki ko>;:",
gyil!esen elhatarozta
a.) minden megholtjaert
r11:i'gy rniset mohdat, b.) az I)
eltoril,i,t Szij.oi maria ,finn,enen nl;lgy mi",
set tarthat, 11 vez etoscq maradtl a r~~i.

fabr: I-en. d. e, 9
,0. es d. u. 2 6. Utana
gy6nas:
febr, 2· an d e. 8 6: k5zos sz.
aldozas es d. U' fel 4 6. unnepelyes qardista <lvatas'
es d. u. '3 6,

A Szolnokf

aaszlot

. Brassay Karoly Iestomuvesz tes, tette, a zasalot . pedigo West~:e{
Virll1a,leS ,Maria.' m.eg StQIIJH]ett,i;'
doigczta. ki.. Megalda-suk
~eb'lt.
2..,<'In ;Iesz.'"
'; : I':
, i'I;" 1',
;
A po(g. fid kong1?,~gacI6 febr. 6~an

!

nonca

az

istentiszteletet

lato-

gassa.« A szulok hivatkozzanak
e rendeletre es ha nern hasznal,
tegyenek a plebani~n jelentest, .

I
'/
Lasalo haranqonto
I boruSd"'zak
utan az egyhaza~na,k

II

I

I

h.~
kb.
1200 drb. haranqot, szallitott kb,
300.000 kg. suluban. ]elenleg is
80 drb, harang van nala rneqreridelas alatt. Buzqo katolikus, de
ilgyes ember is. Hihetetlen, de
val6, hogy gyara ~eJlesztesere volt
zsido gyar~t vett rneq,
A oact egyba~megye a kovetkezo 1925.' evi adomangokrol
szamol el : Pcterfiller 61',872:767
K, rnissiokra 29,175.176, afro rnissi6kr~ 2iOOO.000, 'S2. Sir' olielnek
(a ferencrendlek]" 18,011.179:
tilre~mle,inek. 10,460.695, ~Je~usS1:.• '

at..

l!6
gyermeksege
rnuvenek
1,798.500,
sz.
Laszlo-tarsulatnak
611,000,
kat. sajtora 6,228.555, hadiarvaknak 793.440, katoIikus
egyet. ifjusaqnak 400.000, Dornsodon epitendo
templomra
9,747.805
K.
Tehat missiokra 49, 186,355 koronat aldozott az egyhazmegye.
Ezen osszcqeket
az egyhazme~
gyei kozpontba
Vacra
kuldottck
be a plebaniakrol.
Mintha
pirk~ulna az Equhaz nag!:J iigyei irant

valo erdeklodes.

egymast
kovetd
elso
penteken
meqaldozik es ajtatossaqot
vegez'.

i

S~olnokt?6l kb. 10.000 alairas,
kcrte J ezus kiralusaqanak
iinncpet. Nagyon sokat buzg61kodtak
ez iigyben a szivqardistak,

I.

Gyevtyas~entel6 Boldog&s~=
szong febr. 2~an. Eltarult iinnep.
E nap iinnepeljtik Jews bernutatasat a templornban.
Erre emle-·
I
,
keztet a gyertyaszenteles
szertartasa, rnelq 9 orakor kezdodik.

Sz. rnisek 6, 7, 8, 9 sts. 6 D, u.
litania utan a keddi 5Z. Antal ajtatossaq.

~ beHigymit\.is~tet? rnacciue
sig nem. ad ki gyiijtesi cnqedelut
es a kiadottakat
is addig Ielfuqhog!:J minden az arvizkarosultjainak
. f61segelyezesere
menjen.

qesztette,

b\ rnaaantanuto kat fig!:Jelmez~
tetjuk,
hogy a vasar- es unncpnapi sz. mise hallqatasat
es a
-szokasos iskolai sz. gy6nasOk elveqzesct evveqcn a vizsga elott
iqazolniok
kell, kulonben
nern is
vizsqazhatnak,
.

Mint utolaq ertesulunk,

a kat.

temeto villamsujtotta
kokcresztjet
Fancsali
[anosrre al~itotta helure
sajat koltscqen,

~ nagytemptomi

I

oegyeskat?

Bosnyak Istvan Iokantor vezetese
alatt egyre szcbbcn
enekel,

}'taLunk t~lfe5 bucsu nuerheto; Iebr. 2, 3, 4, 5, 1'4, cs '15.
napjan. Foltetelck : gy6nas, aldozas es papa szandekara
ima.

els6p~ntek
Iebruar 5~en lesz.
1\ nagy kileneedet veqzi,
aki 9

Bala~solas febt? 3-an d. .e~
^ erato! deliq. Celia: ^ sz. B&::'!zs
^ ^
6
piispok es vertanu
kozbenjarasara oltalmazzon
benniinket
Isten
a torokbajt61 es minden mas rosatol,
Oszentscqc
Xl. Pius
papa
meqvalasztassnak
es korenaza-:
sanak
7 d.
^
A
loian

evforduloia alkalrnabol Iebr.:
e. hivatalos nagy mise.
louedest ielencs evforduf'ebr. 11 ~en reggel 6^ 6, nagy- ,
mise Szeplotclen
Ioqantatas
'tiszteletere. Este 5 6. sz. beszed es
litania. amely ut6bbi ^
8 napiq tart.
A papa a magyar arviz karosultjainak keres
nelkul .100000
lirat (290. rnilliot] adott.~:

p.

Kiecboffet?> pongeaeot

hi-

vatalosan kineveztek
az tJnkent~s
'Puzoltok Iclkeszeve.
P. Lorrvbos Lasalo l\J.attyanban
jan. 24 -.31 missziot
tartott szep

ercmennuel.
Palfy Bela c. apat plebaaos
Guoparhalrnan
a I':!@J:)
szamara
kulturalis
eloadasokat
tartott, Eddrg 11 nazarenus
tert vissza a
katolikus
hitre,
,
Sokan
elfeledik.
hIDg):.J a sz.
~\;o.nasnal· a banat es a . [avulasi .
szandek
a Ieqfontosabb.

Ugyeljen
bevasarlasainal

vedjegyiinkre!

Nem oaripa, ha nern nyerges,
Nem is kis[dny,
Ha nem szerelmes,
Nemiscsarda, hanem banaos,
Nem is kdve,
Ha nern FRANCK-os!
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Hireket

nern k6z6lhetiink,

tett, hogy a Kath. Elelet
~.

ha nem kfildik oe:], o. Szep qondolat
szegenll csaladolmak
megrendeli.

es

Megjelent

Magyarorszag
1926. evi
'Uj'sag-kataI6gusa
Kiadja
h ir d e t

e s i il 0

Hirdetoknek
yen

iL:

es

I

a

Rudolf Mosse.
d a, B pes

t VI. F

0

d man

ic z k

y- U c c a

kivanatra
bermentv~

I?

W.'

»Magyarorszag
Ujsaqkatalogusav-bo!
mil yen hazai napilapok es szaklapok
felsorolt lapok utjan milyen mer aui

•

='wm_-zy-p'

rawmrrs

lehet megtudni,

allanak

hatast
a hirdet6knek modiaban all k6riilbeliil
hadrniivcletenek elorelathato koltse qeivel is

r endelkezeser
varhat,
sot

alapjan

szarnot

49.

_j

a hirdetoknek
e, hogy a
a katalogus
vetni

reklarn-

\
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CSOLLliK fERENC

JX rofOs es ndi divataru~aza
JX
SZOLNOK·
.BVIZTORONNYAL

S
I

J:(
1:(

S~EMBEN.S

'A LEGOLCSOBB
bevasarlasi forras.·

I

Villanuos szereleseket
.es iavitasokat qyorsan cs pontosan cszkozol szolid arak mellett

Medgyessy
szerelo, Vereb-u,
izzolampak

Geza

2385. Uquanott

es csillarok

kaphat6k.

lX_to:UfJ:(JXtQ:O:O:O:O:(_U

SZLEZAK
I

LAsz.LO

Hf\RANG ..ERCONTODE, HARANGFELSZERELES
HARANGLABGvAR

Budapest,

VI., Franqepan-utca

ES

Nyomatott

kiallitason m. kir. allami diszoklevellel
Szarnos egyhazi. elismer6 level.

VARGA )OZSEF

konyvnyomdajaban,

77. sz.

kituntetve,

Szolnok,

:
i

(Sajat hadban.)
Telefon: Lipot 913-53.
1\ nyugati p.-u.-t61 indul6 BUR vasuti ,Orhflze meqallohelu. ll.B.C.J. kocsik
1\z 1900. evi parisi vilaq-, az 1921, es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranuerernmel
es az 1925. evi kez, rmitpari

I

Gorove-u.

,\)

"

j
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HITBUZ6ALMI
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t ,

~\.~

III. ev,folyanc-,4. !:,zam,. "
1926. febrllar h6 1,5. ,P.
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ci ( ,

'hSzefl}%ti:.

~ ~

"

M.aj~ai ~6r

.l "

Mcgjelcnik, minden ho 1. 6815:
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TARS;ADAtMLL¢\P

SZOLNOKON,
J

S\ze~ le~j:,l,~~ep es iadohivatal

I

fe,ranC!OnUi plebania Szolnok.

ofm.

'Ta:rsszerkesz~:

{"

){iad6t'u(rljdori;s:

ofm. ., Foroncrendi

P. R'affinszkyoRomuald

plebania Szolnok.
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Vilaqossaqot l .
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Nines a' hit tercn -veszedelmesebb, 'mint az aliqazsagqk' 'es a' hangzatos ferde'' ~lzolam'Ok B()ldogs'ag'Ok,lsot!
orszag.~* is'\l~~lh~tI1e~,1
ossfe t6(alL Jo( tlf~j~.Irellenseg~i'nk,

rniert terjesztenek

halvelernengckct
E§}yhaztwkrot stb. '
llqenr.modon
hfveink j6reszet
lelki guzsba
kotik s
mig mi kaba tctlerrseqqel csak-Yevedezunk
' 6k sajat terveik~n ;nyug6'dtfln dolgozhatnak.·
. i " 1 "
,
Igy a va((as,i tiirelp{l" ,Arv~ \ ()lattlcis.) Ne lllRresield
T

r

l

a

hirdetni

)

.
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'katolikus

-vallas

es

iqazsaqait

parancsait,

Ne

merd "'ved'elme:zni "Eqgliaza(faf, -mikor 'famadjak. fnkaobJ'la-.
i~'lli'~nJias'd' el/'1~()gy'l{IaWl1~us
41i~~r Egyha~ad ~r'dekii~61 Jap fg~,oi;f{ 1dl'_n~I~h~isd
,ajkad es)ne .merd Ipi,(,anni, h~gy @ katolikus E,gyhaz,,,jpgai
erveny£'silljenek! Akkor ... modern qondolkozasu, Iiheralis,
miiv~lt ember vagy. Ugy bessel] es cselekedj.: hO'gy.,katoJikus v'dltod soh sa tunjon ki _' es kedves uri ernbertlk'leszel.
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1500 K. Negyed eyre 9000 K.

50

nern vehet r'a bcnnunket, hogy katolikus meggyozodesiinket
mindcnutt meg .ne valljuk: otthon, a kozeletben, a sajtoban.
Iqazsaqunk vilaqossaq es aki szereti a vilaqossaqot,
nem kuzd ellene!
mm.
•••••••••

Bethlehem.
[Folqtatas.]
Bethlehem

Irta : P. LOMB as LAsZlO.
bovelkedik
bibliai nevezetesseqekben,

A heluszake
miatt csak a nevezetesebbekre
terjeszkcdem
ki.
, Elbucsuzva
a legszentcbb
barlangt61, a bazilikan keresztul kimegyilnk a nagy terre a qoroqkeleti szerzetesek kolostoranal jobbra Ierdulunk es a legkozelebbi
kis osvenuen delkelet feh! haladva, mintegy
300 lepesnui tavolsaqr a egy kedves
kis barlanqhoz erkeziink.
Ez a
»Tejbarlang«.
Szep gondozott
kert kozepen van. 13 lepcson [utunk a
Tejbarlanqba,
amel~ Ieheres
saiklatombe
vaqott
100 egyen befoqadasara alkalrnas foldalatti lireg A kegyelet
egy szep oltart emelt itt a
bold. Szuz tiszteletere. Osreqi haquomanuok szerint a S2. Sziiz tobbszar mcgpihent itt es egy alkalornmal, rnid6n isteni Guermeket taplalta
par csopp lei a sztklara hullott, arnelyt61 az tejteherre valtozott. Innen
kapta never. E szep es kedves helyet kulonos el0szereteltel
keresik
fal a kercsztenu
kat. anuak, sot rneq a moharnedanok
is, kik kivetel
nelkul nagy tisztelettel
viseItetnek a Sziiz Anya irant.
A Tejbarlangt61
keletlele
haladva
szep
kis kapolnacskat
talalunk .. meluet
kel'JYelet allitott sz. [ozsef
tiszte letere : »Sz. [czsef
haza«. A.. kapolna egy osreqi templom romjain epult,
melyet meg sz.
Ilona csaszarnd
epittetett
sz. jozsef tiszteletere.'
Bethlehem eszaknuuqati
reszen talaljuk David ciszternait,
meIyek arrol nevezelesek,
hogy David kiraly a filiszteusok
elleni hareban elfaradvan,
rnegszornjazott
es Bethlehem
ciszternainak
vizcbol
kivant .inni. Mid6n ezt vitezei rneqhallottak]
harman
a filiszteusok
taboran atrnennenek es vizet
meritcnck
Bethlehem
csatorna kutiabol
mely a kapuban val a es Davidnak vivek, hogy igyek, de 6 nem akara,
hanern inkabb az Urnak aldoza
azt, rnondvar. : Tavel legyen,
hogy
Istenem elott ezt cselekedjem
es e Ierfisk veret ig!:Jam, rnert eletiik
veszedelmevel
hoztak nckern a vizet. Es ezert nern akara rncqinni«
Kron. 1. 11, 18.19. Harem ciszferna van itt, eleg
meluek,
bovizuek.
Htis viz evel parszor en is oltottarn szorniusaqomat.
Bethlehemt61 keletre mintequ 1000 lepes tavolsaqban
van a
pasztorok
faldje. Ott lcqeltettek a bethlehem! pasztorok
a nuajat,
rni-

a
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don

a kis [ezus szuletett. Ezen romlatIan
SZlVU egyszeril
pasztorok
vollak azon szereacsesek,
akiknek Isten anquala altai hirdette
[ezus
sziiletesH . .A. koriil allo hegyek visszhanqoztak
az angyali
sercqek
eneket: »Dicsoseq a maqassaqban,
Istennek es beke a faldon
a [oakaratu embereknek 1« Micsoda ororn es tulvilaqi boldoqsaq
tolthette
III a romlatlan erkolcsu pasztorok azivet, midon a Messias 'szuletesenek hire! vettek es as angyalok eneket hallettak ? I Az 6vekhez hasonlo erzes toltotte el a rni sziviinket is, mid6n karacsonu napianak delutanjan egy sereg tuzernek az elen kirnentunk a pasztorok foldjere es
eh~nekeltiik azon a helyen azt a kedves eneket, melyet leqeloszor
az
81l1gyali ajkak enekeltek . »Dicsoseq stb,« Konnyeztfink
oromiinkben"
hogy a rnai nap itt enekelhetjuk
ezt, ahol eloszor hirdetett Isten beket
8 bunos,
de joakaratu
embereknek.
Ugy ereztlik,
rnintha ez a beke
bek61toz6tt volna a mi szivunkbe is.
A. pasztorok
foldjeroI
hazamenet
teli tudovel
eaekeltuk :
»Pasztorok,
pasztorok
orvendezve
sietnek [ezushoz Bethlehernbe«
st •.
Kozel 7 6ra volt, mire sotetben hazaerkeztiink.
A szuletes bazilikanak
ajtaja meg nuitva volt. Lassan szallinqoztak
hazafele
az utolso: ajtatoskod6k. Mi lementiink a teljes fennyel kivilaqitott barlangba,
hogy
megegyszer
mcqcsekoljuk
a Isteni Kisdede.t es a mal nap m'egegyszer
mi is »koseontest
mondanank
a Kisdednek, ki valtsaqot hozott az embernek=! 1\z enek lelkesen QS orornteljesen
falharsant
tuzereink ajkar61. betoltotle a kis harlanqot, a harlanq ket lejarojitn feltort a bazilikaba, rnelgnek odon Ialai eroteliesen
vertek vissza.
Mikor az eneket
befejeztek,
az ort allo torok katona vlquazzban
elern allott
es kert :
Effendi! mondd meg a kardas madzsaroknak
- . magyar testvereknek
- hogy tavozzanak,
rnert bezarjuk a bazilikat ! Erre megegyszer
leborultunk a kis [ezuska ele, rreqcsokoltuk
es oromkonnpekkel
aztattuk az isteni Kisdedet, kiaek egyszerti
polyajan a . leqdraqabb
lyon ..
gyok a mai nap - a m.agyar tuzerek konnuei, oromk6nnyei
voltak I'
(Wge) .

•••••••••

}\ balok b6jtje.
Irta : BANGHA

BELA. S. J, Rorna.

[Hamvazo szerdara. Reszlet.)
. }\mikor az ember leqszomorubbb,
akkor szeret
leqinkabb kiruqni a harnbol es talan ez az oka, hogy epen .a haboruban
kezdodstt
s azota is szilajon hut mindenfele a I@gortiltebb mulatozas vagya.
A vertocsak
es halalos nyomQrusag
kozott' t8.ncoI6, vigad6.
embereknek
ez a lelektana erosen emlikeztet
a viltighirti baali
fest-

fa
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5.4
Ki az a Krisztus ? Harem csoportban
akarom Ielvetni ezt a
kerdest. Ha azt mondom, j6 ember,
szcnt ember, a legjobb,
akit a
fold hordozott, ~ ,nem eleg.
'
,
,
eletetol.

Arra a harorn kerdesre szeretnek megfelelni. kinek tartotrak az
Or J¢zust foldi ~Iete alatt, ~ 2000 ey torteneteben es a leqfontosabb
kerdasre.: - ,kineR tartorn en J~zus' Krisztusl ?
I'

Dr

Testvereirn l Mar itt e fOldi eleteben
az
alakult ki. Voltak baratai
es. voltak
ellenseqci.
»Ha rrern eszitek az ember Pianak testet ...
nern
Iesz elef. tibennetek«, az ernberek kezdtek elrnenni. Krisztus mcqkerdi
az apostolokat,
'Ti is 121 akartok hagyni? Az apostolok feleIik:
Uram,'
;kihez metIjilnk? }\z 6tok,elet
igei tenalad vannak.«
-; \;
Kedves

katolikus

[ezusrol ket tabor
Mikor azt mondta
~

."

Nines sernrniie,
ernberek

_I

.... ""

szegeny

•

es azt mondia,

•

jojjetek

uta~8m

es az

fI. duhos tenqer, mint egy mepkorbacsolt

rnermek utana.

eb

odasitnul a labahoz. - .Lehetett-a
ez ember?
De nerncsak f61di ela.
teben, oszlik meg a z ernberek velernenue Krlsztus
korfil;
2000 ev
tortenete
azt rautatja, hogy Krisztus megmaradt
az ernberiseq
vegva-'
ranak .. Ve:le, vagy lellene, de miridcnkinek
ailast kell fOg)lainia. Soha
ember azt a Iolseqes magaslatot
meg nem kozelttette,
ahel Krisztus
alll mielottunk,
'
'
'

\

" ' Voltak nagy emberek, Iaraek, klk hatalrnas piramisokat epitet ...
tek maquxnak. Ki Iud roluk ? De annak a betaleherni
barlanqaak
klcsinu, halvany mecse rna is melengeti
az ernberek
millioit. Voltak
na~y ernberek,' akik ugy [atszottak orszaqokkal, mint a gyennek a,
J'apdaval,' voltak Ielfedezoi az embed 'zseniknek.
Elfelejtelte~
oket,
csak -ennek az egyszeru acsnak a Itarol Hem tudnak
megfeledkezni.
t
\{olt<:l'k,,'akik '6riasl l1agy vilagre,szeket Iedeztek f~I. . Mi az a Krisztus '
mellett:' aki n'em uj vilaqresat, hanem eg!l uj vilaqot fedell.eU fel; a
lelek vilagat. Krisztus igy lett a vilaqtortenelern
kozeppontiava.
Tole
I ~zamitiuk
az Idot, rnert Tole 'kezdodott
a bethlehami
barlangban,
bfaff~k 'heggen,'a
Kahrarian 'az emberiseg mequjhodasa,
'
~

'1\ ,

.' ,"

.'

az

.

"Tes'tvertim!

Minde~ben

csalodik

HZ ember,

sZik, elkopik, minde~b61 " kiabrandulunk:
meg soha

csaiodott
'.

.,

,

senki, tanitaS'ab61

Krisztus

soha

'",

n'em

minden rneqoregszeteJeteben,
n~m
abrandulnat'uoi::Jk ki. l
\,1

De" vQlta,k a '2000 ev torteneteben
olyano.k '-is, akik ugy itellek ~l1;1eg,'.m'int, 8Z ,6 keresztre,fes;Zit6f. .Jottek a zsid6J< .;_ es Jeruzs~lem.
.. eipusz,t!lit"t7 joft a katako(!1bak ideje, - eipuszt'ult Ii Tarnai biroda:'
lorn, _: jotte)c a .:i;{Ozepkor barbarai Wzbe. verb~ fOjtani '8" k~reszteny
JqlllunH - es ,J6~ a XX.' szazad hitetlensege,
felforgat6 sz8oadk6mu;.
;:ves, es i}p~mL!riista.tanok
s 'iatunk Krisztus keres'itjenel
't(Srtkre,zuzoU
\.~

'(

,.'

"~:,"

'.

.')'

'\.:'-

"

,,-' ,·.~.I"

•

.

L

'

,",'

i

~ _'
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koponyiikat.
Ki az a Krisztus,
akinck
az ernberiseq
hodolt vagy qyiilolte ot ?
Egy Ionseqes ' vizi6nak
a keretei
bontakoznak

at"

2 evezrcden
ki

szerncim :

eratt: 2000 evnek

a korrnenetet
latorn rnaqarn elott. Latok
egy beJ~t-,
batatlan nagy torneqet, 12101megy Az. akinek kereszt
van a vallan es:
utana az ernberek
leqjobbjainak
a 100 milli6i. A nagy tomegbiH eneket hallok, Kicsi kis gyermekek
enekelnek; - hozsanna
naked Krisztus, aki a kis quermekcket
keblcdre
zartad; - hallom az ifjak hanqjilt, hozsanna
neked Krisztus, aki erositesz
minkct
a nagy erkolcsi.
kuzdelemben,
hall om a leanuok, nok e neket
hezsanna
Neked, aki a,
nat rabszo qasaqabol felszabadttottad. a Ierfiakat, aki a rnunkat szcnt
kezcddel
megszentelted,
.a bunosoket,
akik
felneznek
es irnadkoznak,
Isten Fia, aki a hazassaqtore
asszonut
nem
engedted
m,egk6vezni,
bocsas meg nekern is, a szenvcdoket,
Isten Fia, aki ertiink
szcnvedtel, ugye meger6sitesz
minket is, haldoklokat,
ahk uve,gesed6
szem-,
mel a keresztre
tekintenek,
Isten Fial u,gye megadhoz hivsz minket is?
[Folptatjuk.)

•••••••••

]\ keresztenu csalad,

(3)

Van egy kedves nepdalunk,
melu igy kezdodik : »Szerelrnes a
nap a holdba, a hold meg a csillaqokba
.. ,« A csaladban
a nap az
apa, hold az anga es csillagok a gyermekek.
Mi a gyermek a csaladban ? A teremto Isten
legszebb
munkaja, az anqgalkak
jatszo tarsa, az apa buszkescqe,
az anya bbldogsaga, a csalad rernenue, az emberiseq
holnapja:
, , . ;
]{ gyermek kcdveert
adja maqat az apa a Ieqterhesebb
munkara, a gyermek kcdveert
teszi az ejt nappalla s lepik
meg homlokat
a munka egeto csepjei, S az anua 7 Szunct nelkQ! aggodik: .g!l,enTjekel
miatt: nappal dolqozik,
farad, ejjel pedig virraszf es ork5djk 'gyerme\<~
almai folott, hogy az Isten ov]a, vcdje
meg a fiat. Azert
Jiialtott f~l
II. Izabella spangol kiralqno, uiszulott
gyermeket
a keblere . 6lelve;
.Jstenern I ha buntetni akarsz, buntess : vcdd el koronarnat,' orszagoqmt,
csak a glJermekem
maradjon meg."
"
"
.' , , '.. ~~
, Valoban- igaz, hogy az edcs anua, It "gy,ermek' geriiu~za:",' ve~
doszellerne 'a, foldon" odahajlik a kis- Iabol, v~g~
nadbol" k~SziiJt ko~
sarka fOle, amelunek
a neve! ,,,bolcso". Oh te kis' bolcsd f'i'Te "Tinga;:. ,

'\:< ':',' -

tod ii.dg? "~IQm~~,,a"zt a toreken!i kis j6sza'got, ~zf~ ~::ki~ 1 ~rt~ilafF~l31I'"ranyk~t> aki csak mQsolyog es az angY31kakrol almdtlrk. "'("~~~
,"
, ""
Vajjon kf orizze e 'dnlga kincset?
Az apa 7' Neki k6teiessegei
vannak. Az uj vendeg szorga!omra,
munkata
'keszteti
az apat. 6 neki

'
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e.

Meg kell elegednie
azzal, ha reggelenkint
mielrrU atlcpne haza kuszo ....
bJf' ~ egy tckintetet yeth@t arra a kis bolcsdre, melq az alva. an9Y~lt·
rinqatja. Rea' mosolyog
es tavozik.' Hivja a k0t0!es·segi..
Es' ha est~
vi ~z~ter,' els6 gbn'dj:1J.i!i,strIct az.6 'aprosaqa, Karjaba: veszi es mondja :
"Ne'f~lj'kis
'gyerrrieRem;
ha az Isten eletemnek'
lscdvez. ugy .fog0k:
g5ndbskodni
rolad, j liogy a s'Z'ilkseg'
sohse ~liI:kassZ4ml k6nmyet
$!ZJ2t
I~ .

_ . t!"

meQuol~~.";·.'

n
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az

D:.'.'
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n
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Az; Isteh'
'3nya'I'af bfzta azon nagyfol1tossagu
tisztet,
hogy,~
gkl~r.mekJ fal6H fol~~onosah
orkodjek; 'M~rt' az- 'iulya -a gyermekrev;@l'l
e~!-flitt el, (egydtt Iejltidik.' ~gyi.itt vi'ragzik . .Megerti' 'gAgy6~·asat; megs·ejii '
v~gyait, 'l~sh~ti a' feil6do lelel~ elsa rnegn'yilatkozasait.
Viele' onll;' v@le--J
SIt: 'es ha
kis josza'g ll{>gobtliK, az an~a az, ki megcsokolja.a
helyet.,
a.fu'ely~t megjlt6tt,
110gy rre fajjon tab be. Oh rninf Icsodalatos· es tit'cJk;"',,
s~~;'il 'an~iai ~iiv vrMga! Szcretete falemelkedffi:
&nfelaldoziisJ
mAgasiataig.
's 'h~ a 'rMt riieg nem valtoztatta ali: @ltar',' bizol'ly'i:lraL c,'hlj.jri
t~r~ID'tbeG' t bOIts6. ~~~rt'mbndja
·e'9Y kef. ir6!' ..fNil'liCSi rvaUUnP sz~Jj;Jlj~~
;rl'Tlt I~? 116 laz abyai szh(i:t'~t d:fc)sfeny"~b'en."Wtiit
(1"»0 a s s~e'J"etet t!al~a}
lesz minden; de a, szeretet csak a~k'Cl:f(l:Jalik 'minden eve, ha az anuai
e~elmet
olta maqaba.
~'~i:i/j

a

az

laz'

,I

~

u

'"

... }
'Akin.€~' nines 'fog.?-lma, a sze:-efetr61, az n~zzel1 megl egy anuat
Jrgyermeke
bolcsojcnel. Aki cHajeialmat
akarja meqszemeluesitve
latni,
<fz tWez~'(!i1';fneg ,~§~.
Cal'liat<fai 9~'eIime;ke I b<il.lqbklGJ;..:i<i:'!(Hl.ab*~.I:,Ot:lrll;fIeg fog
gyozodhif, a W&2ft'l'lI(l.iiitlds e,Nen keZi(lj.e'rOLl :".b\2f, idol', ti£hdg~~;ta~LI(~L
l$~"Mm
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megnyugvas
legye~
a keresztenu
csaladoknak
biztos
oltalrna es
menedeke.
Ker<::sztepy szuldk l J>Je csak a testere, de a lelkere is qondoljtJtok gyermekeiteknp.k.
Arr~ vigyazzatok,
ho~~ meg ne halljon.
Mert minden bun egy- egy halal a gyerm~k lelkere. Neveljetek
5ket
hittel, rcmennuel,
szeretettel.
Hittel. Mert neked kell keresztcnq
anua a hit, az erenq, az
erk6lcs viraqait atultetned gyermekeid szivebe,
hogy dacolni tudjanak
minden viharral, ~v~sszel,
aIVely iiju~ eletnkre val'. Ha azt a 15, 20 eves
J
gyel'me!iet latom, aki oly kOlJ,nyeLm~en ya.gj,~, an!Jja szemeb~j?
bor"
zaszto szot : "Al1ysm! en, mar,.s~romit .sern hiszek", nem az anyat sajnalorn. hanern a gyermeket, akit pem a hitnek es elcteek neveltek,
hanem a konnuelrnuseqnek.
NeXeJd rerpennyel. Az any a bizik Istenben,
aki latja a titokban elsirt konnyeit, h~llja buzg6 fo'haszait, igy gyermekenek' jovojet i~
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Ne~~1.dJ'shl:eEettel;' At 'ern5eFi 'elet tele (van
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I~okkal~ ~IJo,i~p~~nr\1:iz,~l't.
atlj~"azJ ~n~~t;
ezeket a~ a~a?lilyo.k~t
utut1kl)ol $~eretetever eltavohtsa.''Azt.lakarta
Isten, hogy edes anuank
tekintete 1~9!Je'h 'mlndenk'or 'ira'n'!}itol'lk " I
• t;
Ii
Ap'¥k') e~rA:r'IyaJ{l! 1\djatak IstJnnek, "az' egyhaznak' es a hazanak bedtileles,
eren'!N~1'iyerill~Ueket ~I~roslelkti dclqozo.' polg~'rokat

es.
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Egg amerlkat szociologus megdobbert.o fejtegetesei.
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es
,
. ~::il:
h9'~ ~)
t.J;;)
.v2i '_ ).,._o~
;
r
~
". ( .. P tu f;!)
nyilt seb <1, tarsadl;llom teste.n. me t a csaladi eleUelbomlasara
s ezen
t: . I 'i!~19(Jg91U
I
~IJ!,
CD.·;;
',fT'. t
t J,
C;,.
If
1/ " ,
KereSZ!H1 a uyeqnekek
ne: eleseneK Ie eJItekeny karosoaasora
veut.
~ l i1il M~k~r ~ 'tab'J'
~mbe.; {~e8N6~ij:f:'\'ait
~'em!!i [ {fj,dJlj~~\~s~dlfo'j1
Q'5;,i"Ph
.'t. :sf,{ {S
I.l(,:h··( 111"0?-fi(lO'~ (,!9 jUW_J.~· 1TllCfl';'S. 'H1fg'fI;Irrl
oay az. Qszlatlanul. S VISS?;8VOntlatatlanu nellr a~andekoZUI
sZlveLs
'i}.' b91t91
,,?g ...I.S/<Q'1 .. /lJ( fd)[)r '1f .§ J..9?b~ 19" ?Sll' v JJ~0'~7",~IJ') h ,f:lII',V'
ml!!gadla oelu, ami a to don a I e!1eue:se,fjJ: az off 1On. v.\~Z'Q·(1t a, le.
.
. ,
...
l-l,ot,tO"l1I, {! liJl [,<;01 (fl9lj
9
an_yn"lk IS ,Iegszebj? alma a ferfl. aklr.e oem. Iuefo-ora/a, !lane
ege z

1.

f)

I

I

0

'I1

''': [I.)

ir(H

f)5I1

,:~c:!lJ,;lIOl1iil

rl~~~J!~ft,d

i, )11 Jt

[J

>/'

}';)(.;'

)<'l',

:l ,'iI(1'!1 lJ'll!lP.B

IH10X

JJ.1

i'

r\I

"'f.1 )IOr'l(

'0

n,. flf'
,[

ltV

S

h

lIO)

l~t

58
nuuqodtan
rabizhatia
sorsat, akinek Izilsigere s iertias kitartdsdra minden ko.rilhneny kozott szarnllhat. Mily szomoru, ha egyesek a
^
Ieqcsekeluebb
okokbol mindjart szettepik
ezt
a^ lcqszcntebb
koteleket
s meg ha komoly jellernbeli elteresek vannak is koztuk, nem talaliak
meg azt az erkolcsi erot es 8nmegtagad~st,
azt a k@lcsonos
enqcdeken!-ls~get es nerneslelkuseqet,
amely minden nchezseqen
tulerncl:
}\z 1\.ssocinted Press egyik
[elentese sz erint Szovjetoroszor-'
^
szaqban ^
a hazassaq Ielbon tasa mindossze korii lbelill masfel dollar lefizetesebe
keriil s a v®r@sok torvenuhozasa
mast nern kivan felteteliil
mint azt, hQgy senki tobbszor
mint hdromszor egy evben el ne valion
es meg ne nosi1ljo~. }\z .egesz
elvalasi
procedure
ot perc
alatt
me,gvan ..
eleterc

Minden ep ·erzeliR komoly ember elszornjjed
ezen a barbarsagon es szocialis ongyilkoss~gon,
De arra nern gondolunk,
hogy. a liheralis allamok torvenuhozasa,
amely az elvalast es ujranosulest megengedi, voltakep csak fokozatilag,
nern pedig lenyegileg
kiilanbozik
a
szoviettotvenuhoaas
botranuos veltatol, Ennek
HZ" enqcdekengseqnek
eredmenue aztan, hogy szarnos allarnban
egyre
gyarapodik
8 feldult
^
; tiizhelyek
szama.
}\ naqureszt
katolikus
Ksnadaban
csak
minden
151-ik hazassaqra esik egy elvalas. }\ngorszagban,
Skot- es Irorszaq ..
ban minden 96-ik haaassagra,
Svedorszaqban
mar minden
33-ik ha-.
zassaq
felbomlik, Norveqiaban
minden 3q-ik, Nernetorszaqban
211.ik,
.F:ranciaorszagb~n
minden 21-ik. Svajcban minden 16· ik. }\ hilzaselet
[apanban
es az Egyesiiit Allamokban
all a leggyengebb
talajon:
Japanban minden 8-ik, az Egyesiilt Allamokban
minden, 7. fi-Ik hazassag'\felbamlik.
Az Egyes ~It Allamokban
az utobbi 50 ev i:llatt' kozel
ket es fel mllli6' hazassad0t
bontottak tel. Ez annyit
jelent, h6gy .ket
e~ fel milli6 csaladi tuzhely dolt rornba es koze! 5 millie enber saenvedett erkolcsi es szocialis
ertelernben
haioterest.
Le Buffe ezutan a kortnyelrnii elvalasok
okait kutatia
Megal'"
lapitja, hogy az elvalasok
statisztikaja
e9yenes
lepest . tart a vallasta-

?

bizonuos
k(;)r6kben .. Rabizoriyos
. regeJily"k,
fllrnek
es ujsaqok okoznak a' k6zonseg
hiq ~oreiben,
. amelgek a: hazassaqot
mint hazug konvenciot
es maradisagot·
igyekeznek
tnegbe~yegetni,
.' tnintha bizony a ferfi' es 'no viszo~ya
pusztan .a, mula .iszerelmet
te ..
:'fdnthe1ne i~in6rm~he.kiil
es szoba.· sem.', jahetne a haz8ssag
szentsegi
volta, a gy'erniekneveies
kerdese,
a tarsadalom
egeszseges
fejl6dese J
egyebh ideaJis szempontok.
1\.z angoiok
vilaghidi iroja, 'a ket eve katolikussa
lett Chestartan a »Valasak
babomlja«
cimi! konyveben
nagyon helyesen mond. I~,n ~evelesseI

,es

hitelet elhan~agoiasa~al

^ ameJyet
-, mutat ana a^ ~usztit6' hatasrtl': is,1
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a: JOahel!-jett, hogy tiirelemre es onuralomra
serkentanek
a szerensetlen ferm, aki felesegevel
beketlenseqben
el s eszege
iuttatnak
hogy hiszen ez a no, akit 0 a vilag minden ndi koziil rnaqanak kivalasztott, meg inkabb arra buzditjak, ho~y csak lakje
el maqatol miel6bb s keressen maqanak rnasik not, akit holnaputan
esetleg szinten
el fog ta zitani maqatol l«
R. S .
•••••••••

Boldog nagy sag.
Mindenkinek
nagysaga banthat, iriquelheted
dogit. }\ masoket tulszeretncd
szarnualni:
Krisztuse
10rpiilsz el.

: Hrisztuse bolmellett orommel

Neked fogynod, kisebbednek
kell, hogy 6 fejl6dj6n, uralkodion ben ned, rnindenkiben, Ha 6 ndvekszik ben ned, akkor te is nagyobb vagy 6 benne. Ha 6 kisebbedik, visszavonul
benned, te is eltorpulsa, elkerulsz messzire, egyre messzebbre
onmaqadtol
is.
hozzad:

ut6bb

Krisztusnal otthon
baratod, Szivedbe

uralkodik

vagy. fele nuitik leiked.
Leqkozelebb
jar, rajta rnunkalkodik
es eJ6bb

all

is.

Annal naquobb es boldoqabb
vaqg,
minel [ebban sikeriil
Krisztusod
Szivevel,
szersevel
nezned,
meqkozelltened
[ezusodat,
magadat, az embereket,
a vilaqot ...
Csak ha boldogitasz,
veszed eszre, hogy a. boldoqsaqbel
te is
, -sokat, talan tobbet is kapsz, Aki mast boldogit,
maga Sl lehet bol-doqtalan, hisz' kincseket osztogat.
I

viragos

1\ boldoqtalansaq
lelku.: A.: viraqok

sivarsaq, pusztasag.
Aki adni tud az gazd&g,
k6zatt pedig ',a bold~gsag angy~lkai Jeng,aek.
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\ ~[\
tliH5h papal @<l'Jq~dmertj:1' alapjan J1918.;-rrmijtis

[

Sh J

:

r.t

f!(.J'.~

i18;ig'>r;a, v,C?'9ye,s,l1$;z~jSjt~..
yok lakkGF .is eJve1l~.esek vouak, ,)la~,~e,~ ~~toliku,~,- p.~~ e~9~ti
a. Jel~k. _.l\tfl.:~; K,~!9,h~II;WIJfsl
;pl\k~ t)",I~H~f}~r~I'1
,1 e.,sZf.~,~n
..
mel1J ,alol kulon kellett ot feloldozlll.
liz ul e(I~I;t'azl torvt>.ny~onpvl ezen
engedmenyt
eltorolt - Tehat 1918 majus 19" 6t~ tfif'1kl=it6IiRuts' <fgJh~z.
szerin] ervenucs
veques haz assaqof csak az kothet,
aid raverzalissa]
eskiiszik katolikus ternplomban,

~~h~~t~,lf

qy~1J~11e~.l?~,(1:

•••••••••

.
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is

,:\.'

A<ChiO~:,g~l.,~,uFpart~~ti~~S'·Vil~~K'o.ng[~S

1926 junilJs 20~21!~i1a~, c'g.ym,a:sJ,Ltani gr,~ez6 hireR 'sz'e:rfnf
v&Iffsagos
csod inak igerl<ezik. Nem -hiaba flevezik' Ainerikat,
korlat!ah~>~le'het6seqek hazajana«,
ez, a kongressius
..mar kTIIs6 me~eteiben
es Iormaiban is minden elkepzethetot Ielulrnut. Az eMkesz'Uietek
igaz ~m~eril~ai
, l.e.lerile~llesS'£ggel
es sokotdalusaqqal, folyna'k, amfnek peldaja az, 'h~.mi)
kiiton hizotsaq
foglalkozik
az egy 'rnilriora
szamitott zarandokok eJel....
ITleze~erol s in~~szeh~t6 intezkedesekct
tesz meg arra nezve is, hogy
a ko iqres szu s alkal
'&.If"!\{ l8it'~)11mic~kkeke.eie'Sz'
Chicaqoban
es kOf.nyeKc?n cqu C<:'tltt~r '$e ll~dfag.Ct1liassan~.vS~rn'frllfele
etkezoben
nem
·S',zi3b<ilt{l,~1~-dtira~~\?l~·Q'i~~~!llj,. mifl~I,f.HPi8~~~~p~,rPih9M~~IQh,J&\Kahagyasa

a
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l~m}1l.1~)t.~·
klJ:HS9}~~zt,~9tlf~I'2t12'l
:lnli'\Jlf:I·l.B~~ b'~!Jhl": ~;i:l'rlt
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hlt).~()!'11
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Azt mondottu c : Chlcagooan
es Kornyeken, m~rr a k'dn'qre!Sz. szus osszas resztvevoit
lehetetlen
lesz maqaban
a 4 millo§ valiEisbllln
il-Ii~Iy e'zN~I.61l: ?'I~bf.igJtes$?!Qs! r,Bszl v.:ev.d~<)e;!iI>«IStAc~Q;IjIiJ~T\!#ro,s,J)a~..Ilf sz n eke 1rgsztva s,kiilfuJrvD.'1 i1JK\llWi)n<f~mf.l~~)l~·!}@H
t1bal'!t~n 9tr,~,~~1J MiN h5}J,i~rr'S.HtH~i~
~, d <, J'S}ag!Ji~tan.YJ.ftH)~si;g¢fk~liii~)lffi~,rjt§{
a()nSe1Ve~)w:!eli~Ui'wR~v_
t;~~i3IY&tele akik 1HZ!ut.obbl' -szenrav eol!laman is 1~G116bb zanludo\{'Qr szaJtlf(ft~

I fa k .R6~~~:DEp'~'''2b6oq
lt~g~};'ti~j'8;
~lJV~'1
dtWfifi:29~thg~j~W
19 ~&y,~tHfeaa6i'

f\ ~ rR~(

I

(>

ttRbiAAet

t8~r~~<)~alrti~
:(vefl(ft!qtl!Q$'tn~q,r~~t!iijfl(tJelltes-oo

ele~l~l'~'S",~· eg!iutt:nb6VQ'rl'sille~t:It
n~m"f

tliilon

,h.~j6t

_tel

~t.(lS:

!}.,ettek be zarandoko~kal.

lil~~lbH~i'.'tgfi.~~d>t9[!ll.
r~'~'h.b;k,l t.~Ir;.~a911dB9.~-

lila

h~r~¢g')v~ti?r~\9tia!l~t

ingyen,

m?l&i.schtt

~~~Hh8i'ff~9remi6Jif~

~;~atnlt9t~I~\~~OBmr.t/71t?()'.ma.dr~zen
eg~':sz; on 0 11'

'1

, ~a a og KerN _.
eF' Ill'llon (I~ :Sl?~
(IZ
'U
,~laO~'fs~s~a iid?dtIl~ pl¥.i\?i!·I~gz 1~~e'.SW k~l'V';WiJl~2. juh,j1ilSVi;r4-Qflwi?",;Ke~k
New-Yorkba,
ahol equ amzr ikai _bii@tt·tsfa~ rf~1{I'~W-,dr~<) ?~r~i!1,-%<i>,~Cf1~flt.
Masnap
a newuorki
sz Patrtck-katedralisban
Iinnepi mise lesz s utana
:

tz~aQ{1j~~cijJ.l¥~~tb~~~JY!iJ.9 ru@~aNe~?M~~~~5'ifz'ffe ~¢g~if. Juni'us:
~1(l@-aJlH~fs
U-~~BU~
kU'an:n~last tesznel<. a Nla.9ar~-Vlzeslshez 13uffalo mel" 1'8 >-v
11fT
()l)IO"'h~~f~fg'l"HI.A ·if.dlU, ..?L fq
"t {"/",,,I 'l~"_""'t.

21 ft'

I e tt s
·an e e t:rne neK \.. h.a 0021. n i'{u yr~ssz
u an'-rne:g''Ulvl't
ejtik Washinqtont,
ahol megn,izik dB~lt:e'r} H3ifff~liz 'sE~y,cm1n1tg&Ila1P.%01{p.et~,0iItt¢t fu.gadja • k"t" 8,tg;t'J{ rt;l'~§:nM~~\,H:!r~c)()~Hn~IIO''(l,
Washington
1)

'l:s:n-QQr~-!3 !lityr.m~..JJ~r.tkl)§g&§~ fj.S~~~~~NSsXpr~B~Rli~s~n_eH~I~r~'Nl[iR~P.g!l
"''1epsegek
kozt, bllCsNztat)ai{
~fl~F' JUfnts (·en
jl'rK'etnek'vlssza
11 i'nbtirg"ba e's Bremaba..
..~~.
..,••~.'
,
, 'Jl' magyar Pusp6klka;t dr{jiI-i;~auet l\.' Istvan vaci megyes:
~.ih P') k ur fogja kep"iselnj"'a-.'I'i'~JIlgress~uson ..
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W,ollek Gezane 6{f l~?er, !}it. T@xvel\!l~zj,~
szoinoKl60
ezer,)ISi'lekelyhiC!i!}I Kato 40 ezer,
Kery Laszlone 20 eZ~J
Maqyary Gyu!ane, dr. Mag4ary Guula Budapest
't/! ezer, ozv. Zsemlue
Istvanne 12 ezer, ·M'alkoV'icsISandor
plebanq ,$.:a:eleven!:l,Dax Frigyesne,
Horvath Geza 11 ezer korqnat. Halas ,k6s20net.
Ke1l"juk szeretettel
a
hat r a I e k 0 k beJtiildeset
.
Felliilf,ize~ltek'~'

I

A ferft kongcegact6
~e!:i'ruar
fi-ra tervezett diszgyu.lese beteqseg wiatt el)l1a~'a~n. )~\I'frC.,'.y:-en
lesz
a. v~r\n~gyehazagak
iiijsz(~r
rlk~v,ellk~~16l ~,€l~rarnrna : Ma,rc.!5: 6. 7. I~rkigya~
korlat P. Os)a9 Oz~v~ld vezetese
alatt. Marc. 7-eh d. u 5 6rakor
'()isz0Ifiiles.
1. M.egngitot
mond
p, M6r 'pre'zes: 2~'Sz', Ferenc in-dulo ZJslga l'.Jajo·s· es \?'~gh tEnd~e
'Szerzemen~e, enekli a nagy ternplomi veqye'skar.
3, Beszel dr.
Krul;jer Aladar,
4. ''1igh End-re
varmeg'yrel
tiszt~'leflYeli le"elfar~

I

't~8
1W~"

f.l61k,

III

I

,

I.

tolikus tarsadalma : a ferfj kongre~fI,?i(i. teaestelyero,
tIar~all!Ji
F.ef11~uglfesei1 -rendezte es DntuI dMOSEl,lratolirt.us, libeSlzeddei . 'I;:ll,i~
Qttltlta lrt:Je~. '<lzil~, tet ( Finem ai'i,eV-

z{is~elj~s'7.mM1t Tbth lMan:jit es
Fancseli S, P, Mor a helues vallasi tiirelemr61
szrilott. Farkas
Toni ,v,e.rk-lizese« ,Mocsarq .Fe'r,ivel 'n'a'QYsegHs'Zqiinkne
volt. Az
Urleangok' k ngr. :taqjai szinten
sokat faradtak
az el6k~szites .es
a felszolgalas
korul. Ugy latjuk,
kezd osszaszoknl a szolnoki kato'1i~'uls tarsadalorn.
\, I r

@s,el'I®.:rjH~eka t;lile,IM&tsfc~lJgo-

rFloril( LChrista::< zoci;goramLi~
vesznc- kiw?r.~,5, D~ 115;riiger 1\ladarne.i operaene,~.e~n6'l
enekeli, a)
TaD,

az-. »ekszera riat«

F aust ,oJ')~r.<ib61,
b) .dalcka}, .l~onygn'l} ~is~ri
\Anp,a-diJ<.In€~Yi {. <zq PlgiQfiUP Q.vles~no,
I(j). lNtelbdr&mat ad ,e).
Vermes
~Sl

I 't'. eeflfok@t!~sR!e;tK~{\:fi~ tM<l~la
kongeeg.3ci61<¥naK 'ja1nu8f SO--i
eldadasa sok 'eletteval~sagr61
be.~ier. tJgg' jal1szoitak, 'rtJil'lt akik
c otth'on:' elernukben vannak. 1\z
< ~rle'kka"ral > e§Lj'iitt'meg s0k at \ffft~
i
J)qat\l'n'~1
"U] ,k(jngre!Cj8ci6t6L 1\
I
'eciIl-a'l I~an~Kofl~'reg'arei6 tlfgjai
'is rhihd j61 rt:Je'ga110ttak 'thilytiket

az

Ferenc. Zonqaran, kiseri Florik
Christa zangoraw~m~veS'pnq. ;har-meniurnnn Bbsnya~ I~t,\1~n;(~~~I:\I}.t)tGr (~S,B~ ~ne~ka(i<)],!IleS;.?~1 P
!Oslay?, (JlZs\tIald,r I~:.)O_~nIH'lY If KOfIn-el op'eraenekes en~~el. 9. '''IMa9yarok iimajat« ene.kli a yegyeskar. Minden intelligeos) k~tolikus
'ott lesz. r M~,g,~i'{~) m~yg'l , I
J
'A Ifelbat\a~ 2 ...Gin v!8l6:ba)1 otthoniasaOi.N"'olt ~gyiH} §zolp,o~ kaI

.I

szerepeikben.

I

". f'~{;'Q¥~.flulsKo.(a
I

1
(!{on'~ee:::

19'il)Yti61~','f4pt\I.~,rt'(!.1,1 . )K~H.l)tl:!n

,leRetlf tel. -]{ tl~rabbkat Csepe
If) eA6 ;polg."lsk.· tiIhir thhitbttai be
igazi hoizaertessel
A fiuk sok~
szor megnevetlette'k a 'k6zcH'S'egft, qJ~ly h tOI;naf~nket CO!ge~z~n
r 9~~t)O'1t6tt~~~~~Qj-i~I:!~I~q]b'61'poo
ezer korozat aJtak az (,uviz K8-
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resultiainak,
k6nyv1aruk
ditjak.

a maradekot
bereadezesere

pedig
for-

A kas. ·legerUJelet
renyi eloadasa

[aszbej61 sikeriilt, mint

Hamvaadsserdatol

husve-

tig k6vetkez61eg bOjt61iink a hel-·
k6znapokon:
1. aki 7. evet betoltotte, nem ehet hust harnvazo
szcrdau, minden pentcken es naqszombaton ebed utaniq, 2 a t6bbi
napokon

szabad delben es

este

hust enni, de aki 21. evet betoltotte esak egyszer lakhat j61
Mindenfele
bojt alol fel
vannak mentve: a tenuleqes katonak,
penziigyor6k,
rendorok,
csendorok, f~gy6r6k. Ezek csak
karacson y elonapjan
es nagy"enteken kotelesek bojtolni, Ugyanezeknek
csaladtaqjai
esak
e
ket napon k6telesek
a huseledelt6~ tartozkcdni, de csak. egyszer lakhatnak j6L
A quar! munkasok

es mindazok. akik vendeqloben
etkeznek
a huseledeltdl
esak
hamvazo
szerdan,
naqupenteken,
nagyszombaton, karacsong es piinkosd
elonapjan kotelelcsek

tartozkodni

agyebkent
rnindenben kotelesek
a Mjtot megtartani.
A vonatkisero
szemeluzet,
az
utasok, fiird6helyen
iidiilo betegek csaladjaikkal e.sesel~dieikkel,
mindazok, akik oluan csaladnal
etkeznek.. ahol bojti ~telt nem
kaphatnak es a szeqenuek a huseJedelekt61
csak naqupenteken
kotelesek tartozkodni,
egyebkent
mindenben
kotelesek
a bajtit
megtartani.

az odavalo

lap irja,

szonet illetl Ride!

Halas
[anosnst

Kirschner Annat. aki
kesz volt szerepelni,
'a joiigyet el6segitse.

koS2.

betegen is
csakhogy,

Akiknek a bojt k6riil nehez-segelk
vannak,
Ielvilaqositasert
forduJjanak
lelkiatyjukhoz
vaqg
plebanosukhoz. F\ plebanos
komoly okb61 egyes
szemelueket
es csaladokat
is folrnenthet a
bojt a161. Iluenkor irnaval, istenes.
cetokra valo adakozassal, az irqalmassaq
eselekedeteivel
kedveskedjirnk Istermek i
P. Oslay Ozsvald marc. 5.
6 7. napian lelkigyakorlatot
tart
nagytempiomunkban
kglon a n6k
es ktilon a ferfiak
szamare. l\
programmot
legk6zelebbi
szamunk kozl]. F\ hires sz6nokot
altalanos erdeklodes
varja.

Sainpad megnyit6 iinnel'ely:
lesz febr. 15- en hetfon 0. u. 5. 6.
a Konstantin rk. iskolaban, Miisora: L Megnyit6 beszed, tartja
Magyary Albert i!i1azq. 2. Szavalat. 3. Elokep. 4. A huszar esa baka [parbeszed]. 5 Peterka a
ros~z tanulo (egy felv. szindarab],
6. Uzennek a magyar templornok
[szavalat]. 7. Menuett
tanc, 8;
Setapalotas tanc. 9. Magyarorszag terkepencl
[szavalat],
10..
Habviraqok
(egy felv. rnesejatek],
Nem is sztikseqes
buzditanunk
hlveinketIlucn
szep
iinneps'egr
fOlkeresesere:
a preqramrn mindeanel szebben
beszel,
Hamvaz6 szerdato! husver
vasarnapjaig
zajos
mulatsagon ..
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halon
resztvenni,
unntpelyes, .
tanccal kapcsolatos
menNyegz6t
tartani sulyos
bun terhe
alatt
tiles.
Hamvazd
saerdan Iebruar
17.en az uanepelges harnuszeateles, sz. mise es harnvazkodas
d. e. 9 orakor.
De harnvazas
elobb is. Hamut hint a pap f'ejedre, hogy ernlakezz meg I ha-.
Ialrol es szun] meg vetkezni.
Nagybajtben
minden
szerdan d. u. 3 orakor keresztutat
ve!!)ezunk. Utana Sze11lts~ggel 81mas. Mikor igy kozosen vcqezzilk a kcresztutat,
csak az cloirnadkezo pap jar k6rtil, a hivek
heluukon Ielatlanak
es leterdepelnek. A keresztuttal
t6bb teljes bucsut
flyerhettink
magunk
a rneqholtak szarnara.
'.
Nagyb6jti
beszedek minden
penteken d. u. 3 6. Utana litania.
Szonok' P. Lombos
Laszlo piebanos, Elsa beszed 19.en.
1\ husvetf
aluoaas
Iebruar
21·en kezdodik.
Minden
buzqo
lelck apostolkodjon
imaval es j6
szoval, hCilglj rnincl tobben
veqezzek el husveti sz. gyon<isukat. }\ nokvt
szeretettel
kerjuk,
enqedjek a ferfiakat minel gyorsabban a 9yonla!6szekhez.
Sokan azert rnar adnak eJ a S2. 9YOnastot, mert sokat kell varniok.
A gyakori gyonok igyekezzenek
hetkoznap
mef:jgyonni, ne akkor.:
amidon lcqtobben
vannak. Igy a
lelkiatuanak
is, meg onmaquknak
is hasznalnak.
1\ naggtemlomban
teljes
bucsu
nuer heto febr. 15., 19. es
22. Foltetelek : gy6nas, sz. aldozas es ima a papa szandekara,
a ferences
misszi6
Szo .. ·
vetseg
konyvecskeje,
ismertetese kaphat6 a plebanian.

'5

liz
maval

alaUyani
misszi6
alkal1800 gyonas
es 4000 aldozas volt 2400 lelket
szarnlalo

hitkczseqben. P. Lornbos Laszlo
es P. Ribo Hugo
iqazan nagy
munkat

veqeztek,

llz llssisi
szent
Ferenc
700 eves jubileuma
alkalmaval
1926 auqnsztusatol
l 927 oktober~ig az olasz vasutak nagy kedvezrnenueket

akik

Assisibe

[uttatnak

azoknak,

mennnek,

erintik, E kcdvezrnenu
utasoknal 30 szazalek,

toknal 40.50
uepkocsit\.

szazalek.
a

fold

vagy

egyes
csopor ..
R.
kOI!UL

A BAUDA
EXPEDITIO,
mely
meg az elmult ev aprilis havaban
tfizte ki celul, hogy 3 ev alatt
egy negyven loeros »MINERVA«
turaauton beutazza az eg·es? vi13g0t, a mecvalosulas
re\e kozeledik. Az expediti6 rnarcius havaban indul Szegedr61
egy nagyon szep magyar jellegu film
sorozattal,
rneluet
varosunkban
is bemutat. Az expeditioban
hat
szemel.y vesz reszt. Bauda
Vilrnos volt angol
tenqeresz,
aki
mar egyszer bejarta az egesz vilaqot es nagy nyelvismeretre
tett
szert;
a szervezoje
vezetdje
az Expediti6nak.
Kisereteben
egy
qirnnaziurni, termeszetrajzt
es foldrajzi'szakos
tanar, egy egyetemi

a

es

tanarseqcd, equ filmopera!6r,
egy
fenykepesz es koc'sivezeta
megij,
Az expeditionak
tudomanyos
es
kulturalis celja van, amennyiben

------~----~----------------------------Szerkesztesert es kiadasert felel6s P. Majsai M6r.
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t6f6s es uol divataruhaza

l:a,

kasait lis szebb videkeit rnutatja
be . ..Az expeditio ve~et6seg~: telhtvja a belyeg 'es, levelezelapgyiljt6k figyelmet, ckik inqqeries
gy bij,temenyre aspiralnak, kiildj¢k
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t1~ny ?l;;fizdot gyuit5tt a
I" Katf)o likus
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'16 bor t l
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"csak'meg'blzhat6
helyen
kaphat. 'Ha
iizlet~rrek jo hirttevel akar szerezni,
. .
., tegyeil' -proba rendetest :
, o-asztali bor, kellem~s, zamatos 85()OK.
,j
" oil"
I-B. eros eamatos 9500K.
: Nemes ~.ad~rka, tuzes, kiv,Z,amatu12 OOK.
"Edes rizli f.\!;1 , '1:en keresett
13500K.
, UJ borok : 5000, 6000 es 7000 korona,
Hitelkepes cegeknek '60 napra'
. 'J.;7'ettel 3 szaza'I'ek engLldrii'eny. Bord6,.
; Ra'('4 hetre dijmentesen k6lcs6nzllnk.
(_J 3ajM 'sz616nk ea.
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Szolnok,

Gorove-u.

HITBUZ6ALMI

ES

TARSADALMI LAP SZOLNOKON.

III. evfolgam 5. szam.
Szer es z ti :
1926. marclus ho 1. ~ P. Majsai .Mor ofm,
T'arsszerkeszto

Mogjolcnik mindol1,ho 1. ffS15.

:

P. Raffinszkg Romuald

Szer esztoseg es iadohivatal

Fmilmndi

plobania Szolnok.

Kiadotulajdonos

ofm.

:

FCl'BHcrendl p!ebania Szolnok.

Marc. 5. 6. 7. lelkigyakoriat.
Marc. 7- en d. u. te! ,5 orakor a ferfi
diszgyiilese a varmegyetuiza nagytermebett.

kongregacio

Kikcn (Jan alarc!
Mi az iqazsaqot elfogadjuk, ha faj is. S6t keressuk, hisz eletunk. .Kutatasunk nem pilatusi szernforqatas
Mi orulunk, hogy 3.Z igtilzsag sugarai tUznek hornlokunkra
Szerintank az i'gazsag szelleme sohse lehet gyulolet, se bujkalas, se farizeusi onzes, irigyseg. lYli ugy,
/ 'hisszuk, hogy az csak osszeforraszthat, Azcrt nuiltan megvalljuk, hogy legszentebb torekvesunk : sz. meggyoz6desiink

terjesztese.
, Ha hibainkat bevalljuk es ertuk bunbanoan vezekeliink, az csak kedves lehet Mesterunk
clott, Hisz az
angyalok is orulnek a bfinos megter?sen. [ezus cltetni,
nem itelni jott, Szivcnek gyonyorusege az embernek jobb
utra terese.
'
Ha szent osszintescqqcl keressilk Istent es az 0'
igazsagat es vedjnk Equhazunkat _' az csak nem alarcvt

rnrn,
Ata peldanyonkint

1500 K. Negged evre 9000 K.
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l\ kereszt reqi alakjai.
Amiota [ezus sz. vere a keresztet ontozte, megsziint a szegyen es gyaMzat faja lenni; sot a kereszt
jelkepezt e a kereszteny~
seg diadalat a bun es poqanusaq felett.
Igaz, az elso szazadokban 'a kereszt csak kereszt volt es nem
feszulet, de az 5-ik szazadban
mar Ieltunnek
a kereszt
jelkepei es
feliratos jelzcsei. Az elsd jclkepek [ezus rnellkepet es . az »}\gnus
Dei--t baranpalakjaban abrazoltak
es pedig ugy, hogy a kercsztnek,
vagy az also reszere, vagy pedig a kereszt osszekotesenel
alkalrnaztak a jclkepeket. Leggyakoribb
volt azonban
»Izsak felaldoztatasa«,
majd a jatszadozo gyermek [ezus szimbolikus alkalmazasa, I1y ielkepes
keresztekct talalunk mar az 5-ik szazadban Ravennaban, maid kesobb
nalunk is a pccsi szekesequhaz regi kovein.
'I

}\ keresztnek

czcn masodik alakjaibol fejl6d6tt ki Iassanklnt a
megfeszitve, eqesz naqusaqaban jelzik.
Ez elso nuoma a fesziiletnek, de mosolyg6 areca I es nuitott szemekkcl
abrazolva. [elenti, hogy [ezus diadalt aratott 'a bun es a halal f610t1.
De nem is lchetett ez kezdetben
maskep.
Hiszen tudjuk, hogy az
egyhaz a katakombakbol , a f61dalatti iiregekb61 kerult a fold szinerc es
a 4-ik szazadban kapott pornpas, f'cnues templornokat, arnikor a kercszt
a templomokra. a palotak orrnaira, a csaszarok koronajara, a fourak es
nernesek 'rnellere kerult, mint iii. keresztenuscq legszebb es lcqdraqabb
ereklueje. E nagy valtozas, ez az ujjaszuletes, Krisztus
a sz. kcreszt
diadala oromrnel tolti el az egyhazat. Ezzel az orornmel nern Ierhetett
ossze a szenvcdes, a Iaidalorn
gondolata,. a banat rneqtestesulesc.
Feszulctein tehat [czus orvendczo areca! s nqaktol a bokaiq f'eloltozv« .
ielcnt meg. E harmadik alakja a keresztnek
tcljesen
Jeszoritotta az
elosbeni jelkepcket, ugy hogy a 692-ik evbcn Konstantinapoluban
rneqtartott trullanumi zsinat egyenesen elrcndeli, hogy a keresztcken
ezentul [ezus teljes alakja Ieltuntetendd a bararn] alakjanak mellozesevel.
harrnadik

alakja, amelucn [ezust

es

A 6-jk szazad veqe fcle elhalt Chilperich frank kirah; sirjaban
mar talaltak egy ere keresztecsket,
amclqen a megfeszitett
Krisztus
kepe is rajta volt. Sot 686-ban, tehat a trullanumi zsinat clott a britt
Werernonth
kolostorban leltek egy kepet, arnelgnek
egyik oldalan
Mazes a rez kiquoval, a masik oldalan pedig [ezus megfeszitett alakja
v01t Iathat6.
A. 6-ik szazadban sehol sem talalkozunk Krisztus megfesziteU
kepeveL Mincleniitt es mindenho! csak mint tanitot, vagy mint meg-:clies6iHtet abnfrzoljak, de sehol mint szenvedot. Jeeus legre§ibb kepei;-
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vel a Karpokrataknal,
a gnosztikusok
egyik szektajanal, majd Alexander
Severus cs~szar kepgyujtemenyeben
-' 230-ik ev korul - talalkozunk,
aki Abraham es Orpheusz szobrai kozott [ezus szobrat is ett tartotta,
A hiilgyomany szerint .Pilatus
is keszittctett
maqanak
a nazareth!
Megfeszitettrol
egy kepet, Nagy Konstantin
csaszar pedig Maxentius
f616ft vivott gyozelme
ernlekere
Krisztus szobrokat
csinaltatott
[ezus
monoqrarnmjaval
es jeleivcl.
Az
szir keziratban
elof'ordulo
Krisztuskep
^ 586-b61 szarrnazo
teljesen Ieloltozve
tunteti fel [ezust, a ket labat kulon-kiilon
a keresztre
szcqezve. A labak elhclqezese megmarad
egesz
a csucsives modor
Iellepteiq.
A hosszu ruha azonban lassankint
mind
rovidebbc
valik,
rnajd csak az also testet
fodi, - derektol Ie a labiq,
mig vcqre egy
kis kotcnuke
marad. A Iaidalorn jelet azonban
qondosan
kerulik,
sot
hogy a dicsoseqet
es orernet
annal
inkabb
kifcjezesre
[uttassak,
a
megfeszitett
[czus Icjere
koronat is tesznck.
lIy koronas
keresztet
talaltak Meranban,
ahol [ezuson
meg hosszu ruha van.
Az Or [ezust szenved6
formajaban
eloszor a g6r6gok
kezdik
abrazolni. A nuuqat azonban ezen rneqbotrankozik
oluannuira,
hogy a
11. szazad kozepen a Caruleriusz
Mihaly-fele
szakadas
elsimitasara
Konstantinapolgba
kuldott
Humbert bibornok,
papai kOVQt, ^
IX. Le6
papa alatt, a' qoroqoknek
qyilt~m szemrehanuast
is tesz.
Azonban a
gorog betoluas
mind nagyobb tert h6dit;
kulonoscn
amikor
Sinaita
Anasztaz
megfeszitett
kepet
rncqtalaltak,
arneluen [ezus oldalabol
su, qarakban
kilovclo vere is lathato.
A realizmus
a l I-ik szazadban
anngira utat tort rnaqanak, kulonoscn
Nernetorszaqban,
hogy a fajdalrnat es szcnvedest a lcqvadabb
es visszataszit6bb
forma ban orokitettek
meg, ugy hogyalakjaik
a valosaqqal teljesen ellenkczesbe jottek, ^
fgy ^
pI. [ezust a rothad6, Ieloszlasnak indult test fekete szineben
Iestettek,
oldalan kihokott bordakkal,
laba fcjen osszetorott
uj csontokl~al. A latvam, inkabb rernuletet, mint
reszvetet
keltett. Be jott a rcneszansz
korszak,
amely nalunk is meghonositotta
a g6rog format es egymasutan
kesziiltek EI gyon!:jonlen kidolgozott,
mely reszvetet keJt6 es irnadasra
keszteto Krisztus arcok,
ameluek a lelket
nemcsak rneqraqadiak, de igazi ahitatra is gerjesztik. Kell-e szebb es rnaqasztosabb kereszt, mint a limpiaszi, amelyen
^
a szenved6
Krisztus fajdalmas tekintctet
rna ^
is ^
oly csodalatos
medon
hordozza
szct e vilaqon es aki konnueivel
keri a biinos vilaq meg[avulasat?
J

Bojtben vaquunk. Oltarunkon
a kcreszt,
arnclq
sziintelen
hivogat:
»venite, adorernus !« [ojjetck,
imadkozzunk!
Boldog az,
ki
megerti a kereszt hiv6 sz6zatat,
mert az mindi,g
megn!:Jugvast talal a
k~reszt t@iveben.
RADVANSZKY ]LJSZEF.
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1\ szabadkornuvesseq

es a kozelet,

Az olasz korrnanu tudvalevcleq
legujabban
torvcnngel
torolte
el a szabadkomuvesseqet,
Ez alkalomrnal konuv alakjaban
kerul piacra
ujbol annak a korkerdcsnek
ercdmenue,
mel yet 1913-ban
egy tekintel yes olasz folMirat intezett tobb szaz olasz elokeldseqhez,
meg pedig
nagy reszbcn liberalis kozeleti szemeluiseqekhez,
tanarokhoz,
szenatorokhoz stb. A leqtobben
valaszoltak
is es kifejtettek
nezcteiket
a szabadkornuvesseqrol.
Csaknern valamennuien
megegyeztek
abban, hogy rnanapsag, a kozszabadsaqok
szinte tultenqo kultusza
idejcn,
leqalabbis
anakronizrnus
a titkolodzas,
arnikor rnindenki
szabadon
clmondhatja
velemenuet
vallasrol,
kormanulormarol
s amircl
neki
csak
tetszik.
Tebben
kifejezetten
elitelik a szabadkomuvesseqet
azon
az alapon,
hogy akarrnikep
taqadjak,
a vallas
elleni
haboru a szabadkomuvcsseqnek egyik fotorekvcse. Erre pediq semmi
szukscq
nincsen, sot
egyenesen
karos es allarni szempontb61
is veszedelmes
dolog, rnert a
kozjo es a kozmuvelddes a vallasossaqtol csak nucrhet.
Ilyen
ertclemben nuilatkozott
a mostani
olasz
igazsagiigyminiszter
Rocco
is,
akkor egyetemi tanar, Meg oluanok is, akik a vallasos elettdl
rnaqukat teljesen
tavoltartottak,
karhoztattak a szabadkornuvesseqet
azon
az alapon, hogy elfoqultsaqra
nevel az egyhazzal
szcmben
s nevezctesen csupa gyul61etbol meghamisitja
a tortenelrnet
vaqu elferditi, csak
azert, hogy vallasellenes 9yuloletbol letaqadhassa az. egyhaz halhatatIan erdemeit a kultura es tudomang teren. Lasd Wells viI. tortenelrnet,
Leqelenkebbcn
azonban
azzal vadoltak a szabadkornuvesseqet,
hog!:.! voltakcp titkos osszecskuves
cs osszebeszelcs a tarsadalrni iqazsag es egyenloseg
ellen, rnert a tagoknak
fokotelesseqe es Iotorekvese
abban all, hogy egymas elorejutasat
a paholuokon
kivulallok
hatranuara elornozditsak.
D' Ovidio szenator kierneltc, hogy sokan tulozzak
-a szabadkornuvesseq
betoluasat a kozeletre s ha valaki akar valodi
erdernei, akar puszta vcletlen szerencse
fqlytan 9!:lors es kivalo karricrt fut be, azonnal azzal vadoljak, hoqu elorcrneneteleit
a szabadkornuvesseqnek
koszonheti,
Ez sok
esetben
tulzas.
Viszont
azonban
egeszen
bizonuos,
hogy nagy on sok ssetben egy-egy
hirtelen es meg
nem erdemelt e)oleptetes,
egy-egy
varallanul
kedvezo
bir6i
itelet,
egy- egy e.gyetemi habilitacio,
katonai kituntetes
stb. a paluatestverek
osszetartasara
vezetend6
vissza.
Nem lehet borzalom nelkiil gondolni,
irja D' Ovidio szcnator,
arra a birora, katonatisztre,
tanarra vagy koz. hivatalnokra,
aki szabadk6miives
befoluasokra
dont fontos
kerdesekben es ha nena kavet is el egbekiaIt6
vagy feltiino igazsagtalansagot,
megis egy-egy fokkal elobbre 'teszi a melt6bbnak
es
erdemesebbnek

I

69

a

a paholytestvert es igy esetleg allando visszafejlodest rnozdit el6
tarsadalomb8n a jobbak es ertekesebbek Ieszoritasaval, S akik iluen
m6don Iepnek e16, - es ez meg sulgosabb
korulrnenq - adando
alkalommal hasonl6 iqazsaqtalansaqok
elkovetesere
foqjak magukat
kot,elezettnek erczni.
Erdckes, hogy meg kozismert szabadk6miivesek
is a nuilvaI10ssag elott csak rosszat tudtak . mondani
a szabadkomuvesseqrol,
ami gyavasagukon kivul annak jele, hogy meg a szabadk6miivesek
rnaquk scm tudjak mivel vcdeni a szabadkomuvesseqet,
Alig akad
harorn-neqi] a tobb szaz kozott, aki a szabadkornuvesseqnek

nqiltanvcdel-

mere merne kelni.
Csak ^
az kulonos, hom; ha
^ mar 1913-ban ugysz61va rnindenki
tisztan latta a szabadkdmuvesscq
allarnellcnes
jelleqet s . a kozjora
veszelues hatasat, rnert nem torultek el a szabadkornuvesseqet
mar
13 evvel ezel6tt s rniert duhonqtek a liberalis korban csak epcn az
apacak s a Mariakongregaci6k
ellen!
R.

.........

Nem ·lesz szerencsem I
Uton-utlelen halljuk miiveletlenek ajkarol. ha pappal vagy barattal talalkoznak : "Nem lesz szercncsern."
Ezt qunqnak hasznaljak I
^ tudnak ezen rnondas torteneti
Pedig ha
hatteret,
inkabb tisztelettel
udvozolnek azt a szegen!J baratot, akinek aldozatkesz josaqa es szeretete az elhaqqott maquar nep irant szulte a most qunuosan hasznalni szokott rnondast,
, A 150 eves torok jarorn alatt a rnaquart nemcsak a torokok
sanuarqattak, hancm a lelkiismeretlen keleti kuiarok, zsid6 keresked6k
is nyuztak.· zsaroltak. Ezen sanqaru id6ben a szeqern; magyar nepnek
egy vigasztal6ja volt: ^ ^
a lcnezett szeqcnu ferences baratok, Ok alruhakban jartak be a mcqszallott teriileteket es oktattak, viqasztaltak
a
^
nepet, Kesobb ^a torok hatosaqoktol
Ierrnanokat
eszkozoltek
ki es
szabadon lakhattak, jarhattak-kclhettek
es tanithattak. A sanuarqatott
maquarsaq osszeforrottveluk
es nag!J bizalornrnal viseltetctt iranuukban,
mivel az etnuomatas keseruseqeit vcluk egyiitt szenvedte.
Mivel a vandorkereskcdok
szabadon zsarolhattak a nepet es
vcluk szemben vedelrnet a torok hatosaqoknal hiaba kerestek, panaszaikkal az egyszerii szerzetesekhez
fordultak. Ok pedig kioktattak a
nepet, hoquha valamit az iluen vandorkereskedoknek
cladni, vagy toluk venni akarnak, az adas-vctelhez hivjak meg oket, hogy az iigyletet ellenorizhessek ^elS ^
a bccsapastol, kizsarolastol rneqovhassak
hi-
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vciket, ^
A szeqenu maquarok hallqattak ^
a ^
j6 tanacsra ^
es ugy ^
is cselekedtek. Amint tehat a. kozseqbe iluen vandorkereskcdo
crkezett,
rog~
ton lelkipasztorukhoz siettek es addig nem kotottek uzletet, mig 0
g nern erkezett, Ez terrneszetesen kellemetlen volt a lclkiisrneretlen kereskedoknck es arnint lattak, hogy jon a barat, Iilliiket, vakarva
mondoqattak : nem lesz szerencscm I A csalashoz, kizsarnangolashoz
nern is volt szercncsejuk, mert ott volt az altaluk gyUlolt barat, aki
a becsapastol meg6vta a szeqenu elnqornott magyar nepctj
.
P. LOMBOS LAsZLO'
•••••••••

mJ

Nagyb6jti szertartasok,
Az Equhaz rnindent folhasznalt regtol Ioqva, hogy a hagybojti
lelkiilet iqazan kialakuljon hiveiben. A regi szcrtartasok
ncm mind
rnaradtak meg, vagy nern ugy, mint a kozcpkorban. Kedves olvas6ink
tanulsaqara equ-kct iluen §_zertartasr6l ernlekezunk meg.
Kozepkorban hamvazo szerdan a szentelu es a hajo koze nagy
leplet, fiiggonyt fiiggesztettek.
Neve bojti lepel, vagy fiiggony volt.
Nemetiil : Fastentuch, vagy Hungertuch, mert a ncpet a bdjtre ernlekeztette. Akkor tavolitottak el, amidon a nag!:Jszerdai passi6ban cnekeltek: a templom fiiggonye, karpitja kette szakadt,
A fiigg.Ol1ytvasar- es unnepnapokon Ielrevontak,
mert akkor
nines bojt. Hasonlokep Ielrehuztak: it terneteseknel,
rnert a templomb6l ternettek; a szentelesck cs egyebb unnepelues
szcrtartasok alkalrnaval, hogy a nep lassa a szenteluben veqbemeno
sz. cselekrnengeket; sot a 13. szazadban mar minden nap is az atvaltozasra
es az
»orate fratres--re.
A bojti fUggonn!:Jel mar 1000 kozul talalkozunk, Igen elterjedt
rnindenutt, esak Olaszorszaqban nern igen.· Guakran ket lepclbol allott,
hogy konnuen szet lehessen huzni. Anyaga leqtobbszor
feher vaszon
minden himzes nelkiil. Ncha azonban bibliai vonatkozasu
kepeket is
himeztek ra. Thurston az 6 keresztcnuek vezeklesi fegyelmeb61 eredezteti igy: Harnvazo szerdan a piispok kiutasitotta
a nyilvdnos bunbdnokat a templomb6l es a nuilvanos vezekles
bizonyos idejeiq nern
vehettek reszt a sz. rnisen. A harnvazkodas
altal azonban
a tobbi
hivek is, min1 onkentes bunbanok, elisrnertek,
hogy meqkezdodott a
bojt, a bunbanat ideje. Oket a templom szcnteluenek, oltaranak (fooltaranak) latasatol Iosztottak meg, hogy annal jobban erczzek nuornorusaqukat es kivankozzanak a Or [ezus utan ..
. A Mjt! filggony koz epkorutani idebcn kiment a szokasbol.
Ahol megmaradt, ott' se fedi el a Iooltart, hancm csak
mint a bajti,

--
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idd jele elotte fiigg le, mint pI. Wcstfalia
emJes templornaiban,
A faoltart meg rna is eltakarjak
nehanu spanuol szekesequhazban.
Eqesz mas jelentdsequ
a violaszinii
fajdalmas
Iepel,
mellqcl
fekcte vasarnap
szombatjan
vecsernue
elott eltakarjak
a kereszten az
Odv6zito sz. alakjtit es 'az olidrkepeket., E szokas all.
szaza<;liQ nyulik ·fel. [elcnti, hogy a szcnvedes ideieben a szornorusaq,
a gyasz es a
bunbanat
szellerneben
kcll [ezus szenvedescrol
elmelkcdnunk.
Ezert
ezek a leplek violasziniiek. Kivetel naqucsutortokon
a Iooltar kcresztienek leple, rnelunek feller sziruinek kell lcnnie .
.A Iajdalmas
lepel szine a kozepkorban
Ieher (Braun).
Nalunk
Mihiilyfi sz erint fekete volt, lnnet a vasarnap
elnevezese,
Szaniszlo
szerint a ~»Iekete« ncv Krisztus Urunk szenvcdese Iolott erzett gyaszunkat fejezi ki. Kulonben is az eltakaras
a gyasznak
es a szornorusaqnak jelkepe,
Fekete vasarnap kezd az Egyhaz J ezus szcnvedesevelfoglalkozni. A napi evanqelium : ~>Jezus elrejtozott
cs kiment a ternplombol«
- juttatta az Equhazat
a kereszt befodesenek
qondolatara.
.Naqqpcntekiq betakarja a keresztet, rnert Krisztus is' elrejtette istenseqet szenvedese 818tt cs csale halala ulkalrnaval
rnutatta
meg
ujra,
rnidon »a
. templom karpitja ketteszakadt«. A szcntek kepein is lepel van,
mert
»nern melto, hogy nuilvanosan
es iinnepiesen
lathatok Iequenek a szolqak, rnialatt Urunknak
nines alakja
se
szepscqe
es niinte.gy
elrejti
arcat« (Nilles).
mm.

Dr. 'Toth Tiharner elsa radiobeszcde
1926 januar

31-en.

Elhanqzott a Budapest helvarosi plebania templomban;
radio utan irta Ie gyorsironk.
(Foljjtatas.)
Kiuek tartottak Krisztust foldi eletebcn, ---' a 2000 ev alatt,
az nem annqira fontos, tie hogy
en kinek tartorn [ezus Krisztust?
. Nemcsak 2000 ev alatt, hanern rna is megoszlik az ernberek
velemenue
Krisztusr61. Vannak
rnilliok, akiket ha megkerdeziink,
ki az
a Krisztus, meqhajtjak
a fejiiket
es azt
rnondjak,
Krisztus
az en

en,

Istenern es vannak ezrck, akiket ha kerdezunk,

okolbe

szorul

a ke-,

zuk, - vannak akik Krisztus nevere
azt mondjak,
dicsertessek
es
vannak, akik tamadjak es gyalazzak.
Ez egy csodalatos
d010g.
Ketezer cvre Krisztus foldi elete utan az cmberek
szerctik Krisztust,
ugy
ahogy ernbert meg netn szeretettck
a fi:il-don es gyiil.Olik u~!:y, ahogy
embert gyulo]ni nem lehet.

>
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Ez egy. csodalatos tenu, itt megkell allania az emberi qondolkodasnak. Hiszen az emberi sorsot ha nezzuk, mindngajan akarjuk,
bogy bcnnunket
becsiiljenek,
szeressenek,
mindnuaian
igyeksziink,
bogy egy 'kis csaladi k6rt "biztositsunk magunknak, ahol szeretetre talalunk, ^
de ^
az ^
id6 mindent elpusztit, megbalok, ^
bat hiszen rnajd : fognak ertern irnadkozni, az arckepernet kifUggesztik a szobaban, de aztan elfelejtenek.
. Ez a kozos emberi sors es ebbol a kozos sorsbol 6 kiernclkedik. Ki az az ember, Jegyen akarmiluen gyalazatos eletu, ba megbait, 50~ 1O@ev mu~va ki g!:Jul6li ot? Ki az az ember,
legyen akarrniluen idcalis, akit 50·100 ev mulva szeretnek?
Ki baragszik
Nerofa? Batu khant, Szulejrnant, aki elpusztitotta az orszaqot, ki g!:JuI61i?
Ki szercti
Plat6t, Mat!:Jas kiral!:Jt, Eotvos J6zsef baret, Szcchenuit ?
^
.
Tiszteljuk
csupan az ernlekuket. Csak Krisztust szeretik meg rna is
ug!:J, aho-g'!:Jem bert nem szerettek eletukben soha es Krisztust g!:Jul6lik
ug!:J, ahoqu embert nem g!:Jiil6ltek soha ! Hivatkozorn
arra, mikor
Krisztus ncvenek hallatara 6k61be szorulnak ^
a kezek, ^
a szabadk6miives paholuokban ki akarjak tepni a vallast az emberi lelkekbol,
es
nezzetek n gyermekek millioit, akiknek a lelke elsirnul orornre, mikor
Krisztusr61 hallanak:
a feln6ttek rnillioit, akik keserves, nehez eletukben raneznek a kercsztre es azt mondjak: Erted kitartok,
szeretlek,
fiatal leanuokat, mikor apaca fs_t!:joitoltenek magukra: 'Krisztus
szeretlek, ertcd. Fiatal fiukat, .mikor odahajtjak fejiiket a^ °felszenteI6 puspok kezebe: Krisztus, teertcd rnindent odaadok.
A.kit 2000 evvcl a^
halala utan ennuire szeretnek es cnnuire gyiil61nek, az ember nem
lehet. -'
Most pedig fclelek a harmadik kerdesrc, ki nekern Krisztus?'
- Urarn.: Kiraluom, lstenem! l}.kire, mikor a kisertes komuez, ranezek es azt mondorn: Urarn, erted nem tcszern, s mikor nehez a kotelesscqct teljesiteni:
Urarn, ertcd megteszem.
Mindeniiti
kil'aly a
Krisztus, ahol szeretettcl cnuhitik a nuomorusaqot, de ez mind nem
eleq, Krisztus nekem Urarn es Kiraluom, aki :WOO cvvcl ezclott elt
es rna is cs tegnap es holnap, akinek ver es szernebol erdt meritek s
akinck szeretete eltet es vonz. Nekem Krisztus az en Uram, Tererntom, Istenem.
Kcdves katolikus Testvereim ! Ezt akartarn elmondani az elsa
szent besz edernben, arneluet nerncsak ti halJotok, hanem szerte a vilaqban, az egesz Europaban hallanak. Hogy van valaki, aki 2000 evvel a halala utan is el, akinek sirja i{i nem hiilt 2000 esz.tendo alatt,
^
-^ egy e\nber, akinek minden szava, amit mondott 2000 ev utan is
itt cseng k6z1i:ink es bel61e er6t meritLink, - van egy meggyalazott

.,

Ember, akinek atszurtak a szivet a bitofan, de eki elott nern szcgyenli1nk terdet hajtani es imadkozni hozza,
e~m Ember, aki azt
mondta, jojjetek utanarn ^
es ^
ez ^
vagy ^
Ur [ezus Krisztus, a^ mi
^
Urunk, Istcnunk es KiralYl.ll1k!
Testvereirn, akik hallqattok itt es az egesz orszaqban,
most
meqilletddott lelekkel mondjuk el a mi imankat ez el6tt a Krisztus el6tt:
.6, j6 nekern, Urarn te kezedbe e8n~m,
Soha ne is engedJ mils heluet keresnem,
Most, most Uram ; most hines scnki rnasom, - latod:
Jojj hat, melengesd fel halvanu kis viraqod!
A.men.

r«
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Istcn, Iezus Krisztuses az EgyhazfeJe.
A. E. Taylor, az edinburghi egyetemen az ethikai tudomanuok
tanara nernreq erdekcs Iejteqcteseket tett kozze Ii! vallas es a tudemany viszonualrol. A. vallast, ugymond, egyesek szcretik
u~y tiintetni
Iel, mintha ellentctben allna a tudomannual. "Val6sagban pediq en nagyon keyes kepviselojet ismercm a tudomanunak, aki voltakcpcn istcntagad6 vagy rnaterialista volna. A tudomanuos
naqusaqok, 'akiket en
ismerek, egyetlen egyet sern tudok, aki azt allitana, bogy 'a tudomang
a materiakzrnus.: 'Vagy atheizrnus part jan allna. Termeszctesen
a tudomany cmberei is; mint barki mas, Icelheti egesz -eletet anelkul, hogy
a vallassal kozclebbi erintkczesbe jutna, arnint .lehet szinvak is vagy
-erzektelen a zcnevcl szemben. De ha a vallas es a rmiveszet tcren
jaratlan egy tudos, ez ~em~it sem bi,zonyit sem a vallas, sem a muveszet ellen. Ez csak bizonuos hiany jele az illetorrck lelki fejlodeseben« ... »Ami pedig az altalanos qondoikedas fejlppesi irany;iJt illcti,
csak annyit mondhatok, i:J,oq_yaz en megg)Joz6des'em
szcrint- ugy a
termeszettudomanu,
mint a bolcselet tel;en -az emberek
naprol-napra
[obban eltcrnek az atheizmust6! s mind altalanosabban
kifejezcsre jut
az a meggy6z6des, hogy a vilaq terrneszetfnlotti
.rnaquarazatot kivan,
hogy a vallas a civilizacio egyik kovetelmcnue es legf6bb elerne.« Dea rmlveszct se valaszt cl Istentol, sot Vele lehet nagygya.
, ,Eg!:) hirneves fralilcia fest6, Lucien Jourdain, aki egy' tekinteIyes. festOegyesiiletnek elnoke is volt; elhagyta mutermet
s belepett a
parizsi papnevclo intezetbe.)~rdekes,
hogy ez mar a neg!jedik eset
[ovid id6 ota, hOQ,!Jegy":egy .francia fe~t6 a papi paluara
lep. Csal}
, nemreg Iepett Breton a szent 'Ferenc~reNdbe,
Foreeville
a jezsuitarendbe, most pedig Jourdain-nel, egyidejuleg baratja Couturier festa is
C;i dominikanus-rendbe
lepett.
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Eg!:) meqtert amerikai zsido iro, Goldstein David, nuilt levelet
intezctt nemreqiben eg!:) hirneves newuorki rabbihoz, Wise-hcz, arneluben koszonetet mond neki, hog!:)' eloadasaival ratcrelte fig!:)elmet [ezus
szerneluere, mert ezzel akaratlanul is oka lett Goldstein meqtcresenck.
»On kedves Rabbi, irja neki, [ezusrol, mint a lcqnaquobb zsid6 tanitorol
beszelt, akire elsosorban a zsidoknak kellcne
biiszkeknek
lenni6k.
[ezus on szerint a lcqtisztabb jellern es a lcqbolcsebb
mester volt
Izraelbcn. De akkor, kcdves Wise rabbi, sul!:)t kell helucznunk arra a
kerdesre is, ki volt [ezus es kinek tartotta onmaqat. On azt mondja,
[ezus ncm volt ernberre lett Isten, hanern lstenkcnt el6 ember. De ha
ez ut6bbi iqaz, akkor nern hazudhatott, Mar pedig ki taqadhatja, hog!:)
[ezus csakuquan Isten fianak s Istcnnek mondotta rnaqat s 01!:) kijelenteseket s intezkedeseket tett, arniket csak Isten tchet, pld. hog!:)
mcqbocsatotta a bunoket s tanitvanuait is Ielhasznalta (me. Ki bocsathat .meq bunoket Isten ellen, hacsak nem Isten?
Le kell tehat
vonnunk a konzekvcnciat
s el kell fogadnunk
[ezus istenseqet."
Goldstein levclet az arnerikai sajt6 elcnken kornrnentalja. Ezzel kapcsolatban emlitjiik, hog!:) Londonban a Sionatuak hazat ngitottak meqter6 zsid6k szarnara, meluben a keresztenu hit zsid6k kozott valo terjcsztesenek uj kozpontja talalt lakohelqet.
Anqliaban szokas az utcan, vag!:) nqilvanos tereken
beszcdeket tartani. Evcken at a Ieqkiilonbozdbb iranuok kepviseloi propaqandaztak iluenforrnan a' nag_y nuilvanossaq elott, csak a katolikusok tartottak rncltosaqukon alolinak, hog!:) uteai szonoklatokat
rendezzenek.
Nehanu evvcl ezel6tt azonban g_y6z6tt az a felfoqas,
hog!:) minden
bel!:) j6, ahol az iqazsaqot hirdetni lehet. Hiszen Krisztus
Urunk is
azt mondotta, hog!:) arnit titokbarr hallunk, predikaljuk akar a hazteton
is. Az6ta kulori eg!:)esiilet Ietesult, a "Cathol~c Evidence Guild", mclu'
vilaqi Ierfiakat kepez ki hittani beszedck tartasara s az esetleges kozbeszolasok es ellenvetesck mcqoldasara. Ez az eg!:)esiilet 'ol!:) naquszcruen bcvalt, hog!:) az 1925. ev Ioluarnan Londonban s a tobbi angol varosban osszesen 4635 nuilvanos beszedet tartottak. A London
kozepcn Iekvo Hgde Park-ban a szonoklatok vasarnap
d. e. l l-kor
kezdodnek s nerni szunettel egeszen este 1O-ig valtakozva
tartanak.
E buzqosaq at irnabol taplalkozik. Hoqu Londonban mcnnqien irnadkozzak meg a villarnoson is az olvasot, abbol sejthet6, hog!:) a del~
londoni villamosvasuti tarsasag 'kocsijaiban eg!:) h6iIapon beliil 23 el~
veszett rozsafiizert talaltak. Az eredmeny csodas. Bar Angolorszag
a
koztudatban mint protestans orszag szerepeJ, ezzel szemben a Ion,..
doni "Universe" megallapltja, hog!:) ma- mar a legnag!:)obb eg!:)seges
vallask6z6sseg Angliaban a katolikusoke. Igaz, hog!:) szamuk csak kb.
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harrnadfel millie. A hivatalos anqlikan allameqghaz letszamat 3 rnilliora
teszik : csakhoqu az anqlikanok harem teljesen
kulombozo
irangban
oszlanak meg, melyek kozt alig van mar hasonlosaq.
19y Anglilinak
leqtekinteluesebb es leqszamosabb egyhaza isrnet a katolikus,
mely
egysegevel es fegyelmevel a legnagyobb er6t kepviseli, Az anqlikan
vallas pedig gyengiil, g!:leriil. Az anqlikanok
egyik nagy gyiilesen
Newcastle-on Tune-ben egyik szonokuk ketseqbcesve fejtegette, hogy
eg!:! nag!:! teriileten,
^
csak kilencre

ahol ezelott ^
30 anqlikan
van szukseq. Tanuljunk!
•••••••••

plebania

rmikodott.

rna
^

R.

Lassunk tisztanl
Mostanaban jelent meg Ncmetorszaqban
lovag Lama Frigyes
hirneves
publicista konuve : »Papst und Kurie und ihre Politik nach
dem Weltkrieg.« A szerzo e k6nyvben 6sszegyiijti azt a ternerdek anuagot, mely a Vatikan bekepolitikajara vonatkozik a haboru ota, Ebben
a k6nyvben figyelemremelto reszleteket
olvasunk arrol, rniert es hogyan utasitotta vissza Nernetorszaq
a papa bekekozvetiteset
1917
auqusztusaban, Ez volt az utolso pillanat, irja Lama, mikor Nernetorszaq es szovetseqesei meg baj nelkul kikerulhettek volna a haborubol.
I
A papa arra szolitotta fel a hadvisclo feleket, hogy szuntessek be
azonnal a vercnqzest s legyen veqe a haborunak gy6z6k es legy6z6ttek nelkul. A franciak es angolok hajlandok voltak elfogadni XV. Benedek
ajanlatat s minden azon mult, homl Nernctorszaq is clfoqadja-e. BethrnannHollweg hajlandosaqot is mutatott erre s a papai bekejegyz,ekr6l igen
meltanuos hangon beszelt, Ekkor azonban megmoz<JjlIt a porosz protestansok Ielekezeti szellerne, akik ep abban ^az evben ultek ^a Lutherjubileumot s a haborut allandoan ugy allitottak be, mint Luther harcat
a katolikus (7) antant ellen. Ezekre a befoluasokra
s f6leg a ncrnct
naqgvezerkar kovetelesere vezetendo vissza, hogy Bethmann-Hollweqnek
el kellett hagynia a kancellari szeket s heluebe Michaelis
keriilt, aki
allarnferfiunak nern volt nagy, de turclmetlcn
protestans
erzelmeirol
volt nevezetes. A nernet vezerkartol, amelyben tudvalevolcg mutatoban
is alig volt katolikus, Michaelis uzenetet kapott, hogy ovakodjek olyan
^
beketol, arneluct Roma kozvctit s ne essen az »6rd6g incselkedeseibe.«
Csakugyan Michaelis keprnutato szavakkal utasitotta
vissza ^a papai
bekeajanlatot, Ezzel Nernetorszaqnak es szovetseqeseinck sorsa meg volt
pecsetelve. lnkabb pusztuljon fel Europa, mint oluan beket nyerjen,
mel yet a papa k6zvetit!
Ez a tcnuallas
azonban
nem akadalyozzaLudendorff-ot s a nernet Evanqelikus Szovctseqet, hogy ma akozponti
hatalrnak osszeroppanasaert
szclteben a katolicizrnust ne tegyek Ielelosse.
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1,
Ki gyt5zott a vildghdbonlban? Erre a kerdesre
egg szellernes.
angol. sz6nok,
dr.
}\
b
e
r
d
sen
nuilvanos
beszcdeben
igll::J Ielelt :
i
»~atonai
szempontb61
a haborut Franciaorszaq
nperte meg. Politikai
szempontb61
Anglia. Penzilggi szempontb61 Amerika, Vallasi szernpontbol
pedi~ - a papa.«
R..

.........
Sz. Ferenc 700 eves jubileuma,
_

Bqqre nagyobb aranuokban bontakozik
ki. M0st latszik, menu.ngire szeretik Assisi Szentjet' 1925 december
14-en a titkos konzisztoriumon XI. Pius papa igy nyilatkozott:
0ruHink,
hogy Assisi szerafi
Szentje ,ezuttal is az imadsaqos szellemnek
es a keqyelemnek a vilaqra
v~16' 6j kiaradasat 'hir6letf -es kozvetiti, Mialatt
ugyanis
bezarodik
a
(1925) s zentev, ime mar az egesz vilaqnak
hirdetik a mi kedve« Ferenciink halalanak hetszaz eves evfordulojat
es mindenf'eldl jelentik azt
a nernes versenyt,
mikent keszitsek e16 meltobban
es unnepeluesebben a szaz ados evlordulot.
Es valoban egy unnep se meltobb ennel,
hogy az eges7. vilaqon Ielbuzditsa
a bunbanat
es a kibekiiles,
a megsze'n,tiiles' es a beke azon szellemet,
mely a Szentev f6ceija es l'Ihogy
ez aa 6si ~erenc'es szcllern is. Igy a IH~tunnep egymast,
k61csonosen
,
\
,
eloseqiti es : a Ielkekben
meg a _n'epeknel rrieqketszer ezi joteternengeit,
,
Mussolini kezdernengezesere
nagy merfekben
ker reszt
rnaqanak az unneplesbol
az olasz allarn is. 1925 december
1-en MussoIini koriratot
intezett Olaszorszaq
kulf61di diplornaciai
kepviseleteihez,
hOQY sz.Ferenc 700 eves evfordulojat,
mint rendkivuli esernenut Imriepeliek meq, mert »<ilaszorszag
sz. Fervnccel a keresztenuseqnek
es az
emb eriseqnek
a szentek leqszcntebbjet
adta« »6 koltoink clseje is ..•
aki ;oj dolgok eredeterol
szolo kolteszetnek
jellegzetes,
mely es altalanos tertalmat adott.« Magasztal.ja
benne az apostolt, akit talia hatarain
tulra vut ' buzqosaqa,
Dicsoiti a teremt6
erot, 'amit szcllemebol
kolcsonoztck fiai es a rmiveszek.
- }\z evforduloval
kapcsolatban
Assisiben
az 1860-ban
elvett kolostort
is valosaimileq
vissraadja
Mussolini a
Ierenceseknek.
Genzanoban mar visszakaptak a kapucinusok templomukat
}\ nemet katolikusok
1926 auqusztus
22-24-ig
tarto 65. egye-'
te rnes nagygyiilesiik6n
rneqernlekeznek
sz. Ferencrol, Tirolean a passios
Ert falu elhatarozta,
hogy passios szinpadan
a n!jaron »A nagy Kirdty
hirnoke= cirnen sz. Ferenc drarnat ad elo a most beepitett nClgy orgolHI
: ~qitsegevel.
A darabot
P. Bohlen Ipoly
ferences
k6lto irta,
Tarqqa
Ferenc kiizdelmei
a rivo-tortoi
kolostorecskaiq,
11 kritika dicsaret,'rniekezik
meg rola.
'
A. jubileurnra- kiilf01d6n sok konqv jelenik meg. Mag[J3f nuelVeil
,!llO,t latall l1apvilagot
Kel hires mil: az egyik cime »A fokilefes.

'
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seg tiikre«, torditotta

Balanyi Oyorgy piarista tanar, a rnasik sz. Ferenc
fordilotta dr. Hirschler. (Ara ~5,OOO kor.) Beretvds

elete [orqenzentol.:
Hugo sz., Ferenc oratcriumat
a f. evi Orszaqos
Kat.
adjak el6 closzor. Jubileumra
keszult P. Oslap Ozswald
az egri ferences 101kigyalwrlatos hal is. (Folytatjuk). i

Nagy!'1yiilesen
faradozasara

mm .

•••••••••

Eros not ki talal?
Az ~gesz vilaqon oluan jelenscqekrdl szamol be' a saito, hogy
kezdu nk a szebb qondolkodas
es lelk.Ulet. diadalmas teriedeseben.
A nokon keresztiil szentelodik vagy romlik az emberiseg, Ha ok, szcrnbe '
tudnak szallni a leha szellemrnel, akkor lehet ujra szent el6ttii,nk a n6i
bizni

rneltosaq

eS

kristalupatak

E94 hirneves angol
rnaval nem akart bizonyos

az edesanuai

szineszno
sikarnlos

nern romlott Izlesu ioleldk
ternploma. (Daily Express),

szinhaz

sziv.

,1

newuorki
vendeqszereplese
alkalszerepeket eljatszani. ' Szerinte a

mulatohelue.

hanern

a .rnuveszet

a

Mexiko, elakela hblgytdtsadalma kimondotta
bojkottot
mind-'
azon ruhaliz letek ellen, meluek az illetlen modern
divatot
terjesztik.
Uri tarsasaqba
ezentul. nem fogadnak be olqan not, aki tulrnereszcn
olt6zk6dik. R.
Madrid erseke eddig hiaba estorozta az erkolcstelen
divatot.
Vegre is a katolikus nernesseq hatarozta
el, hogy ebben is [o peldaval jar elol. A lcqutobbi unnepssq alkalrnaval iii kiralu] palata' kapolnajaban az el6kel6 hiilgyek olyan
ruhakban -, jelentek 'meg,
amcluek
teljesen megfeleltek
az ersek utmutatasanak. Ebb61 valosaqos szenzacio lett. Most mar rernelhetd, ,hogy a 'noi vilaq . koveti
iopeldat,
Ugyancsak Madridban mcqtiltottak az erkolcstelen lapok es konuvek terjeszteset. Kipa.
)
•
Nagyb6jti Ietkilsmeretvlzsqalatunk
teg'ye tisatava kepzejetvilaqunktol kezdve mindeniinket!

a
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m.

send
taqjai szarnara
Faustbol,
b.) Dalok,
Enekli
dr
tobb mintszaz kotctbo: alto k6nyv~
Kruger Aladarne, zonqoran
kiseri
tart rendezelt 'be. A febr. 13-ild - i Arpad Inczu, zonqoramuveszno.
A

, teaestelye

iqen 'nagy kozonscqet
vonzett. J6Ieso erz essel
allapitottuk meg, hogy meg ibnzetlen

,

eel is megmozgatja
reket, P. Lombos

az

embere-

Laszlo, iqazqatobeszedcben
sz. Ferenc

J

meqnuito
szeretetct a ternplom, kulonosen
pedig az Oltarlszentseq
irant fejtette ki. Mikor a templornra
81dozunk, igazi fiai vag!!Junk,
Si- '
kerultcn szavaltak .Repka Boske,
Feher Boske
J61 monoloqizalt
Dcak MaQllit. Leqsz ebben : rrnivcszien szavalt Balazs Gizi. Szepen
notazott Nagy Gizi A kozonseq
k6z6s kivansaqara
Bosnyak Istvan
f6kantor is el6adott egypar notat,
mire szunni nern akaro taps ka- '
velkezett.
Ugy tudjuk
anyagilagJ
is rneqvolt az eredmenu,

A ftefikongeegaci6

marc, 2an es 16-am este 7 orakor a Konstantinban tart gyulest. Marc.
7en a vanlle~ye
nagy term eben
diszEyilles
d. u. fel 5 orakor
a
kovetxezo
preqramrnal : 1. Megnuitot mond P. ,Mor. 2. Zsiga
Lajos, - Vigh Endre: 'sz.
Ferenc indulo, Enekli a nagy temp10m vequeskara. 3.' Dr. Kriiger
Aladar beszede. 4. a.] Ekszeraria

II

5. Vigh Endre varmequei
tiszteletbeli 'Ieve ltarnok
csellojateka.
Zonqoran
kiseri Florik
Christa

,

dalok.

I

Ii,'

I

I

zonqoramtivesznd.
Enekli

6,

Ariak

es

Ocskau

Kornel
operaenekes, 7, Oslau Ozswald
egri ferencrendi zardafonok
besz ede, 8. Varadi Antal - Revfy
Geza: l\z ezust fatyol leqendaja.
Eldadja Vermes Ferenc,
zongocan kiseri Florik Christa zonqor amiiveszno, harrnoniurnon
Bosnyak Istvan fokantor
es a ve9ljeskar.
8. Magyarok
Irnaja.
Enekli a vegyeskar. '

A Cecilia lean~{zongeegaci6
marcius elso "feleben a »Pontiola«
cirmi vallasos dramat
adja e16.

A

koscptskolat

s~,: lrnee

konqreqacio
marclus elso Ielcben
fclavatast tart.
A fels6 Ket? sz. (jelled kon.qreqacio szinten marciusban keszul f'elavatas ra.

A polg. leat\.~ isk,
konqreqacioia

tara javara

S~.

eloadast

rendez,

A Kat. legen~eg~tet
kei tiszteletere
kettet ad.

J

Agnes

marc. 25:'en konuv-

marciusban

vcdneban-
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A konstanttnetskota
lfi-en es 20-an iqaaan

rnarclus

hanern fokoztak

sikcrutt

iskola io hirnevet. Meghato volt
Magyar!:! Albert iqazqato kosz6-

eloadasok ker eteben avatta fel
szinpadjat.
mel_yd
P. Ponqrac
kcszitett es Szaz Sandor tanito
f'estett. Az el6adas foreodez6je
dr. Druga [ozsefne, akinek i.igyesseqe most \{810s'899al remekelt.
A g_yermekek
jateka,
Iollepese,
jelmezei
nerncsak
meqiitottek,

nete, a szavaiat
es az »Eljen
Ponqraczot«
eneklo el6kepe.
Az egesz elo adas bebizonultotta,
hogy a Konstantinban
valoban
az »Isten, vallas es hazaszent
eszmcnueit apoljak iqazi hozzaertesscl es lelkese dessel.

P.

Sz. JO~:5ef bonapfa Iboluakat
nuilas zt, hogy beitlutozza sz. J6I'
zsef szcrenu,
munkas es ideali- .
s m tiszta alakjat.
Sok jo karo;
. likus feledkezik
el rota. Pedigo
. [ezus ,igy szol, mikor
baiban,

szoronqatasban

vaquuuk : Men-

ietek [ozsefhez l Kincseim oraoie,
K6zvetitesevel
sok ioban resz esulhettek. Boldon, akin ek szlveben szentiozsef
iboluak ngilnak.

d. u. 5 6, ,8 nriknek,
cste 7 O. a Ierfiaknak

12 6'. szintcn

5 es 6-an
7-en fel
beszcl. Meniiink

jes bucsuval

jar, melueket rnaqunk crt es a rneqhaltakert
is
Ielajanlhatunk.
Feltetclek : Megszentel6 malaszt
es mind . a 14
allomasnat

elmelked]

[ezus sz en-

Keresztut
van a szeis.
,
,.
tho, Z:sem.lye Isteannc a sz.
I janos-templo
m bclso b- r endezevcdeserol.

ge'lyhazban

p.

Os(ay Ozstnatd Lelkigya;'...
koctatot tart 1'1 naquternptomban
marcius
5 es 6-an d. e. 9 6. es

is a Konstantin-

/
I
i

I

I

sehez 1qO.OOO K,. t adott, a Szegen4haz
kapolnaiaba
pedig egy
szep szonucqet. Istcn fizcsse meg.
, egyi)a,2.i euhaea Frizz iA Ifonzka
100.000 es Frizzi Rudoltne 50.000
K-t adomangozotr,
Kik sze;etik

telitkezni!

Istcn

Mac eLt)ege~f)etilik a buso~H
gy6nast.
A Justa haquja uto!jar a. A
^ gyakori quoriok hetkoznap joiienek. arnikor kevesebb a
^
rnunka.
elsa pcntck rrvaec. 5. Gyujt-

A fenences rrusszto szdoctseg equre naquonb
tcrt
ho dit.
Most kiild6t1 valaki
125000 K,·t
keresztszuldi ajandek cimcn egy
poqanu gyermf,'knek,
aki
Antal

slink

[ezus Szive

tiszteloket

terjesszuk

a nacukilcnccdet

ladunkban

es ismer6seink

es
CSR-

kozMt.

A keces~tut titkatnak iirHlepe
marc. 5·en A k'eresztut t(Jllb telSzer kesztesert

es kiadasert

nevct

hazat ?

k ap

maid a keresztseqb

en.

»Szcnt Antal kenue ret« Jehct a
mlssz iokba is kuldeni a plebania
reven.
Nekcd
nuuqiot
hagy
Krisztus saeretetc ? Akkor nem
Igl'lzi
felel6s

P. lY\.ajsai M6r.
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A pU5p6K ur Omi2lto5'aganaK
nagyb6jti paszlorlevele
a katolikus
csalad
neveleser61,
nern " sokara kaphato a plebanian .. Nagyon ajanljuk,
.'
f\alunk tctjcs bucsu nyerheto
marc. 5, 6, 9: EI ne lustalkodd !

macc.

boldogult
li papos Qyaszmise lesz.
Jianys~oc aldoztal mar az iden

a zsi-

rl6k es a poqanuok mcqtereseert?
TaUIO cszedbe se jutott?

dr. Toth

Tihamer

egyet. tanar, 1\z elso eloadas
cius 2-iin d. u. 4 orskor.

mar-

Oteastad-e

if]. baro ,Kray Ist- '
iras a magyar
angakhoz«
c. levelet <1 »Ncrnzeti
Ujsa~« 1926 Iebruar
21~i sza-,

van »Farsauqveqi

-SZLEZAK
Hi {

I

'I'"I'
I

I

J:(
J:(.

kepviselo
mai tancok
era Nemzeti Ui23-i szarnaban ?
vaqutok ?

I

I

I
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rotos es noi divataruhaza
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-S VIZTORONNYA. L S~EMBEN.

f

I

Janos

CSOLL.RK

I '

f6toslegedb6l
rnegretldelhet:.
ned a »K atolikus
Elet«- et sze-·
g~ny
csaladok
szamara.
mert
=nemcsak kenuerrel el az ember !«
.,J'{~itott szernmct a tecm,~=
ssctbcn"
cimcn az iliusaqot' erdekl6
termeszettudornanui
kerdesek kapcsan
miden kedden
d..
u: 4: orakor ifjusagi
eloadasokat

tart a radian

t

·1

ll=en f(~l 7 a. Istenbcn
P. Katus Konstantlncrt

Ii bilnosok, az erctnekek.

maban es Lang
nagy hzszedet
a
kolcstetenseqerot
saq 1926' februar
Edes anuak hoi

A: LEGOLCSOBB
bcvasarlasi Iorras.
t(_):O:O:::":l:t(~~):t
.

tI

aa

I

I

I

J6 bort!

\

i
i
I
I

' csak meqblzhato
helyen
kaphat.
Ha
iizletenek j6 hirnevet aker szerezni,
t'egyen

proba

rendelcst

:

.o-asztali bor, kellemes, zamatos 8500K.
"
"
"I-a.
eros zamatos 9500K.
Nemes kadarka, tuzes, kiv. ZillDatu !2eOO K.
Edes rizIiH!(1"hen keresett
13500K ..
Uj borok: 50ob, 6000
7000 komna:
Hitelkepes cegeknek 60 napra : Utanvettel 3 szazalek enqedmcng. Hordokat l!hetre dijrnentesen kclcsonzunk,
Sajat szolonk ca. 100 hold. MlrTRllHEGYllL]lll
BORTERMELOK
PINCEGllZDllSAGll
H.-T. SFiLGOTllRJAN.

eS

."it"

.LAsZL6

HARANG~ERC(JNT6DE,
I:IARANGFELSZERELES
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Budapest, VI., Franqepan-utca
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. (Saiat haeaban.]
Fi n!jugati

Telefon: Lipot 913-53.
indulo BUR vasuti -Orhaz« rneqallohelu . .A.B.C.], kocsik
.Az 1900. evi paris! vilaq-, at 1921. es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason arangeremrnel es az 19,25. evi kezp,~u.-tol

rrultpari

kiallitason

m. kir. allami diszoklevellel

kitilntetve.

Szarnos egyhilzi elismero level.
"
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konqvnuemdajaben,

Szolnok,

Gerove-u.

,

HITBUZ6ALMI

ES TARSADAL~1lI LAP SZOLNOKON.

III. evfolyam 6. szam.
1926. marcius .h6 15.

P. Majsai Mor ofm.

Mogiolcnik minden ho 1. 8S 15.

P. Raffinszk:y Romuald efm,

~ reszloseg es iad6hivatal

Szeres zti:
Tarsszerkeszto

:

FBrenCfO!ldi plcbania Szolnok,
Kiad6tuiajdonos;

fmncrfrndi

plabania Szolnok.

Mikor P. Oswald beszelt .. ,.
Fcnqcsovak ropkodtck
Ielkunk egen. Ragyogaliiok
gyultak ki. }\ nagy iqazsaqok tiszta h~nyeb61 fidit6 forras
bugyogott fel: nqiladoztak a melysegek...
'
Szent meleqscq -tisztito aradata hullarnzott bennunk .
.A csodas vilaq mcttosaqos naqqsaqaban
torpeseqtink
is
Iolmaqasztosult, .A tulvilaq rozsaszirni hajnalanak simoqato
denlje mosolygott rank: val ami kitarult az orok hegyek
mogul.
Folernelkedttink az eszrnek erintetlen korebe. Kinyilott lelkunket at meg atjarta az ebreszto suqarak ozone.
Az igazsag edes szomja fogott el. Figyel6 szemfink onieledten leste belsonk rugyfakadasait: rank lchelt az orok tavasz.
Ahitatos figyelesiinkon erzett, hogy '8 szebb vilaq
ihlete rajtunk, Lelkunket orommel kutattuk es meqlatasainkbol boldoqito erok szikraztak. Az cszmenuek rnaqassagos alakjai koze hazarnentunk,
Krisztus, a Mester fele haladtunk. Keresztes valla-:
nak szent terhe vonzo boldoqsaqnak nint fel es a tovises
koroaaja ,,101 csepeqo vcrcseppek a lcqdraqabb ekeknek.
Szcmehek banatos fenyeb6I bunbanatunk fakadtes.fajo aikanak nema szemrehanyasabol
6szinte gyonasunk.
mm.
1,

"

Ara' pelcialtgonkint 1500 K. Neggect ene '000 K.
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A szont Koroszt fultalalasanak l~OO 8Y8S llnoopo.
Az 1925. i.>.v leqjelentosebb
unnepi
alkalrnai k()ze tartozik
a
sz. Kereszt f'eltalalasanek
16 szazados
evforduloia.
A SZ. Kereszt leq£.lagyobb reszet rna mint ereklueink
leqszentebjet orzik
es tisztelik a
S. Croce in Gerusalemme bazilikdbon,
mel~
regtal
fogva
biborosi
tempiom
Rornaban. A Szentatya maga is elenkcn
erdeklodik
ezen
szazados
evfordulo
irant, melynek unnepeluein
annak idejen rnaqa is
reszt vesz. Mar rnest is apostoli dlddsdt adja mindazokra,
akik ebben
valarnikep
reszesulnck,
eqesz kulonosen
pediq azokra,
akik adornanyaikkal eloseqitik,
hogy
melto
helyiseget
epithesscnek a nevezett
ternplom rnostan nem igen praktikus
kapolnajanak heluebe, arneluben
a sz. erekluet orzik es tiszteletre
kitcszik.
A S. Croce bazilika biborosa
Vall Possum a cziszterczitak apatiahoz intezetl leveleben irja: a sz, erekjet orzo uj kapolna legyen lit
\

»keresztenu

jarnborsaq

naquszcru

es dicso ernleke

...

Mivel a' fonse-

Urunk es Udvozitonk
kimondhatatlan
szenvedescire crnlekezteti
a hiveket es mcqvaltasunk . eszkoze
volt.. l?~en
szampontbol
tekintve,
nem csak a mi bazilikanke
es R6ma
varosae,
hanem az eqesz kereszteng vii age Is.«
ges

Kereszt

Van

ereklueje

jubileumimak
megrendemcqepitesere
kii!6n bizottsaqot alakitott a kulonbozo nemzetekbol,
hogy
ezaltal is kifejezesre
[uttassa a sz. Kereszt 16 szazados
evfordulojanak
altalanos
voltat,

zescre,

Rossum

biboros

a

52.

Kereszt

v arnint a melto ereklue-kapolna

Ezen bizottsaq mar rneqtette az elokeszito
lepeseket az unnepseqek
mcqtartasara es az uj ereklue-kapelna
epitesehez szukseqes eszkozek
rneqszerzesere vonatkozelaq.
Az egesz
katolikus
vilaq
valarnenaui
hivehez f elsaolitast
kiildenek, hogy vegyenek
reszt az unnepelueken
es anyaQilag is tamnqassak az epitkezest, Mutassa
ki a katolikus vilIig rneltokepen
hodolatat
Krisztus a Kiraly elott, arnennuiben
elosegiti, hogy a vilaq meqvaltasanak
eszkozeit
melto heluen
tehessck
ki
az altalanos
tisztetetnek.
(Ademanyok
a eel "pontes
meqielolesevel
bckuldhetok
: a puspekseqekhez,
a plebaniakra ; v3gy equenesen
Romaba ezen cimen: M. R. D. Balduino Bedini, S. Croce in Gerusalemme, Rorna 32.)
Van Rossum biboros egyik gyonyorii
lcveleben kifejti, milyen
szcnt es idoszert; volt minden id6ben a SZ. Kereszt tisztelete es szeretete, miert ne lehetne az ep rnais, arnikor a csaladet
es a tarsadalmat
oi!':lan sulyos erkolcsi karok fenyegetik,
amikor
oly sziikseges,
:hogy
HZ ujraebred6
poganysaggai
szemben
ismet a sz. Keresztet
emeljiik

fel. E )llGlgan!;lsag lekuzdesere
es l.gy6zesere
-nines hathatosabb
eszkoz, minthogy ujra Ielelesztjuk a szeretet [ez us imadando szenvedese
es keresztie irant.
'
Propaganda
Fide prefektusa
Van Rossum bib, levelenek
vegen
keressel fordul a piispokhoz. a foly6iratok,
lapok
szerkesztoihez, az
egyetemek
rekteraihoz, az iskolak es. intezmengek iqazqatoihoz, ismertessek hataskorukben a sz; torekvest,
hogy
minden
~iva
orornmel
mozditsa ela.

•••••••••

A~Dgy a 8za~ankomuvB~8k dolgoznak franciaorsza~~an I
I

,

I

1905-ben
az allarn es egyhaz »elvalasztasa« cimcn elraboltak,
vagy ahogy ok mondjak : nernzeti tulajdonnak
nuilvanitottak
ki az osz-.
szes katolikus templomokat, iskolakat, piisp6ki szekhazakat,
plebaniakat es korhazakat ; uquanakkor kiutasitottak 8Z orszaqbol a szcrzetesrendeket. A katolikusok
hihetctlen
aldozatkeszseqqal
es faradtsaqqal
igyekeztek
p6tolni a lcqszukscqesebb
hianuokat.
Kornolu, ferfias ellenallasra azonban alig rnertek meg gondolni is,

[ott a vilaqhaboru s akkor egyszerre
eszcbe jutottak a szabadkomuves
korrhanynak
a kulfoldre iild6z6tt szerzetesek.
I11Dst egyszerre j6k lettek ok is agyut6lteleknek
a haza vedelmeben.
A szerzetesek kovettek is a hazafiassaq szavat s a vilaq minden taiarol,
meg
Afrikab6l
es }\z[iab61 is, hazautaztak
s bevonultak
katonanak.
T6bb
ezer szerzetesnovendek
es pap esett el a harcrnezokon.
Hasonlokepen
hazajottek
a kiiild6z6tt
apacak is es 15.457 apaca- veqeztc
a haborus
beteqapolast,
melube belehalt 347. Kituntetest
kapott 4191 apaca, a ra98Jyos betegek
kozott val6 onfelaldozas
erdernjelet
827.
A haboru veqcztevel a szerzetesek
otthon
maradtak.
A kormany Hem tudott ellcnallani
a terrneszetcs iqazsaq
s a kozfelfoqas
e
kovetelrnenuenek
cs hallqataqon
mellozte a kiutasitasi
torvenuek
veqrehajtasat, [ott azonban a Herriot-kormanu,
am ely megkezdette
a szerzetesek ujabb szarmlzeset,
Ekker azonban egy fiatal jezsuita, aki mint frontkatona
vegigkuzdotte a haborut es emellett
rendkivill
tehetseqes i~6 es szonok :
P. Doncoeur
nuilt leveler
intezett
Herriothoz,
amel!:jSen kijelentette
papkatona
tarsainak neveben
is, hogy
senkinek
nines
joga azokat
szamtizni az orszaqbol,
akik veruk
hullasaval
vedelmeztck.
a hazat,
"'NOllS
ne partirons pas.t« »Nem tavozunk«, ez volt a nyilt level cime,
ameluet kozadakozasbol
osszehozott penzcn millie es milli6 peldanuban
kiplakatoztek
Fra·neiaorszag
valarnennui
varosaban,
1\ ferfias
hangu
~zehet hatasa oriasi volt" "a korrnanunak
cnqcdnie
kellett; ncmsokara

"
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, meg' is bukott. P. Doncocur sikere egyszerre talpraallitotta a Iclenk meg) juhaszod~shoz szokott katolikus t6meget s kiindulo pO'ntja lett annak a .
hatalmas vallasvedo "mozqalomnak; arneh; az eqcsz Franciaorszaq' ka,tolikusait ^a sikra szolitotta, ^A Federation Nationate Catholique (orsza .. ,
gos katolikus szovetseg) elnokc,
habor~ eggi'k leqnepszefubb
hadvezere Castetnau
tabornok lett, aki kituno katolikus cs jo szonok.
Ez a' szovetseq most egyre.:masra tartja nagygyiileseit az; egesz orszaqban ; 'minden vasarnap Icqalabb negy-6t helyen, 'meg pedig" kizarolaq Ierfiak szamara., Es csodalatos do)og: ezek a videki konqreszszusok egyszerre elctre raztak az elszunnuadt katolikus ontudatot s a
ma~ elveszettnek velt t6megek oriasi szarnban gyulnek 6~sze az eqesz
korrnJekbol a szonokok meqhallqatasara, Egyes helucken. 10, 20, sot
40. .ezer ferfi jiitt iissze egy esetben hatvanezer. A kiurult tcmplornok
ujrCl zsufolaslq rneqtelnek neppel s rendesen nines e.leg nagy terern,
arnelu
resztvevok t6megeit bcfoqadhatna.
A leqszivesebben 'hallgatott szenokok r]1aga Castelnau tabornok, p. Doncocur es egy Bergey
nevu papkepviselo. Gyiiles. utan az egesz t6meg ismet a tamplornba
vonul s mivelFranciaorszaqban
a katolikusoknak termeszetescn
sernmifele Ielvonulast nem enqedelueznck, ncm tornott sorokban,
hanern
szabad csoportokban, komoly nernasaqqal, irnponalq t6megekben rendezlk czt
feIvo~ulast. A vallas ellenseqei s Wleg a szabadkomnves
es socialista hatosaqok tehctetlen haraggal .latjak a^ katolikusoknak ezt
^
az imponalo rneqmozdulasat
s mar elore reszketnck.: a legk6zelebbi
valasztasok varibto eredmenyet61.·
'"
Hogy milyen minden emberi' joerzesrol megfeledkezett
medon
f~llltatjak a ka,tolikusok iiJd6zeset, rnutatja az a teny, hO!ilY ujabban
igyekeznek a plebanosokat »kiemclni« a sajat plebaniajukbol. 19050ta
u9!janis minden plebanos kenutelen Iakbert fizetrii a^ kozseqtanacsnak,
hogy a.
Most ahhoz a^ Ioqas^ sajat plebaniaja epiilet,eben' lakhassek!
hoz folyamodnak, hogy ezt a Iakbert elviselhetetlen magassagig Iokezzak. Minthogy a pap kizarolaq a hivek 'adomiui~aibol el, ez a lakbererneles terrneszetesen a hlveket sujtja, Tobb puspok most erelgesen'
ellen su enne'k a szamerrnetlen 6nkelilynek s megtilfott~ papjainak, hogy
.az eddiqinel magasabb lakbcrt meqfizcssek, kulonben elveszi az illet6
k6zsegt61 a (pap'ot es betilt minden egybazi teliykedest. Ez az ereiyes
Iellepes tobb heluen ercdmennuel jart, mert a felhaborodott
lakossag
kenyszeritette a~· elkapatott k6zsegtanacsokat
a lakberemeles
visszavonilsar~, M.i, is szervezkedjiink, mig nem kes6!
R.
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}\ szent Ferenc-jubileum

I

hatalmas aranuai.

.
}\z A.ssziszi szcnt Ferenc-jubileum, a jelcn ev egyik nagy
^ kulturalis esernenue,
^
egyhazi es
hatalrnas arangokban
bontakozik 'ki.,
^
Romaban kozponti Ioblzottsaq intezi a^ centcnarium
elokeszuleteit. l\
fohizottsaq elnoke magE!.Pornpili biboros, papai helijtarto. j\z iinneples maradando ernlekekepen a Lateran-bezilika Iohomlokzata ele hatalmas Szent Ferenc- szobor keriil. Ezenkiviil rnaqaban a Lateran-bazilikaban marvanuernleket allitanak, melurrck targyCl III. Ince papa isrnert
alma Icsz, aho~y 'a papa Laterant, az .Equhaz fotemplomat roslmdozni
latja, mire Assziszi szent Ferenc jon s vallaval alatarnasztja a roska-<
doz6 -templomot, Ez alorn utani napon .Ill, Inca meqadta
Ferencnek a
rendalapitasra az errqcdelut.

.Tovabbi maradando ernlekkepen arm qondolnak, bogy a szcnt
Fercncre vonatkozo kutatasok szamara Rornaban valarneluik Ioiskolan
tanszeket allitanak, ezcnkivul konyvtdrt rcndeznek ^be a^ Ierences tanul, many ok irodalma szamara, Florenczben ^
sz. Ferenc tisztelctere katolikus
egyetemet is szeretnenek allitani,
cgesz Olaszorszaqban helui bizcttsaqok
letesulnck az unneplcsek melta eldkeszitesere. Mint mar jeleztuk, az olasz vasutak jelentekeng engedmGfly.eket fognak adni minden utra, mely Assiiszit erinti,
(llssz!szi R6mat61 eszakkcletre van s F16rencbol Roma fele menet
csekelu keriil6vel elerheto ] Az olasz postaiqazqatosaq
Asszisz! szent
Ferenc halalanak evfordulojara kulon szcnt Ferenc
belueqeket
hoz
.forgalomba meg pedig ~6tfele valtozatban : 20, 40, 125 centezimis es
5 liras ertckben.
Rornaban a kiallitasi palota terrneiban a Ierences muveszetek.nek nagystilii nemzctkozi kiallitasat rendezik. Mussolini oromrnel boz'zajarult a tervhcz.
f

Marcius Idusan,
" 1848 marc. IS··en kiiftltoHiik ki Budapesten : at. egyenhS,s~g. I)'
szabadsaq es, a testveriscq elveit, Ez ek az clvek krisztusi
eredetuek
esaddiq
rnaradnak
az orszaq es a tarsadatorn alapjai, arniq keresz!eriy'
j~llegiikb61 ki nern ' fo):gatjak 6ket.
\
Egyenl6seg I JlJ\ily szep, mil!:! idealis elv, de csak addig, ami§
a ker. igazsag gJ:jokereb61 tiftpl(\lkozil(.
.
Ember vagyok, Istennek kepmasa
Ez az eg!Jenl6seg
)egbiztosabb alapja, mert az ernbert, 'mint Isten keprnasat
tekinti es becslili
erderne szerint. _,_ Minel naqgobb vatakinek a szeretete Istene, Egy-

<

haza, hazaja es ernbertarsai
irant, _. s rninel t®9bet
dolgozik
valaki
a szeretet szolqalataban, anna! tokeletescbb keprnasa az eltet6 Istennek.
Ez az a tiszteletremelto
Glernoknicia.
mely
sohse'
zavarja
meg az
egyenloseg
harraoniaiat es rnindenkinek
megadja azt a tiszteletet
es
jutalmat, arnit onzetlen rnunkajavat es jo tekcnqkodasaval
kierdernelt,
48· ban kirnondottak a torveny el6tt valo teljes . egyenloseget.
Helyesen
tettek, mert a torvern; minden
em bert
egyforman
kotelezDe meqszuntettek-e azt az e.gbekialt6 egyenl6tlenseget,
mely a vagyon
es a pcnz utan becsuli az emDereket?
- Nem
ebben van erdem,
hanern aki jot tesz. Es mine I nagyobb jot tesz valaki, annal nagyobb
az erderne is, - es rninel nagyobb va!akinek az erderne, annal
nag!]obb
iszteJet es becsules jar neki erette. Ezt diktal]a a [ozan iqazsag. Azerl ne a vagyonban,
ne a rangban
akarjunk rnasok fole
kerek edni, - hanem Istcnunknck,
Egyhazunimak
es hazanknak
minden
aldozatra kcsz szcreteteben: Ez lesz az igazi egyenI6~~g.
0

o

Szabadsaq
l A 48·as id6k legszebb
viraqa I De csak
addig
mig szabadossaqqa
nem fajult, mig Isten torvenyei
sz abjak meg hataraikat, Mihelyt azonban attar Isten torvenueinek
korlatain,
a szabadsag nyomban
elveszti [oqosultsaqat, s akkor nem hasznara,
hanern
karara van a koziouak, a tarsadalornnak.
Szabad sajto I - Ez volt '1848 marc. 15-ike'heK
~gyik
legnevezetesebb
vivrnanua. S akkor talan nem is sejtettek, hogy micsoda
nagy hatalorn a sajto : a korszel!emet
diriqalja. S igy a szabad sajto
nerncsak aldas, de atok is lehct. Szent 8 ml'ggyozudesiink,
hogy
a
tarsadalrnat
csak a kor elvek tudjak .iqazan boldogitani.
S ha a saito
keresztenuielen
hazaelienes
es kozmopclita
vilaqnezetet
terjeszt,
nern
erdernli meg a szabadsaqot,
rnert epites helyett rornbol, ___!
\

Testveriscq

! Szent

lEWOS oreg

napjaiban
Ioluton azt hanqoz ...
tatta e »Fiacskairn l szcr essetek egymast.«
- l\ magyar nernzetnek
is
van is van ify profetai szellemu
szent [anosa, a magyar
tortcnelern
szellcme,
mely mint az eg komolq
zenqesc
hangoztatja
flilein~be :
1\.'\agyarok, szeressetek
egymast es legyetek egyetertesben!
Az egyetertes
volt, ami hazankat
nagqya, qazdaqqa
es dicsoSegesse tette. rnert ebb61 az eqyetertesb61
szuletett meg a mi szabadsaqunk.
- Itt az ideje, hogy falretegyLink
minden
gyuloletet,
szetU zo dast es egyek legypnk Equhazunk
es hazank boldogsaganak
felepiteseben.
- Legytink testverek
a szeretelben.
Tartsl:lnk ossze egesz
szivvei,
minden erovel a mai nehez id6kben, amilwr eletlinlue
tornek
, ellensegeink.

87
l\ hazafisaq, egyenl6seg,
szabadsaq es testveriseq
hanqoztatasa
ne legyen frazis, lianern osszetarto, kitarto es aldozatos rnunkalkodas;
s akkor lesz a hazanak dics6 Iettamadasa.
Isten aId€! meg a magyart Ilyen lelkulettelI
Padvdnszkv jozse].
•••••••••

Rab magyarok .marciusa,
Irta -Kriiger Aladdr dr.
A vitezi tancnak veqe,
Hiaba hullt hosok vere,
Rabok vaquunk lancra verve
De rnarcius idusan
Feldobog a rabok szive
Annyi ezernyr ev utan,
Ha bortonbcn,
hogyha lancon,
Ha ostorral szaggatnak:
Megmaradunk
csak azert is
Busz ke, dacos maqgarnsk !

,.

Tort kardunk, hajh, bilinccse
Nekunk halal mar az elet,
Irigyeljiik a holtakat,
Kiket magyar f6Jd takar,
Fekete az eg feletttink,
Ideqen az, nem magyar.
De a magyar bortonok rna
Szent eskuvest rivallnak : '
Megmaradunk,
amig eliink,
Bilszke, oacos magyarnak!

Marcius a mi unnepunk,
Kik bortonben remenukedunk.
Csodavaro maqgaroknak
Lelke lazad, ebrcdez :
Lesz tavasz, lesz bosszu napja
S ra bsaqunknak vege lesz!
Mi hisszuk, hogy bilineseink
Egyszer osak Iessakadnak.
Hiszunk, varunk - s megmaradunk
Buszke, dacos rnagyarnak!
Torok, tatar nern birt veliink.
Beccsel buszken szembeneztunk
Mi vagyunk a »rebellis nep.5 h6seink: »Iazadok l« Es most holm! koflcoknak
[arjon t6liink gyavtl b6k?
Hatha eg, fold osszeornlik,
Csillagok rank szakadnak,
Megmaradunk
megis dacos
Es lazado magyarnak!

lett.'

Legyen bartOn minden hazbol,
Rabokb61 bar miilios tabor,
Tomlocunknek ore legyen
Minden jott-wrent idegen:
Bitorl6nak
meqhcdolnl :
Megsem fogunk sohasern I
'Hogyha
minden magyar tOlgyb6!
Bitofat is faragnak:
Csak azert is megmaradunk
Mirldhalalig
rnaqgarnak l
•••••••

e.

1\ .Ierfi Konqrcqacio

diszgyulese.

}\ Szolnoki Katholikus Ferfiak Szcnt Istvanrol
nevezctt kerrgregaci6ja e ho 7 -en vasanap
delutan
a varrnequehaza
kozgyiil~si
nagytermeben tartotta meg disz9yi,ileset
,Mar hetckkel elobb oly naqy volt a kozonsco
erdeklodese,
.melyb61 el@re kovetkeztetni lehetctt, hogy a szolnoki »Ferfi Konqreqacio«

elsa

disZ91tluiesen

oly sokan

lesznek,

hogy

ott valakt

helqet

rnaganak

csak ug~yel.baiial
szerezhet.
Mar rnaqa HZ a lalekemelo tudat, hogy a szokatlanul
hosszu •.
mon; hatni szazados tespedes utan ebben
a varosban,
ahol csak a
k6zelmultban
Istent, Hazat, vallast es minden, ami
szent
volt
mefJgyalaztak,
kicsufoltak,
ferfi kongreqilci6t
alapitanak azok a keresztenu,
rnuvelt uri ernberek, kik k6zuI sokan e varos iegeI6kel6bJt,
emberei k6ze tartoznak
es azok a szerepl6k,
akik a milsoron feitimtetve voltak: oluan szokatlanul Iinnepi delutant biztositott,
ami hevesebben doboqtatta meg a sziveket.
Mar delutan 4 arak€Jr csak ugy ,ugy
omlott
Clz intelliqens
koz6nseq,
amely zsufolaslg
meqtoltotte
a varrneqgehaza
naqgterrnet.
Alexander-Imre
alispant, a varmeque
mindenki
altal szerctve
tisztelt elso tisztviselojet
Pater Mar prezes vezetese
alatt
kuJdottseg
hivta meg'. Rajta kivu! ott voltak:
dr. Toth
Tamas
polqarmester,
a
~eg!le
es varos elokelcseqei
es csupa ertelrnes k6zonseg, ~eg a nem
katolikusok
koztil is.
A disz!i}yulest P. M@r, a konqrcqacio
sokat
Iaradozo
kedves
prezcse
kozvetlen,
rovid beszedbcn
nqitotta meg.,
.
Vtana dr. Kruger Aladar k6lt6 es ugyved
tartotta
meg magyar lclkesedestdl
izze, gyujt6, lelkes,
hazafias
beszedet,
meluet a
kozonscq
tapsvihara
tobbszor
felbeszakitott.lI
Beszede
befejezesekepen
elszavatta
=Rab magyarok
marciusacirnii irredenta
verset, rnelqer
lapunkban
elobb k6zlUnk.
.
Ezutan Bosnyak Istvan rom. kath. f6karttor
vczetesevel
a podiu mot a konqreqaciosck
vcqueskara
foglalta el. A bajos, fiatal leanukak szernebol
a vallasossaq
szcnt tiize csillogott es a f'erfi tagokon
is;
rneqlatszott
a szokatlan
uunepi lelkescdes hatasa, Zsiga Laios torvenyszekl biro, orszaqoshiru
I(olto., vallasos
lelkesedestel
athatott
»Szent:
Ferencindulojat
euekelte
eJ a vegyes kar szepen, kivalo precizitassal, melunek fu!bemasz6
baios zenej€t Vi.~h Endre varrnequei
t. leveltarnok irta. Percekig
tarto zug6 taps utan. megjelentek
a p6diumon
a
szerzok,
kiket a konqrcqanistak
egy· egy Memzetiszinu
szallaqos
. szep
baber koszoruval tisztcltek
meg.
.
intelligens,
leqkivalobb

K.ruger Aladarne
operaenekesno
enckelte
el Faustbol
az
Ekszer citri8t s sztinni nern akaro taps utan meg tobb dalt kellett enekelnie. Hangja tiszta, csenqo s a leqmaqasabb
oktavakban
is egyforman barsonuos
s kedvesen
,behizelgo. Eneklechnikaja
elsorangu,
. e16aqasa k6zvetlen
s el6kel6en
mlives;ll. K zongara
kiseretet
dr. Dybass.
2~la
szazados
hadbira
latta
el brilliansan,
ki az enekmiivesznomik
melta muvesztarsa
voli.
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Ezutan Viqh Endre Cellozta el
orokszep
Melodie·
^ Rubinstein
jilt es Popper D. dur Gavottjat
Florik Christa zonqoramuveszno
finom
kiserete rnellett. Mindketten
muveszi [atekukkal raqadtak el a kozonse. get, amely sokaiq tapsolta
a ket rntiveszt,
P. Osiay Ozswsld
BZ e!ijri szent ferencrendi
aranuszaju
zardafcnok mintegy haromnequedoras
rnaqas szarngalasu
besz~d~ben
vont
fJarhuzamot
az Isten, a tudomanu,
a muveszet
s a tarsadalom
k6z6tt.
A. k6z6nseg nagy fi§yelemmel
hallgatta
s lelkesen
iinnepelte a tudes
papot, aki hirdette, hogy a ferences
akarat es era altai Jebel kieqesziteni a^ maqgar [ellemet. Meghato
volt aeszadje
vegen,
J;logy dr.
^ Kruger odarnent
hozza es rncqcsokolta.
.
.

Vermes Ferenc vasuti tisztviselo
Icqcndajat«
szavalta el Bosnyak Istvan

»Varadi-Revfu

(harmonium);

Ezu'bt-fa1yoJ

Florik

Christa

^ a^ konqreqacios
(zongora)
es
elllekkar hatasos kiserete me llett meqrazo
\
er6vel, sokak szernebe konnuet csalva.
Feledhetctlen szep volt ez az iinnepelu l
^
^ Mor es
^ Vermes
}\z
iinnepely sikereben
P.
Ferenc
rengeteg
sokat faradoztak.

A kereszteng
tarsadalo'TI'
szcrvezkedik,
osszeforr
az Isten
kereseseben,
a vallasban
es a. hazaszeretet
szent tiizeben s vallvetve
kiizd Magyarorszag
fellamadasaert.
t}r6mt61 suqarzo
arccal
latjuk,
hogy
virrad s hogy
mindiq
·tobben-.t6bben, oly sokan, mar nern hiaba imadkozzuk
: =Uram ! J6jjon
el a Te orszaqod I
I
Hatha meg sokkal t6bben imadkoznank
es kernenk ? l
Alexander
Imre alispan urnak
ezuttal is k6szonjuk
szivesse,get, amellqel nekiink a. termet atengedte.
(-- :.__)
•••••••••

Mindent

a qondolatok,

az eszmenuek,

nak. Ha benncm vannak, telinek erzern
meg tudnek harcolni. Szarnqalo
saskent
a koloncekat.

a nagy

a lclkern
ropulok:

erzelmek

s minlha
nem

alkot-

mindennel

veszem

eszre

'rtlil
~"

Mindent a szellemi-Ielki , hattcrek
Ieitenek me!!}. Aki belelat e
vilaqba, az egesz maskent
iteli
meg
a kiils6
jelenseqekat, .l\
\
tatok
riyugodtak:
a belsejuket
betslto raquoqast
sernmitele
kiilsii)
hornalj; meg nern zavarhatja,
.
1\ latas ero, ha isteni ercdeta, Szepseges hatalmabol Iehlqqadt
lelkek mosolya .derul. Szarnualo gond,olataim
szelid , kalauza : a rnagasba segit. A sotet felh6k
dacos
borujabol
lagyan
emel ki, hogy
titkos

mindig

kekeljen az ego
Mikor lelkem taqul, na91Y gondolatokhoz, erszenuekhez,
szcnt
yaI6sa~okhoz,
idomul, .slmul. Attar a na9!~ orvenuek
f'elett, hogy lit
tiszta f'enuek harnvas taiara
. es a bator

onlegy6z~s,

jusson.: A pr obalqatasok
onfel'lites szarnuara kel,

' utan a szeretet

Akkor taqulok Icqszebben, amikor Krisztus qondolatai, erzelmei, szavai es cselekedetci szzrint kezdek nezni, erezni, beszelni es
cselekedni.
Kezdern 6ket rncqerteni,
hozzajuk'simul
lelkern, hadd vigyenek folfele, hadd nuu'janak bele eletembe. Vetuletuk ohajtok lenni.
Ha valaki

iluen vonasokat

akar belem rajzolni,

zetern

kezet, A virag se fel a nemesit6 ; ojtastel
haluettcse altai arzom ellen, nehogy eltevedjek,

orornrnel

] [ezusorn

ve-

Ililetesett
mm.

flt •••••••

Nagy szentek nagy csaladok tagjai.
Az egyhaztortenelem
egyik Ieqhatalmasabh,
no alakja
sz. Katalin : szlileihek 25-1k gyermeke volt. 1926 januar .31-en
ban kulon tanszeket allitottak, amelpnek celia, Iqogy sz, Katalin
mukodeset es karat kutassa, tanulmanpozza
[Kipa], Logolai sz.
Krisztusnak
Xaveri SZ.

gyermek

-ez

a

nagy

a leqfiatalabb

katonaia

volt:

Szienai

Sienaeletet,
Iqnacz

13 gyermek koziitt.
a hetedik

Ferenc a vilaq
egyik
leqnaquobb
hithirdetoje
volt. }\ tavalu szentteavatott
»Kis Terez«
szinten

kilcncedik

gyermek.

,

••
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1\ katolikus ifjusaq meqmozdulasa ..
R@mabol erkezik a tudesitas,
hogy az 1926-ik
ev : a katollkus
ifjusaq szefnpentjabol
is [elentoseqteljes
esztcndo lesz. Maga a Szentatya a rornai biboros-testutet
karacsonui Iidvozletere
valaszolva
kie-

j
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i

melte, hogy az 1926 evbcn kef jelentdseqteljes evfordulot fOQ_ unnepelni a katolikus vilaq : l\ssziszi szent Ferenc 700-ik, es -Gonzaga
.szent Alajfils szentteavattarasanak
200-ik evforclulojat- Ez a ket iinnep
kedvesen egesziti ki egymast;
mert mig szent Ferenc az onfelaldozo
alazates, hitb6J elD ferfiassag mintakepe,
addiq Gonzaqa 2zent Alajos
az ifjui tisztasag es n~mes Iclkesetles eszmejenck
megtest~sililes.e s
mint ilyen az egyhaz altai hivatalosan
jelentetett ki az ifjusag partf'ogojanak.
.

-

.

I

<

l\z orok varesban, ahel at'ifju
sze'nt porHiivelye
nyugszik II.
.S, Iqnazic-ternplornban,
fenyes tinneps,ege,kre
kesziilnek.
Ezen _ k~viil
moigalmat akar inditani, bogy, az ~gesz vilag katolikus ifjusaga egy!!'.,.
:stilipn .ez alkalorarnat .egy kozos ifjusdg!' eletprogramm elfogeddsdban
es auiirdsdban.

Nemzeti kiilornbseq nelkul mind az ot vilaqresz templornaiban
Alajos-hetet foqnak tartani, melyben megmiIgyarazz'tlk az ifjusagtmk a
KOzos majos proqrarnm egyes' pontjait : a torhetetlcn
raqaszkodast a
katolikus hithcz cs az Egyhazhoz, a katolikus hithen valo onmuvelodest, a tisztasaq kultuszat cs a katolikus jellern Iejleszteset. }\z egesz
'vilaq ifjusaqa kozos ig~retet tesz s mintegy szerzrrdest kot, hogy ko~
..
.zos akarattal cs szcnt elhatarozassal
kcszul mar mostantol Ioqva a
nagy feladafoknak elveqzesere, amelyek harnarosan -az 6 erejet veszik
igenybe. Azok az ifjak, akik ezen mozqalomhoz csatlakoznak, neviiket
rajequzik a minden tcmplomban kcszenallo alairasi ivekre, ameluckct
.aztan osszequujtenek, bekotnek, Romaba visznek s ott az evfordulo
napjarr. 1926 december 31-en szcnt }\]ajos sirjara iinnepehjesen letesznek. Ezen at unnepclqen minden nernzet kepviselvc Iesz. ,U~yanezen
napon a~ilag @sszes~ternplomaiban ifjusaqi kozos aldozas
lesz ' az'
eletproqrarnm unnepclues, fcnnhangon valo elm,~ndasaval.
Azonkiviil
kivanatos, hogy aznap delutanjan az ifjusaq maga lehet61eg mindenutt
Alajos-tinnepeIyt rendezzcn, amelyen kifcjti ~letprogrammjat
<ast a
ferfias elhatarozasat, hogy szent AJajos peldakepe
szerint komolyan
·QS elszantan
akaf kiizdcni : a katelikus
idcalok rneqvalositasaert
az
eletben.
'\
.

'.'

',r

/

s

}\ mozgalom elcn egy rornai f6bizott!iiag all." amelunek elnoke
maga Oszcntseqe rornai helptartoja, Pompili biboros, Ugyan \6 a vilag
-osszes ptispoj\:eihez felhivast ^
es kerelmet int.ezett, .amelyben ked 6ket,
,,,..
-.~) A ~6~ai f6bizottsag eime, ihonnan(mi!1lden erdek16desre vMaszt adllak s abonnan az alairasi ivek is beszerzend6k, a 'K6vetkez9: Comit·afo f\loisiano,
. Via del Seminario lib, Rema, 19.

~2
szervezzek
a szent Alajos-mozgalmat,
s jeloljenek
ki e celbol egy-egy
egyhazmegyei
megbizottat.
Nemelg piispok, mint a magyar
herccqprirnas is, szernelgesen
vallalkozott
az
negyhazmegyei
megbizott"

szerepere, "
Rerneljuk,
mozqatrnat.

idealis

hogy

a magyar

ifjusaq

is lelkesen

fel ezen

karolja

•••••••••

aterzessel

As Uub6[g~ek konguega~i;::

ofa marc. 21-en e.tio teaestelut
arnellqe I
polqari

3

is lesz

leanuiskelaban.

~ feufi 'konguegaCi6
Ifi-an

tartja' gytileset

Constantinban.
reqacioba
kezhzt
lescn

este

7,

a,

Aki a ferti

kong-

tilelepni,

jelent-

ohait
P. Mar

prezesnel

I.

marc.

,

a

~~. Uutean.~ok

allitotta

elenk

Maria

Magdolnat

Galgoczy

az alazatos,

szolqalatkesz

FOcior Lad.

A tobbi

is beleeltek

maqukat

mel!l

utanra,

aprl, 9· en a

I1yen

Va-

es.

Projekde igazf.

szercpet
seereplok
a

kornolg

elfoqatasa,

[ezus

es Ieltamadasa

hallqatosaq

egyszer

Keszill

Malika

tat Kezes Juci. Ferfiasan,
finornsaqqal
alakitotta

A

(zonguega~

ei6ja nJigy szini eloadasra
husvet

komolu-

szcnvedese

is.

Riga

szent

tengbe,

a gyil-

Claudiat

a szeretet

saga val

mll veszi

ruhak bernutatasa

egyhazi
•

kapcsolatban

Beske,

tart

jatszotta

volt.
nem

szcmeben

csillogtak

meg a kennuek.

darabok

iqazan

a lelkek

templomat epitik.

rosi Szinhazban.
A polq, lean~i5kola kongre-

A Cecilia'le4t:\~konguegaci6

marc. 6 an es 7· en

Pontiola

g.kioja

ci-

konuvtara

iavara

men igen

sikerult

szini

eloadast

2t-en a »Ket anga«

ra ndezett.

Balazs

Gizi

flontiola

eloadast

szerepet

rnuveszileq

,

.

alakitotta,

marc, 20.

r-;

'

iskola

rendez

cirnen szlni

a pelqari

iean!JI-

tornaterrneben,

..

•~
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1'lagybojtben
rninden : nap
szabad zsirral fozni. Nag!:jbojti
sziqoru b6jt van: harnvazo szerdan, minden naqubojti
pentekcn
naqqszombaton
ebcd utaniq, vag!:jis ezen napokon hus eteleket
nem ehetunk
es csak egyszer
Iakhatunk
jol.}\
naqqbojt
tobbi
napjain
a f6etkezesneI·
[delben,
vag!:j este) jol szabad lakni, azaz
csak egyszer, de
^ hust csak delben es este szabad
enni, }\z
eg!:)szeri jollakasu
betoltott 21

evtol a betoltott 59 eviq kotelezo.
}\ husetelck til alma betoltott 7
.evt6l halaliq kotelezo,
ket lasd a Kath. Elet

Kivetele-

III. evf,

4.

.szarnaban.
A nag~templ()mban
tcljcs
bucsu nqerheto marc. 19; 22, 24.
25, 28. Foltetelek : sz. g!:jonas es
aldozas es ima a papa' szandekara, }\ tisztitotuz

JeIkek

varjak l

e[oKes~i.to beszcdek a huses sz. aldozasra marc,
28 (viraqvasarnap],
29, 30 es 31-en
este 7 orakor
lesznek
a naqptemplomban
: a
ferfiaknak! ^ K6zos aldozas aprilis
I-en lehet61eg a 9 orai naqumise
kozben a papsaqqal eg!)iitt. Irnadkozzunk
es dolgozzunk,
hog!:j
rninel tobh lelek bekiiljou
ki

veti sz. g!:)onasra

Krisztusaval

!

Malle I5-en 8 O. az elernistak,

10 O. a polqaristak

sz.

mi-

seja; 9 O. a szokasos plebaniai
naqumise,
melyre
k. hiveinket
szeretettel
hivjuk
szeqenq hazankert
kozzunk.
.

meq,
egyiitt

hogy
imad-.

s~. 162sef
marc.

f S-an

el6tt valo
napon
este 5 O. sz. beszcd

es litania sz. J ozsef tiszteletcre.
Letcnuc d. u. 5 O. nuolcz napon
keresztiil.
Sz. [ozsef a csaladok,
a [o halal vedoszentje
es a lelkicletben
[o kalauz,
sen tiszteJik!

rneqis

keve-

Feke.te oasaenap, marc. 21-.en
fedik el a keresztet
es az oltarok kcpcit. J ezus eIrejti istenseget, elektelcnitik
sz. arcat a kop-kodesek, a szenvedcsck.
Es te
erzekenukedsz, s6t meg se akarsz
. bocsajtani ? !

Mat?e. ·22, 25, 24-en a polqari
fiu es marc. 26,
27,' 2t'l-an
a
polqari
Iean!:)iskola'
novendekei
tartanak
lelkigyakorlatot.
Kerjuk
a k. sziil6ket, ne fogadjanak
ezen
id6 alatt vcndeqeket
: leg!:)('l1. a
csalad szentelu, hog!:) a g!:)ermlilk
lelkiqqakorlatos
hangulatban
elhessen.
Gyiimoleso(t6·

Bo(doga5~-

szong marc. 25. Eltoriilt tinnep.
Sz. rnisek : 6, h~l 8, 8, 9 stb,
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A Maria-egyesilletek
tagjai
jes bucsut ngerhetnek.

tel-

fajdaLmas
pcntck vagy hetIajdalmu Szuz marc. 26-8n. A
het tor: 1. [ezus elso verontasa
a koriilmeteltetesnel,
vagy, Simeon jovendolese.
2. a szent
csalad rnenekulese
Egyiptomba.
3. [czus elvesztese [cruzsalemben. 4. Talalkozas a keresz1viv6
[ezussal, 5. Krisztus Urunk kereszthalala, 6. Levetcle a keresztr61. 7. Ternetese.
Villilgo<xsallt:\ap
-tl. u, 6 orakor
csendben

marc. 28-an

szent

alatt

mise

passio (Krisztus

szen-

vedese]. Fel 7 orakor szent mise.
Delelott 9 orakor palma
szenteles

nagy mise,
nium

[barka] .

korrnenettel,
mely

cnekli

utana

kozben

~ Mille-

a passiot,

T\agy {)etf6n 6 oratol gyontatasok es a fekv6betegek
lato. qatasa elozetes bejelcntesre.
P. lombos
Lasslo
marcius
24-27-ig
AqQnyban es rnarcius
28- t61 aprilis l-ig [aszapatiban
tart lelkigyakorlatot.
De. Sag{)y
kbz,

hittanar

aazistaknak

Sandoll

vari lel-

Szegeden
tartett

a gim-

vizsqaljuk,

banatos

el6zetesen

kernoluan meq-"

Csak
husveti

meg a lelki beket.

szovetsegbe.
Nagy{)eti

saestaetasokeot

ifmtud~s
gyonas

es

hozza

a

szarnban.

kQvetkezo

.

\

KeejuK a {)atMl¢.kok mceg:::
fi2eteset 1
A Szentjotd a katboltkusoke,
}\ volt

ieruzsalerni

f6kun-

olasz

. zul, Tritoni. nemreq

kijelentette,

hog~ a palesztinai

kerdes

=rneqoldasa«

esetre

nevezhet6
zettnek.

sernrni

sem

veqervenuesen
Hatartalan

iqazsaqtalae-

a modern

Szentfoldet

teruleteve

le, mintha

elinte-

Tritoni,

sag. ugymond
kiserleti

mai

a

hogy
cionizmus

alacsongitjak

ott a keresztenuseqnek

sernrni keresnivaloja

nem

Ienne

es a kercsztenuseq

a. Szentfoldon

csak

johetne

rnasodsorban

tckintetbe.
meg,

1\ zsidok elegedj~nek

hogy Palesztinaban

nelkiil letelepedhetnek,
kovetelhessenek
akar a
tenuek,

tekin-

akar

az

barrnilq elojoqokat,

heluesebbnek

akadalq

de ne
keresz-

arabok

felett

Tritoni a leg-

tartana, ha Palesz-

nemzetkozi

feliigyelet

kerulne,

gyonunk,

lelkiismeretunket

lehet jelentkezni.
Aki szereti Eqghazat, orommt>l all e szt,

tina

lelkigyakorla-

tot marc. 11-14-ig.
Mikol!

a ple-

Az egyba~miss~ioba
banian

ala

R.

A Lelktgyakorlatokon
kulonosen a Ierfiak olyan naguszamban vettek reszt, hogy a nagytarnplorn is megtelt veliik. Meghato volt a felszolitas: Katolikus

csaladok I Ad! -tok Istenaek
szal viraqot r g' ermeket!

e@
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Ujsziilottek:

Ifj. Kondorosi
Derczu Peter
es csafordi Toth
Anna fia Peter,
Biro Antal
es
Dobos Maria fia [ozsef, Bujdoso
Istvan -es' Bozoki Maria fia Bela,
Louos Istvan es Cs6rg6 Etel Iia
^ KarAndras, Szecsei Ferenc
es
mazi Etel Icanqa EteJ, Gusz Antal es Szep Maria
fia Laszlo,
Dobos Istvan es Palla Etel leanua
Maria, Kovacs Istvan es
Lszlo
^
Rozalia fia Istvan.
Nagy Anna
fta Pal.
Bodo Gergely
es Vig
Piroska Iia Bela, Kalman Balazs
es Ti;ir6k Anna fia Balazs, Pinter
Istvan es [ozsa Katalin fia Gy6rgy,
Varga Ferenc es Mora Erzsebet
Ianga Etel, Csa po .Istvan ^
es Balazs Etel lanua Etel, Potart Matyas es Tarcsai Anna lanua Erzsebet, Bede Mihaly es Takacs
Maria lanya Piroska,
Alafi Daniel es Preisig Erzsebet
lanua
Erzsebet, Balog Mihaly es Feher
Maria ^fia Antal,
Lukacs [ozsef
es Szabo Erzsebet
fia Istvan,
Bessenyei Istvan es Tisza Terezla Ianua Erzszbet,
Karkus Jozsef ^
es Szucs .l\.'\aria langa Terre ...
zia, Feher Laszlo es Tisza Rozalia fia Gyula,
Munl{acsi Janos
es Bodzsar Terezia lanua Erzsebet, Bujdoso Istvan es Szarvak
Rozalia
lanua Rozalia,
Kollath
Saerkesatesert

Istvan es Varga Erzsebet fia Ferenc,
.Mag jozsef
es Hernek
Apollonia
fia [ozsef', P. Nagy
Sandor es Sz. Ecseki Anna laoya
"
. Margit,
Frigor' Viktoria
lanua
Maria,
Csontos Antal es Moclla
Erzsebet ·fia Antal.
Katona Jozsef es Kovacs [ulianna
fia Antal, Zelei Istvan es Dudas Etelka
leanua Erzsebet,
Tarl [ozsef es
Farkas Ilona fia J6zsef.
• HazClssagot kotott ek: Vigh
Ferenc Horvath Erzsebet, Matyus
Imre es Simon Ilona, Szucs Lajos es Szi.ics [ulianr a, Deme Antal es Kisgonda Erzsebct, Pinter
MihlHy es Potari Erzsebet, Timar
Laszlo es Kiraly Margit, Fpgyver
Istvan es Orah Rozalia. Szy 20!fan es Pomazl Etelka, Bede Andras es Bede Erzsebet,
Balazs
Andra~ es Rakes Katal!n. Fekete
Ferenc es Toth Erzsebet,
Szots
Mihaly es Nadas Etelka, Meszaros J6zsef
es- M6dla Rozalia,
Toth Mihaly
es Bucsu Etelka,
Matyas Laszlo
es Perge Ilona, .
Olah ]a as es Pelyi Erzsebet.
•
Tassi Janos
es Csabai Maria,
Toih Miraly
es Sipos Rozalia,
Tarna'd Janos es Molnaf Franciska, Mik6 Istvan es Szabo [ulianna, S. Papp Gyorgy
es Kovac Apollonla ..

I
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Halottak:
Pelle. Emilia 75
eves, Mitri Maria
1 eves, Toth
Anna 7 ho, T. Kovacs Istvan 63
ev , Molnar Borbala 16 ev; Csabai Ferenc
5 ev, Modla Balazs
49 ev, Bali Erzsebet 2 ev, Abonyi
Janos 42 e»; Bessenuei
Maria 5
ho, Barcsik Erzsebet 63 ev, Hermann Istvan 79 ev, Paska Janos
1 es Iel ev, R. Nagy Laszlo 15
e», Laszlo Istvan 37 ev, Uqedi
Antal'2
ev, Csenui Erzsebet
67
iv, Gulyas Antal 32 ev, Balogh
1\ntal 80 ev, Molnar Hermina 69
e», Szlatkovszky
Bela
25 e»,
Fancsali Istvan
68 ev,' L6k6s
Andras 1 ho, Kosutzki Erzsebet
4 ho, G. Molnar R.poilonia
14
ev: .MIW [ozsef 2 het, Friqor Ida
4 ev, Patracsi Anna 72 ev, Frigor Katalin 1 es fel ev. Schutte
Viktoria 36 ev, Balint Janos
59
ev, Biro Margit 29 ev, Szosz
Lajos 69 tv, Race Anna 70 ev,
. EU!Jya Ivan 10 nap, Haquak Janos 7 ho, Kemeny Borbala 60
ev, Feher Miklos
79 ev onqqil-

I

S Z L E,Z, A K

kos, P. Kovacs Borbala,
Hafra
Istvan 3 ho. Potari Ferenc 5 ho,
Ondok Viktoria
2 ho,
Schlebe
Rozalia 71 ev, Dobos Ferenc 4
ho, Karman Rozalia 21 e».
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J6 bort!
csak rriegbizhat6 helyen kaphat. Ha
iizfetenek jo hirnevet aker szerezni,
tegyen pr6ba rendelest :
d
o-asztali bor, kellernes, zamatos 8500K
"
"
"I-a.
er6s zamatos 9500K
Nemes kadarka, tuzes, kiv. zamatu 12.000K.
Edes rizling. Inen keresett
13500K.
Uj borok : 5000, 6000 es 7000 korona.
Hitelkepes Gegeknek 60 napra , Utauvettel 3 szazale~ enqedrnenu, Hord6kat Ii hetre dijmentesen k6lcs6nzUnk.
Sajat sz616nk ca. 100 hold. MATRAHEGYALJAI BORTERMELOK PINCEGAZDASAGA R.-T. SAL"60TARJAN.
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HARANG-ERCONTOOE,
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HARANGLABGyAR

Budapest, VI., Franqepan-utca
(Sajat lt3.dban.,
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77. sz.

Lipot 913-53.

1\ nyugati p.-u.-t61 indul6 BUR vasstl ,.Orhaz« megli1l6hely. A.B.C.J. kocsik
d

.

Az 1900. evi parisf vilag-, az 1921, es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranueremmel es az 1925. evi kez'...
miiipari kiallitason m. kir. allami diszoklevellel kitiintetve.
Szamos egyhazi elismero level.
Nyomatott
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konyvnYllmdlijiban,

Szolaok,

Gerove-u,
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III. evfolyam 7. szam,
1926. aprilis h6 1.

'Ieojolenik mInden hu 1. CS 15. P.
FRANCISCANA

T ARSADALMI LAP SZOLNOKON,

•

Szcrkesztl

:

P. Majsai M6r ofm,

Szerkeszt6s~g'es

Tars szarkasztj»:

Raffinszky Romuald ofm.

'kladohtvatal

fBrBncrBndi pleb3nia'Szolnok,
K,iadOtuiajd"orios:

fBrancrBudi ple~ania Szolnok.

Kozeledben, .Llcarn,

milqen kiesi minden I Askal6d6k ravaszkodasa .Ienuedben nern arthat, Mint a szikla allunk es sz. 'lelkiile,...
ted viraqzik
benniink. Edes orom a bantalorn, arnit itt
,
naiad alig erzunk.
,
Valaszto vagy k-ozottiink. Szavad egi varazsatol
-megsziinik a keifele bokolas, Hatalom,' tekinteil!j, erdek
csak rajtad kcresztul erdekel. Senki sines elottcd. Mindcnki csak utanad kovetkezik.
, Aldozatok tuzc gyul kozeledbcn, de az onzok elijednek tole. Hatul -kulloqs arnuakka valnak, hog!j elmaradozeanak tdled. Naqqpcntekcd szelleme feketelO rernuk:

'HlR'l8ARlAE

'

Csak rnessze, csak messze !

_

Nalad ismerik az orom sugarait: a kereszteket vi-vok'~Nem' alkudoznak ok, mi maradjon el beloled. Ahitatosan nez ik le sz. vonasaidat, Nq_gykepu elvek ,nem zavarjak hdsi nagylelkuseguket: mindeniittnuomodba
lepnek.
Uram I kozcledbe vagyunk. Draqa ertekeidert
sovaroq lelkunk, Szentseqes
ihletescd suqarozd
ki rank,
, hogy vcigyakozasunk
e,II ne lankadjon, Mind ami, szent
benniink, tolcd va'rjuk. Oh milqen "nehcz feltamadasunk!
Oh -vegy magadhoz es' tamadj fel· bennunk I
mm.
lira peldaibyonkint 2000 K. Megged

evre '9000 'I{.
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Feltamadunk I
Mikol'
Diogenes
rncqlatoqatta
haldoklo
baratjat,
a boles
Antisthenest
es latta annak rcttenetes verqodeset,
azt kerde _t61e :
Baratorn I nem akarsz megszabadulni
a kint61?
De igen Ielele a
haldokl6.
- Erre Diogenes
toqaja alol elovcsz egy eles tort s 12 szavakkal nyujtja at haldoklo baratjanak:
Ime, itt a j6 barat,
melu. megszabadit
minden fajdalorntol!
- A haldoklo Antistbenes
a tESr lattara
osszerezzen,
majd osszeszcdve
erejet, igy kialtott Iel : »Nem kell a t6r!
Mert en csak a fajdalorntol akarok megszabadulpi,
de nem az elettcl !«
_; Ezeket rnondva meg halt.
, A boles Antistbenesnek
12 mondasat
visszbangozza
rna is a
vHag. Mert a fajdalomt61 mindenki szabadulni
ohajt, de az elettol narn,
Ez a feltarnadasnak legszentebb
qondolata,
leqrnaqasztosabb
eszrnejeEs bizonyos,
hogy a szenvedestdl
az embed senki cs semmi sem tudja
megszabaditani,
csak a Ieltarnadas.
EIni es nem szenvedni
lehetetlen,
de szcnvedni
es mcqis elni,
ez az ernbernek
rcndeltetcse
a Ioldon.
De mig a szenvcdes
csak 1'0, viditi az eletet, ad dig a Ieltarnadas
meqhosszabbitja
egy al'fjjkkevalosaqiq.
A husvet tchat nerncsak a feltamadas,
de az elct unnepe is
Maga Krisztus megmondotta:
»En vagyok
a Icltamadas
es az elet«
Ez a ket sz6 Ieltamadas
es elet fejti meg elettunk az cletnek minden
problemajat,
Mert ha nem volna Ieltarnadas,
nem lennc clet, ha pedig
nincsen elct, - ertcrn oraM elet -'- akkor
nem' lehetne
feltamadnL'
, Ezt taqadni annul, mint Krisztusban
nem hinni
Semmi sem tudja mcqrujuqtatni
a verqodo
~zivet,
mint tl Ieltamadas
gondolata
es semmi sern zuzna ezt annuira,
mint 12 par szo ,
nin s feltamactas. Mert az Istcn csak azert dobta
volna az efubert a
siralomvolqqbe,
hogy szcnvedien
es a szcnvedes
utan meqsernrnisuljon
a Ieltarnadas
minden
rernenue nelkul]
Ezt hinni
bonzasztcbb
volna,
mint elni.
Ember! Testvercrn l Te nem akarsz nem lctezni. Te ~Ini akarsz
es pedig orokke, Te nern akarsz kilobbanni,
mint a hullo csillag, hog!:j
nyomtalanul
vessz 121 az orokos cjszakaban.
A te 1121 ked,
rnidon fe1vetcd szernedet
a csillagos cqrc, - folyton azt mondja neked :
. En is odaval6' vag!]ok,
Abol az a csillag ragyog!"
tettel

Kerdezd
gyermeket?

csak meg azt az edes any at, miert apolja
oly szeremiert lesi annak minden
gondolatat,
szivenek
min':"
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den dobbanasat ? Talan azert, hogy gyermekel .a halalnak l'ldja? Hanem meg akarja menteni ot az elctnek, a Ieltamadasnak.
.
Vagy kerdezd meg azt a rnunkast, iparost, hivatalnokot : rniert
tori, zuzza maqat ? Miert farad, izzad reqqeltol estig? Csak a meqelhetesert? Nem. Boldog akar lenni; boldog a Ieltamadasban.
Nem volt meg ember a f'oldon, aki megfelelt volna e ket kerdesrc: Mi az elet? Es mi a halal? De megfelel a Ieltamadas : Az elet
jogot ad a mennuorszaqhoz, a halal pedig .meqnuitja azt, hogy Ieltarnadva ujb61 eljunk es pedig orokke.
Mikor a sast odakotik az ego Iahoz es ha koteleke
eleqctt,
nezzetek csak meg, mily sebesen repiil az eg Iele, mindig ott keres
rnaqanak oltalrnat. Az ember lelke is ily ego Iahoz kotott sas, melu
ha elhagyja koteleket, a testet, eg fele repul, viszi rnaqaval a Ieltarnadas.
Ember, aki nem hiszesz a Ieltamadasban,
hallqasd meg csak,
mit ir a nagy elrne, - Hug6 Viktor - baratjahoz
Lamertinehez;
»Edes baratom I Ne sirasd elhunut nodet, rnert Te csak a not veszitetted el, de a lelke el es eretted
imadkozik«,
Oh mily vigaszta16
tudat ez!
Mert mcqhalni es az utols6 »Isten hozzads-ot
kimondani a
feltaraadas minden remenue nelkul; ez volna a legnagyobb
csapas az
ernberre. De nem. Ez ellen tiltakozik egy hang az en szivemben. S ez
a hang a feltarnadas. Hiszen ha nern volna Ieltamadas,
nem ~ volna
orok elet, micrt irnadkozom ott a begyepesedett sirhant felett. Minek
8 gy6nas, a bojt, az isten parancsa,
a 7 szentseq, ha az nem lctezik ?
Minek a kegyelet, a reszvet szivunkben, rninek a ternplorn, a kcreszt
a sirdornbok felett, ha nines Ieltamadas ?
Oh ember! ki ketscqbevonod a feltarnadast, tedd rn~g, aa van
erod, batorsaqod, lepj oda azokhoz az apro gyermekekhez, akik jajgatva
ranciqaljak az elhunut anua meghidegiilt kezeit es mondd nekik: Ne ~ir[atok l Nem lesz tobb« anuatokl Vonszold el az anuat, ha birod gyer~
rnekenek koporsojatol, vagy tepd Ie a szercto
hitves koporsojara borulo koszeru szalagr61 e nagy sz6t: »felejthetetlen«
es sugd Iuleikbe e
boldogtalanoknak:
»Arvak vagytok! Nines teltamadas!- Oh van erod
megtenni ezt, tudd meg, szivcdet roncsoltak' ossze
es taszitottal le
arrol a magaslatr6l, ahova oket a feltamadas emelte, a het a remeny
es szeretet segitsegeveL 'Lesz feltamadas!
Ezt hirdeti a husvet
iinnepe. Kell feltamadasnak lenni! Ezt siirgeti az lsten igazsaga.
Oh
igen feltamadunk! 1:zt hjrde~i a tavasz nyilasQ, a virag fakadasa,
ezt
11irdeti a nap fr lke ltc,:1 csiIlagok r21gyogasa, . ezt hirdeti 'hitiink, ezt dobogja szjvlink, ez van irva a bolcso oldalara, a kopors6 fedelere!
Feltamadt Krisztus, Allell:1ja,
Feltamadunk mi, Alleluja.
RADVANSZKY JOZSEF.

1(1)0

[eruzsalern.
E kis sartekenek legieLentekeryyebb varosa
[eruzsalern. Nagy
~s hires 'volt mar az o-szovetscqben,
de meg naqqobba
lett az u]
szovetseqbcn
a meqvaltas revert. A husveti S2. idobcn folkeressuk-azt
gyakran lclekben es a kepzclet, a bibliai esernenqek, clbeszelesek utrnutatasa szcrint elkepzeli azt szepnek, fonseqesnek, magasztosnak,
mert
lcqalabb is ilyennek kovetclik azon esernenuek, rneluck ott veqbernentek. De sajnos a valosaq mas", mint ahogy a kegyelet azt joggal koveteli. [eruzsalern is '€gyike azon keleti varosoknak,
arnelueknck killsejerol
mindent lehet rnondani csak j6t, szepet,
kellemest
nem l
De most' az egyszer
nern ezt tekintjiik,
mi csupan azon bibliai
tortenetek
szlnterevel: akarunk mcqismerkedni,
amelyeket· az ott
\ vcqbernent esernenuek megszenteltek!
[eruzsalern Delpalesztijra,
azaz Judea rnaqas hegyei kozott
f'ekszik kozel 800 m. magasan a tenger szine f616tt. Lakoinak szama
bekeben rneqhaladta a 100.000-t. Ezek kozul 70 szazalck zsido,
szazalek kereszteng es a tobbi arab, tor6k, gotog, orrnern, es keyes
europai, Tekintvc a Iakosok nagy. szamat, H varos meqlehetos kis teruletcn fekszik. A lakossaq nagyon osszczsufolva lakja a varost,
Az o-varost a 15. szazadban epitett hatalrnas fal veszi k6riil.
1\z uivaros az o-varostol nyugatra es eszaknuuqatra
fekszik a lcqel. .kepzdlhetobb nagy rendetlenseqben,
Az o-varos falain nuolc kapu van,
me luek kozu] egyik keleti, az »Arany kapu= be van falazva. A varost
ket egymast keresztezo f6utcaja negy reszre, negyedre osztja. A varos
eszakkelcti
liegyedeben a moharnedanok,
a delkeleti negyedben
a
zsidok, a delnuuqeti "negyedben az orrnenuek es az e~akn!-lugatiban
pediq a katholikusok laknak, Az ujvarost, leszamitva a keyes europait
teljesen a- zsidosaq lakja.
1lz ovaros utcai oly sztikek, hogy az ember kiterjesztett kezci-v
vel mind a ket sor hazat erintheti. Sok zsak utcajaba az idegen ege- szen belegabajodik. Hazai mind termesko epuletek lapos tetovcl, itt-ott
kupolaval,
Delutani setajiit rcndesen a hazteton
veqzi a Iakossaq .
.A nyari honapokban az ejszakat is hazteton toltik az .ernberek. Az uj'varosban mar nern ' ritka a csereptetos I haz .
. [eruzsalern meglehet6s piszkos varos, LItcait soha sem soprik
es minden szcmetet az utcara dobnak; a szennuvizet is odaontik. EIkepzelheto 'tehat az a buz, amelu ennek kovetkezteben
az egesz varest megteliti. Egyeaiili tisztoqatoi az utcaknak a koborkutuak, melgek
a szerneten, a kidobott etel es konyh'ahuUadekokon marakodnak. A haboru alatt orilisi er6feszitesebe ker'i1lt a 'nemet es osztrak-magyar ka-
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tonai hatosaqoknak
mig sikerillt
takaritassa es - csodak-csodaja

kivivni, h~g!:l Icqalabb a f6bb
- loesoltassa
a varos !

utcakat

A varos rettento sokat szenvcd a vizhianq
miatt. Egyetlen vizvezeteke van, mely a Pecsetelt Iorrasok vizet vezeti a varosba. A vizvezeto cso alig 3-4 em. bosequ. Mi ez 100.000 lelket szarnlalo varosnak? A vizinseqen ugy seqitenek, hog!} az esos idoszakban a csapadekot ciszternakba vezctik es az osszegyiljtott
viz eleg jo es elvezhcto, ha a ciszternakat
rendesen qondozzak, ti'ztantartjak
es vizct nerninficialjak. Csak az a baj, hog!::! a lakossaq erre ,eg!::!altalan nem ilgyel,
minek kovetkeztebcn a ciszternak a leqkulonfelebb raqaluos
beteqse,geknek a terjesztoi Epen ezcrt nem tanacsos a husito italok utcai
arusitoitol barrnit is elfogadni, mert ezek mind iluen inficialt ciszternak
vizcbol keszitik kulonbozo italaikat. Azonban a' sz. ferenerendiek
rnissiotelepcn, zarandokhazaban,
nemkilltJ1ben az ujabb
es kenuelrnesen
berendezett
europai szalloban az ivovizciszternakra
nagy qondot. forditanak, azokat az ottani piszkos pep
meqfertoztetesetol
szigoruan
ol'zik, arniert is azok vizevcl egesz batran clolthatjuk
szomjunkat!
,

I

[eruzsalern tele van bibJiai nevezetesscqu hcluekkel. Tekintettel azonban lapunk szuk kereterc, cikkemben
csupan azokra
jerjeszkedern ki, meJgek
bcnnunket
katholiknsokat
csak a leqkozelebbroi
erdekclhek.
[eruzsalernnek
legnagyobb nevezetcsseqe
a Kalvaria-Golqotha,es a Szcntsir. Mindketto a sz. varos eszaknuuqati
nequedebcn, a ke-'
resztcnu negyedben van.
I
'
"

,

Amint a vas uti allomastol
Iolfele
haladunk,
mar rnesszirol
szernunkbetunik a =Bab-el-Khalil«, a »Barat kapu--]a, a jaffai kapu.
"Barat kapuianak nevezik Abraharnrol, kit az arabok az Istennel k6t6W
.benso baratsaqarol altalaban »EI Khalil« a baratnak
szoktak nevezni.
Ezt a kaput az (5 tiszteletere
nevcztek eL [affai kapunak
pedig azcrt
hivjak, rnert innen induJ ki a [affaba vezeto ut.

Amint a kapun athaladtunk,

egyenese'n kelet Iele mequunk ' a
bazarok kozott. Mintegy ot percnqi tulekedo seta utan balrol egy szLik
sikatorhoz eriink, melucn tovabb haladunk cszak felel mignem HZ .utca
dereka taian, jobb fel6J a bazarok kozott lepcsozetesen lejt6s, 15 meter
tlbsszu zsakutcaba
terunk. Inncn
kis kapun at szep nagy terre iutunk
es szcmunkbe turrik a ternek kcleti
reszen a hatalmas .baeilika, meIHet a kercsztcsek
epitettek a sz. Sir cs a Golgotha fole.
, P~ LOMB OS LASZLO.
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Mi az igaz a spiritiszta jelenesekben?
A spiritiszta

babona

szon a komolv keresztetiy

mindeniitt

ujb61 feliiti

hitelet eltlinik a

a fejet,

lelkekbol,

valahany-,

Anqolorszaqbol

erkezik a meqdobbento
rneqallapitas,
hogy az angolnyelvii
orszaqok-,
)tan mar vagy 16 milli6 ember foglalkozik
spiritizrnussal,
sot maqaban
Angliaban
masfelezer
gyermeket
nevelnek
ki mcdiumnak,
Komoly tudomanuos
koroket reqota fo.glalkoztat
mar a kerdes:
mennyi az igazsdg az d1littilagos spiritiszta jelenesekben ? Nem az
asztaltancoltatas
es qondolatatultetes
egyszerii hokuszpokuszairol
van
sz6, hanern a szellemek
allitolaqos meqjelenescrol,
materializalasarol,
.a mediurnokbol kiszallo es a leveqoben lebeqo szellemtestekrol.
Hogy
ezek a szellemjelenesek leqalabb is a leqtobb esetben, mondhatjuk
az
esetek 99 szazalckaban,
iigyes csalaseknak eredmenqei,
azt mar szamos komoly kutato bebizonyitotta,
sot akarhanu
[outra tert spiritiszta
fovezer
is bevallotta r,
Ismeretes
e teren a fran cia »szellemfenqkepesz«,
Bug u et.:
esete, aki qirosagi targyalason
volt kenutelen beismerni
a bizongitekok
sulua alatt, hogy hiresse valt s az cqesz vilaqon
buzqon
elterjesztett
»szellernfenukepei=
koziinseges hamisitvdnyok voltok. Ujabban egy anqol ezerrnester,
Artur Prince. leplezctt le egy esetct, amikor nekimaqanak sikertilt egy ilyen szellernfenukepeszet
alkalmaval az utolso percben kicserclnie
a fenykepesz
lemezeit
anelkul, hogy ezt a fenykepesz
eszrcvette
volna. S a kiserlet csakuqqan
nem akart sikerulni, a Ielveteleken scmrnifele
szellem nem rnutatkozott.
Ellenben
a Ienukcpesz
altal elore preperalt lernezek az el6hiv~s alkalmaval
mar kesz lebeg6
»szellerneket=
rnutattak tel.
Prince kimutatta,
hogy a spiritiszta
mediumok
127 kliugynevezett
trukkot szoktak alkalmazni,
arneluek egy:szeriien az ezerrnesterek
buveszfoqasainak
tarhazabol
valok.
Prince
ezekbol a Ioqasokbol tobbet nuilvanuos
eloadason
bernutatott.
Igy pl.
odakotoztette
kezeit egy szekhez.: ahogy a mediumoknal
tenni
szokas
s azutan elsotetittette
a terrnet. Tiz rnasodperc
rnulva isrnet felgyujtatta
a villanqt s irne, mind ket keze szabad volt. Ezzel a ket kezzel tehat
a sotetben tehetett volna, amit akart, eqesz clrejtett
rnechanizmusoltat
indithatott
volna mukodesre,
s a kozonseq azt
hitte
volna,
hogy kL
.1.
tudia miluen szellemek
jarkalnak
a szobaban.
Fdleq az Xvsuqarakkal
lehet
.hihetetlen
valtozatu
es
megdobbento'
»szellemjeleneseket(~
produkalni. '
Artur

/OnbozQ fogtist,

__
hanem

Ketseqtelen
sok esetben

azonban,
hogy nem
sajat tudatlansaqanak

minden
medium
aldozata,
arnikor

szelharnos,
vagy
oi-

;

lOB
zonyos terrneszetes, de szokatlan [elenseqeket tulajdonit okkultista titkos hatalmaknak es eroknek, vagy arnikor egy iigyes es lelkiisrneretlen impreszarionak yak eszkozeul szolqal,
Az innsbrucki
egyetem egyik kivalo tanara, ^
a jezsuita
^
P. Gatterer, a »Neues Reich=-ben 6sszefoglalja a kutatoknak ezekre a
kerdesekre vonatkozo velemenucit. ^
A maga reszerol arra ^az ered-'
menyre ^
jut, hogy ^
bar ^a spiritiszta
jelenseqek
tulnyom6. resze vagy
<:salason vagy csalodason alapul, rneqis maradnak bizonyos jelenscqek,
amelyekben a rendes terrneszeti torvenuekkel me~ nem rnaquarazhato
esetek forognak fenn.
•
Mi lehet ezeknek az eseteknek maqgarazata ? Az uqunevezett
szellemtestek vagy »rnaterializalt szellemek= elrnelete rnese, arnellqel
komolyan foglaikozni nem .lehet. Epugy mese, hogy azok a »szellemek=, amelyek rnaqukat kiilonbozo megholt vagy torteneti
szerneluiseqekkel azonositjak,
nem lehetnek val6ban azok, akiknek kiadjak
magukat. Hiszen akarhanu ilyen szellem ennek vagy annak a szentnek
sot [ezus Krisztusnak, vagy az Atya-uristennek adja ki rnaqat. KornoJyan valoban .Iel sern teheto, hogy ezek a legszentebb
szernelqek, sot
mag a az Uristen, holmi spiritiszta Jebujokban,
tobbnuire
igl('n' ketestarsasaqban csak ugy egy hobortos irnpresszario egyeUen fUttyszavara
^
vagy idezesere
megjelenjen,
parancsokat
teljesitsen,
kivancsi, sot
gyakran ostoba es otromba
kerdesekre valaszoljon, s foleg: hogy az
egyik heluen es egyik alkalommal kereken az ellenkezd kijelenteseket
tegye mint rnasutt es rnaskor. A keresztengseq tenuei es tanai sokkal
crosebb bizonuitekokon allnak, mint a spiritiszta es teoz6fista elmeletek fantasztikus szovcdeke. A keresztenu
tan szerint pedig vannak.
ugyan szellemek, de nem a kavehazi kozonscq rnulattatasara : s ezek
a szellemek reszben iidvozultek, reszbcn elkarhoztak, tehat nem koszaihatnak az ugynevezett spiritiszta asztralurben,
amelynek letezeset
epenseqqcl semrnivel sem lehet bizonyitani.
Ha tehat meqis akadnak
olyan spiritiszta
szellernjelenesek,
arneluek sem csalasra, sem csalodasra
nem vezethetok
vissza,
erre
ugy a keresztenq tan, mint a jozan qoudolkozas szerint mas rnaquarazat nem akad, mint a gonosz lelak kiserto jateka, akinek az Uristen
megengedi, hogy probara tegye az embereket saki
mindent elkovet,
hogy a komoly hit es hitelet heluebe egy ordoqi karikaturat
csernpeszen. A hit mellett tehat a tudornanuos
qondolkozas is arra indit,
hogy a spiritiszta iizelmeket a /egnagyobb ketelkedessel tekintsiik
s
iarvanyszeriigp terjedo babonaikat hatdrozottan
elutasitsuk.
Tartsuk
magunkat tavol a spiritizmust6l es lelki meqnuuqvasunkat
keressuk az
Oltariszentseq kozeleben : az Ur [ezusnal, ne az amitoknal I
R.
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Amiken
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gondolkozni !

l\ praqai szocialdernokratak
egyik vezcre, val ami Hartwig nevis
tanar - vallasat es fajat ne kutassuk - nernreq a kovetkezo finomsaqokat irta Ie a vallasrol, nuilvan annak iqazolasara,
arnit az elvtar-·
'sak nem gyoznek hangoztatni,
hogy nekik a vallas maqaniiqu, ok sern
'mellette sem ellene nern beszelnck. l\ doktor clvtars a kovetkezokepen
'irt: =Elvtarsak,
ne azt keressi.ik, ami bcnnunket clvalaszt, hanern amiben egyek vaqqunk. Mi n vaquunk eg!:)ek? Az egyluiz elleni horcban ..
De a vallas az ernbernek Ielki vokbele (!) s azert ovatosan kell kivaqni,
}\ proletar szabadqondolatnak
tehat arra kell torekednie,
hogy ahol mara vallas meghalt a szivekben, az emberek kulsoleq is tOmegesen lep[cnek ki az cquhazbol ; ahol pcdiq" az clvtarsak meg a vallashoz ra~
gaszkodnak,
bizonyos kimeletiel es ovotossdggat f61eg azt kcll hangoztatnunk,
hogy a szocializmus meg szentebb, mint a vallds. Eddigi
tapasztalataink azt bizonuitjak,
hogy az osztaluerdek
vcqul rneqis
gyoz az Isten folott. Egyel6re azonban taktikai aka" b61 semmi esetre
sern tchetjuk a szakszervczetbe
lepesncl kotelezovcn
vallas
megtaqadasat. Azl azonban meg kell akadalqoznunk,
hogy az egyhaz, mint.
a reakcio vedobastuaja, a prolctar ifjusaqot az iskolakbart vottosossdgra
es hazafiassdgra tievet] 'igy le/kiteg megmergezze. A proletariatus,
lelkebol a vallasi erzuletnck utolso rnaradvanuat is ki kell tepni. Addig
nern javul meg a heluzct,
amig a csendor es a szakramentum ural-

kodik s amig az utolso kirdlyt fel nem akasztjdk
Ez aztan

finom bested!

Ezt nevezik

szocialista

az utolso pap belevel,
»kulturarlak=.

Mikol' meg Trotzku
nagy ur volt, egyszer Kiewben
nagy:
eloadast tartott a rnunkasoknak
a kornmunizrnus
aldasairol
l\ beszed
utan felszolltottak
a hallqa tosaqot, hogy adjak elo esetleges eszreveteleiket vagy ellenvetesciket.
.Senki sern mert szora jelentkezni,
csak
egy Efimoff nevu rnunkas. Felment az emclvenure
s rnaqaval vitte a.
botjat, »Elvtarsak l rnondta s magasra ernclte a botot,
irne ez Oroszorszaq kepe a Iorradalornban. l\ forradalom
clott felul voltak az urak,
ezt jelkcpezi a finom csontfogantyu;
legalul voltak a qonosztevok,
azt
jelcnti a vashcqu a bot aljan.
l\ kozepen pedig voltunk mi, munkasok es parasztok.«
Erre rneqforditotta
a botot s igy Iolutatta
a be-szcdict : »Most ferditva van: alul vannak az urak, felLil a gazemberek,
'mi pedig ott vagyunk, ahol voltunk.« EgLj het mulva Efimoff munkast
ir.evonultattak a voros hadsel~egbe.
R.
•••••••••
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szectactasokbol.

j'tagybeti

Dasslo ,
Az Ur ezus
keresztcnu

lelkeket.

szcnvedese
Kezdett61

.

nagy titkanak

A IV. szazadbcli

passio

(Jezus szenvcdcsenek
Sz. Agoston

latszott.

jeruzsalerni

tort ki, 'hogy

kin-

irja,

kozotti

ho~JY a

olyan

halattara

nep a

rnondja

es

zuqasban

t~lan cqesz a varosiq

szokasnak

pl.

Igy

es naqqpentck

zarandokno

'tortellete)

(

e16tt Ielolvastak.

husvet

a nep morajlasa

is 6sreg)

id6t a

a

'

es tortenctet

ejjelen.

roqlalkoztatta-

bizonyos'

az Olajfak- hequcn l1agycsLitortok

jeruzsalernben

jaiqatasban

kornoluan

foqva szenteltek

.

szcnvedes

mindiq

elhai-:"

szcnvedesenek

[ezus

fololvasasat.

Kezdetbcn
a nep a passiot ..
.

elbeszelcse
sz. Mark,

f{

c;ak egy ewtn.gefist'a,

sz. M.atlc irasa saerint hallott~

IX.. szazadtol

mar mind a negy evanqelista

y

meg pedig:

szcrint,

kezdve

,

sz. Lukacs

naquszerdan

sz.

viraqvasarnap

1'''

Mate,

,

I

sz. 'Janos

cs naqupcnteken

gelistaet.

nagykedden
evan-

"
A passiot

az 6 kotclesseqe

' eleinte
I

meg rna is igy van. A
vedcs

tortcnetet.

bernek

naquon

asitott

rnindent,

csak

vm.

[diakonus)

hirdetese.

szazadban

Mi.w~l azonbari
meger6ltet6

szerpop

a

az cvanqelium

szcrtartas

a hosszu

kezdve

a szen-

elenekle~e

passio

szivesen

iuirom- szerpap

mert
szcrint

•

,mar e~ekli a szerpap

volt, meg a kozcpkor

a XI. szazadtol

fel,

olvasta

A milanoi

egy em-,
is

dramai-

vagy

Iolszen-

telt pap adta eJ6 unncpeluesen
a .szerrvedes tortcnetet., E9lJik enckelte
~
.
az elbcszelo rcszt.: az evanqclista ; a .rnasik
az .Ur [ezus
szavait

.

K'risztus;

a harrnadik

...,Jlldas, szolqalo,

a tobbi

papsaq,

':--

egyenek'mondasait:

'peter, ..I;\aifas, Pilatus,

t6meg.
..,.l..o

, A passiot
nalunk
~ ·S2.

rmigyaruJ
olvasmanu

jel6J'i meg maqat

csak
adjal;

folszcntelt

jelevel,

utan kovctkezik.

Alatta

nem

kelI

f{

r?viden

az' evangelium'

",

kor kell Ielallanunk.'

.

pap elotte

allani. A

az oltar
.. kozcpere

es ujra
visszater
,

de

alapjari. A. passio

pap ket terdre esik, hogy Jezus halalarol.
~egy

latinul,

enekelhetnek

e16 a' vilaqrak' rcqi gyakorlat

es a lepcsoenek
kereszt

szerpapok

nern

veqen

elrnelkedjeri.
oleJa'lara:
{
,

a

Majd
ekl..

_..~ ,

RAk6C2-i2
Az id6 moha betakar mindent I Az clfelejtes szurkc hamureteg,ei egymasutan horitanak szemtedot: a leqnaquobbra is, kit az id6k
me he szilIt. A harnu alatt azonban parazs van, meJy Iehcletre var, az
ernlekezes leheletere I A szurke kodb61 zold repkeny
szaIIagok bontakoznak ki, feltorekedve a rnaqassaqok Iele.
,
, A, magyar nyar folott is vastag harnureteqek vannak : a lelki
kozombosseg, az elfasultsaq rakta Ie oket, de alattuk a magyar hosok
ezrelnek repkenu viraqa virit s tor WI az ernlekezes tornjenes ozonahan.
,
Egy neg!'Jedezredev tavlatabol eloszlik a harnusztirke
kod s '
, el6,ttiink all a palmaviraqos viraqvasarnapi milIi6ben a nagy magyar,
szabadsaqhos, a Iegnagyobb magyar sorstraqedia : II. Rakoczi Ferenc.
Az Ur 1676~ik esztendejeben szokatlan hosszura
nyult a tel,
a Verhovina havas renqeteqeiben szokatlanul
uvoltottek a farkasok s
a Rakociak 6si varaban egy 'puba
meleg . feszekben
a leqnaquobb
magyar any a :, Zrinyi Ilona pihcntette kicsi fiat : de kint mar a varju
karoqott !
I

-

,

, Sohase isrnerte apjat; - gyermekkorilban
mar egett, egig era
, IiI.t:lggalloboqott a magyar fold, az 6si ereklqek megelevenedtek
s
ideqen Ioldon dobog egy ifju magyar sziv : a Rilkoc'Zi szive!
) 'Meg akarta onmaqat tagaclni, menekiilni akart, de huzta, ellenallhatatlan erovel vonzotta a magyar fold, melyb61 egy oriasi darab
volt az. ove. Fenuben, pompaban, uri passzioban
nern !akart
latni
semmit, de meg latta azJ( elfojtott kormyet; meghallotta a nerna jajt,
az 6si magyar fold fajdalmas ny6geset. ,
I
Mint a lazas beteg a halalos agyon, mint az _erdohiz utan a
lombos erd6, mint pusztito vibar utan a letarolt mez6 - - oluan . volt
akkor a nagy M~gy~rorszag! De a havasok orrnan, a hocsilloqasban
olpkor- olykor megpirkadt az eg es Rakoczi vart ...
,
}\ nemzet ilt6ete egyszerre csak lazasan kezdett verni, meq-.
mozdultak a kihajtott lombok, a vihartepte _Ieszkekben
kigyultak' 'il
rcqi vilaqok, a' havasokon meqharsant a kurt, szolt a taroqato, . tiizek
gyliltak es IVerhovinan s vilrardulasban,
farkssuvottesben,
lovasnuarg:alasban, talpaskurjaatasban
kigyult az elet, -:- »kurucok hajra« es meg-

,

rnozdult minden: Rak6c{i jott . ',' '
Kibontva a zaszlo : «Pro Deo, patria et libertatc« Istenert, ba~
zaert es 'szabadsaocrt ! 'Mert nem volt hazank, nem volt szabadsaqunk
S el6keriiltek a rozsdas frinqiak, regi musketak, s orarol-orara nottsnnott a sereg, Rakoczi serege!
! '.

'

.

<

\

1!J7
Esze Tamas rongyosai veriikkel festik a Talabor vizet, az
ujhelyi vasar kuruc martalek, Kassa orrnan leng az aranpos
zaszlo !
Mint a fut6tiiz a napeqette ronan, szaquld a hir szarngan Rakoczi neve!
Hisz ott el mar regen a magyar szivekben, mint biztato renienyMg, mint' gyulekony szikra az izzo lavaban s most lobog6 faklya
a m'agyar sotetseqben, Lobog6 faklyakent rnutatta az utat u], dicsoseqet szuld szazadok fele.!
Hornlokan mar akkor a dicsoscq fenye suqarzott,
a- magyar,
ncp lelke ernelte oda a qlorias koszorut, mert hitt es bizott benne,
Tole vart minden jot saki mag a a meqtestesult josaq volt, mast mit is
adott volna I 0 maqa az eszrnenui ferfi szepseq, nyilt hornloka,
nagy
szerne lelkenek tiikre volt I Lelke a kikristalqosodott
magyar lelek,
telve nuiltsaqqal, becsuletesseqqel,
batorsaqqal, lanqolo tiizzel, aka raterdvel, imadsaqos meqrendulessel, egyesitve maqahan mindent, ami a
magyarnaK annuira sajatos vonasa rna is; [ellem volt
maga egesze~
ben s nequedezredev tavlataban meg jobban vilaqit hfiseqe a kibon~'
fott zasztohoz,
szeretete
lanqol, ,igazsaga el, nernes egyszeriisege
vonz. Vonzo egyeniseg a maga koraban, a historia megsarqult lapjain, .
de vonz6bb meg rna: a bus magyar ejjelen I

a

Ejszaka volt akkor is, rab volt akkor is a magyar, ncm volt
hazaja, nern volt tangaja neki I De Rakoczi [ott, s mint fenyes pallos
aratott halalt, de Iakasztott eletet. Palotasok ezerei, Bercsengi huszarjai, Vak Bottuan vitezi, Ucskai, Bezeredi lobog6s hadi nepe, Balogh
Adam keserii kuruczai, a rongyosok, talpasok halalraszant
bosz legenysege, vittek a Marias zaszlot : elore I elorcl.s Rakoczl harcolt ...
(Folyt. kov.)
cs - -;0 .
•••••••••

Kcecso telkek.
Erzik rnakukban az erot, sziviiket lelkes hullarnok daqasztjak.
Szinte ropnak a munkat, .es .nern tudjak, hoI kezdjek, ViIrakozna~ alldoqalnak, Valami sotet funy iii lelkiikre. }\ vilagossilg szerniikbe sugaroz, de. valarniben megakad, kinn reked.
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Irnbolqqo lidcrcfenuek. Nines, ami irangt szabna nekik. Elszorjak gyoug~d finomsaqaikat rneddo probalqatassal. Kozben nern egyszer eg meg szarnuuk cs egyre kopik rol uk az ekes himpor.
Mily szerencses, aki rnindjart biztos kezz~1 iranuitja elet~ h~jojat, ahogy a korrnanuhoz til. Eddig m~~ orkodott es 6; jo uton jart,
Most mar csak szinte tova lcndul : a regi szcp vilaq illlete viszi. MiMorra.
belccli rnaqatuj
szcrepebe,
mar
eliqazbdik a tenger szirtei,
,
•.
,
I
zatonuai kozott.'
.
(

a

A gyamoltalan ,bizonytalansag mcllctt
kitorqato
ujszeruscq
Is riasztja a keresoket. Fako areca I es hidcq nezessel tolakodnak ~ a
tipeqo ele,
, mintha ellcnseqei lcnnenek. MegaU: kiesi hajoja varja , a
kedvezo szelet ...
.
Van vesztcgeles, arnelu erosules, mint az oroszlan meqlapu{asa az uqras eldtt, A lcnditd ero a lclkesedes, az eszmcnui szeretct,
a sz. odaadas, ameh] eget, 'tisztit, !ranyit. Evvel haladunk: a sarqa
lazzal, a tehetctlen motuoqassal tunuan szeqenuedunk.

.

.......

Aid 'fukarkodik, szarnit, az sohse talal a szeretetre,
Acelbqi
pattan ^a szikra, amelu ^a gyol}ge viraqok tavaszi melege. Inqovanuban
csak elrnerulni lehet : a tenqeren hosi babert szerzunk A.t6rhetetlen
hajoskodas a lelkek esoje. napja. Isten biztato mosolqabol el.
rnrn.

.........

Szolnoki leventekl
.
Hozzatok akarok szolni, Hqzzatok,
az orszaq f'eltamadasanak
,~gy rcmenusuqarahoz.
Ncm, nern is en, a haza szol. Hallqassatok szavat, figyeljetek esak ra l Sir, jajgat, zokogT Mareangoljak, tcpik, szaq- ':'.:
.gatjak lelket, lazban vergQdik, s nines, aki Iajdalmat en yhitse. Ked a ' j'
s~jat szulotteit : leqalabb ok ne bantsak, ok ne tiporjak Konyorogve kerr"
fiait: vcdjek meg ~estet, gyo'gyitsak meg sebct.. .. Sllketek a' fOlek,
hideqek a szi~k: ncrn talal vedclmet . .. Istenern, Teremtorn ! kerern,
oh add meg a ,ke9yelmed, adj vilaqossaqot, gyu:jtsd meg .minden ma-,
gyarnak ertelmi rnecseset. Lasson vilaqosan, lassak meg, hog'!J szabdalj~k az elteto keblet, lassak meg, hogy azt a meleqct suqarzo, forr~n izzo szivet, hog1J rnarcanqolja ez- a isok jott-rnent idcqen Iajzat.

. Leventck, Ti j6yend6 Ierfiak, vivj~tok ki magatoknak . a ferfi
nevet, Ferfi. .. .de mi is ..tessi az cmbert thfive?'
1\z akarat, 1gen,
szent akarat, akadalut nern ismero, rnindent uralma ala hajto .vasakarat,
Akarj, oluan akarattal,
amely tctte
valik s nemcsak
akarat mhrad,
Akard, hogy szqard,' vihart allo, sZlkJa~zerti erkolcsod, jellemcd legyen.
A .szcnvedelqt, az erzelmct az akaratod korrp.firnycizza, a sziveden . keresztul. 'Fanuld meg a »tur"es. lcmondas, szenvedes« harmas jelszavat s
kapsz erte eg!::! nagy-nagy veqtelen nam:i szabadsaqot
az akarat
szahadsaqat, -. Ha mar ki is teptek szivedbdl a hitet, .a szeretetet,
akarj ujra hinni.iujra szerctni. 1madd s fiszteld ujra [czus Krisitustl
Megbocsajt 6 ncked azert"hogy
eJhagytad. 6 nern ha,gy el, s . 'mint a
katolikus Equhaz hil tagj'ava!, veled van s veled lesz mjndig .. Szeresd
uira azt a szent f61det »mely 'ipol s eltakar= .. " .
.
Leventck, egessetek szivetek-kellos kozcpebe, hogy· kinzo Iajdalornmal razz On . fel benneteket . a ki:Jit6 nagy szava: Naqygya csak
fiaid szent akaratja teh~,t! Iqen At yam, oh Atgamadd meg a 'magyarna~ a cselckvo szent akaratot, Enqedd, hogy ;akarja ha vere -aran is, de
, akarja hazajat szcpnek, nagynak es dicsonek- lrutnL.
, Levente I ]egyen ~elszavad. a sz. 'hit ~t(J.I rneqerosodott
akarat,
hogy' batran tudj ellenallni
bun, a piszok, a' szenru]' "csabito ' rabsaqanak es saabadon
cmelkedj egy 'magasabb
reqioba, ah~l . k6zelebb
allsz a j6 Isten dicsoseqes trenusahoz, akkor johetnek a rornbolo, a
romlast hozo ferge'k ezrei, iohef a sz~pnek meqronfrija,
ellen tudsz
allni, mert akaratod bevehetetlen var.
. Az ilucn akaratod fe(five tesz. Egesz ferfiak es titalpig ernberek, egy honmento, nemzet ujito -Levente- gatdat'kepeztek ... JJgyvar.hatjuk, hogy ujra rnienk lesz 'a szep Magy'arOl'szag's ha a fOld .Isten
kalapja.. ugy .MagLJa~orszag i.~met a bOKreta lesz rajta. ~Adia a j6 Isten
. az 6. vegtelen Regyelmet, liogy a .husveti Ieltarnadas
ezt 'a hos es-,
\
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szcnt szellernet hozza rncq!
o

•
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•

CSORB]\. MIKLOS lev ..-oktato,

~ 11 III:· rend

r'

farsangi teaestelyenek jovedelmebel
egyhazi
ruhakat ,keszitett:
miseinqeket,
karingeket .stb~ 'A tetclariusok

maquk vartak es husvet unnepen
. . adjilk at .re~delt£te~¥knek. ..'.

I"
1

j' HZ ,~rih ~ok.:~9Rg~ek,~al·l~i.6ana' k egypazIDuveszeh
la ltas-
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nal es a plebanian. Naqqcsutortokon d. e. 9 6. kozos aldozas.

sill kapcsolatos
teaesteluet
l\l~
massy Sandor
Ioispan nyitotta
~~g. Finom, mely erzesu besze- .
deben az egyhazi rmlveszet szcp ..
Ielkuleterol szolott. Sokan lepodtek meg a szelnoki urin6k es
Ieanuok finom es muvcszi munkajan, mellyel egyhazi ruhainkat,
zaszloinkat keszitik, Viszont eszlelni lehetett, mennyire jaratlanok
hiveink egyhazi dolgokban.

1l Cecilia leanykongregaclo marcius 24-en nagy szotobbseqqel Kozak Margitot valasztotta
meg prefektanak a lernondott helyebe. A tanacsba
keriilt meg
Szabo Erzsebet is.
H. sz. ilgnesrol
nev. polq.
leanukonqreqaclo
»Ket anya« c.
4 felvonasos szinieloadasa valoban Sztiz Maria unncpere keszitett e16. A hatasos
es rmiveszi
el6kep, a kedves magyaros viselet es az egesz darabon atlcnqo
ahitatos hangulat
gyoriyortl emleke~ent
rejteznek benntink.-

H. ferfi ko~gregacio gytilesei aprilis 6. es 20· an este 7
orakor a Konstantinban.
Ktiziis
didozds aprilis I-en naqucsutortokon a 9 orai nagymise alatt.
Naqupcnteken es nagyszombaton
szentsegimddds. [elentkezni lehet
a plebanian.
.

Equik-masik

. H. sz. Margit leanukonqregacio aprilis B-an csutortokon

este 8 6. naquszabasu
adast rcndez

szinielo-

a Varosi-Szinhaz-

ban 63 szereplovel.
A darab
Arpadbazi boldog Margitrol szol.
Uyen meg nem ·volt Szolnokon.
[atszik a Millenium zenekara is.
Meglepetes lesz a »Marvanyszobrok= c. irredenta elojatek is. A
betanitas nagy rnunkajat dr. Druqa
[ozsefrte veqezte, }\z erdeklodes
olgan nagy, hogy ^a jegyek ^
io
resze mar el is kelt. Aprilis 8-al1
dclutan ^4 orakor i'fjusagi eloadast
is tartanak. Aki szepet akar latni,
ott legyen. Az eloadas tiszta jovedelrnet a konqrcqacio
zaszlajara Iorditjak. Miert is Ielulfizeteseket halas koszonettel vesztink.
Jeg!:]ek kaphatok a kongr. taQjai-

t

I

.

I

jclenetnel

onkente-

lentil meqrezdult
lelkiink es az
erzelrnek konnueinken keresztul
.csillogtak ki belolunk. Az eleven
leanuok tigyes es faradhatatlan
betanitoja Medgyessy Matgit tanarno minden halat meqerdernel,
hoqu .a kb. 50 szereplobe
annpi
lelket vitt. Barcsak jol megjegyeznek· a szerepl6k es
resztvev6k is: Maria mindig rnegseqit!

a

H. Katb. Legenyegylet marc.
·25-en a ker. partban kultur-delutant rendezett, arneluen eloszor
jatszott a sajat zenekara, Lelkesedesuktol sokat varhatni, Szepen
bcszelt
Gulyas MiMly
titkar.
Ogyesen szavaltak,
szerepcltek
Zelenka Manei, Bozso Manei,.
Helfrich [ozsi, Karrnazin Lajos
stb. Ugy halljuk, husvet masnapjan isrnet tartanak ilyen . kultu rdel utant.
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1l feltarnadast
kormenet
sorrendje ez : 1. Katonak. 2. Ipartestulet, 3. Katolikus K6r. 4. 1\'\ilIeniurn. 5. Equetertesi K6r.· 6.
Faluatarsulat. T Attila SportEqulet. 8. Seqcdtiszti k6I:. 9. Altiszti
kor. 10. Keresatenq part. 11. Szivqardak. 12 Eukarisztikus Guermekszovetseq. 13. Polqari leanukonqreqacio.
14. Rozsafuzertarsulat. 15. Sz. Cecilia leanukonqreqacio. 16. Sz. Margit leanukonqreqacio 17.' Urinok konqre-'
gaci6ja. 18. Sz Ferenc III. rendje.
19 Ministransok. cs pap sag az
. Oltariszentscqqel
20. Ferfi konqreqacio es kat. LegenyegyJet.

s~::

t

~r:::eO~!~~g e~e~::~k~:z:~6t~~
Ialat kepeznek Az egyesilleteket
kerjuk, hogy mar harornnequed
6 orara a Mdria utcdn igy sorakozzanak
feL Mindenki tegye

I-en delutan 4: orakor "kormcnet
a Varba, ahol sz. beszed
lesz.
Visszajovet
a naqijtemplomban
els6 rnajusi ajtatossaq. Miljus 2-an
deluta'n 3 orakor kormcnct 1'1 sz.
[anos-kapolnaba
Ott sz. beszed,
Visszajovet
a' nagytemplorriban
majusi ajtatossaq, Majus 9- en d.
u. 3 6rakor kormenet
a varba,
Visszajovet itthon majllsi ajtatossag. Majus 13-an k6rmenet a
varba, ahol S2. beszed.
Utana
visszajovet itthon rnajusi ajtatossag. Majus 16-an delutan 3 orakor k6rmenet a sz. .Janos-kapolnaba sz. beszcddel.
Visszajovct
itthon rnajusi ajtatossaq ..

:~:t;:!

i•.

ald~::sYP:i~~~,k~;
a:~~'~'
kilenccd nem szakad- meq.. hanem ugy folytat6dik, mintha marcius es aprilis -csak egy honap
l~nne.·
.

fol egy~siiletenek
[elvenuet is.'
Aki nem tartozik egyesiilethez,
i
az vagy a jardan maradjon, 'vagy
az Oltariszentseq utan kovetkezI
zen. Kerjiik szeretettel a Maria-,
I
II
Baross-, Szaparu- es Terrrplornutcak lakoit, diszitsek fel es vi- I
laqitsak ki ablakaikat, mig a kormenet 'Clmegy mellettiik.·
}\ szentevi bucsuval kap.
csolatos
tcmplornlatoqatasokat
al·.
kovetkezokepen. veqezzuk: majus ".

Hirdetni jegyeseket . naqpbojtben is szabad, sot eskudni is
lehet: csenben, zcjos mulatezds
nelkiit, \
Orommel tapasz taljuk hoqq,
.
ferflaink egyre batrabban gyakoroljak kat. vallasukat, fgy a helgbeli zaszloalj es: a tisztikar kat.
tagjai is mind me'ggyontak a lelki
g!:lakorlat utan, rncluet a varban
szarnukra Vi~ag Sandor szegedi
hittantanar
tartott, A polg fiuis-

i

I'

I

I
'Ii

I
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kola tanari karanak kat. t<:JgjaiToth
iskolaszekevcl egyutt. Iqazan ko.1
"
Ist~iIn igaz.9at6 vezetese
alatt
vetcsre m~1t6 pcldak I
, egy:utt ,g!i6nfak es aldoztak a no.-,
Nagycsiitodokon kozos alve.$?ekekkel.
Sot Um) halljuk, a
dozas. Mindetl katolikus 'csalad- -nag,!jcsut6rt6ki koz6s szent aldo .. 1 bol lcqalabb
e£'Y' tag aldozzori
zasban. is reszt vesznek a Konsmeg czen nagy naponl A.
^ sz.
^ gy6.:.
tan'tin~iskola .fantestuletevel
es
nast vcqezzuk el lehctoleq szerdan.

I

~.

^
Ujsziilottek: Fekete Rozalia.Ieanua Rozalia, Papp Laszlo 'es
Virag Roza fia Ferenc, Varga [ozsef es .Deme Maria leany~ Rozalia,
Toth Janos es Barnas Borbala, fii( [ozsef, Csapo Lajos es Szalai Ro.?:ali'aikergyerme){[lk Lajos es Erzsebet,
Feher Jan9;'> es Putnoki Ilona
leanya Ilona, 'Csontos Matyas, es B. Nagy Maria fia Dezso, Hoksari
Sana or es, Mora Borbalia fia Sandor, Tovizi Illes es Nagy Ilona. fia
Miklos, Buluaki Ferenc es Ecseki Apollo fia Balazs, Meszaros Bela
^
es Vakhal Maria Jeanya Maria, Geese Peter es
^ Rideg Julianna le*nya
[ulianria, "B62s6 Mihaly es Baranuo Roza fia ~ilialy, Keskenu Istvan
e~ :'Seb~styen Erzsebet fia Istvan. Csaszi M'ate es Zsadanu
Rozalla
fia Ferenc, Mate Maria Iia [ozsef, Etileki Ferenc es Kotroczo Viktoria
fia
es H~{~sz Gizella ieanua julianne, Pinter Istvan.,
^ Bela, Pinte~ \ [anos ^
es .Zeberer T~re2;i~' l~~rl~a' Iren, R,ichter Istvan cs ,Hangodi Etel.l~~nya
Etel, B\lgya Sandor es Kuggelka Ida fia Ivan, Timar Laszlo es S. Papp
Anna fia .Iozsei, Tar·j~.ni Istvan es Nagg Miugit leanua Erzsebet, Rig6
Ferenc ,es
^ Fancsali M.aria fia [ozsef,
Mondok
Dornotor es Gulyas
Maria leanya ,..Maria, Csenqi Gyorgy es Barangi Erzsebct leanua Roza,
R.onto Mihaly es BeCle Rozalia fia Sandor,' Farkas Ferenc es Szabados
Etelka fia Ferenc, Horvath Andras es Palla, [ulianna leanua [ulianna,
.Palla' Ferenc es Illes [ulianaa fia Ferenc, \ Furedi Istvan es Feher
.Maria fia Istvan, .Nadas ]6zsef!es Pazrnandi [ulianna fi'a Ferenc, M.ar~
kus Janos es Bucsu Maria .leanua Margit, Vigh Istvan ^ Biro Haz'a It a ,
fia De~so, Gaal Imre es "Lakatos Anna leanya Eva, Gala .Pal , es
Vitoris Franciska lcanua rzszbet, Kemeny Laszlo es Ago-ston"'Kritalin
fia Arpad,,' Laszlo, 'Szab6 .Sandor es Tassi Apollonta fia Sandor,
^
'Ecseki Fer.enc ,es ,Bl\I~aki Ro~zaJi~ fia" Ferenc. M~~z {Istvan es Kis,s
A)::w1l6nia Ie.anya Ma,ria, Barsony Ferenc es, Luzsanqi Yiktoria' fia
<Laszlo, Kecskes Ferenc es Kulc:sar Eszter' fia -]ozs.ef, Szena'si Cgula.

es
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Kiad6tulajdonos:

ForenCl'cndlplBbania Szolnok.

~~~~~: "VOIOID 81yutt ~olDOZnak az 8vanlOliumon"
Jrja sz. Pal, idezi Osszentseqe XI. Pius papa. Vclunk ereztek, kuzdottck, szcnvedtek.
Lelkiikben
lanqot fogott a
krisztusi tfiz es valamcnngien /j katholikus hit uttoro! lettek.
M.i kevesen voltunk es az egesz vilaq allott velunk
szembcn. De jottek szivek es mclqseqes lelkek, akikben
jezus szeretete egett. M.ellenk ~zegodtek, hogy Krisztusnak lelkeket gyiijtsonek.
Nem isrnertek Iajdalmat, a qunnual szembe neztek,
a meqszequenitcs
dicsoseqnek, az uldozes
kltuntetesnek
szamitott, Csak
egyert
sovaroqtak : Csak
epiUjoR
Krisztus es Equhaaa !
A lebcszeles, a csabitas, a hizelqd szavak, a rang
es kituntetes - lepergett roluk, Belulrdl egette oket ]ezus
szeretete es se nappaluk, se ejjeluk nem volt, mig ate ...
velygoket Krisztushoz nem vittek ...
Szolnokon is kellenenek segito tarsale, akik velunk
dolqoznak l Akadnak-e lelkek, akik ereznek? Van ...e egy ...
hazias batorsaq, amelu segitene a kuzdelemben ? Tudnank-e
mi ,is egyek l~nni, hogy katolikus hitiinket felviragoztassuk ?!
lira pcHdanyonkint 1500 K. Negyed evre 9000 K.
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Nagy egybetomoriilest
akarunk, hogy meqosszuk
es beosszuk a munkat, Ferfiak es n6k! kozos tigyilnk sz.
zaszlaja hiv : sorakozzunk ala!
Lesznek-e, akik velunk dolgoznak: Krisztusert,
az
Equhazert, a lelkekert ? Lesznek-e P!
mrn.:

',Jeruzsalem.'
[Folutatas]
Mieliltt belepnek a, sz. Sir baziIikajaba, foglalkozzunk kisse annak
torteneti hattcrevcl. Erre annal is inkabb van sziiksequnk,
mivel nemeluek annak torteneti valesaqat ~teretnek, megismerni.
.A Golgotha hegye a sz. iras szavai szerint kozel volt a varoshoz. A legujabb asatasok Iolderitettek az akkori varosfalak
fundamcnturnat, melptol a Golgotha, Ieqvonalban
100 lepes tavolsaqnuira
van. Ez a heJ!) volt
leqkiemelkedobb a Ialak kozelseqeben.
Az Or
[ezus elsa hivei, tanainak kovetci a haquornangokhoz korornszakadtaiq
raqaszkodo zsidosaqbol verodtek ossze. Ezek rnindjart kezdetben nagy
kegyeletteI viseltettek azon heluek irant, ameluek az isteni Mesterrel
vonatkozasban voltak. Igy mikcnt az> Apostolok cselekedetei-ben
01vassuk els6 otthonuk - rnondhatnok, ternplomuk
az Utoisovacsora
terme volt, hol az Or [ezus els6 hivci osszejottek
cs »allhatatosak
valanak az apostolok tanitasaban, a kenuerszcqes k6zossegeben es az
imadsaqban« 2,43. Itt tartottak osszejoveteleiket,
itt kaptak a Szcntlelket, itt' valasztottak Matyas apostolt, itt a diaconusokat - szerpapokat,
itt tartottak az elso apostoli zsinatot, Valosaqos kozpont lett az Utolvacsora terrne. Es pedig nerncsak gyakorlati szernpontokbol
lett kozpontta, hanern leqfokepen kegyeletbOl Isteni Mesteriik Irant, mivel itt
fogyasztotta el veltik az utols6 vacsoraiat,
itt rendelte a lcqmeltosagosabb Oltariszentscqet
- elso kcngerszeqesi koz6sseg! - Ha tehat
ezen hely irant ilg keg!:Jelettei viseltettek, homl egesz vallasi eletiik
kozpontjava tettek azt a heluet, a bucsuzas, Oltariszentseq, Szcntlelek
vetelenek emlekei fLiz6dtek, folteheto, hogy figyelmen kivul hagytak
volna azokat a helueket, ahol a, mcqvaltas nagy munkaja veqbernent
ahol isteni Mesterm~ befejezte eletet, ahol halala utan pihent, arnelu
heluet dicsoscqes Icltamadasaval meqdicsoitctt ? Nern ; sot ellenkezoleg! 11 zsidosaq mindenkor a leqnaqqobb tisztelcttel
viseltetctt
nagy
halcttainak ernlekei, foleg nuuqhelue irant, 19y David sirjat meg az
apostolok koraban is tiszteltek I Mar pediq [ezus naquobb volt Davidnal !! Ok mar naquon is tudtak isteni Mesterilk nagy, isteni meltosa-

a
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gat! Teljesen kizart tehat, hogy megfeledkezlek azon heluekrol,
ahol
a legfontosabb escmenuek mentek veqbe.
Az apostolok es az elso keresztengek a legnagyobb
kegye-Jettel viseltettek a Kalvaria
es az Dr [ezus sirja irant. Ezt bizonuitjak
a kesobbl tortcneti csemcnuek is! Hadrian rornai csaszar
csupa g!:jii161etbol a keresztenuek irant a Golgotha 'es a sz. Sir kornyeket
azok
magassagaig felt6ltette es oda Jupiter es Vcnusz pogany isteriek szamara azok szobraival ekeskedo sz. Jigetet rendeztetctt be, bogy czaltal onnan a ba:lvanyimadast61 visszariado
keresztenueket
eltavolitsa.
lqaz, hogy ezaltal a keresztcnueket sikcrult onnan eitavolitani,
de ez
altal nagy szolqalatot is tett a keresztenuseqnck,
rnert ezen szent helyeket a veqpesztulastol
meg6vta, mivel azok kegyeletes
elhordasat,
meggatolta. Ugyanis a keresztenuek a folytonos uldozes miatt nuiltan
nern tisztelhettek e sz. helueket, hanern csak titokban, a kegye.1et meg
vonzotta okct e kedves heluekhez. Ilucn 1I,oriilrp.en!:Jek k6zott, tehat
ug!:Jtorckedtek kcqqeletiiket kielcqiteni, hogy ugy a Golqothabol, mint'
pedig az Dr [ezus sirjabol kis ercklueket fariqcsaltak Ie, azokat otthonukba vittek es tiszteJetben tartottak. Mar pedig a leqreqibb
ir61t
szerint (Origenes, Eusehius; sz. jeromos] . rengeteg volt azon kercsztcnqek szama, akik minden uldozesek ellen ere is, fclkerestek
a
. sz. helueket [eruzsalemben, Betlehernben.
.
Vegrc Nagy Constantin csaszar idejeben
megsziint a keresztcnuek uldoztetese : a nagy csaszar edesanuja sz. Ilona fianak cnqe"del!:Jevel Keletre ment es a r6mai katonak seqitscqevel a sz. helqeket .
felkutatta. A munka kono!:Ju volt! Csak a pogany istenek tisztcletere.
szcntelt ligetet kellett eltavolitani es a keresztenuseq leqdraqabb kincsei
a Golgotha es a sz. Sir napfcnqre keriiJtek. .
A. sz. helyek Ioltarasa utan a csaszar rendeletere »a vilaq legcsodasabb heluehez melto= emlekrmivet epitettek
a sz. Sir es a Golgotha fole. (Nagy Constantin levele sz. Mahar jeruzsalerni puspoklroz).
.

........

_

A buzaszenteles eredete,
Aprills 25-en Romaban a poqarn] korbari minden esztendoben
fenyes korrnenetet tartottak a poqanuok Rubigusz poqanu isten tiszteletere, A. korrnenet a Flaminia- uton at vonult a varoson keresztiil a
Milvius-foly6
hidjaiq, hal a poqanq Iopap aldozatot rnutatott be Rubigusz poqanq istennck arra a szandckra, hogy tartsa tavol a rozsdat
a qabonatol s adjon boseqes term est.
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It tchat nuilvanvalo,
hogy az :egyhaz rniert tette epcn apr.
25-re a buzaszcntelcsi korrnenejet. Nern szcnt Mark evangelista miatt,
akinek ekkor uli unnepet a ker. vilaq, hanern tisztan azert, hogy a
keresztenucknel
is e napon leg yen a buza rncqaldasa, rniutan a poganyok kozul ekkor mar igen sokan keresztenqekke
lettek s e nap
meg mindig n~gy unnep volt romaban.
,
Az e!jyh{lz igen heluesen cselekedett, amikor a poqanp
szokast keresztennqe tette. Mert mig a poqanuok a: balvanu istent61 val'
tak, hogy a terrnenuukrol
a vcszelgt elharitsa, addig a keresztcnuek
az egy iqaz lstenhez fordulnak
imaikkal, aki megmondotta:
»Amit
kertek az Atyat61 az en nevernben, rneqadja nektek=,
Hisz minden
keresztcnu tudja, hogy az aldas onnan feltilrol, az Atyat61 szarrnazik,
aki eledelt ad alkalrnas id6ben es betolt minden el6 lenyt aldasaval.
Az egyhilznak ez a boles rcndelete, a regi poqaru; szokast Romabo]
kikuszobolte es helucbe Iepett az uj, aldasos ker, huzaszenteles.
A buzaszentelest rcndesen Liberiusz papanak tulajdonitjak, aki
a 4-ik szazadban elt, Tulajdonkcpen
azonban Nagy sz. Gergely, papa
volt a 6-ik szazadban, aki a buzaszentelesi
kormenetct
elrcndelte s
annak szcrtartasait eloirta. Erre pedig a kovetkezo szomoru eset birta
ra a nagy papat.
589-ben a Tiberis folyo clpusztulassal
fenyegette
Rornat. l\
foly6 orve-zuzva hompolygott a varos utcain es terein, ugy hogy
elole menekulni alig lehetett. l\mikor a viz' lcapadt, 6 folyo telerakta
'8Z utcakat
es tereket iszappal, rothadasnak indult szerves anuaqokkal,
arnelgeknek pestis, Iekete halal lett a szomoru
kovetkezrnenue.
Ez
meg rnerqezte a leveg6t es rettenetes pusztitast vitt veqbe a romaiak
,kozott: valosaqqal meqtizedelte a varost, Pi. papa lrnat, b6jtot es bunbanatot rendelt el az Uristen haraqjanak rneqenqesztelesere.
Korrneaetben jartak be a varos utcait es sirva esdekeltek: »Urunk I Konyorill] rajtunk l« Az .irqalmas Isten rneqhallqatta a buzg6 irnat : a pusztit6
[arvarn; megszilnt, Emlekiil a rornaiak minden evben rneqtartottak ezcket a korrneneteket. Nagy sz. Gergely papa pedig az egesz vilaqra
kiterjesztette azon celbol, hogy a fold termengeire Isten aldasat kerjuk.
Ez a buzaszenteles eredete. »Hasztalan az ember iparkodasa,
~ ha nern jarul hozza Istennek aldasa.« Ezt erezzuk mindnyajan., Ezert
vonulunk ki a mezore, hogy ott az Isten aldasaert
!i:onyorogve, sok
testi es lelki bajt61 megszabaduljunk
es farad:>agos munkainknak
b6
gyiimolcseit megnyerhessiik.'
,
l\ buzaszentelest
azert tartjuk a tavaszi
id6ben, mert epen
a tavaszi szeszelyes id6jaras a legvalsagosabb
a mezei termekekre.
Fagy, jeges6, vizaradas; fereg, vihar egy pillanat alatt t6nkretehetik
azt, amit az ember nagy er6vel letrehozott.
e-
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Mimit teg!Jiink kercsunk rneqhallqatasert ? Eliunk
igazi
keteszteny eletet es irnadkozzunk
szivbol, kitartoan
cs bizalornrnal : sohase zugolodva,
panaszkodva,
Ezekben a^ valsaqos id6kben fokozott bizalommal kerjuk Istent,
adjon e szorongatott
haea minden fianak oluan idojarast, arnelu mellett
dusan fejJodhet a qabona, hogy a rnaquarnak
legyen
rnindenkor
eleg~[nd6 kenyere.
}\ nernzetet
a nyomort61 ez 6vja meg es teszi
ujra
riagg~a, hatalrnassa l
RADVA.NSZKY
]OZSEF .

•••••••••

Rakoczi!
[Folptatas.l
Hosszu

ktizdelmes

esztend6k

veres

forqataqaban

eggyeforrott

nep lelke Rakoczi lelkevel l A. rabsaqot nem ttir,6, lazadozo,
buszke, daeos, vitez magyar lelek ott harcolt a harcban. Ajkitr6J szallt
a magyar

a dal I Poctaja

nern volt> de koltove

lett valamennyi,

a

lelkekb61

ki-

pattano tuzes, forr6 szikrak koltoive. Az Istenadta terrneszetesseq minden szepseqe, baja, udeseqe, lelkesedese arad a dalokbol, minden bu.
es banat, k6ny,: ororn es szerelem ott cseng a dalokban,
a kuruczvilag elet-dalaiben, mihez a zornancot Rak6ezi adja.
Kezeben tartja nernzetenek lukteto utoerct s a nagy loboqasban, nagy busulasban
Rakoczi neve gyujt!
Mint
egy
nagy
magl!:Ja
Cillyan a taj, hoi Rakoczi tabora meqszalla
...
A "Gararn fuzesenel,
a
Vag part jan, a kolesdi sikon f'oluik a hare es hangatlik
a zaszlo !
«Magyarorszag
naqusaqos vitezlo Iejedelme- - nem taktikazik,
nern strateqa 6, de azert harcol megfogyatkozott
kisded csapatavar
koromszakadtaiq, .a veqso puskalobbanasiq, a kardcsorbulasiq, az utolso
falat kenueriq l Az arulo pokoltancban, a csabito varazsban, mindvegig kit~rt Rakoczi nagy lelke, de hajh! »nagymajtenyi
sikon let6r6ft

a zaszlo !«
Soha busabb, Iajdalmasabb
akkordok meg nern zengtek
a
rnaquar lanton, soha tobb konnuet meg nern szortak az anuak, hideqqe,
fagyossa
dermedt az oszi ta], meqnernult
a havasok alia, az os Verhovina lehorgasztotta
bus fejet, elhalt a taroqato,
kihalt
minden
magyar elet, mikor Rakoczi ment ...
Ment a buidosasba, mint az iqazsaq ego rozsafaja-: qloriolas.

Iennqel, melyben mind sunibb lett a toviskoszoru l Elment oszi harrnat
utan: ^
itt hagyott rnindent, fenyt, pompat, ragy0gast,
tengernyi
birtokot,
yagyont, hogy Iolcserelje tengernyi
kinnal ~s nerna szenvedessel s
RaMez)

bujdosott

....

Bujdosott uttalan uton, kictlen erd6kben,
fagyos ejszakakon,
magyar temet6kben . , . Eltemettek mindent s ugy latszott, a magyar
szabadsaq nem hoz mar tobb tavaszt.
}\ magyar szabadsaq atyja pedig idegen fold on, idegen ^
or^
szaqban
ette a rabsaq keseru kenuerct, Szarnkivetetten,
mint egy
maroknui bujdoso csapat nagy fejedelme eli napjait sziirke vak hornaluban a Marvany-tenger
part jan. Rodosto foldjet a bujdosok konnge
aztat]a sokaiq, viraqhervadasiq,
a nag.!] elmulasig...
De R<lkoezi
lelke nern rendiil meg, tud hinni es bizni a l'Aihdenhatoban, tud szenvedni es tiirni a vcrtanu szent ihlettseqevel, kinek imadsaqos
lelke
majd esak ott pihcn meg az orok eletben, ho~y varia a nagy foltarnadast !
"}\ nagy sorstraqedia mintha elerne a kifejletet, a sorsbonuodalorn mintha veqsdkiq Iokozodna, melyb6J nines mas kivezeto ut,
mint a halall Rakoczi meg halt ...
Husveti szentseqqel az ajkan bucsuzik ^
a nagy vilaqtol, mel!:] neki csak szenvedest adott. 1735 aprilis,
8-an lehunuja szernet a magyar szabadsaq martir-fejedelme, de a tragMia nem er vcqet ; Iolutatodik tovabb ujabb Ielvonasokban,
rnelgek
egy alleqorizalt sorstraqedia kepet adjak, eg!:] kepzclct vilaqot, am elyben azonban kcseru iqazsaqos tortcneti votumok adjak a valosaqqa
atszurt kepzeletet.
Rakoczi meghalt, halala is nagy, Ionscqes halal, egy eszrevet"len lehelet, melybe mcqrazkodik a nag!:] magyar clet, a nagy magyar
-elet tovabb el a kalvaria jarasban, a nagy traqcdiaban.
Kinek hazaja volt, - idegen Ioldben porladtak
csontjai: ki a
szabadsaqert harcolt, rab rnaradt halo poraban is, snag!:]
lelke nem
-tudott meqnuuqodni, ott [art . . . az eget csapkodo tenger haraqjaban I
Ott ^[art es boluonqott ^a magyar ronakon, magyar vetesben es
-magyar aratasban. - a havasok orrnan a farkasuvoltesbcn, erdozuqasban, tavasznuilasban
es oszi hcrvadasban ... Rakoczi vart ...
Rakoczi vart, vart a titkos tiizekre, taroqato szora, szivdobbanasra, egy egig ero nagy szabadsaqlanqra,
vart suh adokon keresztill, varta a magyar hajnalt, a magyar szabadsaqot
es eljott a 'hainal
- hivtak ujra es Rakoczi [ott ...
Dtja diadalut volt. - hordtak harmas koporsoban, a nagy te,metcsre, hogy ne Jegyen rab mar haloporaban, hogy osi foldjen pihcnjen ^es aludjon szebb alrnokat. Tcrnettek Rakoczit L904-ben ^a kassai
-dornban, ternettek a nagy aldozatot,
bogy Ieltamadjon
az iqazsaq I
Rakoczi lelke megpihent, de csatazott
a magyar lelkek kercszttuzben s a szabadsaq ujbol elbukott ... Faradtsaq,
Iasultsaq hideg ko":
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:.ZOnyeben Rakoczi ujbol elment, ,- e1, a bujdosasba,
- 11a~art vontak
.a magyar fOldeken; fekete fellegbe borult ujra Kraszna Horka biiszke
vara ... s Rakocai ment .. "
Faidalmas pusztulas. tatonqo mely sebek fakadtak fel ujra
Rakoczi ujtla rab! Idegen fold on nyugszik uira, meg nines befejezve
a masodik sorstraqedia. Hatra van meg a nagy Ielvonas, a vegs6 Iehelet, - amint az elsoben a hal al, ugy most - a Ieltamadas ! Rakoczi
erre var I
Var a titkos tuzrc, a havasi kiirtre, a taroqatora, a lclki har-sonara, a nagy meqmozdulasra I Ra.l{(5czinagB lelke most erre var I
Var a bujdosasban,
a veqtelenbeni :nagy boluongasban,
itt jar mi
'kozottiink titkon, lopva, csendescn, halkan, szinte eszrevetlen
ott ~g
az ifju szivekben, ott eg a szerelrne, vagya, mindense~e,
a nagy
szabadsaq utan, a nagy hajnal utan !
Trianon kesel~Jili vijognak meg a kassai dorn Ielett s Rakoczi
rabba lett, hom} ujra szabad legyen! Mert szabadda kell lenni, a SOI'S=traqedianak kell, hony legyen veqc, s az nem lehct rnasban, mint a,
nagy magyar feltamadasban, rnikor a rnarias zaszlo ujra a rnaqasba
-szokkon, rnikor a Rakoczi-indulo hanqzik s mindent kaprazatos fenybe
von be a szent korona orok raquoqasa,
Akkor majd a multe 1 leszel, de most a jelene vagy, hisz rna.sodik traqediadnak most irjak utolso fclvonasatl Olornlabakkal
jar az
·id6~a moha utakon, de a lclkek titkos tuze mar kigyult, a mcssze:segbol rnintha hivna a taroqato . . • Rakoczi jon!·
Rakoczi jon ujral Mert jonniod kell, hiszen visszavarunkl Visz-szavarunk a nagy kibekiilcsre, viraqvasarnapi palma agall: kozott ...
'visszavarunk
a husvcti f!?Itamadasbal1 ...
a majd boldog, szabad
Naqumaqparorszaqba
!
cs . . . o.

,1{ S~ .. Margit Kongregacio,
•

cloadasa ..
r

Uj, szokatlan vilaq tarult elenk apr. 8-an a Varosi szinhazban .
..A. kezepkor ahitatos hivo legk6reben
talaltuk rnaqunkat. Lelkiinket
-oluan kcpek es crzcsek boldog meleqscqe [arta at, hogy a szcnt meg.hatottsaq meg eros Ierfiak szemebe is konnueket
csalt. A katolikus
!hit titokzatos erejenek ihletese ala keriiltunk azon az esten . .•
i

Arpaahazi'boldog
Margit kiralyleany gYQnyorLi leqendaja
eleveniilt meg Tordai Anljos eszmenulcn k61toi darabjaban, Iluen meg ..
fisztult szepseqqcl csak papi kepzelct ko.Jthet es i9Y csakis vallasosan .
hiany lelkek alakithatnak, A XlII. szazad veszptemi es ngulak-'

.iiaffiva~s4
•
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szigeti kolostoranak
boldog szuzci tamadtak
fel, hog!J belopjak
Jelk.unkbe a szebb eletet.
A darab sz. ·Margit sziqetcn
kezdedik,
ahova Szucs
Mid
e&,
Sebestucn Manci, mint tanitonok vezetese alatt kirandulnak az enekl6
lanuok •. Mig vidaman szorakoznak
es bajos elevenscqukkel
cscveqnek,
Sebestuen
Manci a tanitono elmondja
nekik, mil yen szentek
azok
a
rd:rnOHr rneluek kozeliikben feketelnek. Erre f'eltarul a rnasodik es .harmadik kepbcn Margit kiralylean!] tortenete. A negyedik
kep
meqint a
mai: Mangitsziget
a kirandulokkal.
.
A darab riem kis Ieladat mukcdvelok
reszere.
De Dr. Druqa
[ozsefne
muveszi lelke es altalanosan
ismert mu erzeke, mclqet faradhatatlan es min dent tckintetbe
vevo
buzqosaqa vezetett,
meqlepdcn
oldotta me~ az eloadas nehezseqeit,
Lelkescdese
a lcanuokba
is batorsaqot
ontott. UgyeS volt a szereplok
meqvaloqatasaban
is. 'Eg!:Jikmasik olyan elethucn
szerepclt,
mintha nekik irtak volna azt a H2szL
Stohl Jetty a. kolostor fejedelemasszonuat
olqan szcpen
alakitotta, hogy szinte el is Ielejtettiik
szinpadot.
Komolu, majd
kcdves,
amint epcn a korulrnengek
kivanjak, de mindig rneltosaqos
es rneqis
. alazatos,
Kormos Anci a mar szerzetes
Margit
kiralulearu,
.kuzdel.
.
met es ahitatat igazi aterzcsscl,
rneltosaqos
alazattal
es rneqhatott
lelkulettel
varazsolta
elenk,
valahanuszor
megjelent.
Horvath
Mici a
meg kis ,kiralu. Ieanu szercpeben
csenqo szcp hanqjaval
es mcqrazoahitattal Iejezte ki a kis kiralulearu;
meluseqes
nagy szeretetet
Jezus
irant, A. kiralunel rneltosaqot
huseqesen
es tekinteluesen
egyesitette·
az edesangai
sziv keseru tusajaval
Pcchan lea. Harrnuk
jelencteinel
onkentelenul
valtodott ki a lelkckbol
meqhatottsaq,
Pancel Beske val6di tuzrol pattant Hevizi
Donathncnak
mutatkozott
be: meqielenesei
es mondasai
igazi
fuszerkcnt
hatottak,
Szekely Boskc jo anuaskodo
oz», Bercsu Imrenc volt. Viszont Dreischok
Joly· iigyes noiesseqqel jatszotta
az onrnaqaval
kuzkodd Bercsy Agnest,
-akinek szende kis lanua Balogh Erzsike. U§yesel{
voltak
Keo
lea,
mint Somogyi
Gerqelune es Liszoniji Mauei az udvarholqu : aranqos.

a

-

a

jelenseq

a kat kis aprod : Pinkusz Palika cs Epcrjesi Mici

Elethu noverek
[apacak}: Cinege Teca, Drcischok ]oly, Gyor!]..
llonka, Kadar M.agd~, Kovacs Erzsi es Manei, Kozak [uliska, 'Rakoq;i.
Panni, Szekelq Margit, Takacs Sari, Tauszig
Boske, T6th Panni.
Mi~
kol'. a ./kis .jel61tekkel eglJiitt - megjelentek
a szintereh,
valahogy mind'enkin erot vett vala~i titokzatos,
ami
kolostorok
nema
csondjebot
arad." Ai ede's kis jel61tek: Debreczenf Magda, Eperjesi Rozsi, Rad6:
Ilon)5a, T\,-tcsan!:)i Kato, Dravucz
Margit, Varadi
Magd,a,
Bodi
EIIH"
Her~iiliM'aria, Kesken!:) Piroska, 'Kirsenreiter
Erna.
Bolygo
Margit •

a

•
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Szabo

Margit,

vendekei,
lovics

Taiti Margit,

Liszonui

Tipikus 6lt6zetii

Boriska

es jobeszedu

es Hruska

J61 alakitottak

Valeria

a Konstantin

iskola

: rto-

szolqalok . "Kiss

Manei,

Le-

Eta.

szercpuket

Szucs

Miei es Sebestuen

l

zctesevel

a kirandulok.

Egyik

sik: Agoston

Ju16, Cinege

gM2g

Szucs

Panni,

Magda,

Iren,

Erzsebet

Ikladi

Ennui szerepl6
szek kcpesseqct

•

es bajosabb

kedvesebb

-.

volt

Halasz Klari, 'Kugler

Manei,
Siroki

M.anei ve-

.

Sari,

Virag

Kato,

.

mint

rna- ~

a

Marg6,

Gal-

Ilus,

Balint

Pornazi

es Uhlreich P6tyi.
bcallitasa

is probata

es rendezese

hivatasos

meg

tette volna. Az altalanos

.szine-

crdeklodest

i9'-

zolja a telt haz is. Dr. Druqane miie,~~eke v*~a,kozas.on_ ~elii~ kieleqitett
nennunket : mindiq eltalalta rnikent kcltsen muveszi
hatasokat
~s' a
}jt,armo,l\JikIilSszepet

hoqqan ragyogtassa

elenk.

Tunernenqek voltak a porcellan szobrok jelrnezci is, Dr. Endirta verses jelcnetet Kalasz Lily szavalta Ianucs erzessel es

rody Bela
magyaros
Horvath

hazafisaqqal.

izlcsesen

Miei,

~aplm arc Verebelui
Maca.

Nagyoll

J61 hatott

bajos

szep szuretelo

Annuska.

,

vissza

Balazs

Eta

tancos,

~?ba

leany

Manei

cs .valodi

Bede

Finoman lejtette a fatyol0s

spanqo] jelmezeben

leanu. A rnezo es eg

gyUmolcsos

valosaqos

a pasztorleanu

Mayer

Beske es

osszhanqjat

.'
ruhajaban.

Straub

JeaJ;J.y szep alakitasa,v:al_ keltett

Magda

fej,~z~e, be

rococo

jelraezc

es tanca

Berenui janos karnagy

.

faradozott

{lyorgy

tette

vezetett

lea

erdeklodest,
meglep6

es Brassaq

tQ-

O~ty

.z:\nci ~s

Horvath

szapseqevel

a

tiikrozte

Zsiqa Anci mint tancolo

koszonet

tanacsost

illeti

dr.

es Libertinq

a MilJenium

g!!€);I;J,orii~n

zcnekara,

es Vigh Endre es tarsal

~
meg Harsanqi

'

dor. Halas

Gabo

az eloadast,

'Az ela adast kcdvesse
ki.
Sokat
.

tancot
Heqcdus

gyonyoruen

rok leanu aratott nagy sikert. Siroki Boske a pierette
a, rozsas

V9lt

Feri, Vaxadi
Janos
.

Toth
-

Tamas

cqeszitetfek
~

,

es Szasz

ooJ!gar)11,est~rt,'

szinhaaiqazqatot,

meluet
San-

Sark6zy

kik a szinh_*2iat k~.,.

gy~S;en ~teng~dt~k.
._..... -)to

t

,
1\~i a M,ag»<:!rors?a~~ M~ria-~ovg~~gaci6~,.er§z?~9,S
kongre~?=,-,
szusan reszt akar venni rnajus 23-25. napjain, j~~~ntse
m~Ml ~16bb
~Wj,~tkonqrcqaciojanak
titk,~ranal,
hogy
»~!lJ,(I?ol"v~nyt: ~s ttWllJt~tO:t~
~aphasson!
'

1\ tavasz is mesel .
Ahogy a nep veqiqrnelcnqette

•

a tajat, Iollelekzettem:

ha'doklik

a tel.
A tellel nern vagyok [oaratsagban : oluan idetlen, Igaz, t4thin~
. sege aldasos. Mikor feheren raterul mindenre, meleq takaroja a szununuadozo eletnek, Ami pedIg az cletet vedi, az tiszteletet erdemel, Hat
csak mcqbocsajtok neki, ha meg oluan fagya~zt6 is a rnosolua.
'
Megis csak mas a tavasz. 1\.z tavasz.
Lelkunkben val ami enek zendul meg, ahogy meqerezzuk a
Ieveqoben a kikeletet, A.z els6 madarfflth] ehizi a tel tornpa nqomasat.
Minden folszabadul, pattogzik, serceq. Az' ebredes
altalanos,
E16bb
bagyadtan, mintha tapoqatoznanak a, kis riig!:lek; majd fiirg.en lepik cl
a fekete gallyakat.
,
Itt a h6vir~g rnereszkedik el6 az olvado hobol, ott a napsuteses heluen a kis ibolyl'l. igy'ekszik f6lfele. Szeqengke alig tud az avarbol kiverg6dni. Beszoltak hozza a napsuqarak, nem szeretne
elkesni,
A mandulafa se akar leszaradni, meg a kis rnehek is' alig varnak ra
Az arvaknak viraqporra volna sziikseguk Bogy is Ichet a tel "oluan
kegyetlen, hogy szegeny parakat Ieleves Ioqsaqra iteli !
A tel nem emjk6nnyen nuugszik bele e valtozasba, Reqqelenkint, estcnkint leqalabb arnuai ijesztgetnek, Feher bundaja kodde Ioszlik es ugy borul a videkre. Egyik-masik hajtas, kis vi~ag szomoruan,
konjjul Ie: clszamitotta maqat,
,
"
'
.Hz elettel nem lehet dacolni, ha egyszer Ieilodni akar. Luktetese eg!:jre jobban erzik, ,A munka kedves illata szall Ielenk, es a fejl6~
des minduntalan uj szcpseqekkel lep meg. A bellilrol j6v6 Ieherseqek
denit mosoluoqnak rank. Pici szivek kitoreseitol hangosul -az erda,.ft
lJIez6 ...
A tavasz mesel a szcpseqekrol, a .kedvrol, az udeseqrol,
a
romlatlansaqrol, Bcszel iboluainak egyszerusegevel arrol, ami ugy hi:"
ilOyzik belolunk -'- es viraqainkbol : a fiatalsaqbol. Vannak viraqaink,
de nem ibeliilr6l Iehercdnek : a liliom rag!:jogasat lekoptatjak fnagukrol.
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:Fakadnak rozsabimboink, ^
de mintha szirmaik terhiikre
volnanak ^
: ^
le1himtjak a vedotuskcket is. Mintha gyonged
voltuk, sejtelmes finorn:saguk~ lenyiik ihletszeniseqe terhelne oket •..
Ilyesvalami sajog szivemhen,
rnikor a tavasz
.meq. Tehat veszertd6be megy a mi viragos kertiink?

lehelete

csap

I

Nern : van meg abban igazi viraq is, nem is egy-kett6:

sok,
nagyon sok. De egyik-masik olgan szerenu kis ibolga, hogy szinte
eszre se veszik a jaro-kelok. IIlatukat elnyomja az utca, meg ami
.azon hompolyog. Vidam artatlansaqukat tulharsogjak a bangad6 biirok-

-viraqok.
A j6 viraqok ne legyenek remetek, de utszeli novengek
se.
A. szirrnokon nem szeretjuk az utea porat, meg kevesbbe az elet durva
.hetkcznapisaqat.
Azert szepsegek,' torekenp finomsaqok, hogy folemeljek eletunket ; azert apoljuk oket, hogy meqorizzek benniink az igazi
-szepscq, gyongedseg, finomsaq, noiesscq irant valo tiszteJetetet. Meg-ovjuk oket ^az elet durva. kezetol, hogy Iekezzek, szcliditsek
bennilnk
. 'kiszogelleseil1ket, durvasaqainkat.
{

Mi lesz viragos kertilnkb61, ha a viraqok Ieledik, hogy ok
'viraqok? ! Kiesi bimbok I Nem muveszet az, arnelgik rajtatok ront, cs
mern nyertek azzaI, ami kilopja
belolunk.
es beloletek, ami eddig
minket is titeket is Iolernelt ...
I'
'
Es ha a kis szirrnosok eltevelqcdnek, tereljek vissza oket a
1iatal tolgyek!
Es ti ki~ arhitlan iIlatoz6k vigasztal6djatok!
Sok letort, rncqhajlott aqba vihet uj erot, eletet a ti melenqetestek ...
Csak maradjatok iidek es erintetlenek. »Az imadasra melto artatlansaq
oIy kejt
lehel, arnilgenrol maguknak Ioqalmuk sines. Sztizi lenuek kcjelqoket
:tudnak az crcnu es hazassaq utjara terelni.«
Cherbulier.
=Semmiele
[61dilatvany se tudja ugy a magasba ernelni az ember -Ielket, mikcnt
az alazatos

minden

n6 lelke.« D' Annunzto.

Viragok! Ugy viraqozzatok,
a tavaszrol meseljen . . .

ugy illatozzatok, hogy. koriil,ottetek '

mm
'. ..' '. fl1

..
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^

, A HI. trendieK ne felcdjek el,
hQ9'!J aprl., lfi-an
ujitjuk . meg a
fogadaJ makat a fel 7 orai szent
mise utan.
,
A f¢Ffi KongFegaci6 kezde~
menuezesere igen szepen sikerult
a ferfiak szentseqimadasa
nagypenteken es nagyszombaton.
64
f~rfi vett h reszt,
Volt'
olqan
ora,
(
q
\,'
,
_"',
,~
~m~ly al.~.tt t, t~rfi is ,ador.alt. ,.A
1~I~i gyakorlai, is megmut~tta,
hogy a katholikus ferfiak ebredeznek. Meghato
volt a Icrfiak
nagycsiitortolti kozos sz. aldozasa
A Ierfi koriqreqacioba 6 komoly
Ierf jelentkezett a Ielkiqqakorlat
eredmenuekepen. Gyulesiink aprl.
6· an este 7 o, a Konstantinban.
}I',

,

~ St.

A kaf

I

didozds

nagy Vendeg fer: az Ur
[ezus. Keszii! lelkiik imddsdgos
iisztasdggal, repes sziviik az drtatlansdg meghiltsigevel. Napsii-

I

Uses tavasz felhotlen

iii

ege kik{ik

aprl,
5-i kulturdclutaiija
a leqszebbbizonqlteka ujra annak, hogy kltarto szorqalornrnal
szinte csodakat lehet elerni A kozonses
csak halas lehet a lelkes ifjaknak es figyelmes
hallqatassal
koszonje meg a Iaradozast l
Leg~ttyegy(et

\

Az' efsd
dhitaios va~
rdzsa tarija boldog izgalomb an
a csalddokat,
Kicsi gyermekiik

is a romlatlansdg aranyos j6kedve csicsereg benniik, Kesziil-

Kongeegaci6

buzqolkodasat,

I'

.szivebe

MaFgit

tanacsa aprl, 9-en dr. Druga J6zsefnet a Koustantin iskola lelkes tanarnojet a sz. Margit ' kongreqacio disztaqiava
valasztotta,
hogy meqhalalja
a sz. Margit·
kyngregacio
erdekeben
kifejtett

nek harmtitos erinteilenseggei az
ides Ven{Jig fogaddsata Bdrcssk
a sziilok se felednek
el, ,.hogr
ee a nap gvermeklik lelkenek kikeletje lesz.

At elsoaldozasok soceendjc ::

apr!.

25-en d. e. 8 o. a siposteri; rrraj, 2-im d. e. ^
8 o. abon!:!!
uti es ternplomteri
iskola: maj.,
9-'~n d. e. 8 o. a baranguti iskola.,
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rna]. 13-an d e 8 O. a Konstantin- es a vasarteri
iskola F..
gyermekek ruhazataban ketiiljuk
a feltunot, a tulmodernet. F.. ruhazatuk fejezze ki lelkuket, hogy
ok meg kis viraqok. Vigy"zzunk,
hogy a 9yermek esze ne a ruhan
jarjon, hanern az Ur [ezuson ! F..
jo sziilo gyermekevel eg!:!utt al-

dozik!

I

A S~olnok.:=S~olokben [Szandan) ezentul havonta ket sz. mise
lesz : az elso es a harmadik vasarnap
A Bu~aswntelesi

k.6cmenet
aprl. 25-en d.

sz. Mark napjan
e. 7 6. indul a naqutemplornbol.

Apci(is 26:=an fel 7 6. alapit-

vanu! gyaszmise lesz nehai Zrumetzkq Viktor volt polqarrnester
lelkeert.
Te(jes bucsu n~ecbeto nagy-templomunkban: aprl. 16, 21, 24,
28, 30-an. Foltetelck : sz. gy6nas, sz, aldozas cs ima a papa
szandekara.
Aki
kethetcnkint
!J!:lonik, kozben a bucsukat
elnyerheti.
Apci(is 21:=en sz. [ozsefnek, .az
Egyhaz vedoszcntjenek
unnepe.
Csodalatos ! A kerqeskezu acs
az Egyhaz vedoszentje.
» N em
lehet a munkasok ellenseqe
es
a munka lenezoje az az egyhaz,
amelunek elen a rnunkatol kergeskezii sz. J ozsef halad I«

Ianuok festdi sora. Feher kendo[iikkel, babos, Ieher, hirnes ruhajukkal ilgy imbolyogtak a menetben, mint a mezo viragai.. Ugy
halljuk, az Urnapi
korrnenetben
a gazdalegenye.k is resztvesznek.

j
I

rtTis~ame((ek." cimen uj katolikus havi foly6irat [clr nt meg
Szcntesen.
Gratulalunk a csinos
kiallitasu es tartalrnas laphoz.
Lapunk [oteooi : Dr. Mora
Lajos iigyved 250.000, Borza [anos 11.000. Kiss Gaborne 7000
¢s Meszaros 'jozsefne 5000 k-t
adott lapunkra,
Mikol' halasan
koszonjiik
meg az adornanut,
kerjuk kedves olvasoinkat,
terjesszek lapunkat, hogy a kat. csaladok oktat6ja Iehessen.
A fecences
rnisseiok celiaira plebaniankon
2,538 000 kor.
adomanu folyt be. A III. rend, a
kiilonbOz6 konqrcqaciok es a Rozsaftizertarsulat
szepcn dolqoznak.
S~. Antal miseruhaja mar keszen van. 5,000.000 koronaba
keri.ilt, arnit sz. Antal tiszteloi
adtak ossze.
Bal~s Laszlo a faldyatarsLIlat fekete zaszlajara 500000 k-t
aiandekozott,
Halas
koszonet
erte 1.
~ sa, Ge(ieet:=beg~i touedest
Szoboeea' Pfeiffer ,. 'Rezsone r~.
ven adomangoztak : Pfeiffer Rezsone, Szikla Karoly, Frizzy R4~
.
~-

. A f6Hamadasi . k.6cmen~t u]
szepseqe volt az iden a qazda-

.
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,
dlka, Alfonz, Elvira, :Ozv,Zsemlye'
Istvannc, Rosscl Odonne, Urleanyok konqreqacioja 150-150.000
koronat, Adomanyok
atadhatok
az egyes kongreqaciok
penztarosanak is.

. assisii

hazilikajarol,

melybenv

a Szent teste piben. Tole
meg ket hatalmas
und Franciskus

gende«

S~. Fet?enc Iubtlcumaca az
elokeszuletck egyre
naqusze-

mil:

Pranciskus

Kunst und

Leqende«.

szaqban

Ferenc

5Z.·

jubileurnat

kormanu nagyon nernzeti

nek ernlekct

pontbol

Subasion

1290 m. maqasan,

lanoban, Napoluban,
(Spanqolorszaq].
teletere
nek

a Monte

Santiegoban

Sz. Ferenc. tisz-

emlektemplornokat

a III. rendiek:

epite-

Schweizban,

cs Columbiaban

Franciaorszaqban
(Amerika).

Mi-

Nemetorszagban'

es

Ausztriilban ifjusaqi stb. otthonokat akarnak

a III. rendiek

tani es na~unk?!
bruckban,

Rornaban, Innsfel"enceS

kiallitasai lesznek. Kol-

t6k es zeneszek

is jclentkeznek

es

mar. .Ausztiilban
viaban

a

Lillebcn

muveszct

ala pi-

tobb

[uqoszla ...

nelyu.tt

P. Bohlen Ipoly

cloadjak

ofrn. nagy dra-

rnajat : «A nagy Kiraly hirnoket=.

R.1'negy nag!) sz. Ferenc
rium melle (P.
,Hocbbrimn
Piernc]

eratoHartmann, Lan-

Ofm.,

ujak:

Edgar

Tincl,

Beretvas

Hug6

P. Leonardo

magyar terciarius,

Pacini ofm., Licinio Recife,

Her":'

mann Suter miive. P. Dr. Kleinschmidt
diszmuvet

Beda
adott

ofm.
ki

ketkotetes
S2.

Ferenc

tckinti,

iru

Olaszor-

nibbek. Roman kiviil sz. Ferencallitanak.

»Maria,

in K'ust und Le-

=St.

es

jelent

de

a.'

szcrn-.

Oszcntseqe-

j

kornolgan

I

Szerafi Szentben

a Szcntet

las--

cs az evanqelium

szellemet

su-

figyelmeztet,

bogy

at

a

I

.j

qarozzak. A Szentatua a Ferencrcndi Szentevct
boldoqqa
es,
szentteavatasokkal
meg fonseqcsebbe

szahdekozik
tenni.

alatt a Szetatya
600.000-nel
tObb:
emlekerrnet osztott ki. 380-nilI.·
. tobb allokuciot [beszedet] monmondott. Leqtobb vallasos unnepseg volt a sz. Peter Bazilikaban,
iii katakombakban
es a .Colosscurnban.
A Szerttco

szernelgesen

Rornaban
.boldoqqaavatasok
lesznek: maj. 16, 23, 30-iln. Jun.
, 6 es 13~iln~ Oszre okt6ber
10.
17,' 24, es 31-en.
egyik nem t?egi kina((gafas
alkalrnaval hanqsuluozta a Szentatua, hogy az ifjusaq is aldozzon
9!Jakrabban, vegyen reszt az 01tariszentscq
iinnepseqein
es a
. szcntseqimadasokon.
Innen merit
erot a szenvedeluek
ellen . vale)
harcra es 'lesz meJy bite.
I
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elk· a kilTidaritlOlTol.

t'sakFrCl

<

..

Mi nz orck hczibeke
es kaye Slovetsege .

"~2!!"'mt'"i"m'''''='?Y'rme:'1''''''iU'£iI:IF.fllV'''''DlIi'?

k V. f((f6(di Kat'oHkusnag~:::
g~ute5 Szolnokon lesz, elorelathat6lag szepternber
elejen. Ez
annyit ielcnt, hogy Szolnok ka. tolikus tarsadalrnanak
ossze kell
fognia. Ha 'mindenki ki veszi a
reszet a munkabol, akkor rernel.hetjuk,
hogy
meltokep
oldjuk
meg a nchez feladatot.

Ket ptcbanos

A.

franciaorszaqi

Seuchu Ialuban a

105 eo alatt.
Saulles-etnapokban

86

eves koraban meghaIt a falu
plebanosa, aki 1871 ota allt a
plebania elen, 1;:lodjl? 1821~tal
1871,.,ig viselte a plebanosi tisztet, Eszerirrt - ermek a falunak
105 ev alan osszescn csak kef

I

plebanosa vojt.Saullcs-et-Seuchj;

kulonbcn
ismeretes.

mely vallasessaqarol
Bar a falu lakossaqa
sohasern multa felii! a 230~as
szarnot, 25 ev alatt rneqis 37
szerzetes kerult ki a derek hivok sorabol,

R.

I

'c

1281

~::;;::~~;:~~
I
.

IS

Raktaron

Piac-t~~
tartunk

a

minden-

ne mii villamos szerelesi

II

B

magyar kiraly epiilet

radio es villanyszere16k

es

Szerkesztesert
e~ kiadasert
felelos P. M,ajsag M,6r.

!
!

I

}6 bo r t !

csak megbizhat6 helyen kaphat.: Ha
( uzletenek j6 hirnevet akar szerezni,
I
tegyen pr6ba rendelest :

radio alkatreszeket,
csilla-"
rokat, ego testeket,

i
~i!:a!~V::~8~i:O:~
!

-tQ:O:():I"J:O::O::OOD:l_J:l

la

CSOLLliK

w

;

.

IiVIZTORONNYAL

I
S

SZEMBEN.
A LEGOLCSOBB
bevasarlasi forras, .

I

.

HIi t.I

a_:rD:UI)1J:(aaliMJ8l_:tr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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! ~emes kadarka, tiizes, kiv.zama!u12000K.

FERENcJ:(·1

rofos es noi divataruhaza
SZ 0 L N 0 K

o-asztali bor, kellemes, zamatos 8500K.
»
l-a. eros zamatos 9500K.

Edes rizling, igen keresett
-13500K.
Uj borok: 5000, 6000 es 7000 korona.
Hitclkepes cegeknek 60 napra : Utanvettel 3 szazalek enqedrneng. Hordekat 4 hetre dijmentesen koJcsonziink.·
Sajat szoldnk ca. 100 hold. MATMHEGY}\LJ~1 BORTERMEL6~ P.INC~GAZDHS}\G}\

H.-T.

SALGOTARJAN

0••••••••••••••••••••••••••

~••••••••••
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!-ImakHnyvokot, SZ. olvasokat, husvoti kop8slapolmt, diszos lovclpapirokat i
:

VARGA

i
:

•

S Z0

JOZSEF

.

:

!

klSnyv-es papirkereskedeseben vasaroljon.
I n 0 k 0 n,
(Kintzler eksze.resz hazaban)
Pia c ~t e r. :

••••••••••••

n•••• ca ••••• a••••••••••••••••••••••

SZLEZAK

G •••••••••••

8 •••••••••••••••••

•

•

LAsZLO

Hl1RANG-ERCtJNTODE,
HARANGFELSZERELES
HARANGLABGvAR

Budapest, 'VI., Franqepan-utca

ES

77. sz.

TelefaD: Lip6t 913~53.
}\ nyugati p.-uA61 indul6 BUR vasatl ~6rhaz« meqallohelp. 1\.B.C.J. kocslk'
I
.
}\z 1900.evi parisi vi1ag~, az 1921,es 1923. evi vas- es
gepipari klallltason aranuerernmel es az 1925. evi kezmilipari kiallitason m. kir. allaml diszoklevellel kituntetve,
Szamos egyhHzi elismero level.
(Sajat h3.z~baD.)

Nyomatott

VARGA JQZSEF

konyvnyomdajaban,

Szolnok,

Gorove-u.

HITBUZ6ALMI

ES TARSADALMI ~AP SZOLNOKON.

III. evfolyam 9. szam.
1926. majus h6 1.

P. M.ajsai M.ar ofm.

Mcgjelcnik minden ho 1. CS15.

P. Raffinszky Rornuald ofm

Tarsazerkeszto

Mikov
alazatos

(\2-

Szerkesztoseq

Szerkeszti:

:

fmncrandi

es kiad6hivataJ

pleban:a Szolnok.

Kledotulajdonos

:

FCl'cncrandi zal'da Szolnok.

Llc elmegy kozottdrvk ...

quonqcdseqqel

borulunk Ie e'lotte, Tcrdhajtasunk
holdog Iolrnaqasztosulas.Hitunk
fenyenel a NElgy~Kiralyt latjuk, aki kicsi sz.olqaihoz
siet.
Dobog6 szivvel nezunk az Elrejtozottre es kitiintctesnek
vessziik, hogy kozelcben
lehetunk.
.
,
Val ami ott benn ugy meqkicsinuul
bcnnunk
es a
buszke gog is csondcsen
osszehuzodik : az Ur nagy
meqsernmisulese megt6ri. Fcnnhejazo
naquratorcsunknek
jolesik ilyen kor vezekelni es Maria Magdolnakent
egy
kis illattal szeretne kedveskedni.
_A larnpa fenye, a cS6ngettyii csilinqelese
gyiijti a'
lelkeket. II hiiek, a latok oromrncl k6zelegnek.
Ildvozle ...
tuket kiildik a jo Pasztornak,
aki siet beteg baranuaihoz.
_A gyavak, az uresek, a vakoskod6k
clmennek mellette
es eszr.e se veszik, szora se meltatjak Kiralpukat.
Mikor majd az Ur elmegy kozottiink,
akkor
is
valaszto Iesz, II gyavak, az urcsek, a vakoskod6k
majd
leborulnanak es vezckelnenek ... de keson. llkkor
mar
vala£ztasa vegleges, hivasa boldog
6r6kktval6sag
lesz.
edes hitvallas,

leborulasunk

lira peldanyonkint

t 500 K. Negued eyre 9000 K.

1;30

Akkor mar nem sajnalnak a ruhat, a selyem harisnuat, ...
Aki nekiink nem kellett az eletben, annak mi sern .kelliink majd odaat, Fog6dzunk az Urba, mig nem keso.
mm .
•••••••••

,Maius kit?aly ncia.
E szep cim bar nines a Lorettoi-litaniaban,
mcqis egi fuvalomkent hullarnzik vegig az eqesz kath. vilaqon malus havaban,
Majus es kiralgne. Ebben a ket szoban - mint a legszebb
viraqcsokorban, - van a kath. vilaq legszebb erzelme, minden nernes
qondolata es lcqoszintebb tisztelete azon N6 irant, kir61 sz. Bonaventura igy nuilatkozott: »Az Isten szebb menuorszaqot, nagyobb vilaqot
terernthetett volna, de szebb es kegyelmekben gaidagabb Anyat, mint
Maria nern«. Mert a gyongynek szepseqe, a viraqszal illata, a csillaqnak fenqe mind csekeluscq Maria magasztos erenueihez kepest. Am it
a lanqcsz kiqondolt, a rmiveszet alkotott, azt a katolkizmus
mind Sz.
Maria diadernjaba fouta. S6t, amit az ej az ejnek suttog, amit a nap
a napnak suqaroz, arnit a, szazadok oIy feltekenuen oriznek,
annak a
legszebb, a legiIIatosabb rozsaja Maria, a titkos ertclmi rozsa, ki az
eg fele tarja szirrnait, bogy nekiink illatozzek.
Majus havaban az ember lelket valarni edes, szcnt ororn ejti
rabsaqba, Szeretne fo§lya lenni annak, aki ily barnulatos osszhanqban,
illatarban onti ki szeretctet. Mert nern szabad elfeledni: az eletnck is
van tavasza, a szivnek is van ororne, szeretete. A ker, lelek meqerzi
es rneqerti, kinek hodoljon, kit halmozzon el szeretetevel. Nem . elcqszik meg azzal, bogy 6 maga boldog, de rnasnak is tiszta, szcnt oromet akar szerezni szeretetrcmeltosaqaval.
Az ernberiseq
tortcneteben
is van hideq tel, van langyos tavasz cs van meleg nuar, flz Istcntel
~Iszakadt ernberiscq orok telbcn allt : tavasznak kellett eljonnie. Es a
tavasz eljott, aki nem mas mint Maria, a »Majus kiralunoje«,
akinek
hornlokara Istcn tuzte a legszebb koronat, hogy nekiink adja az aldozatos nuarat, maqat az Or [ezust,
, De kerdem:' Ne~ fog- e a jo Isten megnebeztelni
azert, bogy
rni rnajus havaban Mariaboz Iordulunk? - Kijelentem
nem. - Mert
ez a honap az 6 nagy audienciajanak, kihallqatasanak honapja, amikor
mindenki Ieltarhatja iigyet-bajat: mert hiszen maga az Or [ezus biztat
benniinket, mikor igg. szol : »Mindent rneqnuerhettek
az en Anllam
altal-,
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Es mi volt az, ami Mariat »Majus kiralynoje«ve avatta ? Nem
,
r
mas, mint az 6 lelkenek szepseqe. - Nem olpan szepscq ez, arnelget
fotografian meg lehet orokiteni, - nem! ezt csak az Isten tudja megitelni. - Szalezi sz. Ferencnek az volt a mondasa : =Ha tudnarn, hogy
ereim kozott csak egyetlen egy is van, amelu nem az Istanc, ngomban kitepnem es tuzbe dobnam !« - Nem tevedek, ha ezt mondom:
sz. Ferenc lelke szcp volt; rniluen lehetett Mariae, akinek minden 'gondolata, akaratanak minden megvillanasa, Istenre vonatkozott,
Sohasem felejtem el, arnikor nehanu evvel ezel6tt Budapesten, a Kossuth- utcan setalva, a ferencrendiek ternploma elott egy 'at
tatlan csopseq, 3-4 evcsnek latszo kis Ianuka, e kerdcst
intezte
nagy urnak latszo atujahoz : «Apuskam ! Szereted
te a [ezuskat 7«
Hogy mi volt fa a valasz, nem tudom; de cnnek az artatlan
csoppseqnek igazi, nagy kerdese megragadta a lelkernet. Nern torodott
0
a nag!:j vilag zsivaiaval, nem a csilloqo Iennuel, nern a korzoval : 6t
egyedUI a [ezuska erdekeltc, romlatlan lelke csak Istent kereste. Iluen
naiv, tiszta Ieleknek kepzelerrr en Mariat, aki keresztul haladt a vilaq
minden zsivajan anelkiil, hog!:j szep lelkehez erhetett volna. 'Ot is korulvette a 'fen!:j, a raqqoqas, de az 6 lelki szcmei elott csak 2 csillag
raqqoqott : [czusanak
ket szerne. E szernparbol
olvasta
ki, mi az
Isten akarata s hoqqan rnarad meg lelkeben a rend es osszhanq.
Az
olelkeben csupa rnajusi viraq, majusi lelkulet fakadt. Ezert a viraqdisz, a gyertya, a villanyfeAy oltarainkon : ezert a bllzg6 'imadsag a
maiusi litaniakon.
De kerdern : hogyan tiszteljuk Mariat majus havaban ? Eloszor
is inditsunk szcnt haborut minden ellen, ami nem szep, ami rrern jo,
ami gyarlosag cs bun. 2-szor erncljunk maiusi oltart sziv.einkben
diszitsiik Iel az erenuek viraqaival. 3~SZ01' kossunk koszorut az imadsag hoviraqaibol, az alazatossaq iboluaibol,
a rnunka gyongyviragaib61, a szeretet rozsaibol es az artatlansaq liliornabol es tegyuk le a
bold. Szuz Anya Iabaihoz azzal a tisztelettel es h6dolattal,
ami Ot
rneltan meqilleti, [ariunk el rnajus havsban az
sz. oltarahoz imadkozni, panaszkodni, simi, de turni, mcqnquqodni es viqasztaledni
is:
Hiszen val sagos, szomoru id6ket clunk. De bizzunk es bizalmunk
a
Szuz Mariaban nem fog csalatkozni,

es

o

I

RADVANSZKY
Ruhazatodon es kuls6rl6n mindig, de kulonosen
ban lassak, bOgy Maria gyermeke vagy,

]OZSEF.
a

ternplom ..
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,[eruzsalern.
[Folutatas.]
Sz. Ilona fianak Nagy Constantinnak
utasitasa szerint 9yonyorii
emlekmuvct
allittatott [ezus sirja fole. Mindenekel6tt
a hepe-hupas
hircpet redcztette,
rnajd a nagy sziklatombnt,
melubcn
Iezus
sirja volt ..
kup alakura faraqatta,
h09!:J az cqcsz sziklatornb
az emlekrrnibe kcnqelmescn
elferjen. A. SZ. Sir fole pedig a Ieirasok szerint hatalmas
es
rmlvcszies
koralaku rnausoleumot
emcltetett.
Ez
azonban
tekintettel
szuk voltara nem szolqalt nuilvanos templomnak.
Epen ezert a sz. Sir
foIe. epitctt rnausoleurntol
kelctre a hivek szarnara hatalrnas templomot
erneltetett.
A. templornot neg!J sor oszlop ot hajora osztotta. A. rnausoleumot a, templomrnal
oszlcpcsarnok
kototte ossza,
\
.Ezen epijkezeskor a Golgotha a templom falan kivu! maradt es
a templom szenf~lyenek \delnyugati
reszcn allott. Azonban
a Golqothat
sem hagyta_k meg ercdeti valosaqaban.,
hanem a templom elheluezese
rniatt annak cszaki es kelcti reszcn mercdeken
lernetszettek
,egesz a
foldszineig,
l!ogy a naquterjedelrnu
.sziklatoma,
ne leg.yen· utjaban az
epitkezesnek,
A. Golgotha azon reszet. azonban, ahol kereszttak allottak, .
ncmkulonben
a keresztrefeszitesnek
heluet sertetjcnul
hagytak es ezust

raccsal vcttek koriil.
A. szent Ilona-Iele maus6Jeumot
es templomot Chosroes serege
Ieldulta 614-ben. A. gy6n!:]orii rmiemlekek azonban
nernsokaiq
marad,

_

I

tak
rornokban,
a kercsztenu
lelek, nern
turhette.
Mode~tus,
a
Bethlehem
kozelehen
lev6 S2. Theodozius
kolostor hires apatja hamarosan kiernelte rornjaibol a mausoleurnot.
Ezt nagyban kibovitette,
ke-' \
leti reszcbe
oltart ernelt. A nagy ternplombol
csak azt a reszt epitettev
ujja, arnelubol a lejarat vezetett
abha a' foldalatti
hatalmas
iiregbe,
ahol a sz. keresztet
sz Ilona csaszarno
f6ltalalta.
A Kalvariat
kulon
kis ternplornba
foglalta .
. Modestus-tele
emlekmiivek
1010~ig allottak Ionn. Ekkor Hakem
Bi Amt' Allah kaliia kegyetleniil
lerornboltatfa
Palesztina
_osszes sz.
helqei fole emett crnlekrniivcket.
Ezen barbarizmusnak
estek aldozatul
a kozel negyszazeves
'jeruzsalerni
ernlekmuvek
is .
.Mikor a ,fanatikus
kalifa latta, hogy clharnarkodott
cljarasaval
Nguqat keresztenu
allamainak
nerntetszeset
vonta
maqara,
hamarosan
megengedte
azok restauralasat,
Errcnuuqatrsl rengeteg zarandok ment
a Szentfoldre
es penzadornanqaikkal
riernkulonben
kezukmunkalaval
siettek ujjaepiteni
a lerornbolt
szentelueket,
A restauraciot
lQ48-ban
be
is fejeztek., De sajnos a gyOfS es hozza-nemerto
restauralas
rnaqanviselte annak belyeget.

.
"

I
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Amiert is (ll keresztesck
a SZ. Fold visszafoqlalasa
utan a hely
szcntscqenek
meg nem feleI6 es bomladozo
'epiiIete'ket
reszbcn
Ie"bontottak
cs ^
az osszes ^
sz, hclueket rnaqaba Ioqlalo
hatalmas
hazilika
^
cpiteset terveztck.
}l terv kivitelevel
akkor leghiresebb
epiteszt [onedin mestert biztak meg.
Jonodin
rogton
hozzalatott
hatalmas
tervenek:
kivitelehez.
A munka ncrn volt konnyii.· A Modesfus-feJe
ernlekrntibol a meg megmaradt reszekct
kim elte. Arniert ^
is nern volt mas rneqoldas,
mint ^
egy
uj kereszthajonak
a bcallitasa,
amely cszak-del
iranuban
huzodott ^
a
^
^
Modestus-fele
sz. Sir mausoleum
clott. '. Ennek kelcti
falat lebontotta
\.
,
..'
es igy osszckototte
a kcrcszthajoval,
A koralaku hatalrnas mausoleummal szernben kcletiele
hatalmas
pillerekcn
nyugvo ^
3 hajos, kozcphajon
^
kupolaval,
templomot
epitett,
amclp kcletrol 'ossze van " kotve a deleszakfele huzodo kereszthajoval,
A bazf.ika
hajaja
keleten felkorben
veqzodik.
A felk;or deli reszen
hatalrnas
lepcsosor
vczet
Je az also
haromhajos
sz. lIona kapolnaba.
A kapolna mar kiesik a bazilika ter'iiletebol
Csak a lcjarata nuilik a bazilikaba.
Delfel61 egy rnellekhajoba
bevetie a Modestus-fele
kcthaios 'Golqotha-kapolnat,
Hoqu a 'Golgothakapolna ne zavarja kivulrol scm '3 hatalmas bazilika
osszhanqjat,
a
kapolna szclesseqenek
megfeJeI6 szelcs atriumot cpitctt
a kereszthaj6
'ele. .Ezzel si- crult clernie,
h09tJ a bazilika mereteinek meqf'elelo i£ep
kettos. k'\P.~va) "diszitetl, hataln:as ,frontot. kapj~rL}\ ^ ~oralaku
tpa~s~leurnhoz ,tielfeiol eg!:lmas mel!e harem kapolnat csatolt, amcluek
tula)donkeperr szorosan. vcve , nern tartoznak 'a bazilikahoz.'
•.. 1 .
. ....
R sz. -Sir fole cmelt Modestus-fele
koralaktl mausoleum 'meg-\.
maradt majdnern teljesen scrtetlenul.
Csupan
az azt ovczd
korfalnak
keleti reszct tavolitotta
el, hogy' beolvaszthassa
. a bazilikaba,
,
A keJ;es;tesek
ezcn restauracios
munkaja 9 evig tartott. Hz u]
l

bazilikat

1149~,ben

be es iliigtJ lin~~peitJesseggel

Iejcztek

(Folqtatas

kov.]

szcnteltekIel.
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Iegujabb
[elentese
szerint
a gorog'keleti'
»PoliGlasnik= f. e. febr. 80iki -saarna irja: »HIT a' sierb 'nep'et folszolic
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tanok, hog'tJ rncltassa Mercier' biboros honfilli
es erkolcsi
na9tJs4mlt
az orszag elleri~eges irJegszaIlasa
alaft;' akkor' az' ep 'oltJ~deniokratikus.
mint' orthodox
taj'sadaJinunk ('sak 'nehezert 'foghatmfl' fel' et'en kath'ot'ikus
szellem .igen j,elent6s erejet es szepseget.
Es megi-s NtJugatrol
szar-
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mazik a legjobb, ami tarsadalmunkban talalhato, - tehrflt mindaz, ami
kat~ljkus~ Nyugates a katolicizmus uqqanazon J(myeges tulajdonsaqqal
birnak, Az idea, az eszrne mertekevel es fegyelmevel.·
Ngiltan meg kell enqedniink, hogyha Mercier hiboros a^ mai
emberiseget a^ Icqnaquobb es
alakjainak
egyikevel
aJande~
^ legszebb
^ -^ ^
^ tal an minden mas elott -^ azert . van,
kozta meg,. akkor ez
cs ez
mert 6 katolikus volt. A. protestantizmus a haboru alatt adott egy
Wllsont, a katolicizmus egy Mercier biborost. Wllsontol,
aki egll
pillanatig a ketseqbcesett vilag 'rerr\(~nlle volt, mise maradt hatra, mint
kesauietlcn es kivihetetlen tervek zfirzavara. Mercier, a katolikus biboros qondolatait es tevekenyseget az embed lehetoseq h~tataig Ieszitette, Es
Mercier ^
hi^ e^ korben tokcletes es
^ allando rmiveket alkotott.
boros eszrnerrge a Jegmelyebb alapjaig : a katolikus. Egyaltalan xnern
\atszik nekern kcrdesesnek, rneluik oldalon talalhate
az iqaai ertek.
, ^
Es am it epcn Merder biborost il~et61eg nalunk meg inkabb hanqsuIyozni kell, 8Z a katolikus szellern
rnertekcnek es fegyelmenek· ez az
.
altalanos erteke,
""',
.
..
.
^
Mercier biboros minkct is scqithet, hogy tcvedesunktdl
megszabaduljunk : rnintha 1. i, a katolikus egyhaz nemzctkozi
szcrvezete
miatt nern lehettre ncmzcti. .0 mint biboros a nernzetkozi
katolikus
hlerarkianak legels6 soraiban
volt cs a legfemiesebb
peldajat· adta
azon nemzeti vezcreknek, akikct .a leqmaqasztosabb
honfiui szellern
hatott at Hazaja legnagobb szcrencsatlenseqenek
ideje .alatt valo magatartasat osszehasonlitarri akarnl.: €'gyhazunk vezetoievel, 'ar6elY pedig
nernzeti egyhaz:, 'uagyQIJ ^
is illetlen lenne. ^
A belqradi egyMzf6 ugyanis
rogton elhag.yta allarnunkat, amint a haboru kitort,«
/

"

,

.'

...

,

***

^ ^ ^

.'

Klll(Ynben ju.g08z1aviaban el 5041.000 gor. kel., 4,452.000 rom ..
.>kat, 4J,:O,QO g6r. \tat, 1,352,.000 mohamedan,' 230.000 protestans,
330.000 zsido, 17.000 mas vallasu.· A· »horvath katolikusoknak« 20
plebaniajuk van. Ezeket .3 zagrabi 'ersek kikQzositette, mint hfitlen kat?li~1J§Okllt, ~6Fe~vez6jiik }~ »Slovence« szerint Radie. Celjuk, hogy a
horvatokat 't) -',clszakitsak: ,_.,.~ '.Ramatal'
a harnis netnzeti eszme
altal,
.
'\_
"
"
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\Szerttevben a '';BoUetino U;fficiaJe«' 20. . szafila '
sz·erifif kh ·98a 'zarahdoklat kereste' f51 II sz.: varost.
fLur6panol jott =
5122 ,@liIsz (Lombardiftpol' 78), 84. neriJ.e~,57 frat1(2ia, 38 spahy61, 33
belga, 21 fingol, 20 s:ehweizi, 15 osztrak,' 14 magyar, 13 lengyel,
10·
,
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13.5
csehszIQvak.;
7-7 holland es juqoszlav : 6~6 irorszaqi
es romaniai ~
3~3 lett es Iitvan : 1-1 bulgar", skandinav,
dan,
torokorszaqi,
alban,
luxemburgi es danziqi zarandoklat, Amcrikabol : az EgyesiHt
allamok
4~,' Kanada 7, Argentina
4, Brazilia 3, Mexik6, Guatemala.
es Uruguay 2-2; San-Salvador,
Costarika, Columbia, Venezuela
es
^ Bolivia
1-1 zarandoklatot
kiild6tt. Azsiab61:
India 2~ Palesztina
1 es KisAzsia 1 zarandoklattal
kcpvisclte rnaqat. Afrikab61.: Egyiptorri,
Tunis,
Algier es Delafrika 1-1 zarandoklattal. }\usztraliab61
I es a Filipini-

sziqetekrol

2 zarandoklat

Kiil6n

erkezett.

kcpeznek
a fentiek kaze be nern
szarnitott
: mint
jezus Szive-noverek
1'egi tanitvanuai, a Vincesek,
sz. Ferenc HI. rcndjenek,
a kath,
nemzetkozi
ifjusaqi egyesiileteknek,
ima-apostolsaqnak,
orokirnadasnak, eakarisztikus
szovetseqnek, a »Pro Ecclesia et Pontificc= liqanak stb. zarandoklatai.
,A. vilaq kath puspokcinek
t6bb
mint
fele
megjelent
Romaban .a
szcntcv idejeben A' kiilfoldi zardndokiatoknd!
a ferfiak, az eioszorszagiaknat a nck vettek reszt nagyobb szarnban. A szcntcv
az Egyhaz egyetemessegenek
Jcqszcbb
bizonuiteka
Mindenfele
nuelv,
rang
ncp, allapot tarkitotta
Romat es valarnennqinek
kozos ohaja: ltissdk a ,

nemzctkozi

csoportot

kozos Atydt. A Szent-atua
lokra

a

zarandoklatok

a szentevi-bizcttsaq

forditja.

,

bevetelet missios
,'

ce-

(Kipa.)

•••••••••

Akik meg mindiq .varnak,
Az isteni qondviseles szerint az 'izraelitak
a valasztott
de rnivel a Megvalt6t nem foqadtak el, szetszorodtak az eqesz

{lpn, hoy!:]

a

ncp •
vila-

tortcnelcm Ioluaman a Golgotha
tarnri le!'menek. A. sok
hanuodas,
lelkuk meqoldatlan
kerdesei, varakQzasa' stb. ma,:-'
meg a zsido ncp lelkuletet,
mclqet csak. a kinjjilatkoztatas
.vilaqanal lehct teliescn meqitelni. Sokan hajlandok
ininden
oko.zoinak a zsidokat Ieltuntetni es kozben elfeledik, hogy a keresztengek
hibai, hutlenseqei, szethuzasai' stb. elsa helqcn allanak: a yilag turza' .. '.
varanak okai k6z6tt. Ha keresztenyek,
katoiikuso« ugy osszetartatidnak, egymdst es vaitdsukat
pdrtotndt: ~s szeretnek,
Q~yagi
szellemi atdozutok drdn is, mint a zsidok, akkor sok "kerdes. r¢g rneq-oldodott ~olna es i9pban is allanank,
".!
c ,
tildozcs,
'9yatazza

paf

aev

a

j

es

{lz is ,bi;zonyos. hogy onmaqunk, v:edelmerql
nem;')';~zabad
Ie ..
mqndanvnk
~s minden. ·eszkozt 'meg kell ragaarinIiK,; .hog!:]. 'ketes,ztef'!,!l':'
katolikus intezrnenqcinket, szellamunket;
esi szetj s:zoka!ia~Qkat' m~g~,
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ortzzuk. Amd~ ne tevesszuk
szem e161, hoqq arnikor a keresztenu
magyar kulturat vedjuk. ne zarjuk el a rnennuorszaq kapujat azok e161,
akik J ezus szerint« iqaz izraelitak, akikben nines alnoksaq«.
Ujabb id6ben megint komoly lepesck tortennck katolikus, ^
sot
protcstans rcszrol is.. hogy a zsidosaq iqazsaqszomjas
elernci Krisztus
tanait rncqismeriek
es elfoqadjak.
.
Ratisbonne testverck : Tivadar es Alfonz - Szuz Maria csodalatos meqjclenese utan keresztelkedtek : meg. Ratisbonnc
Tivadar
1847 -ben szcrzetct is alapitott a »Sioni lit!:jak« cirnen, rnelunek celja
a zsidok rneqtcritese. fl, Sioni At yak vezetese
alatt irnaequesulet
is
alakult, hog!:) a zsid6k mcqteritcscert
irnadkozzon.
1909-ben 36000
taqja volt, rna szamtalan.
.
Londonhan 19: 8- ban kezdtek
sz. mise-kik needeket
tartan]
Izrael rneqterescert. E szep. szokas igen elterjcdt Maga XV. Benedek
. papa is tartott sz. mise-kilencedet
1920-ban [ezus Szent Szivc iinnepe el6tt a fonti sz. celra es a biborosok,
rendfonoknk.:
puspokok,
szerzctcs csaladok nag!:) szarnban kovettck peldajat.
1925~ben 5700
sz. rniset mondottak iluen cclbol.
liz Eg!:)haz nzmcsak- naqupentcken
irnadkozik a zsidokert,
XL
Pius papa Oszcntseqc rendelete szerint a [ezus sz. Szivcnek folajanlo
imaba is beleveszi e szovcqet : »Nc: z vcqre lIon!:)oriHeted szerncivcl
azon ncp gyermekeire? arnelu emJkor kivalasztottad
volt. Szalljon
Ie
rajuk is az a vel', rncluet eg!:)kor saiat fejiikre lehivtak,
de rna ug!}
"mint az ,elc.t es a meqvaltas keresztseqe19!:)imadkozik
az Equhaz
[ezushoz, mint az ernbcriseq kiraluahoz, Es 113 .eltckintunk a Ioradaradalrnak utani tonicqes
rnegtcrcscktol - rnondja Jacques .Maritain a
Sch6nere Zukunftban - Europaban niostariaban iqen sok zsido keresztelkedik meg: 6szinte szandckkal. liz egyhaz irnaja nern is' lehet
eredrncnutelen.
A protestansoknal 32 rnissios tarsasaq 374 rnlssionariussal 111
allornason dolqozik kizarolaq if 'zsidok rncqteritesen.
(World Missionary Atlas 1925).' Vcltik eg!:)iitt
rmikodik: 176 megkeresztelt
zsido1925.:.ben 35 [ zsidot kercszteltck es 883 lett hituionc.
Mi is imadkozzunk.: hogy lsten .vegye le lelki szcrnukrol, .szivukrol a leplet es ok is ismerjek meg, es szercssek
[ezus Krisztust.
A protestansok 1925. ben 69,555,148 dollart g!:)iij16ttek missiokra. A katolikusok csak 42 milli6 Iirat. Pedig a, kat missiokban van:
12,712 feher ..cs 4095 bcnszulott pap; 4018 Ieher es 832 benszulott
.laikustcstver : 24.102 fcher es 11,158 benszulott-ndvcr
es 65.64 I \ koJ~eheta; 20,878 ·e1emiiskpla 1,122.397 -tanuloval, -875 fels6bb '.elemiiskola 110.892 tanuloval, 143 kozcpiskola 50245 diakkal es 8 egyetem
4732 hallgat6val!

•
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Egy modern tudos az oltaron.
Contardo Ferrini, olasz' egyetemi tanar, 1902~ben
halt. meg,
rnindossze
43 eves koraban s most boldoqqaavatasanak
elokeszuletei
Iolunak. Sunaban ,1926 marc, .4-en nuitottak ,tel sirjat, Ez az ember
csodalatos
-modon ossze tudta kotni a keresztenu
elctszentseq
hosies
9yakorlatat
egy modern tudos es egyet,emi tanar
eletevel.
A tud6s
Appleton tanar velemenue szerint az osszcs olasz jogt~d6sok
kozott
egy sines,

aki Ferrinivel

a rornai

jog

isrnereteben

Ielvette

volna

a

versenpt, A protestans Mommsen szerint az olaszok nem istudtak, miIuen embertik volt Contardo Ferrini-hen.
Ferrini
25 eves
koraban
lett a paviai egyetemen' a rornai jog mag. tanara, rnajd a
modenai, vcqre a paviai egyetemre hivtak meg. Tudomanuos
jellernzo, h09!l szakdolqozatainak
szarna 214-et tesz
ki,
leghiresebb
a 12 kotetes =Basilicorum
Libri=,
Emellett
ter>n is barnulatos rmiveltseqqel
birt. Ig~ a nuelvek teren:
r6gtil es nernetul epoly folyekonyan
beszelt, mint olasz

messziniai,
a
rmikodesere
ezek
kozt
Ferrini
mas
latinul, g6anuanuelven,

de i61 tudott franciaul, angolul es spanuolul is s eleg j6J ismerte
a
holland, heber, szir, sot a szanszkrit
nuelvet is. Tanulmanuai
kozt
csak azon s6hajtozott, hogy nem marad annui ideje az' ahitat g!:lakor
lataira, mintahoqu szeretne.
Igy is orakat toltott
irnaban,
rnindennap
aldozott s mindcnnapi lelkiquakorlatai
veqzesere
pontes
napirendet
szabott maga elc, arneluett a legnagyobb
lelkiismeretesseqqel
betartott. Az evanqcliumi
tisztasaq
szeretetebol
notlen maradt,
J6 baratja
es lelkiatqla tanusaqa
szcrint vilaqi letcre ugy elt, mint egy szerzetes,
sot mint egy szent. Kartarsaival
es tanitvanuaival
szemben
mag a volt
a kedvesscq, szeretet cs egyszeriis.eg.
Minden egyes
egyetemi
eloadasa ugy hatott, mint egy apostoli eselekedet.
Mid6n X. Pius alatt boldoqqaavatasi
pore rneqindult,
X. Pius
1909 rnajus 27 -cn igy kialtott fell: »Boldoq lennck, ha meqzrhetnern,
hogy egy. egyetemi
tanart ernelhetnek
az oltarra I Csakuquan
nagy~
szeru peldakep volna az eqesz vilaq szamara l= Equhazmuveszeti
korokben
mar is tanakodnak
azon a problernan, hoqqan , Iessek. '..rilkg
majd Contardo Ferrininek,
mint boldognak
kepet ? Nines benne' v'olta ...
kcp sernmi kulonos, de rneqis szokatlan
dolog
lesz oltarkepen
egy
modern oltozctu egyetemi tanart latni, De Contardo
Ferrini. eleven 'bizonuiteka
lesz minden esetre annak az .iqazsaqnak,
hogy az
egyhaz.,.
nak minden eletkorulrnenq kozt lehetnek
es vannak
szentjei s . a komoly tudornanu sernmikep sem akadalua akar . a legmagasabb
Isku
vallasossaqnak
sem.
R.

Mint a napsugar•
messzirol jon, vilaqokat latott es szepseqes vonasok tundokolnek rajta,
Athatol a sotetscqeken, hogy mindent magiival vigyen. Elete
mcqfoqhatlan es ellenalhatlanul
vonzo, amikor hataskorebe
jutunk.
Nines nyugalom kozeleben : meg' a szaraz gaily is kihajt. Harmatozo legkoreben
esupa harnvasak a viragok. A sarbol kiernel es a
rnocsar illata Ieszikkad rolunk. Tekintetetol
kinovunk
magunkb61.
Lenucn az istenseq kozelseqe erzik. Szivebol az Orokkevalo
illata arad. Homloka ragyog, mint a Teremt6 legszebb gondolata. Meg~
igez, amikor szernenek
egi tiikrebe nezunk, hogy a mennybe
lassunk
A lazadok takarod6 hajlonqassal kotrodnak
el el61e. A sote
arny rnesszire libeg. Csak az eg aljan villognak a lecsitult viharok,
Elhalo morajuk vlsszhanqjakent zeng benniink: M.aria! Maria!
Majusunk legszebbje
es eszrnenueink fenye! Szomjas
szivunk
szent vagyakozassal
pihen meg naiad. KinyiJunk, hogy mennyei lenged
minden varazsa atjarjon, Nezunk ...
nezunk es nem telunk be veledMaria! Barcsak min dig rad figyelhetne
szernunk
es szived
szerint dobogna sziviink I
mm

* * *

l\kik onmaquk

rornlasara

tornek,

A mai divat szerint tulsaqosan szabadon es hiangosan
oltozkOd6 n6k vagy nem tudjak mit csinalnak, vagy nagyon is tudjak. Az
egyik csak tetszeni akar vagy egyaltaliin qondolat nelkul
majmolja
a
divatot s csak azert oltozkodtk pogany modra,
mert =mindenki
igy
teszi«. A mai tulszabad
divat neki esak arra jo, hogy formal szepse, ggt (akar meqvan akar nines) szabadon
rnutoqathassa,
szabadabban,
mint azel6tt szokas volt. A rnasik esoport mar nern majmol s nem is
esak artatlanul tetszeni akar, hanern egyenesen
felttinni,
kihivni, csa~,
bitani.
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Iqen nagy azon nok szarna, akik a Jegszabadosabb
divatot
epen nem artatlan szandekkal kovetik, barrnennuire mirnelik is mellette
az ontudatlan, a lcanuos 'artatlansaqot, Elveqre akikncl a ker .. erkolcs
s a ndi szemerem nem szarnit, azoknal a lclkiismeretlen
divat kritikatlan kovetcset ncm csodalhatjuk, De a tisztesseqes tarsadalorn megturheti-.e a kerites es a csabitas tolakod6 terpcszkedesct
nuilt utcan
. es a nqilvanossaq elott ? I Es tisztesscqes
holqqek es Ianuok szentesithetik-e kiilso viselkedesukkel ^a prostituci6 hdsnoinek erkolcseit ^es
divatjat ? !
Terrncszetes, hogy azok, akiknek se Istenuk, sem lelki.ik, vagy
akik szerneben a keresztenuscq es a katolikus erkolcs eg!Jenesen gyuloletcs fogalmak, csak onilnek annak, ha a poqanusaq visszater s nevezetesen a n6i erkolcs kerdeseben lehetoleq minden korlatozo
fek
es szabalu rneqsztinfk. Sajnos,: rna ezek az emberek diktalnak
a szinhazban es a sajto nagy reszeben. S ezek iranuitjak a kozfclfoqast na'gyon celtudatosan a noi divat kerdeseben is. Szeqqcne a kereszteng
noi tarsadalomnak, hogy iluen irangitast kovet . .Amint egy Turteltaub
nevi.i Ienqucl zsido parancsszavara
millie 'es
millio
ker. leanu vaqatta Ie a hajat, ugyanugy rabszolqaja millie es millio keresztenu
no
rna a nem kereszteng eredetii szernermetlen divatnak. Mert ne altassak magukat hiszekenu asszonuaink : az u. n. parisi divatot is Parisban. el6 gaticiqiak
csinaliak I
Valaki azt mondo)tta :.A rnai meztelen hatu, Ielmeztelen
melhi,
rovid .szoknpaju divatot ket ok maqqarazza meg: a ndi romlottsaq es
a ndi butasaq, Epen az ellenkezoje annak, ami a not iqazan -szeppe es
naggya teszi.
Meggondoljak.e
a mi draqa noink, fI kiilonben j6k es okosak,
kedvesek _es elokelo qondolkodasuak, meqqondoljak-e,
milpen suluos
·~rj.tikat vonnak magukra sokszor azon f'erfiaknak reszerol is, akik ^az
. elso pillanatban barnesz h6dolattal
pihentetik
szernirket ^a ngilvanossaqra kitett meztelenseqekcn
?
Meggondoljak-e,
hogy meg a szabad.
I
erkolcsu es ziillott ferfi ^is ^a lelke melyen azonnal kirnondja ^az ilqen
norol a rneqsemrnisitd blratatot : nohat 'te· sem vagy J<iil6nb a tobbinetlCsak a tetszes es irnponalas szernpontjabol is, nines 'a nonek
nagyobb hoditoereje es varazsa, mint ^a n6{sseg, . ameluhez
azonbaa
mint ^a leqvonzobb tulajdonsaq hozzatartozik ^
a finorn zarkozottsaq
es
^
tisztasaq, a szernerem es lelki elokeloseg. Ez pedig annyit jelerft;- hogtj
a legszebb no rna is az, ciki ha kell, . szembe hel!Je~kedlli a noietIen
divatokkal e:s kiir6nosen 61tozkodeseben hangsulyozzai heg'y nem· arucikk, nem kozprecta, hogy epen ellenkezoje az erzekisegnek. Va!n eg!l
szinesznoi szepseg es van egy kinHynoi szepseg, vagy ha tets,zik, iJI.;
--------------
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kabb a kereszteng anua es leanq szepscqe. Ez a ketfcle szcpseq nehezen 'fer ossze, Feleseq, j6 Ieleseq es boldoq Ieleseq
ritkan lesz .
azokbol, akik a mai divatban is kifejezesre jut6 lehasaq utjan keresnek Ierjet.
",
R.
•••••••••
^ ^ ^ ^

~ssisi sa. verene halala OU.
centenariurnanak
mequnneplcset
elokeszitd
orszaqos
bizottsaq
tagjai lcttek Szolnokrol : . Almasy
Sandor Ioispan, dr. Toth Tamas
,polqarrnester, P. Lombos Laszlo
h.

plebanos-zardafonok

es

A fe[so ken. sa, qellert
konqr. maj, 13-an avatja fOI je:...
loltjeit szinten a nagy tempi omban,
~ Macia (zongvegaci6k
orszaqos konqrasszusara
igyekezzen jelentkezni, aki el akar jonni •.
hogy helqrdl
stb qondoskodas
tortenhessen
~z·Ocs~. Kat. J'l.D SsotJ. "be[~[
•
.
ssetme$ete"
mar kialaleuloban
van. Tagja lehet minden rnaqqar
n6 18 evtdl, Celja : a, kat, not
tarsadaI6m
tomoritese.
Ennck
keretcn
bel iii szcrvezzuk ' ill
qazdalanuokat is. Bovebbet
P.
Mornal es leqkozelebb a lapban,

P.

.Majsay Mor szcrkeszto.
Nalunk
az Alfaldi Kat. Nagygyiilessel
I

kapcsolatban ohajtunk sz. Ferenc
Alyankr61 unnepelqesen
megemIekezni : szept, 7 ,es 8 napjan

A ferfi kongaegaci6
tanacsa
a [eloltseqi idot 6 honapban al-:
'lapitotta
meg. Guulesek rnaj. l!
,es 19. J;\6z6s sz. aldozas rna].
9- en Icl 8 O.
, Ass. Maagit leAn~kongae:::
gaci6 apr. 2l!-en kozos sz, aldozast veqzett esc sz. rniset szol. galtatDtt Istenben bold. prezeseert
'\ir. Li~bner [anosert es egykori
kcdves hitoktatojaert P. Hermann,
Tadeest.
A reAlgiffin~ sa. )ffice:::kong:::
regaci6ja
rnaj, 2-lim d. u. litania
•.utan a naguternplomban felava~:tast tart.

I

I

I

A Katb. legen~eg~let
apr.
25.' kulturdclutanjan
orornmel tapaszlaltuk, hum! zeriekara szcpen' halBd.' Dr, Magyary Guula
Karoly Kiraly eieteroi cs halalarol tartott k6nnyekig
meqhatoeloadast; Tobb .eprc "szaill' kozul -kivalt
Rideqnc
'Kirschner
Anczi cneke. Mivel a =Tatarjaras= C. operetta ....
re keszulnek
a.
fiuk, tobb kultur delutan 6sszlg

'II ,
I
I

l
t

I
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nem lesz. Majus 9-en vednoki
karuk tisztel etere a
Kaszin6
disztermeben
zar!k6ru
bankcttet adnak este 9 6. kezdeUek.
Jelen lesz dr. Kcnez Bela kepvise16 a megye es a varos
el6kel6seqei vel.

A biwAn~iskolai cuka»
t!il';stikus G~eemek;::ss6Detseg
apr. 25-en szepcn sikerlut szini
. el6adast rcndezett a polg. fiujskola tornaterrneben.
Uquesen
cs clevenen
mozogtak "a kis
szerepl6k: Kasznar Borbala, Rig6
Katalin, Kantor
Margit, Muller
Katalin, Horvath
Margit, Barcsik Ircn, Korponal Marg;lt, T6ta
Iren es Urban Piroska az «1'::16szobor- C viqjatckban.
Ahitatosan szavaIt Tota Ircn. 1\ »Puszrarozsa«
szirnbolikusan
jelenitctte meg az erenueket
es a
bunoket j61 rncqvalasztott
szereploivel: Zemancsik R6zsi, Mun-

)Ylaiusiaftatossag
rnajusban

lesz

l-en,

szornbaton

minden nap

este 6 6. Sz.

31-en

es

minden

este 6 6. I-en beszel

P. Richard, $:"8.n P. Mor;
P. Romuald,

beszcd

22-en

1S-en'

P. 'Ponqrac

29-en P. Narcis, 31-en P. Laszlo.
Ne muljon

el nap, h09Y

ne ad]

lelkedb61 viraqot Szuz Marianak.

kacsi Rozsi, Beszteri' Margit,
Balint Emilia, Barcsik Ircn, Kan^tor Margit, Muranyi J ozsef, Hotesz [olan, Bozso Etelka, ^stb.
A rcndezes
ugyessege
Polonyi
Rozsi hitoktatonot dicscri.
f( uea(gimnasium
ifjusaqi
enek- cs zcnekara
rna]. 3-an
hetfrin este 8 o, a Nernzeti-Szallo
naquterrneben
rrnisoros
estelqt

rendez.
A foedeuati6 eme1?tcana az
orszaq katolikus erettseqizettjeit
szeretettel ,hivja
szervezctebe,
mclq eddig 2000 aprodot es ^
Ieventer, 3000 oreg urat, 2500
nagy es kisasszonut sz~~laL
A
Iolvctelert
folyamodnia
kell a
hittanar aianlo sorainak
rnclleklesevel. Minden ilyen ugyben
felv'ilagositassal szolqal a: Cancellaria Budapest, VIII. ker. Rakoczi-ut 15.

Jubileumi k6umenetek: rna].
9- en a varba, indulas d. u. 3 a.
Ott beszcl dr. Saghy Sandor: a
bucsu es a Ieher majus, Utana
Szentscqqcl korrnenet, litania, aldas, Visszajovet
itthon majusi
ajtatossaq,
Maj. 13-an a varba
indulas d. u. 3 o, Ott beszel P.
Laszlo h. plebanos : A bucsu,
mint lelki segitseQ. A 'tobbi mint
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9~en. M.aj. lfi-an a^ ^
sz. [anosba
indulas d. u. 3 6. Ott beszel P.
Method: a papasaqrol. A tobbi,
mint 9-en. Maj.:24~en ind.a varba
d. u, 3 6. Ott beszel dr. Saghy
Sandor: Hii raqaszkodas az Egy~
hazhoz es a tekintelq tisztelete.
A tobbi, mint 9-en. Az, otodik
korrnenet szeptemberben lesz.

elsoaldoul.sok: maio 2-an d.
e. 8. 6. az abonyi es ternplornteri iskola; maio 9· en d. e. 8 6.
a 'baranyuti iskola; maj, 13~an d.
e. ~ 6.' a Konstantin es a vasarteri iskola. Ezen napokon a 9
orai sz. beszed
elmarad, mert
az .. elsoaldozas
szertartasa
kingulik. Hanu cdesanua es apa
aldozik gyermekevel?
I

.Kiskunfialason

P. Lombos
Laszlo h. plebanos tart a hiveknek apr. 30-tol 3 napos lelkigyakorlatot.

Papi

gylilesen :

beszcl P.
Richrard,

Endrodon
Laszlo [aszapatiban P.
rna]. 4-en d. e. 10 6.

Mai. 5;::en d.' e. 10 6. a korne
rnurv idejcn mcqoltekert
szolqaltat a varos gyaszmiset a nagy~
ternplornban ..

}Y(Ai. 6;::an papi gyul~s lesz
nalunk,
gyiilesen

D. e. 10
a

o.

sz.

jubileumi

nern akarunk

gezztik el el6z6leg

.sunkat I

Volt

szolqaltatjak.

varternplomert

Halat er-

sokat

hogy

Rerneljuk,

es

a

filradozott.

mar

megkapta

b6 jutalmat. R. i. p.

Keges~tjag6 napok,
kerleles

es

a

rneq-

enqeszteles

napjai.

M.aj. 1O~en hetfon d. e. 7 6. indulas a varba, rnaj. ll-cn

ked-

rna],

12-en

den a

5Z.

szerdan

[anosba,

a Xaver kapolnaba.

Ott

S2. mise es konyorgesek.
A sz, ftnna;::oltagga egy
antipendiumot
tartcritot

ft

Isten fizesse
Ha

eszrcvesszuk,

jclezzuk a plebanian,
ovintezkedesek

meg.

gytijtenek

tcrnplornca

harnis ivvel.

01-

isz», Abo-

ajandekozott

nyi Iozsefne.

szep

es egy feher

hO~:j!:J

az

meqtortenhes-

senek.

Begseny Bela
gat6t

nyugalomba

penztigyigazvonulasa

kalmaval mi is halasan
lomunk

sokat

cs

tettek.

A

minden jo Megjutalmazoja

ve-

rnozza el szeretetevel
bucsu.

temp-

szoval

Ha

S~. }anosban

al-

jegyez-

akik

erdekebcn

tettel nagyon

~J!Jona-

no-

demel, mert az iskolaban

bucsurol

varni,
sz.

vendekei

Tadcert.

zuk fel azok kozc,

rnajus 7-en!
sokat

P. Hermann

mise. A

beszel P. Laszlo h. plebanos.

elsopentek

^
JYlAj. 9;::en d. e. 8 o. gyasz\ mise lesz Istenben
boldogult

hal-

l '

rnajus

16-an

143

,

,

Sza2 eszlendd 610.,
Jar]Q ez a
.S6dar; kolbdsz.dcqndo
ANC'I{-05 kaye cs ok a jo!

nora. .

S TAT

.1,S Z T I K

It.

Hazassaqot kctottek rS Papp
[anos es Schupkcqel
Katalin,
Szabo Mihilly es SU~il Roza,"
Meszaros Imre es Kiss. Terezia,
Kovacs Sandor es. Csccsei [olan, '
Reichart Ferdinand es Puchauer
[ulianna, Dobos Laszlo es Tessi
[ullanna, Rezmuves
[ozsef 'es
Csak Maria, dr. Pauka Tihor es
Krist6ffy Ilona. Imre Mihaly es "
^
Sebestuen Roza, Gyore Ern6 es

I

Halla Gizella,. Varqa Ferenc
e
Bcde Lucza, Kovacs Alajos es
Csollak Maria, Hamza Dezso es
Acsay Ma'ria. [uhasz Sandor' .es
Antal Veronika,

SZ~RK. OZENETEK ..

K M. Igen, bun. Minden. rsklamala,st s'zemel!:les~1I vag!:l. ,irasp,an

pi

a ebanian , aV?9Y
szcdonel
jelentsiink
rcndbehozhassuk.
P.
'-».

.pe.\1Zb~-,
be" hog!-j
M. Miildaz,
.8
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ami Isten cs az Equhaz pafancsai ellen van, a sz. gyonilshoz
tartozik. fclUlfizettck: Dusek Bela
78000, ozv, Magyar palne21000,.
/ Horvath Antalne . 11000, Harnzi
MaUme 6000 K. Halas koszonet
a szives mcqertesert.
Szerkesetesert eli kiadasert
felelOs P. Majs3g Mor.

£f

edgyesy

.1'

Tarsall

CS

magyar kiraly epUlet

I

-

radio es villanyszere16k
Piac-ter.

.

Raktaron

,nlinden_;

nernu villarnos szerelesi es
radio alkatreszeket,
csitlarokat, e9Q testeket.

;

a.Szolitl

I

tartunk

a
a
.

..s

arak, gyors 8S poulos kiszolgalas .

~m:amm:a~JS§'

! a:_J',UO:(JXJ,:ltllUt:rno:l_J:l
rUQOBETEGEK;
suluos
gyornor.> sziv.> vesebajosok
kiquogyulasahoz megkiildi uj sikeres
cljarasat es receptjet DR. BALOG
GEZA
v.
h.' korhazifoorvos
G YO GYINTEZi:TE.
Budapest,
grof Zichy [eno-utca
23. [Levclre v~iaszol.)'
'
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C&l
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IICSOLLHK
Xl
. ):(

I

S

rofos es noi divataruhaza
S Z 0 eN 0 K'

VIZTORONNYAL

a
9
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SZEMBEN.

LEGOLCSOBB
~evasarlasi . Iorras,":

t(_tDnItox,~~_tf
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i ImakonYV8KOt, n. OIVHSokat, husvoti kopcslapokat,
VARGA

GI

v ••••••

0_.

disZBS levolpapirokat

JOZSEF

kCSnyv-as p~pirkereSkedasaben vasilfolj0t;l.
: S z 0 I n 0 k 0 n,
(Kintzler akszerasz hazaban)
.P i a c ~tar.
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A K LAs
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HARANG-ERC(JNTODE,
HARANGFELSZERELES
H'ARANGLABGY AR

Budapest,

VI., Franqepan-utca

•
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SZ L EZ

i
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VARGA JOZSEF

0\
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77. sz.

-

konuvnuorndajabati,

Szolnok,

:

:

(Sajat hazaban.]
Telefon: Llpot 913-53.
I
A nyugati p.~u.-t6l indulo BUR vasuti -Orhae- meqallohelp. A.B.C.], kocsik
.Hz 1900.evi parlsi vilaq-, az 1921,es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranpercrnrnel es az 1925. evi kezrrnitpari kiallitason m. kir. allarni diszokleveIlel kitiintetve.
Szamos' egyhazi elismer6 level.
Nyomatott

.
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FERENCU,

Gorove-u.

-

,

HITBUZ6ALMI
ill. evfolgam 10. szam.
1926. majus h6 15.

ES TARSADALMI LAP SZOLNOt~ON,
Szerkeszti:

,

filugjo!onik mind8n ho 1. 88 15.
B!BlIOTHECA' ~
; FRAHCISCANA'
,HUN8ARIAE
~

Szerkesztoseq

P. Majsai M6r ofm.
Tarss zerkeszto :

P. Raffinszkg Bornuald ofm

es kiad6hivatal

Ferencrcnlli plubania Szolnok.
Kiad6tulajdonos:

fcrnnmndi

zarda

Szolnok.

0....""u
....t a lc t ku.....
n K,
l,;-

mikor az eszmenuekert. kiizd6 emberek szfve osszcdobban, Mintha meqereznok szcmuk raquoqasabol az erot,
arnibol nagy tettek n6nek. Ihretodeses szavukon keresztul
az er6sod6 katoltk us ontudat melegsege suqarzik rank:
orulunk, hogy egymasra talaltunk.
-,
Valarni folernel, hiszen magunk fole kerekedWnk.
A zug6 szelvesz epito. lehelete erzik rajtunk : ledoltck a
valaszto .Ialak. I\ katolikus szeretet egyetemesen ornlik ki,
mint az eltet6 nap sugar. Mintha az Etevenito elete szii-'
. letctt volna meg bennilnk .. " .
Maskor az orokds noqatasra moqorvan Iordultunk
el, nchogu valami

meqtalaljon

bennunk

mozdulni : most a

lelkesites edescn zeng6 muzsika. Ahitatosan szivjuk rnagunkba,
hogy bennilnk
maradhasson.
Behatol oda a
n;telybe, ahonnan uj vaquak, kedvek, tettek ebrcdese hallik.
. Kiomlott a Szentlelek tuze es .a lelkek
nem tudnak nuuqton rnaradni : edes kenuszer erolteti oket, Szinte
latni, mint nuilnak a tulvilaq viraqai, hogy illatos lehessen a szentelu, az elet, Illataid vonzanak minket es h~lktink meqszentelo fertyed utan sovaroq,
. Oh jojj el Szcntlelek Isten, hogy egy szlvnnk es
':9Y lel.kilnk legyen!
.-mm.
l

lIra peldanyonkint

1500 K. Negged, eyre 9000 K.

,
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Ieruzsalem.
[Folutatas]

A sz. Sir rnai bazilikaia
tehat a keresztesek
rnunkaja .. Kisebbnagyobb .valtozasok
tortcntek ugyan rajta, de lenyegebl?n
nern
valtozott. 1808-ban
a bazilika helseje tuzvesznek
esett aldozatul, melu alkalommal
a hatalrnas kupola is
Harnarosan
kijavitottak
a^
^
^ beszakadt.
karokat, de el is csufitottak
ezzel a bazilika bclsejet, mert a kupolat
tarto karcsu oszlopokat
hatalrnas pillcrekkel
valtottak ^
fOI ^
es a^ ternplorn
kozepltaiojat
otromba csupasz Iallal vettck koriil a gorogok,
rnialtal a
bazilika eqesz belsejet ~tonkretettek.
A bazilika 1917 dec. 8-ig torok- birtok
volt.· Kulcsat
torok
^ rom. katholikusok,
mufti orizte. A
gorog keletiek, szakadar
ormenuck,
szirek es koptok
vcqeztek
benne
istentiszteletet.
A torok hatosaqok
allando ~yiilolettel .viseltettek
minden keresztcnu
vallas irant
es epen
.azcrt csak oriasi penzaldozatok
Bran sikeriilt
meqszereznl
a joqot,
hogy a sz. Sir lrazilikajaban
veqezhesscnek
istentiszteletet.
A bazilika
[avittatasat a torok hatosaq nem engedte, innen van, hogy az addiq
borzaszto
elhanyagolt
allapotban
.volt. Falairol, mennuezeterol
nerncsak
a Iestek, hanern meg a vakolat is sok helyen lehullott.' Kiviilr61
ha.sonlokepen
ilyen siralmas kepet mutatctt. A zarandokok
szazczreinek
lelket naquon bantotta
a fold legszebb
helgenek ilyen szeqcnues
lerongyo16dott
allapota, de remeljiik,
hogy a rnostani
anqol : protektoratussaq alatt a hcluzet ott is meqvaltozott.
Miutan diohejban ismerjiik a sz. Sir bazilikajanak
tortenetet es
tudjuk, hogy a rneheben rejtett ket dnlgagyongy
: a Golgotha es a sz.
Sir valodiak,
ne tekintsiik a kornqezetet,
hancm az a lelekemeld
tudat
hassa at cqesz valonkat,
h09Y azon legszentebb
hely elott allunk, ahol
meqvaltasunk
veqbernent,
labainkkal azt a sziklat tapodjuk
cs ajka. inkkal csokoljuk, melyet [ezus Krisztus isteni vere egykor
olu
bose'\
gesen ontozott.
'
A bazilikanak
MIre nezo hatalmas hornlokzatan
ket szcp nagy
kapuja van. A bal kaput 1808-ban befalaztak,
hogy a Kalvariara
meg. epithessek
a^ rnasodik foljarot. A
parkanu^ kapuk Iolott szeles, diszes
zat. huzodlk veqiq a bazilika homlokzatan,
A parkanuzat
Iolott ket hetalmas ablak vall, rneluek rcszint a vilaqitasra, _reszint pedig a bazil,i,ka
hornlokzatanak
j61 sikerult diszcul
szolqalnak.
A bazilika
frontjanak
jobbjan latjuk a.
.^ hajdan diszes tornyot.
Amint a bazilikaba
belcpunk 'par pillanatra
meg kell allanunk,
hogy 'szernunk megszokja
a ros~zul vilaqitott bazilikanak
Ielhomaluat.
"

'^

147
r

) 'i. :

Balrol kozvetlcn a fObejarat mellett latjuk a sz. :Sir bazilikaiat
orz6.
torok katonak divanjat, hol [eruzsalernben
valo tartozkodasorn
alatt
alland6an' kef torok katona henuclt a szonueqcn, hol ciqarettazva,
ho]
feketet szurcsolve, vagy a manqsl rnellett sutkerezve.
Ezek voltak a
torok hatosii.!J reszerol a bazilika orei, kik allandoan fegyberben voltak
es az volt a hivatas uk, hogy ot vallasfelekezct
kozott, melqek a bazflikaban tartando istentiszteletre enqcdelluel
birtak az osszetiizest,
haboruskodast
meqakadaluozzak.
[obbrol befalazott kapu mogott eszrevesszuk a Kalvariara Iolvezeto gorbe lepcsot, a gorogak Iepcsojet, A bazilika ajtajaban' 'rogtOh
szernunkbe otlik a sz. kereszt kaye. Ez egy 2'70 m. hosszu es 1'30
m. szelcs rnarvannual szcqeluezett es fedett szlklatomb,
mel yen az
osregi haquornanu szerint [ezus Krisztus sz. tcstet a zsid6 szokasok
szerint bebalzsarnoztak a kercsztrol tortcnt levetcle utan, mielott azt
a sirba helueztek volna. A sz. kenet tovenek kef vcqen harem-harem
hatalrnas gyertyatarto van oriasi, tobb mcteres gyettyakkal, rneluek: a
sz. Sirt orzo ferencrendi baratok, gorogok tulajdonai, A sz. kenet kove
.
""folOtt pedig hat darab csinos orok mccses. eg allandoan,
melyeket a
a Ierencesebaratok,
a gorog es kopt szorzetesek
qondoznak.
(folytatjuk)
P. LOMBOS LAsZLO .

.........
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Hermann
M&ilAMiltM'

\

J!

\

I

Tade.
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Amikor e nevet a «Katolikus Elet« hasahjaira irom, simi szeretnenk. Simi, mert nemcsak iskolatarsarnat, nerncsak jobaratornat,
de
egy aldott lclku paptestvcrernet veszitettcm e.1 obenne. Nern hiszern ,
hogy volna' Szolnokon valaki, aki 0f nem ismerte es aki az 6 nernes, •
joszandeku csondes munkalkodasanak tanuja ne lett volna.
Apr. 19-en [ott a rnegdobbento gyaszhir, hogy Hermann Tilde '
a budapesti Verebelui- klinikan meqhalt, Az 6 halalaval tires lett az
inarcs-kakucsi templom, mert elkoltozott beldle az clso [opasztor.
26 eviq rnukodott e nernes varos szolqalataban,
mint szerzetes-pap Js mint hitoktato-lelkesz
2 eviq az elerni iskolaban tanitott es
2l! evig a polg. leanuiskolaban. Es hogy becsulettel toltotte be magasztos .hivatasat, bizonyitja az .a nagy tisztclct es -raqaszkodo • szerctet,
arnelgben Szolnok varos koaonseqcreszesttette.
.
Hogy ki volt Hermann Tadc, megmondja az.a sok czer: tanitvang, akiket negyed szazadon keresztill olu- szcretettcl es gyongedseggel alakitott.
I
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Her~ann TaM munkas, ' j6 ember volt, aki kivette reszet
minden vallasos es hazafias akciobol es akinek ncvet leqinkabb
a
vari: templom ujjaepitese orokiti meq Szolnok varos tortenetebcn.
^
..
Dr. Lieber Janos puspoki biztossal karoltve 1920- ban kezdett
munkahoz, hogy a rornariok agyugoly6i alta! rornba dontott varternplomott fO:Jepitse.: Elottern ^all szep szal alakja, ammt sarban, vtzbcn,
j6 es rossz idoben Iarta Szolnok varosat, hogy egy-egy tegliitt . kerjcn
.a templorn felepitesehcz cs fuvart az anuaq bchordasahoz.
Es nagy
ugybuzg6saga es Iaradsaqot nern Ismero munkalkodasa
a rornokban
hevero templornbol eg!:l kedvcs, egyszeri.isegeben is Icnues Istcn hazat
varazsolt eld.
Ha nem is egyedLiI az 0 erderne a vari templom restauralasa,
•
,de azt elvitatni nern lehet, hog)..)az oroszlanresz az ove.
E91Jedi.ili vagya az volt, hog!:l ebben a templomban f~ytathassa
papi rnunkalkodasat, de e vagya nern teljesi.ilhetett. 26 evi buzg6
munkalkodasa utan, Inares-Kakuesra
keri.ilt, mint e kozseq elso lelkesze. ptt elt, teljes szerenuseqben, hivei szeretetetol korulveve.
Mig
eg!::lveszedelrnes beteqseq tarnadta meg, arnelutol szabadulni
neff!
tudott, Bar eros szervezete kuzdott a korral,
de veqre is - mint a
vihar a. hatalrnas tolquct - derekban torte kette. Hiszen csak 57 eves
volt; az cletnek
cs a rnunkabirasnak a leqszebb
korszakaban,
Es
meg kellett halnia : itt hagyva 80 eves edes angjat, tobh testveret,
sok jobaratjat cs tisztelojet.
Es most ott nyugszik az inarcs-kakucsi ternetoben hivei kozott ; maqaval vitte az elet minden. kuzdelrnet; minden csalodasat;:
. Van a klaszfkus koltonek ~gy szcp mondasa : Nom omnis
marior.! ~\ire' az 0, orokhazaba koltozott lelke azt valaszolia : «Elek
en mindorokke !~<E rernenqben viqasztalodjunk, kik szeretti.ik es tiszteltiik ot es e rerncnuben irnadkozzunk erte : «Adj Uram neki csendes
nyugalmat !«
RADVANSZY JOZSEF .
i
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Aldozatos Iclkck.
.-to.

,

.I '. :'VaI-ahol eg!:l kertben lattam egy 9!:l'onyoriien viraqzo alrnafat
es kozel hoz~a' eg!:l remek rozsafat, A rozsafa szornoruan hajtogatta
viragait es hagyokaf's6hajtott.
Mi 'b'ajod? _:_ kerdi 8Z almafa, '_ Neill
erdernes ~Ihr! valaszolu
rozsaja, Ug!:lan te kis boh6! hogyan beszelhetsz igy!? - 'fedi 'az almafa. Hiszen Urunk- Teremt6nk oly szepnek
alkotott I Viragaid olyan szepek, mint az emberek area; illatod pedig

olyan kedves, mint a tiszta lelkek irnadsaqa, iqaz.: rnondotta a rozsafa.
De mit hasznal nekem FI szepscq, az illat, arnikor ion az ember es,
kegyetJen kczevel Ietep, majd beletuz qombluukaba,
vagy .odatuz a.
hajaba s ha mcqunt, eldob es betapos a sarba, o», ez nagyon faj~.
dalrnas nekem! Nines igazad! feleli komoluan
az almata. Mi ne~f'
azert vagyunk a vilaqon, hogy a magunk kedve szerint eljiink, hanem,
azert, hogy szotqaljunk anpa'k a nagy, to~venynek, !Vlely az Isten ke~·
zebo! ercd. Latod, nekern is szep viraqaim
vannak : m.~ghozom,· ad
9yiimolcsot; majd jon az ember, letepi aqaimrol az almakat,
fogja a:
keset, kettehasit es elfoquaszt : maqvacskaimat
pedig szetszorja
es
cltaposa. De azert nem zuqolodorn, mert tudom, hogy nern maqunkert,
hanern az ernberekert vaquunk teremtve.
Ebben a kis mcseben naquon sok iqazsaq van elrejtve, ]\mint
az a rozsa es alrnafa rncqhoztak az aldozatot az ernbernek, ugy ke]l
nekunk is aldozatot hozni azokert, akikert clunk, mozgunk es vagY4nk.
]\z any a aldozatot hoz,: amikor gypnnekenek ad eletet, Mert sokszor ,
aldozatul hozza eqeszscqet, szepscqet, fiatal eletct, ]\z apa aldozatot
hoz, amikor eqesz cleten keresztul farad, izzad, dolgozik gyermekeiert, Nekiink is aldozni kcll, meg pedig sokat. Ne kerdezzctek
kiert ?
miert ? Hiszen tudjatok, Ezert a szeqeng,
agyongyotort, aquonszanalt
edes magyar hazankert : e rnasodik anuankert, Mprt mi ez a magyar'
fold? Ezer eves nagy aldozati -oltar, arnelurdl a bekes es veres aldozatoknak elfoquni nern volt szabad.
]\zt rnondjak, nagy titok <IZ clet. En pedig azt mondom,
az
aldozat meg nagyobb .titok. ]\z Istcn csak kezcnek erintesevel
szaz
vilaqot, ezer elctet terc.nthet ; de hog!] az a'dozat torvenuet lelkiinkbe ..
. plantalja, szemelgesen
Kellett eljonnie es kituznie
az aldozat
csoda'Iatos Ioboqojat a Golgotha tetejere, Krisztus volt az elsa nagy aldozat,
aki Iellepett arm a keresztre, hogy akik borzadva jarjak az elet Golqothajat, orok'vigasztalast
talaljanak Nala s akik mindent elvesztettek,
azok benne mindent meqnuerjenek.

S ezt az aldozatot a boldoqsaqos
rnaqa is Iajdalrnas aldpzat volt. Aldozata
beriscqnek.

Sztiz Maria adta nekunk, ki
egy nagy, de bunos em,
'

Mi - magyarok - kulonosen kell, hogy aldozatos
lelekkel ..,
hodolo tisztel=ttel viseltessunk azori 'No lrant, aki hazank"t
»anny.j.
balszerenese kozt«,' ezer even at 6vta, vedte, s a~it a magYf:tt:»Nagy:
Cjsszonyanak« is nevez. ]\ sok j6ert nem i,{¢I; 1.oli1nk l1}a~~~arial a
Nagyasszonyunk es~k e~t: Legyiink ~Idozato.s lelkek es sze;ressii~ f?h
fiat, az Ur Jezust

~t

H5Q
" , 'Legyiink _aldozatos lel~ek az. irnadsaqban, mert a buzg6 irna a
~zhrnekigaz
gy6ngye"mel~ a )elket .Is,tenhQ~ vezeti, bizalrnunkat ef()~\
siti cs akaratunkat nagy tcttekre heviti,
"
,_
-Legyiink
aldozatos
lelkek
a
munkaban,
arnelu
altal
.
Istennek
.
\
^ hazankdicsoseqet, lelkiinknek bekesseqet, testiinknek ~geszseget, ,es
nak- fenmaradast blztositunk.,
'
Legyijak 'al~zatos "letkeJ{ az erkolcsokbcn, arneluek nevelik a
k6:Zelet 6riasaH, '8; t'is~ta becs'i1lef pcldakepeit, a csaladok
orz6;mgyalait es a haza' hliseges' fiait es leanyait.·
..
Majus havaban vagyuhk. Annak a j6 Anyanak friss viraqok,
eI6, hatalrnas torzsek, ujIelkek kellenek!
Kath U~rfiak! L~gyetek buzg6 katonai Marianak;
ti pedig
lIcel'.;nok -:h>-gyetek.e16.vira:gaC ~ j6 Anylmak, de ne csak a tcmplorn-.
ban, hanern az, el~.tben, :a csaladban, az iskolaban,
a munkaban, a.
szenvedesck oraiban cs-rnindenutt.
RADVANSZKY]OZSEF
.
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P. Cothonau Bertrand Q. P., ktilonos esemenut beszel cl hitbirdet6i eletebol, Ncmreq meg K6zep- Tonkinqban
Lang-son
es Caopang apostoli pref'ektusa volt,
,
'
.
19~4.m~jusahal1 torten], Thos torzsebo! valo egyik hitujonc
sulyos bet~g')ett,~, Egyik n,~p k~rte feleseg'et, hivassa el a hithirdetot,
,hogy, neki a, keresztseget Ioladja. Keresenek
mcqlndokolasaul
egesz
hatarozottsagqal
hozzaftizte : »Mert harom napon belul meghalo~« A'
jQ .asszong ugyancsak rneqijedt ; biztositotta Icrjet, hogy meg egyal~al*n .nern @\yat:lbeteg es kerdezta vegiil, honnan is tudhatja
ezt 6
tulajdonkepen, »Biztosan tudorn« hangzott " a nyvgodt valasz, - »rnaqa
[ezus Krisztus rnondotta nekem, - »Hoquante ]ezus Krisztust
lattad P «
volt az.' elkepedt ' kerdes. ,»lgen« - valaszolta a ferj egyszeriien »'en ketszcr lattam 6t es mondotta nekem: harorn napon beliil rneq.halok> Az asszonu mero alomnak tartotta az cqeszet, d'e 'ferje
nyu- ,
go'dtan alli~t(jtta: >~Kizi!rtdoloq, hogy almodtam: rnikor J ezus Krisztpst
'IMtan(I~ t,elj~esen;ebren vo Ita 111«. Amaz r69ton to'V,abb k~rqez9s,k6d6t,t,
mi1Y~~lvolt M't ap ndvi:'>z,it6. »;0, .6 szebb volt, mintscrn ~t1 megmond-'
.hatuarn; r'uiulia :f6,~sege~ 'volt,' az ot klsero ket szemelu is nagYQt1szeprie,k' latszott, .de nern, ohjannak mint 0«. Amidon pediq az ass20ny tudni
~karta, 'mit mondott, tovabb fo.lytatta a' Ierfi : ~Oly maga~~tQ:,s 401.96\i'~t
e ,

mutatott nekern, hogy' le sern irhatorn, es mondotta
nekerrr : l\ tempjombo: j6v6k, hogy tudassam velcd : a "Nagy orvossaq" , vetele " utan
meg fogsz halni. l\zutitn rnindiq nalarn leszel ^
l«.
l\ misszionarius eljott es nern kis zavarba jutotf rnert a ferfi
,egyitltaltalan, nern latszott oJyan bcteqnek, hO,9Y,komelq eletyeszelyb'en'
forqott volna, Ugy kiszolqaltatta .volna a sz~ntseg:et a; f,eln6ttek Szama'Fll
.e16irt oktatas nelkul is,' igy azonban vonakodott, pe: 'mjd6ti ,'a beteq
nern sziint meg a sz. kercsztseqert rirnankodni, 'vegre 'a hithirdet6 fl
harmadik nap kiszolqaltatta neki az istenfiusaq
szentscqet, a ~nag!-J
orvessaqot".
Ep idejebcn, mert uqqanaznap . meg halt 'a beteg, arnint
megmondotta.
s .
·;t
l\z esemeng cqesz rcndkivulinek latszik. De, rniert nem teljesithette volna Krisztus betu szerint is a poqanuok 6s1 kereset • »[ezust
akarjuk latni«, hogy a szegeny ernberi lelket meqvlqasztafla cs azutan
az altala rcndelt papok es kozvetitok altal kezen foqva vezesse
on..:
maqahoz ? (Die Kath. 'Missionen 1926, Mar~. 83,)

~5si5i 5~~~fet?enc 2,92l.409
J

fta 1

Sz. Ferenc elsa rendje a szazadok foluarnan -harorn aqra szakadt : a) a kisebb testverek vagy altalaban csak ferencrendiek, p) kapucinusok es c) minoritak, Mind a harem aqnak szabalual sz. Ferenc, 161 szarrnaznak. l\ minoritaknak meqenqcdte a trienti sz. zsinat 1563-ban
hogy kozosben lehct fekv6 birtokuk. A. Ierenciek es a kapucinusok
nem fnqadtak el ezen enqcdrnenut s igy kozottuk: aliq-van <mas ku- _
lonbseq, mint hogy a kapucinusok szakalt viselrrek es csukluajuk kisse
mas alaku. [lnncn a nevilk.) A. kapucinusok csak a XVI. sz. elejc ota
vannak.
'
'A. 70() eves. jubrleurn alkalmaval egy-ket adatot'· kozliink _'sz.
Ferenc nagy csaladjarol. Sajnos, a' minoritake meg .hiitnyzik. Ezekb61
:is lathato, milyen nagy seqitscq ez a Ierences tabor a kill do ltnyaszentequhaznak.

.

.

_

l\ kiseab testverek' fofrn] vagy «ferencrendieke alkotjak -, st.
Ferenc csaladjanak legnagyobb aqat. Van 100 tartornanpuk 'vagy fug;'
qetlen kornmisszariatusok
1728 hazzal es 18,753 ta9gal" akik ki:izUl,
'9853 pap, 2534 kispap es 5207 laikus testver : a'" tobbiek' ujoncok,
vagy, ieloltek., A szcrafikus kolleqiurnokban 6002 tanulo kepez! magM.
A .masodik rend v. klarisak szarnlal 586 zardat 11563 'laggaL Barrria:..
^
-dik rendi k6zseg van 10,.828, tagjainak szarna 1,6'82.030. ,>ill III.:: rend
mostani taqjai k6z6tt van: 12 ersek, 32 puspole, 3· 'prelatusj.: 6t<apos ..
toll prefcktus, 4 misszi6i fonok, 2 apostoli adminisztfator, a,!sz. kong;.
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rcqaciok Ipapai fohivatalok] 27 konzultora, az apostoli penitenciaria t
konzultora, a rornai papsaq 1 exirninatora, 10 apostoli penitenciarius :
(gyontFito Romaban). 2 professzor Rornaban a papal -szeminarilrmbanr'
Ellat 57 rnisszios teruletet 2885 ferencesse1
akiknek scqit 773 IlL
rendi pap ¢s 4659, nover a II. es III. rendbol.
,
A kapucinusoknak van: 53 tartomanuuk,
928 hazuk
10.19&
szerzetesscl, 61 uionchazuk, 81 szerafikus kolreqlumuk
3335 tanuloval, 177 zardaban Iako III. rcndiek, 8291 HI. rcridi kozscquk 1,128.115
taggal a vilaqban .. Vezetnek 5l! rnisszios keriiletet,
mcluek kozfil ().
europai. 16 azsiai, l! oceaniai.rti
afrikai. 3 eszakarncrikai,
22 kozep~s delamerikai. Ezen missziokban dolgozik: 1171 rnisszionarius : 826,'
atua, 27 klerikus, 318 laikus tcstver. 52 atua es 51 laikus testver
benszulott. 1925-ben' 128 fercnccs atua ment ki a rnissziokba,
akik
k6zul 35 olasz, 31 spanuol, 19 nelT\.et, 8 hollandi, 8 belqa, 7 angol
es' 6 francia. Zardaban lake harrnadrendi van 83785.
. Ezek szerint az eqesz vilaqon (a monoritake
nines benne}
van : 19118 III. rendi kozseq 2,810.1l!5 taggal, akik jobb kezci a pap- . ~
saqnak es tarnaszai az egyhaznak.
Ezek alapjan latiuk, hogy sz,
Ferenc fiai vesznek legnagyobb reszt a missziokban
is, rnert a rninoritaket nern szamitva, vezetnek:
111 rnisszios tcruletet l!056 szerzetessel, 773 harrnadik rendi pappal cs l!659 noverrel. Ezt az oriasi
szervezctet ohajtia se~iteni a ferences misszioszovetscq,
rnclq varo- .
sunkban egyre jobban kezd virulni. ,Bar csak rneqnuilna
a katoliku.sok szive es nem sajnalnak mar azt a kis aldozatot a' hit aldozatos..
munkasaitol ! Imadkozzunk naponta a missziokert I
~.,

_

J

..........

"A Magyat! Fet!fiaK Saervtkorona Sz6oetsege:
kerete.ben akarjuk eg-yesiteni politkai kul6nbseg nelkul, de a mostani
politikai keretek tiszteletben tartasaval azokat, akik a Iegitimizmus 11ivei es Szent Istvan Koronajanak regi fenyet visszaallitani.
Nern ,partharcokat akarurik, han em azt, hogy a kiralysag visz",sz.aalli1;asan~k umjet>en minden magyar, belatva iqazsaqainkat, egy taborba gyuJj6'1, ii}'ert ez nernzetunk erdeke. Ezzcl szernben a kiralgvalasztas al~asQ" a kiralysag'tekintelyet
es aldatlan harcoknak tenne ki,
az orszaqot. Ebbo! pe~ig eleg volt.
Nckunk k,:)l ei6kesziteniink a talajt, hogy II. Otto' Ofelseqe, mint
egyedill jogos ...uralkodo a ke1l6 id6 mcqerkeztevel, a nernzet akaratab?1 Szent Istvan korenajaval meqkoronaztassek
s nemzetiink dolqozo
tarsadalrna Vclc holdoqabb id6t erjcn « K6r6d!:l Katona Janos.
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Reszunkrol orommel latjuk e nernes mozgalmat. Hiszcn a torvenu
tisztelete
a nernzet alapja. 1\ magyar ncmzet is addiq dacolhatott minden kiilsQ es belso ellenscqqel, amiq
torven!l es a tekintelu
tiszta-'
lete nagy e~ysegben tartotta. Ugy halljuk egye'~~ent~ 'hbgy .Szotnokon
komoly' elemek ohajtanak e szcnt celert dolgozhi' es ~eg'yseges
tabort
alkotni. Azt is meqallapitjuk
es kijelentiuk,
hogy
e rnozqalom
nem

a

azonos a Kat. Noszovetseqqel

l

.
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Oroszorszaq

rernenue Rorna.

Vag!J ki 94akorolja iqazan a . szeretetet~
" Egy el6kel6 ncrn katolikus amerikai 'f0IY6iratba.~"
ban nernreq egy' oroszorszaqi
nern egyesult ' pap levele
amely elenk szinekkel
ecseteli azoknak borzalmas sorsat,'

az

»Q~}1odk:<;:"

jelent 'meg,
akik Orosz~
orszaqban kereszteru; hitirkhoz huck rnaradtak .. l\ szerencsetlcn orthodox
pap tobbi kozt ezt irja :
'
»1\z elvtarsak
ki akarjak irtani a keresztenuseqet
s mivel latjak, hogy ehhez nem elegend6 az eyyszeru rcndelet, lopjak, raboljak,
pusztitjak
az egyhazi vagyont es intezmenueket
.s kill6nos ororniik te'-'
lik abban, hogy a, templomokat valoqatott ocsrnanqsaqokkal
meqszentseqtelenitik, Mindenekel6tt
pedig mindent
elkovetnek,
hogy a papsag

eletet elviselhetetlenne tequek s valosaqqal'
mindenebol
kifosztjak.
azt kerdezi maqatol:
hat igazan
nincscnek mar' neniesen
lelkek a vilaqon, akik valarni . kercsztes hadjaratot
szer, vezncnek a qonoszsaq es kcquetlenseq a mcqszallottaival
szcmben 's
mcqszabaditananak
bannunkct ? Olgan nuomorusaqban
vag!Junk,
hog:y
el' nern lehet rnondani, }\ vilaq legfOlebb kulsd szenvcdeseinket
latja.
kifoszfatasunkat a raqalorn es g(my ozcnet. De ki latja aZ?kat a test1\2 ember
gondolkod6

vereinket,
akiket halalra kinoznak a bortonolsben,
akik
piszokban
es
t'
betegsegbet'l
fekusznek
evckiq
a kazarnatakban,
mig csak: meg nern
halnak? F6Ieg a csalados papok hcluzete ketseqbeejto. Lakasunkat elvettek s a sz6 szoros ertelmeben
tclen-nuaron
lakas ,nelkul
vaquunk,
mert papnak a szovjet lakast nem ad 's hiveink a
fenyegetesek m'iatt szintcn nem rnernek befoqadni minkeF Gyer~ekeinket
sernmifele iskolaba
be nern, foqadjak, Meg fizikai murikat
scm
engednek
vallalnunk,
mert azt akarjak, hogy ehenhaJjiiil'R .. 'Klzarqlip"
kolduJas~al
, tengefjuk
eletiinket. HoI vannak a keniszten!j'ek
az' egesz viJ'ilgon~'hog~
haqunak minket ily nyomorusagban
eherivesznf?
Csak a '~apa segithe't
r(jjhmk. f.. segitseg
csak kivUl~61 jonet" es. soklin"'tekiri~eneW s6\'1'~rszerll~el R6ma ~s a ,~apa fe.le«,
"I
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, A papa mar szinte ercjen Ielul kirneritettc . osszes _ eszkozeit.,
h6napokon at vaqqonszarnra kuldte az elelmet es ruhat az orosz nyo':
morg6knak, nern .nezve azt, hogy katolikusok-e,
vagy prthodoxok.
De terrneszetescn 6 sern tehet mindent, f61~g' mi~tan orszaqatol. es
birtokaitol eroszakkal meqfosztottak s igy csak abbol adhat, arnit hivei
mint Pcterfillert ajandekoznak neki, Bizonuos azonban, hogy az orosz
nep rettenetes szenvcdese vegs6 Iokon a Romatol val6 elszakadasban
gyokerezik. Katolikus orszaqokban is lchct bolsevizmus, de csak rovid
ideig s -akkor is, idegenb6l hozzak, Amiota
Oroszorszag,
a, katolikus
eg!:lsegb61 kivalt, nerncsak vallasi elete, hancm egesz. kulturaja es belso
Iejlodcse veqtelcnill meggy@ngiilt. Ezt a gyengeseget" acari hatalom
kiils6leg elleplczhette, de a nihilizrnus es arnerika ordoget meqfekezni
nern tudta s. alkalmas pillanatban ki Kellett tornie a vcqiteletnek,
~
Vigasztalo leqalabb, hogy a megkinzott orszaq gondolkoz6 fiai'
most rneqis R6ma fele tekintsnek s bar a papai szcretetakcioval sernrnifele katolizalo propaganda nern volt osszekotve,
rneqis szarnos kivalo orosz ember, egyhazi es vilaqi, ebred\ ra a meggy6z6desre,
hogy
az orosz katasztrofa leqrnelgebb okai arna Ielki elarvulasban kerescnddk, amelunek a sainalatos egyhazszakadas volt a kiindulopontja .
•••••••••

1\' szegedi

kir. kath. tanitokepzo

intczet

I-se osztaluaba Ielvctetnek az t 926- 27-iki eyre azok a tanul6k, kik
eletiik 14-ik evet f. evi junius h6 veqeiq betoltik, de ·18-ik eletcvuket
meg 'el nem ertek, tovabba, akiknck erkolcsi rnaqaviselete
kif'oqastaIan es a' prilqari iskola, a qirnnazium vaqgrealqimnaaium
il1et61eg realis kola IV"-ik osztalqat sikeresen elvcqeztek, vagy a f91y6 iskolai ~evbcn
sikeresen elveqzik. A Ielvetel foluamodas tit jan t6rtenik.}\ folyamod6k
kervenueiket dr. mori Glattfelder Guula csanadi megyes piisp6k urhoz
cimezve az intezet iqazqatosaqahoz kuldjek, leqkesobb foly6 evi rnajus ,h6 31-ig.
A 20.000 koronas belyeggel ellatott kervcnuhez
a kovetkezo
okrnangok csatolandok: 1. szuletesi
anuakonuvi
kivonat : 2. ujkeletu
hatosaqi orvosi btzonqitvarn] an~l, hogy az illeto eptestil, erzekszervei
teljescn ege!:\zseges~k, beszelo ' szerve es szinerzcke hib~tlan cs hogy
a tanitoi paljjara alkalrnas : 3.. iskolai bizongltvanu, illetoleq Ielevi ertesito : 4 ujkeletu hiteles k6zsegi bizonuitvanu a csaladfo polqari all*s~t:,cbl,.,
v;;L9youi allap<?t~rol, jovedelmer61
es a kerve,n~ez6 . esetlege~
maganvag!:Jonarol, vagy 6sztondij~r6l, tovabba a csaI'idtagok szamarof,
azok eletkorarol es a csaladf6 k6zvetlen gondozasa alalt allo gyerI
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mekek szarnarol : 5. illetekes lelkeszuk bizonuitvanqa,
hogy vallaserIkalesi maqaviseletiik kifoqastalan, Minden melleklct 2000 }i:.;..asokrnenq
. belyeggel latando e1. J\kinek ujkeletti hiteles szegenysegi Dizonyftvanya
van, annak Ioluamodvanpa,
valarnint a Ioluamodvanu mellekletei beiyeg..'
mentesek.'
"
.
J\ folyamod6k a felvetelrol es a [elentkezes
idejerol leqke-s6bben f. evi julius h6 15-ig ertesitettnek, ha elozoleq p6t.i6lag evvegi
bizonyitvfmyukat bekuldik. J\ Iclvetel azonban csak az iskolai ev elejen az intezetben tartand6 orvosi vizsqalat, zene hallasi es szincrzeki
vizsqalat kedvezo ereGmenyenek rneqallapitasa utan valik ervcngesse,
J\ Ielveendo novendekek sern tandijat, scm vizsqalati dijat nem fizetnek," tanplrnanualapi
osztondijhan
es k6nyvsegefyben'
reszesulhetnek;
Minden katholikus vallasu novendeknek a kantorkcpzesben
rcszt kell
vennie .. J\z intezct novendekei 11 z intezettel kapcsolatos
ptispoki in...
'ternatusban k~dvezmenyes ellatast kaphatnak, melynek felteteleirol az
Intezet iqazqatosaqa vagy a szerkesztoseq
ad bovebb .Ielvilaqositast.
VagyontaJan, de peldas rnaqaviseletu, jeles eldmenetelti,
erngedetlen
szorqalmu tanul6k magyar katholikus tanulmanualapi Internatusi scqelyert folqamodhatnak.
J\z IGJ\ZGJ\TOSAG.
•

1

"I

•••••••••

)'lyilnak a' oicagoK.·
Majus .edcs lehelete arad. J\ lelkek erzckenuen
figyelnek. Rcmeg valarni a leyeg6ben, mint a tavoli vilaqok elhal6 zeneje.
Kicsi
szivek apro
karjai tarulnak az eg fele, Minden rnozdulatukbol
a TeremtO muzsikaja hallszik, Lagy erintesei mind edesgjtesek
'a .szebb
vilaqok fcle. .'.
,'.
'.
. "
. ..
,
Ngilnak a viraq ok es szep kontosukkel belenk koltoznek .. Feherre, fenqesre varazsolodik az a belso vilag'. Edes alakjaik rank
rajzolodnak. A Teremt6 szepseqes: qondolatai ragyo9'~ak - bel6Iiik . es
mi szebb reszunk rnozdulasara ebredunk. F61kivankozik Iii feledesbol c
vezetni akar . . .:'
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~ Saolrtoki Katolikus J\6$zot)etseg~
Regen egett katolikus ndi tarsadalmunk lelkeben .a vagy, hoglJi
egy taborban, kilzpj,o'n vall$;~unkerJ, equrnasert es a hazaert.
Ertheto,
hogy midon reqi vaquodasa, buzgalma szcp forrnaban es keretek kQzott rncqtalalja m(ikoctesi keret, sainte, egtj szora tomQ17il]~,
Maj, 9-en a Varoshaza disztermeben osszejott Szolnok katolikus noi tarsadalrnanak minden reteqe, hO~1!:legyhangulag es orommeY'
alakitsa meg a =Szolnoki Katolikus Noszovetseqet.« Lelkesedese me91
inkabb Iokozodott, amidon szornjas lelekkel maqaba szivta Balazs.
Benedikt? bences oblaj:a szep es kolto! lelkesultsequ beszedet,
Egyszeru es rmivelt egyaralit aterezte a ndi es anuai meltosaq szentseqet.,
MindemjJkiik szivebcn a munka cdcs vagya ebrcdt : dolgozni inaqamon es masert, hOGJYturhetobb,
osszhanqosabb'
legyen a csaladi, a
tarsadalmi' clet , . .
A katolikus Noszovetseq
mcqalakulasa
ororn unnepc valt,
mert egymasra' talaltak rejtett es isrneretlen 'kincseink.
Most -Iattuk,
mennyi szep egyeniseg el kozottimk, akik egyilttes munkaval, erove]
Equhazunknak es hazanknak rengeteg hasznot hajthatnak.
Lcqszebb
rernenuekkel biztat benniinket az a korulmenu, hogy egyszerii es muvelt testveri szcretettel fogott ossze .

j'

.A jelenlevo 250 katolikus no mindjart meg is yalaszlotta br
vezetoseqet. Egyhazl reszrol elnok : P. Lombos Laszlo h. plebanos .
.A SzoJnoki Kat. Noszovetseg elnoknoje lett equhanqulaq
Virag Belane, torvengszeki elnok neje. .Az egyes szakosztaluok
clnokei : Horvath Vilmosne, ozv, dr. Millasevits Sandorne, ovari ·dr. Papp Gaborne.,
Fotitkar : P. Majsai l~or szerkeszto, jegyzo Csornor Iren, penztaros
Nadlicsek Julia- Mar ez is rnutatja, h@gy komolu munkara van kilatas.
A Kat. Noszovetscq rendes tagja Jehet minden, katolikus
no
betoltott 18 evtol, aki egyhazilag ervenqes hazassaqban el, v<;lgy leany, vasar- es ilnnepnap sz. miset hallgat, hacsak komaly ok ki nem
menti es lega'iabb husvctra meggyoi1ik. .AJapito tag az a katolikus
f~rf( vag'y no, aki egyszerre,' va§-!j 5 evi reszletben 100 aranu' koro-:
nat fizet, Parlalo tag azon kat. Ierfi vagy no, .aki evente 50. aranlJ
fillert fizet. Szekqsztaluai : a hitbuzgalmi, karsativ, kulturalis, haziipar,
sajto- es ifjusaqi, .Az aran~ koronat a kozponti meqhatarozas
szerint
II K~t N9~z6vetseg
12000 papir koronaban szarnitja,

d.

Maj. 27.~n
u. 6 orakor az au'. polg. leapyisk9la
tornaterrneben ertekczlet lesz, meluen. a kozponti kikuldottek
is reszt reszt,
ve·sz!!ek. =Belepesf ny'il'atkozat« kaphato a ph~banian P. MornaL Igy~":,
'1.

I

,r

I

I

\

',"

.1

l

~

I
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kezzen mindenki rrraj. 27-ig beszamolni, bany taqot gyiijt6tt" hogy azutan annal buzg6bban Iolutassa a rnunkat !
^
^
1\ ^
kat. Noszovetseqhez
csatlakozasukat, bejelentettek : sz.
Ferencz III. rendje 120 tagg31, sz. Margit leanu-konqrcqacio
110 taggal,
sz. Cecilia leany kongregacio kl. 70 taqqal es a . Rozsafuaertarsulat
, ,
.qoo tagga1. .
" ••••

» •••

}\ Chikag6i Eukar iaz tikus Kongreszusra
a mag!;lar
katolikussaq 1, rnillio szentaldo. zast akar az Ur [ezusnak
Ielajanlar.i, hogy mentse meg hazankat es adja vissza kegyelmesen a lelkek es orszaqunk epsc.get. A sz. aldozast jun. 20, vagy
21. avagy 22- en kell ' veqezni,
mindenkeppen
Junius, h6napban
22-ig. Alairast
gyLijt6 ink
a
plebanian
kaphatok.
Szolnok
leqalabb
5000
sz.
aldozast
adjonl
. ,
,

1\ Kat. ,N6szovetseg
rna] ..
27 -en a leimypolgari
tornatermeben d. u. 6 orakor crtekezletet tart. ,Kerjiik a szives megjelenest.. Kqzponti kikuldott is lesz.
Addig kerjuk a gyujtott. tagok
bejelenteset is P. M6r f6titkarnal, ,

1l ferfi

I

kongJega<;i6

rnaj.

18. es jun. t-en tart gyiil~st a
Konstantinban
este 7 6rakor.
Taqjai k6ziil '14 megy 'fal' a
punkosdl" kofIgr~gaci6s
kohg~

resszusra,

1

»M.aria~leanyok<~ cirnen tomorulnek a qazda-Iangok,
mint
a Kat Noszovetse'g ifjusaqi szakosztaluanak egyik rcsze.
Eddig
40 korul > van a
jclentkezok
szama. Maj. 23-an' punkosd elsa
napian d. u. 2 6rakor a polg .
leanuiskola tornatcrrneben . jonnek ossze, mert mar az Urnapi
korrneneten
testiiletileg
szerztnenek megjeJenni.
[clentkezni
Iehet P.' M6rna!. Ugy,. tudjuk, a ,
, qazda-leqenuek is rnozqolodnak,
hogy az urnapi korrnenetben ok
is reszt, vehessenek.
ll, K~th Legenyeg.ylet
'boldog orornrnel tapasztalta..
hogy
vednoki kara szeretettel . veszd
korul. 1\ rnaj. 9:, banketten meg.;.;
jelent: dr. Kenez Bela varosunk
szeretett
kepviseloje,
Alma'S!:!
Sandor, fajspan. {\,lexalJq,er . Imra
, alispan,~ dr. Toth Tamas polqarmester, a megye es a varos vez~t6 ernbereivel. P. "Lornbos
Laszlo
plebanos
ildvozlesere
Alina~y; S:andor f6i'span v~raszolt
>
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es SZ. Ferenc szellemet dicsoitette. Dr. Kenez Bela kepvlselo
hitvallei
katolikus
beszedebcn
siirqette az igazi katolikus
ontudatot es szellernet, amelg hazank egyediili
biztos alapja a

li jubileumi .bticstin
szep szarnrnal .lattuk

olyan

hiveinket,

hogy el nem titkolhatjuk oromunket! Korillbelu! 700 Ierfi is megjelent, akik kozott varosunk
egy

vezet6

embere

Mintha kezdenek

nem

.is

haladt,

belatni

katoli-

kus' Ierfiaink, hogy a vallasossaq
a ferfiu dicsoseqe

es disze. Es:

minel muveltebb
valaki, annal
inkabb rajon, hogy - Isten nelkul

elete iires.
liz egri ferencrendi
hon zart lelkiquakorlatain

Ott4 ho-

nap alatt 1300-nal tobben vettek
reszt 50-50-es

esoportokban.

Majns I16-an a sz. [anosban
bucsu, D. e. 9 O. beszel 'Po Romuald, unnepelues sz. rniset mond
P. Lombos Laszlo plebanos, D.
11. 3 orakor jubileumi
korrnenet
a sz. [anosba. Ott sz. beszcdet
mond P. Venn Jakab tartornanui
. tanacsos, volt szolnoki plcbanos :
a papasaqrol.

. zurzavaroknan. Kolt6i szep beszedbcn iidvozolte es kerte 8J
vednok kart Gojzer Geza, hogy,
segitse a Legenyegyletet
sajat
otthonanak meqszerzeseben.

. Jubileumi kermenet mai,
24-en a Varba d. u. 3 0; sz. beszed stb. l\ jubileumi bucsu elnuereschez szukscqes,
hogy 5
nap negyszer latoqassuk
meg a
templomot
akar klilon akar (a
kormenettel. Tehat 20 ternplomlatoqatast vcqezunk
es minden
alkalommal imadkozunk
a papa
szfndekitra.
Ez' a latoqatas
i9Y
is tortenhet : bemegyek a tempIornba es elmondok 5 Miatyankot es 5 Udvozlcquet : kijovok
es ujra bcterek, hogy ismct elimadkozzarn a fenti irnakat stb.
Vagyis ep ugy mint a porciunkulai bucsunal,
csak hogy ott
ahanqszor kiiovok es bemegyek
es elveqezern a jelzett irnat, teljes bucsut nyerhetek, itt azonban
csak 20 iluen kiilon teraplornlatoqatas utan,
P. Haasz Brokard karrnelita
tartomanuforfok
rna]. 2- an rnaqasszarnualasu beszed kereteben aldotta meg a tiszafoldvari
temp.lcmban Lisieux 8Z:' Terez szobrat, amelyet Gott Zoltanrre szul.

..

•

.'
Rozsa
Margit
Ioldbirtokosne
ajande'kozott.
A karnielltak fran'~iaorszagi szobraszataban
keszult
120 em, Allit61ag
rmiveszetileq
Magyarorszagon
Lisieux
sz. Terez leqszebb
szobra.
Lefengkepeztek" es sz. Terez francia rnuzeurnaba ki.ildik. P, Haasz Brokard tiszteleterc
Gott
Zoltanne
unnepi ebcdct adott: P. Brokard
majus 3-an a hivek szeretetcnek
nuilvanulasa
kozott tavozott Bu-

dapestre.
Szolnoki-azfilbkben

jolakas]:
egyszeri
lalrna.

lfi-an 90 gyermek jarul az elso
sz. aldozashoz.
Teljes bticsti nuerheto : maj.
17, 18, 19, 20, 23, 30. napjain.
Feltetelek : gyonas,
aldozas, ima
a papa szandckara.
Maj. 17 -en sz. Paschal - az
Eukarisztikus
Szovetscqek
egi
partfoqoja.
.
M.aj. 22-en punkosd
viqiliajara sziqoru bojt .azaz hust nem
szabad
enni
es esak egyszer
szabad jollakni. Epcn
ezert maj,
22-en nines cskuvo. D. e. 8 O.
kercsztkut
szenteles,
Maj.
23-an pfinkdsd : a
Szcntlelek
eljovetcle.
Tartsunk
kileneedet,
hogy
ajandekaiban
naquon bovcn reszesuljunk.
Sz,
misek 6, '7, 8 stb,

Piinkosd
masn'apja
nem
parancsolt iirmep. Sz. rnisek 6,
7, 8 orakor.
Kantol'bojtok:
rna]. 26 cs
29~en cnghitett bojt
[hust
chetfrnk delben
es este,
egyszeri

szigoru

bEijt:
ti~

' ,

Szentharomsag vasarnapjan rna], 30-an templomi bucsu ..
9' O. fopapi sz, mise kormenettel,
beszed sz. mise k6zben.
Ez az
utolso nap a husveti
sz. aldo~
zas szamara. Elveqezted-e mar?
Hat a csaladod P!
I

MaJ'. 25· en

Szolnoki

malus

maj. 2~-an

jolakas es huseves.

S2.

10 O. naqurnise.

Orban
\'

Szolokben

bucsu,

napja,
D. e.

D. u. 3 O. litania,

Lapunkr~ adakoz tak : Peer
Leo premontrei
kanonok
64000,
Vass Janos 25000, Horvath Gcza
21000,
Czibakhazai
pleb.
es
Marks Lipot 14000, ozv, Keszey
Lajosne
11000
koronat,
Halas
koszonet,
mert vannak, akik kotelesscquket
se teJjesitik!

Egg . pro testans
piispok
neje katolikus leu, Dr. BidI

well
ontaroi
(kanadai)
protes-'
tans' piispok lcmondott
allasarcl,
meg pedig azon crdekes
oknal
fogva,
mert a Ieleseqe
katolikussa lett.
R.

Anatole
France,
korunk
legnagyobb
vallasqunuoloja
igy
nuilatkozik : »Ha, belepillantha:,,"
nal a szivernbe,
megborzadnal.
Nem hiszern, hogy volna
a vilagon
szercncsetlenebb
ember,
mint en. Sokan
iriqulik
az en
szerencscrnet,
pedig
en sohasern tudtarn,
mi a . boldoqsaq,
egyetlet:J napig scm,
sot e,9yet.
Ien'iperciq'

sern.« ..

R.
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ertesitem a nagyerdernu kozonseqet, hogy uzletemet Kulso-Deak Fcrenc-utca
1006 sz. [sajat-haz]
helueztern
at. Ennel fogva m6domba all jutangosabban a tisztelt rendeloimet kiszolqalni. Tisztelettel
NAGypAL MATyAs
________

ci_pe_·s_z.___

Sz erkesateserf e!5 kiadasert
felelos P. Majsay M6r.

rODOBETEGEK,

gyulasahoz
eljarasat

megki.ildi uj

I'

-'

i

a..Szolid arak, gym us pootoskiszolualas
.
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Budapest,
23. (Le-
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kiqqo-

sikeres
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kiraly

radio es villanY5lzerelok
Piac-ter.

Raktaron
tartunk
mindennernii villamos szerclevi es .
radio arkatr eszeket, csillarokat, eg6 testeket.

I

es rcceptjet DR BALOG
v.
h. ko rhazifoorvos

GEZA
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EfM magyar

I

I

gyo-
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rnor.> sziv,« vesebajosok
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Uzlet athelyezes.
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! Imilkonyvoko1, SZ. olvasokat, hllsvoti koposlapokat, diszos lovolpapirokat !
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VARGA

!

JOZSEF

kCSnyv- es papirkereskedeseben
vasaroljon~
S Z 0 I n 0 k 0 n,
(Kintzler ekszeresz hazaban)
Pia c - t e r.

•••••
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LAsZL.()

HJ\RANG-ERCClNTODE,
HARANGfELSZERELES
HARANGLABGyAR

Budapest, VI., Franqepan-utca

ES

77. sz,

(Sajat hazaban.]
Telefon: Lip6t 913-53.
.H nyugati p.-u.-t61 indul6 BUR vasuti "Orhaz« rneqallohelq . .A.B.':.]. kocslk.Hz 1900.evi parisi vilaq-, az 1921,es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranueremrnel es az 1925. evi kezmtlipari kiallitason m. kir. allami diszoklevellel kittintetve.
Szarnos egyhazi elismer6 level.

Nyomatott

VARGA. JOZSEF

k6nyvnyomdijaban,

Szolnok,

:
:

Gorove-u,

HITBUZ6ALMI ES rARSADALMI LAP SZOLNOKON.
III. evfolyam 11. szam.
1926. junfus 116 t ,
,

Szerkesz!i:

P. M.ajs'ai M6r ofm,

,Tarsszer'keszt6:

ft'IBuiolcnik minden ho 1. cs 15..

Szerkesztnseq

es kiad6hivataJ

fBrBnCfOmli plobHnia Szol.nok.
Killd6tL11ajdonos:

P. Raffinszkg Rornuald ofm.

fmnmnni

.

zal'da SZolnllK.

'~~~~Ilg~:~,·
Hornauros szemmcl
I

r:

jarunk es nern vesszuk eszre Istcn csodait, "Pectg .szepsege~ vilaqban elunk es minduntalan rank vilaqit a tiilvilag titokzatos fenye. 1\ termeszct rernckei elott mcqallunk,
mondja XI. Piusz Oszentscqe es a termeszetiolotti
vilaq
naqusaqai erintetlenul hagynak.
, Nern fog szemiink: valarni rank nch ezbl. Nez es
nem hit. Nines, ami errit adjon .ncki .. Lata, eszlcld lelkulet kell annak, aki a hit birodal manak viraqai kozott jal
-akarja maqat ercznt. Ez a lclkules a szentscqi
JezusnaJ
es altala edesul belenk,
Boldoqito hullamokon ,remegiinK;
mikor bennunk
'megsziildik
a naqqszentseqi
szellern. Valami kozpontra
bukkanunk, amirol eddig keyes sejtelmiink
volt. 'Befele
iranuulasunkon
a nagy Vendeq vonasai fenylenek.
MeQ~
hatottsaqunkat
area mosoluoqja be.
, Uj tiiz lobbanasai ragyognak
meg vilagunkban.
Mintha a regi kis pasztortuzek napokka n6ttek volna es
vonz6 erejiik fogva tartana.
Megyiink
mcqnuugodottan,
mint akiket helulrol iranYitanak. Nem kercsunk mas fenyt.
Elcq nekiink nagy Remet~nk csondes kozelseqe. Itt lehull
szemtinkr61 a nalyog!
mm.
I

•

Ara peldanyonkint

1500 K. Negyed

eyre 9000 K.

I
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..

Jeruzsalem.
[Folutatas]
.
A sz. kcnet kovcto! jobbra 6 lcpesnui tavolsaqban talaljuk a,
Golqothat. 18 lepcsofekon ovatosan kell felrnenni a Kalvariara,
mert
a lepcsofokokat
tukorsimara koptattak az ajtatoskodok. Hogy a Kalvanat j61 meqtekinthessiik tanacsos vilagit6 eszkozt magunkkal vinni,
mert a rossz mcqvilaqitas
miatt ez egyike a bazilika leqsotetcbh
helucinek.

A Golgotha kapolnaia kelct-nguqat
lranuaban 15 m. hosszu,
szelesscqe 450. A kapolnat ket piller ket hajora . osztja. 1\ deli halo
a sz. ferencrendi baratokc, az eszaki
pedig a gorogkeletieke. A deli
hajo keleti vegeben van a ker"esztrefeszites oltara.· Az oltar azon a '
heluen all, ahol az isteni Udvozitot a keresztre f'eszitcttek. Ezen 01tartol balm latjuk a Iajdalrnas Szuz oltarat rnuveszi kivitehi mell-·
szobravak A sz. Szuz szobra .es fulkeje teleaggatva sok-sok milliardot
ero draqakoves es dragagyonY!:los ekszerekkel,
meJyeket a fajdalrnas
Istenanua rant erzctt vallasos kegyele~ hordott osszc. A fajdalmas 01tar azon a helyen all, ahol egykor a fajdalrnakkal
sujtott Sztizanua
allott isteni Fianak keresztje alatt. Innen szemleltc
[ezus rettenetes
szenvedeseit a kercsztfan, itt hallotta a szavakat : ?> Asszonu, ime a te
fiad l«. »Ime a te anuad!«
A Iajdalmas oltartol harem lepesnuire, a kapolna bal haiojanak vcqeben van [ezus sz. kercsztjenek oltara azon hel!:j folott, ahol
az isteni Barany Iolaldozta maqat a vilaq buneiert.
.
A sz. keresztnek helye a kapclna foldszintjetol cca 40 ernnyire kiernelkedik. Az egy meter rnaqassaqu Ieher marvanu asztaloltar
alatt kerek eziistlap 1akarja azon luukat, melyben [czus keresztje allott. .
Az eziist lapon 12-13 em atmeroiu nuilas van, meluen az ember
karjaval kenuelrnesen bclenuulhat, hqgy erinthesse a sz.' sziklat, hoi a
sz. kereszt· allott,
A.. sz. kereszt heluetol jobbra es balra 4-4 lepes tavolsaqhan
a Golqothat borit6 Iehcr marvanuban ket kerek fekete
rnarvanulapot
Iatunk, ezek a ket lator kercsztjenck heluet mutatjak.
A bal lator es [ezus keresztje kozott ·talalunk
egy 75 em.
hosszusaqu erclapot, melyet ha Ielrchuzunk,
lathatjuk egy rcszct a
sziklarepedesnck,
mely [ezus halalakor torrent. Fvz , egesz
Golgotha
sziklatornbje ketterepcdt e pillanatban es .egyes helucken
olq : szeles
e. rcpedes, hogy egy kis gyermek is kcnuelmesen belef'er.
Az ember meghatott lelekkel, szemleli e sz. helueket.
Az a
qondolat, hogy ott van, ahol mcqvaltasunk vcqbernent, ugy belemar-
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kol az ember lelkebe, hogy

onkcnqtelenul

is

konnuek

t6dulnak

a

szemekbe. Lelkunk elott egyszerre meqelevr nednek a Golqothan veqbement bibliai esernenuek es szinte latni veljuk a Iajdalmak Fcrfianak
szetroncsolt alakjat, arnint ruhaitol . megfosztva
keresztre. szcqezik,
Visszhangzanak
lelkiinkben a tompa kalapacsutesek, rneluekkel a kegyetLen hoherok az isteni Barany kezeire es labaira hcluezett
nagy
vasszoqeket, a kercsztfaba verik. Vigyazva rnequunk egyik helurol a
masikra, nehog!:) oluan helure lepjunk, meluet az isteni ver pirosra
festett,
Szarntalanszor voltam a kalvarian, hacsak tehettem,
ott rniseztern, de mondhatorn, hog!:) seholsem lehet olyan nyugodtan es zavartalanul elmelkcdni Krisztus kinszenvedeserol,
mint a Golgotha felhomaluaban, a sz. keresztfa toveben. Itt szinte megsemmisiil a Ielck
biineinek tudataban : erai, hogy a rni biineinkert viselte (> mindezeket.
-Bizonuara a rni beteqscqeinket 0 viselte, Iajdalmainkat 0 hordozta :
es rni ot mintcqu poklosnaktarto1tuk es az Istentol megvertnek es meqa'azottnak; 6 pedig megsebesittetett a mi qonoszsaqainkcrt,
rneqroncsol- .
tatott buneinkert : a mi bekesscqunkert van rajta a fenyitek; cs az 6
kckscqevel gy6gyultunk meg. Es az Or ora tette mindnuajunk qonoszsaqat, Az en nepern buneiert vertem meg ot= Iz. 53. Ezek es hozzajuk
hasonlo qonnolatok egesz raja rohanjak meg a lelket cs az oszinte
reszvetnek, igazi banatnak lelkettisztitif6 banatkonnuei peregnek vegig
az arcokon es mint igazi gyemantok ragyognak a Golgotha ttikcrsimaIeluleten 1:IZ istcni Barany vercnek rubintcsoppjei kozott l \
P. Lombos Laszlo .
•••••••••

le~usS~ioeesabetegoi(ag. ,
Jun. l l-en lesz .az Or [ezus degszentebb
Szivcnek
unnepc,
rnelu iinnep lliilonfe1e qondolatokat es erzelrneket valt ki a lelkembol.
Ha ugy veqiqnezek a rnostani tarsadalrni . eletcn, szomoruan
azt .tapasztalorn, hogy sok a mi bajunk; naqgon beteg az emberiscq
Iclke, beteq szive. Az a sok sappadt are, beesett szem, lehorgasztott
f6 mind az mutatja, hogy nagyon szenvcdunk. A szivnek a nuuqtalan
verese egy bizonutalan jovonek nagy 'kuzdelmet tarja clenk, mely ebben a ketseqbcejto kcrdesben osszpontosul : Uquan mi iesz ?.' Mit
hoz a javo?! - Es' ez a bizongtalan sz6! mcqzavarja
ejszakai
almunkat, atszovi kuzdelrneinket, nuuqtalanitja nappali orainkat : toviskoszorut fon az anya sziverc, az apa hornlokara es Ierqe ott raqodik
a tud6s szervezeteben.

Ebben a nagy bizonqtalansaqban
kl all oldalunk
melle?
Az
'egyhaz,
ki oda rnutat arm a szentseqes
Szivre,
mint a beteg
vilag
.,
,egyedfi!i oivosara, Igen, az egyhaz
az er6teljes
vallasossaqtol,
az
-eleven, li.ikteto katolikus
clettol varia sorsiink [obbraiordulasat,
[ezus Szive .es a beteg vilaq ! Hoquan
kenilnek
ezek egymas
melle?
Mi koze [czus Szivenek a mi tornentelen bajainkhoz ? Naquon
sok. En csak egl:Jet emlitek. A szeretet rnintha kihalt volna a szivekbel. es heluet a rut onzes foglalta volna el. Ez ami
naqu bajunk,
Meg az, hogy a szerctetlenseq
e rernes ejszakajaban egyedi.il erczzuk
magunkat
minden tarnoqatas nelkul, Pedig meg nern h41t ki a fold;
van meg rajta tuz, van Szeretct : - de ezt a Szeretetet
eszrcvenni
nem akarjuk, ..J!L s ennek a .Szcretetnek
9y6gyit6 olajat a sebekre nern
.alkalrnazzuk.
A ternplomi oltarrol a. z11g6 orkanban
is vigasztaJ6
_ szo
hangzik,
seqitseq
erkezik, hogy a eSi.imied6 szivek, a diderg6
lelkck
mcqtalaljak

orvossaqukat

a [czus

Szivebcn

Ma az ernberiseq
folyton
talanuokkal
foglalkozik.
.Csendes,
almatlan ejszakakon,
rnajd a mindennapi
elet tulekedeseben
folyton e
kerdesek
gyohik:
Horman [ottem
?
Hova
meqqck
?
Mi
az
elet
? Mi a
/
halal ? Van- e orokkevalosaq,
vag!) nines?
S e talanuokkal
ugy
vagyunk, mint Empedoklesz,
- a nagy bolcselo, ~- ki napokon keresztul bamult .az Aetna kraterebe, hogy rneqlassa,
mi tortcnik annak bel\ sejeben. Az ernberiseq
is azon Iaradozik,
hGgy beletekinthesscn
abba
. a sotet urbe, mely clotte tatonq, ahol azonban
semmit scm lathatunk,
,

csak sejthetiink,
. A talanunak ez a gondja,

\

"

I

ez a gyotrelme
megragad
minden
embert. Azert kialtott fel Arisztotelesz
halalos agyan; »Ketscqek
k6zott eltern, ketseqek kozott halok meg. - Nem tudom, hova megyek.Mindenek
Teremtcje,
konyoriilj rajtam !« Ezert
akar
az
ember
min dig a maqasabb,
Ioldontuli
hatalmakkal
erintkezesbe
lepni, _hogy
ezck seqitsck
6t a tal any rricqfejteseben.
Innen
ered a babonanak
sokfcle 'faja, a spiritlzrnustol
. lefele az asztaltancoltatasiq,
a kartua-

vetesiq,
D>e am it az ember, a tudomanu rneqfejtcni nem tud, megfejti
azt rnaqa az 0r [czus, arnikor toviskoszoruzott
Szivere
rnutatva igy
s261: »En vi3Syok az tit, az iqazsaq es az elet, Aki cnbennem
hisz,
ha meghal is, eln'i fog.«

a'

Es hogyati segitett \ Isten
kUldotte sz. Fiat, bogy 6 Iegyen a
Es Jezus lejott, istenI szeretetevel
,
I
gy69uitotta' a beteg vihigot, amikor

vilag nagy bajan?
Ugy" hogy
elheteg vilag otvosa
es orvossaga.
nemesak
megh6dit(!)fta,
de meg is
~
me!lgyujiotta
lIZ tij eszmek,
az uj

I
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ideal ok ortuzeit az ernberiseq
nagy cqboltozatjan
: amikor uj iranuokat:
szabott az eletnek, a munkanak, a vagynak;
amikor a ketseqbcesett.
lclkeket a boldoqsaq utjara vezeUe; a meqtepett
sziveket a szeretet
balzsarnaval megggyogyitotta;
a .sapadt arcokat a rneqelcqedes rozsaival pirosra festette. De ezzel 6 nem elcqedett meg. Itt hagyta \ josagos Szivet az Oltariszentscqben,
hogy az ernberiscq
rnindcnkor
megtalalja viqasztalasat
cs meqnuuqvasat
Obcnnc.
.
• Ha a kereszt a krisztusi
vallas lelke,
u94 annak levezetocsatornaja : az (II' [czus sz. Szive; rnert megvan benne
az Istenne],
valo kicnqesztelodcs
rnindket alapvonasa
: a meqtestesules
cs a megvaltas, Azert mondotta
Hettinger:
Amiota [ezus
Szive
dobog a fOldon; azota nern siralomvolqge
a a vilaq : rnert Istenunk
saentseqi jelcnlete rnindenkit rneqdicsoit es mindenkit boldoqqa tesz.
Es' 6 mit kivan tolunk ? Csak paranui . szeretetet,
ami folcrneli, ami naggya es rnindenhatova
teszi az embert.
Egy ferencrendi
szerzetes a parisi templom szoszekerol e szavakat doroqte a vilaqba : »Ecce progreditur
crux et volvitur orbis !« Foroq a fold, halad a vilaq es vele a sz. kereszt. - Igen, Krisztus aZI>
Ki forgatja rna is a keresztet.
6 altala halad a vilaq, 6 irta a keresztre,
sz Szivenek verevcl a viqasztalas szavait: »Joj.j,etek hozzam l«
Junius havaban vagyunk;
menjunk [ezus Szivehez : mert viqasztalast
csak ott talalhatunk
...
RADVANSZKY
" •••

A Magyarok I~agyasszonyanak
1l sa. GeHerthegy

JOZSEF.

tiI • ..:.••

sziklatoIDnlomH.

mar las saentclue.

1\ katolikus magyar lelkek mindig sz. M.aria altal igyekeztek::
Testi-lelki bajaikban
6 volt mencdekuk. De kiilonosen azorszaq bonis idcjeben/szuntelen
tole\ vartak
a fellegek
elvonulasat.
Hathatos kozbcn iarasaban bizott a magyar nemzet es Nagyasszonyunk::
mindig meg is orizte M.aria orszaqat.
1\ sz. Gellert barlanq epitd-bizottsaqa
ezcn tortenelmi iqazsaKrisztushoz.

gokat tartotta szcm
hogy meqalkothassa

elott, amidon ezer akadaluon
keresztultorte
Naquasszongunk
u] kegghelyet.
Dr. [ozsef

maqat •.

Ferenc'
f6herceg a 'bizottsaq vilaqi elnoke, P Zadravetz Istvan tabori puspok;
'6 bizottsaq
egyhazi elnokc, Pfeiffer Gyula min, tanacsos a bizottsag,
ilgyv. elnoke es Vicenik Ferenc Q§,Ztfllytal1acs9s torhetetlcn
lelkescdesenek koszonhetd
ez a csodaszep vilaqhirf alkotas.
Kiils6
cs bels6,.
qunuolodas,
ellenscq allotta utjukat, lohasztotta
Ielkesedcsiiket,
de P'-_
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^ egy szerenu ferences szerzetes hetcs
sz. tuzet.
\.
Ertheto,' hogy az epito-bizottsaq
a Ierencrendre
qondolt, rnidon
ep a kegyhel!:) ellatasarol
esett sz6. Dr. Csernoch Janos
biboros herccqprimas hozzajarulasaval a szikla-ternplomot es kornucket a kapisztranoi ^
sz. [anosrol nevezett ferences tartornanu
budai
hazanak adta .at, hogy Kapisztranoi
sz. Janos szellemeben
dolqozzon itt a magyar
lelkek es a maqqar haza ujjaszuletesen.
-.
•
1926. rnajus 23-an punkosd rcqqelen 8 6rakor a sziklatemplom
.g!:)on!:)orii sekrestuejcbcn
91'. J 6zsef Ferenc f6herceg az epito-bizottsaq
-elnoke unnepelpesen
nuujtotta
at az alapite
okrnanqt
P. Unqhvaru
^
Antal ferences tartornanu
fonoknek,
aki a^ biznttsaq
elott
kivul-belul
mcqaldotta
a Magyarok- Naquasszonuanak
sziklaszenteluet,
Utana
sz.
mise volt, rnelu alatt a Ienseqekkel
eg!:)iitt .mindenki aldozott,
A barlang korusan Sugar hires zeneszcrzo es karnagy enckelt latin es osi
_Maria cnekeket. Mindenkin' a katakombak
sz. lelkulete vett er6t es a
.rneqhatottsaqtol
egy szern se 'maradt szarazon,
1-\ nagy nuilvanossaq el6tt punkosd dclutanjan a Maria~kon-gregaci6k
engesztelo nag!:) korrnenete alkalmaval tortent a sziklakegyI
hel!:) tinnenelues
atadasa. H09!J a szazezernui
t6meg hallhassa
a be-szedeket es a szertartasokat, az epito-bizottsaq megafont szereltetett fel,
r{kb. 21,OOO.OOO-ba keriilt). Az epitc-bizottsaq
neveben dr. [ozsef Ferenc f6herceg
beszclt, rnajd Budapest ncveben Sip6cz [eno a szekesfovaros polqarrnestere
cs az atvevo Ferencrend
neveben
P. Schrotty
Pal budai zardafonok, h. plebanos (II. Margit-korut),
aki fel is olvasta
.az alapito levelet. A megafon vezetesevel
kozosen
cnekelt latin litanla,
karl Regina
coeli, maid ismet kozos Tantum ergo utan dr. Glattfelder
Gqula ptispok adott aldast az Ottariszentscqqel,
A kozos
papal _es
nemzeti
himnusz utan a [elenlevok.
kettes
sorokban
vonultak
.Iel a
iQariang templornanak meqtekintesere.
A barlangtemplom
atalakitasa cs Ielszerelesenek
stilusos
be.allitasa Lux Kdlmdn muepiteszt
dicseri,
Racsozatat
harornezer
magyar
.rnunkas es allarni vasquarak
alkalmazottai
keszitettck
inqqen,
A barlang technikai
atalakitasat
Czerninger Alf ted banuafokapitanu
vezctte
'!?zakkepzeV banqamunkasokkat,
akik Ielvaltva joftek
az - osszes
rnagyarorszagi
banqakbol
es ingyen dolgoztak
sziiz Marlanak..
A Sziklaternplom diszei, a lourdcsi Maria szobra es a keszitendo
kb. 8 m.
ma~as Naqgasszonuunk
szobor Vastagfl Gyorgy miivei.
P.
^ Zadravetz
Istvan tabori pirspok 120. rnillional tobbct ajandekozott
es a munkasok
az 6 szavara vallaltak ingyen a Sziiz A-ri!Ja uj keg!Jhelyenek
elkeszi1eset. A barlang-templom
ket reszb61 all: kills6 nyitott barlang es
Zadnivetz

Istvan

rol-hetre

elesztette

tabori

piispok

bcnnuk a lelkascdes

167
belsd zart barlanq. A kulsdbol jobbra nqilik a sekrestye,
balra a zartbarlanq. A kiilso barlanqban
korus is van egyelore
csak
harmoniummal. A lourdesi rnarvanqszobor
.a kulsd barlaq jobb felso all sarkaban,
Gyon!:)orii szep, A zart barlanq vilaqitasa
is meqlepo,
Szikla-oszlopok
kozott oltara is van Szentseqqel.
A tulso
kijarat mellett lesz
majd a
gy6ntat6 helpiseq,
meluet mcqhato m6don
fog. disziteni
a rmiveszi
lirnpiaszi fesziilet. A Gellert-szallo
fele eso reszen ferences
zarda es
haranqjatekos toronu fog emelkedni.
A Magyarak
Naquasszonuanak
kb. 8 m. rnaqas szobra 4 rn. magas alapon a barlang felett
a sziklatetejen
all majd es ejjelcnkint
reflektorok
vilaqitjak majd meg.
mm .

•••••••••

l\z Oltariszentseq

,

es

SZ.

Ferenc.

Assisi sz .. Ferenc
a lcqnaquobb
gyongectseggel
- es lanqolo
vette korul az Oltariszentseqben
rejtezo Dr [ezust.
Alaza'tossaqaban csak szerpap . maradt, qe azert mindennap sz. miset hallqatott es aldozott. Ilyenkor area lanqolt es szeme
mennuei
fenyben
ragyogott.
»Mikor aldozott, anngira
atvaltozott
a leleknek
meqreszegiilese Iolutan, melyet belul erzett,
hogy
csodalatos
volt ot nezni.«
[sz, Bonaventura]
Valahangszor
a templomba
lepett,
igy irnadta a
szentseqi [ezust : =Jmadunk
tcqed Krisztus
es aldunk teqed itt es
minden ternlomodban,
melyek az egesz vilaqon vannak, mert sz. kereszted
altal rneqvaltottad a vilaqot.« Ezen
im~val. irnadja
rna is minden fia

szerctettcl

az Oltariszentseqet,
,
Szent Ferenc 'lelkc az Oltariszentscq kozcleben
fejlodott. Szeraft ttizct itt meritette
es cltctte. A kenuer szine
alatt
rejtezo
[ezus
tisztelete
volt »nerni tekintetben
buzqosaqanak
lelke«, Mintha az eukarisztikus
Krisztus kozeleben
elfeledkezett
volna
emberi
rnivoltarol :
mindenutt
akart leborulni a szereto sziv nagy hodolataval.
Eukarisztikus
szelJeme nem nezhette
a romladoz6
templornokat: harrnat ujbol he'ureallitott.
=Gqakran lehetett
ot latni a Porziuncula kozeleben,
egy seprdvel
kezeben,
amint a port soproqette«
(Santarelli). Meg azt a heluet, orlzagot is jobban
szerette,
anol
»jobban
tisztelik
az Dr [ezus testet.« Legkedvesebb
jegyeserol:
a szeqenuseqTol is elfeledkezett,
midon az Oltariszcntseq
tiszteleterol
volt szo, Kivanta, hogy a sz. rnisehez szukseqes kehely
es egyeb
folszereJesek
mindenutt
meglegyenek.
Keluheket
es szcp ostuasuto
vasakat
kiild6tt
e'gy,es zardaknak.
A grecci6iban
rna is oriznek eg!:) ilyen vasat, '(San'tarelli-Palffu.
164.)
Az Oltariszentseq
nag!:) szeretcte
osztonozte
sz. Ferenc Atyankat, hogy minden alkalrnat rneqraqadjon
az eukarisztikus
J ezus tiszte-

'
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letenck, szeretetenek
Icjlesztescre
A. hivekhez, a vilaq naqujaihoz
es
testvercihez
itt level eihen, oktatasaiban,
vcqrendeletebcn
azt koti kiilonosen lelkiikre, hogyan kell ^
az ^
Ur-sz.
szcrnben
viselkedni,
^ testevel
1\ papokat nagyobb tiszteletbcn
res zesui,
mint az anqualokat,
»mert
Iatorn benntik a Fiuisten szcntseqes
testct cs veret,
rneluet 'csak ok
t~dnak szentelni' es csak ok szolqaltatjak
ki rnasoknak.«
1\z oltarszekrenu
[tabernakulurn]
ellcnallhatatlanul
vonzotta
lelitt az orak, az ejjelek,
rnintha
pillanatok
lettek
volna. Equik nap ke;t=de,ztek szent Fcrcncet : »A.tyam!
uquan
mit csinalsz (JI!Jan sokaiq az oltar labanal ?« »Fiarn« - felele 6 - =hat mit
csinal a koldus a qazdaq ajtajanal, a beteg az orvosnal,
a szomias a Iorrasnal ? Mit csinalok ? Kerek, imadok es szcretek l= .Okulasul idejegyzem: meg sz. Ferenc kovetkezo
kijelenteset : »Ha az (uton egyszerrc

ket, Ug!:l ropultck

em]

pappal

csokoinek
9yalom,

es

P.gy

talalkoznam,

anqqallal

elriszor

a

papnak

kezct, az anqualhoz
mert

ezen

kczck

pedig igy szolnck: VarL egy\kisse,
az qpberrelett
istcni Iget erintik.«

an-;

•••••••••

egri ferences lelkiqgakorlatos

}\z

mint ~le~tuk,
raqadja" a
I

vasza.

meqlepo
'keket

1

Majus

.

lata, akik harem
maqasztos

es alakul
'

honap

csupan

hiva.zsukat

igazi

alkalorn

el. 1\

az a kis tabor,

kiemelkedo

napot

Hasonlo

e:

eredrncnueket

Istcnnek

szornjazo

lelkeknek

ben a kovetkezo

zart

ko-

szenteltek,

hogy;

teljcsithessek.

szcllcmben

nyili-k a kovetkezo
Junius,

j6vo

zdti lelklgyakor-

es lelkuknek

negy' honapban

,

seqet

a szebb

:' ta~itok

.esemenue

szeretet. meg-

szerafi

amclg

~aZ7

az udvos-'

I

julius,

lelkiquakorlatok.

augusztus,

lesznck

szcpternber

hetei-

:

Elsa het : f'erfiaknak.
het : papoknak.

Harrnadik

.het : Noknck,

Negyetlik

het: Icanuoknak.

a;z egri ferencrendi

A. jelentkczokct
siti az idobeosztasarol,

csak

mara:

es ellatas,

teljes

bennlakas

r61 az egri hiveknel
suk is az .Otthon"

koronat
\

Masodik

szarnitanak

cirnuket

gondoskodott

jelezzek.

A. naknek
a zarda

-ban lesz. 1\nyagiakert
szemcluenkcnt,

zdrilajiJnoksJg

kiilon is erte-

A fcrfiak

cs papok sza-

es Icanuoknak
fon6kseg,

de ,az 0 ellata-

(az uti k6ltse~n

Ki ohajt

szallasa-

rnequjulni ?

kiviil] 200.00()
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Valarni berm 6nk~ntelenii
rncqrezdul. a legkisebb
fuvallatra,
Megmutatkozasa .eJigazitja lelkcd, mint az iranytU a hajot az occanon.
Megvillan, mint a-villam, hogy ravilaqitson heluzctedre.
Meg-megnyilik benned a Ierujed, hogyibelass rnaqadba es- el ne tevedj,
Nerricsak hirtelen felvet6d6 villanas; hanern bels6d onkentelen
meqnuilasa
ez Mintha egyszerre
dcleld fenllbe kerulnel,
oluan
ragyog6 tiszta dotted celod, torekvescd, termeszeted. Szinte qondolkodas nelkul valasztod a Ieghelyesebbet. Termeszetcdbe
helyezte
Isten
ezt az e9i adomanut, hogy vcdjen, vezessen
.
.
Masok qondolkoznak, tepelodnek, te meqlatod
pillanat alalt,
hogy araszd ki lelkedet Iehelletszcnien. Szinte illatkcnt tudsz rninde-.
nuve hatolni, ahol a gondolkod6k ezcr akadalura talalnak.
·
N6i erzeked a rengetegek kuszalt osszevisszasaqaiban
is talal
egy pontot, arnibol kiaradhat szep egyeniseged.
{'
, Ahol a sejtelmek vibralo hullarnai csak alig hallatszanak,
ott
is eJigazodsz, amig erintetlen, harnvas terrneszettcl
jared utaid. Ne
feledd, ides Anydnk'leIkiileteb61
kell taplalkcznod,
akkor ez a nagy'
adornanuod mlndenutt megment. [atszhat lenyed nuuqtalansaqa,
melJetted all Sziiz Anyapk tisztasaqa, mosolya. Iluen legkorben ne Ielj !
I

is

mm
•• .,••••

fulvotul
,

0.

a KaPisztranoi n. Janosrol nOVRzett forencrcndi
tartomanynak Jzcrafi Kolleginm" int818t8~H.

}\ Kolleqiurn celia: a gimnazium I- VI. osztaluat vegz6 n6-'
vendekeket ~16kesziteni a ferences szerzetesi eletre,: ugy a tanulast,
mi~t a nevelest illctoleq. }\z intezetben tehat kizarolaq
csakis oluan
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,

ncvendekek nevcltetnek, akik tanulasuk
vezett cclra rernenqt nuujtanak.

e

F (;) I t

es rnaqaviscletuk

tel

e

altal a ne ....

4:

,
1. }\ Ioluamodo j6 erkdlcsu,
katolikus
szulok torvengesen
,sziHetetf 'g):lermeke leggen, ki maqaban a fercncrendi
szerzetes-papl
, ' palqara kedvet, hivatast ercz, szorqalmas, tehetseqcs
es eqeszscqes,
minden kills6 hiba nelkilli es szill6i nern szamtthatnak
aggkorukban
eltartasra,
miutan a. rendbe
valo felvetel teljes Iemondassal jar.
,

I

2. }\ sziU6k a gyermek eltartasahoz
hozzajarulaskent"
ruha,
dp6 .javitasra es tandijars evenkent 200 aranukoronat
fizetnek. 'Uj
ruha 'fels~ereJes
a s~illQket terheli. A. hozzajarulas
belepcs alkalrnaval fizetendd.
'
3. Folqamodni lchet barrnelg osztalgba. J\ foluamodvanqhoz
csatolni kell : a) II. fetevi iskola! bizonqitvanqt, b) keresztlevelet,
cf'
orvosi .es ujraoltasi bizonuitvanqt es" d) sziil6i beleegyezest.}\
folua-'
modvanu leqkesobb julius ho 15-ig Ferencrendi
zdrda!ono,kseghez,
P&s Baranya vm. kiildend6. Julius IS-ike utan a folyamod6k f'clvetelre nern szarnithatnak. .A Ioljjamodok csak julius IS-ike utan kapnak
ertesitest a felvet~lr61 es ezzcl egyidejiileg
megki.ildjilk a ruha- jegyzcket is.
I

'Fobh nuelvet' beszelok
szesolnek,

es gimnaziumi

Folvetel a Ferencrend

tanulok

el6nyben

papnovedekei

re-

koze.

A qimnazium VI. osztaluatol kezdve folfele a fonti Ioltetelek
mellett tortenik azon kiilonbseggef, liogy a fere/lces. papnovendekek
az ujoncev utan teliesen a Rend koltS'egen folytatjak qimnaziumi tanulmangaikat. .A.z erettsegi utan a bolcseleti, majd a hittudornanui tariulmanuok -elsajatitasa kozhen keszulnek a maqasztos papi palyara, hogy
Istennek es a lelkeknek 'elhessenck.
.
}\ folgamodvangt : »Perencrendi Tortomtinyfonokseg
Gyongyos
cirnre kell kuldeni a kovetkezo
rnellekletekkel:
1.,
U. felevi bizonuitvanq; 2. keresztlevel, 3. a plebanos v, hittanar ajan ....
lolevele, 4. szip6i beieegyezes, 5. orvosi bizonuitvarnj.
A fOhretellel
julius v:egen, auqusztus elejcn. }\. folvetelrol killon kap kiki ertesitest,
rnelqbcn jelzik neki, mikor jelentkezzen
Szecsengben
~z' ujonc , a
be6lt&zesre es az ujoncev rneqkezdesere.

Hevesvdrmegve=

'

.
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Folvetel a Ferencrend laikus testverei koze,
Jelentkezhetnek azok, akik a ferences
szerzetes
eletrc hivaiast creznck, de kozepiskolakat nem veqeztek. Sz. hivatasuk, hogy az .
.atqaknak apostol tarsal leg!lenek itthon a templomi es a hazi rnunkak vegzese altai, a missziokban pedig meg a lelkek rneqmenteseben
is . .Az iskolai bizonuitvanpokat
stb. ok is rnellekeljck: a »Ferencrcndi
Tartornanpfdnokseqhez
Gyongyos« clmzett foluamodvanuukban .
•••••••••

11 III. r endiek jun. 3-an es
t I-en altalanes Ielojdozast kapnak, ami teljes bucsuval
jar.
Kerjilk a testvercket,
hogy jun.
l I-en Jezus Szentseqes
Szive
tinnepen az. engeszte16
felajanJason minel hagyobb
szamban
jelenjenek meg.

1I.z Uriholgye.k kongregaci6janak vezeteserol
gyonge
·egeszsege es elfoqlaltsaqa miatt
lemondott dr. Saghy Sandor vari"
.lelkesz es hittanar, Amint halliuk,
az uj prezes P. Lombos Laszlo
.zardafdnek
es h. plebanos lesz.
'Dr. Saghy
Sandor
jun. 26-an
bucsuzott
el a konqrcqaciotol,
.anielunek tagjai oszinte sajna-'
\
lattal vettek tudomasul
kedves
'prezesuk Iernondasat, akivcl ed-diq szcp dolqokat alkottak.
,

'

.

II sz . .M.argit kongr<!gad6
iagjai a kozeli napokban megrendelik
uj zaszlojukat. - ,Maj.
29-en
es 30· an szcp
sikeni

gtjujtest

rendeztek

a hosok sir-

jara,
J

11. fchfi

kongregad6

gyulesei jtm 1-en es J 5 -cn. Kozos
szent aldozas jun. l l-cn
[ezus
,Szent.
Szive llnnepen d. e.lfel
8 orakor,

11. sz. Imre es a SZ. Gellert
kongregaci6k
tekintettel
az
erettseqi es cvveqi .vizsqakra befejeztek «z evi konqreqacios
gyul eseik et.

11. Kat. NOS2ovetseg
jun.
22-en a pOIQ. lean .iskola torna;termeben nepes ertek ezle1et -tartott. Dr. Virag Belane elnokaszszony hi vatalosan
bejelcntette,
hogy beteqscqe idejere Horvath
Vilmos nyug tablahiro nejet bizza
meg az iigyek vezetcsevel.
P.
Mor f6titkai- kozolte,
hogy
. az ifjusa~i .szakosztalu
kialaku-,
loban, A qazda-lanuok
»Mdria-:
tdnyok«
cimen egyesilltek
rna]•.
23·an; Nagyon szcpcn Iejtette ^ki
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nekik Csomor Iren all. tanitono
ezen e9yesiiles sz. ccljat. Majd
Toth Ferencne h. peniigyigazgat6
neje szolott kedvesen a lcanuokhoz, akik orornmel hallqattak
szavait es meqiqertek, hogy az
Urnapi kiirmenetre sokan eljonnek. A f6titkar 9yakorlati utrnutatasok
utan attert az egyes
szakosztaluok

celjara

cs

rnuko-

desi korere. Eloadasat de[ll fuszerezte. A szcp tervek ernelkedett
hanqulatat gyakorlativa tette ez a
'felsz6litas:
Holqqek, hozzak el
junius 13- an, vasarnap
delutan
13 es lJ: ora kozott hazi alkalrnazottaikat a polqari leanuiskola
tornatermebe, hogy 6ket 'is oszszedjiik.
V e~iil orornmcl jeleritette, hog!:! mar tobb alapito tag
is van. Eqqesek
50 tagot is
9!:1iijt6tlek. Nadlicsek Julia pcnztaros kozll
a taqokkal,
hoqu
minden vasarnap es csutortokon
delutan lJ: oratol kezdve a plebahil'li iroda mellett levo. tarsalqoban ,Jehet a tagdijakat befizetni,
a belepesi nuilatkozatokat beadni
es iqazolvangokat,
jclvenqeket
kapni:

Hz idei l\bfildi Kat Nagyl!:Jiih~s szept. 7. es tS. napjan
lesz. Veni Sande es ket gyiiles
7 -cn este kulturest, ejszaka Szent"Segimadas ejfeli sz. beszeddel,

F1z Orsaeqos
Kongreyanista konqre sszus
impozans,
keretek kozott folyt Ie. Legkiemelked6bb resze volt a kerlelonagy k6rmenet, arneluben 50~
60,000 ember vett reszt. Szolnokr61 kb, 50 konqreqanista zarandokolt f61 Pestre. Leqnaquobb
szarnban . jelentek meg a Cecilia
leanukonqreqanistak,
ferfikonqrcqanistak stb. Mind a 8 kon. gregaclO
kepviseltette.
maqat,
Megszivlelesre melto qondolatok;
a csalad szcntehjenek
megmentese, a katolikus
ontudat erotlenscqe, szethuzasok helyett eg!:!.
seg, az Eguhaz es Szuz Mari(Jjl
rcndithetetlen szeretete stb; kuzdelern 3 modern szellem krh6ditasa ellen: az i93zSag, a meggyozes, a hitvallas es 3 szeretet
fegyvereivel.
A Ierfi kongreganistak diszgy ijJesen szeretcttes
unnepcltek
Pfeiffer Guula min.
tanacsos konqreqanistat,
akinck
oroszlari resze .volt es van a.
Gellert- hegyi sziklabarlanq
let-rejottebcn es kialakulasaban .

..

•

H Kat. LegengeggJet
juri:
6-an kirandulast rendez a ten'yor
hidhoz, Bovebbet a plakatokon I

8-an d. e. reszletqqiilesek, d. u.
3 6. nag!:!9yiiles, szentseqes kormenet. Ezek a fobb vonasok. Az.
Orszaqos Kath. Szovetseq heve- '
ben itt.jart dr. Zsemberg Istvan al-
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oelnok, hogy meqbeszeljuk
1Jyiiles tervezetet. .

a naqu-

I

P. UnghvarB
Antal
tartoJ11anyfon6kiink majus 27. es 28.
.hivatalos korutjaban a szolnoki
.zardat is rneqvizsqalta
es orornenek
adott kifcjezest,
hogy
.Szolnokcn ilyen szep rnunka follyik. junius 7-en Amerikaba megy
;1}
Chikaqoi Eukarisztikus
kon:gresszusra. Irnadkozzunk erte !
liz tirrrap! k(irmenet sor-Tendje:
1. Katonasaq. 2. Penztigyorseg: 3. Tuzoltosaq. 4. P6stasok. 5. Millenium zcnekara. 6.
Elerni iskolak,
7. Polqari iskolak.
S. Realqirnnazium.
9. Kereskedelrni iskola. 10. Kath. Kor, kath.
Legenyegylet,
Ker. part, Eme,
11. Ipartestalet,
12. MHienium
<egye5ulet, Mav. leventck.
13.
Equetertesi kor, 14: Gazda leqenuek. 15. Faklua-tarsulat.

16. AI-

iila sportegyesiilet,
Move, Szak,
17. Seqedtiszti kor, 18. Altiszti
.kor.19. Szivqardak. 20. Eucharisztikus Guermekszovetseq.
21.
'Polqar! lcangkonqreqacio.
22. Rozsafiizer tarsulat, 23. Maria leanqok. 2l!. Katolikus NoszovelseQ.
25. Szent Cecilia l~an~kongregade. 26. Szent Margit leanq. konqrcqacio. 27. Urinok konqreqacio]a. 28. Szent Ferenc III.
rendie. 29. Millenium dalardajs.
30. Kedves Noverek . .31. Ministransok es a papsaq as Oltariszentseqqel, 32. Hatosaqok.
3.3.'
Ferfi kon'gregaci6. oAt. Ferfi cso'port, akik nincsenek egyesiilet-

ben. 35. N6i csoport, akik nincscnek eggesuletben.
A korrnenet a Templorn-Szaparu-GoroveApponui-

es Tcrnplom-utcakon

hal ad. A satoroknal a Millenium
enekkara enekel. Ke~jiik az utcak lakoit, vilaqitsak
ki es di·szitsek .fcl hazaikat, hogy minden
haz iinnepeljen. Igyekezzen mindenki a kormenetbe beallanl8-as
sorokban, arnint a Ionti sorrend
mutatja Kerjilk.,hiveinkct, fogadjanak sz6t a rendczoknek l

Majns 51-en SaentseqlmadaoS volt az Ujvarosban,

A hivek
szorqalrnasan
Iatoqattak az Dr
[ezust, hogy cnqeszteljek es megpihenjenek nala,
Teljes bticsti
nyerheto na- \
lunk Junius 1., 3., 11., 13. napjan. Foltetelek : gy6nas, aldozas,
·papa szandekara ima.
\

.

,

..

Ilrnapjan majus 3-an d. e.
8. 6. nagy mise a naquternplornban es tabori • csendes
mlse a
ternplornteren az egyesillet<~k reszere, . hogy utana rogton Ielallhassanak. Satorok lesznck 01tarral : a Kreutzer- es Dusekhaznal, a Szcntharornsaq szobornal es a qimnazium bejaratanal.
Az indulast, rneqallast
kurtos
jelzi. Jl korrncnetben 3 v. l! kantor enekel killonbozo helgeken es
a Millenium zenekara jatszik. Az
iskolak a rozsafuzert
irnadkozzak. A rend fonntartssaban es az
Iranuttasban 12 kerekparos rend- ~
·or segedkezik:

:Berm alas lesz:
Bescnqszeqon,

Junius 5-en
~-iiri. Tiszapus-
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pokiben, 'l-es: Szajolban,
8-9-en
'forokszentmikI6son,
1O-en F(?gy- .
verneken.

11 jubileumi
bucsu IV. ki:ir- .
menete junius 6-aN d. u. 3 orakor indul a varba, ahol dr. Sagby .
Sandor vari, -lelkesz
heszel
az
Egyhazboz
valo htiseges raqaszkodasrol. Utana litania stb. rnajd
vissza a nl:\gytemplomba.

Litanla mindennap
este 6 O.
a Szcntharomsaq
tiszteletere
maj.
·30-t61 jun. 6-ig.,
Szentseqes mise rnindennap
fel7
. Junius

6. jun. 4, 5, 7, 8, ,9. lO-en
6-aq
vasarnap a 9. oral

naqumise lesz Szentseqqcl.
Junius ~-an az Abony-Szolnok- Ujszasz!
esperesi
kerulet
Tanite

Korenek

tavaszi

9yiilese

, Iesz a Konstantin iskolaban. Tar~1Ysorozat': D. e. 9 6. Veni Sancte
es sz. mise a nagytemplomban
2. D. ~. 10 orakor
elnoki
megnuito, mondja Kovacs J ozsef abo.l1yi esp ...plebanos.
3. A szuloi
haz es az iskola.
Eloado Bard6cz Endre ujszaszi tanito. 4. A
szarntan tanitasanak
uj elveirdl.
EI6ad6 Munkacsi
Antal ny,. isk
iqazqatc.
5. Az egybazi
enck
es iskolai oktatasa.
Eloado Berauer [ozsef egyhazrr:egyei.el1ekfeliig!:jelo. 6. Veveran Istvan abonyi tanito bejelentett
inditvanuaj
a) az uj tanterv, b) az egyesiileti elet korebol. 7. Eg!}ebb inditvanuok es Ielszolalasok.
Gyules
utan kozi:is ebcd a Kossuth-szalloban.

...

Tr iduurn

Jezus

sz.

Szive

iinnepe elott junius 8. 9. 10. napjan este'\6 orakot szentbeszeddel
e~ litaniaval. A: beszedek J ezus

sz. Sziverol lesznek,
veink lelke
kozelebb
kegyelmek
Forrasahoz.

hogy hijusson a:t

Jezus sz. Sziv e
iunius 11- en a
. utan Rcndunket

,iinnepen

6 oral

sz. mise

cs plebaniankat;

Telajanljuk
[ezus,
Szentseqes Szivenck, hogy eg!:jek
legyiink az 0 Hagy szeretetebcn.
Griil/;enk;
hr)'gyha a l<ii!i3nboz(J·

"iinnepeJyesen

valldsos egyesiiietek

azon napon

kiizosen dldozndnak ! A sz. 9y6.nast vcqezzuk
el a Tridunm alattr
junius 8. 9 10. napjan. Este
(§.
orakor 8 nap on keresztul [ezus \

Szive-Iitanla
Sz.·

Hnlal

napjan

iunius,

13-an £) orakor liliomok szentelese, utana liliornos . korrnenet
a
szuztiszte sz. Antal
tiszteletere
Este 6 orakor szent beszcd
S2.
Antalrol. azutan
litania
8 napig;
este 6 orakor.

Saents eqtmadas

a

nagy-

templomban

j,unius 17-cn, csutortokon lcsz eg~sz' nap i. reggd
6 oratol este 6 oraiq, Orankint
meqszolal
a harang, .bogy
hivja
a hivekct [ezushoz.
A gyermekeket, az iskolasokat, a legen!:je;
ket es nagy!anyokat,
hazasokat
es orcqeket'hivja! Megballjak:e?'
D. e. minden
oraban lesz sz
mise. Este 6 O. sz. beszed, kormenet, Iitania es aldozas. Lesz-e-

»,

viraq ? [czus
nogy

a Ierfi

szereti.

Hisszuk,

egyesiiletek

is mincl

naqqobb szamban

vcsznek

reszt,

Dr. Lie,bner
Janos,
Istenben boldogult
piisp6ki hiztosunk
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neverol
Szolnok
varosa
utcat
nevez 121, hogy
ler6jja
halajat
kimagasl6
egyenisegevel
szernben. A Templom-utca
lesz ezutan dr. Liebner [anos-utca, arnelyen lakott es rniikodott,

Chikag6i
Eukarisztikus
kcnqress susra ~gyre tobb 31dozo [elentkezik. Aldozzunk
112het61eg jun. 20-an v. 21-en,
ha
nem lehetseqcs, akkor az el6tte
valo napokban,
de meg juniusban 22-ig. A k6zos sz. aldozas
celja : hazank
reqi teruletcnek
visszaallitasa
cs a katolikus
1121kek ontudatos
egyseg~.
Mivel
Hanauer A. Istvan mequespuspok ur Orneltosaqa
jun. 7 -cn
indul
Amerikaba,.
igyekezzen
mindehki leqalabb iun. 4-en estig
a jelentkez6k
szarnat
bejel enteni a plebanian ! De ut61ag is
lehet [elenlkezni
vagy a plebanian, vagy a Magyar Kat. N6equesuletek
Orszaqos
Szovetsegenel Budapest,
VIII. Maria-u.7.

Radvanazkg
J6zsef baratai kiadjak Radvanszku [ozsefnck,
buzg6 rnunkatarsunknak
»Netds
konyvet«, rnelu 96 oJdalon 26
dalt
tartalrnaz:
Ara
6 pcnqo
(75.000 kor), a szerzo
alai rasaVol 10 pengo
(1'25000 korona).
0lvas6ink
mindig gy6nyorkodtek
cikkeiben,
most kezhez
kaphat-

jak notait, A kiadok

nernes celja
sokat
anyagi
segelyt is nuujtsanak
egeszsege
helurcallitasara.
A. konuv megrendelhet6
R6th Dezso konuvkereskcdeseben
Hissztik, hogy 01vas6ink
lelkescn
folkaroljak
hU
rnunkatarsunk iigyet es sok meg-

az is, hogy a heteqseqtol
gy6t6rt
[oska bacsinak

rendelest szereznek.
Mihalyi
Sanderne

III. rendi

sajat koltseqen
igen szep
oltarteritot
keszittetett
a
tarra. Isten fizesse meg!

1l ferences

misszi6kra

fchcr
fool-

ed-

dig 3,304.100 koruna
gyiilt
be,
Aranylag nern sok, de meqis biztato jelenseq,
Kezdik
meqerteni
hiveink
a
Szentatua
surqeto
szavat.
Balazs Janos
Szolnokon
a
gy6ni templomra
1,800.019 koronat g!}iijtott. Az adakoz6knak
meglesz
jutalmuk.
Lapunk j6tevoi:
Sipos Orban 17000,
Eisenkolb
Frigyes
14.000, Laczonui
Amal 11, Kovacs Ferenc kaplan 7, Meszaros
[ozsefnc
5, Dobos Mihalyne
3
ezer korona adornannual.
Isten fizesse meg!
Hang
elofizetot
gyiljtottel
Iapunkra es egyebb kat.Iapokra
?
Nezd, az ellcntabor
nem alszik!

••••••••

Sze.rkesztoi uzenetek.
D,' J. ]ojjon be a szerkesztoscqbe,
hogy eg'y-ket
dolgot
szameluesen
rneqbeszcljunk.
8 L. A kritika leqkozclebb jon vagy megkapja. Lustalkodoknak. Aki sz. Haromsaq
vasarnapjaiq
a husveti sz. gy6nast nem veqeztc,
suluosan
vetkezett,
de azcrt meg most
meggy6n^
hat, sot gy6njon is meg. O. O. A szolnoki
vallasos
egyesiiletek
khzi.il
meJyik a legtartalmasabb,
egyhazilag
es lelkileg
leqertekesebb
? Sz.
Ferenc III. rendje.

•
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Uzlet athelYezes.

~tm):(tOU(Jnt.aa:mt~

Tisztclettel ~rtesitem a nagy~
erdemii kozonseqet, hogy uzletemet Killso-Deak
Ferenc-utca
1006 sz. (sajat-haz)
helueztem
at. Ennel fogva modornba all jutanuesabban a tisztelt
rcndeloimet kiszolqalni.
Tisztelettel
NAGypAL MATyAS

.sr·~,!ledgyesycs Tarsa'"g

I

,

minden-I

a

~~:a~::~>
m:Q:n:o::ttO:o'J!J.UO:I_J:l.

, J:( ..

runOBETEGEK,
suluos
gyo~
mor,- sziv.> vesebajosok
kiqqogyulasa~oz megkilldi uj sikeres
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}\z 1900. evi parisi vilag-, az 1921, es 1923. evi vas- es'
gepipari kiallitason arangeremrnel es az 1925. evi kezmiiipari kiallitason m. kir. allaml diszoklevellel kituntetve,
Szamos ~gyhazi elismer6 level.

Myomatott VARGA J6ZSEF

konyvnyomdliljliban,
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Gorove-u.
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HITBUZ6ALMI

ES TARSADALMI

III. ev'folyam 12. szam.
1926. jutiius h6 15.

Szerkeszti:

BU01\-1EIDA
RA~C\SCANA
~ UNGIIJlJAE

Szerkesztiiseg

P. M.ajsay M.6r ofm.

,

Mogjo!cnik minden hu 1. CS15. P.

LAP SZOLNOKON,

Tarsezerkcsato

:

Raffinszky Rornuald ofm

es kiad6hivatal

fmncromli plabania Szolnok,
Kiad6tulajdonos:

fere'ncreudi zartla SzoinOK,

,Allunk a vartan

,

"

to~bbra' is es ejjel-riappal ,6rizzu,k draqa kincseinket : a
lelkeket. Nern ijeszt meg es nem keserit el semmi. A zur-:-,
zavarok csapkod6 hullamain ^.Te lebegsz elottunk. ^Es amikor ^a melure evezunk, beled fog6dzik remeg6 kezunk ^...^ ^
^
Amikor a Ickete fergetegek villarnai kcrcsztul
Sikaznak cqunkon
es a szcnvedeluck
pusztito
rohanasa
kavarja a lelkeket: Nalad pihen meg hanuatott
szivunk
tulragyogja
^es allunk ^a vartan, Biztato lenucd .suqarzasa
az emberek ferde iparkodasat.,
marnak ektelen karmok,
^Es ^ha ^az orok becsulctebe
hogy lcrantsak r6luk a tisztelet es a bizalorn Ieher palast[at, akkor se hagyjuk el a keresztutat., jarjuk a Kalvariat l
- Mig tovisekcn .lepkedunk,
azokert
konyorgiink,
akike_t talan meqteveszt 'W'relmiink.
. Oda tartunk, ahonnan az or5k hcquek - fenylenek,
a messzeseqbol, A ko~iilottiink' tatongo
orven'yek' f616tt
suhan el Ielkunk, arnikor, a rneqalazodasok Naquszentseqe
el6tt terdeltink. Krisztusunk 5Z. harcaban
itt edzodnek
a jellemek, hogy sokan alljanak a vartan.
mm ' "
lira peldanyonkint

1500 K. Negyed' eyre 9000 K.
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[eruzsalern.
(Folutatas)

Miutan

aitatossaqunkat
elveqeztuk
a Kalvarian, onnan lejovet
meqtekinthetjuk
»Adam kapolnajat«, mely kozvetlen
a Golgotha
alatt
van.Osrcqi, ellenorizhetetlen
hagyomany
sz erint Noe a viz6zon alkal~
. maval i\dam csontiait
szlnten bevitte a bark aba,
hogy a veqpusztelastol megmentse
az utokor kegyeletenek.
A -vizoaon
ulan Adam porhuve!yet a Golgotha
atatti szik lebar+enqba
helgezte
orok Jlyuyal@mra.
Mikor az Ur [ezus
halalakor a szik!a ketter cpedt, a meqvaltas unk
dijanak, az isteni vernek egy csoppccskeje a sziktahasadeken
keresztul Adam koponuaiara hullott. Ezen haquomanubot veszi
eradetet az
a szokas, hog!;! a keresztfa
tovebe koponuat -helueznek,
Ez Adam koponyajat es a teijes kienqesztelodest
akarja [elkepezni.
Adam kapolnajaban
sz epen Iatszik a sziklarepedes,
mely
az
egesz Golqothat kettevalasztotta,
Nehot oiyan szeles, hogy az ember
karjaval keriYelrnesen
belenuulhat, Bar semmi historiai hattere sines az
Apamkoponya
leqendaiiak,
mcqis megillet6dve
sz ernleljul:
ez eriasi
sztklarepedest,
mint. egyil{ sz enlirasi
tanubizonusaqat
a hely sz entseqeriek.
Kilepven az Adamkaootnabol,
egyenesen
el6rehaladunk
a sz,
kenet kove es a gorbg6k
korusanak fala kozott : mintegg
huszonot
lepesnui tavolsaqban raccsal k6rulzilrt
k ervk
kovct
taialunk, hoi a
h~gyonHln'y szcrint a bold, SJUZ auott a S2. asszonuokkal:
midcn is-

terri Fia hOlttestet

a ker esztro)

tor tent

levetele

ulan

a te met es

eJ6lt

zsfdo. szokas szerint meqmostak es bebalzs'BhlOzflitk
Ezt a sz. asszonyok heluenek nevezik.
Innen mar szepen latszik a baz ilika Rotundaia
- kor ternploma,
r:r\efynek kozepen a rlOlglJ kupola alatt van. a sz. Sir.
_~

•

.

~

~

,

I

A kortel1}p,lom 19'30 m. atmer6jii,
18 vasko,s piller
tertia a
hat~Jrhas va<; kupolat. A korternplorn
koaepen van a 8'25
liossz1u
5 m. 'szeles es 5 m. rnaqas sz. Sir kapolnaja. :Az (i}ldalf~laK'at 16 kis
eszlop ekesiti. A kapolna tetejene'k szeteln a'pro 2omO'i< os~lop'k:akb~l
alkotott
korlat hu ~6.dlk. A kapolna
te,l,eje
fol·btt az orosi ternplomokat
~ J.,'
,
,
-.
~
,

m.

jeHell;l,z6

, L,

.

u. 11,

ha,gy;rna~kI,lP9Ia

.r."

~JO.,

JI_

....

eme.lkEd~k.
l

tJ

.'..

Nyug,atrol
"

#:':

otsz.tiigben
.

ve~z.6-

f

".'~

dik a kapolna,
ahova a kootok
hozzaraqasztottak
az 0 kezdetleges
kis k~p,olri'acSk~JUrHll, fi'6~ iSle'J'tisz,teleiket
tartj'BK,. A bejaraf 11,k'8J;lO)r-·

I1Cloa kelet fel~1 van. }\ h6m;bkzatot

negy

ts'a.,jitto~

v'6to~m:~fva~y~

-oszlop disziti. Az ajto c}.aU ket KQparl van labbi-a 0'S lralna,. :rWei~e~'en
3~3 drb. hatalrnas 91=lertyatartok
allanak, Ezek kozj.il kctto a rom'. ka-

tolikusoke,

kelto

a }groro'giM~e 'es kett6

11z ormenY'ek'e.

A7J

;:tho,

flbtott
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harom, az 'Ur Iezus dicsoscqes Icttamadasat
abrazolo
kep van
elheIyezve, melyek elott or okmecsesck
eqnek, Ez ek is a harem ' vallasfelekezet tulajdcnai.
A SZ. Sir kapolna ket reszbo) all. Amint belepunk
a sztlk kis
ajton a sz. Sir elcicsarnolo'iba. a sirankozok kamrajaba jutunk. Ez :3
es fel m. hosszu es 3 rn. szeles. Kozepen egg teher
marvanuloqlalatban orztk egyharmadat
azon kolapnak, mellyel egykor [ezus sirjat
elzartak es lepecseteltek,
»1\zok pediq
elrnenven
meqerositek
a sirt
cir6kkel, megpecseteiven a kiivet.« (Mate 27,66.) Erre a sirtzaro kore
celtlztak a sz.· asszoauok,
miden r »Keratr reg gel a het elso napjarr
a sir hoz raenenek
napfelkeltekor.
Es rnondak egytnasnak:
Ki henqc•
I.
riti 121 nekunk a kjjvet
a sir ajtaiarol ? ISs odatekintven,
Iatak,
hogy
a k6 el van hengeritve, mert igen nagy vola= (M.ark 16. 2-4). A kis.
kapolnacska a vilaqossaqot
'a sztik ajton at nyeri. Az esz aki es deli
talakfian ket luukat latunk, melyeken a gor6gk@leti'ek
es orrnenuek
nagyszombaton
a sz. tirz et adjak ki a hiveknek, A rnenye.z:etr61 15
ezfist orokmccses
csUng ala, m~lyek ejiel-nappa"1
vilaqitanak.'
Ez ek
kozu! az ot kozepso
a r~m. katolikusoke.
A. kapolnacska ny!Jqali Ialan van az 1'33 m. alacsony Ids nullas,
melyen at bejutunk a tulaidonkepeni
52. Sirba
'
(Folyt. kov.]

P. tOMBOS LA~ZL6
•••••••••

Az en;en~ek jel,k0pekben ..
.

.

~.

.

Az egyhaz a keresztenuscq
elsa szazadaiban je~epekben,
elrejtve fejezte ki vallasa szent titkait ~s tanait, ugy, hogy azokat csak
a beavatottak ertettek : mig a pcqanqok, nern lattak e titkokb,an egyebet, mint a mitholoqia a~iegorikus' alakjait, . Mii.tta~ a poganys~§hol szaPO{odott. le~jobban" az «uj; vaJ~~f,» nagyon .termeszetcs,
ho.gy a~. ~g,yh~z annak rmlveszctet, tudornanqat is atvette es a ma~a szensmeve1'
ath)atotta, r~wgszenteite es a salat myst~r,iuIQail)a~, ti~a~rl~~~ W'~It6.,l1or-,
dpzpjava !ett,e" - ity medon valosaqos IT,L~szt~ci~I¥ussa vilJto~ojt} rij,u-_
veszet, melu derenqo
homaluaval
az iqaz istenseqet
volt hivatva
megszemel~~sit,e1Jl,~, a ~;iv6,~. S,21em{[i,~19,~~
)l1e.gie!~n~teni..
... .,-' ..
A l1ap) hold es cSIllagok, tuz es VIi mind helyet talal: a kere~it~nHseg m[iv'~sz~t~)jen es vallasaban, -hogy . rhinh~gy 'ki~ngfs:h'elje',
a .me~b~ritdtt ist~n~eget.
. .
..
':
,.: .
. 1mJ jut a kigyo . is - mint az okossaq jelkepe , ':':, a mwve::'
szellie is'
jtlthak Isten temploihaba a' parkak:.
eg~'es nitigazsagok'af, je>l~epezve.
.'
('
.'
•

.....,

~

.1,

"

•

az

igy

I.'.

"

,.

"
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keresztenuseq
leqinkabb
no alakjaban jelkea labukon.' - Mert a fatyol a szolgalatkesz
fedetlen
labfej
az istcnseg
es apostoli
meltosag

Az erenyek€t

a

pez! filiy0 llal; es szandallal
not [elenti,
jelvenue. '

mig

a

A bit.
Ezen ereny jelkepes
alakja egyik kezcben
templomot,
a rnasikban faklqat tart, jeJentve az egyhazat
es annak tanitasat, a vilaq
vilaqossaqat.
Fakluaja min dig eg, rncrt ~jocselckedet
nclkul holt rnaradna hitiink, mint arniluen holt a' kialudt faklqa vilaqa.
A hit sumboJikus alakia
min dig fatucllal
jelenik
meg, jelentve
Krisztusnak
szent
Tamas apostolhoz
Intezett
mondasat : <Boldoqok,
akik nern latnak
es .hisznck.»
,- A kozcpkor
egi
mely rnerdcn nez az eg
konuvct tart a kezebcn.
pedig az Ur J ezus orek
«BoJdogok,
akik
en hitemben !

"
veszi
koru! a hit surnbolikus
alakjat,
Iele. l\.'lajd keresztet,
keJyhet,
ostuat,
vagy
A kercszt
jelenti a hit sarkkovet,
a .kchelu
aldozatat, arneluet erettunk
hozott,
'
hisznek > Oh Istenem
erosits meq engem az
Iennqel

11: t?ef!leny.

..

A ,hit, i remeny es szcretet, a keresztenuscq
Credoja, hitvallasa,
")
Ha a hit kcpei [ezus Krisztust
es az 6 tanat jelentik,
ug!:J a
rerrrenu az crnberseqet
es az imadsaqot,
a szeretet
pediqaz
Isten IeIkct es az ember nernes erzcset jelenti,
A hit szimbnlurna
tekintetevel
'az eget keresi es t sohasern ter,
del, mig a remenu Ieqtobbnqire
terdeplo
heluzetben,
de min dig irnadkozo alakjaban,
mellen kercsztbetett
kezekkel jelkcpeztetik.
Apro szar- '
nuai vannak a labain, hogy gyorsan' kozvetitse
az ember
kereset
Istennck. Innen a kozrnondas : »Remcnu sxamuan jar az ohai-..
II. Pal es ty. Sixtus papak sirjain a rernenu irnadkozik. S hogy
a rerneng nem puszta vagy,' sokszor
egbol ercdo
fenysugar
vilagitja
meg, jelentvc, hogy a rernenq eljart kuldetesebcn
es imadsaqunk meghallqattatast
talalt Istennel. Majd arangkorona
lebeg feje falott es jobb ...
kezevel
erte nuul, jelentve,
hogy a szenvedo
es kuzdo
rneqkapta
melto jutalrnat,

,A.

" ..

rernenu szobra Minervilhan
rozsakkal
koszoruzza
meg az
elhull,yt, sirjat ; majd madarat bocsait szabadon,
vagy ir, vagy, horgony
van mellette, atnelure tamaszkodik.
Ezek mind , a jovo
elet 'nagy titkait' jelkep.etzik.
J,
.,
~
i
:,
,:Jgen sokat rnond. a Iateranl muzeum
egyik sirl felirata,
mel!)
egyetlen, szobol 'all: »Elpis«. Remeny.
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A budapesti Kerepesi-terrretobcn
lattarn egy mionyorii' sz'obraL
Az aOrJ8 kenucrct nuujt' el6tte terdelo gyermekenek.
oe nine's' are;;'
menynek szebb mintakepe, mint az anua, ki a halalban
scm hagyra
el gyermeket Igaz e szep rnondas : »A megsiratott
almok sirjan uj
viraq fakad. - l\ rernenu.«
Testver I Kilzdj es bizva-bizzal Istenben!

ft -seccctct, '
"

•

I

I

Az ercnuekef, - mint' emlitettern - leqinkabb
n6i, alakban
abrazoljak, egyedill a szeretet a kivetel, melu ' Ierfi alakban jelenik
meg a kercsztenuseqben,
jclezve az »Amor Dei-s-t: [ezust.
A szerctet legt6bbn!:)ire lanqolo kebellel lathato, amelynek
tuzc [ezusert ego Vag!:) kiterjeszti kezeit, vagy szivere rnutat, arnelqct
e,gb61 j6v6 nuil sebez meg, jelezve, hogy a szeretet mindcnre kepes.
Canova saeretetc XII. Kelemen papa siremleken kezct mellen
nyugtatja es f'eie f616tt faklua ego R transtcvcrei sz. Cecilia szeretcter.ek hornlokan csillaq ragyog, szivebcn nuilvesszo;
Iabaival a vilag
hiusaqait tapossa. Neha eg6 gyertyat tart kezeben,
jelezvc 'a lanqot,
melu szeretet nelkiil csakharnar kialszik, Majd talalkozunk oluan allcgorikus kepekkel, arnikor a szeretet szarn!jab61 viraqokat szor, jelezve,
'a jocselckedeteket,
Gyonyoril kepe a szeretetnek meg 8Z is, arnikor a
keresztet feher galambok veszik konil : jelentve, hogy az lelet kuzdelmeiben a szeretet az, ami mindent elttir, mindent meqbocsa]t
cs mindent meqedesit,
Testverern ! Szeress! Istcn ..is szerctni fog!
(Folytatjuk)

RADVANSZKY JOZSEF,.
Q:O •••••••

Vallasi tiirelmctlenseq

a 20-ik szazadban.

=Vallas! tiirelmetlenseq« voltakep
nines. Csak vallasellenes
turelmetlenscq ",an, mert a vallas arm int ugyan, hogy a hit kincseit
'lriven orizzfik es ~edelrnezzilk, de sohasern arra, hogy rnasnak lvallasl
meggy6z6deseit s erteqessuk. S csakuquan a vallasi turelrnetlenseq tenqeit mindenutt elsosorban a vallas ellenseqeinel latjuk.
"
Csodalatos es szomoru .dolog, hogy a 20-ik szazad
embere,
. aki annuira buszke Ielvilaqosodottsaqara
es kulturajara, nern veszf
eszre, hogy a legnaggobb \foku kulturatlansaq
es . elvadulesaq: kell
hozza, hog!j valaki masnak vallasi meggyoz6deseibe
bcletiporjon. Kit.:.
lonoskep cpen azok jarnak legel61 a modern vandalizmusban,
akik
,
egyebbkent mindig a haladas jelszavait Iorqatjak ajkukon, A haladas es
szabadsaq nevchen kotnek bekluoba minden szabadsaqot,
melg <tz Q,
\

f
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hitetlen allaspontjukkal
ellenkezik s Ielvilaqosodottsaquk
abban all,
hogy nern tudvan rneqcafolni a vallas erveit, az eroszak
es intrika
minden fegyverevel probaljak kerekbetorni a nekik kenqelmetlen iqazsaqot, S
ezt
nevezik
felvilaqosodottsaqnak,
20~ik szazadbeli
haladasnak !
Arnit az egyhaz ellenseqei rna Szovjctoroszorszaqban,
Mexikoban, Franciaorszaqban,
Csehorszaqban
es Becsben
vcqbevisznek,
reszben batran odaallithato a Nerok verenqzese s a hitehaquo [ulianek
esznelkiili duhonqese melle, reszbcn pedig~ a sunyi macchiavellizrnus
lcqsotetebb feketerrniveszetehez
tartozik. Ezek az ernberek inkviziciqra
szeretnek hivatkozni, pedig valosaqban ok a vi lag legkonokabb
inkvizitorai.
Az egyhaz es a vallas elleni gyulolet lelektanilaq tekintve is
valosaqos talanu, Mert clveqre nehcz rneqerteni,
miert faj masnak,
ha en hiszek ? Mh~rt ilt tanuat sziveben
valakinek a g!:lUlolet azert,
mert cmbertarsat imadkozni latja? Art-e a koznek,
art-e egyattalan
valakinek, ha az ernberek vallasosak ? Teg!:li1l(fel, te nem hiszel. Tevedesnek tartod az egesz keresztenpseqet.
Rendben van. De hilt rniert
akarod kenuszeriteni a korulotted el6 cqesz vilaqot arra; hogy hasonIokepen qondolkozzek mint te? Miert akarod raeroszakolni
hitetlenseqedct boldoqra-boldoqtalanra
? Miert akarod meqakadalgozni,
hogy
mas a gyermeket vallasos iskolaban nevelhesse?
Azt mondod:
rnert
en a val last tevedesnck tartorn. De leqalabb is bizonyos,
hogy mas
meg nem tartja tcvedcsnek. Mi joqon akarod kier6szakolni, hogy pont
.a te nezeted ervenuesuljon ? Erre azt mondod: es rniert ervenuesulion a rnase ? A Ielelet ez: mert a te allaspontod csak negativ, viszont
.a rnasike pozitiv, azaz te sernmit sern vesztesz vele, ha a vallas viraqzik, . ellenben mas szerneben oriasi vesztescq,
ha elnuornjak.
Ami
mas szerneben szent, azt nern lehet azon a cimcn sarba tiporni, rncrt
hogy a te szemedben nem szent. Nem lehet egy. hazat, vagy akar
egy templomot felgyujtani azert,: mert neked nines szukseqed
ra,
Mdsnak szukscqe van. Nekern nines szukscqem
korcsrnara,
mulatohelure, s6t meg sporttelepre sern, s6t amig egeszseges vagyok, meg
korhazra sem; van-e mar most jogom ezen a cirnen ezeknek a heluiseqeknek eltorlesct kovetelni ? - Azt mondod:
de ne forditsanak
egyhazi celokra kozpenzeket l Amire en azt felelern : Mindenekel6tt
ne tulajdonitsanak 121 egyMzi javakat es vallasi alapokat allarni eelokra!
Es !tlasodszor: ha neked nem is kell vallas, millio es millio ember':'
nek valosagos lelki- es kulturalis szilkseglete, am ely az alJam resze;
rol is legalabb oly tamogatast erdemel, mint Mrmely mas, milliok javat es kultursziigsegletet
iIIeto intezmeny. Az allamnak milli6 es milo:
i
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1i6 adofizcto]e vallasos ember s csak rneqkivanhatiak,
hogy adojukbol
nemcsak szinhazra ^es hitvallasnelkiili
intezme~yekre,
loversenupalyara es miniszteri autokra teljen, hanern templornra, papra es vallasi
intezmenyekre is.
,,,
De nem is ez faj a vallas ellenseqeinek. Oket az 'boszantja,
hogy oly lelki hatalorn van a vilaqon, mely erkolcsi szempontokat es
kotelesseqeket hanqoztat, arneluek nekik kellernetlenek,
mert erkolcsi
rneqkotetlenscqukbcn
qatoljak oket. Ezert nem tudjak eltiirni s elvlselni
hogy a vallas, barha csak masok szivebcn is, uralkodjck.
.A. vallas
raiuk nezve gyiil61etes erk6lcsk6dex, mert eletrnodjuk
cllentetben
azzal az erkolcsi zsinorrnertekkel s azokkal a rnaqasabb
kovetelmenqekkel, amelueket a vallas hirdet, S epcn ez a k6rUlmeny, hogy a
vallas szerneben elitelve erzik magukat. maquarazza meg a fekevesztett gyiil6letUket es elkeseredett harcukat az Egyhaz .ellen. Rossz ember nern tudja elviselni a masok josaqat, l\ kicsapong6t
es erkolcstelcnt bosszantja, ha mas nem oluan gazember, mint a. l\ tolvaj szerctne, ha a rnaqantulajdont senkisem tisztelne s az iszakos szeretne,
ha az eqesz vilaq iszakos volna . .A.becsalct, a tisztesseq, az erkolcs,
a rnaqasabb torvenuek tlsztelete, mind oluan dolqok, amelyeknek em^
litesct sem hallja szivcsen, aUi hadilabon all veluk. Ez a valIasgyiilolet lelektani ruqoja.
I
Hogyne gyiil61ne a vallast egy Lenin, aki masfelmillio embert
vcqeztetett ki a sajat uralornvaqua s orult politikai kedvtelcse
miatt?
H,ogyne 'gyiil6Ine az Equhazat az oluan kormanu, amelu hogy penzhez
jusson s kortesiqeretelt
teljesithesse, a leg~6nnyebb
es leggyavabb
pcnzszerzesi modhoz, ^a vcdtelen Equhaz javainak ^s jarnbor alapitvanuainak mcqrablasahoz folyamodik? Hogyne gyiil6lne a vallast az a
szocialista mestercmberekbol
s politikai kalandorokbol
allo rnexikoi
kormanu, a zsido Calles-szel az elen, amelu nagy on j61, tudja, hogy
csak egy maroknui kisebbscq all moqotte az orszaqban s azert parturalrnat csak eroszakra tarnaszthatja, elsoporven
utjabol azt a kat.
Equhazat, amelu a naper az erk61cs Ioltctlen tiszteletere tanitja es a
kalandorok qarazdalkodasat sohasern hagyhatja jova ?
S kulonos dolog: arniota az Equhaz all, majd itt, majd ott, de
mindig uldoztek. S azcrt meqsern pusztult el soha, .A. szenvedesek
'tuzcben mcqerosodott s a vihar elmultaval mindig szebb es Ielekben
gazdagabb maradt. l\z iild6zak. j6nnek es menriek, a vallas egymasutal1
temeti el ellensegeit. l\ Her6desek es Ner6k, a bizand csaszarok s a
Napoleonok, a Bismarckok es Leninek elpusztulnak s veliik egyiitt a
nevtejen fergek, kicsiny kormanypotentasok
s a falusi cezarok is a·
porba hullanak. .A.z egyhaz; pedig el es viragzik s viragozni fog ak~
kor is, amikor holm! mai torpe nagysagok regota eltiintek mar az ida
·es a feledes homaIyaban!
bb. (R6ma.)

au
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III. r8n~j8rol.

XI. . Pius papa SZ. fU.roncz

Oszentseqe
f, ev apr. 30-an Assisii sz. Ferenc halalanak
700
evfordutoia
alkalmaval
hatalrnas korlcvelet
intez ett a kath. vilag'puspokcihez,
ameluben
S2. Atyliink csodas
ercnqeit
maqasztalja
es allitia oda kovctesr«
rnelto
peldakepcn.
l\
III.
rcndrol
pedig
a
legna.
,
gyobb dicseret hanqjan ir hasabokon keresztul. Igy;
eves

»Az altalanos meqbekuleshcz es [avulashoz
leqtobbel
[arult
a III. rend«, arnelunek taqjai csak azok !.ehetnek, »al.ik a katolikus hitet rneqtartjak
es az Equhaznak
a leqnaquo bb tisztelette]
cnqedelmeskednek.«
Mint ilyenek »gyozhetetlen
apostolkodasukkal=
telicsen
az evanqelium
szelleme sz erint alakult
uj tarsasaq: t hoztak
letre,
amely nemcsak a rnaqan es tarsadalmi e let reudezeset,
hanern a, szcgenyek es elnuornottak
iigye.nek es jogainak ve€leimezeset
is eszkozolte naqu erkolcsi erejevel es szervezctevel.
Nem cscda, hogy mindig akadtak cllenseqei,
de IiI. Honoriusto l cs IX, GI rg~lytol k e z dv e a
papak meg sziqoru torvenuek
hozasaval
is vedcln.eztek
a III. r.endet,
19y terjeszthette

a ferences

el Krisztus

szeilemmel

es ujithatta

A III. rendieket
masodik
hogy
}\tyank

tetlen
papa
pokok,

alakiat

maqunkra

is kiielenti,
amidon

s~ Ferenc

az eqesz

naquon

kcdvcs

fontosabb,

vilaqon

mindcnfele

mint

es igy sz. Ferenc
rornlatlan

Benedek

es . erin-

ug~

XI.
a

doJgot miivelnek

cvben

alljanak

be ezen dicso

koruk _miatt meg fol ne m

vehetok,

jelentkezzenek

fegyelcnel«,

hiveixkel
ezen

me!l} mint

azert

is. oriil a

mert 6 is reg6ta

korlevelcb
.mint

gen szamliodunk,
K6vessiik

gyermekek

meg

taborba,
mint

meqszokjak

czen

szellemet.

Iinnepseqnek,

\

altai

pusnem

ho§y

papjaik

Pius:

»Akik.

[eloltek,

III. rcndjet

S2,

Ferenc

tiszteletere

ke.sziilo

tagja sz, Ferenc hartnadik

en mondja : sz. Ferencet,
.

ifju korunktol kezdve legnagyobb
,

sines

megismertetik

hasznat

6szentse~e
nagy

rna

es:

par-

be, raseszelestekre

jenek,

de

viquek

..

rnindenkepen

Ieptek

szent

oltve,

hogy neki

es clonueit,

akik pedig

ncvezte,

bolcsesseqet.

papa »Knsz tus katonainak

Arnlnt XIII. Leo es XV.

teljak

harrnadrerrdi

meg a »Iold szinet.«

is elteriedienek

elkolcseiket.«

az evanqaliurr.i

mar IX. Gerqelu

Machabeusoknak«

ok »szarnban

orszaqaban

dhitattal

mint»

rend-

Vedoszentiinket,
,

,r-e-

tisztettilk ,es fiai k@ze

I.

rniulan a 1lI, rend
jelvenueit
a Szcntatga
peldajat l

•

[amboru]

•

~

folvetli:iK.«:
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Csodaserern,
A Szeplotelen
szent Szfiz, aki a kereszt alatt isterii Fjl:! .,.vegrarideletenek
ertelrneben mindnuajunk .edes any java. lett, mint az anyak
leqjobbika,
kivalo qonddal ork6dik 9yermekei
f5161t, Irqalmas
szerctetenck zaloqa a csodassrern
is, meluet
maga nuilatkoztatott
ki sz.
Vince Szeretet
Leanuai egyikenek,
Laboure Katalin
n®vernek,
h8gy
azt az cqes z vilaqon terjessze: }\z. eset igy~ tortent:
1830-ban ^
a Szeplotelen
Istcnanua
tobbszor
rneqjelent
Katalin
novemek,
ki akkor Parizsban,
a Seerctet
Leanuai
tarsulatanak
anqa-

a

hazaban
szeminariumat
(novlciatus]
veqezte.
liz alazatos never
elott
ismetclten
kifejezte
szetetetet az emberiseq
irant.
November
27.en,
az esti elmelkedes
idejen, alighogy rneqkezdte
a [o never elrnelkedo
imaj<it, titekzatos z aj ulotte meg fillet. Selucmruha-suhogas
,felet hallett. F61tekintve a Szepldtelen Szuzet latta maqa
^ f61dgombon
e.Ji'>fta
allva : hofeher ruhaja a^ hajnaipir szirieben iatszott,
Mindket kezevel, k6riilbeliil derek rnaqassaqban,
equ kisebb . gambot
tartott ^s ^
azt egre ernelt tekintettel
Iolajanlotta
Istennek,
Majd el111nt
kezeibel
a^ kis
g6mb, ^s kitart karjai vakito fenyes suqarakat
loveltek
^
lab a zsarnolqara . 3 szeqenu f6ldre. Ekozbcn az 'eY4s2erii
never elraqadtatasaban
czeket a szavakat
hallotta : »Ez a foldgomb,
mel yet
itt 1atsz, jelkepezi az egesz vilaqot .es minden
ernbert
kfilon-kiiiI6n.
A suqarak
a kegyelmeket [elzik, melueket
en azokra
arasztok
kik
kerik.«
Erre a^ SZllz.An!ja
alakja korul ovalis keret kepz66lott arangbettis korirattal : »0, bun nelkul fogantatott
Szfiz
Maria
k&nyor6gj
ercttunk, kik hozzad meriekulunk !« Most a Sziiz Anya ujra rneqszolalt: Keszttess
errneket erre a mintarn. Akik meqaldva
viselik,
nagy
kequelmekben
re_s,ziilnek, _kulon0sen,
ha nuakukon hordjak,
Akiknek
biz almuk van, tularado kegyelmet kapnak.«
Most fordult a kep, s a nover lathatta
az erern hatlapjat,
Koz epen a Szfiz Anya monoqrarnmja,
egy
nagy
M. betu, melybol
kereszt ernelkcdik
kl. Ez alatt ket sziv, egyiket
toviskoszoru
ovez!,
a masikat tor [aria at.
Hatalin never a kapott parancshoz
hiven bcszamelt
g~6ntatojanak a Szuzanua
ohaiarol. }\z erern mar 1832·ben elkesziilt, s miutan u!J!-jet az illetekes egyhazi hatosaqok
feJillvizsgaltak,
par: r,onap
alatt rnillioszamra
forgott
kozkezcn.
Megszamlalhatatlan
a csodas
Qyoqyuhis, rneqteres, mennyei seoitseq, arnit Isten ^
a Szepldtelen
S:Ziiz
k6ibenjarasara
ez erem altai miveI. Nem csuC!la, ha a nep" hite
bizalma a csodalatos
jelzovel tiszteJi meg.

es
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Lassankint
piispoki jovahaqqassal,
buzgo hivekbol
tobb ' helqen rneqalakult az uqunevezett
Csodaserem Tarsulat,
mely ma mar
az egesz Ioldkerekseqen
elterjedt.
Milli6 meg rnillio fagot szarnlal,
akik az erern viselcse altai rnindannuian
a Szeplotelen
Sztiz kulonos
ol!altnat es szereietet elvezik. 'Yagja lehet kivetel
nelkiH mindenki,
ferfi es no, ifju es hajadon, gyermek es elaqqott, igaz es bfinos egyarant, A tagnak egyeduli
Itotelezettsege
abban all, hogy
az errnet
egy arra fOlha~lmazott
papto l Iolveque
es allandoan
a nuakan
viselje. Udvos, ha" a Iohaszhaat : »0 bun nelktil fagantatott
szuz Maria
•
konyorogj
erettUnk. kik hozzad
mcnekulunk l« ~lYakran
elmondja.'
KLilonasen a gyermekeknek
ajanljuk I
•••••• 5."

-,

Lltnaoaloul,
Beleindul
mindenki

Kicsi szived ijedten all meg; flagy ismeretlen
a setelrnek rengeteg~be
es '-'9!jediil talillja
elmaradozott
volna toledo Kinyujtod karad

..
tajra bukk ant.
maqat.
Mintha
es lelked er6it

probalqated.

Csillaqok ragyognak
fOlotted, korulotted,
bcnned.
Mindegyik
vezetod akarna lenni. De me qrerneqsz t6luk: in r eszuk naquon meszszire _esik. Mikarra hczzad er fenyuk, meghal erejuk. Pedig te biztatas, rnelenqetes, gyong",den s.egita kar fele nqulna}.
Sakszer erzed, hoqu mcqvaitana
egy-ket sz o, arneluet a sz eretet meleqe mosolqoqna rad, de nem tudsz kilcpni rnaqadbol. Lezart
kertnek hiszed bens6d. Pedig a kertbc napsuqar,
Kertesz kell, aki o.ft
all kivul es taj neki, hogy kirekesztcd.
}\ sok csiltag I{azul Iretta hinti rad suqarat leqiqazabban.
Nezz
csak kortil: . mindiq rad rBgyog cdes anuad
szerne-szive. Far~asod is
meg vezerlod
is. Oazised, ahol kipihened
maqad.
Es na minden ki,:, .

szarad
neki:

korillatted,
szivcn

ez akkor

ker esztul

az

Eg

is dusan
szol

fakaszrja

hozzad I

elteto

viz€!' Nuil] meg

187
Csak

le ne szakadj a t6r611 EJ ne feledd,
bogy kef orzo an. 1JyaIt allirott mel led Islen. 1\z egyiket sohse Iathatod,
a rnasiknak fa],
hogy mindig nem lathat,
Es ha e rnasik elett kitarulna lelked, titkos
bens6d, orulne-c ? U gy apold viraqaidat,
hogy ot barrnikor nuuqodtan
vezeth csd kiizej ti k !
Ha az egi edes Anyar@1 se feledkezel
el soha,
akkor
meg
folyton eros leszel es nem erzcd magad
egyediil
zarandokutadon.
mm.

1l III. rend tagjai jurnus
^
29-en altalanos Ieloldozasban reszesiilnek,
amely teljes : bucsuval
jar. Junius 27-en este fel 8 orakor P.. Lombos
Laszlo III. iqazgat6 tiszteletere
vacsorat
ran-deznek lit polg. leanqiskolaban.

Hz Uriholgyek kongrega,cioja, mint halljuk, mozgalmat
indit, NOgy a Kat. Nagygyiilesre
a Sz. Haromsaq
szobra rcndbe
j6jjin. Dicserjuk
az eszmat es
kulonosen
tisztelettel
keriuk varosunk vezetdseqet,
hogy ezen
IU~Hlet ((",rolja fel.
ferfi kongregaci6 kinyomatta ^a Segit6 Sztiz Maria Ima[at es a templomi
padokra heIuezte, hogy a hivek imadkoz.zak .. Kerjilk kedves
hiveinket. a
iablakat
ne viquek
haza. A jun.
17- iki
szeatscqimadasra
iqen
szep szamrnal jelentkeztek
a ferflak. Meg lchet f6liratkozni.

a

1l Sz. Margit konyregacio
enekkara [ezus Szent Szive
iinnepen
mise
^a ^6 oral nagy
alatt igazi ahitattal es rmiveszetiel ~lIlekelt.

11 polg.leangiskola uj zaszlojat jun. 20-an neg4,_ed 11 orakor szentelik
ban.

fel a nagytemplom-

H Kat. NoszQvetseg irant
e91!lre naqqobb , az erdeklodes.
Onkent

jelentkeznek
a h61gyek
}\ k6zpont
kiadasaban
julius vccen megjelenik
a misekonyv zsebkiadasbau magyar nyel ..
ven. Magaban
foglalja a sz. mise
rendes
szevcqet
latin- magyar
nl:jelven, az osszcs
vasarnapok.
tovabba
az osszes par ..ncsolt
unnepek misait, a magyar szentek miseit es a 9J:jaszmiseket
magyar nuelven.
Am [elzosza1899al a kotesck szerint
kh. 60
ezer kor.vtot. Mar most meg I~~

munkara.

het rendelni csutortok es vasarnap d. u. l! onH61 kezdve a plebanian (tarsatqoban). Aid az 6sz;
szeget rnest lefizeti, to szazelekos
kedvezmenuazn
reszestilhet,
Amikor a misekonuv
kesz lesz, rend-:
szeres eloadasok
keretehen
ismertetjuk imadkozasl
rnodjat es
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ertel -net }\ »Milda-lean!Jok«
szep
.szarnmal
es peldas
rnaqaviselettel vettek _ reszt I'IZ' Urnapi kor-"
meneten,
Vezetojiik
Teth
Ferencne,
akit mar
leqtobben
az
iskQlilh61 . ism ern ek, ,Kerjuk .a

1}at. Noszovetseq
sek

es

taqjait, gijii}t-

ossze hazi
lakasuk,.

alkalrnazottaikat
jelzesev~1
jelentsek

be.;;Toth Perencnenek
utca] vag!<l a plebanian

[Kapolna- \
a jelzett '

id6ben. Arm
is keri a tagokat;
dk kbiion6s€m a terjeszt6ket,' je ...
Iezzek, -, kik milyen
rnunka.kirben
[artasak, ;lJ8tJlJ mit tudnanak, szeretnenek ve!lJ€zni: hit-'
huzgalmi, kulturalis, kezimunkai,
ifjusaqi, sajto ava~1Y szocialis te-

ren ? E9!ll kevesct
abbot sok lesz I

mindenki

cs

\

, 1l kongreganistakat

szere ...

tettel kerjiik,
a Iszihlid6ben, is
v€!!le.tzek 121 ba~,egesen SZ. gy6.,.
aasukat es sz, aldozasukat.
I1ki
pedig masheva megy,
igyekez-

1l szunidoben

8

. neveles

qorrdja-bula
egeszen
a szulok
vanara nehezul. Sokan azt hiszik,
csak evkozben kef gyerl1lekeiket
S2. rnisere kuldeniok,
nqaron az .
Isten szeretete
is ssunetethet.
~
De igy azutan ket-harorn horiap
,Ieronthatja" arnit 10 horiap rrevel.
.Minden sz'i.ila peldajavat, de ko-

zen ott jelentk ezni
az itt en! elbocsaito es i!!Jazol6 Ievellel, hogYl'
buzqosaqat
tovabbra
is folutathassa, Aki erettse qiz ett es itt
marad, belephet a Ierfi kongreg'ilci6ba,
polqari!
veqzett leanyok a Sz. Margit
konqreqacicioba, az elemit vcqzettek a sz.,

a

Cecilia

lefinylwng(aci6ba.
A sz,
Agnes
pcilliJ. Jeanykongregaci6:
Julius
1<8- an a 8 orai sz. misealatt vegzi ltazas sz, aldozasat.ts
sz. Laszlo pnlq, fiu kongregado
pcdiq julius 15, en aldozik. hog~

a .szuntdoben
ossaetartas
osszeiovetelt

/ .8.

is

az

meqlequen

Ez

alkalommal
is tart ..

eg.Y'

katejikus

f'elsaabadult

tanoncok _figyeImet felhi.vjuk a
Katosikus Legenyegyletre. Itt sok
jot es szcpet tanuinak,
8'

maquknak

szorakoz

valo

ast es lelkukct

oltalrnazzak

meqlelik

"

j61al S8S$gO,t.,

is

meg~·

a remlastol,

rnolu fellepese vcl is hasscn Odlil~,.
hogy querrneke meg szorqalrnasabban hallqasson
S2.
rniset a"

vakacloban,

mint evkozben.
80maba

llssisibe es
szaqes
SZ.

'.'
Or-

Nesszett Zarandeklas
lesz
halalanak
700 eves,

Ferenc

evfordulcla

alkalmaval.

Budapestrol

1926

Indulas,

auqusztus

16-
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ilO. Utiranu : Budapest-Nagykanizsa - Trieszt- Boloqna-s-Firen-

Kat. Szovetseq
cimere, amely
megszerzi
a szukseqes.
lattamo-

ze (eg4 napi tartoako

zasokat. Lattamozasl koltseqckre
120.000 korenat kuldunk,

-BibbienC'l-Alverrza

das] Arezzo
(egy
napi

-tart6zkodas)'
- Assist [harorn napi
tartozkodas].
Vissza utban Padua
,10t orai tartozkodasl
Velence (felnapi tartozkodas]
Trieszt-Postumia - NagykanizsaBudapest,
ahova augusztus 28- dn erkeznek.
1\z utazas tartarna 13 n ap. Resavetcli dijak: III osztaluon 3 milno 500.000 K., II. csztaluon 5
miltio K., amelqckert a rendez6~eg 11 magyar, iuqosztav es olasz
vasutakra
s2010 jegyeket,
a firenz ei vacsoraval
kezdcdoen
es
a velencei
eb eddel
. bezar oan
1eljes ellatast, a paluaadvarrol
a

szallasra es vissza a palqaudvarra, Bibbicnabol
Alvern,lTa es
vissza szukseqes

szauitasl

es~-

kozoket stb. adja. [elentkezesi
hatdrido legkis@bb augusztus 1.
A reszveteli
dijak
3 egyeni6
reszben iunius, julius es auqusztus 5- ig fizethet6k. J elentkezcseket elfogad es r eszletes
preqrarnrnot, a reszveteli dij bekiil-

desehez szukseqes befizetesi lapot, Ielvilaqositast ad: az Orsza-gos Kat. Szovetseq iredaia, Budapest, IV., Ferenciek-Iere 7., III.
'Iepcso, I. ernelet 8 .. es a. »Fe- \
ranees
Kozlony«
Budapest,
11.,
Mar;it-kortdt
23. sz. 1\z utazashoz Eurepara
kiallitett
-utlevel
kell, meluet faluheluen a jeg~z6.mel, mashol a rendorkapitanusaqmil 'kerelrnezunk
es ha me~ van,
Bzonnal bekiildjUk
az Orszagos

11 szentkliti bucsura

[unius
haromncqued
5
Hatvanban sz. mise es reqqeli.:
Matraverebelyre
deleldtt 10 ora
3 perckor erkezunk.
annan gLJa~
log Szentkutra.
Ott ebed es delutan gy6ntatas.
Halas
f6d0tt
helyisegekben
szalrnan. Takarar61, vankosrol
kiki maqa
qcndoskodik.
Junius 20-an nllgymise,
SZ. beszed es kozos SZ. aldozas,
Visszaindulas
este 'T orakor, Szolnokra erkezes ~gynegy~d
12· kpr
ejjel. Mel'letdi j oda- vissza 80.000
korona. A kedvezrnenues
vasuti
jegyek ervenuesek.
Etelrol, kiki
maqa gondoskodik.
A Chikaqol
Eukarisztikus konqresszusra valo
aldozast a bucsusok
a kequheIyen veqzik, hogy
hathatosabb
legyen irnajuk,
19·

en

a.

reggel

Nalunk teljes bucsu

nuer-

heto jun. 20, 24, es 29 napjan,
Feltetelek : 5Z. gyanas,
aldozas
es irna a papa szandekara.
T6th Jiinosne szep antipendiurnot

-tarara.
.,

csinaltatott
sz. Antal
fizesse meg I

01-

Isten

. Jun 17-eo Szentsegimadas
a nagytemplomban.
Reg~el
6
O. a Szentseq kitetele es minden
'6raban
d. e. szent mise. Orankint fj percnui haranqozas : hivog~\~
!S Ielvalto . Este 6 " .
sz. Qf\Sz-ed, litania, korrnenet, alclas. N~ siil'inaljunk fel arat I

li jun. 6~ki jubileumi kormenet s0k<iig emlekezetes napja
lesz a szolnski hlteletnek
es a
hitvalloi
lelkilletnek.
Szinte a
Szaparu- utea hosszusaqsval Ielera korrnenet rendnletlen nqug'alommal es ahitattal haladt tovabb it jeggel parosult szakado
esoben is. Nern is olyan hitetlen
Szejnok.

Junius 20-an kozos

aldochikaqoi
eukarisztikus
kongresszvs
eelj~ra (jun. 22-ig).
A sz. gg6nast
veqezzuk el jun.
2b. el6tt, mert kb. 7000 aldozo
lesz. 22·'ig. Jun. 21·en reggel 7
oratol kezdve gyonnak a polqarista fiuk 'es d. u. 2 oratol 'kezd've 'a polqarista
Ieanuok.
Junius 24-en Ker. sz. Janos
ni;lpjan Besenqszoqon
bucsu.

a

zas

,Junius

27':"en sz.

Laszlo

!i'iraly napja es P. Lombos Laszle
hlizf6nak,
h. plebaaos
neveaapja,
t
f
aki a baleset utan mar [obban van.
Kerjiik keeves
hivei'nket,
ernie,t
kezzenek
meg r ela lrriaikban,
hC)~J9 Isten segitse
nl!he~ k6t~le~~egenek teljtMteseben.
Szent~i'oPnn~u 6li'Csu' t)e,sk~1
P. R'omual'li. ' '~',
TahUkezora gyiilhek
ossze
B szolnokt polqari leanuiskola
1921-ben'
vegzett
nav,~ncdeke.i:
az A)
B) egyutt j'ulius t':.en
d.' IJ. 4. cr. 'a leanupolqariban.
Julius 2-8n d. e. 7 o, kazas szant
mil~e.
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es

,TUb.
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29-en
sz,. Pph'r
~al
\-{,.,.
TI·;.r·,r es
I
If. iIt

"~~I

unJl'epe, p,arancsoo)t "unnep,
S~
ml~~'k6, '7, 8,\'9 'MS. 6dikor. S2.
be'Sze'd a papi hiv_alas fonseger61 lesz.
'

Jul. 29-tol jul. 6-ig a zardab·eli at yak es testverek
lelki~
gyakorlatot
tartanak.
,Ep azert
a Szentseqck kisz olqaltatasan es
a leqszukseqesebb
ugyek clintezesen kivul massal ne keressiik
fel oket.
liz Urnapi

kormenet

na-

gyon'szepen
sikeriilt. Halas keszonetet erdernelnek
a mas vallasuak is, akik az utak mcnten
oluan szepen_ kivilaqitotlak
lakasaikat, Megi:Jat6 volt a templornteri tabori mise, mely alatt a katonasaq
kfirttel
jelezte
a sz.
mise fareszeit
es a Millenium
,z,enekara j~tszott ahitsttal szent-

Az

se qi enekeket

imadkozo

hi-

vDsereg ternplon.i
csondben
figyelte a sz. miset. - Kezdik n.ar
, rnegtanulni a sz o+nokiak, 11094 a
za'rt es tamar meg nem sz aki
tot! sorok rneltosaqosak.
Hiszenv
'a korrnenet
ima'dkcno
csatasor,
arnelu nem lehet
hezaqos.
}\z
egyesuletek
naquszarnma:
ielentek meg, a hatosaqok
pedi91
Almassy Sandor
foispanna!
es
dr. tMh Tamas polgarmesterrel'
elilikari impohM6
k¢pvisele'ttel.
hog;y hodoljanak 'a kihJlyok
Kiraluanak
A satoroknal
szepen
enekelt
a Millehil!lrri ' dalkara
Paradu Jero vezetcsevel.
Ked~
ves k~'pet ng'ujtottak
az imadkoz'o iskolak is.
ha'lanlt:a
fejezzii'k kl 'I} katona's'a'g
e~ a
ren'derseg ~'t)'z,'rem,fikodes'eert, amely nt1kil
a:zt a tizezernyi
ember tOlm~get 'nem
tarttiattuk
,vorna ol.yan peldAs rellflben.
,
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}\nY21konyvi kivonat.
Ujszilli)ttek: Toth Bela es Sebestuen
Katalin 'fia 'Tibor,
Bolonui Lajos es Rccsetar Rozalia leanua Rozalia,
Dobos Janos
es
Bottuan Maria fia Sandor,
Perjesi Aron es Pinter' Rozalfa fiff 'Aron,
Szabo Istvan es Nemeth Maria fia Istva», Szabo ,- And'r~s €S Racz
Anna lcanua Mflrgit, Toth Tamas
es Nagy Etelka
leanua
Rozalia,
^
Timar Janos es Jegesi Margit fia Janos,\ Mihalyi San~or
es Szabo
Anna leanua Anna, Dobos Antal ^
es Racz Margit ^fia Antal. Polonyi
Aron es Palla Erzsebet fia Matyas, Mihalyi Balazs es Molnar Maria
^
fia Sandor; Vale Karoly ^
es Kovacs Rozalia
leal1y'a [ulianna,
Muhari
Ferenc es Debreceni
Anna fia Andras,
Zatko
Rozalia
fia Istvan,
Szarvas Gabor es Horvath Gizella fia Gabor, Vida Sandor es Zsemlye
Ilona leanua Margit" Bagi Sandor es Racz Terezia fi'a Geza, Fancsalt
Istvan ^
es Molnar Maria lcanua [olan, Deme Karo~y ^
es Pataki
Erzsebet 'leanya Ibolyka,
Kollat Andras es Feher Piroska
leanya
Rozella,
Chisnuan Kalman es Fitz Angyalka
fia Kalman,
Depner
Gorgy es
,
Balg! Ilona fia Matyas. Alidil'k Sandor es Petrovics Rozalia- fill Endre,
Herczcqh Andras es Biro Julia leanua Julia, dr. Fontanui
Sandor
es
Bodi Aranka fia Sandor, Riger Lajos es Gyenge Vilma fia Bela, Szabo
JarH?S es Horqasz Erzscbet fia Sandor; Tari Ilona leanua Ircn, Saqh],
[ozsef es Kovacs Anna fia Janos, Francsics [ozsef cs Zachwieja Anna
leanpa Edit, Kunert [ozsef cs Bodoq [ulianna lcanua [ulianna.
Tota
Ferenc es Szabo Maria leanua Aranka,
Farkas
Matyas
es Takacs
Apollonia fia M'atyas, Herceg'h [ozsef es Kccskes Erzsebet fia Laszlo,
Juhasz Janos
Kovacs Terez Ieanua Tercz, Varad! Ferenc ~S Huszti
Maria fia Laszlo, Meszaros Ferenc es Oroszi Gizella leanua
Gizella,
Fodor Antal es Timar Marg.it lcanua Sarolta, Fekete Istvan ^es J6zsa
Maria. leanjja Erzsebct, Balazs Lajos es Ecseki Maria fia Janos, Feher
Iozs'ef es Bozs6 Rozalia fia [ozsef, Kovacs Istvan cs Baloqh Verotli~a ^fia [ozsef, 'Fekete Sandor es Guba Maria leanya
M'arici", Irocsis:
JNilianna fia Zoltan; Riqo Istvan e,~Varga Erzsebet fia Andr;{J,s, Nagy
S~n'dor QS Fazekas Mar'git fi<;l,Entire, Kovar] Elerner es Schwertsejj
Erzsebct lean!:} Erzsebct, Vastag Sandor -e's SZhlCS [ulianna fia [ozsef,
Szalai [ozscf es Simon Iren )eanya, .Ilona, T6th Imre cs. Eqedi: Anna,
fj,'3 G~;orgy, Natovicz Ilona le'any'a Eva, Cz. Var"ga Jo,isef
D. Sim'OIl
l¥iagdelna' fia [ozsef es G'90f'9Y [ikrek], Matyas Laszlo es Pet'§e Ilona
f~:a"Las,zI6, T,;rss:i SaI;I~d.or,g$ GYOJl~, Vikt6~ia Jii;l J<!>;zis,ef~
Toth J(l.qc?S "es)
1,'~th Erzseg~t fia J~no~"" Mihalyi, Lajos es M,acs~li J,uliBnna:fia Ferenc; ,
E~1Yed M;:'!tyas es Csajb6k Amm, fia, Geza, Mihalyi AlUla leimya Ilona"
'Paller Antal es Imi:e R'oza fia Antal, Keiemen Istvan ,es Csifk Maria
l~ianya Erzsebet, Me~zMo~ F~r(>ltt ~s Fe'kete J'tili'anrm .lean!}zt JuJia;pIlila;:~
ff!ovilt:s" Andras es He,aa 'Apol1:6n~'a d~anr!il.a'T.er~zi, Mjqt~ Zsuzsanna
fi,a.,
Lajo'S;' 0zsmran. Ist~n"es
6', Hoyac~ Joi~n fia .lst;\7;10., , '"
r'
.".,
, , .,'"
,',
(F0'J.yt. !k'ov.)
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Uzlet tathelyezes.

Ia:=:~;:!\
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Tisztelettel ertesitern a nagyerdernii kozonseget, hogy iizle--,
ternet Kulsd-Deak
Ferenc-utes I
1006; sz. (sajat-haz)
helyeztem
at. Ennel fogva modo mba all ju- I
tanuosabban a tisztelt . rendeloi- 'II
met kiszolqalni.
Tisztelettel
NAGypAL MATyAS

I

I

Szerkesztesel't
e,l'Ikiadasert
felelos P. Maj~a!J MOr.

!ICSOLLKK FERENC~I

rUDOBETEGEK,
sulpos
gyomor.> ,sziv,- vcsebajosok
kiquogyu!asahoz megktildi uj sikeres
cljarasat es rcceptjet DR BALOG
GEZA
v.
h. korhazifdorvos
GYOGYINTEZETE.
Budapest,
grGf Zichy [eno-utca
23. (Le-
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k6nyv- es jJapirkereskedeseben vasaroljon.
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HJ!\R}\NG~ERCONT6DE,
HARRNGFELSZERELES
HARllNGLABGYAR

ES

Budapest, -VI., Franqepan-utca': 77. sz.
n

,(Sahli hcidban.) ,
Telefon: Lipot 913-53.
nyugati pv-u.etol indu16BUR vas uti ,.Orhaz« megall'6hely. lLB.C.], kocsik'
1\z 1900. evi parisi vila~-, az 1921, es 1923. evi vas- es
) gepipari kiallitason aran!Je~e~mel es az 19;25. evl kezmilipari klallitason m. kir. allarni diszokleveliel kitnntetve,
Szamos egyhazi elismero level.
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Raktaron
tartunk
mindennernii villamos szerelcsi es
radio alkatreszcket,
csillarokat, ,ego testeket.
'6",.Szolltl arak, gyors 88 ponto8 kiszolgalas .
~ltARlilUltDDQ:OU('

I

cipesz.

magyar kiraly epiilet

radio es villangszerelok

kOHyvnyomdlijaban, Szolnok,

Gorove-u,

'

..

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZO~NOKON.
III. evfolyam 13. szam.
1926. julius he 1.

Szerkeszli:

.

Szerkesztoseq

P. .Majsay .Mar ofm.
Tars&zerkeszt6:

IJlgjulunik minduD hu 1. 8815. P.

Haffinszky Romuald ofm.

l\kik' kiizdenek

es kiadohivatal

Furencrcndi plebaDia holnok.
Killd6tulajdonos:

Fcrcncrundi zarda SzolaoJl.

•

•

•

Erzik a tehetscqet, vinne is lelkiik az Ur Iele, de hiangzanak az eszkozok. Szegeny szulok
ertekes kincsei
maradoznak ki az Ur szdlejebol, mert nines aki segitsen .
. Pedig hogy szerctnenek [ezusert dolgozni!
M~ssze a templom, pap nelkul a:z iskola, szomjas
lelkek varjak az iqazsaq fenyet, ehezik az elet kenueret,
de nines aki menjen, nines aki vigye. Sziil6i szavak, szivek fosztjak meg az oltarokat,
a gyontatoszekeket
a.
szentscqek kiosztoitol I
'
Fukar kezek nuitoqatlak a tempI om ajtajat es elfeJedik, hogy zsuqorisaquk zarja el sdk levente
el61 a
szentelut, Hanu gazdag rrevelhetne
foloslegeb61
papot
Istennek es igy legbiztosabb kamatra adna penzet I
Akik kiizdenek, hogy. Iezust sokan szeressck, azok
megerdemlik, hogy rnellettuk alljunk. Es a riigyek, a fe]16d6 bimbok kinn maraahatnak
a -hideqen l ? M.elengefl~-suk legyen legszentebb kotelessequnk.
Visszakapjuk rnajd
t6liik szazszorosan,
amikor az Urei Iesznek,
lira peldanyonkint

1500 K. Kegged eyre 9000 K.
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Katolikusok! Irnadkozzunk, mondassunk sz. miset
azokcrt, akik keszulnek a papi palgara!, felesleqeinkbol
[uttassunk a papi es a szerzetesi hivatast er~o szegen.y jo
tanuloknak l 1\z adornanuokat elfogadja es kiadja a plebania,
mm .

........

~

.Jeruzsalern,
Amint

el szivunket.

j61 mechaiolva
bejutunk a sz. .Sirba, kiili:itli:is erzcs (ogja ,
Abban, a Ids szis laurepbert . vaquunk,
ahol
Ur 'Jezus

a~

sz. teste nuuuodott nagypenfek estetol husvet vasarnap
hajnalaiq. Ez
a hely az, ahol az Ur [ezus lequozte a halalt l '
A kis sziklaiireg 2'07
, m hosszu es 1'93 rn. szeles. [obbra 66
em, maqasan a Ioldszintol
emelkedik .ki az ~ 93 em, szeles es 189
em, hosszu kcpad, meluen isleni Udvdzitcnk
5Z. teY'e, t1Yug~dott.
A
f<~r6hely oly szfik, hogy aliq 3 vaqu 4 ember mehct be egyszere a

sziklaureqbe
A sz, Sir eglJ darab teirneszetes
sziklaba
van vaqva.
K6roski:iriil fehermarvanyltpokkal
vr n boritva ; a' kO'pad is ezzel van
taksrva, nehogy a zarandokok csupa kegyeletb61 meqronqaliak.
A kopad f616tt az Ur :Jezus dicsoseqes, foltarnadasat
abrazolo
harem kep van elhelyezve.
,A legszebb,
szinezust dembormuvii,
m~veszi kivitelu a rom. kath~likusoke,' a masik' kette> pedig a coroqkeleti(.>ke es az orrnenuek«.

lIl1eesesek vilaqitiak

A sz. Sirt a sok szcbbnet-szcbb

ezust

orok-

meg.

Az Ur [ezus rruuqvohclue fol61t ejtelt61 kezdve d. e. 8 oraig
allandoan sz, misek mutattatnak be. Ez az equetlen koottar,
melubennincsenek S2. erckluek. Tovabba 3 S2. Sirnak az a klil6nos. kivaltsaf!l3

van, mint els6rangu szentelunek,
hogy a.sz rnisek mindig az Dr [ezus
Ioltamadasarot
_:_ vaquis husveti. rr ise - mondhato+. Itt jegyzem meg,
hogy has onlo
kivattsaqokria«
orverid
es a b. Szfiznek
fajdalmas
oltara.

Az

szcnvedesero

allandoan

', .az

ut6bbin

miseznck.

pediq

a

ien

Kalvar

elcbbin

a

ker

asztr

rnindiq

efeszitas

az Ur [ezus:

~ Hetf'ajdalrnu

Sztizrol

'

.. [eruzsalcmb'en

tortcnt

rnastelevi

tartozkodasom

alatt lehet61eg

vagy

a Kalvarian, v. pedig e SZ. Sirhan miseztern A Golqothan, megvaltasunk tortenetenek
a leqmeqr azobb jelenetei bilineselik Ie a lel-

ket : a sz. Sirban

pcdio

az a gondolat

raqadja

meg az ernbert,

hogy

azon sz. hetuen van, ahol az Ur [ezus sz. teste harorn napiq pihcnt.
Az elternetes mozzanatai,
a halalt legyoz6 dicsoseqes
fpltamadas f611lseqes esemenue es az ezt koveto
szentirasi
elb!'?szelesek
eienkel1

1950
tamlnak lelki szerneink ele, Itt tud csak iqazan
elmelke dni a hiv6
lelek, A sz. Sirnak Ielhornalua,
zavartalan
siri csendje oak eloscqitik
a h~lek cdes sz emlelodeset.
Igen quakran orakat toltottern a sz. szikla
iiregekben es az orak csak perceknek tuntek f'el ].
A sz.: Sirbol kij6vet etta I eszaknuuqafra megtekinthetilnk
par
regi zsido sirt, meluck szinten annak a blzonqitekai,
h0911 valamlkora Golgotha kornyeket ternetonek hasznaltak.
A sz. Sirto) eszakra van Maria Magdolna
oltara,
a haquomany szerint azon a kelyen, ahol az Ur [ezus dicsoseqcs
Ieltamedasa utaa megjelent
In. Magdolnanak:
»Feltarnadvan
pediq reg gel a'
het elsa napjan, meqielenek -,elasz6r Maria
Magdolnanak,
kibo l het
@rd6g@t ([z0tt -vala ki.« (Mark. 16, 9)« Lata [ezus] ott allani, de
tuda, hogy az [ezus. Monda neki [ezus : Asszony!
mit sirsz? kit kercssz ? Arnaz velven, hom) ez kertesz, rnonda neki.: .Uraml ha te vitted, el at, .mondd meg nekern, hova
tctted., es. " .en, elviszem
at.
Menda neki [ezus ! Maria! M.egfo;dulva·n amaz rnonda .neki !Habboni !
(ami rnesfert jelent.) Monda neki [ezus . Ne Illes engem,
mert
meg
nem mentern fCiI Atyamhoz;
hanern . men]- atuarnfiaihoz
es mondd
nekik: Folrneqqek az en Atyamho? es a ti }\t4~tokhoz, HZ eriIstenemhez es a ti istenetekhez.
S elrnenven Maria.
Magdolna
hirill vive a
a. tanitvanuoknak
: ~ogy lattarn az Urat es ezcket mondotta
nekern.«
(Jim. 20, 14.18). Ez en kedves es rncqkapo
es ernenu
[atszodott
le
Maria Magdoln8
oltarsnal.
P. LOMB OS LAsZLO.

nem'

(Folutatiuk.]
••••••• !'.

Okossaa.
8z erkolcsi, erenuek kozott elsa az okossaq, amely rendesen
elhunytak
siremleke n disz eleg. mint a halal es' a [ovendo
ele t elohirnoke, mely figyelmezteti
az embert a viqpazatra,
az okossaqra.
[elkepes alakjai : a kigyo, mely az okossagnak
maid a karjat,
majd
a'
labat fonja at. [elkcpul, hoqu az okossaq
a kiserteseket
Iegy6zte.
In ..
nen a magyar kozrnondas: »Sajat karan tanul az okos.«
A masik
jelkep a tilk6r, melynek celja : »Ernber I ismerd meg
rnaqad.«
Mer!
rniben all a keresztcnu
elete,' mint cselekedeteiben,
amelyek
altal
okossaqra, eletbolcsesseqre
lehet szert lenni. }\ harrnadik es leqszebb
[elkep a k6nyv, rnelq a le~ertelmes('bben
fejez'i ki az okossflg'
gondolatat.

196
A beaeventi siboros siremleken az okossag kettos Avet visel, mintegy' jelzi »8 lelek ugyart eros, de a test beteq,«
,
A rOllll8i llra Coeli templorn freskoi sisakkal es teJjes fegy;..
verzetben allo hsrcos alakjaban Hintelik elenk HZ okossaqot,
melyben a harcos landesajara rarnaszkodik annak ielkepeul, hogy az okessag minden bun ellen megved. Majd homokorat tart a kezeben, mely
figyelmezteti
az ember'! az ~Iet mulandosaqara
es inti, hogy H idol
jill k'ell felhasznalni.
1\ Laterani templom kupolaiaban
az okossaq keblen ego nap
vilagit, kezeben egll triangulomot [harornszoqet] tartve, mely HZ lstenre
emlekeztet, ki minden ekossagnak kezdele, vilaqa' es teJje.
Testverem I Kovesd HZ okossaq ,erenyet
s nem lesz okod
meqbanni, hogy valaha eltel.

medeldetesseg.
A rnertekletesseq
ertnyenek
szlmbelikus
alakja
rendesen
edengt tart a kezeben es vizet, vagy bort ant egyik edenybol a masikba. Hogy a rmiveszet miert valasztotta ezl a rnertekletesseq
symbolumaul, igaza.n nehez volna meqraondani. Mert hiszen a tiszta bor
elvezete
meg nern mertekletlenseq
es viszont a' bornak
vizzel
vOIla
keverese ep ugy lehetne jelvenqe a awr ha.isitasanak,
mist ahsgyan
jelvenge a mertekletesseqnek.
..
~o~kal [elentesebb jtlvenwe 8 mertekletesseqnek
a Iek, mely a
szenveaelyek
meqzabolaaat jelzi.

A XV. szazadban a rnertekletesseget
kettds ovvel, clliciummaj
mert igy akar a msrtekletesseg
vedekezni az erzekiseg
tarnadasai ellen. Iqen szep a Latcrani templom Corsini
kapolaajaban
leva mertekletesseg
szobra : a ket geniusz fekszik s mellettuk
egy
biminyka all, Az eg!iik !iJeniusz halalfejet tart a kezeben, mellette e
folinissal:
=Gondof utolso dolqaidra es tobbe ne vetkeazel.« A rnasik geniusz az elet konuvet es egl! fi.klyat tart, mel!!! jelzi a kialvo
eletet, }\ airanyka
[elenti az artatlansaqet.
Leqrneghatobb
alakja aZOMban a mertekletesselnek
a k6vC2tkezo szoltor: Egy any a 2 g~erm.ekevel, }\ kisebbik oU~Ben 111,II nagyobbik all es bogreb61 vizet .ont
a fcilldre, mintegy [elezni akarvan : nines szebb ereny, mint a merabrazoltak:

teklttesseg.

'

Testverem I Legy mertekletes,
rek erott kedvesse I

mert igy leszel

Istea

es ernbe-

le(ki ecosseg.
Ennek az ,erenynek
meghunyaszk()dv8
huzcdik

szimholikus
meg az

alakja
egy eroszlan,
me.y
erosliiig
lab.inal. Mai,e osz-

;,
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lopot karel
at Samsonaal : maid epuletet ra.?;"es dont. III filiateus.okra. LegtobIDn)'Jire siremlekeken
latjuk,: £112.csakneja mindiq Samson
alakjilval, aki konyQkevel 1!I letert oszlopra t?~aszlw.dik,
jelf~~,e, Il~.
eret, melu- m.,egl;H~kitl a sorssal s a halalt ,is Isten angyalanak
tekinti.
De [elenti az t a lelki er6t is, mely Ielul emelkedik, a fa.jdalmo,n, ami
ot HZ oszloe. alakjaban agyoosujlilssal
fenye.gette r
. }\ Vatikan el@csarnokaban
az erosseg eren!l'~ .oroszlanon
{H
es nyilakat szor mags kore, .Majd bunko van.' a kezeben
es 8 kigyo
f~jet zuaza szet .. Majd fegyvert. paizsot, pancelt, sisakot .olt
mag,arat
^
[elezve a harcost, kinek kiizdelern az elete is gy6~elem
a jutalma,
XIII, Gtr~ely papa sirernleken az er6sseg felkezevel pajzsara tarnaszkodik, mig a rnasik kezevel Ielrantja iii halottak szernfedojet,
j~)e:zye
hogy a halalban is vaM Ieltamadas.
.'
Testver I Legy eros aa elet kuzdelmeben s a gy6zelem
palmala elrnaradni nern fog,

19auago5'sag.
}\z iqazsaqossaq
szimboluma
a merlcq, meJyet bal kezeben
tart. mig [obbjaban pallest suhogtat.
Szemei
rendesen
be vannak
kotve a reszrehailatlaasaq
ieleul, L~ngol0 pallosat
hol a leve§obeH
suhogtatja,
hel
^ labaihoz eresztve nuuqtatia. }\
^ rornai sz.
^ Peter templomaban . HZ
sir. amiker biintetni
kel1:
^ j!Jazsag elforditja tekintetet es
^ ^
VIII. Orbaa papa sirernleken 6tZ igazsag kezesen pallost tart, de mielott sultana vele, 1216mb szemeit az egre €l11Ieli es Istent kert, viia!iJo':'
sitsa meg elmeiet, hO~l!:I igazsaqosan
itelien,
,}\' laterani templom st. Janos oltaran sas alakjat olti DtBgira
s rnereszen az eg fele szall, szarnpai alatt egy gyermeket
es e~JY
ernberi lelket visz magaval, jelezve, hOgy az Isten az {) nagy
igazsigossama
szerint [utalrnaz, vl'Igy bunter,
Testverern ! Szeresd az iqazsaqot : rnert amih; rnertekkel mersz,
oly mertekkel mer neked vissza Isten I
RADV.A.NSZKY JGZSEF.
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Parbeszed az eletb·ol.
- Latott mar illfet nenemasszony,
a. Sarinak . most szuletett
• hetedik gyermeke. Borzaszto I Ha ez igy megy ,tovabo,
maholnap
huszan is Iesznek. - Hilt olyan nagy ba] ez huqem ? Azt hittem,
~ogy te sz ereted a gyermekeket.
..
.'
--;- Nem hogy szeretem. de imadolJl 6ket. Lchet-e kedvesebs
gyermek az en [ucikarnnal ? - Hat en'gedj JlIeg~. en bizony
ketelke~

,~
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dern a te szereletedben.
Nem szer etcd te iqazan sem a [ucikat, sem
a testverkei t.
- A testverkeit ? Ha-ha-ha I Hiszen nincscnek. - Es rniert
-nincsenek ? Mert nem szereted oket, Latod rnicseda anya vagy te.
Amilyen kadves kislanq ez a [uclka, epoluan kedves
lcnne a masik
gyermek is, meg a barmadik, a Laci, a Zoli vagy a Manci, 'vagy
akarhogu hivnak oket, De te, az anua, megtagadod toluk az eletet, a ,
levegt5t, a napsugart, Ott allnak szegenlJek 8Z elet kiiiszaben, a 8Z0kefUrtii, aranyos kis anqualek.. varjak, hogy megnyisd
el6ttuk a kaput, kopeqtatnak, konyor6gnek:
»anuuskam,
rninket is eressz be, mi
is a tieid vagyunk, rui is szeretnenk elni.» De te bevaqed
elottiik az
ajtot s hagyod 6ket kint Iazni az ejszakabcni, a sotetben, a sernmiben, mert te kegyetlen vagy s onzo es nem akarod raszanni
mcqad
az aldozatokra, hogy vilaqra hozd es felneveld 6ket. Szep anya vagy'!
- De neni, hiszen maga borzasztokat mond. Iqaz-e mindez ?
- Nem taqadhatod hugom. Masodik, harmadik gyermekednek ep oly
joga volna az eletre, mint HZ elsenek, Ha Ielsz a gyermei{tol s jogtalanul megfoszted ot az elett61, a sajat gyermekedet .. ,
De nenern, ne mondjon ilyet! Hiszen rnaqa enqem gyilkosnak
tart. - Edes hugom, tudom, hogy ti modern fiatalasszongok nern qondoljatok meg, mit tesztek, De ha meqondoljatok,
bizony a gyilkos •
szot is meqerdemlitek,
Ti ncrn 61t6k, de ti is elveszitek
mas eletet.
De gondolja meg nenern, a mai nehez viszonyok kozt egy
gyermek nevelese is eleq gondot okoz, HIiI.csak egy gyermekem van,
minden eromet ennek az eg!lnek ne velesere fordithatorn. - Nagy tevedes, hugom. Regi tapasztalas,
hogy legrosszabbul az egyetlen gyermekek sikerulnek.
Nem eleg.a neveleshez a sztilo. }\ gyermekek, a
testverck egymasnak szinten nevelol. }\z egyetlen gyermek nern ismeri
ezt az edes szot : testver, Nem tudja mi az : bat yam, vagy oesem,
nenern, vagy hugom. Kes@bb az eletben, a namr hareok es szcnvedesek koz ott kegyetlenUl fogja trezni az egyedLilallast, 8 testvertclenseget. Milyen boldog ezzel szernben az, akinek harorn-nequ fitestvere
es esetleg ugyanannyi novere van! Mennyi kolteszetet, mennyi rnelcqseqet, mennui egy eqesz eletre szolo er6t es tamogatast
jel~ntenek
~gymasnak egy-egy nagy esalad gyermekei I Azert mGHldtam, hogy iii
]ucikat sern.,.szereted igazan, ha nem adsz neki testvereket. De tabbet
mondok: magaiat s az uradat sem szereted igazan I
I
Hogy-ho9!lI? - Termeszetesen!
Te sem Jeszel min dig 28
eves. Te is meg6regszel, a~ urad is. e>reg korotokban micsoda arom
lenne, majd ennel, majd annal a gyertneteknel
huzodni meg, latni
ennek is, annak is a fejl@deset. Ha az egyik gondot Qkozna, megvi-
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gasztalna
a masik. Ahol
azonban
csak egy gyermek'van,
vaqu akar
kett6 is, ki tudja, hatha epen ezek
hidequlnek
el kesobb a sziil6kt61
s nern lesz venseqtekre e~Jl.Ietlen ellY sem, akire rahaquatkoahatnatok.
Sot, rnondjak meg valamit ?
Mar elegge megijesztett
nenern, most mar mondhat
mindent.
Sajnos, latom, hom{sokban
iqaza van. - Csak azt akartarn mondanir
Mi lesz, - ha ne adj Isten - a [ucika egy szep napon meghal ? ...
Igen, most felsikoltasz,
de lequ csak 6szinte. Hoi van meqirva,
hogy
eppen ez a gyermek
hosszu eletu lesz ? Hogy tulel
titeket?
A haliil
nem szokott
el6re
jelentkezni ; sohase tudjuk, egyszer
csak itt van.
Negy-Ot gyermek koz6tt egy halal eset szinten szomoru,
de ott van
a tobbi s a csalad nem roskad ossze. Ha azonban az egyetlen
gyer~
mek meghal, akar ifjukoraban,
akar meg a szuldk eleteben,
akkor a
szul6k oregsegenek
iqazan nines cquetlen napsuqara,
Megfontaltad
ezt ?
Bizony nenern, az iqazat
megvallva,
erre
engem meg senki
scm figyelmeztetett.
Pedig
latorn, milyen igaza van. En mindig esak
azt Iatorn, hog!J gUl1yoljak a sokqgerrnekes
anuakat s arra gondolok,
honnan vegyiik a penzt ot vagy hat gyermek folnevelesere,
mikor oly
nehez az elet, A qunuolokra nern kelt hallgatnod.
Uresfeju
es tiresszivu emberek
gunyol6dnak
csak ilyen szent es kemoly
dolgokon.
I

Azok,
akiknek
·sem· Isteniik, scm erkolcsuk, akik csak rnulatni altarnak es maqukra
kolteni penzuket es figyelmiiket.
Nem szazszor tiszteletremeltobb-.e
az az anua, aki keresztenu
onfelaldozassal
csak
a
gyermekeinek
el, mint aki meg 40 eves keraban is csak rnulatni,
balezni es utazqatni
akar s ebben persze akadaly neki a t6bbi gyermek.
Komoluabb ellenvetes, de nern rneqoldhatatlan,
az anyagi kerdes, Manap~
saq bizonu a leqtobb
kozeposztaluu
csaladnak
naquon
OS8ze kell
huznia maqat, hogy harorn- negy, esetleq meg tobb gyermeket
folnevelhessen,
Nem fog telni f616sJegre,
sok lesz a gond, de azert az
Isten meg senkit sem haquett- el, aki epen iranta valo szeretetb61
es
kotelesseqerzetbol
vallalta a leqszentebb
szul6i
Ieladatot.
Isrnered
a
nernet kozmondast
? "Gibt Gott wem ein Haeschen,
Gibt er ihm 'auch
ein Graeschen"
ha ad az Isten nyulaeskat,
ad hozza
f[iveesket
is.
Legrosszzabb
gazdalkodas,
ha valaki az Uristen
nelktiJ vagy 6 elle~
nere csinalja a szamadast.
Ki akarsz fogni az Istenen? Neki szaz m6djll
van, hogy annal inkabb megbiintessen.
Esetleg olyan betegsegeket
vagy'
balesetet
boesat
r<Hok, hogy orvosra,
patikara t6bb penz megy ra,
mint menne t6bb gyermek
felneveJesere.
Viszont, aId hiven szolgalla
lstenet, annak szaz modon kiild segitseget,
akar mellekkereset,
akar
valami
mas szereneses
fordulat
reven.
Megis csak legjobb, ha az
ember a leghalalmasabb
partfog6ban
bhk
s nem vonja magara az 0
hara!lljat. Mert hisz ez bun.
I
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Bfin ? Iqazan ? En ugyan
rnindiq ereztern, de nem tudtam
biztosan.
Miert nern pred{kalnak errol vilagosan a papok? - Miert'nem?
Mer! a templernban
gyermekek
is vannak
s az ilyen kenyes
kerdesekr61 nehez nuilvanosan
beszelni,
De erre valo ' a gyontat@szek. Miirt
nern ker dezed meg lelkiatyadat?
6 rneqmondana,
mit kell lelkiismeretben tartanod
azon sziilor&i, aki a hazassaq
szentscqevel
nem 'ugg
el, ahogy kellene.
Belatorn nenern mulasztasornat s igyekezni f0gok ezentul csakugyan maskep fogni fe! a keresztenu
anua szent hivatasat.

BANGHA BELl\ S.
I

INNE
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Lelkiismer etesseq,
Nern egyszer jonAek szomoru
arccal
az irodaba,
a sekres-.
tyebe:
Elveszitettem
rozsafuzerernet, ernuornet stb. Olykor akad megtalalo, aki be is hozza HZ irodaba,
a sekrestuebc,
de gyakran
szepen
elvsndorol
a veszett j6szag rneq oluanokhcz
is, akik io katolikusoknak
I
tartjak magukat.
Sot nuuqodtan
meg is tartjak lelkiismeretl
tordulas
nelkul. Ne feledjiik, hogy az ilyen elveszett
holmik . sekszor
szegeny
ernbereke, akiknek nagy kart jelent ez az eltulaidonitas.
AzuUm meg ~
8, gyotiasnal
a feloldozas
egyik
foltetele,
hogy az ideaen [oszaqot
visszaadjuk,
vagy az okozott kart tehetsegunk
sz erint igyekszunk
megteriteni. Ha tehat a templomban
vagy k@rnyeken leluak valamit, adiuk
be a sekrestuebe
vsgy az irodaba,
a mashol talalt dolgokat
pedig
a;
rendorseqnek
szolqattassuk
at. Tobbet er a tiszta lelkiismeret mllliardoknall'
,

1\ terdhajtas,
l\z irnadasnak es a hodolatnak

eleven
kiteiezese.
Tortenhet
egy vagy ket terddel.
Egy terddel ugy, hogy [obb terdunk (nem iii bal]
eri a foldet bal bokank rnellett, de tcstunk es fejiink egyenest marad,
'Igy hajtunk terdet ': valahanqszer
bemequunk
a templomba
vagy kijoviink ; amidon elmegyunk
olyan altar elott, amelyeJl
Oltariszentseqet
.latunk. Tehat a f60ltar elot,t 'mimdig'; a rnellekeltar el6t! csak akkor,
amidon Jajta a sz, ~ise atvaItozast61-aldiimislg
van. Egy terddel hajtunk terdet l' kozepen,
amidon a templom
egyik "oldalat'ol a 'maslkra
, atmegyiink.
rossz id6ben viszik az Oltariszentseqet: beteghez,
legalabb egy terddel hajtjuk meg magunkat,
hi Kgy se Iehet, mely meghajlassal
irnadjuk
Urunkat.
Ha kef terddel
hajtunk terdet,
elobb 8'
jobb terdet hajlitjuk
a toldre es melle' helyezziik
a balt. Folkelesnet

Ha
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eloszer' a balt emeljjjk fel, azutan a [obbat ~s felegyenesediink.
Ket
t¢rdet hajtunk: a kitett Oltariszentseq
elott Jovet es menet ; az utc.;ill~
az Oltartszentseq
el8lt, ha nines sar. (mask.or mint fent);
atvii1tozas"
ilrfelmutatas .alatt vagy amikor a Szentsegci.~r a pap ilirlast ad. A hivek
aldozasa
alkalmaval is ket terdel
ildvez@)ljiik a pap kezeben
levc)
Oltarlszentseqet.
Ha ezcket betartiuk, szep osszhai:J!j les~ imado hOUCilI~Mnkban:
I

SZ. aldoz8s.·
[ezus vagyodik szivunk titan. Legnaglilobb CiJromC!,hogy nalunk
megpihenbet.
A io lelkek naponta aldoznak, hogy Jezusuknak
minden
nap nagy or6mere
lehessenek, Ha at szentseqi [ezus beter hezzad,
ijfelt61 kezdve scmrnit se veszel magadhoz:
Sf etclt, se italt. Ha ettel,
vagy ittal, csak egy. keveset is, nem aldozhatsz,
Kivetelek a sulpos
betegek. Lelked megtisztitod
II nagy biinokt61
a banat es a sz. gJjonas
altal, }\ kis biinok -mlatt nem kell okvetlen gyonnod:
eleg a banat is.
H09!:) aldozhatsz- e naponta, lelkiatuad hat~f0zza meg. A gyakori aldozo :
leqalabb
ket-harorn vagy negy hetenkint gy6nj<?n; legyen allando lelkiatua, akitel lelki iigyeiben tanacsot klr; elmelkedien ,naponta es vizsgalj8 meg Ielkiisrneretet,
vegezzen
lehetoleg minden nap szentseqimadast. Igy majd kalad.,

.- .
Sz. Ferenc VII. szazados jubileuma.

Egyre
nagyobb
meretekben
bontakozik
ki, XL Pius
papa
()sienlsegenek
hatalrnas
korlevalet
sz. Ferencrot az olaszok anuanyelviikon kiadjak, hogy rninel tt>bben olvashassak.
Magyarul is 121kelne I Sz. Ferencnek,: min! »HZ altalanos beke Szentienek«
szobra a
Laterani-bazllika
elott nagy ernelvengen
lesz. Sz. Ferenc szobra maga
5 m. rnaqas a terv szerint, A bekeert Irnadkazik kihlrt karokkal. Lejjebb allanak testverei,
"
I ' A papa
Merry del Val bibornoket kiildi, hog~ Assisiben iii [ubileumi Iianepseqeken
ot kepviselje. ^A, Ierences
szentevet
trlduum
eloz! ~eg, amely jill. 31- en kezd6dik. Eaen napen
biztositotta
Isten
sz. Ferencet, hogy buneit meqbocsajtotta
es iidveziil.,
""
Szcptember
tolgaman BZ olasz ki.rilly Mussolinivel'
es szamos
yezet6 politi~llssal ~gyfitt Assisibe
Alvern8r'a
kesziil zarandokolni
sz Ferenc, jubileuma alkalmahql. MU8solini ^sz, Ferencet
Oliiszorsitlg.
ycdoszentjeve
akarja -valasztani «s 'halala napjat nemzeli Imneppe teanl.
J\ssisfbe meqerkezett
az els6 Ferences' jubileutni ' zarandoklat
meg majusban : kl. 100 nernet diak, akik a, Szent sirjat l~toqattak lIlfl

es

-

.
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Mar megkezd6dlek
a harrnadik rendiek zarandoklatai
is. Mussolini elfoqadta a Subasio-heqgre
tervezett
sz. Ferenc-emlek
bizottsaqanak
eiszelnokseqet, l\ssisi
koz epkori
tornqaba
jubileurni
haranqot
ontetnek,
amelyre
fOliratkepen
Sz'eatiinknek
a tererntmenuekrol
szolo
eneke
keriil es 100-100 liraert ·kesziH. Az umbriai
rrnitertenesz,
monsignore
Faloci-Puliqnaai
bizonyitja,
h~gy az assisii sz. Ferenc templo n Ielsorcszeben rneqtalalta sz. Ferenc hiteles arckenet sz. Ferenc egyik r~gi
kepeben,
l\ kepet sz. Ferenc halala utarr Iestette valaki, de oluan, aki
8Z. Atyankat
[ol ismerte.
Cimabue tudhatta, hogy a templom felsoreszeben 5Z. Ferencnek
terrneszethu
arckepe
van, azert hasonlit
hozza
a
ternplom also reszeben leva Iestmenue.
Florencben
a «franciskan us k6ny,,« kiallltasat tervezik.
Kiallitjak a Sz. Ferencre
vonatkozo
es meqszerezhetd
osszes'
k,onyveket
es nuorntatvanuokat
stb. Ertekes lesz: a Fioretti
kiadasanak
gyiijh~mel'lye: tovabba
a SZ. Perencrol
szolo rcqi ercdeti kiadasok.
Florencben a ferenciek
M!ndenszer!tekrol
(Ognissanti)
nevezett
templornaban
kulon kapolnaban
koztiszteletre
kiteszik jun. I-tel okt, 31-ig
sz. Ferenc azon habitusat [csuhajat], amelqben
1224 szept,
t'4-en
Krisztus
./
5' S2. sebhelqet
rnaqkapta.
A florenci
jubileumi bizottsaq
sz. Ferenc
halalanak hetszaz 'eves
evfordulojara
emlekerrnet
keszittetett,
Az
ezustozott ara : 1'50 lira, az eztistte 9 lira. Kaphato : Signor'
Lorenzi
..
Ugo, Direttore
del Comitate.
Borgognissanti.
32, Firenze
(4). Italia
Az Orszaqos
Magyarnernzeti
Zarandoklas
sz. Ferencz
[ubile,
I
uma alkalrnaval
Assisibe
es Rornaba Virag Ferenc pecsi megyespuspok vezetesevel
aug. 24-tol szept. 5· iq lesz. Erdeklodni
lehet a plebanian.
Foltetelek,
mint
az el6zo szamban.
mm.

~ picagok seicrnai,
11I8tos Ieher se gge1. veszik koriH. az .i!let. b~ks6jet,
a kely'i1~!.
Napsuqarbol
keszutt ruhajuk, mint a lehelet simulja korul, hogy ovja
bennlik ~ rnezet, az Hlatot. Alig par nap, par het az cletflk es megis
menng! szepseq,
rruiveszet
ragy0g ki bel6liik i
'
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Mi nerncsak ihlctett alkotasok : templornok vagyunk
A rernekelt\) mtivasz trenol benntmk. }\mit a viraqokban
elszort, azt eqyesiti
.az emberben. Azokon csak szemenek
mosolqa csilloq meg,
homlo-"
kunkos istenseqenek
deriije szekel, Szemilink az eg ablaka, Szivilnk
Jezus oltara,
' .
'
A viraqoknak kiszsbta ruhajukat ; az ember
maqa valasztja
me§l. Es amikor igy kiils~ diszt formal rnaqanak,
akkor
arulja
el,
hogy ki lakik obenne. Aki viragos belul, kifele tavaszos
egyenisegge
moseluodik,
hogy a be!illrol viraqzo
erintetlenseqet
ovia.
Szentnak
Iartla testet, rnindenet es mast is erre tanit,
Mily szep lenne az elet, hogy ha az emberek
meqbecsulnek
rnaqukban
Isten rerncket I Mily rut, miker kiallitast rendeznek
lelkuk
lehasaqabol es aruliak azt, ami tisztel6 vedelemre szorul. Maria gyerrnekein viraq szirmai a ruha, mert szivak eltar : nem pecsolua.
mm.

Isterv ,ifju Iooaaia.
l\ ^
P6 bubajos videken Mantua fest6i domhjai k6zul crnelke^
dik Castiqlione osi vara. Az olasz renesszansz fenykorilIDan
ott ringott sz, Alajos bolcsoje, az Isten lovaqiae, az er6teljes lfiu Ierfiassaq
~s szinte nern e vilagrol valo nerneslelkuseg
rnintakepee.
[elrnondata
ez volt: <Quid hoc ad aetemitatern ?« »Mi er t6bbet az orokkevalos,ag szempontjabol ?« 6 nem tudta beerni azzal a Iennqel es ragy@gassal. mely gyermekkora
ota mint Gonzaga' f'ejedelmi sarjat korulvette s amelynek olen az akkor hatalmanak
es dicsosegenek
tctopont jim alto spanyol udvarhaa nevelkedett, Na!!JysiIgra vagy@tt, arnelunek netn szabja a ve!;Jet a rohano elet, a helnap, mar kasz~j~t suhoqtato halal, Meg gyermek V01t, s oly halalos
elszantsaqqal
szentelte
wagat a Ieqtokelctesebb
istenszolqalatra
s oly melcq, ossztnte, lanqoI@ szeretettel
fordult az Oltariszentseqben
[elenleve
Krisztus
fel.e •
.aminot iluen korban a legnagyobb
szentek eleh~ben is hiaba ker esnenk
l\ vilagias erzelrnu apa rerniilve halotta a szclqaszemeluaettql
hogy a meg aliq 15 eves Alajos ejszakankent'
orakig ruerul el kony':-,
riyez6, ahitatos imaba, hogy mig tarsal [atszanak, 0 komoly
elrnelkedessel tolti ideiet, s h'ogy legf6hb
oro me, ha ebedjet-"acsonij~t':a
var k0rill'Iak6 siegenyek
kozt oszhat]a szet, Hat meg rnikor
a 11
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eyes ^ifiu ~Iije ^all ^s kijelenti, hogy, lemond utodlasi
j0garol,
lemond;
fejedelmi orokstgtr61,
varairol es 'kashHyairol,
lernond a viiagrol es
szerzetbe lep, JUg hezza eppen a Jlemreg alapitott Jezultarsas~gb8~
amelyr{H' k,ozis,mert volt, ijo~1Y tagjai ku!on fQgadalommalkotelezik
rnagukat arra, h0gy vilaqi es egyhazi kitiinteteseket, va§y meltosaqokat
sem nena ker~s~ek,
sern e.l nern fogadnak
soha.
, Atyja 'mindent es minden kit meqrnozgat,
hogy
szandekarc)
Iebeszellek, de seakisem kepes visszatartani a lal'lglelkfi ifjut. Isten 10vagj~t utjan semmi se aliithiltja meg. S amikor a romai rendhaz kapuja
v€~re Ieltarul elotte, azt '}I1iszi, a paradicsomba
h2P be rajta.
Sziik,.
kicsiny cellaja szegenyes
kuszobim elragadtatott
beldoqsaqqa]
ismetelqeti: «E~ az en hazarn es lakasorn, itt fogok elni s itt fpg megnyugod~i lelkem 1« M_int, iii m10ztes hodite, jar- kel, silrgol6dik
a fejedelmi ifju a lernondas szeqenues csarnokaban: tanyert mos, toluosot.
seper, 'pokhalot
szcd Ie s enqedelmeskedik
az utolso rendi fraternek.
}\ ket ujencev elvegzese
utan mClgkezdi filozofiai as teoi6giai
tanulmaNYat. Filzetei HZ &) egyenes, markans, fedias kezvonasavat
rna is:
lathatok a S. Ignazioban.
Kozben lelke mint a kiralusas a nap fC!lt"
szabad szarnqalassal ernelkedik rnina magasabbra
az Isten Iele. .Tamira es §yontatoja,
a ncmreq szinten boldogga avatott tudos Bellarmin bibores, aki at tulelte, oreg koraban is meqhatedottan ernleqette- ,.
az ifJ szent lelkiquerrnekat,
akinel rmiveszet volt a 9Honasban
Ieleldozasi ,alllyagot talalni, »Ha meghslok,
mondeqatta
az agg biboros,
~§J!JetIel'l vagwam, hogy az en egykeri, szent gyon6 gyermekem
labahoz temessenek.« Betetjesult a vilgya: teste rna ott fekszik Isten ifjw
Iovaqjanak

eltara

elott,

Alajosnak a vilaqban is, a rcndben is rendkiviili jov6t [osoltak. Es mi lett? Szent es vertanu. Nem ontotta veret
a hitert,
defclaldozta ifju ' eletet egy koldusert a hosies Ielebarati
szeretet
oltaran. Pestisszeru jarvany utett ki Rornaban. Az ernberek sorra haltak,
Nern gyoztel< orvossal es _apol6val.
Alajos is ielentkezlk
onkentes·
apolonak. EI61jur6i bar nehezen, de adnak enqedelgt,
Egy nap epen
a' mil is Iennallo Consolata-korhaz
fele siet s az utszelen
halallal
vivedo koldust talal. Ne'm godol se a ves~ellyel Sf a j6v@vel. a feje
,d~lmi sarj, a 23' eves ifju lehajol a k01dllShoz, felnyalabolj8
es ole--·
ben viszi be a kOI hfizba . .MiIsnllpra a is btteg s hiiIba minden ~ondos apolas, a Iiliom Jekonyul. Oh hogy orvendezett
}\lajos,
amikormegmo1"ldtak ,neki, h@gy biztosal'l meg fog halni I Csak egy kivim. saga volt meg, ho~JY ne ag!Jban haljon
meg, hanem
mint KrisztuSo
katonajBt fektessek a mezitelen foldre, hildd ha_ljon meg olyaA szegenyen, mint HZ 0 kiralya egykor a kereszten,

I

JUnius

21. volt, 1591-ben.
R6ma Iyaszba
borult
8 . halalhis
hatlattara,
az eg egg szeattel .gazda~a'lBb lett Iden, Szilveszter
lIspjan lesz 200 esztendeje, ho~y XIII. Benedek papa szentte avatta s
az eqesz vilag ifjtJlsaganai< mennuei partfog6java
tette, Igy Isten 10vagja csakuquan nagy lett, has lett, amino mint uralkodo orgr6f talan
sohasem lehetett volna. Peldakepe ott ragyog ot vilaqresz
ifjusaga
el6tt. Saazadok
mulhatnak
1"1s az 6 szepseqe
soha se hervad. }\ v~
gao Hvezetei kozott puhultsagra
hajlo, talan mar .Ie is szennyezett
. ifju lelkek ele 6 varazsolja oda a Ierfiui tisztasaq
hervadattan
ideal
jat, egy szebb nemesebb
es tisztabb elet Iehetoseqenek es kivanatos
veltanak hitet. MilIi6k Ielkesedtek rajta, szazezrek
kovettek
peldajat
s csodaltak rajta a k atolikus
vallas bamulatos
[ellemnevelo
erejet.
Bar lelkesedne
raita magyar ifjusaqunk is, bar hullana liliomos lovaqkoszoruiabel
egy fenysugar
a mi ifjaink es Idnyaink
szivebe I
,.

de

B B. (Rom,a)

-

1\ III. rendiek

jul. 2-8n

Sarlos Boldogasszony
napjan altalanos Ieloldozast
kapnak (tel[es bucsu). - Sz Ferenc tiszteIetere a budai
Ierenoieknet
25
mazsas harang
keszu!. Vegyiink ercjegyeket
I 1 drb. 5000
korona. Gyiijtsiink
zarandokokat Assisibe l

a

Ferfi kongregacio

gyii-

l:ese julius 6-fm este 7 orakor a
Konstantinban.·
A kongrelaci6
vez~tesevel
junius 17- en a Ierfiak

42-en

vettek reszt

a szeatseq-

imadas0n: Mivei' hetkoznap
ez is szep szam. }\ 42 ferfi

ieloni!

adoralt,

V(!)It,

131

meg pedig egy
11 f~lon1t, egw 8 felorat, negyen
·6 felorat stb, A 42 ferfi koziil

nem kongreganista
volt: 16 Az
imadas rendezeseben
a foerdem
a buzqo
vezetosege.
Oriiliink,
hogy a ferfiak kezdik meqerezni,
. milgen edes
az Ur kozeleben
lenni.

a

sz. Margit leangkongregacio tanacsa
jun. 25-en

»J([) Pasztor«
delte

zaszlajat,

leg aug.

melu

masodik

el. Jun. 30-an
csak

jul.

kerjek
Ggenes

valoszinu-

feleben

nern lesz

kesztil
gyiiles,

'l-e«. A polgarlt vegzett

konqrcqanistak
venyt

a

apacaknal· megren-

meg,

atvetelirket.

irasban
vagy

[uliusban

a

PI. ker-

gyiil~.sen,

Ilonka

P. Mor prezesnek

vagy

titkarnak,

adjak

vagg

at.
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.11 Kat. Noszove~seg

jun.
iin-

25·iki ertekezlete valos~go,s
nep volt. Leiott . Stadler Frida,
az orszaqos lefmyifjusag·i.
moz-.
qalmak vezetoie. f1 katelikus ontudatrol
es mu.k6ctesr61
olyan
szepen beszclt,
hogy
jelenlev6ket
valosaqqal
maqaval ragadta. Lelkesedesskben
elhataroztak, hogy rnunkas reszt akar-

a

-nak venni HZ eques
szakosztalY9kban, melyek most alakulnak
ki, A le!llk6zelebbi
ertekczlet
jul.

29-en este 6 orakor

lesz

a

le-

anyj:>olgari tornatenneban.

EI6tte
6 orakor a nagy'"'

haromneqqed
templornban
tortenik a szovetse~i jelvcnuek iinnepelY,es
m~g.
aldasr. Addiq szerczze
be mmdenki. A »Maria.leanyok«:at
Toth
Ferencne
proqramrnsz eruen es
uquesen vezeti.
j

II Kath. Legeuyegylet
1· en. a Mav .. ,muhel'y

ju!.
.szinpadjan

a »Tatariaras=
c. operettet
adje.
a »sajat haza«' iavara
l\z egyjet
zenekara
[atszik. l\ ,sz. eel megerdernli a partelast.

II polg. Ieangiskola
16jat Bodnar Ferencne

. \ szeki
tanacselnok
neje keszitette
Megaldasa
alkalrnaval d.
u. i!!Jen sikerult unnepseqekvoltak, meluek
mutatjak,
hogy az
iskola vallasi es nemzeti
szernpontbol
is meg a tanitas es az
.eredrnenu tekintetebol.
is rnaqa-

sa nail.
1l Faklgataraulat
tartani

szokott

-rendes

holt
taqjaiert
Oyaszzaszlojukat
tik Budapesten.

naqgternp lomankban
tobb mint
ketcaer aldozo
volt. Jun. 13·101
jun.' 22 ig 8100 ostuat
valtoztattak at. Nagyon
szepen
viscl-

reztek!

:

59-en

al-

akik 30-40

eve

nern

gyontak.

S2. mise
lesz.
most keszitte-

Nagyon
szcpnek iqerkezik. Unnepelues
megaldasa valosztnuteq
augusztusban
iesz.

Meglesz
[utalmuk
akinek igen nagy

kedtek a rendorek

[un 29-en.
kozq!'ju,,:

lese- elrnarad; [un. 29-.en d. e ..
fel 11 orakor a tarsulat elo es

II Chikmg6i Eukarisztikus,
Ko~gresszus napjan (jun. 20.)

dcztak l Ferfl es noi apostolainx
sok oluan .elket is. megnyertek
e~ alkalomri1al az Ur [ezusnak,

"

. zaszt6rv.-

11 »Szegenyek
nak

uj

a Mestert61.
oromet
sze-

Otthona«-

Jelkesz e , 'Radvans zku
Iozsef k6zli az ottani
istcntiszteletek sorrendjet:
Hetkoznaponkint d. e. 7. O. 5Z. f!lise,
elotte
.9!>jontatas es szombaton
delutan
is 9yontatas.
M.inden
eslit6rt6-
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k6n d. u. hit es erk61csi oktatas
a hzntlakok ' reszerc.
Vasar- c2S
iinnepnaJ)..: d ,~. 8 0, sz. mise a

bentlakaknak,

"d.

e. 10 a, sz.

mise bel?zeddel
a hiveknek,
d. u.
6
lorettoi litania: elsa vasarn~p [ezus SZ, Szive' ajtatossa~;'

a.

d. u. 4

a,

a

nazi alkalrnazottak
gyiilese~

harem ferences
rend szenteinek
es boldogainak eletet. Niindegyik, nel k6zli a? cquhaz' ima'jat es
vegiil a harrnadrendiek
szarnara
sz. mise Irnakat
es ~gyeb 'a1jta-"',
"tossagi
gY8korlatQkat
Ara 25"
. ezvrJcoroua.

0 ••

Htttanvizsqak

voltak:

[un,

11 en Siposter, Templornter, 12~
en, Vasarter
es Barany. ut, iun.
111-en Potqarl
leanu es'Tisza15-en
" part I. es II. oszt , juno
. Poig. fiu es Ttszapart
III, es IV.
a plebaniaa.
oszt.,
jun.
16-8n
'Uivaros
es
Nemzetkozi
ifjusaq]
zaAbonui ut.
randoklat
lesz
Rornaba
sz.
julius 6-12'-ig Sziv het, me- .•
Alajos sirjqhoz
es Assisibe sz.
l!len resztvcsz P. Rornuald is, iii
Ferenc sirjahoz (ott idozik okt.
keriileti f6genet'alis.
4 en) sz ept. 28-tal
old. 8·ig.
Kepjuk az elofi~e.tes . meg=:
Resztv'ehetne I{ , .minde'n o'sziayuittasat es a batralekok
be=: '
kiHonbseg n'elkm' osakis kafoZita- korenek

M.agyar Niisekonyv
jelenik
meg iu'. vegen
Ani ·6D.DOO
ronatot . kezdvc, Megreridelheto

ko~

likus ifjak.: III, oszt 2900009 K.
julius 2.tm I [eszer.e.l'iink havi

.£lso pentek
zus Sz. Szivenek
gyonokl;lt.

'Lelkigyakorlatot

tartanak

a

helube+i
ferences at yak es testverek jun. 2.9. estetol
[u', 6-iq
Csak l'1Z iqazan szukscqesekkcl
keressiik fel oket a szentseqek

kiszotoattatasan
1l
hucsu

kivu!.

nagtemplomhan

teljes

jul. 8, 9, 10,
: . gyonas,
SZ.
irna a papa s eandekara,

nyerhet6:
13, 14. Foltetelek

aldozas,

»Ferencrendi
szen1ek
es
boldogok iinneli)ei« cirnan Vfloban
kedves, aiandekot
adott
S·2. Ferenc
tisztel6inek
,- Dez sd
Istvan. Roviden. (I ferences papi
zsolozsmakonuv

alapjan

leirja

.»

fizeteset T6bbpollegkozelebb.-'
~'!
. ~ki a minderife(e koszabi.;::
cekkel szemben tis3tan akae
latni:"Keeien f6loi.{agositlst az '
inodaban. i..f'{eoezettes5'uk feb
ee rrvaqunkat 1 l(yen fogasok=:
kat szembcn ALla5PontunKooez
[egyen : Annal
bateabbarv,
b(tsegesebben es gyakoe(afi.=:
'asabban uallorn es g~akor·
lorn. as en 5Z katoLiku5 bite=: "
met rnirvef inkabb bantiak I
• i.

,I

"

,

Jl Konstantin

iskola

,

vizsqaimcqlepo szepcn sikerultek CS
bizonyitjal(iskoiBUi elsr ranqu voltat,

A I szul6k
nyugndtan btzhatiak
ra gljermekei!5et.
lIz auton6miai
.blaottsaq
most dolqozik a kat, - hivek va9,400i hel!.Jzetenek me qallapitasan,
h09Y 82 egyhazi adozas
iqazsaqos legyen,
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I:::::~

Dt? altot?jai

sandor

Kajtsa

volt k6t?f)a~i oeoos t?e~
del6jet megngitotta
S~oG
t\.ok Bacoss;;u. nebai de,
Bakos Odon cende(6jeben. ;
Szerkesztesert
e~ kiadasert
felel()~ P. ,l'\aj~ag M?r.
,

{',

'j,

IB

I

B

magyar kiraly epUlet

radio es villangszerelo](

a

Piac-ter,

Raktaren tartunk mindennernu villamos .szerelesi ~s
radio alkatreszeket,
csitlarokat, ego tasteket.
^
^

~~a!:::~=o:~

\

TUDOBETEGEK,
sulgos . gyo~
mor,~ sziv.« vesebajosok ' kigy6~
gyulasahoz megkilldi uj sikeres
elj!lrasat es receptjet DR. BA.LOG
GEZA
v. 'h. kerhazifeorvos
GYOGYINTEZETE.
Budapest,
grM Zichy [eno-utca
23. (Le-

.................................. -..
•

velrie .valaszol.] ,,'

_

,

.
•
! ImakonyvokBt, SZ. ulvasokat, kU8BSlapokat, disZ88.- luyolpapirokat, !
~

:
:
:

VARGA

i
!

JOZSEF'

kCSnyv-es papir,k,ereskedeseben vasaroljon.
:'
S:Z0 I n 0 k 0 n, "(Kintzler ekszeresz hazaban)
Pia c - t e r.

••••......................................................

SZLEZAK

-_.---_ ...•..•..•.••••

LAsZLO

HARANG ...ERCONTODE, HARANGFELSZERELES
HARllNGLABGyAR

ES

Budapest, VL, Franqepan-utca 77. sz.
(Sajat hB.zIiban.. ,
' Telefon: Li_pot 913-53.1\ nyugati p.-uA6l indul6 BUR vasuti ,.6rhazc: meqallohelp, A,B.C.J. kecsik
1\z 1900.evi parisl vila9~, HZ 1921.es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason arangeremmel es az 1925. evi kez,mulpari kiallitasort m. kir. allami diszeklevellel kituntetve.
Szarnos egyhazi elismer6 level.
I

>,

'

,

'

,

Myoml3tott VARGA JOZSEF

konyvnyomdajaban,

Szelnok,

Gorove-u.

tiITBUZ6ALMI-

ES

TARSADALMI LAP' SZOLNOKON,

III. evfolgam 14. .saam.
1926. julius h6 15.

- Szerkeszti:
P. MajSay M6r ofm.

M.Ilgj818~jk minds8 hu 1. CS 15.

P. Raffinszky Romucild ofm.

- Tars szerkeszto :

Szerkesztoseq

/Faroncrandi

"S kiad6hivatal
~IBbania Szolnok.

Kiad6tulajdonos:

farBncrandi zarna Szolnok. _.

coarxgettumi szcllcm
testesiilt meg sz. Ferencben. Nem
vilag fele erneli kifaradt tekintetet.
. varban .ugy hat, mint a maquarazo
.- napsuqarasan
es elteton sirnul az
hez. Ehesen gybnybrkodnek
vonzo
dogok, hogy kozelebcn .lehetnck.

csoda, hogy az eQjesz
J\z imboluqo zfirz akinuilatkoztatas,
.melq
clpoqanuosult
lelkck ...
szcpseqeiberr ~s bol ...

Nala mintha uj era szallana meg a lelkeket: mernek
BZ evanqeliumba
merulni. Krisztus termeszetiolottiscqe sz.
Fercncen keresztiil elraqadon
mcqvalosithatonak
mutat ...
kozik be. Szinte a koztunk [aro Krisztus biztatasa
meleqszik ..fol szivunkben. rnidon Ferenc - testver .lelkttlete
illatoz belenk,

Mikor igy elhangzik a zaszlaja ala hivoqate sz6 ...
zat, ellenallhatatlan
vagy fog el: barcsak
jarhatnek , az
elO. evanqelium utan, Lelkenek krisztusi titkai, kulsejenek
jezusi belyegei
valami csodas
hatalornmal
szelidulnek
. korem :' 1'1 szerafi szeretet foglyava tesznek ...
Ara peldattyonklnt

1500 K. Negyed eyre 9000 K.
II-
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Assisibcn -_sz.Ferenc sirja fole orok rriecsest allitanak Olaszorszaq kozseqei.: hogy a Szent szerafi tuzenek kicsi suqarakcnt beszeljen Isten szcqenukejenek
csodalatos szellemerol. M. Subasio csucsan az .urnbriai diaksag. magas vilaqitotornuot
akar emelni, hogy Iolelevenitse es rncqorokitse a Nagy Silent szcllernet es folyton
ebressze az ifjiisaqban a josaqot es a szeretetet.
Mi is orokitsuk meg magunkban
szellemct ;' lepjunksz, Ferenc harrnadik rendjebe !
mm

.........

Jeruzsalern,
[Folgtatas.]

_

I

Maria Magdolna oltaratol eszakra 4, Ielkoralaku lcpcson bejutunk a sz. Sirt orzo ferenees at yak kapolnajaba. A kapolna a boldoqsagos Sztiz tiszteletere van szentelve es itt orzik a iegt!l. Oltariszentscqet, nemkulonbcn koznapokon
itt vcqzik a ferenees
at yak a kari- •
rnajukat.

A kapolna bejaratanal jobbra kis oltarka all. Ez
oltara. Nevet a mcqostorozas koveto! kapta, melyet az
}\z/oszlop torcdek 75 em. magas. Allandoan el- van
ban es csak nagy szcrdan meg nagyobb zarandoklatok
szik ki koztiszteletre,
de akkor is allandoan
6rzik,
csupa kegyeletb61 lefariqcsaljak.

a mcqostorozas
oltaron oriznek,
zarva az 0It3r-·
alkalrnaval tenehogy a hivek

A kapolnabol bejuthatunk a sz. ferenerendi at yak kolostoraba,
A kolostor kis kalitkaszeru epulet, mely valamikor
torok istallonak
szolqalt, 'A zarda szuk, dohos, nedves; sotet epulet. Apr6 kis szobai
kis borton cellak, melyben az agy, szek, asztal, mosd6 ep hogy csak .
elfcrnek. Equik-rnasik szoba meg oly parangl - 220 em. hosszu e~
120 em. szeles, --, hogy csak az az eg!:j agy fer el benne. Ezekben
a sziik kis szobskban laknak
ferenerendi
atyak mar evszazadok
6ta! Ebben a kis bortonzardaban
allandoan 8 atya es 4 testver lakik,
akik ejjel-nappal teljcsitenekszolqalatot
a sz. Sirhan es a bazilikaban,
Tekintettel azonban a hely eqcszseqtelen voltara, a zarda szerneluzete .
negy honapos turnusokban valtakozik.
Szolqalatuk is igen nehez, AIvasra soh a sines hosszabb idejuk mint,3
ora. Ejjel-nappal
veqzik
az istentiszteletet, tisztoqatjak, orzik a sz. Sirt, kalauzoljak
es g!:j6ntatjak a zarandokokat, F61eg a sz. helyek orzese a torok vilaqban

a
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rettel!fetes sok aldozatot kivant a Ierences
atgaktol, hogy azokat a
gorogkeletiek, szirck, koptok es orrnenuek tulkapasaitol, meqszcntscqteleniteset61 meqovjak. Igen gyakran birokra kerult a dolog, s6t a
verontiIsok sem voltak ritkak, Lequtobb 1910-ben
vertek veresre,
szurkaItak ossze a Ierences atuakat a szakadar. keleti felekezetek fanatizaIt papjai, mivel a sz. heJLJP~et nem enqcdtek
rneqszentsegteIeniteni.
A ferences
atqak sekrcstuejeben
orzik Bouillon
Gottfried
kardjat, sarkantuujat es mellkcresztiek, melyekkel lovaqokka avatjak a
sz. Sir lovagrend uj taqjait.
A sekrestuebol kijovet a bazilika keleti reszeben
tobb kis
kapolnacskat talalunk, meluekben egykor a kinszenvedesek
eg!:Jes eszkozeit oriztek. [ollehct ezen eszkozokat mar reg mashova .vittek, de
azcrt a kapolnak meqtartottak neveiket.
A bazilika deli hajojanak folutatasakent 29 foku, szeles lepcsezet vezet le sz. Ilonanak . Ioldalatti harorn hajos ternplomaba. A
templom 5 meter meluen Iekszik es 25 rn. hoszu kelet-nuuqat iran!:Jban 13 m szeles. Hat zornok oszlop 3 hajora osztja. A jobboldaJi hajobol
13. lcpcso vezet le a sz: kereszt feltalalasanak
foldalatti barlanqjaba.
A lepcsofokok a sziklabol vannak kivajva cs meglehet6sen elkoptattak
a zarandokok
szazereit, A sziklailreg
atlaqosan
het es fel meterbosszu es uquanolgan szeles es 5 meter rnaqas. Miutan az Or [ezust
eltemcttek es a latrokat elszallitottak, a kinszenvedes eszkozcit, a kereszteket, toviskoszorut, szcqeket, stb. ezcn barlangba -rejtettek, nehogg azokhoz valaki hozzanuuljon es tisztatalan
leg!:Jen. A barlanq
n!:Jilasat Redig kovekkel eltorlaszoltak. Itt rnaradtak ezek 300 even keresztiil, mig, sz. ilona fianak parancsara
azokat ujra napf'enure nern
hozta.
P. LOMB OS LASZLO.
(Fol_ytatjuk.)
, ,

"

!

.........

Yamamoto' a japan 0' Connel.
1\ harrnadrendi cornmandans.
,
Isten minden orszaqnak Atyja es gondoz6ja.
Minden~tt
fa'rnaszt' rnaqanak es katolikus Equhazanak hesoket, akik vcdik es lelkesen terjesztik Krisztus e.gy igaz hitet, I1!:Jen'most a F-61ke16 Nap orszaqaban Yam a mot 0 comrnandans, a csaszari foherceq volt tabori
adjutansa, akit a csaszari f~herceg eur6pai utjara is rnaqaval vitt es
eg!:J pillanatra sern engedett el maga mellol. Hazateresuk
utan azt a

..
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_mcqbizatast
kapta, hogy ismertesse
a f6herceg
utjat
a birodalom
-deli reszebcn.
_ P. Urbano elrnondja, rnikent
apostolkodott
ezen
kOrutjaban.
A hivatalos
eloadasok
utan minden varosban,
ahol csak voltak kato,
Iikusok,
rneqhivtak,
hogy nekik is beszcljen.
Guakran egy nap negy-6t
'konfercnciat
is tartott, amelyeken
egy· ket oraig
is beszelt
egy huzamban. Ezen maqan konf'erenciakra
sokkal tobben j6ttek,
mint a hivatalos eloadasokra. Beszcdeit jellemzi:
az cldadas kellernesseqe, a
szavak elenkscqe
es tiize, melyekb61 kierzik, hogy
a hit szivet-Ielkct
atjarja, bLiszke' ra
orvendez
diadalmas
Iejlodesenek.
A veqcn szinto
a szenteknck
jaro tisztelet hanqjan emlckezik
meg a paparol. .
Naqasakibol
Kaqoshimaba
este erkezctt,
A hivatalos
latoqatasok, iidvozlesek utan r6gt6n a rnasnap reqqeli sz. mise utan erdck.od6tt, pedig hetkoznap
kovetkezett,
Masnap
veletlerrul
hianuzott a
rninistrans
es 0 a rnaqas meltosaqu
katonatiszt
oromrnel
ministralt.
Kaqoshirnaban
a legnagyobb
templomba
se fertek be hallqatoi, P. Urbano megjegyzi:
»Nern gyoztLik csodalni ahitatat es hitet.« Befoluasanak tulajdonitjak, hogy a japan kormang -nem reg rendes kovctet akart
kiildeni a Vatikanba.
A tokioi szintoista
szekta Iejenek,
Kavrasaki
nevii
boncnak
osztokelesere tobb, mint 700 bone jott ossze zsinatra;
amcluen a keresztenu vallas ellen tarnadtak. Yamamoto
valaszul
kuldott a csaszari
haz rniszterenek
es a kLiliigyminiszternek
egy ...
rornai katekizrnust,
amelgben
az »Alattvalok
kotelesseqei
az allarnmal szernben« cirnu fejezetre hivta fel figyelmLikef. E magas es hatalrnas urakat
anngira rneqlepte a jelzctt tan, hogy a japan parlarnentben
is fclolvastak
es az
-ebb61 keletkezctt
eszmecsere
foluarnan a korrnanu tagjai tisztelettel
es
rneqbecsulessel
beszcltek
a katolikus
egyhazrol.
De ez meg keves volt neki. Osztonzeserc a Katolikus Szovet-seg 8.000 pcldangban
kiadta a katekizrnust
es valaszul
a boncok vadjaira az egesz orszaqban
szetosztoqattak.
Sot a japan kormanu is csinalt a rornai katekizrnusbol
egy kiadast
es szetosztatta
a parlament
tagjai k6z6tt.

is

Yamamoto
comrnandans
szent
Ferenc
harmadik
rcndjenek
buzq» -taqja. Europai utja kozbcn Franciaorszaqban
vette tel. Mint kivalo apologeta
es szonok tehetseqet
eqeszen
Japan katolikus
egyhaszenteli, Buzqolkodasanak
boseqesek
es ertekcsek
a gyiim61csei, Ilgen a japan katolikus ifjusag, melu nern regen
ajanlotta
fel
[apant [ezus sz.· Szivenek
es arnelunek
Yamamoto
eszrnenukepe
es
Ielke. (Almanacco
delle Missioni Francescane
1926. 7l,-73. 1.)
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l\z ongyilk"ossagf)'k. okai.:
Crispolti olasz szcnator fcltuncst kelt6 beszcdet, mondott nernreg az olasz felsohazban
az egyre ijeszt6bb
rnertekben
elharapodzo6ngyilkossagi
oruletrol
es okairol. Utana a kozonscq
korebol szamos,
udvoz!6 levelet kapott, ameluekben ujabb adatokat
szolqaltattak
neki;
a kcrdes meqvilaqitasara
s urra,
mikcp lehetne
a baj orvoslasara,
lepeseJ{et tenni.
"
, Mind a Ievelirok,
mind -rnaqa Crispolti az ongyil~ossagi
mania
egyik Ioterjesztojenek
a modern sajtot tartjak,
azokat
az ujsaqokat.,
arneluek olcs6 szcnzacio hajhaszasbol
3Z ongyilkossagi
'eseteket
rege-,
, nues medon kiszinezik s [oforrnan dies6itik,
esetleg
az : ongyilkosok'
arckcpet is ·kozHk. Ezrnaqa
is valosaqos
Ielbujtasa
az eg!:lszerii ertelrnu es eqzaltalt hajlamu ernbereknek
az onquilkossaqra,
Munkasok.·
diakok, cscledleanuok
es kornolunak hitt ferfiak is akarhanuszor
azett:
kovetnck
el ongyilkossagot.
hogy nevuk es esetJeg arckepiik az ujsaqba
kerulion. A sajtoszabadsaq
modem babonaia
szinte ·lehetetIenne
teszi,
hogy a tarsadalorn
es a hatosaqok
a sajtonak
ezt a neprornbolo
munkajat meqqatoljak.
A sajtoszabadsaq
orve alatt minden szabad .. Megis •.
ugymond Crispotti, keresni kcllene az cszkozoket,
hogy a. kotelesseqerol rnegfeledkezett,
lelkiismeretlen
ujsaqiras
visszaterjen
eredeti.

Ieladatahoz.'

_.
oka a gyakori

Masik

6rtm:lilkossagnak

a

koltekezo

eietmod, az

urhatnarnsaq es elvezetvaqu.: arnelu naquon sok ernbert tehetseqcn
fe~·
WI valo igenyekhez
szoktat s a penzszerzesnck
ve~zedelmes,'
vag!:!,
egyenesen
bunos modiaira csabitja oket, Ha azutan bajba kertilnek, ha
ketseqbcesett spekulaciojuk
csehiil iit ki, a legrosszabb
es leggyavabb~
meqoldashoz,

az ongyilkossaghoz

fordulnak.

az a meqallapitas,
arnelu a mulatozasi
vagyon
s a
a modern, erzekisegre ingerlo noi divoiot is mint a
gyakoI'i ongyilkossagok
egyik eldrnozditojat okolja,
Ez a rneqallapitas
elsa pillanatra
meglep6en
hangzik, holott nines .lelektani
aiap nelkul,
. 1\ szemerrnetlen
noi divat naquban alkalrnas arra, ·hog~.az erzekiseqe]
az cniberekbcn
szinte allando izqalornban
tartsa.
Regi iqazsaq
azonban, hogy a felizqatott
es torvenuesen
ki nern ele!lii16 erzekiseq nagy~·
foku rnelankoliara,
kedelubcli
levertseqre
vezet. '. Ugyanezen
lelektani
. okb61 ercdnek a szerelmi
ongyilkossag
esctei is .
Erdekes

tancoruletcn

kiviil

. ^'1\ fook azorrban, amelure Crispolti is, de minden elfoguiatlan
gondolkod6
is kenutclen
visszavezctni
az opgyilkossagok
nagy szamat::
a' komofy valldsossdg hidrzya. Akiben 121 a komoly katolikus
hit, na-
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-gyon- jol tudja, hogy az ongyilkossag a Jegnagyobb bfinok egyike, s6t
bizonyos szernpontbol a leqnaquobb es leqoktalanabb,
mert minden
bunbo! lehetseqes a meqteres, az ongyilkossaggal
azonban a vetkes
-ernber valosaqqal bevaqja rnaqa elott a rneqteres kapujat s egyenesen
az itelet es az orok karhozat orvenucbe rohan. Epen ezert hivo ka'telikus ember sohasern lehet onqgilkos, Aki eJdobja az ,eletet rnaqatol,
.semrnit sem enuhit baian, .sot a kisebb rosszat nagyobbaJ csereli fel,
amidon egy mulando s veqtererncqls
esak csekeluebb szenvedes he-lyett rnillioszor bosszantobbat,
soha el nem mulo es ketseqbeejtot zu-dit
a ^
hit nem ^
el, vagy gyongen, elmos6dot^ rnaqara, Viszont akikben ^
'tan el, akiben az orok Bir6 s a szigoru itelet tudata elhalvanuplt, terrnesz etesen konnuebben hajlik arm a teves Ielfoqasra, h()~m-»a halallal mindennek vege« es hogy az ongyilkos esakugyan
»vcqez rnaqaval«. Ha az ongyilkosok utolso beszelgeteseit,.
vagy hatrahaqgott
Ieveleit figyeljilk, azonnal feltilnik, mennyire nines szo ezckben Istcnroj
S'.,a tulvilagi eletrol. Ezek a szerencsetlcnck
a modern. hitetlcnseq
l1itkozony aldozatai, ame!y az elet szenvcdeseiben
nem tud nekik vi'9aszt adni s nem tudja okct visszarettenteni
a leqrosszabb, legbunosebb :es sajat maqukra nezve lcqveqzetesebb
»rneqoldastol«.

es

Sajatsaqos, hogy a protestans orszaqokban
es videkeken alta'laban sokkal, de -sokkal nagyobb az origyilkossagok szarna, mint a, ka'tolikusokban. Az eur6pai ongyilkossagi statisztikak szerint Ieqtobb az
-ongyikossag a Szasz-tartomanuban,
. Luther
es a reforrnacio egykori
.szekheluen. Mennel tavolabb kerulunk etto! ^
a kozponttol, annal kevesesb ~z ong!Jilkos~ag. Magyarorszagon,
.a gazdag
alfoldi .kalvinista
kozseqekbcn sokkal tobb ember yeti el maqatol bunos kezzel az eletet,' mint akar budapest. nagy munkaslakta kulvarosaiban,
arnelgeknek
Iakossaqa azonhan naqureszt katolikus, ^
A fegi szent Istvan-korona ^
or. szaqaiban- a legkatolikusabb megye a horvat Varasd megye volt s ime,
ennek a rnequenek 300.000-nyi szin katolikus lakossaqaban
10 ev alatt
kevesebb ongyikossag tortcnt, mint az alfoldi Turkeve
kozseqben,
ameignek esak 13.000 lakosa van, de ezeknek tobb, mint fele reforrnatus, Bogy .a protestantizrnus mennyivel gyengebben
allja utja~ az
,ongyilkossagnak, .rnint a katolicizmus, mutatia, hogy Ravasz Lasz'Io
budapesti. kalvinista f61elkesz prcdikacios gyfijtemenyeben egy. ongyil-.
kosrol ^
is halotti beszed .van kozolve, ameluben eg!:letlen szoval sem
hitjuk elitelve az.' ongyilkossag szornyu bunet. Mindenesetre igaza van
,Crispoltinak, amikor az ongyilkossag elleni kilzdelemnek leghatdsos.ab{J

eszkozetll

a

katolikus

hitile!

es valldsos neve/is elomozditdsdtjeiO/i

Roma, '1926 junius. 26~an.

•

meg.

BANGHA 'BELA S. I.
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,f(z erenyek

jelkepekben.

Imadsag,
Az irnadsaq szimbolikus
alakja tomjen Ielhrin
szall az egbe
Karjait vagy az eg Iele tarja, vag!J irnara kulcsolja.
Majd rozsafuzerl
tart -a kezcben, majd pcdiq nuilakat szor, ame'l!Jek a f'elhokon keresztill az eqbe tornek. Sokszor
talalkozunk 'a kakassal
is, mint az
Irnadsaq sumbolumaval,
valoszinuleq
azcrt, hogy az eberseqre
es a
kora reggeli irnadsaqra figyelmeztesseno
Sz.· Cecilia
Irnadsaqanak
ruhaja piros, mert lanqolo es ahitatos: palastja
zold, mert rnindiq rernel
es hizakodik. Szemeit az egnek irangitja, mert onnan j6 minden j6 es
aldas, szive lanqolo, mellette to]TIjenfilstul6 all, melunek filstje az eg
fele szall.
Imadkozz bizalommal
es ahitattal s imad mcqhallqatast
nyer I

lvgaLmassag.
Az irqalrnassaq szimboluma
a pelikan, mely sajat keblet szaq'gatja, hog!J kicsinuelt taplalhassa. Majd Iejen koronat visel, kezebcn
olajfa aqat tart s az eg fele siet, hogy bocsanatot kerjen - a btinosok
szamara, Alban! eg!Jik Iestmenqen
az iqazsaq es irgalom
egyiltt jarnak. Az iqazsaq pallost rant, hog!J' mcqbuntesse az el6tte tcrdeplo no
alakot, mig az irqalrnassaq
palastjat
dobja ra s igy veszi oltalrnaba.
Kell-e szebb es meqhatobb symbolum, mint az irqalrnas szarnaritanus?
Egy ronquos, haldoklo alak a' porban es folotte az irqalrnas
szarnaritim us, aki olajat es bort tart kezeben, h@gy ezekkel leg yen seqitse'gere a szenvedonek ..
=Boldoqok az irqalrnasok, mert ok irqalrnassaqot nyernek !«

Alazatossaq,
Az alazatossaq
sumboluma
foldresutott
szernekkel,
kezeit
mellen keresztbe teve all elottunk,
mellette
egy baranuka.
Majd a
fold hiusaqait, koronat, korrnanupalcat,
kincset, vagyont,
puspoksuve'get taszit eI maqatol, mialatt palmat nyujt feleje 'eY!J anqqal .az eg
felhoibol. A Szuz Maria .Alazatossftga kortnanupalcat
tart u9!:)an a kezeben, de sze~eit
a fold;e suti es °fej~t fatyol boritia.
Legy alazatos, mert Isten az alazatos szivticket felmagasztaljal

Tisztasag.·
A tisztasaq

szekeseqghazban
titsa. Sz. Cecilia

jelvenqe

a Casjitas
Tisztasaqa

,

A· laterani
qabonat szor a szelnek, hogy azt meqtisza kigyo fejet tapossa el. Gyonl:Joru [elena liliorn

es a viraqkoszoru.
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tasegii az a kep is, ahol a Castitas gyeng'esege tudataban egy oszlopot karol at, mintegy jelezni akarvan, hogy Isten az 0 tamasza, Ki'nek oltalma melleft kef kezzcl raqadja meg a liliornkoszorut, hogy el
ne veszitse. Sz. Mildos [tolentinoi] tisztasaqa is igen szep. Az anqualok
rozsakbol es liliomokbol koszorut' fonnak,
mig egy ..harrnadik
angyal
ostorral a kczeben a szcnvedelqeket
abrazolo Cupidot irqalrnatlan
m6don ostorozza. Sz. Bernat Castitasat
harsfaval jelkepezik. A harsfa
.
valoszirnileq a dalt jclenti, rneluet csak a szuzck cnekelhetnek,
mint
ahoquan -<'I =Titkos [elenesek k6nyv-«eben olvassuk,
-

Szeresd

(I

tisztasaqot,

mert a tisztaszivuek

,/,

rneqlatjak az Istentt

B~ketu.1?es cs sceLid(eUZuseg.
A beketuresnek igen szep sgmboluma a kereszt,
amelget a
a kuzd6 ker. cipel egy, egig era laitorjan, arnelunek a vegenel an~malok allnak.. kik rnosolqoqva veszik Ie a kuzdo ember vallarol a keresztet. A. keresztcn e szavak allanak': »Az en iqarn cdes,
az en terhem k6nnyii. Maid talalunk rozsakkal atfont keresztet,
ami
figYelmeztetni akar a, magyar e k6zmondasara.:,

szenvcdo,

»A turelern rozsat«.
A szelidlelkuseq barangkaval jatszadozik, azt 61elgeti, csokolgatji=J,maid aranukoronat tapos, hogy megmutassa,' rnennuire draqabb,
Kines az er~ny minden tobbi dicsoseqnel
es hatalornnal,
V, Sixtus.
papa szelidlelkuscqe ftiqefaaqakkal es oroszlannal
abrazoltatik:
jelzi::
az eros es a gyenge mily szepen rneqertik egymast.
.
, Legy beketiir6 es Isten letorli konnpeidet l
A jOsdg qalarnbot tart kezcben. }\ kegyesseg
az eg villarnait
oltja ki. A nagylelkiiseg alamizsnat osztoqat tarsoluabol. Az onzetlenseg fesziiletet szorongat a keblen, [elezni akarvan, hogy [ezuson kivul
sernmit se keres. Az eberseg ego larnpanal olvas. [elkepe : a struce, a
darurnadar es a kakas. Az onmegtagadas, a. Ioldqoluot taszitja el rnagat61, jelezve a rnulandok meqvcteset.
Tcstverem.! Kovesd e szep ercnueket : mert Istcnhez, boldogsaqodhoz ezek vezetnek.
RADVANSZKY JOZSEF .
•••••••••

Az'

Buc~ari~ztiKU~~ongr8~~ZuS criisi '8i~ErB.

M.eg csak szukszavu _taviratok szarnolnak be. a csikaqoi Oltariszcntseqi vilaqkonqrcsszus
eredmcnuerd!
de .mar ezekb61 ,is rneqallapithato, hogy barrmluen naqunak szantak a kongresszust, a valosaq
minden varakozast
Ielulrnulf .. A rendczobizottsaq
' k6ze'J egyrriilli6
szallasheluet foglalt Ie az erkezo
idegenek
szarnara s biztositekul
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meg e~lY Ielmillio elszallasolasra
tett elokeszuleteket.
]\2 erkezo
tavirati jelentesck szerint mindez kevesnek bizonyult.
Oly rengeteg
tomegel{ .erkeztek a kongresszusra,
hogy scmmikep se tudtak valamennyit elszallasolni. 19y vagy szazezrcn
kenutelenek
vcltak vasuti
kOGsikban es automobilokban aludni.
A papai lcqatus, Bonzano biboros, Ioqadtatasa tobb mint ^
fe^
jedelmi volt. Mar a newuorki kikotoben
cqesz kis flotta merit az
»Aquitania« cle, meluen a biboros erkezctt s bevonulasa a hatrnillios
varosba amerikai lapok szcrint oly fenyes volt, amin6vel Newyorkban:
meg soh a senkit sern fogadtak. A biborosokat
biborszinure
festett
vasuti szalonkocsikban
kulon vonat vitte Csikaqoba,
.ahol a fogadtatas fenye es meleqseqe meg a newqorkiet
is messze
folulrnulta.
}\ katolikus cserkeszfiuk ezrei, az osszcs csikaqoi
plebaniak
kikuldottei, 4dO eI6k,el¢ Kolumbusz-Iovaq, 3000 pap s vagy 100 puspok
varta ^
a papa kovetet Csigag6 etsekevel,
Mundelein
biborossal
az
^
elen. Eqesz Csikaqo a papai es arnerikai zaszlok, diadalivek s viraqfuzcrek tcnqereben.
pornpazott.
Csikaqo
nyilegyerles
Ioutcaian, a 2Lf
kilometer hosszu
Michigan Avenuen
sorfalat allo suru neptorneq
folytonos eljenzese es kendoloboqtatasa
koz6tt vo nult vegig a papal
kovet diszautoja, utana a diszkiseret tobb mint 2000 ezer auton, be
a. Kolosszeurnba, ahol orlasi neptorneq jelenlcteben Illionis allarn kormanuzoja
es Csikaq« varos Iopolqarmestere
udvozoltek
a papa
kovetct,
..
Az osszes szertartasok es gy(ilesek proqrararnszeruen
Iolutak
Ie. Csak az volt a ba], hogy minden helyiseg tulkicslnunck
bizonyult.
^A papal kovet tinnepi mise]e ^a szabad eg alatt ^a vilaq legnagyobb
jatszoteren folyt le, meluen 200.000 ember vett reszt, de t6bb mint
ketszer annyi volt kenutelen a miset kivulrdl hallgatni, mert nem iutott belul he!y szarnukra. A 62.000 iskolasqgermek eneket es a papal
k6vet szavat azonban ^a hatalrnas megafonok seqiseqevel
valamengnuicn hallottak. Mise kozben repuloqepek szazai kerinqtek
az oltar
felett, melunek 40 meter magas boltozatan orias! aranuozott
kereszt
ragyogott. A redernptoristak Ligouri sz. Alfonz »Szentseqlatogatasalt=
150.000 peldanuban osztottak ki ez alkalornbol,
.
R.
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Dr [ezust.

Indianopolis (Amerika) szekeseqghazaban
1925~ben ·370.000nel tobb aldozas tortcnt, redig csak kl. 3.000 lelek ta~tozik hozza I
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Chartrand [ozsef mcquespuspok minden reggp.1 gyontat. 1926 nagy ..
bdjtjeben naponta 2.000 hivo is aldozott.
Ez a vilag legeukarisztikusabb temploma.Kopenhaqaban
6792 katolikus el es 213.893 aldozas
volt! Te rniert nem aldozol gyakrabban;. naponta? }\z idot sajnalod ?

* *' * ,

Szcp apostolkodas.
A napokban egy _jolelkii vasutas jott hozzarn es 50 ezer koronat adott at, hogy a szeqenueknck ingyen )_{iildjek ki lapokat. Meg..;
- hatott a szep gondolat. Hiveink meg mindig nern erzik a sajto nagy
hatalmat. Feledik, hogy hite, hazaja ellen. vet, aki nem kifelezettert
keresztenu es katolikus lapokat, k6nyveket, sajtoterrnckeket
[arat es
partol. Hany katolikus- csaladbol hianuzik nerncsak ^
a fesziilet ^
es Szuz
Anyank kepe, hane~ a katolikus kongvek,
lapok is !? Szeg!Jenkez'{~
duqdossak, arnikor pap latoqatja meg' csaladi szentelquket. . Nerncsak
mi jarassunk jo katolikus ujsagok~t, legyunk r~jta, hogy masok ''is
azokbol taplalkozzanak.
I,

* * *

l\z Urtelmutatas

idej e.

A Ieqalkalmasabb id6: iiYI?nkor hallqat meg Isten! Borulj hat
Ie
es
ne
az ^ ^
Ne; feszes
nqakkal
^ ^ ^ sajnald szep ruhad. Most fogad ^
es poffeszkedd maqatartassal lepj be hozza, te .kis porszern l Az Ur
[ezus rneqalazza onrnaqat ,erted, rnikor a sz., ostya egyszerii
alakja
ala rejtdzik, hogy bekepzelt naqusaqodat osszetorje. Hidd meg sokat
hezott szamedra J ezus, csak hodolatos bizalommal kerd.

u-.

*

nKris,~tus,":,Kiraly((

elsa ternplomat

Klnanak Siyu nevil varoskajaban
get6 ~916 okt6ber
28-an veqezte

epitette

18-tol kezdve.,

Witner

apcstoli

*

'I<

A

helunok.

P. Kilian

ferenccs
-'-9_Fr

Iolszentelest
A f60ltar
^

hithir-

auqusztus

k6zepen'

I,athato -

Krisztus ^
ket,~_(i)t1ogrammja 'is. Sigu fa^ Iercnces . rnisszios , terulethez,
Chan-tonq-hoz tartozik, tobb mint 200 lel'ket, szarnlal es kb. 150 ~yes
keresztcng

hitkozseg: Barcsak' mcqhodolnanak

minden 'nemzetek
cescane

es a lazonqo

1926 julius.]

szivek. [Lasd

a
i

Nagy
Le

Ki~aly' elott

Missioni

Fran-
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}\ kifele is adak .
.A.djunk! Ez _a n6i lelek nagy szeretetenek,
csordultiq letcnek
folhullamzasa a melubol, mely ha j6 iranuba hal ad, viragos, illatos elet
fakad nuornan,
Lelkuk az Urba olvad,. mikor titokzatos kozelseqet kezdi megcrezni. Folmaqasztosul, arnikor az Ur szeme ratekint,
.
I

J\ki nem kercsi a csilloqast, de torekszik, hogy akarata nelkiil
is kiesillogjon bel6le [ezus Ienuesseqes elete, oh az j6, ha kinn jar
es ad! IIIat es deru, szepseq es elte,tes onkenteleniil es kifoqqhatatlanul arad bel6le oda, ahol nines.
,Minel tobb gy6ngy6t lat, annal inkahb Iordul el lelke a harnisitvanutol, a salaktol. J\z ertek f6lfeie, kifele kivankozik benne. J\ sart61 undorodik. KinyiIik' a piszokb61 es az oltar szent homaluaban harmatosan-szirrnosan
huzodik meg.
.
,
" Hof'eher szarnuan pettyek raquoqnak:
a kereszt alatt ves6dte~
bele: J\re~n a letorulhetetlen nyugalom suqarai, rneluek a szcntseqhaz
Ieher szineib6l egtek oda. Feher szarnuu qalarnb, amelu a sas szarnga
ala rejtezkedik, hogy .feljarata 'legyen az egbe.
, f\ Ioldorr csak viragos aqakon pihen meg, hogya saros, verzd
folddarabokra is hinthessen viraqzo szirmokat
es a, sebek el6 balzsama legyen. Mint a lagy fuvaIIat tereli [ezus kicsi baranukait szebb
Ieqelore, aki belulrol ad ', . .
nirn,
.
•••••••••

}\mire Oszentseqe int,
Nernreq fogadta a 'Szentetpa R6ma katolikus Leanueqgesule1einek 1000 taqu kuldottseqet es -tobbek kozott igy szolott hozzajuk es
.B vilaq. katolikus n6ihez:
;
,?>Biztosak
vagyunk, ho'gy a katolikus n6i ifjusag az igazi notesIf'
,'~'.,
.seg vedelmezeseert fQly6 sz. kereszteshaborujaban
ki fog tartani, Mert
itt nerncsak az Odv6zito irant valo bG.segr6l van szo, hanern a n66si
" .. ,,';,

t ,

-

I
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sajat tiszteleterdl
is. Ha a ndkbol a tisztasaq, szerenuseq
es szerner-.
rnesseq 'erzeke eltiinik, ez azert tortcnik.. mert ok . elvesztettek
sajat
rneltosaquk erzetet.
Naqgon konnuen megg!JozodhetUnk
annak elsobbscqerol,
am it
tanit, ha osszehasonlitjuk
azzal, arnit a vilaq fulunkbe suttog. }\z Egyhaz mindig a szuzek, a szentek, az angak, a kcreszteng
vertanuk dlcso peldajara mutat es ezen noi eszrnenut leqkivalt a beldoqsaqos Szuz Ionseqes kepeben
maqasztalja tel. 1\.z Eqqhaz ezern
eszrnenui alakot oly magasztosnak,
oly szepnek, oly meltosaqosnak
es.
gyongednek
allitja oda, hogy intelmenek die so . volta annal vilaqitobbnak tiinjon fel, hoyy ne esak a keresztenu lelkiismeretet,
hanem a no
ernberi meltosaqat is meg6vja a csorbatol.
HZ Eg!Jhaz

}\ 'lililg ellcnben, az az anuaqias erzelrmi vilaq, melucrt [ezus •.
aki minden ernberert, meg rneqfeszitoiert
is irnadkozott
es aki [udast;
meg akkor is baratjanak ncvezte, arnikor ez Ot elarulta,
nem akart
irnadkozni [es ez talan az evanqetium Jegrettenetesebb
szaval, ez a,
vilag akarja a not rneltosaqanak
minden erzetetol megfosztani,
amidon
a szemerrnetlenseqre
es az erkolcstelenseqre
valo csabltast gyarapitj8:'
minden alakban, de kiilonosen
az 61tOzekeket (toiletteketj
illetoleq,
Eleg ez az utalas, hogy meqertsuk,
mit kell tartanunk bizonyos modern
tdncowrot, melyekben a vilaq osszes alattornos csaloqatasai,
nem ku-lonbcn osszes gonosz irangzatossaqai
Ieleplezddnek,
_
1\.z EgYRilz felhiv, hogy kovessuk a nagy, szent, eros, dicsos~ges nQk peldait, kulonosen a legnagyobbat,
boldoqsaqos
Szuzet.,
Erneljuk szerrninkef ezen peldakepekre
es 'a legmagasztosabb,
legszen'
tebb es Jeqtisztabb benuornasokat
kapjuk.
}\ vilaq ellenben ig!Jekszik
a no figyelmet harnis es hazug szerelrneskedesekre
iranuitani, meluek
valojaban semmi - masok, mint rneltosaqanak
rut rneqsertesei
. : .«
}\ katakornbak meqlatoqatasaval
kapcsolatban
mondotta a'Szentatya a megjelent lcangoknak : »Nern mindig
kivanjak
tolunk az eiet
fclaldozasat.
Van eg!1 faja a vertanusaqnak,
amely alol senki se vonharia ki rnaqat, mint az allhatatossaq
es a kitartas
azon kotelesseqek
allando teliesiteseben,
melgeket a keresztenu
elet 111egkiviln, .hiszen ez
is a katolikus mozgalom rendeltetese
es celja.«
............................................
,
~
.,..
A mal dival. Berlinben egy ferfit letartoztattak,
mert ha16ingben es papuesban
szallt fel a villamosra'. }\z orsz:)bilba vittek es;
-oH a ferfi kijelentette,
hogy tekintettel
arra, hogy a mai noi diva!
felmQzteleniil
engedi a noket_ jilrni az utean, ehhez kepest az 6 ruh~zata is teijesen tisztesseges
volt. Egyebkent,
ugymond,
esak· azf
almrta tudni, vajjon ezt a rendorseg vegre belatja-e?
R_

a

.....•.....•.................................
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Mind hosok ok, •. . .
Jot

felhaszruilt jutalomdij.
,
Egy negy polqarit veqzett szolnoki Ieanq jutalorndijabol 50.000
koronat ajanlott fel oluan sz.egeny tanulo segelyezesere,
aki szerzetes
pap akar lenni. G!::lon!::loriilelek ! A szcqenu
asszonu
ket fillerje jut
eszcmbe: Ha a felnottekbcn is ep iluen lelkiilet Iranuitana, sok tehet.seqet es papi hivatast
rnenthetnenk meg I Szorakozasra
barhogy is
szcritunk ki penzt : Isten iig!::lere semmi se jut.?
Eptitetes

Ids level.

*

A »Le Missioni Francescane« szerkesztoscqe
R6ma (24) Via
n. 124. a kovetkezo levelet kapta :
Igen tisztelt Szerkcszto Ur!
Mi, az elemi harrnadik osztaluanak
novendekei, meqtakaritoffuk a nualanksaqokra
szant penzunket es most orommel kuldjuk az
.55 liranui osszeqet eg!;l kis kinai leany meqkeresztelesere,
hogy nevezzek Tcreznek es akinek fen!:jkepet varjuk.
.
Mel!:j tisztelettel 'maradunk
1'121 elemi harrnadik osztalu novcndeke i
Tripolis (Afrika) 1926. Iebruar 13.
'
Merulana

(Le M:ssioni Francescane
1926. aprilis 124. I.) Aki 25 Iirat
kiild Rornaba a fontjelzett cimre pI. a plebana
altal vagy maga is,
de latin, olasz vagy. francia szoveqqel, melyben [elzi iii keresztelendo
'gyermek nevet is, vagy ha 50 lirat kiild, keri a rneqkeresztelt
fenykepet is, naquban eldmozditja a rnissiok iigyet es sok kegyelemb~n
reszcsul I

*

.A sz. Gyertnekseg Miivere 1925~lJen 6 millie fro frank gyiilt osszet
Az europai gyermekek
buzg6sagabol
4 milli6· fr. frank,
Eszak:-- es Del-Amerikab61.1.600.000
frank, Afrlkabol 14.00Q eS Oce.aniarol 12.000 fran cia frank. . Mennyi szeretetrol
beszelnek e szarnok I Menn!:ji reszed van benne? A pogany gyermekek
mindennapi
, ima]a szallana az egbe erted l Tudsz maqadtol
valamit rneqtaqadnl,
hogy a missi6knak add?!
I

11 III, rend, vacsoraja

Junius
27-en kedves ernlekunk
marad.
P. Lombos Laszlo plebanos
es
III. rendi lqazqato meleg es bens6~eges unncplesben
reszcsalt
nerncsak a delelott Ioluaman a ,
varos kiilonbozo reteqei reszer61, hancm es meg inkabb a vacsoran, Megielen1! a tartornanufonok' heluettese is P. Kaizer Nandor P. Venn Jakab rendi kor.rnanutanacscssal,
aki orommel
'mondta el, hogy Kecskcmeten 41
keresztenqek kozos erovel, kivivtak, hogy a vasarok hetkoznapokon lesznek. Sajnos Szolnokon
az anuaqi erdek cs a keresztengek' tunjjasaqa rneqtartotta a vasarnapi vasarokat,
de hisszuk.
hoqu 'nem soka, mint ahoqu P.
Lornbos megjegyezte!
Ugy tudjuk, a vacsora [ovedelmen
egy
sz. Ferenc-miseruhat
rendeltek,
'ni'el!J harnarosan meg is' erkezik.
,ll ferfi konnregacio kozos
aldezasa julius 16-a"n. Gyiiles
julius 20-:an.
SZ.

II sz. llgnes-kongregacio
julius 18-an k6zos' '8Z. aldozast
veqez.

, 11 sz. Laszlo-kongl'egacio
julius 25 en kozo~en aldoz}k. !alalkozas a tarsal goban 8 oral sz.
mise utan.

II kat. NoszQvetseg
ertekezlete julius 29-en lesz. E16tte
harornnequed '6 orakor IJ. nagytemplornban tortcnik a szovctsegi jelvenuck mcqaldasa. A balatonaracsi . tanfoluamra
Gyenes:
Ilonkat kiildotte ki a Szevetscq,

II Kat. Legenyegylet

disz-

9yules keretebcn
unnepelte
P_
Venn Jakab,
P, Roznik Rajner;
Radvanszku J6zsef uj orokos diszelnokeit, akik kozUl 'csak fot.
Radvanszkg J6zsef nem jelen'hetett meg szerneluesen, csak Ievelbcn koszonte rneq a kituntetest. A Leqenuequlet orornunnepe
volt e nap; de nerncsak az oveC
Egyiitt voltak dr.: Liebner es P.
Antal kivetelevel
azok, "akik uj
cletunket .meqalapoztak! Aszeretet.
es hala 'erzelmei visszhangoztak
a lelkekben. A kulonf'ele Ielszolalasokbol .meqallapltottuk,
hogy
a Legenyegylet
szent 'eszmeje·egyre nagyobb korzcteket
von
be s folyton jelentosebb
tenuezoje lesz kat: tarsadalmunknak.
Adja Istcn, h'ogy a sok szep
gondolat valosagqa val jon!

Megdijbberiessel es m~Hy
Ujdalommal ertesultilnk lap-'
zartakor, hogy Sipos Orbdn az
Autonomai Elokeszito Bizottsaq.
Vilaqi Elnoke meghalt. Isten adjon neki bekes nyugodalmat. Leqkozelebb b6vebben!
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Fajdalmasan latjuk, hogy a
szulok
mil yen hanyagul
kuldik
gyermekeiket
.a vas~rnapi
sz.

rnisere. A jo szi1l6 meg hetkoznap is sz. mise hallqatasara ser-,
kenti gyermeket,
mert maga is
nagyra becsi.ili a sz. miset, Sziinid6ben is van diakmise.

Julius 16-an
Boldogasszony

Karmelhegyi.

rna teljes bucsut

nyernek.

unnepe.
Ha
meg nern 'vetted
fol a skapularet, magadnak
is meg gyermekeidnek is adasd
fel. A tagok

Fel 7

6rakor nagymise.
Nalunk teljes bucsu
nuerhet6: ju!. 22, 26, 27. Ha kethetenkint gyonsz,
eleg ha mega 1dozol es a papa
szande~ara
imadkozol.

Jut 26-an sz. Rnna
Fel 7 orakor
e irnadkozni,
jol nevelhesd

napja.
naqurnise.
Szoktal
hogy gyermekeidet
I?

Vasarnapi sz.
7, fel 8, 8 stb o.
Unnepi

misek

: Fel

sz: misek : 6, 7, 8

stb. 0, .
Radlon
nem ervenyes a
sz. mise hallqatasa, csak szerneIyes jclenlettcl l . Dr. Meszaros
pesti crseki helunok fig!-lelme7tet, hog!:) radion se ~z~~ad m~s /
vallasu

istentiszteleti

geket, beszedekct,
gatni I

unnepse-

imakat

hall-

..
11. ferences
Szentev XI.
Pius papa Oszentseqenek
1926
Jun. 18- an kiadott
rendelete
szerint 1926 aug. 2-an kezdodik es 1927 okt. 4-i9tart. Ezcn
id6re sz. Ferencz csaladja minden aqanak [ference sek, kapuci.nusok, minoritak, klarisszak, stb.)
templomai es kapolnai, ~gyszinten azon ternplornok, amelgekben
ervenuesen
megalapitott
III. rendi
k6zs'eg van, nagy
kivaltsaqokat
.
kaptak. Igy: 1.) Minden
ho 4 ..
nap jan lehet veqezni
Assisi sz.
Ferencrol naqumiset (mint a missa votiva pro re gravi). 2.) Ha' a
ferences Szentevvcl
kapcsolatosan triduumot vagy hosszabb ajtatossaqot
tartanak,
lehet· vegezni Asslsit S2. Ferenc. unneper01 a sz. miset (mint font).
Ezen ajtatossaqok
alatt a fonti
templomokban
es kapolnakban
minden oltar kivaltsaqolt,
azaz a
rajta vcqzett sz. mise teljes bucs u val jar: a rneqholtakert. 3,)
Ezen szcntevi
ajtatossaqok alkalrnaval a jeJzett templomok
es
kapolnak
f6nokei,
plebanosai,
vagy megbizottaik
emJszer pdpai
dlddst
adhatnak,
ameJy teJjes
bucsuval jar. Foltetelek : sz. gy6nas, aldozas, az aldasban resze ...
stiles es irna a papa szandekara.
4.) Mindazon pap ok, akik a fonti
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ternplomokhoz
vagy kapolnakhoz
tartoznak,
rneqaldhatjak
a Szentev alatt a kereszteket, a
rozsaftizereket,
az errneket, a kis
crcszobrokat papal aldassal (tel.
jes bucsu annak, akinel van ^ha-;
^
lalos orajan] es a ~holla~di bU.~'
, csuval, arrielu 50'0 'napi
bucsu
minden szemre
[unico Crucis
siqno], Ime, mennuire crdernes a
plebaniakon a harrnadrendet
'alakitani
es s~. Ferenc
csalitdjahoz tartozni I

iS

magyar

kiraly

'I
I

epiilet

a.

radi~ ~eS,~illan_gSZ~reI6k

'Pla~-ter.
tartunk
minden'.
nernil villamos szerelesi es
radLo Ya-ikat.re~zeke't, csiilarokat, egq testekct.
'

Raktaren

,

'a.Szolid arak, gym /es pontos-IIiszolgalas...s
~
CII!lJUiIUlI:Q:O:O.1 c ars§' ,
IX_lfl:O:O:O::O:UUIl:o:D:lJalllllIO:l

I

meg-,
nagy

'

':t(
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Sserkeszteser t e& liiadasert
felelOs P. Majsay Mar.
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r6f~s

FEREN'C
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'
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SZ. olvasokal, koposlapokat,
VARGA'

d'isZ8S lovolpapirokat

J'OZSEF

'

k(Snyv- es papirkereskedeseben
vllsaroIJ"on. I
k 0 n,
'(Kintzler ekszeresz hazaban)
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S Z L E"Z A K LAs

ZL

HARANG-ERCONTODE,
HAR~NGFELSZERELES
HARANGLABGvAR

"Budapest,

VI., Franqepan-utca

77.

6
ES
'
SZ.'

(Sajat hadbau.)
,
Telefeu: Lip6t 913-53.
A nyugati p.• uA61 indul6 BUR vasut! ,.6rbiiz« megii1l6bely. A,.B.C.J. 'kccslk
Az 1900. evi parisl vilog-, az 1921, es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranueremrnel es az 1925. evl kezrmllpar! klallttason m, klr. allam! diszoklevellel kitfintetve.
• Szarnos egyhllzl elismero level.

N.ijomatott

VARGA. JOZSEF

konyvnyomdajiban,

Seolnok,

Gorove- ..

'HIIBlJZ6Al-MI:ES
"

-rARSADALMI

tAP

SZOLNOKON,

-i

UI. evfolyam 15. szam.
1926. aug.

no

Szerkeszli:

p. Majsay

1.

,

IJlgjolenik mindc,n hu 1. 8815.
.~

Tarss

Szerkeszf6seg

z e rkeseto

~'s kiad6bi"vatol

Fercncrc_utli ulabania, Szulnok.

.MOl' ofm,
:

Ktadotulajdon

os :

.F'oronGrunui. zal'da Szulnok .
r

P. Haffinszkll Ro~uald oim.

"

fetal ~.. '

Alocena

Lagy sze1l6 hozza a nagy Szent' HIatal. Szall, oszlik, edesen bet6Iti a vilEigot. Nern, szorul meqkapo hirdetesekre es t1H~gis belenqi a sziveket, arnelyekb~ri a Patriarcha. ujviragos mezeje virul.
~,Egyszeril, mint a' gyerrneki
rnosoly., Hamisltatlan
ragyogasat csak a krfsztusi rcddk borftjak ,el.-Oszinte 1,6z",
vctlenscqe

erintetlenseqenekakaratlan

9icseroje. Odasirriul a

. ,kifagyo lelkekhcz, 'mint a napsuqartestver,
lhelyet ax Orokkeval6 kiild.',
' ,.
.' '
,
,,'
Himnusanak

zengeseb~n

af ..' clveszett

parudicsonr

vissz,hangja zcnditl, -Eletenek kiafakulas,a'",
az OsromJat",
Ian Adam '~l.etre hiva,Sa Krisztus mjntaja szerint, Szinte
otthon jar, ahol rni a szamkivetettek
idegense.ge-ve,l ken- '
<gunk ide-oda, -,
'
Mo~t a Ferences JuhHeumi
elejen kinyilik az eg
e5 .lekarol a Ioldre, ·'h6gy, sok -Ielket etri'eIjen Iol Alverna
1

szelid ' csondjebe.

Illat elott.

\

Ne zarjuk

I

'

Ev

be'

.•

'

sziviinkei

' ,

'"

az alvernai

mtn. ,
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~z. foronc '.Ju~il8umi

Evonok, mounyitasa

Assisi~8n~

Sz. Ferenc halalanak 700 eves evforduloja alkalrnabol alakult
egyhati
es vilaqi bizottsaqok
Fercnces Evet meqnuito
unnepsegeinek
proqrarnmja Assisiben
ez :
Unnepelges
triduummal
kezdik mcq a Ferences
Evet jul. 31_
-es aug. 1 kozotti ejfelkot , amelp oraban az unnepseqre
Assisibe
jott
zcneszek Assisi polqarmestere altai kornponalt
unnepelues
himnuszt
is eljatszak: Ugyanazon
idoben Assisi varos minden tornuabol.r ^a v61gy
^
es a hegyek
templornainak
tomuaibol is felhangzik
a harangok
diadalrnas zuqasa,
'Aug. clsejen reggel

tartjak a masodik fopapi miset, este pegig
lesz a tortenelmi
korrnenet,
rneluen minden szerzetes
rend, a polqarmester es az eges.z varosi tanacs, a sz. Ferenc- ev nernzetkozi
bizotts~ganak taqjai, az ' egyesii.letek, ,iskolak es a il,ep is reszt vesznek.
........
o.~
••

.A. Porciunkulai Bticsu.
Assisi sz. Ferenc
halalanak .hetszazeves evfordulojat, mint a porciunkulai
bucsuval. Ebben
mutatta meg leqjobban.: mennuirc szerette ,a lelkeket, Ha mast nern
tudnank rola, mint .hogy
ezt a rendkivii.li bucsut
konyorgesere
adta
[ezus a vilaqnak, akkor is a bunozd ernberek orok halaja heluezhctne
ot az ernberiseq
legnagyob,b jotevoi koze l
A porciunkulai
bucsu elnuerese
naquon k6nnyu, ha megvan a
terrneszetfolotti
elct es az Igazi szeretet
szivunkbcn.
Augusztus
elsejen deli tizenk et erato! auqusztus 2 dn ejje! 12 ordig elnyerheto, tehat
36 oran kcresztul.
Reszesiilhet
benne mindcnki,
aki meggyonik,
megaldozik, valamelu
,ferencrendi
ternplornot
mcqlatoqat
es ott, a papa
szandekara imadkozik : 6 Miatydnkot,
6 Udvozlegyet es 6 Dicsiiseget.
Mas bucsuknal
eleq : 5 Miatyank, 5 Udvozlegy
es 5 Dicsoseq is,' ennel
azonban
nem. A sz. gyonast egy heten beliil [akar
6-7 nappal aug ..
2. elott) is elveqezhetjuk.
Aldoznunk
a bucsu elnuerese
napjan
ken;
de ncrn okvetlen ferences ternplomban. Aki tehat videkrtil
jon es otthon megg!:Jon.t, mcqaldozott,
elnuerheti
a porciunkulai
.bucsut,
aiuinyszor ferences tcmplornba berneqq es ott a papa szandekara
irnadkozik es ujra kijon s berneqq, A bucsut rneqkaphatja
minden hivo a ferences ternplornokon
kivul azokban
is, amelyekben
eg!}hazjogilag
Ielallitott -,.....III. Rene! van. Ahany Iatoqatas,
anr
yiszor
a
fenti
ima!
.
Szebben

.

'Ara

nem

is lehetne

kezdeniink

peldangonkint 1500 K. Negged evre 9000, K.

¥
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A teljes bucsukat vagy magunkra vagy a tisztitottizben
szenveda lelkekre alkalmazhatjuk,
'de elate - magunkon
kiviil - nern !
Igyekezziink a nagy kegyelemben sokszor reszesulni,
hogy adossagunkat letorlessztik es a megholtakon seqitsiink. Egyszer naguon megMl<iljak majd adomangainkat, sot mar ez eletbcn is erezhctjuk
kozbenjarasukat. Sz. Ferenc Evet az irqalmassaq
cselekedeteivel kezdjiik~meg!
-

.

[eruzsalern.
[Folqtatas )
Miutan a sz, Sir-bazilika minden nevezetesseqet megtekintettiik .
kilepiink a bazilika elotti terre es .visszamegyiink a bazarok koze .azon
az uton, ame~iken jotttink. Amint kierunk a foutcara, kelet fele. haladunk es a bazarok fiilsiketit6 zaiaban tiz percnyi seta utan hatalrnas.
epuletekhez erkezunk, meluekbcn a varosi es allami hivatalok vannak.
elheluezve, ^
Az cpuletek boltives atiaroin keresztiil eljutunk ^
a Moriah.
hegyre, melyen a hires Salamon temploma allott.
^
A Moriah hegyen ielenleq gyonyonl szep nagy terseq van,.,
melyet kaletrol-delrdl
a varos Ialai, nuuqatrol es eszakrol pedig hatal-·
mas kocpiiletek vesznek korul. Az egesz oriasi teqlaalaku ,ter szep,
szabalgos koburkolattal van fodve. Ezen terre leprri a torok uralorn alatt
a zsidoknak sziqoruan tilos volt, a keresztcnueknek
is csak a krirni.
haboru ota szabad. A ter kozepcn, hol hajdanta a zsido 'templom allott.,
eniclkedik a rnohamedanizrnus masodik szcntelue
az Omar rnecset..
A mecset az arabs ..muveszetnek
valosaqos rerneke. Miel6tt a \ mecsetbe bernennenk, ciponket levetjiik es rongyos ruha botosokat kotnek
labainkra, nehogy
tisztatalan
9YZlurok meqfertozzek a mecsetet,

a

A mecset szabaluos hatszoqben van epitve, Kiviilrdl 5 m. rnaqassaqiq Ieher rnarvanulapok Iodik. a falakat, ezen feWl pedig kek~fe~, her szinu faience horitja eg'esz a tetdzetiq. Az alacsonu rnecset-tombbdl
emelkedik ki hirtelen az aranutalanul magas kupoJa. Negy hatalmas.
kapuja van. Pi.. mecset belseje az arab gazdag keleti tantazia ezerequejszaka meseibe illd pazar rmlveszettel
van diszitve. Labunk rnilliardot er6 leggyonyoriibb sz6nyegekbe supped. Oszlopai a legritkaba -esleqdraqabb marvangbol vannak kifaraqva, A rnennuezet diszitese utol-'
erhetetlenul miiveszi tekervenues
arabcskek
tomkeleqe. ^A mecset
misztikus mcqvilaqitasa 'paratlan. Szarntalanszor
voltarn a mccsetben,
sokszor orakhosszat tartozkodtam benne, de szepseqevel
nem tudtam
betelni. Mindig ujabb es ujabb szepseqet fedeztern fol benne.
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Az Omar-rnecset
-alpozatainak
oltara.

kupolaja

alatt van a

Salamon-templom

e~o

Ezen heluhez az Or [ezus elctebol sok nevezetes
esemeny
fiiz6dik. Itt rnutattak be J czust a ternplornban, a 12 eves J ezus itt tart6zkodott es vonta rnaqara a' zsid6 irastu~6k figyelmet, itt iizte ki ketszer is sz. haraggal a kufarokat a ternplornbol, a vakon sziiletett csodas meggy6gyit<isa,
a hazassaqtord no' rneqkequelrnezese,
sok-sok tanitasa stb. mind e sz. helyhez fuzddnek. [ezus- ritkan iart [eruzsalemben, de valahanpszor ott volt, leqtobbszor e helyen tart6zkodott.
Az. Omar-rnecsettol
MIre 'Iatjuk ,a hatlarnas het hajos Aksa
mecsetet. Ezen hatalrnas epuletet a keresztesek
epitettek a bold. Szuz
tiszteletere.
A Salarnon-fele templorn-tcrnek eszaki reszen volt az Antoniavar, hoI Pontius
Pilatus tart6zkodott
csapataival,
hogy az unnepek
alkalrnaval a vilaq minden
reszcrol
odasereglett
zsid6 nep kozott a
netalani zcndulest elnuornhassa. Az Antonia-var
helgen jelenleg
nagy.
kaszarnua all. E heluhez fiiz6dnek az Or [ezus halalraitclesenek
esernenyei. Itt ostoroztak es koronaztak
meg Of. Itt vette vallaira a nehez
keresztet, hogy megkezdje mcqvaltasunk nagy munkajat,

A lequiabb asatasok az egesz Antonia-var
romjait napfenure
hoztak. Jelenleg ennek heluen all a Ierer-ces at yak birtokaban levu Megostorozds temploma a kolostorral, nernkulonben a Sion-apacak
Taviskorondzds kapolnaja a zardaval es a qoroqkeleti
szerzetesek kolostora
az Antonia-var.telelern
gerjeszt6 sziklabortoneivcl.
Ugyanesak itt lathatjuk az Antonia-var
egyeflen
epseqben
maradt rnaradvanuat a harem
hatalmas boltives
kaput, mely alatt az Or Jezus kereszttel terhelve
haladt ki a Golqothara.
A kozcpso ivet, mely alatt a je'enlegi utea hal ad
keresztul, ~>Ecce Homo« (lme az ember) utnak nevezik es pedig azert,
mert a boltiv
felsoreszebe
befalaztak azt a ket kolapot,
melyen a
haqqomanu szerint [ezus es Pilatus allottak, mid6n a Iajdalmak Ferfiat
Pilatus bemutatta a nepnek : »Ime. az ernber l=
Inncn keletre a Gethsernani kert fele haladva balm kis kozbe
befordulunk
es mintegy 10 perenyi seta titan mcqerkezunk
Heredes
hazahoz, Ide kuldotte Pilatus [ezust, hogy Heredes itclkezzck
felette,
mivel az 6 tartornanuabol,
.Galileabol
val6 volt. Heredes
es kejenc
udvara gimyt· iiztek Jezusb61 es a bolondok Ieher kontoset
adva rea,
'visszakiildotfek
Ot Pilatushoz, ]elenleg ezen a helyen kis rozoQa
kupolas templom all.
Innen visszaterve
a Keleti kapuhoz
vezet6 utra par
.seta utan meqerkezunk
a Feher at yak szep modern epuletehez,

perenyi
Ennek
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ud\(aran van a bold. Sztiz szuletesenek
harem
hajos
bazilikaja : S7..
J\nna.bazilika.
A hag!:]oman!:] szerint a bazilika also szobaszeru
urcgeben lakott sz. Anna es itt szulte a, vilaqra a bold. Szuzet. E sziklaiiregben szcp kis bolcsocske all, meluben a nuiveszi kis szobor a b.
Szuzet abrazolja. Kisasszonu
napjat nagy felJn!:]e! uunepeltuk itt meg;
es sikerult az unnepcn itt rniseznern.
A bazllikat61 50' meterngire eszak- nyugatra van Bethesda medence, hol az Dr [ezus a 30 ev ota inaszakadtat
csodalatosan
meggyogyitotta.
P. LOMBOS: LAsZLO.
[Folutatjuk.]
(

Sipos

Orban
. 1835-1926.
,

1\ Gondviseles

ritka ernbernek k,6\cson6z
olgan hosszu iddt;
amilyent 6 kapott. De mit is csinalnanak
vele, mai ernbereink, aki~
kurta eletiiket is agyon unjak ,? I Sipos Orban nern volt halatlan ; me!};
patriarchial korapan is _fiatalos ig!:]ekc:zett~l dolqozott. utolso nagy ,mgt"
yen - a SZOI110ki
Kat autonornia elokeszltesen,
mint vilaqi
elnok,
.

"

.,

."~.

.,

t:

f.

_

~
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~

-

~
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Nagy id6k tanuja volt. 1\ 48-as, 67-es es liberalis kuzdelmekben rnaqa is reszt, v,e'tt: mint honved, joqasz, iro, tanar, ligyved, kepvisel6, a [asz- Kun kerulet foiigyesze, majd utolso
alkapitanga
es az:
1876·ban megalakult
varrnequenek
elsa
alispanja,
fanfeliigyelo stb,
Nern csoda, hogy qondolkodasat
is befolgasoltal
De megvolt berin~·
az, amit katolikus Ierfiaink eltanulhatnanak
tole: igyekezett f6lfogasat:
az Egyhaze szerint atalakitani, hogy a katolikus
hit es gondolat jegyeben szulethesscn
meg utolso
rrnive - a szolnoki kat. autonornia.,
Komoly qondolkodok
belatjak, hogy eget6 kerdesunk Szolnok:
katolikussaqanak
autonorniaba
szervezese,
de csak a kat. hierachianak
es fennsobbseqnek,
meg a szent celt szern el6tt facto aldozatkeszseqnek alapjan. Orban bat yank sokszor hanqoztatta : »Mindenben egyhdzam utasitdsait akarom kbvetni.« Mi se nezzimk egyebre, mint a k6-:
zos sz. iigyre, akkor harnarosan
valera
valik Sipos Orbannak J. evf..
1. szamaban irt cikke : iii katolikusok 6ritudato~
cselekvesre
ebrednek
es Szolnokon

tositanak

szarnuknak,

ertelrni

suluuknak

rneqfelelo

heluzetet

biz-.

rnaqukszamara.
Veqrendeletkent
hangozzon
fiilimkbe nern csak az auton6mia
ugyeben, hanern kat. Equhazunkat
es hitunket
erdeklo
minden
kerdes-ben intelme: Ioltetlenul szukseqes,
hogy hiveink popiaik kare tomoriiijenek, vettlk iisszetortsonak
es egyiitt miikodjenek] Tovabba : hiteletunk meqerositesere
alkalrnas
kozrerrnikodes
al<~1 az ontudatos.
szclnoki katolikus hivek nern vonhatiak ki magukat!

•
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}\' murtuskoszoru

•

ercdete.

Regi szokas az cquhazban
a menuasszonunak . rneqkoszoru,
.zasa. Nyomaival
mar a katakornbak egyhazaban
talalkozunk,
hoi nern
egy. sirfclirat, nern egy k6 hirdeti e szokas ismert voltat, Mar az iil-dozesek szazadaiban is a vertanui
korona es a dicsoscq palmaja
melle odahelucztek
a szuzck orok zold koronaiat :- a rngrtuskcszorut
is; mert hisz a vertanusaq Krisztus rnatkajava 1ette a vertanut .
Avagy a Ieanuquermekeket es hajadonokat
'meg a kegyelet halaluk utan ? Azert, mert a halal
,TIyava, rnatkajava tette oket.
E szokast

a zsldosaqtol

es a poqang

miert

koszoruzza

sajat

rnenuasszo,
.

Rornatol

orokoltiik ..

F.. regi Roma meqkoszoruzta
menuasszonualt
s a koszoru
.mlndiq virag volt, mert hiszen az lehetett
legszebb
ekesseqe a mat.
ikariak, levcn a viraq az ereny [clkepe s igy a viraqkoszoru
a rneng.asszonu ercnueinek is jelz6je. Csak a german nepek kepeztek kivetelt,
'hoi a viraqkoszorut
egy keskeny
aranukarika
potolta a menyasszony
'hornlokan. Az aranukarikat
sokszor
gyongysorok,
csipkedisz,
vagy
.apro taiizrnan-penzccskek
diszitettek,
Megis a leqszokasosahli
volt a
myrtuskoszoru
hasznalata a hozzafuzott jelentoseqekncl fogva.··
.
A myrtus a beke es a tisztasaq
je lkepe ; orokzold levclei a
'remenyt, apro picinu viraqai pediq a szerenuscqet es tiszta orornoket
'jelentik. .A reqi Rorna ternplomai elott rnqrtusfak
allottak,
minta ro-maiak es szabinok bekejenek jelvcnuei. Ez ldotdl fogva
Romaban a
'myrtus a beke sumboluma.
.
. A zsidok 8 rnurtust apro leveles suru lornbozataert a lcqjobiban kedveltek es kedvelik rna is satoros
iirmepeik viraqai kozott.
.Maga az Ur mcqparancsolta
Mozes altai, hogy Izrael fiai unnepeken
negy fajta faaggal: - myrtus, olaj, palma es leveiesfa ---: diszitse4,
f1akasaikat, mert czek az orom jelvengei,

.e

F.. sz. hagyomany

szerint myrtuskoszoru
ovezte a bolo. Szuz
is, amikor a tiszta lelkii S2. [ozseffel
eljegyzeset
tin.nepeltc, Ma is. - ,tgen helqescn - a mengasszonu eskuvdjen murtus
iJwszoruval ekesiti hornlokat, a volegeny pedig
myrtus bokretat tfiz 11
.mellere, jeleul a kolcsonos
szeretetnek
es boldoqsaqnak,
rni ifju ele:t.uk kuzdelmeit beviraqozza.
'A murtusnak hervadast
nem ismero
viraqa
fcher,
rnelg a
.saenunek leqparangibb porat
scm tiiri meg - jelvenge a hazassaqi
fniisegnek, ami nelkul boldoqsaq el scm kepzelheto,
.Maria

hornlokat
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A szelle~es
S2 .. Terezia
a szivet a vlraqhoz
hasonlitja. A viragnak pedig. eltetoje Fl nap, a leveg6 es a viz, Az okos es nyajas
szeretet legyen a nap, mely iide viraqzasban
tartja a sziveket. A le'veg6 legyen. a gyengedseg,
mely tavolitson el minden karos befoluast
,a lelkekt61. A viz legyen az imadsaq, amelunek harrnataban fiirosszek
meg sziviik orokzold rngrtusat, - a tiszta, a mindent meqerto es mindent meqbocsajto szeretet.
Sz. Eleazar gr6f azt irta . P~risb61 Ielesegenek, sz. Delfinanak : »Edes feleseqem I ha engem
keressz,
rneqta[alsz mindiq [ezus szent szivebcn.«
/
Rorna azonban nemcsak meqkoszoruzta
mcnuasszonualt,
de a
.koszoru fole ~atyolt is tuzott, hogy igy takarja ei vele a rneqkoszoruzott menyasszonyt.
A keresztenpseq
atvettc a fatyolt, mint a 116i erenyek sumbolismusat
es csak azon hajadonok Iejcre, tuzi akik a mgr·tust . - erenueiknel fogva meqerdemlik !
RIU)vANSZKY
JOZREF .

.•.......

1\ rnexikoi uldozesek.
..
':szovjet

Mexik6ban a .kornmunizrnus orosz aJakja jutott
uralornra.· A
penzcve! es a szabadk6mivesek
tarnogatasaval
koztar~asagi
elnokke lett zsid6 Calles Illes a folljo ev elcjc 6ta a katakornbak sZIl.zadait idezi fel, hogy meqsernmisitse
a kat. Egyhazat.
A foly6 evi
'julius 31-en eletbelepd torvcnujavaslat
cikkclueit a szabadk6111ives padiolgokban dolqoztak ki, hogy csirajaban oIjek meg a kat. Eqghaaat.
Az u] »alkotrnanu« 13'0. cikkeluc
szerint -csak benszulott
'mexikoiak j6gosultak lclkeszi hivatalt viselni«. Ezen alapon mar febr.
-ota tart a mexik6i pap ok, szerzetesek, apacak kiiizese. igy. San F e·1i pede
J sus templornabol mise kozben az oltartol hurcoltak el a
'papokat. Meg azt scm enqcdtek meg nekik, hogy a sz. ostgat es a
·sz. edengeket biztonsaqba
heluezzek l Az allarni hatosaqoknak
van
fJ:dzar6lagosan joguk mcqhatarozni,
hogy egyes helgeken
mennyi pap
szukseqes, (130. t. c.) Tab a s c 0 allarnban pI. 30.000 lelekre csak" egy
'pap eshet, annak is nosnek kell Jennie. Mivel ilyen nem akadt, tabasc6i
-ersekke a szekesequhaz
sekrestueset
nevezte ki a kormanuzo.
A 130.
1.. c. alapjan utasitotta ki a korrnang Caruana papal kovetet is.
Mexiko varosnak
sz. Csaladrol nev.· ternplornat
1926 Iebruar
24-en katonasaqqal cs csendorseqqel csukatta b_g a kormang, de a nep
-ellenszeqult, A veres osszeutkozesnek
16 suluos
sebesilltje lett. Guadatarajdban
egy sereg rnunkas
g!:janutlanul
jott ki SZ. Ferenc
.templomabot a korrnanu 'e,9!Jik l{egyet1c~ szocialistaival
egyszeruel1
rajuk
,
.

e

,

232
l6tt. Hat rnunkas meghalt, 12 megsebesi.ilt.
A katolikusok
remenyet,..
Flo res tabornokot
eltettck lab alol, mert Callesnek komolg ellenfelovolt. Hasonlokcp jart Floresnck
papi baratia Esp a r r a' go z a is, aki
nag'y tekintellgel alloit
kat. mozgalmak elen. Az_' »alkotrnam]« ldzl1rja
a' papokat
a _polga'ri cs ci politikai joqok g!1akorla~ab61.
10, polgarral
kell jelentkczniok
h_at6saf!! cldtt, ,ha- allasukat atveszik, vagy athelyezik 6k~t Tilosak \;, sz~~zetesi:, fogadalt:nak- e\~ a "szerzeies
rcndek. 'A
meglev6ket
feloszlatjak.'lstentiszteJet
(sak az allarn altal engedelyezett
templomban ve,g~zh_e~6, A ternplornok es ~indenfe(~ vallasos JQt~konr{
cpulet
az allarn tulajdona.
Az iskolakbol kizar]a' ,a vallast. Mar,200-nal
• I,
,.,,"
"tobb ternplomot
elvettek »iskolanak«
stb. Mexik6"erseke
Jose '~bra y
9,e,1 Rio fogsag~a;ke,r5ilt,
mert hel!:]telentteni _Iperte ,az
u] a~kot~anyt."
Don [ose de Jesus'Marviguez!:J
[oralet, a huejutiai , egyhazmegye
terencrcndi p-iiipoket torv,eny etc allitottak; Ihel't,ko~leveleben
kemeny'en
eliicHe' a kor'mllritj clrOszakoskodasait es az igazsagtaJan
torvengekct,
Szavai: »Papok l Leggetek Isten nepcnek igazi vezetoi,
nuajaitoknak
'val6di pasztorai, Ne .fussatok, ha jon a. farkas. Nczzetek szemben min, den' veszellucl, jtihocskaitok
l<ozLiI pe,dig egy se vesszen el.. KeszilljUnk el6 a, katakornbak eletere, az aldozatos. cletre. Keresztenu nok e~,
l.tmyok!, A meqprobaltatas
"ezen napjaiban
g!:]aszban jarjatok es Q\111ol1'.
meg' ktnn is elesszetek
fol az erkolcsok regi tisztasaqat,
Ne - -le,gyen
illetlen tanc vagy illetlen ruhazat, se veszcdelmes
leha osszejovetel,
mert nero v~16 ott nevetni esoruln], ahol anuank az Equhaz
S;J,V0,'
faidalrnaben meghal: "Ahal egy iskolat becsuknak, nqiljon heluebe hp~2'•.
'I\hOl e,g!:)epii()tet elrqbofnak, ernelkedjek meg tobb. ' Ha nines periz __
errleljeteksatrakat.
Ha- szukscqes,
akkor a fak arnuekaban
adjatok a
p,olgari es a vallasi oktatast.«
,'

a

a

Es Mqdk6 ,gyasiba borult. II nok g!:laszruhilban
iarnak, szinhazakba es rnozikba ,i6 erzesii katolikusok
nern rnennek, meg a haza ..
kon is latszik. a gytisz: fekete zaszlok, szallagok csiinqenek. A ncp tiltakozasa [eleiil csak 'c,l' legszQksegesebbeket
vasarolia, hOq!:]a kereskcdok
Is sdrgessek
az - igaz~agtalan
torvenuek visszavonasat.
25. szazalek csak
iii vasarlas a r.egihez kepest. Meg az EgyesUlt Atlamok rnunkas szervezeie-i is he,l!:Ih?'lenitfk Calles, eljilrasatl Curley baHimorei ersek szerint<
Coolidge eln6k, felelos CaUes tetteiert,
mert 6 segitette Call est hata-,
l:d:mra s adott n~ki szabaake~et
a methodista pLispok6k keres ere, 'mig
t:trJe!\Js:emmisiti a mexils.6i kat. Egyhilz,aL Az ig-az, hogy' csak kat ..pa;,.
pokat utasitanak
ki', protestansokra
nem alkalmazzilk,
a tOrven1-Jt. &
trJexLk{li pLispok6k a 'miiveltebb yilagi ferfiakpak
es n6lmek
m~g_e~~>
!ifedik, hog!:] kereszt~Ijenek
es temesseilek.
luI. 25-en hajnalt61 ejfelig'
miseztek a nJexik6i templonl0k'ban!
mm."
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. cmberek, Magasztos

szelcscndes

ho'gy erzekenuek
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tajaikat, Enekes beket
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szernben, Krisztus bekeje a' szeretet

szebb
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Hiszen az orok haza Iele l~ndill6 nekifcszuleseiben a niala~~:,
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Sajnos iga2sag.
0' Connel biboros, Boston erseke mondotta napokban ^
: "Volt
^
" idd, arnikor kivantarn, hogy minden katolikusunk qazdaqsaqqal rneqaldott legyen, de rna rnaskep gondolkozom.' A mcqqazdaqodott katolikasok keyes kivetellel - becsukjak penzeserszenuuket,
mig a qazdaqsaqhoz jutott nern-katolikusok rnilliekat aiandekoznak [o es tudornanuos
celokra.« Igy van! A szeqcnuek inkabb nelkiiloznek, de templornnak,
kat. sajtora, egyhazi es misszios celokra kepesseqiikhoz
marten, sot
azon fellil is aldoznak. A gazdag meg azt is sajnal]a, amit a -szegeny
ad iL1Jen.sz. ii94ek eldrnozdltasara-Pediq
senki se viheti el kincseit a
iillvilagra es fOloslegebol rnindenki teikiismereiiteg
koteles adni oda,
ahol nines r

Of puspok egg csaladbot.
Vaugan Jdnos Perencnek meneviai puspokke tortent
zesevel a nagy Vaugan biborosnak unokaoccsc
lep piispoki
6 a legfiatalabb fia a biboros occsenek, aki nem lepett papi
Harem nernzedeken at 0 az otodik puspok ezen csaladbol.
irnadsaqos lelku es mely hitii edes anuak
nevelhettek
oket!
sokszor terdeltek a szentseqhaz el6tt es pihentek az Ur [ezus
Edes anuak l Ielajanljatok-e naponta [ezusnak gyermekeiteket
ritek-e kerni, hogy pap vagy szerzetes legyen beldliik ? I

kineveszekre.
palgara.
Milyen
Biztos
SzlvenI
es me-

KU(onos Ietcnet.'
Urfelrnutatas van. Altalanos csendbe merulnek ^a lelkek. Mind
leborul : hoven akad kernivaloiuk,
Egy fiatalernber es egy leany all
elcttem. A ferfi leterdel, esak a no marad ' allva : mintha tuntetne.
_ Fajdalom sajog bennem: mi lesz beldliink, ha ilgen tires nok nevelik
vagyis inkabb rontjak iovonket-l ? Boldog, aki hittel tud [ezus elott leborulni es beldle gazdagodni. Az alazatos hit a no legszebb disze.

Ssasesev

fvank oagg _egg atdosas.

A vilaqhinl Newman biborosnak protestans fodiakonus koraban
^
100.000 franknyi evi jovedelrne volt. Tanulmanuai kozben megismerte
a katolikus hit igaz voltat es elhatarozta, hogy katolikuss a lesz: so.;
varqo nagy vagyakozassal kivankozott az Oltariszentseq
utan I Egyik
baratja igy akarta lebeszelni : =Gondold meg, Henrik, mit csinalsz I
Ha katolikussa leszel, evi 100.000 frankot veszitesz el.« A katolikusnak kesziil6 Newman i9Y felelt: ,»Mit er 100.000 frank egy sz. aldo-
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,
:zassal szcrnben?« Te mirol rnondottal
le, hogy aldozhass ? ReggeJi
1<:enyelmedrol, rossz hajlamodrol, kedvenc bunodrol, leha ruhazatodrol,
-veszcdelmes szorakozasaidrol ? ': Egy,Utailin latszik-e rajtad, hogy ajkadon es szivedben az Isten-ernber pihent meg?'?

'"^ *^ ^*
As ctso katotikus

szultan.

Kwiro szultanjanak a katolikus [oachimot
valasztottak
meg.
, .aki a svajci kapucinusok ,Dar- es-Salarnban (Relet- A.frika) leva misz.szlos telepenek neveltje. Elsd dolga volt, hogy az Oltariszentseq
ele
.sietett es igy koszonte meg a valasztast. ' Az angolok nerncsak meg-erdsitettek, hanern teljes erejiikkel tarnoqatjak is. At uj' szultan ep
-ugy jatszik .harmoniumon es enekel elo istcntiszteleteken,
mint amikor
meg nern volt szultan, pedig 500.000. alattvaloja k6ziiI csak kb, 13.000
katolikus I Nalunk hogy huzodoznak az ernbereink
kifejezetten katoJikus iigyekben, hat meg az istcntiszteleteken
seqedkezni II Ezer iiril, :'fmet talalnak mentsequl ^: ^a valosaqban lustak, gyavak, kicsiny . hitiiek •.
-csak ^atemplom
ajtoban lapulnak meg, mintha .felnenek, hogy eszre-veszik jelenletuket,
I .

* *

A mandalagi

*'

bctpoktos telep napincndjc.

A ferences rnisszios novereknek
Hatso-Indiaban
(Mandalay~
Ranqoon, Bivasaki stb.) tobb, mint ezer beteget szarnlalo bclpoklos
telepeik vannak, melyeken [ezus a^ kozpont: az
Oltariszentseqben.
In^
^
ncn viqasztalja es erdsiti ezen elohalottakat es ontelaldozo
apoloikat,
A vallasi gyakorlatok
kenuszemelkuliek,
sot a poklosok
legnagyobb
viqasztalasa, l\ sz. rnisek, sz. aldozasok, . vasarnapi
szentscqimadas,
.penteki keresztut, urnapi es nagyboldogasszonyi
korrnenet
stb. a hit
vilaqat deritik beborult egiikre. A tam-tam hanqjara ngaron fel 6, teIen 6 orakor kelnek a poklosok. A kcresztenuek
szarnara
sz. mise,
,mely alatt enekelnek es imadkoznak, A killso istentisztelet kiil6n6s ha-:
'tassal van rajuk. A Szentseq kiteteie utan a beteqek visszatemek sat^ katekizrnus szemleltete
^ .sok kep meqmutatasa.
.raikba, A
rnaqgarazata es
::8: ora gyogykezeles, a rizs kiosztasa, 10 orakor iskola a gyermekeknek
es a nok rnunkaja, 4 orakor masodszor kapnak rizst, utana katekizmus,' varras tanitasa. 5 oral 'aldasra masodszor gyUlnek a menhelglek
:sziviik Kiralyahoz es Kozpontjahoz. 7 orakor mindenki maga vegzi el"
-esti imajat, 9 orakor meqszolal a takarodo, A kozbecso idot szabadon
tolthettk. Vannak jatekaik, zeneszereik, setautjaik, rmleloadasalk.
Ha-
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lasznak, kerteszkednek es allattenuesztessel
egy kis penzt is kapnak
az »atgatol«, ezen onfclaldozo noverekehez kepest ?]

* * *
Jiang feecnces (0. f.' M.) ment

Ioqlalkoznak,
Hetenkint
Milyen tires a te eletedi

miss~i6f{ba 1900:;t6(2'

'1.900~ban 41, 1901-ben 70, 1902~ben '110" 1903..;gan 112~
1904-bel1 80,' 1905-ben 98, 1906~ban 126, 1907-ben 37" 190i~ban 81"
1909"ben 64, 1910-ben 82, 1911~ben 97, ,lY12~ben ido" 1913~bali
90, 1914~ben 48, 1915-ben 27, 1916-ban -,
1917-ben 3, 1918·baru
17, 1919~ben 39, 1920-ban 37, 1921-ben 30, 1922-ben 107, 1923·b-am
106, 1924·ben 102, 1925·ben 126. TeMt
1900-t61 kezeve 1926-ig
,9sszesen 1880.
Ennqien kaptak azota utlevelet a vertanusaqra, Ok -batrarn
indulnak
na~y lernondasokra, te meg alig tudsz meqtaqadnl
gadt6l valamit, hogy Iidsi rnunkajukban
segitsegilkre,
siess!. AlIits.
egy perselyt csaladodban, ird ra =a rriisszioknak« ,es n~ha .. probal]
bele tenni valarnit, Meglatod, te is kuldhetsz valarnit hitiink hoseinekf .

a

rna-

..•......
Lapunk j6ttev6i: Ill. rend 120, torvenuszek 60. Szirmak
pleb.: Alsonemedi 44, Dax Frigyesne 20, T6th Istvanne 15, Novothng
[endne 15, Pethes Erzseb"et,' Peeznik Rezsone, Szucs Iren 1.4, Blasko
Fercncne 12, Kleh Gizella 24, ozv, Gabo Gyormine', Neuqebauer Antal, 11,
Kalmarik Ferencne 9, Fekete Ferencne, ozv, Hamzi Ma':"
tene, Keskenu Janos', debrcceniek 6, Sziisz Tinka 6, Gertsner 'Ru-:
dolfne 6, Gulyas Anna 3, Sipos [anosne 2 ezer koronat ajandckozott ..
Istcn fizesse meg:
'
"

ozv.

Az V. Alfoldi Kat. Nagygytiles szept. 7-en es 8-an lesz,

,

1I III, rendiek
~n sz. Klara

augusztus

12-

unnepen altalanos

feloldozasban reszesulnek [teljes
bucsu), Ozanam
es Contardo
Ferrini korunk kef nagy tudosa
buzg6 III. rendi volt.

,

,

, Konqreqantstaknak

az u' n,

nagy strandon deiutdn strandolna
nem szaba~!
az osszes
aldozasa

ltngusztus

15-en:.

k@11I:gregad6k kOzos'
lesz ..

237
11'ferfi konqreqaclo gyiilese
:_a~gus~tus 3- an este 7 orakor a
_Konstantinban.
Jl Kat. Leg~nyeg!:)let julius
17- en a »Tatarjaras«
szinreho.zatalaval kedves estet szerzctt a
mcqjelenteknek.

a

Faklyatarsulat

auqusztus

'8-an a ,nagymis,e
utan aidatja
meg u] Ickete zaszlaiat,
melu

MegkezdC$dott

a munka es

az elokeszulet
a Kat. Nagy9!lii.
Iesre. Az eiszdtuisouisi ivek tel.nek. Hiveink erzik, hogy mind-nyajunk sz. iigyer61 van szo.
:Senki scm akarja kivonni rnaqat
a Iaradsaq, az aldozatok
a161,
rnert latia, hogy nagy ^rmi csak
ontudatos osszefoqassal
valosit11ato meg. Elhallqat minden cs a
lelkek csak arra figyelnek, hova
szout engem az iranuitas.

Jtilius 23.an a Kat. NagY9YuJest elokeszitd bizottsaq mcqvalasztotta tisztikarat. ,Egybazi , el'noke P. Lombos Laszlo plebanos,
, vilaqi elnoke dr. Toth Tamas
polqarrnester, Iotitkara P. Majsai
Mor, titkara Marks Lipot fclso
'ker. isk. tanar, penztarosa
id.
Nerfeld Ferenc
es ellen6re P.
Raffinszky Rornuald. Alakitott ^
albizottsaqokat is, mint: a propa;ganda, elszallasolasi,
kulturalis

tufcsteses kepevel
a tarsulatnak.

diszere

valik

Cserkeszefnk
haza erkeztek
a naqutaborbol, ahol P. Lombos
Ldszlo plebanos is rneqlatoqatta
6ket. Este fenykereszt
vilaqitott
felettiik, 'a sz. misere
pediq
Szlezdk
ket szep haranqja hivta
fiainkat. Lelkcsen
ernleqetik
a
szcp beszcdeket is.

es penzugyi bizottsaqok, tnelyek
julius 28-an tartottak alakulo gyu- .
leseiket, Ezekrol legk6zelebb.

Sz. Ferenc

jubileumi

evet

igy nuitjuk meg: julius 31.-en
este 6 orakor sz. beszed litaniaval; augusztus 1- en 6 orakor sz.
beszcd, litania, Szentseqqel aldas: auqusztus
2-an delelott 9
orakor unnepelges nagymise sz.
beszeddel, este 6 orakor
pediq
sz. beszed litaniaval es aIda_, sal,

llugusztus 1. en irnadkozzunk
a rnexikoi iildozott katolikusokert.
Porciunkulai

bticsti

1 deli 12 oratol augusztus
12 oraiq. (Ulsd feI(1).

Elsopentek

augusztus
szine valtozasanak
nepe, Banned
menngi
'Krisztusbol ?

J ezus

lluguszttis

aug.
2 eji
6-an.
is tinlatszik

8-an, fel 90rakor
fogadalmi korrnenet indul a Xa"er
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. kapolnaba.
Ott sz. beszed
sz.
rnisevel. Itthon 9 orakor sz. beszcd nem lesz.

llugusztus 15-en szeretncnk

Lapunk j6ltev6i!
elofizctes mequjitasat,

Lengyel
Mihaly

Kerjiik az;

Kalvariara

bucsuvezctovel

,

Varga
Ie h e t

minel tobb csaladot latni az aldoztato racsnal. Csaladodb61Ieg--

Sz. mise auqusztus 8-an dclelott

alabb egy legyen ott!

fel 7 orakor .

rnenni. lndulas

augusztus

I

9-en ..

.Kereszteltek: Kovacs ranos es Meszaros Rozalia fia Bela ...
Gaspar GYllia es Farkas Maria leanua Erzsebet, Perge Lajos es Farkas Katalin fia [ozsef, Csontos Laszlo es B. Simon Erzsebct fia Laszlo"
Potari Janos es Munkacsi Rozalia fia Janos, Bedekovics Istvan es
Szudi Maria -fia -J6zsef, Barhacs Sandor es Vigh Ilona leanga .Ilona,
Knapp Laios es Buzi Zsuzsanna leanua Erzsebet,
Rusko Istvan es
Bozso Roza leanya Rozalia, Mati Lajos es Hoffmann Ilona fia Lajos.,
Molnar J6zsef ^
es Veress Terezia leanua Terezia, Molnar Matyas ^
es
Hegedus Erzsebet fia Andras, Hasznos Peter es Deak Molnar. Atel,
fia Sandor, Kiss 'Ferenc es Telek [ulianna fia Ferenc, Ecseki Ferenc:
es Kiss Maria leanga Gizella, Balazs Illes ^
es Kantor Maria 'Ieanya',
^
Magdolna., Molnar Gaspar' es Kovacs Erzsebet fia Bela, Balog Antal
es Balta Erzsebet leanga Eva. Rafael Terezia leanua Margit, Feher
^
Irnre es Regdony Maria leanua Erzsebet, .Tovizi Gaspar es Fulop Katalin leanua Maria, Sarkarn] Istvan es Szabados Katalin leanua Margit ..
. Nagy Ferenc es. Simon Maria fia Ferenc, Kiss Istvan es Orszanszku
Terezia fia Ferenc, Dobos Istvan es Lukacs Rozalia fia Istvan, Keller
^ Matkovszky.
Janos es Mesiaros Maria leanua Gizella, Tirnar Laszlo es
Er.zs~bet le~nya )ulia~na, Hala~z Pa.1 es BiI?or ~rzsebet fia,Imre, File~_
Erzsebet leanga Erzsebet, Feher [ulianna fia Karoly, Balazs Marglt
leanga Ilona, Skulteti GyuJa es Habonu Borbala leanua Borbala, Veqh
Iqnac ^es Balazs Berta leanua Berta. Szecsi Andras es
Toth Rozalia
^
lcanua Maria, Dobos Istvan es Miklos [ulianna ^fia - Andras,
Bozoki.
Istvan es Horvath ~l£rzsebet Ieanga Veronika, Szakall Istvan es Fekete.
Julianna leanua Rozalia, Csaszi Laszlo es Csaki Erzsebet fia Laszlo,
Nagy Sandor es T6th Veronika fia [ozsef es Istvan ikergyermekek ..

J

.

,
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Orosz Sandor ^es Budai Erzsebet leanua Maria, Ront6 Peter ^es Zsiqmond Anna leanua Aranka, Mlhal!:ji J6zsef ^es Palinkas
[ulianna ^fia '
[end, Geese' Imre es Kiss Maria fia Sandor, Toth Sandor es Nemeth
Etelka leanga Sara, Darnu Bela es Szabo [lona fia Bela, Nagy [end
es
Fabianek Olga leanua Katalin, Dobos Istvan ^es Ecseki Erzsebet
^
Beef
^fia Istvan, Balogh Ggurian Ferenc ^es Kvisz .Anna leanua Iren,
J6zsef es Szabo [ulianna lcanua Ilona, Modla Pal cs Rig6 Margit
leanqa Margit, Vincze Mihaly ^es Tovizi Erzsebet ^fia Gyorgy, Farkas
Istvan es Kany6 Maria fia Istvan. lmdok Mihaly es Vigh Rozalia
leanga Erzsebet, Pesti Gorgy es Fodor Maria fia Gyorgy, Bozs6 .lmre
es Bagi Erzsebet fia Imre, Csenui Istvan es Szeleczky Ilona fia Istvan, Kollar .Marton es Csoke Erzsebet fia Laszlo, Leidecker jano!, es
. Nagy Maria leanua R6za, Palla Janos ^es Bede Maria leanua Maria,
Ront6 Imre cs Horvath Borbala lcanqa Maria, Sonkoly Janos es Holsati Viktoria fia Janos, Kalman Balazs cs Czinege Anna fia [ozsef,
Ridegh Istvan es Horvath Erzsebet fia Janos, Kollath Laszlo es Csontos Anna fia Bela. Barangi Maria fia Jozsef. Werner Sandor Otto es
Medveczky Sarolta fia Ivan, P. Molnar Ferenc es Fodor Erzsebet fia
Pal, Hermann Sandor es Decker Amalia fia Istvan, Szipal Karoly es
Szepessu Margit Icanua Margit, Korondg Zoltan es B6dogh ,Margit
leanua lren, Bathe Ern6 es Matula Margit leanua Anna, Egyed Istvan
es Turi Ilona fia Karoly, Harnza Janos es Horvath Erzsebet fia Geza
Schmiedth Istvan es Schmiedth R6z8 leanua- KIMa, Balazs J6zsef ^es
Fekete Terezla fia Bela, Asztalos Istvan
es Pelle Ilona fia Laszlo,
Bathori Janos es Bede [ulianna _fia Sandor, Inarcsi J6zsef es Sandor
Maria leanqa Maria, Sonkoly 'Ferenc es Graman Margit leanga Iolan,
Kalocsai Bela es Csengi Rozalia leanua Erzsebet,
Csapo Laszlo es
Patai Maria leanga Klara, Fekete J6isef ^es Turba Maria leanua Maria.
Vieira Mihaly es Csontos [ulianna fia Bela, Schneider Gyorgy es Virag
Ilona leanua Magclolna, Budai Ferenc es Papp Erzsebet leanua Maria,
Szikszai Samuel es Borsos Erzsebet fia Erna,' Toth Janos es Kovacs
.Anna fia Janos, Levai Laszlo es Levai Maria fia' Mihaly, Paukert
Ern6 es Hoksari [ulianna
leanua Roza, Puczik Janos, es Magyar
.Apollonia leanua Katalin, Dobos Rozalia fia Lajos, Balog Janos, ^
es
Pataki Borbala Ieanga [olan, Blaskovits
Janos es D. Nagy Erzsebet
.leanua Maria, Mihalyi Laszlo ^
es Garics Erzscbet
lcanua Erzsebet,
Cs6sz Janos cs Horqasz Erzsebet fia Laszlo,
Varga Bela cs Pelyi
Maria leanua Ilona, Mark6t Margit fta Imre, Rusk6 Gyorgy es Piczmann Julianna fia Janos, Csaki Andras es Po6ez Erzsebet
ikergyermeke Andras, es Janos.
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(Sajat hcidban.).
• Telefon: Lip6t 91-3-53.
R ngugatip.-u.-t6l
indu16 BUR vasuti -Orhaz« meqallohelp, R.B.C.]. kocsik
Rz 1900.evi paris! vilaq-, az 1921,es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason arangerernrnel es az 1925. evl kezrrulfparl. kiallitason m, kir. allarni diszoklevellel kittmtetve,
Szarnes egghazi elisrnero level.

Nl;Jomatott VARGA

JOZSEF

kongvngomdajaban,

Seolnok,

Gorove-u

. HITBUZ6ALMI

ES

rARSADALMI LAP SZOLNOKQN.

In. evfolyam f6. szam.
1926. aug. h6 .15.

P. Mlijsay Mar ofm.

:MBgielenik minden hO 1. 8S 15.

P. Haffinszky Homulild ofm.

Szerkesztos eq

Szerkeszti:
Tarsszerkeszto

:

fmncrandi

es

kiad6hivatal

plebania SzolnoK.

Killd6tulajdonos:

fOrBDCrBndi zarda

Szolnok.

Szioocletclekkell
Szeretjiik katolikus hitiinket. Orornei belezenqnek eletiinkbe, mint a lathatatlan vilaq cdes szavu harfaja. Fajdalmai a kesenl kehely izet ontik belenk, de a [ovendo
elct diad alrnas csoboqasa hallik titkon moqottuk. Lassankint oda szokik szernunk,
ahol Krisztus ]egyese szepul
a szamkivetes keserii kenueren,
Ki-kinqil bennilnk valami: a tulvilaq es kezdunk
oda edescdni, ahol [czus Szive doboqasat hallani. Uj lenC!liilesszelidul lelkiinkbe, mint a nuilo viraqok illatozo lehelete. Beszirmosul lenuunk [ezus kczenek sirnoqato laqusaqatol, mint himesul a ret maiusi meleg eso utan.
Nem feliink mar a munka rncqfcszuleseitdl:
qazdaQit6 oromunk. Keressiik az alkalrnat, hogy tehetsequnkbol,
idonkbol [ezusnak aldozzunk.
Szinte fa], ha panganak
eroink, mikor az Ur nagy mezejcn annyi a rnunka l Fcltoro hangok varazsos ereje katolikus apostolkodasra
hiv.
Bar a kat. nagygyiiles meqmutatna,
hogy hiveink
nemcsak lelkukben,
han em aldozatos, faradsaqos
kulso
eletiikkel is egyiitt ereznek ]ezussal es a kat. Egyhazzal.
Ara peldanyonkint 1500 K.:Negyed evre 9000 K•

..
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Hiszcn a? igazi szeretet
gondos
k6riHtekintessel
keresi az alkalmat, mikent szcrezhetne oromet, kori'uyeb5seget- szercttenck !
Szolnokrninden
!( atollkusa komolyan erai, hogy
nagy napok clott allunk \ es t6rekszik kivenni
reszet a
munkabol, az aldozatokbo! nern -hosszu 'osztokolesre,
hanero szeretetbol es Ielkescdesscl. Hisz ugy szeretjuk edes
kat hitunket!
mm .
c',

\

......"...

, [Folutatas.]
Kij6vet a sz. Ann.f bazilikabel,
setankat
tov~qb folptatjuk kelet fele es ket perc mu va mcqerkezunk
a keleti
kapuhoz.
A kapun kilcpve kercsztul
haladunk a moharncdan
terneton. A temet6
kozvetlcn
a varas falai alatt van es az Olajfak : heg'yeJ;e vezeto ut ep •
, a kozepen halad kercsztul. A mohamcdanok,
amint tapasztaltarn,
nern
nagy gondot Iorditanak a temet6kre
Ez is annuira clhanuaqolt,
hogy':,
s¢rti az ember k~gyeleteL A hulla szarnara alig 30-40 cm~ngi 9pdr6t"
asnak, szclcit g6rongyi:Hd(el es kodarabokkal, felt61tik es'igy
httnyjak '
rea, a folder. A, nagy noscqbcn a hulla gyorsan Ioszlasnak
indul cs oly
eros biiz van a ternetok kornueken, hogy tobb szaz metcrre is crzik,
a temetokben
meg egyaltaJan lehetetlen
elvisclni. A rengeteg
sok kobor kutuak, meg sakalok ejjeJ kikaparjak
a hullakat
cs azokon
lakmaroznak.:
Amint a temctodombrot
Icereszkedunk
5 perc mUlva .athala-.
dunk a Cedron patakon. E patakban csak a teli esos iddszakban van
viz, .e.gye.bkent, (?ge~z even at SZ3r~Z a medre. Valamikor a Cedron patfl,k
kozvetlen a sz. varos talai alatt folyt; de rniutah Tillis Ieruzsalzrn ostromhis;kor
a falakat kiviilr61 a varos bels6
f6ldszintje{g
fcltoltette, a
patak 'ken!JteHm volt mcdret meqvaltoztatni es majdnern kozel 50 m~r;
keletre huzodni,' A meqaradaskor gyOt'S hequi patak rcndkivtil .sok t;6r/
rneleket es Ioklet hoz: le a heg!Jekr61 es allandoan
tolti sajar volgyet,
ug!J, hogy. Krlsztus koraban a patak volgye 20 mcterrcl
rnelucbb volt.
mint napjainkban.
Innen mag!Jart zhato, 'hogy a bold.' Szuz menyb'e~e. netelcnek temploma oly melure kerult, holoft rnikor epitcttek,
a Cedvon patak mcdretol j6val maqasabban
allott, ncrn kiilonben
az asatasok aikalmaval 20 m. mel!jen regi zsido sirokra bukkantak'
.~

,!

I

..
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.

7
.'.

24~'
A Cedron patakon athaladva az Olajfakhcqqenek
labahoz erkezunk 1\i utt6l balra lS'foku lepcsdn Iemeqqunk a.bold. Szuz rncnng ...
bemenetele bazilikajanak
eloudvaraba,
mclu 18 lepes
hosszu
es..
korulbeli:il ugyanolyan szelcs. Harem lepcsdn
folrnequtmk
a bazilika
alacsony bejaratahoz.
Az ujabb hornlokzat
a keresztcsek
rmive o-qot,
stilban.
1\z ajtobo!
48 Iepcso vezet le a tulajdonkepeni
fOldalatti
templomba. A sok Iepcsos Jejarat rnellett latunk kct kis kapolnat, meJyek sz. foachim, sz. Anna, is sz. [ozsef tiszteletere vannak szcntelve,
.

I

Maga a bazilika ¢szakkelet es delnuuqatra terjed.
Delnjjuqatr61 felkonilakban
v~gzGdik. Ezen
haioban van a gorog.keletiek
oltara,
R bazilika eszakkelcti
resze az Olajfak hegyenek egyik~ sziklaureqebe
huzodik, amely sziklaiireqbe, mint terrneszetes
sziklasirba
hclqeztek
egykor az apostolok a bold. Szuz sz. tcstet halala 'ulan.

-

'

Meghatva vcqezzuk 121itt aitatossaqunkat,
hiszen azon a he-' ,
Iyen vaquunk ahol [ezus cdes anuianak S2, teste pihent 11 mennybevi-telig. Az isteni oolcscsseq ·nem engedte, hoqu az istenanuianak
szcplctelcn szuzi teste a pusztulas
inartalckava leg~el1. Amint kivette 1121kat a bun rettenetes atka: a161, cppen ugy kivettc sz. testet is az eredeti btinnek kpVetkezmeNye
a16I: »porra Ieszel 1« O~regi es altalanos
az eqesz angaszenteqqhazban
vallott haquomam,
szerint, 11 bold. Szuz
teste csak harorn napig rnaradt a sirban es harrnadnapra
isteni
Fia
folvette a mennyekbe.
Ezcn haquornanuon alapulo hit nerncsak a rom.
katolikus anuaszenteqqhazban van
meg, hanem ezt mcqtalaljuk 3iZ .
osszes kelcti egyhazakban
is.
.
"
EzzeI kapcsolatba
meg kell emlekeznern
a Sion hegyen ernelked6 Dormitio, az »Elszendertiles« ternplornarol is. A Sion szent hegyen, az utols6 vacsora terme mellett elte le foldi elctet a bold. Szuz
istcni Fianak dicsoseqes mennybemenetele
utan. Ahol a sz. Szuz lakott es elszenderedett,
oda kegyelet templomot ernelt az 0 tiszteletere.
Idovel reszint a perzsak, reszint a moharnedanok
lerornboltak
a temp-'
lomot, de a kegyeletes haquomanu
nern engedte
feledesbe menni azt
a heluet, ahol a sz. Szuz
befejezte fold: eletet;
Most 12 helyen gyony6rLi szep kettos vagyis inkabb emeletes bazilika all. Az also temp10m kozcpen szcp fcher marvanu oltar all azon a Helyen, hoI Sztiz"
. Maria befejezte frrldi cletet, hol elszcnderult.
Innen kapta a bazilika is
a nevet, limen vittek ki a sz. Szuz testet a Gethsemani
kertbe, hogy.:
ott. eltemessek.
P. ,LOMBOS LASZLO ...
(Futytatjuk.)
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Naquboldoqasszonu,
Mikor a poqanu maqqarok clfoqlaltak hazank terulctet,
olyan
volt e nernzet,
mint az apatlan,
anuatlan
arva. Senki egy j6 sz6val
nem volt hozza : irigy, 611Z6, ellenseqes
erzuletu emberek vettek k6riil ,
mint most. Ezer eves multunkbol 100 ev a honfoqlalase,
arnikor ver
piroslott rnindcnutt, A szornszcd ncpek 'sehoqusern akartak meqttirni a
magyart
hazajaban : agyarkodtak
ellene, sot a lelekharanqot
is' meg.huztak a szarnara.
Ekkor adta lsten a nem~etnek elsa nagy kiraluat,
szt, Istvant, ki belatta, hogy amely nepnek vallasa nines, az boldog
nern lehet, Azert a fegyver melle odaallitotta a hit fegyverzetet,
a keresatet, mert tudta, hogy ez is fegyver, ameluen [ezus Kr. vivta ki az
emberiseq legnagyobb
gy6zelmet,' ^az igazi szabadsaqot.
^De ^sz, Istvan
nem elcqedett meg ezzel, hanem gondoskodott
arrol is, hogy anyja is
Jegyen e nemzetnek,
aki a nep jo es rossz napjaiban anyai szeretettel
:6rkOdik folotte.
.
1038~at irtak. arnikor elerkezett hozza a halal anquala. Eppen
aug. 15-ike, Nagyboldogasszony
napja volt, amikor az orszaq nagyjai
'ott konnueztek
ag!:janal. Egyszerre kikel agyah61,
^
^a nagy kinll!:j haldoklo
egy parnara heluezi koronajat,
joqarat, Ieterdepcl a bold. Sziiz kepe
elott es athat6' hanqon igy zokog: »Oh nemzetem, oh hazam l Miutal1
nern haqqhattalak arra, ^ki szivem equetlen rernenue volt, ime, Mariara ,
.a magyarok edes anujara bizlak : neki adorn at koronarnat, neki nepemet. 0 legyen a magyar nemzetnek edcs anuia, <) a haza vedasszonua
mindig es orokke !" Ez a nap tehat ami orokbefoqadasunk
napja. Ezen
.a napon tablazta sz. Istvan Maria nevere orszaqunkat es ezen
napon
Jett Szuz Maria a magyarok Naquasszonua,

a

Sz. Istvan rneqhalt, de a nemzet nem fclcdte el haldoklo
kiraluanak utolso szavait ~s Mariat azota mint csaladi meghitt
szentjet
kezde tisztelni a magyar es hozza mint hazaja vcdasszonuahoz
kezdett folyamodni. S val6ban a magyar nep annqira kitiint a b. Sztiz tiszteleteben, homi elneveztek a mas nernzctek Magyarorszagot
Maria orszaqanak : a magyar nepet pedig Maria nepcnek. Azert mondotta Fridrik nernet csaszar : =Boldoq vagy Magyarorszag,
mert koronadat az eg
kiralgndje tartja kezeben I« "
.

.Es

Maria meg is vedte rnindenkor a magyart.
0 emeIte kl
sirjabol e nemzetet a tatardulas idejen : 6 volt a magyarral a 150 eves
torok iga alatt :
vitte gy6zelemre
fegyvereinket
Nandoriehervarnal,
Zentanal, Becsncl,

°

De
^

sajnos ^I Volt ido, amikor

szeqcnq

hazank

nyogott

az
^

Isten

J
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biintet6 ostora alatt I De ez csak akkor volt, arnikor a magyar
kiszabaditotta rnaqat Maria anual karjai kozul, arnikor Maria tiszteletet MIvanyimadasnak
nevezte s arnikor Maria ermeihdl patkokat csinaltatott.
Eklwr nehezedctt rank Isten bunteto kezc, rnert ideqenek jottek hazank
foldjere,
Ieldaraboltak
az orszaqot s akkor »szcrtcnezett
s ncm lele
honjat e hazaban.« Ekkor filzettilnk rablancra es hanuattunk
kardelre.
A nuomorusaq
e gyaszos korszakaban
hangzott fel a konyorg6
cnek ~
-Boldoqasszonq
Angank, Regi nagy Patronank !« S arnikor a magyar
anuatert .NlariahoZ', Isten elharitotta e nernzetrol buntetd ostorat,
Es rna, ezekbcn a val sagos idokbcn kihez Ioluarnodjunk?
scqitseqet ? AU61 a j6 Al1yat61, aki 2000 even at ovta,
e nernzvtet,
kerjunk

Kit61
vcdte

Azonban azt ne felcdjuk. hogy naggya
es boldoqqa a nemzetet
fiainak szeretete teszi. 11.2 a szeretet, mely a Krisztus keresztje toveben fakad, m~ly nem isrner onzcst, ernelu megtanitja a hazanak minden [oravalo fiat a kotelesseqtudasra,
a torvenu tiszteletre, isteni felelemre cs a haza felviraqoztatasara.
Ezt a szcretetct koveteli t6lilnk rna
Maria, a mi Naqpboldoqasszonqunk,
RADVANSZKY J6ZSEF.
il4iPOOoe.a.

II San Francesco bazilika.
Assisi

kozott
Icqtiszteletremeltobb
az a
te-ste nquqszik.
Regi l\2genda sze- ,
rint azelott
pokol-halornnak
nevcztck
azt a rnaqaslatot,
amelucn ' a
temp!om epiilt. Ott veqeztek ki cs ternettek el a qonosztevoket
es az
ongyillwsclwt.
Alazatossagaban
kivanta sz. Ferenc, hogy ott ternessek
el a gonosztev6k
es a bunosok
koze. IX. Gergely, papa,
sz, Ferenc
hii baratja es vcdoje teljesitette kivansaqat, de azon heluet nern neveztek tobbe pokol halrnanak, hanern paradicsorn
halrnanak. A. papa
. Illes testvert bizta meg. hog!:] hatalrnas tcmplom alakjaban ^S2: Ferencnek melto siremleket allittasson. Illes testver volt akkor a Rend altalanos fonoke,
^IX Gergely szemeluesen [ott Assisibe Ferenc testver szentteavatasara, arnelu 1228. evi rnajus 25· en tortcnt
sz. Gyorgy
templernaban, azonnan sz. Ferencet
eltemettck. Masnap a papa
maga tette
Ie a ternplorn alapkovet nagy unnepeluesseqqel.
Az epitkezcs az egeSz
vilag seqitseqevel g!Jorsan haladt, Mar .ket evre ra elkeszult '8Z alsdternplorn es az f230-ik
cv nuaran
vittck a Szent
holttestet az u]
templomba.
Ez az atvitel nagy unnepelluel tortcnt,
de ug!:J latszik zatemplorn,

valarnennqi

amelubcn

I

szentelue

sz. Ferenc

5Z.

/

.varok vqlta~, mert IX., Gergely papa Assis! varosat e9yhazi tilalommal
-fenyegeti, ha l4 napon belul eleqtetelt netp ad. l\Ilese mindel1Gsefre
;rniritha Illes. tcstver okozta volna a zavart, ho,gy titokban teinethess~
;,~l.a Szentnek tester. 'NUkor az uj templornhoz erkcztek, valosziniHeg a
varosi hatosaq beleegyezesevel
szakemberekrc : bizta. a Szent sirbatetelet, akik near voltak eg)Jhaziak. Ebben a testverck
tiszteletlenso,
~g~tlattak S2. AtiJjuk testevel szcrnben, akit Iorron s~ereHek es a pa,
-pana1 panaszt emeltck. llnnyi bizonuos, sz. Ferenc strjat nern titkoltilk el, sot tobb, mint 'va16szinLl, hogg .3 korus fe!61 megk6zelitnet6
'volt a sirkarnra, rnelgben holtteste pihent ..

lUes testver onhstalmu eljfmisa rniatf val6 izgalom hamar el. -csitult, rnert a felsdternplom
cpitese
gyors3n haladt, ugy hcig~ mar
1239-ben befcjeztek,
.
Sokat vitatkbztak a San Francesco'
baxilika epiteszc Ielett.
:1\ ,J~gn;;gi'bb tudositas szerint egy 1i.l\erani Jakab nevu Hemet epttctte,
masok Deltranciaorszaqban
keresik a mestert, mig ki1lonosen a lelkes
"hazfiak a kiilf61diek befol!:l3sat teljcsen elvctik cs della Penna 'Janos
ncvezctu urnbriait, vag!:] Campelt6i·
Fiilopot ernleqetik a hazilika
.·Qrit6jenek
I

"

,

\

I

'

'

,

I·

'Piki 8.;;: epitest jol .szemuqqre

.

'minden
tovabbi nelkill
.arra a kovetkeztetesre jut, h09!J nem szarrnazrk csak egu· mestertol, .,
II roman 'stilu als6teinplom cs a got csucsivcs Ielsdternplom l,oz6tt sokkal nagyobb a hiilonbseg, scm hog!:) at epitkezi?'st
egg es lIg!:lanazon
. .mesternek tulajdonithstnok. MasfelO! a miiepiteszeti ismcrtetdjelei, kuil·Onosen a toronpszeru tarnasztekpillerek,
arra. mutatnak, hog!::! a temp-'
vIom mintaiat ne Nemetmszagban,
hanern a gut stil' hazajaban Deliran~ciaorszolgbmi .keressuk, II temptom epitdi valoszinuen umbrisiak, akik
lUcs tcstver. felUgyeJete alatt dolqoztak, 'rnert Illes testver kcszitette a.
,iemplonJ minden tcrvrajzat s 6 volt az, aki 11 kivitelt is ellcndrizte le~
.akaratat keresztulvitta
veszi,

A 'regi~f61jeg!:Jzesek mind m~geg!:leznek abban, Illes hogy testvert
utl~iekban

jartas, sok dologban

tapasztalattal

biro·

okos

ernbernek

f.f.'.i{lk,.le. A p. aPak. n.a~, ,~s ~sasz.a~oknak b<_lfa:ja volt, egy SZ~fil~.tett.
ur~l~
.kodo 52. Ferenc ruhajaban,
aki zsarnok IS tudott lenni es mmJen
,clletlkezest kimeletleniil
letort, ha tervei ellen voltak.
,
,

I

.

-

V:egt~len na9!:1tisztclettel
viseltetett
a RelJd alapttoja , irant"
:gy,er"rnekf,sz@ret~ttel
gbndo.slwdott
r61a
betegsege,
utolso napjaibEjfJ
S
,.~
.
;i~i:l.i1i(*n: ;mar ~l?teben szentnek tisiteltek Ferenc testv¢r1, ~alala ,utfm
~\IfCs~~g;!:lavolt, hogy m~lt6 emYeket eme1j,en l1eki, tekintet nelk,(il.?
'; I,
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kicsinyes nezctekre,
mcluek
rendi testvercinek
lcqtobbjet
elfoqultta
tettek t. 1. a szeqenqscqqel
cllenkezonek
tartottak ilgen hatalmas templorn epiteset, St. Franzlskus,
Miinchen,
1926 jubiJeumi
kiad-bol
forditotta:
(Polutatjuk.)
u ....
e.
••••

Szerctnclek

.,(880.,

meqismerni

Az iqaz! szeretet a Ielket atfoqo, boldoqito edes erzes, lelkules, era, emeszto
tiiz, melg osszhanqot
teremt bcnnunk,
kedelyunket
folviditja,
vonasainkat
lelekkel
hanqolja,
szepiti,
szemunkbol
elteto
mosoluxent ragyog, nuuqtalan boldog osztonzessel
sLirget ....
[ezus
fele, onnan meg az ernberek fele.
Az igazi me]ysegb~I
Iakado szeretet
egyfele:
onzetlen,
isteni.
Nem kenuezteto
es becezo, de mindig j6t akaro. Nern sallangos S2;O
viraglkka'I
jut kifcjezesre.
hanern tcttekkel. Nem f'eluletes odapillantas,
hancrn szeretetunk
targyanak Iolutonos figyelese.
Ki Ieggazdagabb
a ,szeretetben?
Aki QVe!t elhagyja,
vagyonrol, ncvrol, ranqrol lemond, hogy eg!:ledill Istennck es az ernbereknek

szcntel]e eletet, a szentseghazi
tositsa

tehetseqeit,

a f6Jdh6z,

szeretetet,

scm a test

Naqurernete cs a lelkek korc osszponeletet. Ez a szeretet valoban nem tapad

kodos vilaqahoz,

hanern

a szcbb vilaqba

virag-

zik es annan illatozik.
As.sisi sz. Ferenc a vilaqban
akarta
meghonositani
ezen egi
viraqot,
azert alapitotta
a vilaqiak szamara
Ill. rcndjet, Kevesen isrnerik sz. Ferenc szellemet,
Leqtobben
elkepzelhetlcn
neheznek
tartjak,
. pediq az egesz rnelgseqes
szeretetbol
Iakad l Ha szeretek,
gog6s nem
Iehetek : szinte eszrevetlenut
vesz ki be16Iem akeveluseq,
Ha szeretek,
rossz nem lehetck, hisz a szeretct a j6sag kutforrasa.
Ha szeretcm
. Istent es benne
tcstverkent
embertarsaimat,
tisztatalan
qondolkodas,
erzes nern ejt rabul, hiszcn sz. erzesern gazdagsaga
tiszta
rnaqassaq
szamomra, ahonnan nem vonz a ferto.

Es az enqedelmesscq
alazatossagqa'
dasra ? Pedig

lchet- e iqazan nehez ott, ahol a j6sag
tarsul es az akaratot a szcretet
tHz(' sarkalja
szofoqaezek az erenuek a Ill. rend ftibb mozgat6iI
l.

Nehez tehat a III. rendi elet ? Aki valoban
katolikus,
annak
rr,ennyi keg,)Jelmet es Ielki nuuqalrnat
ad viszonzasul
I Aki kat.
vallasa kotelessegeit
onszantabol
es szivesen
teljesiti s vaquodik
az
.edes [ezus utan, azt sz. Ferenc szellerne is megragadja,
mert nagyon
koze) eizi benne magat Mesterehez.
nem.!

S
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Tobbszor
ernelo, boldoqito
tudnam clhaquni

hallottarn sz. Ferenc
vilaqi kovetoitol : MiI!:jen f61eW2S sz. Ferenc
At yank
szellerneben clni I Sohso
l

Elqondolkoztarn
rajta : rni !ehet az a titkos era, arninek megisrnerese es birasa ugy lekoti betolti az 'emberi
lelket?! Kulsoseq >
Bajosan', hiszcn itt egyszeriiseg
a jelsz6!
Tarsadalmi
'ervenyesules?
Nem igen, mert ^itt rnindnuajan testverck, habar tagjai koze ^a ropapok
hazak tagjai ^is szivcsen szarnitjak rnaqukat. ^Mi ^az hat,
^es ^az uralkodo
ami elokclol es egyszerut egyfonmln vonz ? Az isteni szeretet, amehj
et6 hittel nguqtat meg itt, rernennuel biztat a jovcre, ,;.ga olthatatlan
vilggyal· ragad Istcn Iele es boldog ratalalast biztosit a tulvilsqon I
1gen, a szerctet a lelkek osszekoto
kapcsa l Me~ismerni vagyasa ^ut ^sz. Fercnchez,
mert tcljescn ^az Alverna
Szerafja
isrnerte ^t
Boldogok, akik fiai lehetnck cs lelkcnck tiszta' Hizet6!· lanqra gyuJnald
I

(EU~ utomevo.)

.......... .,

({ot Hm~Br, aki 8gY8~UI

8~it3H\ fol

8~Y tomplomot.

Egy olaszorszaqi kozscqbcn, Venezzanoban, Bologna
kozeleben, ^a rcqi templom diiledezni kezdett. Ekkor,32^ evvel ezeI61t, ^a falu
plebanosa
elhatarozta,
hogy szep, nag!:), uj templornot
epit, me~
pedig got stilben, abban a hiedelernben, hogy ez kevesebbe
keriil. De:
honnan vegye hozza az anyagi eszkozoket ? Miutan 6 is ' a hivei is.
naquon szcqenuek voltak, egy derek katolikus komivcsmesterrel,
1\'\azzoti Vitussal egyiitt elhataroztak,
hogy a templomot ketten sajatkezuleg meqepitik, A dolog igy is torrent. 1894 szeptember
28-an tette le
a plebanos az alapkovet es aztan 32 esztend6n
keresztul szep cscndesen epitqcttek rajta : egy szal pap es egy szal kornuves,
De nehoqu azt gondolja valaki, hogy valarni falusi vittuillorot'
van szo l Az uj templom, melyet most junius kozcpen szenteltek
fel,
igazi rmireniek,
harom hajos es egy kereszthajos
epulet, 44 meter
rnaqas kupolaval,
arnelunek korfolqasojan
150 ember fer el, impczans
homlokzattal,
36 ablakkal, marvanu Iooltarral. ^A templom
szeless g"':
^
40 meter. ^S mlndezt egyeNen k6mi.ives epitette fel, akinek csak ida '^
kint segifett egy-ket inas, Igaz, hog!::) a plebanos Ielszolitasara
a k' zseq lakossaqa is buzqon seqedkezett,
f61eg az alapok asasanal
s a
homok, cement, agyag es epit6fa osszehordasaban,
A plebanos maga,
aki addig tires oraiban festeszettel
es egyiptogiavaI' foglaIkozott,
most
minden szabad idejet teg!avetesre
forditotta. 32 ev alatt 450.000 teghit vetett es egetett sajatkeziileg.
A k6miives azonban jobban birta s.

t
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egy nap 800 teglat is rakott a falakra,
mindig megel6zte.
Igy a plebanos
sik Ielmillio tcqlat keszcn koldulni ossze.
neha

plebanost

1\ templom

aki azonban
^

tervezctet

kozben meghalt

egy neves

ugy hogy

kenutelen

olasz

s csak ^
a fia,
aki
^
^ ^

a
volt

epitornuvesz

teqlaveto
meg rnakeszitctte,

szinten

epitesz,
[ott
fcnnakadas ? Azon-

id6nkint Venazzanoba
erdeklodni,
nines-a valami
ban a der~k komuves
a legnehezebb
cpitesi problernakat
is [atszva
, I
'
mego!dotta.
Lcqnehezebb
terrncszetesen
a^ qotikus kupola 'megepit~s'e
volt. Eloszor nuarfa-rudakbol
allitotta essze Mazzoli
mester a kupola .
abroncsozatat,
ami csak ug!:J sikerult,
hogy a derek
foldmivesek
este
a rnezei rnunkarol
haaaterven,
bealltak
neki seqiteni;
AzuUm
jott a
vasmunka
eSI vegiil a beton.

A. .munka nehanuszor sztinetelt, ha Mazzoli
mcstcr, vagy a
plebanos,
Don Branchini,
megbetegedett.
1\ Icqhosszabh
szunet ahaboruban kovctkezett
be, milwr' szegeny Mazzolit
elvittek
katonanak,
Pedig mar kozel 60 eves volt. 36 eves koraban
kezdte meg a rnunkat s 68 eves lett, mire befcjezte.
1\z Uristen azzal
jutalmazta
meg
maxis, hom] egyik fia ida idokozben
pappa lett s most abban a templomban misezhet,
arneluet
edesatgja
a fundamenturntol
(1 kupola
keresztjciq tcljesen
saiat kezevel
epitett.

.Hottomiqlan l!?"
1\z, ugynevezett
polqarihazassaq
hihetetlenul
meqkonnuiti
a
polqari villas! s akik ~gyszer egyl\ll<l.sra unta, vagy harrnadik szernelplqel szottuant
kedvuk frigyre lepni, egysz'eri.ien
Ligyvedet
Ioqadnak
s
szepen-visszaeslnaljak,
arnit az Isten oltara elott eskiidtek.
Az egesz
csak pcnzkerdss
dolga.
If modern fclfoqas nern is talal sernrni kii!otJost az clvalasok
e szaporodasaban,
Hisz az emberi
6nzesnek
kimeletlcnul
alarendcl
mindent : lelkiisrneretet,
gyermekek
boldoqsaqat,
a nernzet
erdeket.: az
ernbertars javat, De meg a sajat iqaz! erdeket is! A Icqszclso szabadszerelern profetain kiviil mindenki 'elisrneri, allarnferfiak,
nemzetqazdaszok es f61eg pedag6gusok,
hogy a hazassaqi
elvalas az egyik
Ieqkornoluabb
tarsadalmi
fel\ely,
hOgy lealacsonuitja,
cserebere
targyava tcszi a not, kiirtja a tarsadalornbol. a csaladnak
mint erinthetetlen 'es serthetetlcn
bastuatemplomnak
nimbuszat s foleg a gye;mekek
egyontetii
es aranuos
nevelcse
szernpontjabol
a Icqvcqzetesebb
veszelqeket
es karokat okozza. A csalad
tonkrctetele
a nemzet
tOnkre:""
tetelenek
egy-egg lepese. Mit hasznal azonban minden, okoskodas, ' ha

..
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egyszer a szenvedelgek vad loboqasaban
maga a vildgi
tiirveny sem
jatsza tobbe a korlatozo es veda gat szerepet, han em beall cinkos.
-tarsnflk s a banost meg elo is segiti csaladronto,
nemzetirto
konyngelmuseqeben ?
1\ katolikus egyhaz es az evanqelium
szerint az e9!Jszer ervenyesen rncqkotott es befejezett hazassaq
tobbc sernmi koriilmeny
kozt fel nern oldhato, Meg maga a papa sern oldhat]a tel. 1\z egyl1az
legfolebb ketes esetekbcn kijclentheti teljhatalrnanal foqva, hogy valamelu hazassaq valarni, akkor eszre nern vett bonto akadalu miatt
kezdett61 fogva ervenutelcn volt. De ahol bonto akadalu nem forgott
Ienn, ott se puspok, se papa nem valtoztathat az evanqeliurn cs Krisztus Urunk hatarozott torvenuen . »Aki elbocsajtja
feleseqet es mast
vesz el, pardzndlkodik:« »1\ki elhaquja urat es rnashoz megy, pardztuiikodik.« Krisztus Urunknak
ezeket a szavait scm felremagyadizni,
·sern elhomaluositani, vagy meggyengiteni nem lehet. Ennelfoqva aki
, egyszer torvenuesen Istcn clott rneqeskudott s hazassaqa
nern volt
bonto akadalunal fogva kezdcttol
ervcnutelen, az sofia semmi kiirul·tneny kozt Isten elott hdzastdrsdtol el nem vdlhat. Ha sehoqqsern bir]a
ki veJe az elctet, vagy ha a rnasik fel lnitlen lett hozza, vagy Ielkiudvosseqenek rnunkalasaban suluosan qatolja : akkor kulonvalhat tole,
de csak a kolcsonos egyuttlakas meqszuntetescnek
ertelmcbcn, IengegiJeg azonban minden koriilmeru] kozott az illetonek hdzastdrsa tnarad.
·Ujra hazassaqra nem lephet Isten clett ervenuescn s ha ezt mcqis a
vilaq! torvcnure tamaszkodva megteszi,
sulyos bunt kovet el es mig
igy el, szentseqekhcz scm jarulhat, Ezen nern segit sernmit scm, ha
rakar ezer valopert folytat is Ie s ha ezerszcr szetvalasztja
vag:y osz- '
-szeadja Is valarnelu vilaqi torvenuszek. Ez a »torvenucs«
elvalas es
ujrahazasodas ervemjes lehet a puszta vilaqi torvenu
szernpontjabol,
'de Isten el6tt es lelkiismerctben teljescn sernmis es ervenqtelen,
Marmost azt rnondja valaki : - De rnikor nem biram ki vele!
;Felelet: Ezt a hazassaq rneqkotese eldtt kellett volna meggondolni.
)A hittanban mindig ana tanitottak,
hogy a hazassaq szentscq es ko::moly dclog, amcluet egesz eletre kat az ember. Nem lett volna sza"bad tehat csak ugy Hiibele Balazs modjara menni neki Cl hilzassagnak,
nanem mint .kereszten!J emberhez vagy leanlJhoz illik, el6bb aJaposan·
megkellett volna mindent gondolni, sziil61fkel, lelkiatyaval,
vagy mils
-olms emberekkel megbeszelni. Legldvalt pedig jol megkellett
volna
-bizonyosodni arrol, hogy jovendabeJi hazastilrsunk
csaku9yan vaHasos
'es lelkiismeretes lelek-e,· akire lwmolyan ra lebet hagyatkozni,
akitudja Mtelessegeit es tud hibain uralkodni. Komolyan
vallilsos Ielkek
'111agasabb szempontok szerint itelik meg a nehezsegeket.

J

»Nam birom ki vele«, ez a sz6 nagyon sok esetben
pusztan
.az onuralom es turelern hianuanak szava. Daccal, visszafelelessct,
h1;17agszomraddal nern lehet a Ielboszult
hazastarsat
se . megszeJiditeni,
se jobb utra teriteni. A szeretet es bekctures az eg!:letlen olaj, amely
.a kellemetlen surlodasokat enuhiteni kcpes. Erre eskudtel az oltarnal,
-ezt kell .szent kotclesseq gyanElllt szemed
eldtt tartanod, S a legtabb '
-esetben sikeriil a ,1egerdernesepb
hitvestarsat is lelkileg atvaltoztatni,
ha igaz, joakarattal s onfelaldozo turelernmel kezcljuk, Ha pedig sehoqusern sikeriilne,' akkor nines "mas hatra, mint a kereszthordozas,
.akar a vertanusaq, mar a gyermekek rniatt is.
Mert csakuqgan nem volna szabad szcrn el6l teveszteni, hogy
,8 hazassaq
nem csupan a hazastarsakert, ban em ,a gyermekekert
van
Nern szabad a gyerme].<;eket megfosztani a rcndes es bekes csaladi
-elet meleg legkoret6J, nem szabad nekik a szul6~ eg!:letlenkedese altai Ielekmerqezo rossz peldat adni. Az elvalt sziil61{ gy.ermekeib61,
rltka esetben valik igaz ember s a icqrosszabb
otthoni ernlek, ame-·,
J!:let valaki a sziil6i hazbol az eletbe rnaqaval vihet, a harcbanallo,
"eg!:lmassal foluton veszekedo s vegiil ellcnseqkent
szetvallo
sziilok
-ernleke,
.
A modern hazassaqi clvalas divatja korunk elkercsztenqulesenek foluornanua, Iehasaq. onzes es jellerntelenszq.
A tarsadalornfenntarto keresztenu erkolcstan ebben a veqtelemil fontos kerdcsben nem
isrnerhet meqalkuvast. Ha valaki hibasan hazasodott,
vezekeljen meg
-erte s viselje bekerr a kovetkezmenueket,
de ne akarja meqrncrqezni
.a tarsadalrni
rnoralt, ne ruqja fel a kozj6t, ne rantsa
sarba a no, a
hitves, a csalad szcntelt Ioqalmat s ne dobia oda onzesenek predajaul
.a gyermekek testi-Ielki boldoqsaqat l
.'
R6ma, 1926 julius 3.
P. BA.NGHA. BELA S. }.
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Egy A.frikab61 visszatero halon hithirdeto melle az asztalnal
. ,ol!:Jan bolgy telepettIe,
aki a modern divat szerint tulsaqosan kivaqott
.ruh at viselt. A rnisszionariust bantotta- a dOlog es -kerest~ az alkalmat,
mikent oktassa ki a ker, illemrol. Meg is jott, Eberl vcqen a bolgy a
"9!:Jilmolcsos talat nuujtotta ncki es naquban kinalta : Nczze >~f6tiszte'lend6 ur, miluen szep ez -az alma. Veg!Je ki l" "Koszonom,
felel a
"pap, de iQbban szeretnem, ha ezt az almcit on enne meg hsszM!Jom.«
~,Mh~rt epen en?" kerdi a h01m.J. "Mert batha megismet16dne,
amit
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Eva anuankrol mond - bizonuara
emlekszik
az esctre
- hogy amikor az almaba harapott, rneqnuiltak szernei £&
eszrevette, bogy ...
nines feI6Jt6zve."·
Sok : no jarna igy
meg a.
ternplornban is. Oket sem artana alma val meqkinalni ! Aki a Szentlclek ternplomanak tartja testet, bogyan lehet onmaqaval il!:jen tiszteletlcnj
a szcntiras
asszonuorn,

***
Akadcrnia a oaflaseol.

A f~andq Tudornarxgos

Robert
de Flers , a parisi Figaro tudomangos
es irodalmi
szerkesztoje, rncqkerdezte
a francia Tudomanuos
Akactemia
valarnennui taqjat, vajjon nezete szcrint van-e ellentet tudornanu es val-'
his' k6zott?
Csakuquan erdckes kerdes, mert hisz a vallas ellenseqej
Ioluten 82:t hanqoztatjak, b09Y ok a termcszettudornanu
ncveben
hitetlenek s hogy..a v<:Jlias a felvil.agosultsagnak
ellenscqe.
A francia
Akadernia nyiJalkpzalimak
annal naquobb a ielentoseqe,
rnert ez a
te~t.ulet keisegtelellLil a vilaq egyik legel6kel6bb
tudornanuos testulete,
arneluben csupa egesien elsoranqu, vilaqszerte elisrnert tudes es kutato foqlal helget, Nos es milucnek volta}, a valaszok a . f~ltett kerdesre ? A 68 akadernikus kozott. nem akadt egyeilen egy sem aki a
tudomany neveben a vallas ellen nuiletkozott volna.
Ellenkez6leg
egyhanguan
kijelentcttek,
bogy a komoly tudornanu semmiesetre
sern
all ellentetbcn a varlassal, Ezt rnondja egyikLik, csak a tudatlan sza]h6s6k allitottak, akiknek fogalmuk
sinesen
a termeszetrudomanurol.
Ez az egyhangu' meqnuilatkozasa a vilag lcqnevesebb
terrneszettudosainak a vallas mellett vegleg' elhallqattathatna
a tudatlan s felrrnivelt
szajhosoket, helrni kis szabadon gondolkoz6
fiskalisokat
s kisvarosi
kavehazi bolcscket es f6leg lakatot tehetne
a szocialista
szavalok
szajare, akik a felmuvelt munkasoknak meg rna is azt hazudjak, .l109!Jj
'a terrneszettudornanu
rnegdontotte
a vallast,
••••• s•••

•

Uj vilag Iele

.,

..

A fejlodes nag!1 torvenue : mindenkire
alt. Hlsz a leleknek
meqatlani annyi,. mint a boldoqsaqrol
lernondani. De hi kepes erre?
Szivi.jnl{ halala Jenne. Az ~lmulas
nem ijeszto,
amikor
lombjainalt
.
halrnan u] .viraqok nqilnak, hogy orok tavasz illatat hozzak meg nekunkj
~,
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Amint a belsd ertckek cslszolodasa uj kerelek kaze tereli az
.eletet, ugy a kLils6 klalakulasa is .beleszol a boldoqsaq
r.a9!J kincse- .
. nek f6·lbetslesebe.
K6nnyen megesik, hogy a szolqak urakka lesznek
.es a bccsles vege rablas, arnelub en onmaqukat Iosztiak ki az emberek.
Feliilvizsqaljak
ertekeikel ^
es ^
a pcnesz gyomat haquiak
disznek ! Mintha a dudva meqnemesi.lne, uqu dedelqetik. Vigyazzur:lk, a
test rakoncattan l Szeretetebeti mitidig elkel a korldt, kulonben rneqkeserLiljiik. A patak is ad dig kristaluos, arniq Kemeny
kovek szeqeluezik utian.
Hanuan rekcdnek
a kulson, melyet rna mar tobbnuire
lelket'len bels6 iranuit.
Latszanl.
[atszrni ...
nem fejlodni, boJdogitani
a
jelsz6. 'Es szepen indult le!kek aldozzak fel kesziil6 gyan9yeiket.· hogy
harnis ontvenyek
csinalt fenyeben
csilloqhassanak.
'Kihlitik a szeretet
.nagy melcqitcjet balvanyaik
ostoba szeszelueiert.
.
A kGIso tLikar IS lehetne;
a belgo
kifele , \ osszhanqosutasa.
,
.Akkor ott .kbe,gne a' ruha lcr.gesegeben,
a mozdulatok
viragos
biJja-'
ban, a szemek napsuqar as harrnataban
es az etiesz
kiils6
hamvas
.-szemermessegeben.
Akkor nern kiabalna az' erzekiseg minden szeqlett"QI, hanern viraqok
hirneznek otthonunkat,
ternplornainkat, utcainkat ...
Hiszen min dig tukorbe nezunk : ^a leqtobbnek
lelke
kiilsejen
van. Vdnasain, baszcdeben,
ruhazatabaa,
egesz
meqjeleneseben
ott
raqyog. vagy ektelenkedik
lelkulete, iqazi kincseinek, vagy ijeszt6 r ornjainak kepe. Jl. latok ,nem csak cdaat latnak : a tiszta
szivuek
el6!t
itt is Ieltarul
az 129 ...
a lelkekb61 I
Uj vilag fele haladunk, amidon
'belsonk
ugy fejl6dik, hogy
kLils6nk tlikre lehet es kiilsonk ,ugy alakul,
hogy Szuz Maria szeme
rartarneqpihenhet.
Istenvan
ott a metuen, amig gondolatai,
rnalasztia
tranuit. Sauz Maria mosolua eltct, amig kozeleben
otthon vaqu. Ilz u]
vilaq igy igy lcsz nuereseqed.
mm. '
,
•••••••••

Ill. rendiek altalabos
'felol;dozasban reszcsulnek [teljes bucsu) aug. 15, 22 (Szuz
Maria
hct orome) es 25~en (IX. sz. Lajos a Ill. rendnek .vedoszentjc].

Szepen javitjak az egyhazi
ruhakat, hogy a kath. nagygyfilesre
mind rendben legyen. 'Az clszallasolas iigyeben is buzqolkodnak,
lIz uriholggek konqrcgacioja

lelkesen veszi ki rcszet a kath.
Nagygy(iles eldkesziteseben,
kiilonosen az elszallasolas
megszervezesebcn.
1\ sz, Margit konqreqacld
aug. 25-en tartja gyiileset, amelgre
igyekezzen
mindenki
pontosan
megjelenni,
mert a Kat. NagygyiMssel kapcsolatos
tcendoket
beszeljtik l1!eg. A konqreqacio
tanacsa aug. 18-an d. u. 6 orakor jon ossze a polg. leanuiskolaban.
1\ ferti kongregaci6
aug.
17-en este 7 orakor tart gyulest
a Konstantinban.
A nagygyi.iIes
alkalrnaval
tOrteno ejjelt szentseqimadasra
a Ierftak a g!Julesen
:vagy a plebanian
jelcntkeznek.
1\ Kath. Noszovetseg
9Yi.i-

zetoscq Dr. Virdgh Beldne elnokasszonua
eldtt, aki szeretett
ferjnek hosszu es fajdalrnas szenvedes utan az Urban elhunyt. A.
kat. egyhaz es a maquarsaq
hti
es Ielkes ernberet veszitette
el.
1\ Kat, Legengegglet a budapesti Orszaqos Kozponti
Legenyegylet 70 eves jubileurnan
5 taggal kepviselteti
rnaqat,
A
jubileurni imnepseqek aug. 26· 26
tartanak. Aug. 29-tOl szept 17-ig
pediq az Orszaqos Keziipari tarlaton sok szep munkaval
vesz
reszt,

ViSDyovszky Bela a leqenu-

lese aug. 26-an d. u. 6 O. a
polg. leanuiskolaban. Mely resz-

egylet tagja es Baldzs Pannika
konqreqanista
aug. 7-en tartottak esktivojuket. mely kozben
a sz. Cecilia konqreqacio
tagjai
szcpen enekeltek.
Tartos
bol-

vcttel

doqsaqot

fejezte

ki fajdalrnat

a ve-

l

~

1\z Rlfoldi Kat. NagggyuIes Szotnokon s zept. 7, es 8· an
egYl'e, szebb

vonasokban

bonta-

Kozik ki. Na9\,J proqrarnrnja teloleli a kulonfele tarsadalrni karol<
kerdeseit, hogy mindenkinek megad]a a feleletet.
Naqu vonasok-.
ban ezekben
vazolhato
a naqugy.i.iles: szept. 7· en d u. 5 oraig
a vendcqek,
az elokelosegek
qadasa.'
D. u. 5 orakor
Sancte a naquternpiomban.

toVeni

D. u.

fel 6 orakor

a ndi konqreqaciok
es a kat. nosaovetsaq gyfilese, a
nagy ternpl om ban. D. u. feJ.7,ora.
kor a Mav. alkalrnazottak
es 3,
rnunkasok
gyulese a Mav. milhelyben. Este 8 orakor kezdodik
a Szentseqimadas
Szolnok ossze~
templomaiban

es a ferfiak

gl..)6n-

tatasa
e'gesz erie!. Eiiel fel 1Z
orakor sz. beszed a naqutemplom-.
ban es utana minden araban sz ..
mise: 8- an reggel 6 orakor a,

7
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betetelc. D. e.9 orakor
f6papi nagymise
a nagytemplomban sz. beszeddel,
ugyanakkor
szentseg

tabori

mise a ternplomteren
es
mise a varternplomban,
metu, utan a varban
a diaksaq
szarnara gyules. Fel 11 orakor a
nagutemplomban
a Ill. r endiek
[ubnaria gyuh2se sz. Ferenc halaianak
700
eves
evfordutoja
emlekere. Ugyanazon id6ben lesz
gyiiles a terfiak szarnara a megyehazan es a Kat. Legenyegyletnek a varoshaaa
naqutermeben. Szept. 8-an d. u. 3 orakor
nagy dis2~lYiiies a varoshaza te-

topapi

ren, 6 orakor
pedig szentseqes
korrnenet, meJyet dr. Hanauer Pt.
Istvan mequespuspok

zet, A Kat. Nagygytiles
a fer. rendi plebanidti

urunk

ve-

iroddja

vall. Ide
kirldendo
minden
erdekl6des,
adornanq
sib.
ami a Nagygyiilesre V0 natkozik. Kerjiik, ierentse .
mindenki, kit sz.allasolhatna-e
121
es aug 18·ig mutassa be az ' ir odaban a nala leva elszallasotasi

ivet F\ki a toqadtatasra
fogatot
vanu aut6t bocsajthat
a Naqu~IYi1Ies rendetkezeserv, kerjiik tegye meu, ho~lY vendcqeink
faqadasa fo.nnal{adast ne szenvcdien, H NagqQljul¢s reszveteli
ieqye 5000 kor, mely az anuaqi
kladasok fedezesere
szolsal. A

Istvan polg isk. ig. es [ancso
l{a,?IlH~r a Kat. K6r, eln6ke, tit."
kar Harsanui Ferenc;
a propa-,
ganda bizottsdgban
dr. Druga
[ozsefne, Wollek
Geza fogimn.
iga~gato, titkar dr. Toth Tivadar
f6giml'l. tanar stb; penz,iigyi hizottsaqban
i.fj. Body Istvan, Cs.
T6th lmre es id. NerfeJd Ferenc;
a naqubizottsaqban szaznal iov'al ,.
. tobbcn, Szept 7-eI11/296

Oltarszenteles.

kulturest,

n0S varosi

kapolna, rnelunek tel- .
jes renovalasa es Ielszerelese a _
varrnequei kozkorhaz lelkcszenek,
Bscsich Meto.dnak egyik szeret6 '.
goqdjM.kepezte
es kepezi, e,gy,
valoban rnuveszi erteKU oltarkep ..
pel qazdaqodott.
A mereteiben
is impozarrs kep a gyonas titka- .
nak meqorzeset
vertanui halallal
hlzonuito szcntet, nepornuki
szt.·
[anost abrazolja,
amint Ieszulettel a kezeben
melgseqes
lelki
nquqalommal indul a verranusaq
utiara. Mellette
e9!~ 9yonyorU
anqualka
viszi a vertanu palrnat.
. Remek mellekresze az ortarkepnek ElZ esti
fen4ben
csillog6
Moldva
vize s a hid, ahonnan

kuuurestnek
I{iilon belepojeque
lesz, szinten a NaQLJ~mi.i'es ce l-

nepomuki sz [anost a poroszlok
a vizbe Cobtak.
A kivaloan sikeriilt oltarkepet Hangodi [dnos
a Milv reszerot
a cukorquarba
berendelt allornas felv.igyaz6 teliesen dijmenlesen festetle, amely
korulmenu
j61es61eg
igazolja,

lara. Pt jegyek az irodaban kaphat6K, vag'1 a meqbizottaknaL
F\

hoqu anuaqi'aq szegeny
nek is mily nagy lehet

KElt. NqguquGles

!'llbizottsagai:
kulturdlis bizottsdgban· dr. SaqhlJ
Sandor vilri lelkes7, f6~jmn. hit.

tal\1ar, Elmann Elvira polg.leanlj
isl<ola iqa7.q es dr. Kerekes Sandor v. frjegllz6.
tilkar
Csorba
Miklos; az· elszdlldso'dsi
bizottsdf,lban Kiss Paula. dr,. Kiss Erno
figyved, Wa1!ek
Gezane,
T6th

'

A szcnt Ja-

ember-

a

lelki
gazdaqsaqa.
Ptuqusztus
elsa vasarnapjan
szentelte meg a I<epet
Bacsich Metod szent JanosvElrosi
es k6rhazi leIlH~s7, aki szivhez
szolo'beszed
kereteben
meltaita
a kep jelent6seget
es k6szonet(>t· .
mondott 1'12 azt megfes1r
j
Janosnak
is-.,
; . qy.
U

Rugusztus.1I5· en, a Faklg8-
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tarsulat u] Iekete

~::=~::'s~

zaszlajanak

maqszentelese
a 9 orai sz. mise
vegeztevel.
utana a Kat. K6rben
kozgyal~s.

.lIug. 20-an sz. Istvan napjan a 9 oral hivatales:' mlsen a
hodmezdvasarhelui
Ierfikar enekei. Aug. 17-20 ig Ielaru jegy~
gyel lehet Pestre
utazni a Sz.
Istvan hetre es vissza aug ..24.ig.
'Szentkutra indulas aug. 21-en
szornbaton
reqqel fel 5 orakor,
Visszalovet 22-en ejjel. .
11 szegenyhaz kapolnaja [e-

zus Szive szobrara T6th

1,1

I
,!

radi6 es villan. gszer~l{ik
M.aria-u.2468 sz.

!

I

Szerkesztesert b kiadasert
felelos P. Majsay M6r.

Raktaron
tartunk
minden-I
nernu villamos szerelesi es
radio alkatreszeket.
csilla-

I·

I ~

rokat, ego testeket. ~
Id 4rak, Dyors 8s ponlos kiszoloalas.
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Istvan 1):(

es csaladja 3 millo koronat adott.
Isten fizesse me,g,'
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rofos es noi div~taruhaza
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SZLEZAK

LASZLO

. HAR.A.NG-ERC<JNTODE,
H.A.RANGFELSZERELES
H.A.RANGLABGvAR

Budapest, VI., Franqepan-utca

ES

77. sz.

(Sajat hlizliban.)
Telefon: Lip6t 913-53.
1\ nyugati p.-u.-t61 indul6 BUR vasuti ,.Orhaz« rneqallohelp. 1\.B.C.J. kocsik
1\z 1900. evi paris! vllaq-, az 1921, es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason arangeremmel es az 1925. evi kezrrnltpari kiallitason m. kir. allami diszoklevellel kitiintetve.
Szarnos egyhflzi elismero level.

Nyomatott

VARGA JOZSEF

.•

konyvnyomdajliban,

Szolnok,

Gorove-u

/

HITBUZ6ALMI
III. evfolgam i 7. szam.
1926. szept. ho 1.

'Mllgielenik mindEn hu 1. 6815.

ES

rARSADALMI

LAP SZOLNOKON

Szerkeszti:

Szerkcsztoseq

P. Majsay Mor ofm.

fmnGrelldi

Tlir>.,zerkesz!o:

P. Raffinszky Rornuald

es l<iadohi"at~J

plebania Szolnnk.

Ktadotulaidonos

ofm.

FerBIICrentli zarda

.

SzoInnt

Mit tanit Szent Ferenc?
lrta: DR. TOTH TIHAMER, Pdzmdny-egyetemi ny. r. tanar
Nezem kis lapunk kedves, uj cintkepet : Szent Ferenc
predikal a szabad termeszetben . . .
Hetszaz eve predikdl mar az embereknek. Vajjon ne- - .
. kem, a XX. szazad modern emberenek van-e meg mondanivaloja ?
,
. Odaallok - en is hallgatoi kaze. Szetnezek magam kortil es csodalkozva Idiom, mily el6kela hallgatotarsaim
van-

nak. Katholikusok ? Azok is millioszamra. De aztan itt jigyel a protestansok ma ela legnagyobb tudosa, Harnack
Adolf egyetemi tanar is s rajong Szent Fereticert. Itt figyel
Jorgensen, vilaghiru protestans iro ... s addig jigyel, addig
lelkesedik, mig visszater osei katholikus hitere s bedll ferencrendi szerzetesnek . . .)
Vajjon mi erositi Szent Ferenc szavait oly hatasosra,
hogy azok hetszaz ev tavlatabol is elevenen rezotuilnak, meg
pedig epen a Iegmodernebb ember lelkeben I
A jeleletet erre a kerdesre csak az .talalja meg, ak:
latja, hogy tnai korunk erktilcsi viszonyai sokban hasonloak
Szent Ferenc koranak hibaihoz, tehat a gj;6gyitds utja sem
I
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tenet mas, mint amely uton ^ez ^a nagy szent vezette eloszor
onmagat, majd sajat peldajan dt hiveit: a

krisztusi tanok.nak kovetkezetes, tnegnemalkuvo, szazpercentes .¢rvenyesite$e;
az egyeni, tdrsadalmi s allami eletben.
.
A keresztettysegtol elszakadf mai emberiseg a ketsegbeeses jete halad; viszont Szent Ferenc szoszerint vette az
evangelium tanitasat, s megsem lett vilagtol elszakadt pesz. szimistava. Szenf Ferenc pesszimisfa?!
Csak nezztik meg
a lap cimkepet l Az isteni szerefef oly oromet gyujtott benne,
h'ogy annak meleg,em!! meg hetsztiz ev multan is sokszor
erosodik a modern czivilizaciotol megcsotnorlott lelek. A mal
ember jobban tiszteli Szent Ferencet, minf bdrki tisztelte 'het
evszdzad alatt ,. ^es pedig tiszteli azert, mert csak mosf kezd
egyre vildgosabbd vdlni elctttink a lelek nemesebb vagyait
lenyeso, megfojto, egyoldaluan technikai modern civilizacio
iiressege.
,
A gepek zakatolasaba, dynatnok bugasaba, az agyonhajszolt napi elet zilaltsdgdba belefaradt mal ember kimenekiil a maganyba, a hegyek hallgato csendjebe, a napsugaras
szabad termeszetbe, es - ime! -. ott talalja Szent Ferencet, atnini mosolygos arccal, dertis leiekkel mar hetszaz
eve
hirdeti az
embereknek : -Emberek l Testvereim ! Minden
^
^
problemdnak megotdasa Krisztus. Krisztus mindent eligazifan a, Krisztus mindent megoldana ma is, mindent : szocialis
kerdest, tarsadaltni bajakat, nemzetisegi villongasokat, hatar- \
kiigazittist, vilag beket, csalddi beketlenseget, forradalmakat,
mindent, csak mindnyajan komolyan venn ok az' a tanitdsait!
Oly komalyan, mint en vettem . , .«
^ beketlen, alapjaban megrendiilt, lejtore kerult modern
A
etnberiseg lelekzetvisszafojtva figyeli a prediktilo Szent Ferencet.
S akkor lesz iinnep a vilagon, Iza majd nemcsak jigyel/r )
hanem koveti is e nagy szent petdajat.
I
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Szent Ferenc szerzetesei Szolnokon
Irta:

dr. T 6th

Tamas polqarrnester.

700 ev tavolabol is cs ak meqcsuklott : terdekkel
es csorqo.
konnyekkel
tudunk visszalekinteni
a nagy Koldusra, az assisii »Krisz tus.
szegen4keje«~re,
kinek
bcszedere,
- mint Fiorelli reqeli, - »mind'
a rnadarak kezdtek me,gn,Yitni torkukat, kiterjeszteni szamguka] es eneklesfikkel csodalatosan dicserik vala a Teremtot«.
Az assisi! szent az,
evanqeliumi
demokraciat .a franciskanizrnus
egyszerii. [amber
es meresz elefkozossegeve
avatta s igy korunk
szocialis
fcljajdulasanak
prnfetajat tisztelhetjuk benne.
Sz erzetesei, a napsz er ii baratok,
a Nezar ethi peldajara
a mezpk liliomainak es az eg madarainak
kiralyi
szepseqebe
oltozotten!
9yujtogatjak
700 ev ala az cqesz vilaqon a golileai liszta lelk ek oromeit.,
1_

poros toliansok tanusaqa szerint Szolnok
eve virrasztanak
a qondiaikra
biz ott lakossaq lelki udve felelt .az egyszeru iosaou, meqalazhata'Ien
alazalos-,
saqu es kimerithetetlen
sr anatrnu
»baratok- s ahova csak durva csuhajuk szegelye ert, ott nyomot hagyott a lelklik is.
varosaban

Sar qult pergamenek,
is mar tobb szaz

A franciskanizmus
egyutt szenvedett
Szolno,koll alakossaqqal'
a .torok dulas i.dejen ott a Tisza part [an.. talan epen
mai rendhazuk
heluen, ahol nadbol osszetakolt,
sarral bctapasztott
cellakban Iaktak,
de a franciskanusok
biztatasara is lert vissza a felszabadito
haboruk
utan Szclnek lakossaqa
1712-ben.s fog<?tt nozza a negy eve elhagyott ..
osszzrombolt
tuzhelyek
fclepitesehez,
szivilk j6saga [otettekben ornlik ki a szegeny nep
es a kolostorok
s katcdralisok
keresztenyseget
faradhatatlan
buzqalomrnal,
pihenest nern ismer6 lelkescdessel
osztottak
szet a kisernbcrek kenuereve es annal nagyobb ada got mertek belolet.
minel nyomorultabb
kez es rninel ehesebb sza] nyult erte, Predikaci6jukkal mindig a belges utra tudtak tcr elni s rajta meqtartani
a nyai.~t: ~Lae:.~va:I,1geliumj szegenyseg, egyszeruseg es alazatossaq el6 peld'<i'j hatalrnas erovel tettek nuomatekosabbakka
iqeiket, A franciskanizmus orok fiatalsaqaban
Szolnokon
is az evanqeliumi
szepseg es iqazsag mellett ott virit az a Ielmerhetetlen
hatas a hivokrc, mely a most
[ubilalo »ferencesek«· nek naqusz eni erdcme es elmaradhatatlan
kovet-kezmenue a 'nep szeles retcqeivel
valo
(\/~vellen es meghilt erintkezesnek.
'
Alazatos
lelki viqasztalasara

+,

A jelen
nagyszerii

katolikus

munkassagukhak

nagygyules is az 6 aldozatos,
fe.nyes bizotlyiteka.

kitarlo

es
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fa

A szeeafi
G jiim61cserol
[ubileu.n

Iyes fjjana'(
[atat

T'alar:

koronaia-rak

ismerirek

i61

dll'illmaval

esik

equik

is vonz

tak ado

meg a fat, rnondia az Ur. A. 700 eves
a sz er af
csalad
terebemi is etvezzuk quii.no cseinek edes it-

m eqpihe nnuuk

arnuek aban. hogy
bcuuunket

Q~Gm6lcsei.

rum)e

hoqu-amue+aba
lepyiink!

rr.ajd,

lelq;edj'jj'nk.

es

Sz ent Fererc
csa'adiabo: eddiq szeniteavattak 88-at. EmJh{!zi
tudorra. d-iktorra avatasi ligye folyik Szivnai sz. Bernar dinnak, akit
?a!ala utan 6. evbcu avaiott szcntte V. Miklos papa 1450-ben. Szent
Bonaventura hibornok »szerafi doktor= cimet visel, melt rmiveibcn ^a
szeraf szeretetet
ihletl olvasoinak
sztvcb c. Szenttcavatasi
pore
1(
rendi holdnqnak folLJik rnostanaban.
1909,-ben 174 boidoqua
avarottja
volt (I r endr.ck. 106 rendi
tagnak
bctdopqasvatasa
i.i9LJeben buzqofkodik most a I endi f6el6ljarosaq ^}\ f erences iuhileurni ^ev alatt t6bbnek szcntte,
illet61eg holdoqqaavatasa
v9n kiiatasban
Ez en boldoqok,
tiszfeletr~me]!ok
es
Isten szotqai koznt: 7 tartozik a XIII. szazadba,
6 a XIV, 9 a XV"
11 a XVI, 20 a XVIL, 21 (j XVIII, 35 a XIX es 9 a XX. szazadba,
Tehat a legujabb korb an, sot napjainkban is terem S2. Ferenc
kertje
boldogokat es szenteket. A darnaszkuszi 8 vertanu (1860), a praqai
14 vertanu (1611), az albanlai 6 vertanu (17. es 18. sZ.),.Grassi Gergely
es 2395 tarsa (1898-1900-1904) vertanuk ugye szinten a SZ. Szeknet van
<,

..........

Emiuksorok a SZ. foroncrondiok kuluti U1isszioi~of.
a

Hetszaz eve, hogy
Iercncrendi
szerzetesek
a Szentfoldon
rneqtelepedtek es a sz. helyek qondozasat atvcttek.
Ezcn id6 alatt
verukkel irtak be le neviiket a Szentf6ld tortenctebe.
A sz. helyek orzese .rnellett gondjukat viscltek az ottani katolikusoknak, kalauzoltak a
vilaq minden reszerol odazarandokolt hivcket es ellatasukrol
gondoskodtak, ugy anyagiakban, mint lelkiekben szolqalatukra allcttak. Hogy
a S2. helyek nagy resze megmaradt a katolikuiok birtokaban es ott a
Jegszentebb aldozat bernutattatik, nernkulonben,
hogy a Szentfoldon a
katolicizrnus szcpen viraqzik, azt egyediil a szcqenu es iqengtelen Ierencesek minden aldozatra kesz hosicsseqenek koszonhetjuk, Hogy hctszaz even keresztiil mit szcnvedtek hitukert reszint a Ianatikus mohamedanoktol, reszint a kiilonbozd szakadar keleti Ielekezetcktol, az csak
.az elet konuveben van ponto san fdjegyezve,
Napjainkban is a Ieqaldasosabb miikodest
fejtik ki a Ierencrendi at yak. [eruzsalern, Bethlehem, Nazareth,
Darnaszkus ^
es Aleppo

.azon g6cpontok.
ahonnan
eqesz Palesztindra es Syridnak nag'y reszerekiterjesztik
aldasos mukodesiiket,
[eruzsalernben
van a missi6s fotelep,
az angahaz, hoi a rnissi6k es az osszes sz. heluek altalanos
fonoke: a Custos (or) szekel,
Van itt harorn nagy zardajuk: a sz. siri, a meqostorozastol
nevczett
es
a legszentebb
Megvalt6r6l
nevezett
zardak,
A. ket eJ6bbit mar ismerjiil{ e lap hasabjairol.
Az ut6bbi hatalrnas zarda
valosaqos
kuliurtelepVan benne hatalmas nuornda, melyet
I. Ferenc J6zsef
Iatoqatasaval
tuntetett ki es akkoriban
a leqmodernebb
sajtoqeppcl
ajandekozott
rneq. A nuomdaban 14 Iele nyelven nyomjak a kulonbozo
vallasos es,
erkolcsos
nuomtatvanuokat,
iratkakat es irnakonuveket.
Az itt dolqozo
munkasok
szama allandoan 60-80, Vannak meg hennetovabba
asztalos,
boqnar, lakatos, cipesz, szabormiheluek
kozel 200 munkassal,
Itt van
meg a teszta es kenucrquar,
hoI naponta atlaqosan
2000-3000 emberszamara
sutik az izletes kengeret es keszitik a kiilonbozo tesztanemue-,
keto Minden -muhelpben
egy Ierences
atua a vezeto, testverek
az ok ..
tatok, rnunkavezetok
es arva katolikus fiuk, illetve Ierfiak a munkasok,
Van meg itt nagy rnalmuk, qephazuk, rnosodajuk. Mindezek
a leqrnodernebb qepekkel
felszerelve.
E zardaban
van oriasi arvahazuk,
elernr
es tanonciskolajuk
es egy foiskolajuk. Van tovabba kis korhazuk,
ingyenes ambulanciajuk es ingyenes
patikajuk a ktilsd betegek szarnara.
}\ korhaz rmitotermenek
Ielszerelese
a legmodernebb,
hog!:! diszcre valna eml naquobbszeru korhaznak is. Hires tovabba a zardanak
hatalrnas.
reqiscqtara,
okmangtara
es oriasi, szcpen rendezett
konuvtara.
Arva;lazuk
ketto van: fiu cs leanu arvahaz.
}\ fiuarvahaz
a
zarda terulcten,
a leanuarvahaz
a zardahoz
kozel
kiilon ' epuletben
az:
apacak vezetesc
alatt, E kct intezetben
140-160 szegeny gyermeketnevelnek teljesen dijtalanul. A fiukat hajlamaik szcrint kulonboze
mestcrseqekre
tanitjak rmihelueikben
es 18 eves korukban
bocsajtjak
ki•.
hogy mint becsuletes
iparosok
eljenek a vilaqban,
}\ leanukak
16 eves,
korban kcriilnek ki az apacak vezetese
alol. es gondoskodnak
hiztos,
es tisztesseqes elheluezesukrdl,
}\ missiostelcp
atlaqosan
1000 szegeny
ingyenes
etkezesero}
gondoskodik
naponkcnt,

Bethlehemben

szinten a sztiletesi
barlangot
gondozzak.'
Itt is;
van kisebbszeni
arvahazuk,
elcrni es kozepiskolajuk.
Vezetik tovabba,
a zarandokhazat
es a kornuekbeli
hivck lelki
qondozasat
latjak
el.,
Gondoznak
meg harem szentelut : a tcjbarlanqot,
sz. [ozsef hazat es &.
pasztorok
f6ldjet.
, Ndzdrefhbell van szep bazilikajuk
az angyali i.idv6zlet szente~
lyevel, vezetih: a zarandokhazat,
van Ids arvahilzuk,
elemi iskolajuk.."
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Jtt van tovabba Ierences
novendckek
viii van harom kisebb szentelquk.

Tdborhegyen,

Naimban,

noviciatusa

Kdtuiban,

es a kornueken
szinten

lelki

ezekcn

ki-

Tiberidsban, Kafamaumban;
'
elerni es kozepiskolaval.

Haifdb an mindenhol vannak szenteluek
'. Aleppoban van oriasi nagy intezctuk
Az utobbiban a novendekck
szarna 500-600,
-Ok vezetik a plebaniat
;is ok intezik.
Damaszkusbtm

(probaev)

lako

kiknek
fele
bennlako
hivek
lelki
qondozasat

pasztorkodassal

es

tanitassal

foglalkoznak.
Legnehezebb

azonban
.missios tclep latja el. H6napok

a syriai hivek gondozdsa.
Ezt
t6bb
telriek bele, mig a szetszortan ela hi'veket rncqlatoqatjak,
A missios atya karavanokkal
halad alruhaba
61tOZV0. Ketvharom 1l6rrapig van.uton,
mig egyszer
meqlatoqathatia a
missios teruleten eta kat. hiveit. Nem ritka eset,
hoqu missios kerutjarol soha tobbe vissza ncm ter, mert a vad nomad rablo ncptorzsek
meqtarnadjak
a karavant
es ott hivatasanak
teljesitese
kozben fejezi
-be eletet, Iluen missios konitjuk alkalrnaval
megkeresztelik
.az ujsziiIotteket,
oktatnak,
rncqaldjak
a hazasokat,
rneqszcntelik
az utolso
missios latoqatas
ota elhunutak
sirjat, ellatiak gyogyszerrel
a betege- .
.ket, Es mindezt titokban csinaliak,
nehogy a Ianatikus
mohamcdanok
'meqncszeljek,
mert akkor, amint kilep a kozseqbol
biztos a halal fia.
Hogy mit szenvcdnek
az iluen missios
korut alkalmaval,
arrol
nc'ki:ink halvanu sejtelrnunk
sines Honapokiq
szarnar,
illetve
tevchaton
.utaznak, hetcken kcresztul szabad
eg alatt
alusznak,
vagy a hivek
'vituiloibau
a fergek es bogarak kozott tartozkodnak,
melyek se nappal,
-se ejjcl nern haqqnak
nekik nyugalmat.
Mindezek
elegge
mutatjak,
'hogy rnituen aldozatokat
hozott a ferences
rend a keleti missiok es sz.
~helyek rneqorzesenek
erdekeben
mar 700 even keresztul,

\

P. Lombos Ldszlo ofm.
volt szentfoldi missionarius .
•••••••••

Sz. Ferenc fiai a missziokban.
,A ferencesek
Misszi6

(kisebb
-

-

A missiok
'Europa ^-

^

^

_Azsia

^

^

^

-^

^

^

Afrika'

vilagresl

Kapucinusok :

testverek) :
-

62

ek ,szerinl:

,Ameril<!,1
-Occania es Ausztratia
Missziqnarius
-'lit rendi vilaqi pap ---'Vllagi III. rendiek

Ferencrendi novel'

8
21

7

54

Misszi6
A misszlok
Europa-e- ^

Azsia
~
Afrika Amerika

viraqreszek
^

^

szerint:

6'

^

24
2
Oceania
2885
Misszionarius
709
Minoritdk : Misszionarius
45000
(1923 e v] 100
van a misszlokban,
t6bb mint 5000.

16.

~

1171
-100
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, Szent Ferenc fiai hazankban.
A maquarorszaqi
szerzetesrcndek
kozu: mar a kozepkorban
is
ketseqkivtll a ferenc rend volt a lcqnepszerubb es a leqelterjedtebb.
Il\z assziszii Szeraf rcndalapitasa utan egy evtizcd
sem telik 121, mar
:megindul egy ferences expedici6 Magyarorszag
fcle a terrneszetes es
legk6zvetlenebb
iranuban,
Dalmacian
es Horvatorszaqon
keresztirl,
- Megtelepedesiik
ugyan ekkor meg nem sikeriil, a horvat
pasztorok
kegyeti(>nkedese
meghiusitja az atkclest, Nyugat feldl azonban
szabad
az ut. Itt, a Duna mcnten,
Nernetorszaqbol
jonnek be az clso u. n
marianus ferencesek
(a Sztiz Mariar61 -nev. ter-r.
tartomanu tagjai),
akik hamar beferkdznek a nep szeretetebe.
Kolostoraik
szama eg!jre
szaporodik, ugy hogy mar 1238-ban, tehat meg a tatarjaras elott kiilion magyar
rendtartornanut
Ietesitenek
szarnukra. A tatarjaras
nagy
csapast mer! a kiralusaqra es az egyhazra
egyanint.
Az el6bbit IV.
Bela, a »rnasodik honalapito«
szivos, celtudatos rnunkaia
menti
meg
a vegenyeszettal,
az utobbi - az egyhaz - is uj erore kap a vallasos erzes feleledesetol. Nagy katasztrofak
utan mindig az Istcnhez
teres, a vallasos elet elmelqulese
k6vetkezik, de ehhez mindenesetre
-:sziikseges az Egyhaz seqito rnunkaja, hogy meqdrizze a [oszandekukat.
}\z egyhaz pedig
rnindenutt jelen van, kii16nosen ott, ahol alkalom
kinalkozfk a foldi nqornorusaq enuhitesere es Isten dicsoseqenck hirdetesere. Es ebbdl a .munkabol derekasan kiveszik reszuket a Ierencesek, kik nerncsak a tatardulas okozta mely svbeket
gy6gyitgatjak,
<de a tatarok es kunok meqteritesevel
a poqang lelkek ezreit vezetik
Krisztushoz.
Munkajuknak,
szellernuknek
legnagyobb
elismeroje
es
lbamul6ja maga IV. Bela, ki Erzsebet leanuaval a III rend taqiai koze
is belep es szentseq hireben hal meg.
Az Arpad-korbol ismeretes
kolostoraik
a budavari, esztcr'gomi, gyori, nagyszombati,
pozsonyi, nuitrai, pataki, radnai, szckesfe.hervari, szemenyei es verocei.
_ .
.
}\ XIV. szazad kozepcn az eddig itt rmikodo maridnusok melIett a Ferenc-rend
egy rnasik agaval, az u. n. salvaioriatiusokkal (az
Odv6zi~6r6J nev. fer.- r. tartornanu -tagjai.) is' talalkozunk,
kik a boszriiai eretnekek,
a bogumilok
es patarcnusok
rneqteritcscvel
ertek el
'tnagy sikereket s ezek az eredmengek kesztctik Nagy Laios kiralqun.kat arra, hogy attelepitse oket az AIduna videkere, ahol kiilonosen az
1363-ban Ielallitott bodonyi hansaq teruleten nuilik alkalom
munkas.saquk kitejtesere. Kezdetben
a boszniai
vikariatushoz
tartoznak, de
nem egeszen egy szazad mulva - kolostoraik szarnanak
novekede.sevel -- V. Mild6s papa idejeben a Szavatol eszakra leva kolostorok
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elere kiilon magyar vikariust kapnak a =cseri bardtok,«
(Az elsa ma~
g!:]arorszagi kolostoruktol. a Krasso- Szorcnuben, Luqostol nero .messza
Ickvo Cseritol nevezik oket cseri baratoknak.l
~
A XV. szazad kozepen a torok hatalom mar elcri az orszagr
(I,eli es ctelkeleti hatarat, hogy nehany evtized rnulva, 1526. aug. 29-~n
a, pusztulas, a 9yasz, a =Zordon enyeszet« siMI ejtszakaja
boruljon
a magyar {~gre, A' mohacsl sikon a kirallual eg!:]Gtt ott 'vcszett a, n'ern ..
zet disae, viraqa Az egybaz is suluos \ eradot fizetett : csak a f6pa~"
pok k5zill keh ersek es ot puspok rnaradt holtan a .csarateren. ifz
iqazi baj azonban csak most jon: a kettos kiraiy\nlJasztas
es ezze~
-kapcsolatban a nernzct poliiikai meqoszlasa, a torok betoresei,
majd.
Bur;la elfoqlalasa, a hodoltsaq mcqalakulasa es az orszaq harem res~re
szakadasa A reformaci6 is nagy aldozatokat kovetel a katholicizrnust61 szarnbelileg, s a szellemi-Ielki
elct teren is a nernzet megoszlasaf
ercdmenuezi.
"
,
,
Ebben a verzivataros
idoben, mikor a magyar ricp (i'dozott
vad sajat hazajaban,
amikor
rnindenki
elbag!:lja, vcle van, vele 121
•.
vele erez, rneqosztja 11 !:lomorat, szenvcdeset, ebrcn tartia benne a bizalrnat, a jobb jova' rernenuet s mutatja neki az, Istenhez vezeto utat,
egyetlen baratja, az igenytelen, szerenu,
koldulasbol
cl6 s a kereszteny vallas dernokratikus tartalmat a maga valosaqaban
crvenure juttato Ierences barat.
1752-ben a marianusoknak, a szalvatorianusoknak
es a stefa- .
nitaknak (sz. Istvanrol hey. fer r. tartornanu Erdeluben) ·egyutt 73 zardajuk volt 2088 tag gal. Otthonra talal hazankban a ferencrcnd
tobbi
a9a is, u. m. a minoritak es a sziqorubb kapucinusok,
akiknek oszt~,
rak-rnaquar
rendtartornanuuk
1712-ben 590 tagot szar;nlalt
Nagy csapas volt a rcndre II. [ozsef rcndelete, mely Ielosz- '
latta a tanitassal nern foglalkozo
vagy (plebaniaval
nern rendclkezo
szerzctes hazakat.
A rend czt is kihcverte. A vilaqhaboru
sebei is.
9yogyulnak. Uj zardaic keszulnek
(Zalaegerszeg, Buda],
.
A Ierencesek immar Kozel 7 evszazados itt letiik alatt kito;
riilhetetlenul
bcirtak nevuket a rnaquarsaq
tortcnetebe.
Akkor, amikor
hlamlarol'szagon .a kulturat meg csak az eg1Jhaz jclenti, S2, Ferenc:
fiai ennek a kulturanak az apostolai.
Kolostoraikban es ternplomaikban oktatjak a nepct, vdradi iskolaiukban
novendekeik
kikePZesetJ
veqzik. A magyar el6kel6 rroi osztalq nevelese is a Domonkos-apacak
mellett elsosorban Szent Kldra sziizeinek , - Assziszi Szcnt Ferenc
k6vet6inek - m(ive. A Biblidt ket ferencrendi szerzetes
illteli at magyar
oyelvre (Becsi-, Miinche;ni-', Apor- kodex). Az elsa magyar nye/vii irott konyv
Szent Ferenc eletet targyalj~ (Ehrenfeld-K)' Az elsa magyar nyelvii konyv
szerzosegenek dics6sege, a Debreceni 4_odex nevtelen ferences irojat meti~
r

.
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'}\ Veszpremi., Tihanui- es Kazinczu-kodex j6resze ferencrendick toltpb61 keniilt' ki. A Kepes Kronika es a Dubniei Kronika iroja fercnces
barat. Egyik" legszebb Mdtia-himnuszunk
szcrzo]e Vdsdrhelyi And('as a'
'pesti Sz. Peter, utcai (mal Kossuth L. u.) Ierences kotostor .lakoia.
Europai viszonplatban is koranak
egyik leqkivalobb
thenlo .. ,
gusa es hitszonoka, a k6zepkori ,'skolasztikus
tudornangossaq- 11agY9,'"
man!Jainak tantorithatatlan
kepviseloje .a XV. szazad (Matyas kit~iL1:l.
humanisztikus Ievaqojeben Tetnesvdry Pelbdri. ferencreridi
szerzetes',
Pazmany Peteriq legri.agyobb hitszonokunk,
" ,
Nem magyar szarrnazasu
uggan, de itteni .szereplcsc
reven
clvalaszthatlan a maquar Ierencesek t6rtenetetOl
a XV. szazad egyik
rendkivtili alakja, Kapisztrdn Jdnos. Az 1454-i frankfurfi birodalmi
gyUlesen a keresztenuseq cs kiilonosen hazal1k erdekebcn azon fam:
dozik, hog!J a nemet [ejedelmeket a 'torok ellen intezendo hadjaratbari
valo reszvetelre
megnyerje,
Arrrikor' pedig ez a torekvese
a fejedeI~
rnek sziikkeblUsegen haj6f6rest szenved," maga jon hazankba, keresztes hadjaratot
hirdet, lanqolo szonoklataival a. -nep torncqeit g~iijti
taborba es az 6 tamoqatasaval vivja ki nagy Hunuadink 1456· ban ha.zank cs
keresztcnuseq tortenetenek egyik iegnagyszerilbb
haditen!:l.et,
a nandoriehervari diadalt: Ugyanezen
evhen oktober 23 an . mag!Jar
fOldon hal meg es itt is talalja sirjat [Ujlak-lllok).
"
A Szcnt Ferenc rend .6ltonyet viseli s ezt csak hosszu vona ..
kodas utan cs a' papa eg!Jenes
.parancsara
cserelr Iel az also videk
f6kapit~n!Ji kardjaval
es az . crseki
patllumma!
Tomory Pal, hogy 11
mohacsi mezon a 24 ezer rnaquarral eg!-}utf 6 is eletct adja hazajacr]
Meg sokaig fdlytathatn6k, ha volna hozza
eJ-egend.n tetiirik.
Egy'el6re erinuit, Talan
sikeritlt e kis ,vazlat nqornan
is tudatosabba
tcnni .azt, hogy Szcnt Ferenc' fiainak 7. szaaados magyarorszagi
rnii~
kodese f'ontos, szervesen osszetartozo elvalhatatlan 121'tiszte!~trem,e~t(~
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1\ ferencrendiek es az Oltariszentscq
Sz. Ferenc At!:lank szeraf szeretete
az Oltariszcntseq
irant
^
^
[lasd lapunk 1926 jun. 1. szamaban) megihlette
fiainak szivet is es
eddig nern latott szep viraqokat fakasztott.
Milr eleteben feltiint a
csodatevo Pdduai SZ. Antal, aki az albiqaiak
es patarenusok
ellen
vedelmezte az Oltariszentscqet es tobb csodat mivelt, hogy [ezus vaIosaqos jelenlztetet az Oltariszentseqben
bizonpitsa,
Sz. Ferenc clso utoda eldirta, hogy az Ur Testet elzart szentscqhazban orizzek, ne fiiggessze1k fel az az altar felett, mert ott tiszteletlenseq erheti, Hasonkep rendelkezett 1215-ben a Iaterani zsinat is
de ugy Iatszik nem hajtottak veqre. Sz. Bonaventura bibornok, a -szerelfi tudor« csodalatos ahitattal es meluseqqel irt az Oltariszentseqrdl.
Konyveib61 ^az angyalok mennyei szeretetct rneritettek ^sz. Ferenc fiai.
A ferencrendiek buzditasara tdrsulatok alakultak, melyek f6feladatuknak tekintettek ^az Oltariszentseq tiszteletenek terjesztesct,
Ig4
^
alakitott Spoletoi Cherubin eqyesiiletet, hogy tagjai ^a Leqrneltosaqosabb kiseroi legyenek, valahanuszor beteghez viszik. Hasonlo tarsulatot letesitett b. Feltrei Bernardin az Oltariszentseq
tiszteletenek legbuzqobb terjeszt6je, aki naqucsiitortokdn unnepelues korrnenetet tartott
az utolso vacsora ernlekere,
Az Oltariszentseq titkanak mcqvallasaert
szenvedett
a XVI. •
sz. masodik Ieleben vertanuhalalt tobb, mint 80 Ierencrendi csak Hollandiaban, akik kozul lcqhiresebbek az alkmaari (Westfriesland)
es a
gorkumi vertanuk: Pick sz; Miklos es tarsal 1572-ben. Az Oltariszcntseg es a papasaq rneqvallasa lebbent el utoljara ajkukrol.
Az Oltariszentscq tiszteleteben
es szeretetebcn
nemcsak a
rendi szcntek, hanem az Egyhaz szcntei kozul is messze kimagaslik
Baylon ^sz. Paskdl, akihez tudosok mentek es bar tanulatlan
testver
volt, kerdeseikre a meqvilaqosult lelkek osodalatos feleleteit adta, Erdernes eletet elolvasni. XIII. Lea papa 1897-ben az osszes eukarisztikus egyesiiletek vedoszentjeve valasztotta .
. Della Verna b. Janos aikarol mihelyLelhangzott:
»Ez az en
testem,« rogton lathato volt az ostgaban az imadando J ezus, }\ XV,
szazadban Szienai sz. Bernardin es Kapisztranoi sz. Janos tettek sokat szavukkal es irassal a szentseqi [ezus szeretetenek
gYflrapita~ra.
Boldog Corrado d'Offida es boldog Benvenut kulonoscn a sz. aldozas
alkalmaval rnerultek edes beszelqetesbe a szentseqi [ezussal,
/
Ismeretes, rnikcnt ovta meg sz. Klarat es tarsait a szentseqi
[ezus a szaraccnok ellen. Kortonai sz. Margit az eukarisztikus Jezussal
valo magan!:laban toItotte eletet. Folign6i h. Angela g!:)akor-ta latta az

269
'~des [ezust az Oltariszentseqbcn.
Sz. Koleta kiilonosen
urfelmutatas
.alatt uszott oromarban. Della Croce b. [onanna egesz elete lelki al-dozas volt. Boldog Eusztakia valahanuszpr a sz. aldozastol visszatert ...
.szerne tuzben egett es ruhaja kellemes illatot terjesztett.
Kaufbeuren b. Creszcencia kimondbatatlanul vagy6dott
a S2.,
.aldozas utan, de szerzetesi elcljaroi nern akartak megengedni, bogy II
.szokottnal tobbszor aldozzon. 1721 junius I5-en mar szinte elviselhe-tetlen nagy vaggakozas foqta el a szentseqi [ezus utan. Mid6n 6 pap'
-rnondotta: Uram nem vagyok rnelto . : . [ezus jeguese sok angyalt latott, amint az oltartol Ieleje kozeledtek. Egyikiikaztim az Egybaz szer-tartasa szerint rneqaldoztatta b. Creszcenciat, Igy to rent ez 1723 okt,
:27 -ig, amig lelkiatyja tudornast nem szerzett a csodarol
es meg nern
::9y6z6dott valodisaqarol.
Ekkor azutan megenqedtek
neki a napl
-8Z, aldozast.
•••••••••

A betpoktosok

apotasa

or6ksege SZ, Ferenc fiainak, akik ebbcn is hilsegesen kovettek ^~Z. alapitojuk peldajat, "Apoltak ezen betegeket testileg erejiikh6z
-mertcn es kiszolqaltattak nekik a sz. szentseqeket talan egyeduli
.t~vekeny~egUk. arneluben .sphsem uldoztc 6ket' irigyseg."
Ha ^uj varosba erkeztek, gya!<ran eloszor ^a pok losok hazahan
^
itelepedtek Ie es eleqszer leltek maquk is a beteqseq "atdozataf.
Sz.
.Ferenc egyik belpoklos fiarel beszelik
Nemetorszaqban,
hogy meg
Ipoklossaga ideje alatt se veszitette eJ Ierences derujet, hanem a legeszebb dalokat ^es kolternenpeket keszitette, meJyeket mindeniitt eneesajattaqos

lifeltek

es fUgyultek.

Diest [dtios, mint LUbeck Ierences

piispake ^a belpoklos
n6k
szerzetesi egyesiiletet alapitotta .rneq, hogy rnasokat tilrelemre
serikentsenek es a tobbi belpoklosokat apoljak (Holzapfel) A Ierencrendi'
.mlsszicnariusndk
csak Birrnaban, Kinaban, [apanban es Ceylon szige-,ten 6 belpoktos teiepet vezetnek,
arnelgeknek
betegei a ndvereket
,..mama" -knak nevezik.
P. Estaper Lajos ferences hithirdet6 1924-ben elhagyta ^a
killso misszi6s tevekenuseqet, rnert a helpoklosok
kezelese
kozben
meqkapta a poklossaqot, Most a ferencesek (ofrn.) vezetese alatt allo
recifei [Brazilial belpoklos telepen .varja a hosi szeretet vertanui ko.ronajat. 1924 rnajus 29-en a belemi (Brazilia) belpoklos
telepen halt
meg, mint a pokiosok hosi szeretetenek. aldozata : Samaratei Daniel \
kapucinus atua, akit megel6zDtt a szeretet vertanusaqaban : a Leqszentebb Szivrol nev. Deveuster Demjen fer. r. hithirdeto. Ha nehez a turelern, gondoJj ezekre az onkent szenved6kre es elevenen megbai6kraf
e •
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Vilagiak S8g8~k8Z8S8. a lulkuk gon~_oz-as'a~aD.
A III, r&nd us a kongr.ogaciok. mnnkaicrc .
'

.

A katolikus hitelet eldmozditasa a Iclkekhen rna mar nem lehet kizarolaq a papsaq ilgye. Iqaz, hogy a voltakepeni . lelki hatalorn,
9yakorlftsara egyedill a pap sag van hivatva s e celra felszentelve ;' ez;
azonban nem jelenti, hb~JYe leqnemesebb munkaban nem volna heluenvalo a vilagi katoliku~ok kozrennikodese'
'
~~t.
Sajnos, solHefe: ugy van, hoqqrnasvallasuak,
protestansok ~s..
zsid6k, sokkal tobbet:·:torodnek sajat felekezetuk
ilgyevel, mint a ka~
tolikusok az egyhaz balaival es szukseqleteivel.
Nerneluek azt hiszik,
ezen ugy kellene segiteni, 'hogy a vilaqi katolikusoknak is minel tobbbeleszolast kcllene enqcdni az . egyhaz
kormanuzataba, akkor aztim'
megszilnne a kozony. Ez azonban tevcdes, A katolikus egyMz szervezete hierarchikus : kormanuozni
benne ,csak a piispokoknek
van:
Istenadta joguk Krisztus Urunk vilaqosan
mcqkulonboztette
a .pasz. _tor" es a "nyaj" foqalmat s nem a nyajra .rnaqara bizta a vezetest;
A puszta kormanuzati llgyekbe valo beleszolas
erositheti a felekezeti
ontudatot, de nem noveli a voltakepeni
hiteletet, mar pedig nalunk
katolikusoknal errol van sz6.
;'" ". , A katoliktis Ielfoqas a vilaqi hiveknek sokkal nemesebb Icladatot szant, mirt a Kulso egytJazkormimgzatba
valo- beievequulest.
A. vilaqi: katolikusoknak Ieladata, hogy a papsaqnak rnaqaban a hitelct
elomozditasaban legyenek segitsegere, ne szavazassal,
korteskcdessek
vagy =joqok« kovctelesevel, hanern szcretetteljes, rnondhatnam
csaladias
egyilttmilkode~sel,
ugy
ahogy a
csalad
tagjai atyjukkati ,
kozrernukodni

szoktak. .

- Ezt az egyuttmilkodest vildgi apostolkoddsnak nevezzuk,
Hanufele a vilaqi apostolkodas ?
A vilaqi apostolkodas ketfele : alkalrni es szervezett.
Alkalmi apostolkodast az fejt ki, aki adando alkalomrnal, mellekesen neha apostolkodik; e91~~egy j6 szoval mast a j6ra indit vag!}
a rosszt61 visszatart, szeqenueket, bcteqeket
idonkent qondjaba vesz ..
a katolikus ilgyef peldajaval, tettel, befoluasaval cldmozditja, a j6 sajtot terjeszti stb. Minden j6 katolikus szill6 vilaqi apostolkodast :9ya....
korol, amikor pI. gyermeket j6ra neveli
Ezen at inkabb alkalmi apostolkodason
kivill azonban van,
( szervezett vildg! upostolkodds is; amely rna, f61eg egyes kulfoldi orszaqokban, barnulatos
viraqzasban an s gyonyoril eredmenueket
mutat
.Iel. Ez' abba» all, ho'gy a vilaqiak kozill a buzqobbak s ratermettcbbek
b~zony~s rend:zer, szerint veqzik a~ok~t a seged.m~'nka:latekat,.a. hitk
seq egesz teruleten, arnelyeknek vegzese nem klvan $em papl jelleg t
•
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.sern felszentelcst.
Ide. tartozik pl a gyermeke'k, beteqek,
szeg¢n!:!ek
1l0ndozasa, .,(1., tudatlanok oktatasa a hltben, szocialis ncpqondozas vallasi alapon, ^a botrangok ^s veszedelmek
me.gsz9ntetese,
propaqandaj
^
-vallasi manifesztaciok
[pl. gyliJesek) rendezese, a.ternplom
.iokarban
rartasa, diszitese, az egyhazi enek elomozditasa s szinvonalanak erne-«,
.lese, unnepelqek rendezese, a rend fcnntartasa pl. egyhazi ..kormeneieken, eg!:!hazellenes hazassaqok es hithaquasok . megakadalyozas~,
j6 konuvek s lapok rcndszeres terjesztese stb. .
Ketscqtelen, hog!:! rnanapsaq mindezekre a dolgokra sza~seg
van, rna mar Ialuheluen is, es -az is bizonuos, hogy a papsaq
mind-ezen fel~datok, elveqzesere
magQ, elcqtelen.
Hiszen _mindenfele oly nagy a paphianu, hogy a pap sag meg a szigoruan
lelki es lelkipasztori Ieladatok teljes erteku elvcqzesere is joforrnan eleqtelen
A. pap.saqnak kcll a vilaqi apostolok
munkajat is vezctnie ,,~ iranuitania, de
rnunkat maqanak veqeznie .nerrn, lehet., ^Ha neil). akarjuk ^a
^az cqcsz
halhatatlan lelkek szazait maqukra hagynf s az egyhazeUenes iranuzatok folytonos elchaladasat
tctlenul nezni, a vildgiakat is be kell vonnunk az apostoli tnunkdba, meg pedig nemcsak, az alkalornadtan
valoba, hanern a szetvezett vilaq! apostolkodasba.
A szervezett vilaqi 'apostolkodasna}{ Jegegyszeriibq, rnodja,
hogy azok a vilaqiak, akik rendszeres apostolkodasra
'hajlandok s alkalmasak, mindenelott
vallasi alapon tomoriilnek s valamely . buzg6
lelkipasztor vezetese mcllett rnindenelott az apostolkodas
szellerneben
kikepeik magukat. Leqjobb szervezct ^e cclra sz. Ferenc Ill. rendje cs
Maria konqreqacio,
f61eg felnortek k6zott. Azutan ha a kelto lelki
alap meqvan, Ielajanljak szolqalatukat az illetekcs lelkipasztorrrak
Ezutan jon a munkafelosztds. Kiki a tehetseqe, hajlandosaqa s
a Iennallo szukseq szerint nyeri bcosztasat, Az I?gyik, pI. -tantto vagy
.amug!:l ug!:les pedaqoqus; a gyermekugyeket veszt gondja~?:
utananez
az elhaquott vag!:! kelld nevelcs nelkul
zullo g!:lermekeknek, kornqc- "
zettanulmanut veqez s tapasztalatairol
beszarnol a lclkipasztornak,
esetleg a plebaniai bizottsaqnak, ahol iluen is van. Itt aztan a pleba~ n9s vag!:l kaplan clnoklete alatt .k.6zosen tanacskozzak meg a teendoketo E9!:l masik a sajtouquet veszi kezebe : qondoskoeik,
hogy j6 lapok mlndenutt kaphatok leg!:lenek; felvilaqositja ^a neuet ^a ^j6 es' rossz .
sajto kozti oriasi kulonbseqrol : j6 lapokat, konuveket, napiarakat rcndel s azokat a nep szarnara konnuen hozzMerhetove teszi stb. A. harmadik a szegeny betegeket kezdi sorra latogatni, ig!:lekszik a keresz,teny Szeretet melggevel minden~itt :Jszlatni a gondot s a testr01 val6
gondoskodas mellett lelkiiket is j6ra inditani, foleg a szentsegek
ve-,
telere. Neg!:ledik az iparos ifjusagot vagy a cseledlanyqH:at gyiijti
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ossze vasarnapon nemes szorakozasra s egyben hittani, tortenelmi stb;
tovabbkepzesre.
Otodik a templom felszercleset, Iehernemujet, szongegeit, diszitcset veszi qondiaba [amite sokszor egc:non szilkseg van !)".
vagy ternplorni enekkart siervez, vagy ^a [ezus Szive-qardaval foglalkozik, vagy elornozditja a havi aldozast [ezus Szive pcnteken stb ..
Ezek csak ^
a leqfobb ^
s szinte mindenutt szukseqes
teendck, de
^ volnar
meg felsorclnl val6 r.engeteg, hiszen ennek a .kerdesnek
kiilfOldon:,
mar ~gesz irodalrna van.. S nerncsak irodalma, hanern gyako'rlata is.
Milnchenben pI. koriilbelill 100 holgy kizarolaq
ezeknek a plebanab
seqedmunkaknak
el, eges;' nap csak a lelkek .utan jar sezer
meg'
ezer csaladot mentenek meg igy a hi,t,eletnek s keresztenu erkolcsnek.,
Bizony ez a munka elveqezetlen maradna rendszeres
vilaqi apostolkodas nelkf I.
.
Nagyon keyes, amit mondtunk,
de azt hisszuk, ez a keyes is.
,
meggyozheti azt, akinel nem a kenuelern s a nerntorodes a foszempont,
a vilaqi apostolkodas
meqszervezesenek
Ieltetlen
szukseqesseqerol.
Halhatatlan lelkek ezreirol, szazezreirol van szo.r itt sernrnifele faradsag, nem sok s a dolog mindenesetre
meqeri a kornolu kiserletet ..
Csak azt<'!,nabba a hibaba ne essiink, hogy az elso sikertelenseq, aka-·
dilly vagy kellernetlenscq eseten mindjart megfutamodunk!
B. B•.
•••••••••

. ,8ol~ogga fognak avatni

BUY

A. vilaq csak nem regen

r8n~i aJloma~fil1o~oL

III'.

ertesult

rola

bizonyos

arnulassal..

hogy Rornaban 'foluarnatba van egy modern egyetem·j tanar

boldoqqa-

avattatasi

hirt olva-

iigye, t. i. Contardo Ferrinie. Most .ujabb erdekes

sunk, amely szerint rnaris meqindittak
15 evvel ezelott

elhalt olasz allamvasuti

doqqaavatasara.aki
allornaslonok

Hivatalos

katolikus

iratok szerzesere

Ferences

szellemrol.

Ferrini. Terjesztette

egbJcsak:

Perazzo Pdl bol-

tisztviselo,

a szent,seg hireben elt, Ve~igment a rendes ranqsoron,

lett Pinero16ban,

monti fovilrosban.

sokat foglalkozott

az el6keszit€\ lcpeseket

Ornaqa

elete veqe fele pedig Turinban,

tevekenukedese
: igy irt a

mellett talalt

kereszteng

is buzg6 harmadrendi

a katolikus irodalmat,
a szeqenuekkel

s a

volt, mint Contardo'

nepkonuvtarakat
hogy

a pie-

nepies

dcmokraciarol

es a munkasokkal,

21;-en ,halt meg. Ez a pelda is rnutatja,

id6t

letesitett es.

1911

minden

november'

hivatast

meq.

Iehet szentelni,

]

,

\ .

. .
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A ()azugsagc;tzegy()a~ lild6~oK szolqatataban.
Egy tekintelyes,
meg hozza epen nem katolik us newyorld lap,
a »Vall-Street
[ournal«, lelszolitotta
az arnerikai
kormanut,
hogy a
mexikoi egyhilzuldoz6
korrnannqal szemben
erclgesen lepjen fel. Ter^
meszetesen
Bern ^
az egyhazuld6zes
f<'lj ^
a newyorki kapitalistak lapjana.k.
hanern inkahb az, hogy a mexikoi korrnanu az amerikai allampolqarok
vaqgonat is tobb helyen Iefoqlalta, nevezetesen a gazdag
petroleum
Iorrasokat. A newyorki lap f61eg 3 tetelt ·allit fel: 1. hogy a mexikoi
elnok, Calles, jogtalanul
kototte meg a legujabb tarvenyeket,
2. hogy
egy.altalan nem torvcnues elnoke Mexikonak,
3. ho9H az 1917- i alkotl
many! amelyre
allandoan
hivatkozik,
egyaltalim
nern torvenuesen
elfogadott alkotmanu.
Az elso pontra nezve kijelenli
mexikoi parlamentnek
nines joga, hogy
hozatalara
feljogositsa;
de Calles meg
zasnak korlatait is messze tullepte. Az
pelt egyhazellenes
torvenqek semmisek

a Wall-Street
lap]a,
hogy a
az elnokol
onal16 torvengek
ennek
a joqtalan
Ielhatalmaaugusztus
elejen ervengbe Jees ervengtelenek.

Calles azonsan nem is torvenues elnoke a mexikoi egyesiilt
allamoknak, mert Mexiko,alkotmanya
kimondja, hogy aki egy torvenyes korruang ellen fegyveres Ielke lest szervez. ^az elnoki
melt6sag
elnueresere vegleg elvesz iti ioqat. Mar pedig Calles 1920-ban katonai
f'elkelessel
kergette el az akkori elnokot, Carranzat, hivatalabol.
Tehat
elnokseqe ervenutelen, Calles nern . alkot~anyf:)san
meqvatasztott elnok,
hanem egysze6ien
eqy katonai zcndulesnck
Ieje, aki rna kalonai diktaturat quakorot, minden torvcnues jogeim nelku],
De az 1917·i »alkotmanu- is semmis es ervenytelen,
rnert
egycHtahin nem bocsatottak szavazasra az egges allamt.k parlarnentjeben, azt az atkotmanut, melgre 8Z egyhazuldoz6k
rna hivatkoz aak,
hoqu »csak a torveru, es az alkotrnanp eloirasait hajtjak vcqre«, oluan
nernzetqqtiles
fogadta el Carranza alatt, amelyre annakidcjen
csak ae
akkori elnok legsiukebb
parthiveit hivtak meg.
Ha tehat Calles a »torvenure« S az »alkotmanura« hivatkozik,
equszerficn hazudik. Sernmilele ervcnues .torvenure iqazsaq szerint nem
hivatkozhat,
aki mag a is csak a torvenutelenseqck
eqesz
soroza'e
tolutan tartja kezeben a hatalrnat. Dchat miota az Equhaz
Iennall,
mindig igy volt: ellenseqeinek
kezeben az eroszakka]
mindig egyiitt
jar a hazugsag is.
f
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A Nackkuttu»
Ezt a szot szinte nem is lehet jol maquarra
forditani. Voltaannuit jelent mint a mcztelenscq
kulturaja.
Nernetorszaqban
a
haboru utani neptelkulet naquioku idegbeteqsegPtJek
folqornanua d a
kiterjedt mozqalorn, arnel« rnaqat a "meztelenseg
kulturajanak"
szcreti nevezni. Ennek a mozqalornnak IlZ a hihet etlenul hanqzo te+el a
foelve, hogy a ruhazkodas
. kulturellenes es a rneztelenseq
az iqazi
kultura I Ennek megfeleloleg
a. mozgalom
hivei nemcsak a meztcleniil valfll ftirdest (nap- viz es h~gfiirdest) gya.koroljak, hanern
meg a
meztelenut
val6 jarkalast is, ahol csak tehetik. Mi tobb, igyekeznek
az ifjusaq koreben a meztelenul
vagy Ielmeztelenul
valo tornaszast
meqhonositani
s ami aztan
mar iqazan
vadernberekre
ernlekeztet;
egyesek a fiuk es leanuok k020S Iurdeset, tcrnaszasat es tancolasat
'siirgetik minden ruha nclkul. Most egy' rendkivul
pontosan
megirt
'konyv
jetent
meg
"Naekkultur"
cimen egy neves [ezsuita, P. Kfib·
le tollabril (a [uqendluhrunq
kiadasaban
Dusseldorfban],
amely
a
"meztenseg
kulturajanak"
erveit sorra
bonckcs
ala veszi es rncqcafolja. Orvosi szaktekintelqek
alapian
kimutatja,
hogy a ruhazkodas
nemcsak IlZ erkolcs kovetelrnenue, hanem az egeszsege
is es hogy
a bor allando kitetele
a nap suqarainak,
egyenesen
beteqseqeket
okoz. Maga a terrneszet,
amelgre a "meztelenseg
kulturajanak " hivei ~
annuira szeretnek hivatkozni, elleniik beszel, mert pl. a szarazfoldi illlatokat rnaqa a terrneszet ruhazta tel sz6rrel,
prernmel,
.tollal,
uqy,
hogy meztelen allai, kiveve a halakat
es egyeb vizben el6 allatokat,
nines is. A ruhazat, tovabba a kultura szukseqlete.
mert a szerner-.
rnesnek, a csunuanak az eltakarasara valo, A gorogok rneztelen tornazasara es a szepseq-kultuszara
valo hivatkozas
szinten
nem all .
meg, mert igaz. hogy a gorogok a szepseqet kbilonesen
apoltak, de
a ruhatlansaqqal
[aro : erkolcstelenseq
meg is olte Goroqorszaqot
s a
voltakepeni
helleneket elsodorla a fold sziner~l. Az egesz mezielense!iJi mozgalom nem egyeb mint a keresztenuseqtol,
a lelkiseq
rneqbecsiilesetdl
valo szomoru elfordulas, amelu marls kezdi rettenetesen
meqbosszulni
maqat,
.
R,
kepen

Oltae a Kat. saftonak.
A csikaqoi euk. kongresszus
egyik gyulesen elhataroztak
,hogy
a csikaqoi szekesequhazban
felallitjak a kat, saito oltarat.
Mundelein
csikaqo! biboros mar 121 is rendelte
az oltar
f'elallitasara
vonatkozo
munkillatokat.
Nehanu het mulva a' kat. sajto eltaranal imadkozhatnak
3 hivek
a kat. sajtoert. Mi ugy parteljuk
,a kat.' sajtot,
hogy uteiw,
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.ettermekben,
allomason,
korokben
kovetetiuk
a kat. hitet partoio
lapokat, foluoiratokat,
konyveket!
Ha Iatja az uisaqanis,
hooy kel, maid
() is tobbet hozat belole. Vizsgliljuk
feWI uisaqainkat,
konuveinket,
odaallhatnanke veluk a kat. saito oltara ele?!

fe~ences bitbi cdetoK Kinabarv,
Van 12 vikarialu's v. pref'ektura
321 fer. r. missz ionariussal es
177 bcnszulott pappal. Szerrrinaristalnknak
szama 453. a katoHklJeSoke
317.456 (8 hituioncok
kivetelevel].
1875·ben
ez volt a helyzet:
7 Ierences vikar, v. prefekt, 50 fer. r. mlsszlonariussal
55 benszulott pappal, 100 szerninaristaval
es 66 000 katolikussal
(a hitujoncok
kiveteleoel]. Lassankint
a kiomlott sok ver nuoman kik elnek
a keresztenuseg viraqai Kinaban is. P: Melotto }\ngelikusz
fer. r. hithirdeto
volt
az utolso vertanu
1923-ban.
1925 ben a shanqhaii
teljes zsinaton
az
osszegyult piispokok
Szuz ,Mariat »Kina Mjasszonyunk«.
ja nevvcl illettek, hogy meh;ebbe
tegyek a kinai lelkek rnariasIelkuletet,
mel yet
8 fer. r. hitteritdk
Madonna
kepei mar a XIV: szazadbanupoltak,

s~.fct?~nccol

utcakat neoearck eL:

Florencben,
Turinban,
[eruzsalemben,
Genuaban, Tripeliszban,
Napoluban,
ahol egy iskelat [la scuola di Pogllioreale)
cimeztek
sz.
Ferencrdl, }\ szuezi-csatorna
Voros· tenger fel61 leva torkolatanal
sz,
Ferencnek szobrot allitettak, hogy ielezze, mint kapcsolodott
egybe
Kelet es Nguqat sz,, Ferenc
es
fiai
altai.
.

egy oeseto .s~Ol)jetnagy5ag .'nyi(atko~ata.
»}\ vi(ag rna harornfele

univerzatizmus,
vagy ahogy onok nuuqaten mondjak,
imperializrnus
Iele halad. Harem
vilag kiizd a vi lag
uralrnaert, }\z egyik iranut mi kepviseljuk, Moszkva, a kcrnmunizmus,
materialists alapon, Azsiara tamaszkodva s propaqandistakat
kiildve :
szet az egesz vilaqra. }\ rnasik iranu a kapitalista
Londone, amelq
ssinten
materialists,
}\merikara
tamaszkodlk
s iigynokei
az egesz vi~
lag bankariai.
A harrnadik
iranu, Ram a, a papal univerzalizmus,
amely
lelki, szellerni, idealista iranut
kepvisel es Istenre
-tarnaszkodik.
Mi
moszkvaiak
cleq erot erzunk rnaqunkban,
hogy a harcot
Londonnal
felvegyuk,
de Romaval szemben
eddiq hiaba kuzdottunk, Roma nekiink nagy talanp. Rorna nelkul ElZ osszes egyhazak
es vallasok reg
felbomlottak
volna. De Roma
nem engedi a val last meghalni.
}\z 6
propaqaridistai
a vitaq minden nemzetebol
valok es sokkal iig!jesebbek es tapasztaltabbak,
mint a rnieiak, }\ hare hosszu
lesz es kirnenetete bizonutalan.«
.
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~ katojikus

osszagok a mexikot egybase~t..

Meqhill6, h09yan kelnek equrnasutan
vedelmere
es viqaszara
a rnexikoi uldozott katolikusoknak
a kat. vilaq leqkulonbozcbb
orszaqai. Az Equcsult Allamokban eddig 86 egyhazmegye.
kato!. ferti:
egyestiletei kuldtek 121 tiltakoze
jegljzektiket
a mexik6i egyhaztildozes.
ellen s reszvet
taviratukat
a katolikus rnexikoiaknak.
Csileben a katol,
ifjusaq orszaqos
szovetseqe
Id,ildott hasonlo . nuilatkoz atot.
Brazilia
katotikusai minden vasarnap kozosen
imadkoznak a tamplemokban
uldozott mexikoi testvereikert.
Anqolorszaqban
az osszes kat. ternplornokban
nagy istcntiszteleteket
tartottak
a mexikoi
katolikusekert.
Becsbcn
Piffl biboros rcndeletere
48 eras szentseqimadast
tartottak,
az osszcs templomokban
a rnexikoi
vertanu
equhazert.
Berlinb~n.
nernreq keruleti katolikus nllgY9yiiles volt, meluen 80000 ember
vett
reszt Biandcnbur qbol es Porneraniabol s ez a nagYQytiles taviratilaq
fejezte ki a mexikoi er sekkel s hiveivel
szemben
a nernet
katoliku ...
soknak rcszvetet
s batoritottak
oket, hoqy tartsanak ki a kozeli gy6~
zelemig. A nemet pusp okok I{ozos Iuldai
tanacskozasukrol
hasonlo
. taviratot
k uldtek, rnelyetl 3 nemct
biboros,
Faulhaber"
Bertram
es
Schulte irtak ala, Belgiumb61 a katol.
munkas
ifjusaqi
szervezetek
nagLJgyiilese
iidvozolte
a mexikoi katolikusokat
hosies ellenallasukert,
. .
\
Nemrcq az osszcs katolikus
ifjusaqi egyesiiletek
nemz etkozi szervezetc hasonlokcp tiltakozo ir arot klildott
a nrcxikol
korrnanuhoz, Nalunk a kat. Nni Equesuletek Or szaqos Szovetseqe hivja fel koz6, sz.
ardozasr a a noi tabort, hoqu a mcxikoiakon
seqitscn,

~~ elsa k.atoliku5

sauttarv ..

Tavasszal Dar-es-Salarn
(Kelet«Afrika)
szultant valasztott,
1\
katolikus Joachim lett a szultan, aki a kapucinusok
dar es-salarni rniszszios tclepenek
neveltje. Elso dolga volt, hoqu a. templornba
ment es
irnadta a szentscqi
[ezust. Majd meqlatoqatta
a misszios
tetepct.
Az
angol korrnanu nerncsak jovahaqqta, han em tamoqatja is az elsa kat.
szultant, aki mint szultan is kozrernukodik
az istentiszteletek
vcqze- .
senel : harmoniumozlk
cs clocnekel.
A'muvelt
europaiak
tanulhatnanak t9le! Nalunk csak a ternplorn ajtajaban
allanak meg, az istentiszteleteken cs ~gyhazi mozqalrnakban
rcsztvenni
muveltseqiikkel
ossze-

nemierhetonek

tartjak

...

. vHsfiroljon.

PIA C-TE8.
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Kiizdelmek az assziszii kolostorert.
Assztszibcn,

a Poverello

nagy szent harnvai nuuqosznak,

szuletesi
a hivek

s halala heluen.
buzqalma
9yonyoril

ahol

B.

temple-

mot s hatalrnas
kolostort
emelt, A qaribaldianus
»szabadsaqhdsok=
1866-ban elraboltak a kolostort ,s a kovetkczo
szabadkomuves
olasz
korrnanuok tanitoqucrmekek
szarnara allarni nevelointezetet
rcndeztek
be benne. A eel naquon szep, de ha egy korrnanu nevelointezetet
akar letesitcni, epitse fe, a maqaebol, rnert furesam6don
ncvelhetik
bccsuletesseqre
a szcqenq tanitoquermekeket,
ha mindjart pcldat adnak nekik a lopasbol. De nern azert szabadkornives valaki, hogy sokat
torOdjon az erkolcs es. a tisztesseq szabaluaivall Vcletlenul a kolostor
tulajdonjoga azonban maqara a Szentszekre
volt irva s miutan maqa
az egyhazrab16 korrnanu oly torvcnut hozott, arnelu szerint a Szentszek
maqantulajdonat
allarnilaq elfoqlalni nern szabad, a,Szentszek beporolte
az olasz allamot rnaqanal az olasz
birosaqnal.
A por rriegfutotta az
instanciakat
s a birosaqok
1896~ban vcqervcnqescn
odalteltek
az
assziszii kolostort a Szentszeknek, Nagy csalodas volna azonban azt
hinni, hogy a korrnang most mar vlsszaadta
volna a kolostort
jogos
tulajdonosanak, barha a sajat birosaqa mondta is ki' ily ertclernben a
vcqzest. Most vc>gre a fascista korrnanu hajlando,
lcqalabb
reszben,
teljesiteni tartozasat, A rninoritakkal meqcquezest kotott, hogy visszaadja az cpulctet, ha a rend segit a kormanunak mas intczctet epitcni
a nevelointezet
celjaira. Az uj intezct 5 rnillio liraba fog kerulni, aminek nagyobb reszct az allarn vallalja, mig a rnlnoritarend nern egeszen
2 millioval jarul hozza az epitesi koltseqekhez .
•••••••••

.

A rnaqassaqok cscndes vilaqabol uj ember jelenik meg. Boldoqsaqos mosolu iiI arcan," mint baranu felh6k a susoqo
hegyen. A
rnessze vilaq elcte fenylik vonasain- mintha onnan belUlr61' siitne.

\.'
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neki a nap. Elotte valarni kulonos
kifele : a hahota, a gunykacaj
Subasio

csucsa az orokosen

lebeghet,

lelkeket.

figyeli az u] elet bernutatkozasat,

Lelke

tisztelet,

rnered,

csodalat

virulo

tukreben

elotte. Tisztasaqos

sal ragpdja meg Poverelonk

erzeketlen
mint

kekello egbe. Hisz 6 is odavalo I

Egyik ablak magas racsai kozul

ilj nuomok latszanak

szerne

nern jut el hozza, Befele

R kacaj lassan elul es melgseqes
^a

mert

foqia

tavasz

nezi ^...^

de

^

me,9jelenik valami:

lenyet rnerhetetlen

erthetetlen,

el

vaqgodas-

ellenallhatatlanul

vonz6

egyenisege,
Eddig csak sejt6 szeretettel

.kivant nagy rneltosaq

lelke elott, mint a villarn fenyenel
taja szinte teherkent

a bethleherni

nehezcdik

Szegeny

a taj. Ekes

ruhaja,

var ! Menyegz6s

Urahoz, hogy orokk« koldus jegyes('

szeqenuseq

rocbol keszult palastjaba

el6kel6

ra. Ki ebbol a duskalo

nagyk6vete

a bethlchemi

ragY9g

fel

palo-

ekeskedesbol

szepen

legyen.

feny csilloqasat

r

siet

Durva

szovi

a
da-

az asz-

sziszii Szcqcnuke.
Hornlokanak
Doldogan

sztizi derujen Francesco

helgezkedik

a lenezett

a hoteher

galamb sziklafeszke.

ny6ril viragos

meg.
eg

Damiano az eg elocsamoka

Klara

Melengetesere

szepseqesen
kifakad

tilnd6kl6

az

is
es

csillag

evanqeliurn

gy6~

kertje, melynek illata betolti a vilaqot,

Megszokja.a
hogy szellernet
krisztusi

csillan

szerafi Rtya oltalrna ala. Az

kitarul, arnikor 6k rola beszelqetnek,
Assisi napja kozeleben.

mosolua

^

rnaqassaqot

kovetheti.

Szeretettcl

clet kingilatkoztatasat.

lernetol, szeretetetol
el6 evanqeliurn,

^es

hu

alazatos

atujahoz.

Ororne,

les ajkarol minden sz6t, mint

a
^

Senkire scm hallgat, mikor atqja szel-

el akarjak tantoritanl,

melunek folytonos

Szen1 Ferenc szarnara

rneqvalositasa

az

boldog kivaltsaqa,

Klara ^
l eros lclked csodas varazsa lenyiigoz. Lelked kore simulunk, hogy tanuljuk, mcqszeressuk
henncd
a fercnces
szellern
legszebb

viraqat, Barcsak tudnank ugy nezni sz. Ferencre,

aki meqlattad

es kovetted

szeretni Istenben
vonasokat I

cs
^

mint

te,

benne Krisztus eleven keprnasat l Mily szep

kcvetoleq

eszrcvenni

minderrkiben

a
^

krisztusi
mm.·
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,I ~zolnuklKatolikus
,

Nagy,gyulos R8~z18t8S ~roo'r81UIllja~
,

_

\'

L.,

Rendezi·.az
^
Orsz,agos KatQlikus S,zovetseg ^es
Szolnok, katoUku,s tarsadalma
H·ANAUER .A~
ISTVAN dr. viei .,Uspok legllabb vezete'sev'f!l~,
1926. szeptember lien es 8-an.·
A nagygy~les f6ved6i:
Csernoch jdnos dr. biboros, Magyar-,
or~zag' 'll.eN:.egllt1!riasa., Szmrecsattyi
Lajos dr. ·-egri. eni~k es Zlchy:
Gyula gr6{' kalocsai crsek,
.
Egyhazi vcdok : Gosszmann Ferenc dr., Horvdth Oyoz6 dr. es:
Kriston Endre dr. Iolszentelt piispokok. Levay Mihdly c. paspok, nemzetgyiilesi kepvlselo Hatvan, Takdts Miftdly prelatus Nagykoros,' Vargha
Mihdly apatplebanos
Kiskunmajsa, Nogdll
Ldszlo csperes-plebanos.
Tiszafoldvar, Novdk Sdndor espcres-plebanos
Torekszentmiklos,
Vizer
\ [ozsef esperes-plebanos
Tiszapuspoki,
HanusZ Zolidn plebanos Me- ,
zotirr, Manno [dnos plebanos [aszladanu, dr. Markovits Pdl esp. plebanos
[aszapati, Pusztay [dnos plebanos Zaqqvarekas, Revesz Istvan pleba- .
nos Cibakhaza, Peer Leo premontrei kanonok [anoshida, P. Riba HugO;
fer. r. haifnnok [aszberenq es P. Bacsicb MethOd ujv. lclkesz.
Vilagi vcddk :^ Almdsy Sdndor Ioispan Szolnok, Kenez Beladr. 'egyetemi tanar, nernzetquul. kepviselo, grof Almdssy Imre fOld,birtokes, grof Nemes jdnos foldblrtokos
Kunhegyes, -bdro Orosdy FUl6p'
Tiszab6, Baghy Gyula f6ldbi~tokos Pusztakenquel,
Gosztotty Aladdr
fOldbirtokos Kerekudvar, Etodi Hafrac/7, Tihamer n,emzetgyiilesi kepviselo Tiszainok.
.
Dr. Hanauer A. Istvdn megyespiispok ur es a tobbi el6kel6segek
fogadiatdsa az allornason szept. 7-en delutan fel 4 orakor. A paluaudvaron a ?>Millenium« . zenekara fogadja az erkezdket.
Majd dr ...
Toth Tamas polqarmester
iidv6zli a memlespiisp6k6,t es a, vendegeket a varos neveben. ]\ bevonulas alatt a homoki zenekar jatszik ...·
1\ Konstantin iskola novendekei az iskolanal udvozlik a Fdpasztort.

A nagytemplomndi P -. Lombos Ldszlo zardaffinok, h. plebanos.
fogadja a megyespiispokot. Az uton ket oldalt sorfalat allnak az lsko- ,
lak katolikus novcndekei (iranp BFll'OSS-, Szaparu-,
Ternplorn ucca), a:
naqutemplomban pedig a HI. rend, konqreqaciok,
noszovetseg, rezsafiizertarsulat tagjai allanak sorfalat, A. Mflv. MiHenium' es az Osszetartas,
enekkara a nagytemplomban enekel a Ioqadasnal.
Ve11.i.Sancte a nagytemplomban,
szepternber 7-en
5 orakor. Tartja : dr. Gosszrnann Ferenc Isz rHispok.

delutan fel\.
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Szeptember . 7-en delutdn tel 6 orakor a nagytemplomban a kat.
Noszovetseg es a Noi Kongregticiok gyiilese.
Elnok : dr. Gosszmann Ferenc fsz. piispok. Alelnokok:
ozv.
.dr... Virdg Beldtie a helubeli .kat. Noszovetscq
elnoknoje
es Elm ann
Elvira az Urinok Maria Konqre qaciojanak prefektaja
Beszelnek
: dr. Oosszmann Ferenc fsz.
puspok : sz. Ferenc

es a ndi tarsadalorn.

.szelleme

Ernszt Sandor pre latus, nernzetguulesi kepviselo ^: ^A. konn6 es a noi rneltosaq, hivatas meqorzese
napiainkban.
Dr. Czapik Gyula szerkeszto
: A sz. mise, misekonqv
es a no.

^Dr.

~reganista

^

MA V.

I.
I

* ^* ^*

gyiilese a MA V. miihelyi ebedldben
szeptember 7-en d. u. fel 7 orakor.
A miihelg naqukapujanal
fogadja a vendeqcket
a MHI~niu'm
.zenekara, Galcsik [cno VOGE fotitklir udvozli ^a vendeqeket,
Dr. Hanauer }\, Istvan megyespilspok reszvetelevel
1. Papal humnus, enekli a muhelui -Levcnte«
cnekkar.
^
2. Csik [ozsef nernzetquulesi
kepviselo : Szcnt Ferenc szelle'me

Gepgydr alkolmazottainak

.

es a rnunkaskerdes.

3. "Erdelyorsiag".
Enekli ~ Milienium en~kl{ara.
4. Friihwirt Mat!jas,
nernzetqqiilesi
kepviselo: A

kereszten~

anunkasmozqalmak
fontossaqa,
5, =Nern, nem, soha« ...

legiti

6.
ossze
7.
8.
9.

Enekli a Millenium
enekkara.
Lang Janos, nernzetqutilesi
kepvisclo: AZ' Oltarlszcntseq
mea munkaado es a munkas szivct.
.
Hanauer A. Istvan dr. megyespilspok
a munkasokhoz
5z61.
Farkas Istvan forncrnok koszonetet
mond a vendeqeknek.
Hiszekegy:
Enekli a Millenium.

* ^* ^*

^

Ejjeli szentsegimddds.

Kezdete szepternber
7 -en este 8 6rakor a nagytemplomban
a sz. [anos-ternplomban
szcpternber
B-an reggel 6 oraiq. Eqesz
1Jyorita'ias
A szentseqimadasra
jelentkezni lehet az. irodaban.
Szcpternher

7-en ejjel 10 orakor

beszel P. DedkSzulpic

es
ejjel

i

ofm.

ora

Utana fei 12 ig kozos szenisegimdddsi
»Hazdnkjoteteert.«
1\. hozzavalo
Iuzet kaphat6 az irodaban 4000 koronacrt.
..
'
fonok:

. Ejjel fel 12 orakor beszel P. Unghvdry Antal fe-to r. tartornangSz Ferenc es az Oltariszetseq.

..
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Ejfelkor sz. mise a Naqutemplornban
es a sz. [anos-ternplomban. Utana orankint sz, mise reggel 9 6rilig. Pegget 6 orakor a Szent~seg betetcle.
Ejjel' 3 orakor sz. beszed.
Szeptember
8-an a fel 11 orai es a fel 12 orai sz. mise elmarad a gyulesek miatt, Igyekezzen tehat rnindenki
addig
sz. miset
hallqatnl I

Kulturest

szeptetnber

8-dn

* * *
este

pont

.9

orakor a

Megyehdza

disztermeben.
1. Megnyit6 mondja Almasy
.es csonka Bihar varrneque foispanja.

Sandor

[asz -

Naqgkun-

Szolnok

.

2. Zonqorazik Pazmang Gyorgy zonqoramuvesz.
3. Enekel Laurisin Lajos operaenekcs.
,
4 Onnepi beszcd, tartja Toth Tiharner dr. egyetemi tanar : 11
ikatolicizmus es a kultura.
5. EnekeI dr. Szekelghidp Ferenc, rn: kir. Operahaz orokos tagja,
.zonqoran kiseri Berg Ott6 a m. kir. Operahaz karmestere.
6. a.) Popper D. Magyar rapszodia,
b)'
"Papillon,
cello jatsza Vigh Endre varmequci

1. leveltarnok, zonqoran kiseri Szekeluhidu Kato.
jegyek dra : Ul61lely elsa
allohe ly 15000 korona.

ot

sor

.35000, tobbi sorok 25000,

I

* '" *

K6z6s szenidldozds.
A tuik : f\ ,III. rend,
a rozsaffizertarsulat
notaqjai

.ben aldoznak,

melyet

a n6i konqrcqaciok, kat. Noszovetseq
es
szept. 8- an reggel 8 oral S2 .• mise kozdr. Gosszmann Ferenc fsz. piispok mood. Bozza

cl rnindenki jelvenuct.

A [erfiak: szept 8~.a.n a 9 orai f6papi sz. mise kozben aldoznak.

Kerjuk,

Fdpapi .mise.
. fartja

aki valarnelq

egyesUlet

tagja, teque fel jelvenuet.

* * *

Szeptember 8-dn 9 orakor fopapi sz, mise a naqutemplomban,
Hanauer A. Istvan rncquespuspok. Alatta a =nagytemplomi ,ve- .

gyeskar a kovctkczoket
enekli : Introitus, P. Griesbacher : Salve Sancta .
Parens. Solo. Enekli Bosnyak Istvdn fokflnt0i.
Missa
in honorem S
J\lbinL·1\. Lipp :' Ryrie .. Szopran solok Gdbo Maca es Stohl Jetti.
}\It 5010 ·Szekelyhidy Kato. Kar: a I1EI9ytemplomi
vegyeskar.
Gloria,
J\. Lipp: vegyeskar,
a Ienti solokkal, Graduate, P. Griesbacher:
B-e-
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nedicta es tu . . . Bosnydk /. solo. Credo, l\ Lipp: ve9!Jeskar es a
Ienti solok. Offertorium, P. Griesbacher : Beata es ...
utana
Bodor
Errni Ave Maria ...
Bosnydk I. Sanctus, Benedictus, l\gnus Dei. A
Lipp : vegyeskar es a fenti solok. l\ ferfiak k6z6s szentaldozasa
alatt
Lauda Sion es Pange lingua
P. Griesbacher:
solo Bosnyak I•
. Communio, Beata viscera
P. Griesbacher : Bosnydk 1. solo. Hoi
szt, 'Peter ... vegyeskar. Szentrnise kozben beszel P. Oslay Ozsvald
egri hazfonok : a ferencesek befolgasa a kat. ontudatra.
Uqganakkor szept. 8 an d. e. 9 orakor tabori mise. Tartja
dr. Horvdth Oyozo fsz. piispok. Alatta [atszik a Mav. Millenium es a
homoki zenekar folvaltva, Beszel P. Dedk Szulpic ofm.: A ferencrendiek befolgasa a kath. ontudatra.
Szept. 8-an 9 orakor a varban celebral Erdos Andrds apatplebanos,
Utana az ifjusaq gyiilese, melgen beszel dr. Toth Tihamer
egyet. tanar : l\ kath. iflusaq ontudata.
•
Korompay f6zsej a Pazmaneum lelki iqazgat6ja:
Szep elet
forrasa.

* * *

Sz. Ferenc haldldnak 700 eves evforduloja
gyiiles a nagytemplomban.

alkalmdval jubildris

disz-

Tartja a III. rend. Kezdete szept, 8-an fel 11 orakor,
illetoleg a 9 orai fopapi mise utan,
Eln6k61 P. Unghvdry Antal fer. r. tartornanu fonok. Alelnokok : P. Scizrotty Pdl budai fer. r. hazfonok,
P. Lombos Ldszl6 a
a szolnoki III. rend igazgat6ja es P. Borsdnyi Baldzs
a "Ferences
Kazlany" foszerkesztoje.
.
Beszelnek : P. Scizrotty Pdl: Sz. Ferenc egyenisegenek
befo-.
Iuasa a tarsadalornra.
Petainek J6zsej m. kir. Iomernok : Sz. Ferenc III. rendje es a
ferfivilag.
P. Borsdnyi Baldzs : .A szerzetes es a vilaqi elet osszeolelkezese a III. rendben.
Ferfiak

* * *

gyiilese.

disztermeben rendezi a sz. Istvanrol
szept S-an d. e. 11 orakor,

A vtirmegyehdza

ferfi konqreqacio

Egyhazi elnok

dr.

nevezett

Horvdth Oyozo fsz. puspok. Vilagiell1cQlc
varmegye es csonka Btharvar-

Altndssy Sandor [asz-Naqg- Kun Szolnok

megye f6ispanja.
Almdsy Sdndor foispan:

megnyit6t mond.

..

Kroget Aladdr dr. iigyved:

A mai ember hite.
Sz'iHtfyemy' Ferenc dt.:- Az Oltai'iszentseg es a ferfivilag.
Tiefenthaler [ozsef dr.. a budal sz. Imre ko'llegiuin 'igazgatoja:
A papsiig 'es a vilagiraik 'egyiittmiikod'ese~
, r,

* *.*
gyuM.s programmja.

A leginyegyleti

Elnoke dr. Vanyek Bela vaci theol. tanar, egyhazm.

elnok.:

Tarselnokok: Pinter jozsef Orsz. K6zp. Kath, Legenyegylet II.. '
elnoke, P. Lembos Laszlo szolnoki Kath. Lpg,eQyegylet 'elhok,e', 'Po ,I
Raffinszkq Rornuald szolnoki Kath. Legenyegylet ·11.'elnoke. Csizmadia
IGyorgy szolnol« Kafh. Le'gerly'eg'ylet aleln&i{!e, JancSo Ka2mer a szdr.:.
noki Kath. Kor elnoka, Sernsedg Baiazs a' szolnoki Ipartestiilet alelnoke'ifitkar: Gulyas Mihaly a szolnoki Kath. Legenyegyld titkara .

•1.'

Hiszekeqp, Enekli a szolnoki Iparos Dalkor,
2. Elnoki megnyit6, tartja dr. Vanyek Bela vaci
az Equhazrnepuei Legenyegylet elnoke,
,

3. Az igazi legenyegyletista,
tagja.

theol, tanar,

tartja Rozsas Laszlo, a budapesti

Kath. Legen!jegylet

4.

Nem, nern, soha, Enekli 1'1zIparos Dalkor,
5. 11z eucharisztia es a szt, mise 6rzi meg az iparos ifjut
I

.

lIZ

elkallodastol. Mondjri Pinter J6zsef, az Orsz. Kozp
Legenyegylet 11
elnoke,
'
6. Legenyegylelek irredentizmusa.·
Mondja dr. Kcnez 'Bela
nemzetquulesi kepviselo .
. 7. Hz erdelpi havasokon. Enekli az Iparos Dalkor.
8. I\ kath. Legenyegyesilletek jclentoseqe a qazdasaqi
Ta~ja Nemes Czike Gabor, okl. gepeszmern6k,
9. Zarszo. Mondja P. Raffinszky'Rom~ald;
10. Humnus, Enekli az Iparos Dalkor.

felsoiparisk

a K L. E.

eletben,

tartar.
II. elnoke

* * *
Nyilvdnos

diszgyiiles.

fel 4 orakor Iesz a Vdroshdza teren Hanauer A. Istvdn megyespuspok legfobb vczetesevel.
Szcpt, 8-an delutan

Dr... loth Tamds pplga~m~s.ter: Megnyit6 beszed.
,1(l;ebelsb~.,.g Klf~~ gro.f vallas- es "kozoktatasi' m. kir. 'miniszf.er:
~,tkl!tol~~iL!s int~zU;I'enyek i,elent6se~e. '
"
Haller Istvdn v. rniniszter, nemz,etgyiilesi kepviseld : A sajt9.
I

.
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Czetiler [etui dr. nernzetgyiilesi kepvisels : A .katclicizmus mint
. ! ~. 9azdasagi
elet eroforrasa.
Kenez Beta dr. mi\egyet~mi tanar, Szoltzok'nernzetgyii,lesi kcpvisel6je : A katolicizmus rna.
P. Dedk Szulpic hazfonok : Szent Ferenc.
Dr. Hanauer A. Istvdn vaczi puspok, Zarobeszed.
•Kedvezotlen ,id6jaras eseten a diszgyu)es a naqutemplomban lesz.
r

* *

'Eucharisztikus kormenei.
, .

*

Szept, 8-an' este () orakor illet61eg a nuilvanos
dlszgyiiles
man. A korrnenetet dr. Hanauer A. Istvdti megyespuspok vezeti.
Az egyesUleteket kerjiik, hogy zasaloval e'S jelvenueikkel
jelenjenek, meg es a kovetkezo sorrendbcn
sorakozzanak
fel a' 'Mdria
utcdn :
1, Katonasaq, 2. penzugyorseg. 3. Tuzoltosaq, 4. Postasok. 5·
Millenlum zenekara. 6. Elerni, polqari iskolak, realqimnazium es kereskedelmi iskola kat. novendekei. 7. Kat, Kpr, Kat. Leqenucqulet, Ker.
part, Erne. 8. lpartestillet. 9. Millenium eg!JeSijle!, J\I\av. Ieventek, varosi leventek. 10. Eg.!Jetertesi kor es. gazda, legen!Jek. 1LFakl!Jatarsu~
lat. 12. l\ttila sportegyesi'tlet, Move, Szak. 13. Seqedtiszti kor. 14. AI.
tisz]! kor, 15. Homoki zcnekar. 16. Rozsafuzer tarsulat, 1'7. Maria. leany6k es Kat. Noszovctseq. 18. Sz, Cecilia leanukonqreqacio.
19. Sz,
Margit Icanqkonqreqacio. 20. Urin6k konqreqacioja.
21. .Sz. Ferenc 1II.
rendje. 22. Millenium dalardaja. ,23. Kedves .noverek, 24. Minisztransok es a papsaq az Oltariszentseqqel.
25. Hatosaqok, 26. Perf kongregaci6. 27. Ferfiak, akik nincsenek 'egyesilletben. 28. N6k, akik nincsenek egyesiiletben.
Ji\ kormenet a Maria-, Baross-,
Szaparg- es Ternploin utcakon halad, 'Kerjiik a resztvevo hiveket, hogy 8-as sorekban rnenjenek
a jelzett. utcak lak6it pedig, hogy ablakaikat vilaqitsak ki es diszitsek
fel, mig a szcntseqes korrncnet mcllettuk elhalad. ' _Mindenki alljon be
kormenetbe I
KQrmen et , u tan Te Deum !

* *, _*

Megjegyzesek

.:
.

~

. 1.. :A.l;<at.Nagcjyfilesretidez0i

.

\_
.

.

.

papal szinii'(feher.-'siIrga) -karszada'g6t, jelvenyt viselnek. 1\z Urinok konqreqaciejanak
es a leaiiykongregaci6knak tagjai -papai szinii jelvcnnqel, szallaggal jarnak. Aki·· utbaigatitast ohajt, t61ilk meqnuerheti,

..
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2. A Kat. «or es Ker. Pdrt heluiseqeiben
(Maria-utca) 100'100 ember kaphat 10.000 koronaert ebedet, 'vagy
vacsorat a Nagy.gyiiles ideje alatt. Jelentkezni lehet a jelzett 'helqiseqekben.
3, Szepterriber 8- an 'este h~1 9 orakor a Ker. Pdrt helgiseqe'ben (Maria utca] tarsasvacsorat , ad a' Kat. Legenyegylet 15 000 kot- ert"

ORszAGOS NEMZETt Zl\RANDOKLAs
tJliJlala hetedik

SZENT
centennariurnaval

FERENC
kapcsolatos

'ASSISIBE

_unnepseqe

alkalmabol

RGMABl\

ES

Virdg Ferenc pecsi megyesplispok

fdpdsztori

vezetesevel

,

:.a Szuz Mariar61 nevezett s a Kapisztranoi Szent [anosrol cimzett fc.rences, ^a Szent Lipotrol nevezett kapucinus
Szent
^es ^az ArpiJ.dhazi
.Erzsebetrdl
oirnzett konventualis-rninorita rhagyar rendtartomanuok koz>
. .rerrnikodese

rnellett.

Indulas Budapestrol 1926. okt6ber 15-en.
, Utiranp : Budapest-,,--Nagykanizsa-Kot<;>riba--Rakek-;Trieszt Valence (egy napi tartozkodas] -- Bologna-Firenze
(eg_y napi tartoz!kodas) ~ l\rc2Zza--Rassina ....:.l\lverna (kedvez6
ida esetcn
kiilon kirandujas] -~ l\ssisi [ket napi tartozkodasl R6ma (hat napi tartoz1wdas) Vissza utban Padua (ot 6rai tartozkodas) ~- ~Velence (fei napi
tart6zkodas) -TriesztPostumia- Naqgkantzsa=-Budapest.
Budapestre erkezcs oktober 28-fm.
Az utazas tartarna 1"4 nap.

Reszveteli
II. osztaluon

dijak :

,

.

5,000.000 .korona
VI/a."
'...
'. . . . 3,500.000
n
III/b...
•.•....
1,900.000
"
, l\ reszvetcli dijak elleneben
rcndczoseq a magyar, [uqoszlav
es olasz vasutakra sz616 jegyeket a velencei vacsoraval kezdodden es
ebeddel ,b,e;:.ia,roa,n^a, teljes eUat&~t, ^a palyaudvarr6l ^a szal^a velencei
lasra es vissza a' paluaudvarra szukscqes szallitasi
e~zkoz6ket, 'stb.
adja, A III/h. osztaluon resztvevok a vasuti jegyeken kiviil Velenceben,
^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^
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Firenzeben, l\ssisiben es Romaban
rQI maguk qondoskodnak.

elszallasolast

kapnak, elelmezesuk-

[elentkezest :hatarid6 legkesobb

f. evi okt6ber 10-11.
l\ reszveteli dij raszletekben is fizethetd, ugy azonban, hog!Ji
~. oktober t.e~ig az eqesz dij -befizetendo.. [elentkezeseket
elfoqad es
reszletes program mot, a reszveteli dij bekuldesehez Ilziikseges postatakarekpenztafi befi.z0t~S:i lapot, valsrnint
qiindenrcemii Ielvilaqositasf
az Orszaqos Katoltkiis-Szovetseq
[rodaja, Bl\dap~~~, .IV.
Ferenciek. tera
^
^
7., ^III. lepcso, ^I. ernelet 8.
es ^ Ferences K6z)'ony Budapest, ^II. M;ar,git-·
^
^ ^
'korut 23. szarn ad,
,
.,
'
'Az
Orszdgos Katolikus Szovetseg dltal rendezett zardndoklds^
ban resztvevoknek utlevel nem kell.
Az Orszaqos Katolikus Szovetseq ^a zarandoklas minden egyes.
^
resztvevojenek
nevre sz616 es a kozponti bizottsaq
altai koteleziien:
eloirt zardndokigazolvdnyt
[tesserat] ad, melqnek az egesz
uton valemeqorzese folottebb fontos, Az iqazolvanpt es jelvengt az elindulas,
utan a vasuton osztjak szet, Ezerr iqazolvanu .alaplan veheti iqengbe
a vasutakat, ugyszinten ez jogositja fol rnindazokra a kedvezmenuekre,
melueket a kozponti bizottsaq a zarandokok reszere
biztositott. Ezert;
az igazolvdnyert ^es ^a hataratlepeseknel
felmerii16 koltseqek fedezcsere
^
minden egyes resztvevo a reszveteli dijon feliil 120.000 korotuit fizet:
a reszveteti dij elsa reszletevel. 1\ rendezoscq a fcnti reszveteli dijakat
a rna ervenyben leva vasuti dijszabds alapjan allapitotta meg. Ha a va- .
suti diiakat az egyes allarnok emelnek, terrneszetesen ez esetben ebben az arangban a reszveteli dijak ernelkednek.
Katolikus Testverek l
Oszentseqe Xl..Pius papanak a foldkerekseq
puspokelhez in., tezett korlevele nagy meleqseqqel hivja fel mindannyiunk
figyelmet
Szeni Ferencre, ^az »izig katolikus ^es egeszen apostoli ferfiura«, akinek
halando testere a meqfeszitett Krisztus sebhelueinek
csodas modon.
tortent atultetese emleket epannui titokzatossaqqal 6rzi Alverna heg!:!enek zord maqanga; mint arniluen ekesszoloan hirdeti az emberi lelkek.
boldooulasaert aldozott lelki-testi faradalmainak el nern mulo erteket
az Assisi harmas bazilika mel yen rejt6z6 sirjanak dicsoseqe.
A Szent Ferenc ernlekevel es szellernevel meqszcntelt heluekre zarandoklok reszere az Anuaszentequhaz
kegyelmeinek
kincstarat
kulon ^
is megnyitja. }\lverna es Assisi szenteluek
latoqatasa, valamint
a Szentseqes Atya aida saban valo reszesedes b6seges lelki haszonnal
gazdagitja azokat, kik 'a papa szozatara felfigyelve,
az }\ssisi Szent
Ferenc siriahoz ser~gl9 ezrekhez csatlakoznak.
.
A,z Orszdgos Katolikus Szovetseg
zardndokldsokai:
,
.',rendeza bizottstjga. ..
,
" ..
Assisi Szent 'Ferenc 'haldla ^
WI. cehtenndriumdnak
megiinnepteset elakeszita Magyar Orsz. Bizotfsdg.

a

•
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gyiih~sre es .sz. Ferenc halalanak
100 eves" 'e:vfo~duI6jara . .3
nyorii .mtseingat ,e~, r '
~aringet

-

,'\'

buzqolkodtak

Nagygyules
terjeszteset

alkalmaval
is vallaltak,

}\

SZ .

'. .

"

es
a

.

stb. keszittetett..

a

kikuldot! kepviseli,
a
egyesiiJetek
Orszaqos

A Kat Legengeggletue~"
5-en 8 orai kezdettal szflreti mu-·
latsitgot reridez a Ker.. Pitri osz-·
szes heIyisegeipe,n
(Maria-utca) ..
'!

II ferfi

tisztoqatasara

az Is-

Kaptsatranrit SZ. janosrol
nev. fer. r. tartoma,ng.· Tartornanufonok : P. Unqhvaru
Antal. Szekhelue Gyongyoson
van.
(Heves
m.)
Hozza
kell
fordulnia annak, aki a rendbe akar
•
)epni,
vagy rendi iig,yekben
Ielvilaqositast
akar kerni, Gyong!:jo-so,n van a filozofia es a tcoloqia.
Az uioncok
(noviciusok)
Sze-

Kat. N6Vezeto-

seget.'

filii veszctet es nagylelkiiseget
dicscri. ^A lanuok napokat szcntcl-

vegyeskar
aldoz-

Stadler Frieda'kozpontL

gyiilesen

s'ajto

.aranuhimzes dr. Bodnar Ferencne

A

gcndolat

nek szctvinni a krisztusi szeretet
meleqet, Gyiilesiik
szept. 30-an
utolso cSiitortokon, lesz. A. Nagy-

.Margit kongregaCi6

tagjai is naqgon sok id6t
tak az eneknek es ezaltal
tennek.

Szep

toItik, hogy eloszor
a .ternplornnak tesznek jot, mert innen szeret-

Nagljgyiilesre
selyem
antipendiurnmal ajandekozza meg a nagy"templom
fooltarat,
l\. muveszi

'tek a ternplornok
es folekesites ere.

gyo-

3

liz Urin6k kongregaci6janak tfl9,jai fl Nagygyj.i!es, eloke-

-sztteseben

aNlilfm-

R Kat'. N6szovetseg

11 III. rendiek szept 8-an alialanos
feloldozasban
reszcsulnek
(teljes
bucsu]
a jubilaris
'9yiiles alkalmaval.·A
III. rendiek
,vly
szcpen
rendbe
hoztak
^
^a ^rni..seruhakat a Nagygyiilesre
rnintha
uiak lennenek.

I.

(

kongregad6
gyii-lesz este 7 ora--

leSe szept, 22·en

kor a
/

Konstantinban .. A

ferfi

kongreganistitk
iqazan oroszlan-·
reszt vettek a Nagygyiiles rende-

zcseben.

csenubcn

tol tik

probaevuket.

A
szerafi
kollcqium
Pecsctt
van.
Itt vcqzik a fer. r. szerzetesnek
keszulo
ifjak
a
qimnaziumot.
Zardak : Budapest
(II. Margit korut 23.), amelyhez
tartozik a Ma. 9!:jarok Naqgassznnqanak
szcntgelJerthegyi
barlanq-tcmplorna
es
a pasareti
templom;
Szcqed-Alsovaros
(Matyits- templommal),
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(barok
temploma
es
szoszeke hires) Kecskemet, Eger,
(ferenees otthona lelkiquakorlatos
haz], [aszbereng. Baja, Vae, Mohacs. Siklos, Simontornya .. Gyiid
(bucsujaro hellyel), Dunafoldvar,
Szcntkut, u. p. Matraverebely

Szolnok

[bucsujaro

helluel].

1\ r errdi kormangtanacst
gyiih~s intezkedese
Iolutan P.
Kirehhoffer Ponqrac Pccsre kerult, Kedves es kozvetlen terrneszete nagyon sok lelek- 'szcretetet nyerte meg szamara, Mint
misszionariust is az eqesz Alfoldon szcrettek, ' Neki koszon.heti't6bb iskola Is': a szinpadat.
Az
inasok atgiukat tiszteltek
cs szerettek benne. Nern csoda,
h09!::l rnindenfele
iqazan fajIaljak
tavozasat.
Heluebe P.
Musza
Makar iott, aki szeretettel
vallalta P. Ponqrac munkakoret,
. Gyiidon
tartotta
P. Oslay
Oswald. egri hazfonok es P. Farago Fdbidn eztist . misejet. A.d
multos annes.

llki az etsz allasolasrdl t. i
hogy ld rnequ hozza, erdeklodni
ohait, folviivilaqositast
kaphat a
plebanian
a nagY9!-lii.lI?si irodaban. A. vendeqet
a cserkeszck
viszik ki rnindenkihez.
Ke'rjiik
hiveinket,
hogy a
szept
8 esti 6 orai
i<ormenetre
hozzanak
gyertyat, mert [o id6
escten gyertyas korrnenct lesz.
Magyar
..&1

plebanian,

misekotlyv kaphato
vagy a

nagygyiiles

alatt a meqblzottaknal,
60.000 K.

Jezus Szive

Darabjs

Kisnaptar

az

1927. eYre kaphato
a plebanian
vagy. a. szivqardistaknal.
Ugyes.
. es io a naptari resze. Rovidesera .
tartalmazz a a napi. szentek eietet.
Majd kedves elbeszelesek
es gyakorlati utmutatasok k'6vetkeznek. Ara 2000 K.
.Szept. 5-en (sainos vasarnap) vasar. A 9 orai SZ. beszed
elrnarad •. Tehat a sz. mise 9 orakor kezdodik.

Nagygyiiles
napjan
szcpt8-an a fell t cs fel 12 oral SZ~
mise clmarad. Sz. rnisek lesznek
^
^
8 'an
ejfelt61 kezdve rnir.den araban reggel a 9 orai SiZ. mise az
utolso.

Sz ept. 12
ciban.

Indulas

ea

bucsu

aznap

Rako-

reggel

5

orak or.

Szent ker eszt Ielrnaqasztatalasanak unnepen "szept. 14-en
reggel 6 orakor
keresztut
a
nagytemplomban.
Utana
szent
mise 6 orakor a sz. Keres~t
tiszteletere.

Teljes bticsu n~erhet6
^a
nagytemplomban szept. 4~en es
8-an •. Foltctelek : gy6nas,
aldozas es irna a papa szandekara.
Kantorbojtok

lesznek :.

szept. 15, 17, 18~im. Szerdan es
szombaton, del ben es este szabad enni hust, de csak ('F;'~:~er
^^ ^
szabad jolakni, Penteke.
_TI
^
szabad enni hust es csak e9!Jszer szabad jolakni, 'Kantorboj-
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t6k napjain
pokert.

irnadkozzunk

Reszveteli

j6 pa-

I

jegyek a Nagy-

!

.gyi.ilesre kaphatok
a plebanian .:
Ezekb61 fedeulik
a Nagygyiiles
kiadasait, amelyek
W osszeqre
rmgnak. Minden
katolikus bclatja, hogy ilyen sz. celra
valarni
aldczatot is kell hoznunk,

lldomanyok

a nagygyiHes

koltseqelre

: br. Orosdy Fulop 1
milli6, P. Bachlich Metod 50(:)000
Molnar Janos
apaiph~banos
ez er, Novak-Sander
esp, plebanos, Varga Mihaly apatplebanos
500 000, Vezer [ozsef esp, plebanos
400,000 K. Nagyk6rosi
egyhazlanacs,
Pusztay
Janos
plebanos 300.000~300000.
Markovits Sandor esp. plebanos 200

500

ezer K. Abraham

Erzsike,

Peer

Leo prern. k anonok, [aszberenui

I

Ldsz!o plebanosnak.
Mikor ezuton is koszonetct
[fejezi ki a Bi:"
zottsaq, -egHuttal 6rommel es halaval allapitja meg, hogy a nagygyUles eldkesziteseben
mindenben a legl}ag!:lobb joindulattal
talalkozott. 19y a kivilaqitas, diszkapuk. stb. kerdeseben.

A szolnoki dalardak
mind
or6f!lmel
vallalkoztak,
hogy
nagygyiilesen
kozrermlkodjenek,
Mar font jeleztuk, hogy a Ioqadtatasnal a Millenium es az Oszszetartas enakkara enekel, a Mav.
munkasok gyillesen
a MiIlenium
cnekkara
enckel, a varrnequehazan pedig szept.
8-an
delei6tt
Iel 11 orakor a ferfiak gyiilesen

a

a tutohaznak

kara. }\ gyilles

Osszetartas cnekelejcn
.Hiszek

egy Istenben"
es' vcqen
" Isten
aid meg a magyart I enckli.
U

1\ vartemptomban

fer. r, zarda, Szabo Ilona, Zeff'er
Istvan 100-100
ezer K. Folytatjuk. Halas koszonet a meqerto
lelk eknek.

szept. 8-iki
9 orai f6papi
rnisen
Novothny
[eno polg. isk. eriektanar
vezetesevel a vari vegyeskar
enekel,

.K varos reszerol
a naqggyliles
elokesziteseben
a legmesszebbmen6
szivesseqqel
segitette a Bizottsaq
rnunkajat dr.

}\ szolnoki iskolak osszes
. kat. novcndekei
szept.
7-e.n d.
u. 3 orakor qqiilekeznek iskola-'
ikban, hogy HZ iinnepelues
fogadtatason
rcszt vegyenek.
}\.
kulonfele iskolak
kat. novendekei a szept, 8 iki cl e. 9 6rai

Toth Tamas polqarmester, a hizottsaq vllaqi elnoke es dr. Kerckes
Sandor
f6jegyz6.
Mint
masker, most is keszseqes volt
Sosterits Zsiqrnond
varosqazda.
l

H. s enlnoki kat Nagygyiir:eljaira a vdrosi tandes 10

ru I

I

lroronat szavazott

utalt 11.1 az Elokcszito
egyhazi

elnokenek,

meq.cs
Bizottsaq

P.

Lombos

tcmplomteri

taborimisen jelennek

meg, kiveve a polqari
fie, realqirnnazium
es kereskcdelrni
iskola novendckeit, akik ugyanakkor a varternplomban
hallgatnak
sz, rniset Este 6 o. korrnenet.

Jl ngHvanos
a .szolnoki
(Millenium-

diszg!:liih~sen

.. egyesitett

dalardak

Osszetarta Jparos Da-

larda] enekclnek.
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Szeretnek [ezusnak

II'

mint szerzetes pap

·1'

szolqalni,

i

·

;r:==;~~~~
a

I

radio es villangszer~lok
Maria~u. 2468 sz.

Ulirlden-I

Rakt~ron
tartunk'
nemii villarnos, szerelesi

de szilleim szegengek.

I S radio

·

'I·

'"

:~:d:a:~:d~;:~o

e:eal~::~

ko n 9 v e k ariit megadjak?'
Rdomanyaikat alaaatta! ke-·
rem a plebantara, .

lszol

alkatreszekat,

ego

rokat,

1

.

testeket,

t

I

lJOl):tJ:lJ:OllUllfllJ:l_a

1

..

If

es

csitla-

~1!!~:.e~:;I

IJ,
I CSOLL.RK
IS . z
I

Ii

rOfOsses

FERENCJ:(

noOiLdNivaohiKruhilza .

Szerkesztesert e~ kiad*sert
felelos

P. M,ajsay M,6r•

....-

'............\
!

:

i ..
.JegyezteSS€ e16
I• tankonyvsziiksegleteit

i•
! Varga J6zsef konyvesboltjilban, Gorove-u. ;
•
••.............•.........•••..•. ~..........•................._ ..............•••

SZLEZAK

LASZLO

HARANG-ERC<JNTODE,
HARANGFELSZERELES
.
HARRNGLABGyAR

Budapest,

VI., Franqepan-utca

ES

77. sz.

Telefon: Lip6t 913~53.
(Sajat hazaban.]
1\ nyugati p.-uA61 indu16 BUR vasuti ,.Orhaz« meqallohelp. 1\.B.C.l. kocsik
1\z 1900. evi parisi vilaq-, az 1921, es 1923.' evi vas- es
gepipari kialtitason arangeremmel es az 1925. evi kezrmitpari kiallitason m, kir. allarni diszoklevellel kittintetve.
Szarnos egyhazi ellsmero level.

Nyomatott

VARGA JOZSEF

konyvnyomdajaban,

Saolnok,

Gorove-u

.,.

HITBUZ6ALMI
III. evfolgam 18. szain.
1926. szept. h6 15.
..--

Megjolonik mindsn ho 1. US15.

ES

TARSADALMI LAP SZOLNOKON,
Szerkeszti :

P. Majsay

.Mar ofm.

Szerkesztoseq

Fmucfantli

Tarss zerkeszto :

P. Raffinszkg Bomuald ofm.

Haaa

es kiad6hivata!

nleMnia

SzolnoK
.

Kiadotulajdonos :

PareDcrentli ziirda Szolnok.

fete ...

Mint tavasszal az olvadas idejen, iIgy zuhogott a lelkekben a tel utols6 erolkodese, mikor kesziiltiink nagy napjainkra. Megjott a tavasz tis. a folbuzogo ezer bimbo batran
tort ela a katolikus elet tajaira. A lelkesedes vitt, ragadott,
.iI} hajtasokat fakasztott.
Mindenje161 melysegek ttyiltak meg, melyekbol az Ur
illata erzik. Hangok- olvadtak ossze edes zenebe, hogy a szivek titkos muzsikaja kint is hullamozzon. A dents kek bolt
szeliden karolt folenk tnesszi tavolsagaval, mint a . josagos
/sten 'biztat6 tnosolya. A fenyben uszo torony az ejszakaba
sugarozta, IlOgy itt az E.g magahoz olelte a fokiet.
\
Milyen }6 igy simulni a szent vilaghoz es megpihenni
az orokkevalosag kttszobenl A katolikus igazsagok nagy erejevel igy folvertezkedni es megvilagosulni val6ban a mai elet
megnyugvasa ! Mintha kaba lelkttnk harmatos reggelben fiirdott volna, llgy erezzitk magutikat. Valamit kezdiink eszrevenni: nagyon eltevelyedtiink hazulrol ! Jol esett visszaterelodni
Krisztus kozelebe.
",.

Ara 1500, negyedevre 9000 korona.
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Most itt vagyunk naiad, Uram! Kinyilt szemmel nezunk
es fogekony szivvel hallgatunk. Vegighullamzott rajtunk a nagy
napok melegito fenyaradata. vittanasainai konnyeob lesz ezutan Hozzad kiizdeniink magunkat es melegsege folemel
Szived dobbatuisaihoz. Szent Ferenc szerafi szeretetevel kezdjiik megerezni nagy hivatasunkat : Isteniink vagy mindeniinkben es Szerinted iranyul mindeniink I
mm .

...".....
Stigmati~aci6.

Sz, fevenc megkapja Ksiszfus sebbelgeit.
Otlando dei Cattani gr6f 1213~bari ajandekozta az -!\ssisibeli Fe'
rencnek La Verna hequet, ahova az 1224. ev nuaran
tarsaival isrnet
felment, hogy ajtatos szokasa szerint neqgvennapos
b6jttel keszuljon
sz. Mihaly unnepere S nehanq nappal a szent Kereszt Ielmaqasztalasanak iinnepe utan Isten a rnennuei orornoknek oly rnerhetetlen
cdesscqevel halrnozta el sz. myankat,
hogy szivcnek a Krisztus szcnvedesci utan valo vaquakozasaban
.Jme megnyillott szerne el6tt az e.g
es a hajnalhasadas orajaban egy szeraf szallott le hat ragyog6 szarnunual az egb6J s amikor a csodalatos jelcnseq
kis id6 rnulva eltunt,
szent Ferenc sziveben az Isten irant valo el6 szerete1nek er6s tiize
maradt hatra, testen pedig a ielenscq ott haquta Krisztus szenvcdeseinek csodalatos nyomait s rogtol1 azutan kezcn es laban szegek he'
Iyei mutatkoztak. Kebelen jobboldalt landzsadofes helue ; forradas nern
volt rajta, hanern piros folt, amelyb61 ver szivarqott
s atitatodott szFerenc ruhajan, 0 azonban minderr6! nem szolt semrnit testvcreinek .,
betakarta kezeit, de labat nem tudta tobbe a Ioldre tenni. A testverek
eszrevettek, hogy ruhaja veres s ekkor rncqertettek,
hogy oldalan.
nernkiilonben kezen-laban a mi Urunk [ezus Krisztusnak, a Kercszt•
refeszitettnek valosaqos sebhelueit hordja." (1224, szept. 17.)
I

. 1\ parizsi Louvreban mai is orzik a kepct, amely az 1276-1337.
kozott viraqzo florentini iskolabol
kerult ki s a keptar jegyzekeben
"Saint Francois d' Assise recevant les stigmates"
cimen van Jeltuntetve. Ennek a kepnek a mez6je tulajdonkepen ket. egyenl6tlen reszre
van osztva. 1\z also, kisebb mez6nek harem egyenl6 nequzetebcn
harem naquszeru es reszbcn
tortenelrni
jelentosequ
mozzanata van
feltiintetve szent Ferenc at yank cletenek : az elson gyonyorii szinekkel van ecsetelve III. Ince papa alma, arnint latja, hogy szent Ferencz
a roskadozo
laterani bazilikat vallaival fenntartja;'
a rnasodikon

l
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az a jelenet lathato, arnint szenf
Ferenc tarsainak
kiseretehcn rneqerosites veqett atnuujtja requlaiat
a papanak
s a. harmadik
azt a mindnyajul1K altal ismert kcdves es kozvctlcn
kepct mutatja,
amint szent:
Ferenc a madaraknak
predikal. A Ielso es naquobb
mezonu csak egy
motivumot
abrazol, arnelu cpen
czert f6targya az cqesz
kepnek : a:
stiqrnatizacio,
.'
,
Szent Ferenc at yank Krisztusfol
nuert sebhelyeinek
unnepen melueditink bele clrnelkedo
gondolatokkal
a kepnck szernleletebe,
arneluriek nuoman visszaszall
a lelkunk Alverna hegyere,
ametuen
a meg. [elcnt szerafnak
fenyetol
kiqqulladt
es lanqqal egett az Ujszovetseq
csipkebokra es szolt belolc Krisztus Fercnchez, - nerncsak szolt, hanem rneqjelolte
ot szenvedcseinek
szent
jegyeivel,
ugy, hogy
kiverodtek
testcn, kezcin, labain es oldalan a szcrafikus
szeretet
szent
ihleteben
a szegeknek
helyei.

Oh

aldott Alverna, tanuja voltal a nagy csodanak,
arnely Krisztus keprnasava tette azt, ki cleteben es cselekedeteiben
lcqinkabb mcqkozelitette az orokorszaq vcqtelen hatalmu es bolcsessequ Alkot6jat ! Melto vagy ra, hogy; ha maskcnt nem, az ernlekezes
naojan lelekben
mi is elrnenjunk hozzad, arnikent evszazadok
ota .az ejszaka
szcnt
csendjebcn
eijarnak hozzad a La Verna-heqqi
kolostor
lak6i,
akik
csak egyszer
mulasztottak
el az ejfeli latoqatast
s 'ime rnasnap.: a hoban visszamaradt
labnuornok
mutattak,
hony helyettilk
az erdok vadjai gyulekeztek
a szent helyen ossze.
La Verna, sis beata l Alverna, legy
boldoqsaqos!
Szent
Ferenc
At yank, szeretetednek
tuzevel sebezd meg szivunket !
-dr.

A Szolnoki Katolikus Nagygy.iiles ..
Elokeszuleti megjegyzesek.
Embereink
meg mindig a reqiek : azt hiszik,
ha bizottsaqokat
alakitunk es nagyokat iqerunk,
akkor
mar
kr szcn is vagyunk!
Ami
hianu a nagygyillesen
mutatkozott,
joreszt innen szarrnazott.
A masik
baj, hogy keves az onzetlen rnunkas az Ur szoldjeben.
Egyik ilyen,
a rnasik olyan iirugy alatt szep csondben
felre vonul. Mit bantia ot, 11a.
az az egy par ember ki is dol az erofeszitesben
I Aztan
erzckenue, dunk, mint rendesen,
a szent ilgy rovasara
is! Meg Isten sz. dolqaba
is mas szernpontokat
csernpesznek
I Hala Istennek! mindezek
dacara
akadtak igazi lelkek, akik mellettunk
allottak szinte emberfeletii
rr
kankban : tanaccsal
es meg inkabb seqitseqqcl.
Az utols6 napok eroltetett
menetben ! haladtak.
Marks
Lip6t
ker. isk. tanar, a bizottsaq
titkara kereskedelmistaival,
Harsanui Ferenc
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es Csorba M.iklos stb. szinte reggelt61 estig dolgoztak, hogy az irodai
es az elszallasolasi il~yek rendben legyenr>k. Sokan . haqutak a jelentkezest utolso pillanatra, ami szinten nern kis gondot okozott a bizott.saqnak., Akadtak szivtelenek is ep az elszallasolasnal,
sokkal tobberr
.,
.az aranuos j6 lelkek, akik szornorkodtak, hogy senkivel se tehetnek jot.
Fogadds az dllomdson.
.
Valosaqos irodat klvant, hogy Iermakadas ne leggen. A vcndeqck elheluezesebcn
nagy segitsegiinkre
voltak a cserkeszek, akik.
minden vendeqct szallasara kalauzoltak, A.z iranuitast T6th Istvan polq,
isk. igazgat6, Harsanui Ferenc stb, eszkozoltek
nagy odaadassal. 1\
magas vendcqek tiszteletere az allornas epuletct Borsi Lajos Mav fo-miivezet6 diszitette
tel. 1\ diszleteket
Mathe' [ozsef muhelufrinok
-eszkozolte
ki. }\z Eqqctertes
korenck
qazdaleqenqeibol
banderiuin alakult es. vezctte a diszfelvonulast,
}\ Constantin-Iskolanal
a
novcndekek ncveben
Kirschenheuter Erna udvozolte a Fopasztort. 1\
.templomnat
P. Lombos Laszlo plebanos a papsaq
elcn fogadta a
·meg!:jespiispokot.
A nagygyiilesen az orszdgos lapok szerint 30.000 ember vetl
.reszt. Kepviseltette
magdt az egesz Alfold : papsdga es hivei dltal ..
..Ezt koszonhetjuk reszben Szolnok
kedvez6 helqzetenek,
reszben a
szep programmnak is.
A Nagygytiles jellege es szelleme.
1\ terences jubileurn onkentelenul
hozta rnaqaval,
hogy az
·egesz Kat. Nagygyiiles cukarisztikus szellernben
alakult ki. 1\ szeraf
szeretet a koztiink el6 szentscqi [czusnak minden gyUlesben talalt heIyet. 1\z igen szepen sikerult ejjeli szcntseqirnadas. a kozos S2. aldo- '
zas es az esti szcntscqes kormenet mind nagy: Imadunk,
aldunk
es'
szereturik Tcqed -. volt. Hlsszuk,. hogy nern hiaba I Veqre rneqertik
es meqerzik, eletukbe
es qondolkozasukba
is beviszik a lelkek 1\1'verna szeraijanak csodas lclkuletet, 1\ szerafi, a ferences szcllernmel
kimondhatatlan sokat nuer a vilaq I
A nok gyulese.
Dr. Gosszmann Ferenc fsz. puspok szcrint rna a leJkekben is osz
. van, 3> lelkek is hervadnak, mert nem talaljak meg a harrnoniat, A rnai
nok lelkebol hianuzik az eszmenuiscq.
S rnert fires, nem az aldozatos
csaladi eletbcn kcresi boldogsagat, han em' az elvezetekben
es a divat
majmolasaban. A nok terjenek
vissza az igazi ruii eszmenykephez :
Mdridhoz es teremtsek meg a tiszta csalddi. eletet, rnelu a tdrsadaLom
egyediili biztos alapja. Keressck a n6k az anyag heluett a lelket es
ferditsanak rmivelesere tobb gondot, mert csak lelkileg edzett nok nevelhetnek eros, cqeszseqes nernzcdekct es menthetik meg a hazaf.

..
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Dr. Ernszt -Sdndor protonotarius,
nernz. .g!JilL kepv.: A noi
meIt6sagnak megorzese
jelenti az .iqazi not. A, s,zen.v.e-dely ·onZ€S~
alazta le es J ezus aldozatos szeretete ernelte fO.1a not arra a meltc-.saqra, ameluen mindadaiq mcqmarad, ameddig a^ krisztusi tanokat koveti, A rnai
rnaqa rontia Ie sajat meitosagat, .mert
01yan' utorr
Alir, arnclg rornlast cs erkolcsi Iertot jelcnt. A kalolikus n6k alakitsak at ,(I
modern not ugy, hogg (j' csaiddbo .es kozeietbe 'beviszik a Ktisziusi ·hitet. Eljenck a .nok igaz~ .gyakorlati eletct es ct5m6rUlj{ml3k ket. szerva-.
zetckbe, hog.y f6lvehessek a harcot a harnis mfiveltseggeL

no

Dr. CZf!pik Gyala, szerkeszto : A sz. rniserdl szolott, mJ1~Il1 pI
ota a katolikusok ercforrasa. Amelyik no a SZ. mise.altar
^ erot, melegseget,
gyakran emelkedik ,/stenhez, az
tiirelmes -sz,clid'fYrl1'ei
visz haza, Ellenfelelnk . az Oifariszeniseg imadaS!St !ba\lv:iI,n:!1~madasnak
katakombak

mondjak,

de cz benniil'lket nern zavar,

hiszcn

ismerjiik,

Jezus :szav:~t

a ..8Z. mise

es a hagyomanyt KX· szazad ota . .Igyekezziink

sie'rtar,til ....;
, tasafba hatoln! .es .akkor e~mlie nag'yobb lelki haszonnal 'jil,r.a ,SIZ. mii~e·
.hallgatasfl. Ennek el6iegitesel:e
adtak kJ l(j fmisek6i'l1YM~@t
triB9yart1J: "
Mdv. miihelyi ee egyebb mnnrJ<eisok gyiilese.
\

~el~g otihoni~ssaga ' jellernezte. J61 esett a munki1ssag!1;;1·~
•.
hogy kiizdelmenek, verejtekes kcnuerkeresesenek
helyep ildvOzolhett~·
meqqespuspoket,
dr. Hanauer .A.. Istvant, aki Iqazi utoda az apostolcknak. }\z· Amerikaban [art fopasztor az amerikai rnunkassaqnak papsaga irant va16 szereteterol
e~ aldozatkeszseqcrol
beszelt,
m~r!y~t..
templornokat, iskolakat es kat. intezmcnucket fartanak fcnn, Ott levp,
vereink crzik, hogy a pap cs a rnunkassaq egyii~e t.artoznak. Ne engedjiik rni se, hogy idegenek cket verjcnek kazen'k 1M.egj.c1ente'k imeg:
Horvath Gy6z6 dr. fsz. piispok, Samariag Lajos mav igazgato, Gyenes.
Kalman mav. fofeliigyel6: szakosztalufonok, dr, Zsemberu istvan, v. {is-ispan, P. Urighvary Antal tartomanqfonok,' dr. t6~h Ti:mra'spo·I~'{mriester.,
dr. Kovats Sandor pirspok! titkar, P: Schrottq Pa'i' budai bazfonok, 'P..
Borsanui B~I::'IZS szerkeszto, P. Lornbos Laszle Mzf6116'k-ple'M:nos.•.
. 'Tre:x;Ier.Albert rnav. f6feliigye16, . a,llomasj6nok, sZ'eke:si Mathe 16isef"
mav' f6feliigyel6, miihelyf6n'Ok, Cserjes Kafol!:! 'l'J;1'ay: 'feli.igy~lo, ffit6'Mz:'
'fon6k sth, es kb. 2000 munkas.·
.
.
,
Petainek J6zsef mk. fomernok S2. Ferenc hiJ.rom f6er'enyer§t
beszelt es gyakorJati utmutatast adott, mikent siet~~zek ,m,eg' a .IUi.trl:,'kasoK farsaTkat a kereszh?ny munkas mozgatmaknak.
His~ s.bkat ~~a~
restseg, V3.g1-l ^
a kerdesek hel!:jtelen beallitasa tart vis~zl;). Fri.ihW~f.t~
:M~tyas nemzetgyi.ilesi . kepvisel6 szeriilt 'mar azerf is jbbnan hihet#~k~
a· munkasok a ker. munkas vezerekr:ek, inert azok, mint 6 'ista
)
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"

':'.

,~ . ~

'1

, .. ;,,';

'ri~p"

298
gyermekei
es igy terrneszctszeruen
jobban is huznak ahhoz a nephez,
amelyb61 erednek. Mig a bevandorolt
rnunkas
vezerek
jelke' nagyon
is tavol van t.6liik. Csik [ozsef . nemzetquulesi
kcpviselo
szerint sz .
.Ferenc-lernondasa
riern a munkasokra
vonatkozik.
}\zQk mondjanak
le
.akiknek van mirdl Iernondaniok
es rneqis rneqmarad
nekik
tisztesse'ges me'qelhetesuk,
Ha a toke, stb. nern
tulches,
hanern a munkasnak
.meqadja, ami neki jar, akkor oldodnak meg a kerdesek. Vegul Farkas
.Istvan may. fornernok,
a munkas gyiiles szervezoje,
koszonte
meg a
.maqas vendcqeknek meqjelenesuket,
a szonokok Iaradsaqat' es orommel allapitotta
meg,
hogy
a rnunkasokat
a katakornbak
szeretete.

'Mti ossze ...
.A kulturesi.

Almdsy Sdndor foispan koltdi velds megnyit6ja utan Pdzmdny
-Gyurka bravuras zonqorajateka
gyon!::!orkodtette,
a kczonseqet,
Majd
.dr. Totti Tiham'er 'e~iyetemi' tanar tartotta TJ1eg unnepi
beszcdet
nagy
.tudassal.

Ramutatott adatok felsorolasaval arm a reg! iqassaqra, hogy
leqnaqqobb
tudosok es rnuveszek hithu, sot buzg6
katolikusok, ke.rcsztcnuek.
Hiszcn a hit vilag10ssaga
szarnuakat
ad a tudosnak es . Ii
:muvesznek,
Magasba
emelt Ielkunket
dr. Szekelyhidy Ferenc a m. k.
-Operahaz orokos taqjanak muveszcte ragadta meg tovabb, mintha sz.
Ferenc
pacsirta]a enekelt volna Francesco csodasan rornlatlan derujevel. Szinte elfelejtettuk onmaqunkat
a tiszta elvczet rnaqas vllaqaban. I
Vigh Endre varm. t. leveltarnok rmiveszi csello-jateka
fejezte be az ..
,estet, ,m!el!J1H~k szepscqes
hullarnai onkentelen
vittek 3 hiveket a tempIornokban
tronolo J ezushoz. '
,3

Az ejjeli szenisegimddds.
'.A ,NagytempLomban
'szentebbet

(
szept. 'l-ei: este 8 'orakor tctte ki a LcqFeher Andrds szentesi apatplebanos.: Uquan-

,nag!::! seqcdlettel
.akkor kezdedott
a sz. Janosban is. Mindket
-totttIk, l;lOgy messzirdl hivoqassak a lelkeket

tcmplom

tornuat

a szcntseqi

J ezus

kivilaqi-

irnada-

.sara }\ hivek -rneqertettek a hivo szozatot : eg)esz

ejjel teli ternplorn
.imadta az elrejtezo Istenseqet, a gy6ntat6szekeket
pediq estetol remJelig
.allottak !total a bfinbanok,
Orvendetes,
jelenseq,
. hog!::! a szervezeft
.szentseqimadason
86 ferfi vett reszt a szolnoki Ierfi konqregacio
ve.zetesevel, .Ezek
,koziil 6 6.rat ajtatoskodott
eg!::!, 5 orat egy, If es fel
:,6rat,' eg'y', If 6rat 2, 3 es fel .orat 3 stb.' Irne ferfiaink
se sajnaljak az

I.

idot 1IZ, IJr [czustol» Ez nekiink nagy orornunkre szolqal,
j6vQ, ,jelet' l~tju~ benl').,e: }\ ferfiak szentsegim,adasat
igazi
Iktil~het
Fwkas /stvdh maY. fomernok,
prefektus
es
:szervezre.

merta szebb
apostoli
lel-

Czdgdn Lipot

299
A fopapi

tnisek es a kiizos dldozds (3000).
Szeptember 8-an harem helyen is volt egyszcrre : a nagytemplomban
Hanaer A. Istvdn dr. mcquespuspok
nag)1 seqcdlettel,
mely kozben gyonyoriien cnekelt Bosnyak Istvan es a vegyeskar.
P.
Oslau Ozswald ferences hazfonok ^
a ferences akaratot ^
es qondolkozast
siirgette bcszedeben es akkor uj eletre ebred ez a tespedt vilaq. A
templomteren
dr. Horvath Gy(Jzo fsz. piispok celebralt
es P. peak
Szulpic bcszelt elraqadon sz. Maria tiszteletcrol,
mint a kat. mozqal'mak eredrnengenek biztositojarol. A varban dr. Gosszmann Ferenc fsz.
'piispok pontifikalt utana az ifjusag tartotta g~iileset, meJyen dt. Totti
Tihamer cs Korompay [ozsef szolottak az ifjusag egeto kerdeseirol, az
'.ontudatos kat. ifjusaqrot es a szcp eletrol, melyet Krisztus kivan tcluk.
fubildris diszgyt1les sz. Ferenc VII., cententuitiuma alkalmdval.
,
Sz. Ferenc III. .rendjenek taqjai szerveztck es kb. 3000 ember
vett reszt raita az Alf61d kulonbozd reszeirol.
Valarnennuien
el6 bizonuitekai annak, hogy sz. Ferenc szellerne mindinkabb tobb lelkct
boldogit.
P. Unghvdry Antal tartomanufonok
kedvcs
meqnqitoja
,utim P. Schrotly .Pdl budai hazfonok vazolta azt a .nagy es neveld
hatast, arneluet Alverna »nagy es szent koldusa«,
Krisztus igaz baratja .szerenq es egyszerii lelkevcl, szegenysegevel
es szerafi szivcvel
a vilaqra 9ljakorolt 'es rna is 9ljakorol. Peiainek [ozsef m. k. fomernok
.a mai vilaq szerneben miluen a ferfi es Krisztus szerint milyennek kell
Jennie. Eros fcrfi, aki rninel kozelebb van Krisztus, s,z. Ferenc szcllernehez, A III. rend erre .akar nevelni. P. Borsdnyi Baldzs szerkeszto
kifejtette,
hogy a mai kor bornlaszto vilaqnczete . es I a felrevezctett
.
.Ielkek leqjobb orvossaqa az angaqiassaqbol
.f61emelkedo,
tiszta es
'eszmenulseq fele toreked6 Ierences harrnadrendi szellern, mely az elet
.zurzavaraba allitja sz. Ferenc rnosoluqos lelkuletct
es a f6ldieket fl
Nagy Assziszii szernevel kezdi ertekelni.

A ferfiak gyulese.
regen gyiHt egybe annui qptu-datos lelkes katolikus, mint cpen a Ierfiak gyiil(~sere; meluet a ferfi
.konprcqaclo rendczett, Nerncsak Szolnok, hanern ^
a videk java katolikus
ierfiait is ott lattuk soraik kozott, A gyui¢st sz. Ferenc gyon!:joru elet~
bolcseletevel' npitotta
meg Almdsy Sdndor friispan. Majd ..dr. J(rtig(!r
.Aladdr iig!:jved szolott a hit cs tudas . viszonqalrol. Szcllcmesen
¢~
meggy6zoen fejtette ki.: hogy a hivo tud, a hitctlen csak tapoqat.. .a
.hivd alazatos es megis bilszke, a hitetlen kev'el!:j es [ires. Szolgyem'y_
Ferenc dr. a21 Oltariszentsegr61 beszelt ahitatos hittel. es egy elmeriil6
~elek ihletevel, hogy' a rcrf!ak a szentsegi Jezusban keressek. ferfi leI:A varmequehaza
^

diszterrnebcn
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kiik erejct cs rneqnuuqvasat,
Dr. Tiefenthaler jozse]: kicmelte milycn
fontos, hogy a vilaqiak a papsaqnak scqitotarsai legyenek
a modem
vallasos clet kovetelrnenueinek mcqvalositasaban
Siir§ette a szervee'kedest, de a rneqlevo szervezetek
alapian ne azert, hogy rninel tobben
lehesscnek elnokok. Vegul dr. Horvdtli Gyaza fsz. puspok
koszonte
meq .a szonokoknak
a gondolatokban , gazdag beszedeket.

A Kat:

Legettyegylet gyCz(ese.
Dr. Vanyek Bela elnok a szolnoki
legen!:legyletn~~ nagy' I'JIl:1Pkateret szabott ki, mint arnelu az Alf61d egyik Ieqfcjlddobb varosaban
van. Pozsds Ldszlo a legeny~khe4
lcqeriues arnbicloval es lelkes~~¢~;.;
sel szolott, hogy torekcdjenek meqvalositani a Leg~n!:leg!:llet eszrnejgt,
Dr. Kenez Bela nernzetquulesi
kepviselo rernenuet az ifjusaqban
Iatja,
arnelu visszasaerezheti
a regi nagy hazat,
ha mindcnben
katolikus-es
magyar. Pinter [ozsef U. elnok : Le kell vetni a reqi ernbert,
Ie kell
vetnie annak, aki a- Kat. Legenyegylet
taqja akar lenni. A ~ het fobiin
heluett g!:lalwrolja az ercnuekct. Kiilonoscn lelkiikre
kototte az irnad ..
saqot, amelluel az eletet atalakito keg!:)elmekert esdcklunk. Vegiil kcrte-.
HZ iparossaq \ partfoqasat.
Nemes Czike Gabor okl. gepeszmernok~
A rnunka es penz erteket Iejteqette
az Equhaz
Ielfoqasa
szerint,
Nerncsak az itteni jutalornert, hanern elsosorban az orok hazaert dot ..
gozlmk. Nagy szerctettel ovta az ifjusagot lelki eg!:jcnsill!:lanak elvesz ..
tesetol. P. Raftinszky Romudld II. elnok zaro beszcdeben rneqkoszente
a szonokoknak faradtsaqat es a kozonscqnek meqielcneset. Surqette 2;
lelkek
helurezokkeneset,
amelu leqfobb kellek a tarsadalorn
meg'"

ujhodasahoz.

.

Hanauer A. Istvdn megyespiisptik : Minden gyiiiesen rneqielerrt
es fOpasztori szavaval a g!:lakorlati, .•a cselekvo katolicizrnust si.irgett~
rnindenutt. Hisszuk, hogy hiveink szeretettcl
Ioqadjak
az apostolok
Utodjanak intelrnet es a tarsadalorn
valarnennui 'retege'ben
a hite'let,
viraqai ngilnak josagos szavai nuornan.
!

A ttyilvdnos

diszgytiles.

A hatalrnas piacteret szept, 8-an egynegyed
4 orakor mar be'-,
toltotte a kozonseq, arnelunek soraiban Hanauer~.
Istvdn meg~es;;',
pii~p.ok6n, dr. Goszmann Ferenc es Horvath G!:l6zo dr. fsz.piisp61;:okoh;
kiViiI dr. A.imassy Irnre gr6fot, P. Unqhvaru . Antal
tartcmanpfdnokot,
dr. Toth Tihamer eg!:let. tanart, dr. Erodi-Harrach Tihamer kepviseldt,
lo6'd]J Nli}\16s penziig!:liJJazgat6t,
dr. Kiss Er,not, Balazsovich
ErliQ"I: :e}
U,szkart, Navag Kalmant stb. lattuk. .'
" ," "
~;i
D,i. Toth' Tamds polgarmester.
megn!:lit6' beszedeben
lel'kese~
hangoztatja,
hom} a techn\kai miiveltseg mellett 'oKvetleI1 sz.iikseg~s

.

.

ia
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JeIki nernesules, mert kiilonben az eqesz kulturanak
nines lelke. Hqlfer Istvan v, miniszter ramutatott a sajto nagy hatalmara ~s komol,ya,~
hivta fel a kozonseqet a keresztenu katolikus rnaquar sajto partoliisarar
Ez kulonben Oszentseqe legkomolyabb
ohaja is. Hiszen hiaba ep,ql '
ternpl om, iskola, ha a rossz salto elvonja bel6liik a lelkeket,
Dr. 'Czettler lena nemzetgyill. kepv : }\ tortcnelam soran a,t;,'E,9:M7
~aZ irany'itotta azt a kereskedelmet, amely meltanuos arakat igyek~~<?tt
letesiteni -' parancsaival, melyek a meltanuossaqot, . iqazs aqossaqot es '
rneqertest silrgetik. }\ vilaq a tarsadalrni es qazdasaqi bajokbol Ii kat.
cgyhftz elveinek alkalmazasaval labolhat ki.

Dr. Kenez Bela nemzetgyill. kcpviselo a cselekvo katolicizmusra
serkentette ^
a jelenlevoket, Bebizonyitotta
statisztikailaq,
hogy ^
a kat.
Egyhaz elvei mennuire eloseqitik a nernzet
erosodeset, Viszont
ahol
nines ^a szigoru egyhazi felfoqas, hogyan pusztit
'az
negyke" szemla^
tornast. }\z a nernzet aJI es fejlodik, arneluik a kat. hitelveket komoJyan veszl.
P. Dedk Szuipicz fer.
hdzfonbk fellepeset
altalanosan
vartak,
^
^
Ejjeli ^
es- reggeJi beszedeinek szepscqe egyszerre meqngerte ^a hiveket,
Sz. Ferencrol kezdett szolani. Ugy ornlott ajkarol
a zarnatos
magyar
beszed, rnintha nem is gondolkozna.
Lelkesulten
lepta belenk, miluert
volt sz. Ferenc at Egyhazzal, meg a legemlszeriibb
pappal
szemhen
is, mert bennuk Krisztus helyetteseit,
Ielkentjeit latta.
Hanauer A. Istvdn megyespilspok
zarobeszcdeben
ernelkedett
szavakban
ernlekezett meg Krisztus kiralusaqarol,
es egy uj torvenyt
surqetett, arnelu a pdrbajokat
meqsztintetne es a hdzassdgi elvdkisok
ellen lenne. Ha a magyar katolikusok
osszefoqnak, nemcsak a lelkek ...
ben, hanern a kozeletben
es a torvcnuekben
is Krisztus fog uralkodni.
...

A szeniseges kortnenet.

I

•

•
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Ritka szep latvarn; volt. Va9!:l 5-6 kozscq loboqokkal vet! reszt
A hatosaqok elen Almdssy Sdndor
Ioispau haladt diszrnaquarban.
J\.
[elenlevek joreszcnek kezeben ego. gyertya
lobogott,
hogy kifele is
jelezzek, ami sziviiket eltoltotte.
}\ pazarul
kivilaqitott
utcakon es
hazakon, .~. Jenyozonben
us~o lornyon ott ragyogott
a megdicsOillt
Krisztus mosolua, melget e ket nap minden
orajaban hoven osztog£!.;
tott .. Becslesunk szerint kb. 12--15800 katolikus kiserte diadalutjan at
.Oltttri,s~el1~seget.

l/idh.a.rzgolS,.
, . Hanauer

A. Istvdn megyespuspokiink
nagy oromenek adott kifejezest, h09!J a Szolnoki Kat. Nag-ygyUles ilgen szepen sikerult, }\ plehaniai hivatal viszont halas szeretettel
koszen! meg mindazoknak
k6z-
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rermikodeset,
akik barrnivel is hozzaiarultak a NagY!lyilles
sikerehez,
Elsa sorban hala es elismeres illeti Szolnok varos' lelkes p@lgtir~es~
teret, ,dr. Totti Tamdst,aki nemcsak
a leqmesszebbnreno
kozremi!kodesevel, han em a Ierfiak kozos sz. aldozasan valo reszvetelevel is
megmutatta,
hog!J kat. Equhazunk lui es raqaszkodo fia. Barcsak mindig megmaradna
kcdves hiveink kozott az az osszetartas, ami a nagy
napokban rnutatkozott!
Ilucn medon Ihamarosan
mil'litn hitelete hehetne
.Szolnoknak es a papsaqnak is lorome Jenne meg, a i'egterhes~h~ mun'· "kaban is. 1\dja Isten l
•••••••••
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Ferences ttyelvtudos.
P. Mense Theophilus nernet ferences misszioearius ,elkes-zitette
nevi! indian torzs 2000 szavu szotarae es ezen torzs
mutnoloqiajanak
lexikonat portugal nuelven,
Bahiaban adjak kli Mu .. \
duruku-nuelvcn mar elobb [elent meg tole a katekizreus
cs e:gg hitbuzgalmi ~onyv.,

a 1\'\udruku

)'

#

Kinai jerences zdrda.

,

e:

'1

Mar a rnult szazad veqen
meqkiserelte
/!)'t#l-Sanszi, apostoli
vikariusa, h6gy a kimliak szarnara koIostort alapit, ameIybel1t a benszulottek a Ierencrendbe beoltozhessenek.
1\ boxerek lazadesa azonban eltiintette a flatal tclepitest, sot a puspok mag a is vertanu lett.
A terv most valosult meg. }\z 1925. ev Porciunkula napjan Tung-eulkowban '; klerikusnoviciust es 5 laikusnoviciust -oltoztettek
be. Azota'
tobben is jelentkeztek, Behoztak a kolost~ri napirendet
es naponta
hanqaik a kinai ujoncok ajkarol az unnepelues
kari ima Isten dicsditesere. (Kipa). 'De ezt a zardat fel is kellett szcrelniI Es miMI?
.

I

l

..-

Szent aldozas.
BoIdog orornmel lattuk, hogy a Kat. NagygJ.1il1es alkalrnavel
szepternbcr 8~an kb. 3~OO aldozo volt. E szep eredmeng
mellett a
hibakat is latjuk. Vannak' kiilonckodok, akiknek sohse jo a tobbivel aldozni, kulon pap kellcne nekik! Masok az u. n. jigyefmet(enek:
min~
dig akkot-sietnek
a korlathoz, arnikor az aldoztato Iel ' akar mcnni az'
oltarhoz, vagy ugy terdelnek, ha ketten
vannak, ho~m egyik a rnasikatol minel tavolabb 'jegyen! 1\ magunktartdsdra
is viimaiiunk,'
mert
ha rp.ozgunk, vagy ajkunkat nern jnl nyi~juk ki aldoztatas '. ~i}iben,' 'i}:
SZ. OStY3 'konf'yen
leeshet, [{ I rohatuik, akik ,fut~ak ViSSZfi''\ HZ eletbe,
mintha nem is Jenne naluk [ezus ! MintZ jobbai; mertilunk: el'~z. 'aIdo';;

is

303.zas
annal tobb erot, hitet, vilaqos^ utan nagy Vendeqiink szeretctebe,
sagot es szeretetet
meritiink e titokzatos szentseqbol.

Enllyit elvarhattunk volna!
A Nernzeti ,Ujsag killon melleklete szeptember 8-an »Szolnok«
.cimen jelent meg a Kat. Na9!.Jg!:li:ilesre. A cimlapjan ,»A harem
-templom~ ig!:l kovetkczett : Szinte
teljes nagysagban
a ref. ternplom,
'felig latszik a zsinaqoqa es hdtul luizodik meg a kat. templom! A mai
,belyzet kor kepe akart ez lenni?! Hiszen
sokkal szebb Iolvetelt lehetett volna csinalni, csak e:gy, kis j6akarat
kellett volna hozza l Ezt
rneqbotrankozassal
vette tudornasul Szolnok 30.000 katolikusa. Kerdes,
kit terhel a jeleI6sseg'?,,:FigyelmezfetOleg
cmeljuk fel szavunkat e helu:r61, hogy minden, tiireiemnek van hatara, Azt is kulonosnek
tartjuk.
nogy kat. Equhazunk
eletet es intezmenuet negy sorban emliti a melIeklet, mely 12 oldalra terjed, a tortenelrni resznel pedig
egy sz6t se
.szdntak ^
az Egyhdznak. Csak akkor ^
j6 ^
az Equhaz, amikor dolqozni,
'repiteni, menteni kell?!

Az atnerikai munkas-szoveiseg a mexikoi

bolsevistak ellen.

Tudvalev61eg
sok milli6t szarnlalo arnerikai munkas szakszer- ,
vezeti szovetseq teljesen eliit az europai szocialista munkas szakszer-vezetektel, arnennuiben
6szinten, a kizarolaq munkas il~mekkel torodik,
nern pedig vallas es nemzetellcnes
iizelrnekkel, Ennek tulajdonithato,
bogy ^az Egyesiilt AUamok rnunkas szakszervezetei
eg!:lre-masra tiltakoznak a mexik6i .egyhaziildozo
kormanu ellen, amely az egyhaziildozest szocializmusnak
nevezi. Legujabban
ket oriasi chicag6i rnunkas:szakszervezet'
fejezte ki rosszalasat a mexik6i kormanq egyhaziildoze,..
.seve I szernben, amelyet hatarozottan moszkvai befoluasnaktulajdonitanak.
,

'

.

100.000 mexikoi zarandok ^a nemzeti kegyhelyen.
Az iildozott
mexik6iak
tomeqesen
zarandokolnak
ncmzeti
'ikeg!:lhelyiikre, a guadalupe-i
Boldoqasszonp
templornahoz,
hogy a papa
Intese szerint els6sorban
az irna hatalrnas fegyverevel
klizdjenek az
.egyhazilldozes
elien, Az ut6bbi hetek egyiken
nem kevesebb,
mint
100.000 zarandok fordult meg Guadalupeben. ' Ez a nag!:l torncq ter- .
.meszetesen eg!:lszerre . be nern Iert a bazilikaba,
hanern a korulotte
lev6 teruleteken
terdelt orakon at, mig rovid iddre a templomba
be-jutott. Ferfiak, n6k, g!:lermekek .az lit nagureszet gyalog, s6t mezitlab
'tettek meg, meg a lege16kel6bb tarsadalrni korokbol is, sCSt a vegso
darabet terdenallva
ugy, hogy soknak eqeszen felverzodott
a laba es
-.8 terde. Meg hozza idonkint hatalmas
eso is zuhoqott, de a zarando,kok nem akartak lemondani
az onmeqtaqadas
gyakorlasaroL
Sokarr:
oegesz nap nem ettek semmit. A szabadk6mives
hat6sagok mindent el-
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kovettek a zarandokok bantalmazasara,
tobbekkozt nern akartak megengedni, hogy a ternplom e16U a teren imadkozzanak.
Tilos vol'f a
templom koriit vallasos tarquak, olvasok, ~JlI:dek~k ^
st.!:>.arusitasa ^
is.
Mid6n ez ,ellen nehanq lapszerkesztd
tiltak.o?ott. bortOnbe vetettek
Qket. Ugyvedeket, akik a bebortonzott katolikusok
vedclmet akarta!k
ellatni, a kormang szinten bortonbe vetette es _megbilisagolta.

·

\

felbokon tuL ....
Titokzatos
es ontudatlanul

meluen fejlodik . a lelek, Sokszor
verddik ide-oda,

a nagy hullarnok kicsi rezqesei
Jyos vonasain

a zivatarok

maga se :tudj~ utjat

Mintha semmi se lenne .benne. Pediq:
mar ott remegnek

bus szele

lapul. Es

0

a szerneben,

Moso-

csendben

jatszik,

mint galamb a kiallo szirten.
Idegen meg k6riiloUe minden.

Kicsordulo

tesck csillog6 -cserrnelge suttoq, A fakad6
fedik e1. Maga se veszi

eszre, hogy az

holnapra bukkan elebe.
Harmatos szivet az Eg suqarai

sziveben

csak a sej-

riigyeket zoldelo pafranqok
elet itt setteng

melengetik,

es

marot-

hOgy ki ne szikkad-:

jon belole az i1Iat. At 6r6k .haza lathatatlan vilaga feherlik ele]e, hog!J
szernenek

iranyt szabjon. Hiszen

onnan indul az elet,

arnely erteketi

ad kifele-befele.
Nem tanitas tanitja es meqis bolcsebb
hallgatja a Mestert, ak,i kivulrol

iranuitiaa

erzi maqat, arnelyet nern illeszthet
egy lathatatlan Sziv. . ..
Kinn tovisek, sovengek

tanitvangt:

ebbe. Valami

Odafonodnak

men beliilrqII
Mas

vilaqcn

kikapcsolja

innene

nonek. Mintha a lelket el

teni ! Es rajtuk fakadnak a rozsak,
nern tud ellentallni.

a ,bOlcsnel,

meI!:)ek-et cslik 0- ,I'Ilt

Jehetne keri-:

'es

illatuknak

lelke kare a rnasvilaq ede'S bilincsel,

•
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Hova ? Hozzad, Uram, Hozzad ! Kibeszelhetetlen
valosaqokon
]<eresztiil ereszkedsz le ide. I1yenkor benn hangtalanul zeng: Kozelebb
Uram! Kozelebb lIEs az ut meqvilaqosul es a sziv rneqittasul.
Mar nem hangjak a habok, de johetnek a zivatarok.
Minden
, felho mogUl ragLJog: areod.
mm .

..........

AlII.

rendieknek

17-en altalanos

Ieloldozas

bvcsu) a Stiqrnatizacio

szept.

lelkes partloqora

(teljes

Szulofoldjen

unnepen.

-

talaltak benne.

-

mint

szep tervei

ertesiiliink

vannak. Rdja Is-

A konqreqactok
gyiileseiket ezutan az evkozi szokas,
iIIet6leg a meqequezes
szerint
tartjak meg. Aki valamely
konqrcqaciobol atlcp masikba iskolak v~gy egyeb ok miatt, kerje
prezesetol az elbocsajtot.

ten, bogy'

kongregacie tana21 -en este 6 orakor
fontos tanacs-qgulest tart a Konstantinban. Kerjuk a tanacstaqok
rneqjeleneset.
Utana ,7 orakor
ugyanott rendes gyi.iles.

tan 6 orakor tartja

ertekczletet.

me lyre

tag

H ferfi
esa szept.

siker

Legenyegglet

reti rnulatsaqa

kedeluesen

sziitelt.

R Kat. Kor szept. l l-en bucsuvacsorat

rendezett

diszelnokenek,
torvenqszeki
aki tal pig
valoban

Fdbidn

nekunk

pedig

allitson heluebe

hasonlo

buzqo

katolikus

Ierfiut I Bizonu elkelne.

R Kat.

Noszovetseg

30-an utolso

valamennyi

mcqjeleneset
allasok

kcrjiik,

becsuletes

stb. lesz

rnozqalrnaink

Aki

ruhak

koltscqeikhez

hozza akar jarulni, megteheti

ertekezlet

alkal maval.

is, mikor kg!:jen'ek a

mindig

Az

szo.

egyhazi

Ferenc
jellern es

szives

rnunkank

kezleten

gyakorlati katolikus volt.

.Katolikus

igen szepek.

delu-

mert egyes

betolteserol,

beosztasarol

szept,

csiitort6kon

tavozo

irodafoiqazqatonak.

ko-

moly szandekat,

albak es eg!:jeb

A Kat.

koronazza

egyezunk

hasznalatat
gikus

Az

meg

ertcabban

misekiinyv

mcqmaquarazo

eloadasok,

rnelueket

Mar Iotltkar tart. A magyar
sekonuv ara 60.000 K.

11Z

liturP.
mi-'
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,

Viddmsdg kiiltozik az iskoldk
komor [alai koze : kezdodik az
uj iskolai ev. Mennyi szii[6 szemeben csillog meg az ides orom:
mdr iskoldba jar szive magzata.
Milyen gyonyoriiseg is a megnyilo gyermeki lelek l Kipirult
arccal es kifor6 jokedvvel ropii!
szulei . nyakdba, hogy elbeszelje
sok-sok uj tapasztalatdt.
Kedves
sziilok l Ezek az ides kis teremtesek most nyiladoznak: Vigydzzatok, hogy himporukat imddsdggal, szenisegekkel, sz. mise dlial
megotizhessek.
Addig lesznek a
ti kis mennyorszdgaitok l

Szuz Maria sz, Nevetiszteletere szept. 12-t61 19-ig este 6
orakor litania lesz. Imadkozzunk,
hogy Szuz Maria sz. Neve tisztelctenek terjedesevel
a rut ka-

rornkodas

meqszunjon,

Nalatok

szokas-e ?
Veni

Sande!

d. e. 8 orakor

szept.

I5-en

az elemi iskolak,

9 orakor a polg. leanu es fiu, a
realqirnnaziurn
es a kereskedelmi
tskola szarnara. A Konstantin-Iskolae szept. 15-en' d. e. 8 orakor lesz.
Szandan
ZlZ

uj loboqok

misevel

szepf.

19-en

meqszentelese

kapcsolatban.

lesz
sz.

Eqerb e a bucsu szept, 17-en
d. e. fel 6 orakor indul.

'Rekason

szept.

20-an

her-

malas,

T6szegen
szept, 29-en
Mihaly. arkanqual bucsuja.

S2.

Elsa pentek okt. t-en. Szerezz [ezus sz. Szivenek lcqalabb
egy lelket, aki tiszteletere
nagy:'
kilencedet tart!
Kantorbojtok

szept. 15., 17.

es 18- I'm. Szcrdan es szombaton
delbcn es este szabad enni hust

,

de csak egyszer szabad jolakni.
Penteken
egyszeri jolakas szabad, huseves tilos.
T'eljes

bucsu

nqerheto

a

nagytemplomban:
szept. 17., 18.,.
24., 27. es 29-en. Foltetelek : sz.
gyonas, aldozas, irna a papa szandckara. Aki ket hetenkint gy6nik,.
az a ketheti idokozben elnyerhet
minden bucsut, amely sz. gy6-

nast kivan.
Rdomanyok

a Nagggyiiles
Balazsovits
Oszkar 1
milllo, dr. Kenez Bela, Steer Ferenc, Hainiss Rezs6 c. kanonok
500 000--:-500,000,· Halasz Jozs ef
300,000, Ambrus Laszlo es Lindenberger Janos puspoki
helynok Debrecen 200.000-200.000,
Medgyessy Ggula pleb, Nagyccljaira:
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kata 100000

koronat.

Halas

~o-

szonet.

Jl f~;fi kvi:lyiegaciri
koronat

celjaira
500.000
Halas koszonet,

a lap
ad ott.

If], Revesz Istvan cibakhazi ple.banos . beiktatasa unnepeluesen
Maria
ncvenapjan
szept. 12-en tortent a cibakhazi
hivek nagy reszvetelevel.
Az iinnepelues
szertartast
id. Revesz

Istvdn prelatus-Ioesperes
veqeztc,
rnelq utan a plebanos meleghangu
beszedet
intezett
hiveihez.
A
naqurniset
id., Rcvesz Istvan prelatus celebralta
Nogdll Ldszlo
keriileti esper es es Revesz
Istvan plebanos
scqedletevel.
Az
iinnepelqes
mise utan ktlldottse.
gek sorozata
udvozolte
a kozszeretetben
allo kedves
beiktatott plebanost. . 1\ zcnet az unnepseqhez
az iskolatestverek
homoki zcnekara
szolqaltatta,
arneIyet a szolnoki kat nagygyiilesen
is annuira megkedveltek
hiveink.
Rcszunkrol
is qratulalunk
cs Isten aldasat
kivanjuk
a lelkes
plebanos
rmikodesere.

Lapunkra

adomangoztak

Szabo Ilona 100, Pfeiffer Rezs6
~2; Keszely Lajosne es Uhlreich

r

16-16, Horvath Antal,
Amalia, Rakos Mihalyne
11-11, Vass [ozsef 7, Lorinczu
Guulane 6
eze
koronat,
Isten
fizesse
meg.
Olvasoink
meqertesere
szuksequnk
van,
_, hogy
SOK
kiadasunkat
fedezhessiik.
[ozsefne
Laczonyi

II

"Szegenyek

Otthona"

"kapolnaja
Szatmaru
Sandorne,
ozv. Ondok [anosnc,
ozv. Halasz
Gyorgyne
es ozv, Vajli
Antalne
gyujteseb61
egy
gyonyoru szentseqtartot,
egy feher
unnepi miseruhat,
egy
velumot
es egy szentelot kapoit 5 millio
Korona
ertekben.
Ehhez ozv,
Dobos [anosne
1 milli6 koronaval jarult.
Isten fizesse
meg a
jotekonukodo
aldozatot I

liz a.ltalanos
kapcsolatos utolso

szentevvel

templornlatoqatas okt, 3- an lesz. Hoqu a iubileumi bucsut elnuerhessuk,
mar
szeptember
vegetol
kezdve vegezhetjiik
sz. gyol'lasunkat,
hogy
egyszerre
ne maradjunk
sokan.
A jubileurni
bucsut
csak akkor
nqeruik el, amidon
minden Iel. tetelt
teljesitunk : ternplomlatoqatasok irnaval,
gyonas
cs aldozas
Sz. Ferenc
iinnepet
(okt.
4.) az iden Iinnepeluesen
akarjuk rnegiilni. Az unnepi
elokeszuletek 3-4 nappal elobb kezdodnck. Azert mar most felhiviuk ra hiveink fig!:Jelmet.

~========================.=~M
'IiFere~ces Kalendarium II·
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Szeptember masodik fehaben megjelengk a -
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Ara kb. 20.000 korona.
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Szeretnek

[ezusnak

mint szerzetes

\1

pap

I

I
I

szolqalni,

!

de sziileim szegenyek.

!

.~=:;~~t;:~
a
. radio es villanyszer~lok
Maria. u. 2468 sz.

, Raktaron

I

mincten-I

tartunk

a

nernu villamos szerelesi es
radio alkatreszeket,
csillarokat, ego testeket,

~~!:::~

1;lkadnak-e buzgo 1 elk e k,
akik a tan d i j a t es a t a n- I
konyvek
arat megadjak?! ! ~_tO:O:IJ:(J:lmno:Q:O:(_J:l
lldomanyaikat alaaattal
rem a plebaniara,

ke-

I !C~6~~!:~!
di~a~~=CD
ill
SZOLNOK
: BVIZTORONNYJ\L
SZEMBEN.

I

Szerkesztesert
h kladasert
felelos P. Majsay M6r.

!

a,

):Ii

J\ LEGOLCSDBB

bevasarlasi torras.

I "_):U:(J:(J:lJ:(~)iIIIlII[

•••..•.........•..........•.........••••..•••.
•

~~

:

..........................••••

J egy ezteSS€ ela
I• tankonyvszuksegleteit

:

••••...................................•....................................•••

•

: Varga J6zsef konyvesboltjabang

SZLEZAK

I•

Gorove-.u. :

LAsZLO

HARANG-'ERC()NTODE,
HARANGFELSZERELES
HARANGLABGyAR

Budapest,

VI., Franqepan-utca

(Sajat hasaban.]
H. nyugati

p.-u.-t6l

,

Telefon:

indu16 BUR vasuti

..Orhaz«

ES

77. sz.

Lip6t 913~53.

meqallohelg,

H..B.C.].

kocsik

H.z 1900. evi parisi vilag-, az 1921, es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranueremmel
es az 1925. evi kezrrnltpari kiallitason m, kir. allarni diszoklevellel kitiintetve.
• Szamos egyhazi elismer6 level.

Nyomatott

VARGA JOZSEF

konyvnyomdajaban,

Szolnok,

Gorove-u

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
III. evfol:gam 19. seam.
1926.. okt.

h6 1.

Szerkeszti:

P. Majsag'

Szerkesztosaq

Mar ofm,

Tarsszerkeszto

f4BBjolenik minden hO 1. os 15.

:

es kiad6hivatal

Fermrendi .plabania Szoinok.
Kiad6tulajdonos:

P. Baffinszkg Bomuald ofm.

.

Foroncrendi zarda Szolnok.

Educ ' de custodia ... 1
Sa, fe~et\c utolso .pillanata I.

!

Rabnak erzem magam a testben. Folrebbeneseimben
gatol. Mint, a^ vak, nem latok tu!
^ rajta. Pedig ehesen sovargok szined ^ele. Folseged annyiszor tnutattad, hogy rabsdgotn
alig viselhetem. Kivankozok oda, ahol nincsen mar botton, se
felho, csak arcod, esak Te.
A halal edes noverem vdr ram. Az angyalok imas ajka
es az 19azak mennyorszagos mosolya kozeleg; Itt jonnek hirnokeid. Szakadoznak a kotelekek. Borul a fold, dertil lelkemnek.
Ide ereszkedik az ego Erzem. Arcomon vonasaid tukrozodnek,
Kiomlik feted, amit nem .orizhet mar a test.
A melysegbol kozeledek hozzad. 'Olyan hosszu meg az
{It! Tudod, torekeny, amiben jarok es anttyi a fondorlat erre.
Fuini szeretnek feted, de nines erom. Megkot az anyag, sa,. nyargat es alaz. Kovetel maganak. Oldaft
sotetseg
mintha kozenk akarna tolakodni . . .
(
.
Erted sohajt bennem a^ leiek: .Sanyans eletem esdo panasza szall hozzad, amig fogy-belolem a rabsag. Ajtom nyi ..
C

a

^

^ ^

J

Ara 1500, negyedevre

9000 korona.

all,
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korgasan keresztiil mar hallam odaatrol az eneket : »J6jj, legy
veliink.l Orokre maradj veliink

!»~1IJ.egyek
. .. megyek,

. vigy. ^ki innen, Uram, hogy orokke
Vamak az igazak, hogy jutalmamat
nen, Uram! Ugy varlak t!

csak
tuilaro! zengjen ajkain.
lassak. Szabadits ki in^

^ ^

mm:

•••••••••

.Menjiink Mariahoz!
^ mi
^
Isrnet oktoher van. Levelek hullasa, viraqok fonnuadasa.
S
rneqis ilgenkor inegyiink rozsakat szcdni s^ azokat csokorba
kotni. S^
elrnequunk Mariaboz ... Szeretetunknek,
tiszteletunknck
jeleul elvisszuk
a Naquasszonuhoz, a Rozsafuzer kiralunejahoz ug!-), ahog!-) azt szoktuk
mi, Maria nepe, haquomanposan,
6sid6kt61
Ioqva.
Ma scm tehetiink
mast. Szcnteknek unokai, osoknek ivadekai, talan ^
el meg bennimka ^
Kapisztranok
lelkc, az Eszterhazuak
szellerne ? 1

A halas magyar ncp, mikor learatja buzaiat s csurokbe
g!-)iiiti
a kalaszt, rnikor leszureteli
szolojet s bntakarjtja a term est, el szokott
rnenni Mariahoz is.
oktober havaban kig!-)ulnak ^
a templornok
^ Mert
szenteluci Maria tiszteletere
s ilucnkor illendo, hogy ne csak a pajtak
leg!-)enek hagosak a kukoricafosztok
larrnajatol, hanern a szenteluck is
a Maria enekcktol es az imadsaqtol.
Illendo,
hogy
a nep apraja,
naquja, urak ^
cs szeqcnqek, ferfiak ^
es nok eg!:]arant kczukbe ve9!Jek a^
legszentebb
fegvert:
a .rozsafuzert,
arnclluel
lelkunknck
ellcnseqeit
k~nn!-)en legY6zhetjiik.'
.
..
Megkiilonboztet6
jelvenuiink QZ , , , Testverek,
el ne Ielejtsukvan Mariank
ezert csak nekiink van Sztiz Anyank s ezcrt
csak nekunk van rozsafuzerunk is. Igaz, enelkiil is, lehet udvozulni, de
ha mar az Egyhaz a szcnt olvasot
elfoqadta s azt nekiink
buzg6n
aianlja s ha ennek imadkozasa
mar annyi Ielki aldast arasztott . a hivekre, ugy leqalabb is konnyelmiiseg
a katolikus hivek reszcrol, ha a
rozsafuzert
ncrn tartjak legszebb ekesscquknck
s annak lelki gyiimolcseihen reszt venni nern torekszenck.
Iqen nagy baj, h09!:) uraknak es
seluernbe burkolt noknek, kik aranqlancokkal
es g!:Jongyfiizerekkel
de'kon'tljak maqukat,
a rozsafuzer
- gyermekkoruknak
elfelejtett
ernleke - isrnet csak akkor jut kezukbe, mikor mar 'kitedive fekiisznek
a ravatalon.
csak nekimk

Ne mondja senki, hogy eleg volna az ,Udvozl-etet
egyszer is
elrnondani, hog!;!kimutassuk tiszteletunket
a szcnt Szuz irant, Hatmiert
ismetli a gyermek g!:]akrabban az 6 kcrelmet szulei el6tt?
Miert koti

I

./

csokorba a viraqokat,
ha azokkal szeretleinek
kedveskedni
akar 7'
Miert tesz rozsat rozsa melle, j6!1ehet egy viraqszal is kifejezne bensoerzelmeit, hodalatat P! Nern mondja, nem 'allitja senki, hogy eleg, ha
a koJdus csak e!1yszer mondja
el kerelrnet, ha a gtlermek
csak egy
szoval iidvozli szuleit, ha tiszteletenek
jcleul csak egy viraqszallal
kedveskcdik
szeretteinek,
Sot mincl gyakrabban,
rnincl szebben adja
elo vaJaki kerelrnet, annal biztosabban szarnithat arra, hogly rneqhallqatas! ,ntler's rninel szebb csokorba !uzi a viraqokat,
annal naquobb
tiszteletet tanusit az irant,' akit igy megtisztelni
ohajt. Igtl tegtlunk rni
is, hiszen a szcnt olvaso altal a Jegszebb irnakat, mint hitunknck Ieg-·
ekesebb
viraqait, csokorba
fuzve mutatjuk be a Rozsafnzer Ki:--

ralunejanak.
Hathatos irnank ez minden
ellenscqunkkel
szernben
Isten
gyakran nagy meqprobaltatasokon
vezeti
at az anuaszentequhazat'. S habar maga az Equhaz nem pusztuJ el soha, mcqis hany lelek i.idve
szenved hajotorest
oly alkalornmal,
rnidon az p.gyhazat a tevhituek
rneqtarnadjak ! Hom] ilyenkor a szent Szuzhoz valo konyorges
hasznos es udvos, azt nerncsak a tortenelem,
hanern
minden
igaz hivolelkiismerete
is suqja. Szent
Domonkos az aJbigaiak
veszelues eretnekscqet a rozsafuzerrel
gy6zte le. Hogy az eretnekekkcl es tevhituckkel szemben hatalrnas fegyver a szent olvaso, bizonqitja a Rozsafuzer
Kiralundjenek
ilnnepe is, ameJy epcn annak kosz? ni ercdetet,
hog!::! 3.
ker. hadsereg tobb helyen
Icnues gy6zelmet
aratott a rnuzulmanok
felett. Lepantonal
is azalatt verte meg a keresztenuhadsercq
a torokot
mig e cclra a szcnt olvaso Tarsulata unnepelues
korrnenetet
tarrotta
Rornaban, 1:s ugy is van, hog!!, abban a korban, amikor meg a csaladok hajlckaiban
kardok es landzsak
heluett
ott fiiggott a szegen az '
. , orcqszemu rozsafuzcr
s azt veqeztck otthon es a ternplornban,
munkaban kozcsen vagy azonkivtrl, mid6n a keresztcnu
csaladok
kulonIcle bucsuhcluekre
zarandokolva
a szent olvasot Imadkoztak,
mid6n
vitez hadfiak es hadvezerek kezilkben a rozsafuzerrcl
indultak csatakba : viraqzobb, boldoqabb volt a nep, mint most, midon a vallas
'ihlete joforrnan szarnuzve van sok csalad hlzhelgerol.
, Vegyilk ~Io .ujbo! ezt a fegyvert, arnely oly hathat6snak
bizo~
. nyult a multba~ is orszag
egyhitz ellensegeivel
. szemben,
hog!::! azorszag es benne a katolikus. hitelet uira' felviragozzek
es mi. j61etben,
es megelegectesben,
Isfetrhez s a sz
7uzhOz vaJo ragaszkodasban
. tolthessll.k eletiink napjait. Be kell 15k. " hogy a katolikus
hivonek.
es csaladnak mily szep ekessege a r6zsaflizer, hogy mily kedves ima,
es hogy a Iegha1aImasabb
feg!:jver a test es lelek eJlensegeivel
szem-
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ben, akkor onkentelcnul
kapaszkodunk
rcmenuunk czen hatalrnas herqongaba, mely oly sol) isteni scqelunek volt mar a szerzoje s annyi
keresztcnu
leleknek ororne viqasztaloja
es mcqmentdje,
Katolikusokl
Okt6ber van menjunk Mariahoz !
-dr.

.

,.

1\ ferencesek magyar viragos kertje.
Hogy becsiiljiik a magyar hithuseqet,
meluhol a ferences szellem
Iakasztott, nehanu adatot sorolunk
fel a "Compendium
Chronicarum
Ordinis FF. Minorum
alapjan. Oluanfele
lesz ez, mint
.a martyrologium
[vertanuk konyve), znkabb csak nevek egy- ket ereny
stb. meqernlitesevel.
1231. nov. 19-en hunyt cl Endre magyar kiralt; leanua sz. Erzsebet, akit midon Lajos orqrof halalanak hirere varabol mint pazarlot
kikergettek,
elment a ferencesek
kolostoraba es kerte a testvereket,
hogy vele a sanuarqatasert
Te Deumot zengjenek.
123/t junius 24-en
avatta szcnttc' Gergely papa
Peruqiaban.
Szcntteavatasa
alkalmaval
felolvastak csodait, melyek kozott volt 8 halottnak
a fcltamasztasa
is. Atyja meg mcqerte leanga dicsoseqct,
t 241- ben halt meg Ott6 tcstver Szlavoniaban, akit sok csodas
jel ekesit,
1270. rnajus 3-an a budai szigeten koltozott Krisztushoz
a III.
rendbol IV. Bela magyar kirah], aki erenueirol
es csodas tetteirdl hires. Esztergomban
ternettek el a ferenccsek
templornaban.
Konrad Szaszorszaqbol
es Istvdn testver Magyarorszdgb6l, to- keletcs Ierflak, akikct Iberiaban a Kaspi-heqqek tajan oltek mea az
-eretnekek 1284-ben.
'.:>._ 1287. evnel
ezek vannak : Tobb szent testver tundokolt szentseg hirevcl a -kulonbozo zardakban,
u. rn.:
'annul virago!

U

Jdnos a magyar tartornanu fonoke,
Kis Fiiliip francia
kiraly
aki egyeb csodai kozott 3 'halottat tamasztott fel: ketto kisebb
(ferencrendi),
a harrnadik tirnar volt.
Masik [dnos, szinten ugyanazon rend tartornanu f@noke, Budan
ternettck el. Tobb beteget gy6gyitott meg.
Torjai Peter, szintcn Magyarorszag
tartomanutonokc.
Budan
pihen. Ez igen sok szenvedo embert szabaditott
mega kulonbozo beteq_ seqektol.
Gallus lector [theoloqiai tanar) Eszterqornban
riyugszik. Olyan
uent~letii volt, hogy tobb beteget sirjanak Iotdje gy6gyit meg.
Egyed az esztergomi
zarda szakdscstestvere
szcnteletevel
tunt
ki, es eleteben, valarnint halala utan is a szentseq igen sok [clet rnutatta.
occse,
testver
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Jdnos tartomanqor
es a ncmet Henrik a fentjelzett
Mag!}aror-·
szaq rcndtartornanuaban
a legszentebb
eletii Ieriiak.
13311 aprilis 22-en kivalo vertanusaqot
szenvedett
a Harodinbol valo magyar Istvdn tcstver
Kelet vikariatusaban,
Osbeth
kiralw
nag!} birodalmanak,
a tatarok
csaszarsaqanak
Sarai
nevu
varosaban,
Eerzsebet magyar kirdlyne Ierjenek, Karoly kiralqnak halala
utan 13112-ben nqilvanosan f'elvette es nordozta a III. rend ruhajat. Ez
E1 n6 Ulaszlo
lcnquel kiraly ieanqa es Lajos, magyar
kiraly
anyja,' a:
. Ieqszentebbul
en.
1366-ban Bulqariaban igen sok eretnek
tert meg a kisebb
testverek altai a Icqkeresztengebb
Lajos magyar
kiralq
fegyvereinek'
gt!6zelme utan, 8 tcstver 50 nap alatt tobb mint kctszazezer
ernbert
keresztelt meg, akiknek neveit a kiralq parancsara
kozokiratokban
jegyeztek fel.
." .
1378-ban Cerethben (kisebb Olahorszaql.
a Iakat irnado hitetlenek kef tcstvert koronaztak
meg szent .vertanusaqqal.
.
1379-ben Esztergomban
Magyarorszagon
tartotta
az egesz;
Rend altalanos nagy kaptalanat
Velencei Lajos testver. a Rend ,altala. nos helunoke, akit itt valasztottak meg a Rend 25. qeneralisanak. }\ koltscqeket Lajos kiraly)edezte.
1382-ben uralkodasanak llO. esztendejebcn pihent el az Urban:
Lajos Mag!}arorszag
dics6 kirdlya: Halala el6tt lernondott a tronrol es
csak Istennek elt. A testverekkel
min dig Ioljart
a karirnara,
h09!:l a
zsolozsrnat ferencrendi
ruhaba oltozotten mint egyszenl
testver
vegezze veli.lk. Ilucn ruhaban akart meghalni es eltemettetni
is.
Lanzilaus testver hires nerncsak mint a magyar kirdlyi csaldd;
sarja, hancm elctcnek szentseqevcl
is. Florenczi b. Tamas
vezetese
alatt nagy tokeletesseqre
jutott (1445. ev )
Az lllll9. cvnel ernliti, hogy ezen idotajt a vilaq kiilonbozoreszcin SZ. Ferenc alazatos ruhaiaban sok elokclo szolqalt Krisztusnak
sz. enqcdelmesseqben.
Igy: Peter gra! j\'\agyarorszagb61, Mdria, a magyar kiralq leanua s1b.
lme a magyar lelekbol is hoven nyiltak a viraqok l \Mi is ide
tartozhatunk,
csak akarjuk I
mm.

San 'Francesco Bazilika,

(II.);
A bazilika aranuai nagyok, mert Illes testver
Atyjanak
melto'
.ernlcket szant, nagy a bazilika,
hogy visszatukrozze
a' rendnek az
egesz vilaqot atfoqo jelcntoseqet
es nagy kiilonosen gyakorlati
okbol •.
hogy rnaqaba fogadhassa
a zarandokok
torneqet,
akik SZ .. Ferenc sir-

[ahoz zarandokoltak. Veqtelenul szercncses eset volt csak az, hogy sz.
Ferenc szelleme nemcsak a vallasos elethen h~tott terrnekenuitdleq
es .
ujjasziiloleg, hanern a rnuveszetben is atalakito mozgalmat inditott. Es
ez .a koriilmeny volt az, egesz fiiggetlenLiI Illes testver epitkezcsi ter-veit6l, mely sz-' Feren~ sirtemplornat
a rmiveszefolqan
kineses karn-r~java, muzernumava alakitotta at, amelyhez foqhatot scm -Olaszorszaq
sem a vilaq fol nern rnutathat.
.
Pcz; also Jemplom ercdeti terve csak egyhajos volt, mint a felso .
ternplorne, Tulaidonkcpen csupan a sir szarnara kcszult, a Ielso tempi omban kellett volna az istentiszteletnek
leloljjnia. Amde magas egyhazi .
·es vilaqi meltosaqok, akiknek lelket elfoqta a vag!:!, hogy Assisi Szegenyenek kozelebcn
lelick, utolso nuuqvo
heluuket,
a X;IiL es XIVszazadban hozzaepitettek
a kapolnakat,
arneluek az also templomot
korulveszik. Ok vo!tak azok is, akik a muveszct
nagy mestercit :
Maestro di San Ft ancescoi.. Cimabuet, Damp Donit es Sertneit meqbiztak, hogy a szcqenuek nagy .Patriarchajanak
sirjat rrnivcszetuk rernekeivel qazdaqitsak ugy, hogy ma erre is eqcsz joggal alkalrnazhatjuk
.az evanqeliurn szavat : Sirja dicsoscqes Ieszcn I
Egy osreqi haquornang tudosit, hogy a rnasodik templom alatt
meg harmadik is VFIll, rnelqberr- sertetlenul Iekszik a Szcnt teste. A rend _,.
Icqreqibb pecsctje, Illes tcstver pccsct]e, egy keresztmetszctet
rnutat
az epulcten kercsztul es harem ternplomot
tuntet fol egymas Ielett,
e.gy regi rnetszet meg epen IV. Miklos papat abrazolja, arnint sz. Fereneet lcnn sirjaban meqlatoqatja, Nagyon is ertheto tehat a tcstverek
.119 ohaja, hogy a. harrnadik ternplomot vagy kapolnat Iedjek fel cs a
Szent sirjat tegyek mcqkozelithetove. Az 1818. evben papal enqedelulyel a rnult sikertelen kiserletei utan egy nagyobb
szahasu
rnunkaba
fogtak es kozbcn leltek nem ·ugyan egy tulajdonkcpeni
foldalatti kapolnat, de mcqis egy feltilnoen taqas sirkarnrat, ameluben a koporso
volt a Szent testevel. Most aztan valera valtottak a minoritak .a regi
Ieqendat, .arnennqiben a sir korul a sziklabol kapolnat robbantottak ki
cs igy letrehostak a harrnadik templornot.
Ha a dagy (errol a XIV. szazadbeli
diszkapun'
at az also
ternplomba lep az ember, magost a bolthajtas iverol udvozli a zarandokot egy latin' feliras : »Siste gradum viator !«, »Vandor itt allapodj
meq!« es a f'elirat sz. Ferenc templornanak
dicsoito. enekebe
kezd.
Az 1250, evben IX. Gergely papa a2 egesz ferenerend
fo- es an!:la~
nazava emeite, XIV. Benedek papa pedig a »Basilica Patriar~halis» es'
J>Capella Papalis« cimet adta meg neki. Oly kivaitsag,
arpinot meg
nehany ev· e10tt Roma negy fotemploman
kivul a foldkerekseg·
eg!:).
;temploma sem ,elvezett. X. Pius papa ug!-janezen· kivaltsagot a pcrciun~
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kulai templomnak is megadta. Es halad az ember a fohajoba befele,
amig az eqeszre kilatas nem nyiJik, akkor lenyiig6z6 latornanuhan van
resze. A templom minden fala es bolthajtasa teles-teli
freskokkal,
a
falak legkisebb heluecskeje se marad kepdiszites nelkul: a f'esteszet es
az cpiteszet itt tokeletes egysegbe olvadtak. Mi a kozepkor sok qazdag festesti ternplornat ismerjuk ugyan, de sehol a vilaqon nines pelda
ol!:) terjcdelernre es ,ol!:) kimaqaslo rmiveszcti remekekre, mint ep San
Francesco also templornaban. [Gubu].
.A:z also ternpiorn fohajojanak falait, , az Udv6ziW eletebol vett
kepek diszitik, melyeknek a szemben leva falon sz. Ferenc
eletebol
valo jelenetek felelnek meg, Ez az elsa kiserlet, arnelu az isteni Udv6zit6 elete cs sz. Ference kozott parhuzarnot von. Sajnos,
Maestro
di San Francesco ezen rrnlve a falak attorcse altai, az oldalkapolnak
hozzaepitese alkalrnaval a leqnaquobbreszt meqsemrnisult, a rmiveszet
tortenelrnere nezve potolhatatlan . vesztcseq, de dusqazdaq
a nyereseg
is, amit a kapolnak epitesevcl elertek. A. kapolnak mindegyike a rrniveszet egy-egy g~6ngye lett.
A. baloldali kapolnaban Simone Martini tarja clenk sz. Marton
eletet ; a szicnai iskola mestermiive A.ki egyszer lajta, hogy villognak

.es ragyognak ezek a freskok es a nagyszeru

ilvegablakok

az

olasa

nap teljes rneqvilaqitasaban, sohse Tclejti el azt az elraqadtatast, arnelq
a lelket ezen csilloqasnal feltuzeli. A. szernben leva kapolnahan csodalkozast kelt a nezoben
Dono Doni utolso remeke, sz. Istvan clete,
melyet a XIII. szazad nyugodt, szclid ablaki.ivege vilaqit meg. Osszhangos nuuqalrnaban valoban az also tempI om legszebb rerneke,
Sz.
A.ntal szomszcdos kapolnajaban dolgozott az Assist Sermei
es a kovetkezoben leli a latoqato Giottonak, a bazilika . legnagyobb
mestere
Iskolaianak elsa rmiveit, Sf. Franziskus 1226-1926, Miinchen.
Forditotta:

u ...

e.

(Folytatjuk.)

A kceesztetctlenul elhungt gyeemekeK sousa.
Napokban olvastarn egyik nernkatolikus k6nyvben, hogy a keresztseq
nelkiil meghait
kisdedek
a katolikus
Egyhaz tanitasa
szerint elkarhoznak, Mivel sok szulo lelket lzqatja e kerdes,
roviden
kifejtern az Equhaz errevonatkozo tanitasat, (V. 6 Schneider:
Das
andere Leben).
Ilyent az Egyhdz sohse tanitott. Egyeseknek
teves tanitasat
.pediq nem szabad az Eqqhaznak bctudni. Hiszen a csalatkozhatatlen
:sag nern eg!les tudosok kivaltsaqa, hanem a papae es a puspokoke,
a papaval egylitt (nem nelkule !)
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vilaqosan kimondja:
"Aki nern szuletik ujra vizb61 es
Szentlelekbol.
nem rnehet be a mennuek orszaqaba". Harornfele
ke resztscq van: Viz-, ver- es vagykeresztseg.
Aki egyik szerint se keresztelkedik
meg, semrnikep sem szarnithat az ujszovetseqben
Isten
dicsoscqes Iatasara, E kcrdest az eretnekscqek
~s a szivii kre hallqato
tudosok kiilonfele m6don igyekeztek
mcqkeruini, de se [ezus szavaval, arnelq vilaqos, scm a j6zan esszel osszefcrhetobbet
nern talaltak,
mint az Egyhaz kovctkezetes tanitasa, melyet mindenben
a Szentiras,
es a hagyomany szab meg.
A kereszteletleniil
elhalt csecsem6k
nem karhozhatnak el, mert
nines szernelues btiniik, arneluert orok bur.tetesre rneltok lcnnenek. Isten'dicsoseqes latasarase juthatnak, hiszen nines megszentel6
rnalasztjuk ~
menyegz.6s ruhajuk I Nincsjocselekedetuk, meluertjutalmatkaphatnanak.se
rossz tettiik. rneluert buntetes jarna. Ok is Ieltamadnak,
de nem olpan
medon, nern rneqdicsoulten,
mint a kikre Istcnnek
szinrol- szinre valo
latasa val' Fejlodesuk
viraqzo koraban tamadnak
fel tokeletes
testben. Nern bantja 6ket tobbe scm a beteqseq, se testi 'fogyatkozas,
se
kUls6 vaqu belso zavar. Nem szorulnak taplalkozasra,
mert rornlatlan
lesz testuk. Ncrn zaklatja 6ket erzcki vagy rendetlen vagy. Allapohik
paradicsorni lcsz azzal a kulonbscqqe), hogy nell) fenyegeti
oket
a bukas veszedelrne es nem juthatnak
sohsern cqbe. Fajdalrnat
nem
ercznek, Boldogabbak
lesznek, mint a Ioldon
most lehetseqcs
leqnagyobb boldoqsaq. Tcsti es sz ellerni kepesscqeik . tokeletescn kifejl6dnek, vagyakozasuk
a terrneszetuknek
rr.egfelelo
boldoqsaq
utan teliesul. Isrnereteik mindenoldaluak
es behatoak lesznek, uqy hoqu az avekchez kepest a lcqnaquobb
tudosok tudasa is csak gyermekjalel<.
Istent tokeletes tudasuknak
meqf'eleloen isrnerik meg a teremtes rernekeibol
mint vcqso celjukat es legf6bb
javukat. Hodolattal isrnerik el a nagy mindenscq
Alkotojanak,
Uranak,
Fenntartojanak
es
Iranuitojanak.
Eqesz lelkukkel, mindenek Iolott es orokke szeretik Urukat-Istenuket,
Dicserik hatalrnat, rnelu a oket teremtette:
ilyen boldogsaqra, Aldjak qondviseleset
es szeretetet,
melu okct talan azert S261litotta el . koran, nehogy orok karhozatba
[ussanak. Kozel erzik magukat Istenhez, akit nern Jarnak Cug~lan szinr61-szinre,
de jelenleteben
jarnak, tulajdonsagaif
es tokeletessegeit
m(1veiben szemlelik.
Vele 61zalmas viszonyban
vannak, mint Atyjukkal es a t):!rmeszetes ~zentsegben es erenyben or6kke kitartanak
Talalkozhatnak
az iidv6zultekkel
is, akik. mindeniitt
menn!:!e[
6ram6kben
usznak, a110t a mindeniittlevo
Isterlt latjak
l\ keresztelet.leni1J elhunyt cseesem6k
az 6 termeszetes
boldogsagukat
nem annyira
Istenb61 kozvetlen
magab61, mint az 6 muveib61 m~ritik Miert ne' lathat[czus

,
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nak tehat

IlZ

Atkoto tokeletes

miiveit : a testileg-Ielkileg

rneqdicsoul-

teket, hoqu.bennuk oa9ysagat,
bolcseseqet es szcretetet csodaljak es
kifurkeszhetetien
lenyel"ek titkait meqisrnerjek'i'l
Nem szernlelhetik
kozvetleniil az orok Szepseqet,
lcqalabb
milliees milliofcle
visszatukrozeseben
gy6nyork6dhessenek.
Nern pihenhetnek
a Mester sziven,
.
\
. de orvendezhetnek
a megdics6iilt
tanitvanuokkal.
Nem irigylik a boldogultakat,
sot a veluk valo tarsalqas
valamikcp
potolia naluk az egi
orornoket.
Varjak szuleiket ; megismerik
oket
es orokke halalkodnak
nekik, hogy altaluk Ietuket kaptak,
Sok sziil6 viqasztalodik
meg, mikor e sorokat olvassa. Viszont
ez alkalornrnal
komolyan intjiik a katolikus
sziil6ket,
ne haloqassak
sokaiq ujszulott gyermekiik kercszteleset, nehogy a szulok hanuaqsaqa
folutan halionak meg keresztseq
nelkul es veszitsek el Isten boldoqito
latasat, Legjobb ket, hdrom napon beliil kincsiinket
megkereszteltetni
I
•••••••••

I

•

a RAW'

Szolnoki
csalad sarja. Szuletett
1872-ben.
A qirnnaziumi tanulrnanuait reszben
a szolnoki ferences
qimnaziumban
vcqczte.
Szorqalmas munkajaval
kuzdotte
tel
rnaqat a p. il, Iotanacsossaqiq
s mint
ilucn lett szamvevoscqi
fonok.
A rcqi lelkiismeretes
emberek
kOz~l
valo volt, akiknek elete dolqozni,
halaluk a tetlcnseq.
i

Szorgalmas
rnehikejet
vesztette
el benne
a haza es az egyhaz. Nem tundokolni,
hanem .mindenutt vallvetve
segiteni - az igazi
katolikus
elve, melyet 0 huseqescn
k6vetett.
Kozel lakott a ternplomhoz, .de szive se doboqott messze
[ezusetol.: Mikor egeszsege
engedte, sohse sajnalta Istcntol az idot, Naponta
ott pihent az Ur labanal, kulonosen
utolso eveibcn. A sz. aldozasbol
taplalkozott,
amikor
qunq vagy szeretetlenscq
akarta lerontani
hivo lclkenek
ig!:!ekezetet.·
Hite tettekre
sarkalta : a keresztenu
.szocializrnus,
a katolikus
LegenyegyJN,
a ker.
ujsaqiras
es az egyhazi
cnek crdekeben
meg
szinte utolso napjaiban
is lelkcsen
buzqolkodott.
A helyi tortcnelrnet
is alaposan
ismerle. Mint Szuz Maria gyermeke
valoban peldasan
teljesitette kotelesseqeit,
Me~ a nagygyiiJesi
ejjeli szentseqimadason
is

reszt vett beteqseqe

dacara.

Hissziik, hog!:! Isten rnennuorszaqqal
jutalmazta
rnunkas szeretetet.. Att is bizalommal
varjuk, hogy uj apostolokat
kuld az Ur, akik
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nern naquokat iqernek, hanern kitartoan, el6 hittel dolgoznak az Egyhazert es a szep Mam1arorszagert. Szep szavakat mar hallottunk, most
szep tettek kellenenek l I
A viszontlatasiq Isten vel ed, 1\ttila batuarn I
•••••••••
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Sz. Ferenc szelleme vonz.
Az amerikai »Cornmonweal« szerint: K6zismert,
hogy a protestans pasztorok a sz. beszcdek
eg~sz sorozatait tartjak a Szerafi
Szentrol. 1\z udvhadsereqe a Szent eletrajzanak
ezer peldanuait terjesztette el es ezekben kimondja, hogy az udvhadsereqcnek
celja: a
Szent szcllernet az eqesz vilaqon elterjeszteni. Angol, valarnint Franciaorszaqban van a protestansoknal sz. Ferenc III. rendje is. Bostonban
egy episcopalis templomot szenfeltek a Szentnek. [apanban
a protestans hithirdetok leforditottak a Szent iratait . ,es a ferences
irodalom
t6bbi terrnekeit es a nep kozott elterjcsztettek.
A Poverello kedvence
volt Ruskinnak, Longfellovnak, Lovellnek - mind oluan ferfiak, akik
aranulaq keveset tudtak az Equhazro]. Mussolini 1926 okt. 4. ket olasz
nemzeti unnepe kialtatta ki. Uquanezen korrnanu ferences belyeg~ket
adott ki. Hosszabb ido ota sz. Ferenc. rendjei uj fejlodes]
rnutatnak.
A XVIII. szazadban oluan siiru csapatokban szorongtak
a jelentkezok
felvetelert, hogy XIII. Ince es XIII. Benedek kenutelen
volt hatarozatokat kiadni, melyek a Ielvetel szabadsaqat
korlatoztak.
1768. ban a
Rend 72.000 taqot-szarnlalt, akik 167· rendtartomanjj
k6z6tt oszlottak
el, 1770-ben a rninoritaknak 31 rendtartomanuuk volt 966 kolostorral,
mig a kapucinusok 1754-ben 32.000 testvert szarnlaltak 62 rendtartornannual. Szazadok ota nag!:} befolpasnak 6rvend sz. Ferenc Amerikaban. K6zvetve Amerika 'folfedezeset S2. Ferenc fiainak kell tulajdonitani: Colombus f~lfedez6 cs Izabella kiral!:}no, aki neki erre seqedeszkozoket szolqaltatott, mindketten a III. rend taqjai voltak, es P. Juan
Perez, mind a kettonek tanacsadoja, Andalusiaban La Rabida ferences
kolostoranak f6n6ke volt. P. Perez elkiserte az 0 hires jobarfItjat rnasodik utjan 1493-ben. A ferencesek voltak az elsa szerzetesek
is,
akik 1\merika szarazfoldjere
leptek. 1512- ben kotottek
ki Panama
Isthrnusan. [Schonere Zukunft).

Csak kovetkezetesen.
a templomban, han em az
sem elomeerdek nem veheti ra, hog!:} kat. hitevel, meggyo2;odese-

1\ katolikus

meggyozodes

nerncsak

tiel minden teren irdnyit, ha inegvan. Scm anuaqi okok,
netel, embed

319
"

vel ellenkez61eg
beszeljcn
vagy tegyen. Aki kilt. meggy6z6deset
kcsz
hazassaqert,
allasert, erdckert
elhallqatni,
teladni, rneqtaqadni,
az szegyenere van Krisztusnak.
Nezd a zsidok,
protestansok
batran
sikra
szallanak
vallasukert,
te meg a dics6 kat. Equhazadat
sze§yelned?
Nines vallas,
mely oly isteni jelekkel dicsekedhetne,
ncm lelhetsz te.
.
I
'lekezetet,
amely krisztusi,
apostoli
voltat
ugy tudna
bebizonuitanl,
nine-s meg egy oluan
viragos
kertje
Istennek a foldon, mint
katolikus Equhaa
Miert tarnadjak minden oldalrol ? Mert
ellenseqei
rnaguk felett crzik s nem ranthatjak
le. 'Mi okbol gyul6Jik?
Mert
utol
nern erhetik, Miert van mindig ellenseqe ? Mert sohse egyezik meg az
ernheri szcnvedelluel,
a bunncl, hanern [ezus
Krisztust kcpviseli,
Mi~
nel tobh van benned [ezus szellernebol,
annal kevesbe
tur meq a vilag. Orul], hogy a vilaq nern kenueztet : bizonuara
Istene .vagy!
Csak
viquazz,
hogy mindenkepen

a

ave tee»!

'Mint egykor regen.
Isten el6tt nines sern .ur, ,se szolga. Tehat a ternplomban
kiki
nda iilhet, ahova akar, Am reqtol foqva ugy volt, hogy a' Ierfiak a jobb,
. a n6k a baloldali padokban
foglaJtak
'helyet.
Ennek az a haszna is
,
l
volt, hogy a Ierfiak kcnuszcrultek
a templornba jarasra : Szequen
lett
wolna rajuk nczve, ho~IY i.iresen rnarad helyi.ik. Milyen kivanatos
ezcn
16sregi szokas Ielujitasa,
leqalabb
iinnepnapokon
es vasarnapokon
.
.Aztan az is kiilon6s, hogy egyesek lefoqlalnak
bizonyos
helgcket es
ha mas i.if oda, ahova 6k szoktak,
kepesek
a templornban
veszekedest
rendezni
es mast ahitataban
zavarni, A szeretetriek
az se felel
meg,
hogy e,gyesek bciilnek a padokba
akar meq delbert az esti 6 orai beszcdre. Elfelejtik,
hogy igen sokan csak ep akkor johetnek
istentiszteletre, arnikor megkezd6dik,
hiszen otthon csaladi vagy hivatali teen-ddk varnak
rajuk l Ok azutan allhatnak
orak
hosszat,
he meg g!:jen:gek is, mert egyesek
csak azert sern adnak heluet, l\ kereszteau
szc.retet es mcqertes
oluan szepcn rneqoldhatna
ezeket a kerdesekct,
ha
.nern lcnne a durva onzcs es a kenuelern szereiete. Legyi.ink »egy
sziv, egy lelek«, akkor er,ezni fogjuk a mas bajat is.

I.6lFerences
'
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Oktgber elso feh:!ben megjelenik a -:-

Ata

Kalendarium"

kb. 20.000 korona.

, E I 0 j e g"y e z t e t n i lehet a pie ban ian.

}Yli(yen

szcp Icnne l

Mikor megtisztul benniink valami, oluan hatarozott
vonalakban bontakozik ki elottunk az igazi elet. Mintha eddig nem is lattunk.
volna sernmit, csak amulunk, hog!:) voltunk eddig il!:)en vakok.
\

Romboltuk maqunkban, ami utan rnindepuikunk titkon sovarog: a szepscqet, a boldoqsaqot. Szepek akartunk lenni - a szepsegen elornlo lelkiseq nelkiil. }\ himes ret lenge hullarnossaqa
helyett
kemenu vonalakka rnerevult kulsonk, hog!:) a bels6 eszmenqiseqenek
tiinedezeset [elkepezze.
'
Mikor a viragos tavasz hel!:)ett tel koszont be, lefaqunak a,
riigyez6 viraqok. Ott a rneluen aryan kuporog a lelek. }\ szepscq es,
a boldoqsaq nagy hajszajaban eszunkbe se jut, hog!:) ~ Iorrashoz menjunk. }\ kiszoqellesek, a rnerevseqek nala lagyulnak szines valosaqokka,
Mintha szelid szcllok otthona lenne, hog!:) rinqatasa
eletunk
ezer rezduleseben alaphanq legyen. Nern kiabal, de eg!:)re hullamztk,
hog!:) mindenilnkben ott lcnduljon, mint Ihleto szcpseq, boldoqito kialakulas. Nem kcmenu, hiszen a tavasz : harrnatos
szirmai iltatoznak
bel6le!
Minden vonasan mosolgoq a hajnal erintetlen
harnva, a jovendo sz eprto iqerete, meluert erdernes ernelkedni. Raterul valarnikep
a kulsore, hogy mindcnutt ragyogjon a szebbf'ele lelkiiles boldog diadala. l\ ruhak hajlasain, a mozdulatok finornsaqan, ~ killsa viragos lagysaqan ott zeng a szernermetesseq
tiszta himnusza.
Hanqtalan encke messzire hallik, oda is, ahol mar nem halIanak. Napsuqaras dallarnain Krisztus szclleme
lcnq szet, hog!:) alakits a az ilj vilaqot. Sajnos, keyes helyen vannak visszhangok. Pedig
ahol 6 adja meg a hanqot, ott a szivek boldog jnuzsikaia a valasz;
Ha minden no lelke erzekenu lenne az Orok Szepseq ihlete-,
seivel szernben, hamarosan kiveszne kozulunk
a leha beszed, .a szcrnerrnetlen divat es az erzekiseq ezer valtozata,
Milyerr szep lenne.,
ha ujra a szernerrnesseq szent erzese iranuitana a nok kiils6 es belso
eletet l
mm.
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Vegre!

.I

}\ budapesti lednyiskoidkban terden
feliili es ujjatlan
ruhaban
nem szabad iskolaba rnenni. l\ szepitd szerek hasznalata
tilos, az arc
-es a szcmoldok
Iestese szinten, Fiatalernber
kiserovel
nem j~rhat 1S- '
kolas leanu. Kavehazba
es tancheluiseqbe
meg szjilokkel
scm mehet
Iskolas leanq, Sot a leanuoknak
iskolaba
erkezo
leveleit
is cllenorzik, Sajnos, sok sziilo maga kengszeriti gyermeket,
hogy a szernerrnesseqnek
meg nern Ielelo ruhaban jarjon es ha az iskolaban
fiquelmeztetik,
meg meg is sertodik. Nem
artana
Szolnokra
is egy kis
.sziqorusaq !

--,

Katolikus nok, edes anuak!
A tempi om szcnt

helu, Amikor

idejovunk,

ruhazatunk kornolu-

saga is feleljen meg az Isten haze. mcltosaqanak.
}\ki a ternplornba
melyen kivdgott, dttetszo vagy legaldbb terdet el nem fedo .ruhdban lip,

kiteszi magdt azon veszedelemnek,
hogy kiutasitjdk. Az ilyeneket nem
.
dldoztatjuk meg. Lcqalabb Isten kozclebcn
legyen
egy help, ahova
(

nern tolakodik

IlZ

erzekiseq Il

1\ Ill. rend Sz. Ferenc Atydnk
unnepen

okt. 4-en

altalanos

fel-

meqbeszcljuk.

A koqreqacio

ta-

kilepettnek

te-

nacsa tobb tagot

oldozasban rcszesulnek.
liz Urlnok kongregadoja

kintctt, rnert a gyiiJesekre
[arast elhanuaqoltak.

gyuleseit
hetenkint
szcrdan d. u.
,5 orakor tartja. Kozos
aldozas
okt. 3-an reggel fel 8 orakor.
Mindenki
pontnsan
jarjori a gyu-

1\ SZ. Margit kongregaci6
,
szept, 29-en
kiscrte el utols6
utjan Dax Mdridt, aki szercnu,

lesekre.
1\ ferfi

konqreqacio
gyiilese ok. 5-en ,cs 19-en.
Kozos
sz. aldozas okt. to-en Iel 8 orakor, felavatds pedig
okt. lO-en
'vasarnap
a fel 12 orai sz. mise
kozben. ~erjiik a jeloltcket,
okt.
. 5-en okvetleniil
[elenjenek
meg
.a gyiilesen,
hogy
a telavatast

vain

tiszta lelkcvel, betcqseqcnek
peldas elviselesevel
igyekezett Szuz
Marik erenueit kovetni. His-zuk,
\ '
hOgy amiluen
csendescn
aludt
el, oly boidogan tarnae fel majd
egyszer.

1\ sz. Cecilia
tanacsa

kozli,

Marta

~em tagja

kongregacio
hogy
tobbe .

Szvacsek
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1l SZ. Imr e es sz. Geilert
kongregaci6 mcqkezdette mtikodeset

es valasztasokra

kesziil,

11 sz. Agnes es sz. Laszlo
polg konqrcqacio meqvalasztotta
tisztikarat, A kovethezo szamban
koz6ljiik.

1t Ka1. NoszQvetseg

szept.
30-iki ertekezleterdl leqkozelebb.
AId rnaquar misekonuvct
ohajt,
mielobb jelentkezzen.

91Ferences Konyvtar

h

l\
"Ferences Kozl6ny" szcrkcszto"
seqe l\ssisi sz. Ferenc 700 eves
[ubileurna alkalrnaval
=Pcrcnccs
konuvtar>
cimii konuvsorozatot
ad Iii. Okt6berre
mcqjelennek :
P. Zadravecz Istvan tabori puspok : Alverna. Ptilffy Erzsebet
•

.

groftui : Szeni Ferenc szenielyei.
Dr. Magyar Istvan, kuriai tanacselnok : Magyar kepck szent Ferencr6J. P. Meyer-P:
Unyi Ber-

nardin: Ferenc testver. Mar megjelent: Dezso Istvdn : P. Fl6relltini Teodor :t!lete is a keresztes
noverek. l\z izlescs

kiallitasu es
bolti
K6z. es naqqbani

kepekkel
diszitett
konqv
am 20000 K. l\ .Fercnces

Iorn;" e16fizet6inek

megrendel6knek
15000 K. Kotve
30000, illet6leg 20000 K.l\ kon.LJv
j6 lelkiolvasrnanu.
l\ki 01c~6n,
szep konuvekhez ak ar jutni, s2f-

lJ. Kat. Legenyegylet
okt,
1-t6l kezdve megtartja
este 8
6rakor a szokasos eloadasokat,
1l Szivgardak

az' .Euk..

es

Szovetseg megkezdette mukodcset. Keriuk a kedves szuloket,
seqitsek,

eia gyermekeik

suleset, mit kulonosen
nas

e~ a

SZ.

aldozas

retehel ajanljuk
Konuvtart.
Oktoberben

nerne-

a sz. gy6mozdit elo.

neki a Ferences

napouta

este

5 orakor

rozsafuzer-ajtatossaq
a
nagytemplomban ,es szcqenuhaz-

ban.

Eziistmisejet mondotta szept..
26- an Vtfros Laszlo a homoki
intezct lelkesze. Ez alkalomra le[ott Budapestrol
a S2. Laszloegylet dalardaja is, mel yet 6 ho-·
zott letre. A jubilalo lclkeszt a
keriilet neveben . Noqall Laszlo"
esperes- plebanos
udvozolte, tovabba az iskolatestverek
eqesz
intezete, melunek kiWn6 zcnekara tobh szamrnal is iinnepelte
lelkeszet. Szolnokrol P. Lornbos.
Laszlo plebanos fcjezte ki 'j6kivanatait,
1l ferences
jubileum ajta-tossaqai a nag.LJtemplomban: Szept:
30;.an csutortokon este 6 orakor

,
523
»Jl.. lelck grvasaga a vilaqon«
cimen beszel dr. Sdghy Sandor
vari lelkesz-hittanar.
Okt. t-en 5
orakor rozsafiizer,
utana »Jl.. Szcretetet

nern

szeretik=

Ambrus Ldszlo besenqszoqi

cimen

esp-

plebanos
beszcl.
Okt. 2-an rozsafuzer
utan Kokovay Istvdn toszegi esp.-plebanos
»Krisztus be. Iyegei
a lelcken« c. beszede.
Olet. 3-an vasarnap
d. u, 3 orakor rozsafuzer, utana utols6 jubileumi
kormenet a varba, ahol
dr. Sdghy Sdndor beszcl. Majd
visszaj6vet
a naquternplomba, hoi
. cste 6 orakor » Transitus= (sz. Ferenc halala). »Egy halal
arnelub6l clet
kel=
c. beszel
Tassy
Ferenc jaszapati
hittanar.
Transitus alkalrnaval -3 szolamu kong-

rcqanista leanuk-r
enckli Pierre
Bapttstatol:
»0 sanctissima anirnae-t,
tart
»Educ

maid

=Voce mea- c. zsolIelvaltva,
utana :
de custdodia«- t (duette)
Bosnydk Istvdn Iokantor
es P.
Musza Makdr ofm. »Salve sancte'

a papsaq

Pater=-t
kar

koraliter

enekli a leanq-

P.

Makar vezctesevel,
Vegul
sz. Ferenc!
hirnnus Reschtdl,
Okt. 4- en [hetfon],
egesznapos
szentsegimddds reg gel 6 oratol,
Orankcnt
S2. rnisek. D. e. 9 ora-"
kor Szedlacsek
Istvan csonqradi
apat-plebanos
beszel »A. kcqqelem Iskolaia« cimen.
Utana f6papi sz. mise, mely alatt jubile-

o

umi kozos dtdozds, aki nern varhatia, el6bb is aldozhat l D. e.
11 orakor csendes 'mise. Este 5

orakor

roz safuzcr,

utana P. Lom-

bos Laszlo

szolnoki

plebanos

heszel =Szerafi kozelseqben« cimen;
rnajd a Szcntseq betetele
es pdpai dLdds a resztvevoknek
. (teljes

bucsu],

.....

Pap i korona
okt. 5-en d. e.
10 6rakor sz. mise. Nogdll Ldszlo
esp.splebanos
sz. Fercncrol,
P.
Mor a kat. Naqyg!:]U1esr6l beszel.

V<iri bticsti okt, lO-en. Jl.. kormenet fel 9 orakor
ba, ahol P. Musza
ueszel.

liz aradi

indul a varMakar
ofrn.

vertanuk

cmlek-

unnepen okt. 6-fm d. e 9 orakor hivatalos
sz. mise.

SZER KESZTOI

UZENET.

1makiinyv. Lcanuoknak
kedves
jo imakonuv
»lrnadsaq
es eIet«
Blasko Mariatol.
Kaphato a Kordanal,
;,. .
Kerjtik az elofizetesek megujitdsdt es a hatralekok rcndezeset,
mert semmib6l. semmi sines ! Sokan vannak hatralekban
es elfcledik, hog!:] ,ig!:]nekurik kart okoznak. Ennqit csak
megerdemliink'

rnunkankert l
Az Orszdgos

Kath.

Nagygyii-

les

Budapesten
okt, 9, 10, 1t,
12 napjain lesz. Reszletes proqramrnot lasd a templom
ajton.-

Eloadjdk Bet etvds Hugo: .Sz. Ferenc oratoriumdt is. Kedv --.~~nues

utazasi

jegy kaphato

Szerezziink uj elofizetok~"
lapunknak !
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Sz aretnek

J ezusnak I

mint szerzetes

II

'radio
es villanyszer,~lok
M.aria-n.2468 sz.

!

pap

szolqalni,

Raktaron

lldomanyaikat alazattal kerem a plebaniara,

es

I

~~:a!:::~=
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'ICSOLLAK PERENCDI'
I a rafM es ndi divataruhaza

!:a:

,I

I

Szerkesztesert
h, kladasert
felel6s P. Majsay M6r.

minden-

szerelesi

a

radio alkatreszeket,
csillaa..SZDIrokat, ego testeket,

llkadnak~ e buzg6 1elk e k,
akik a tandijat
es a tankonyvek
arat meqadjak ? I

----------

tartunk

nernu villarnos

de sziileim szegenyek.
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SZOLNOK,

B VIZTORONNYAL

,S

SZEMBEN.

aa

i
_,O):l_
JX

A LEGOLCSOBB

bevasarlasi forras,
J::(_lUUIJX:aaa

'

'.
:.
,
J egy.ezteSS€ ela
I. tankonyvsziiksegleteit
I
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Varga J6zsef konyvesboltjaban, Gorove-u.

••...........•....................................

\

SZLEZAK

~

_

.:

LAsZLO

HARANG~ERC(JNT6DE,
H1\RANGFELSZERELES
-H1\RANGLABGyAR

Budapest,

i.
:

VI., Franqepan-utca

ES

77. sz.

(Sajat Mdban.)
Telefon: Lip6t 913-53.
A nyugati p.-uA61 indul6 BUR vasuti »Qrhaze meqallohelg.
A.B.C.J, kocsik
1\z 1900.evi parisi vllaq-, az 1921,cas 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranperemmel es HZ 1925. evi kezrmllpari kiallltason m. kir. allami diszoklevellel kitf1ntetve.
Szarnos egyh{!zi elisrnerd level.

Kyomatott VARGR JOZSE'F

konyvnyomdajaban, Szolnck, Gorove-u

., .

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
III. evfolyam 20. szam.
19'26. okt. h6 15.
,

Szerkesztoseq

Szerkeszti:

T'arss.zerkesato :

MBgjBlcnik mindBD ho 1. CS 15.

es kladohivatal

foroRcrendi plobilnia Szolnok. '.

P. Majsay M6r ofm ..

Kiad6tulajdonos:

P. Raffinszky Romuald ofm.

fcroncrop.di zarda Szolno~.·

Nyoman tiizluinyok tornek el6 es pas,
vaszt6 'tdpok fakadnak fel. 'Pusztitasai megorlik a nemzetek
erejet es kifonttyasztjak a lelkekbo! az elteto hitet. Megis
olyan kedvesen cseng meg sok jo katolikus fitleben is.
Minden szabad neki, 'amivel az isteni alapitasu . Egyhazen uthet es tekintelyet csorbithatja. Ha a katolikus Egyh~z.
isteni igazsagait, meltosagat vedi, meg 6k haragusznak !
Akkora larmat csapnak, mintha a vildg veger61 lenne szo.
Ok azonban nem kimelnek minket. Megragadjdk a
Iegszentebb es a legtinnepelyesebb pillanatot is, hogy merges
fuldnkjaikkal fajdalmas sebeket ejtsenek. Hitiink legfolsegesebb
titkaibol es igazsagaibo! is gunyt tiznek, hiszen a kaiolikusok: nagy serege birka-modra hallgat es nyel!
.
Ha csak ketten vannak es mi ezren, akkor is 6veke a
vezet6 szerep. A gimy es megfelemlites hallgattatja el azo. kat, akik nagy bolcsesegiiket biralni merik. Ilyenben takilekonyak. Csak egyben nem: a katolikus Egyhaz megerteseben
es oszinte ertekeleseben ! Latszatra elismerik, de titokban annat inkabb dolgoznak romlasan.
jar a szabadelvtiseg.

Ara 1500, negyed evre9000
a,,"

korona.
_

r
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Nem keriink t6liik figyelmet: festett slrokra nem szorulunk t De elvarjuk, hogy Szolnok30.000 hivos katolikussagtit
.senki se merje bantani !
Katolikusok, legyetek ebren !
mm .
•••••••••

,

700 eves evfordulo.
A. papi

gyiilesen

eJmondotta

NOGALL LAsZLO

esperes.

halalanak 700 . eves evfordulojan Olaszmegy, fut, rohan qondolatvilaqunk.
A.ssisi videken (J'
terrneszetnek
rna is pornpazo ereje s messzirnult
dicsoseqe
olelkezik
egymassal;
a hequeken, a lejtckon az cmberi ere es szorgalom
a saiM er6teljes eletct .meqroqzitette templornokban, zardakban,
varakban
s egyebb monumentalis
ernlekekhen
: a valosaqos
tenuek es leqendak
koritik az ernlckeket,
rnelueket
hetszazados
evfordulo
hatalmas
ref- lektorokkal
vilaqit meg s ha mar valosaqosan
meg nem jelenithetjuk
a muJtat, leqalabb iinnepli azt a jelen nemzedek,
Assissi szent Ferenc mar szuletese
korulrnenpeiben
is naqu". Rozelsegben
all [ezushcz, am it e Ielirat is igazol »ez a oratorium ok-rok es szamarak istdlloja vala, ahol szuletett Ferenc a vi/dg 'csoddAssisi

szcnt Ferenc

" honba, Assisibe

latossdga«.

.

-

,

Assist szent Ferenc nerncsak
szuleteseben.
de egesz eletcbcn
hG fotoqrafiaja
[czusnak,
a mi Urunknak.
Assisi szent
Ferencz
belso
vilaqa csordultig. tele volt a kath. hitnek es ercjenek mindcnt felulrnulo
ajandekaval
s ezzel es minden emberi tudakossaq
kizarasaval
megujjita a fold szinct. A hitnek egy ajandekaval
lepett fel a_ posztoqgaros
fia az assisi ncp elott, mint az evangeliumi
tokeletesseq
mezedes
es
tiizes ifju hirdet6je;
benne a szot igazolta elete, ezert is volt szava.nak akkora sikere, Dante igy jellemzi
Ferencet:
»eretty, harmonia,

fegyelem
cscda-e,

ktiteleke sovdny derekat ovezett.«
[ezus volt a szollotoke,
assisi
ha ellenalhatatlan
erovel hatott
A. sz6 sikeresscqet
Madach igy

szent
szava
fejezi

ajaban :

=Akiben era is Isten lakik,
Az szonokolni fog, vis, vagy dalol,
Ha lelke fdj szivrdzoan zokog
Mosoly, ha kej mdmordt alussza,
S bdr uj utat tot, bizton celhoz er,
S miivebdl kesziteni fog uj szabdlyt,«

Ferencz
a szolovcsszo,
a torneqekre ?
ki az Ember
traqedi-

, 321'

Szent Perenczte is_,illenenek 12' szavak : 6 letesitette az
nyugv6 koldulo szerzetet, am-el,yr61 Lucifer is igy, szol :

u]

alapokon.

'.

})Erenytik sanyargds, lemondds
Mit Mestere kezdett meg a kereszten.«

Assisi szent Ferenc egyenisegenek koronaja a benne s altai a , diadalmas kath. hit ereje; az a hit, mely 2000 even even at anyiszor
le s
meggy6zte a vllaqot,
II.
Assisi szent Ferencz egyenisegenek rnasik kimagasl6 jellege
az evangeliomi szegenys~g
szeretete,
mel yet 6 e. szavakban
kert
"maga szamara : ·))Oh Ur fezus mutasd meg neketn a ie .forron szeretett

szegenyseged

osvettyeit,«

. .',

Szent Ferenc idejeben a szeqenuseqet, a nuornorqot a hata10m Ietiporta , rna meg rnintha a szeqenuseq, a nyomorg6 tiporna Ie a'
hatalmat, Egyik sem szent Ferenc idealja,
Szent Ferenc nem az altal akarta a szegenyt felemelni,hogy .a'
szegen!:Jseget kikuszoboli 12 sartekerol : nem ezt akarta, hisz isrnerte
[ezus szavait : =szegenyek mindig lesznek kiizietek« ; azt hogy .szcqenyek rnindiq lesznek igazolja mult es jelen, mert 12 vila.g nines ug!p
berendezve, hogy mindnuajan miliiomosok legyUnk; a communizmus
maga is e »kiskovecsen« bukott fel; ugyanis a gazdagokat
koldusokka tette, a koldusokat nem tette gazdagokka;
a nep boldoqitas-.
hoz jobban
ertett assisi szent Ferencz, mint Marx; assisi szent
Ferencz Alverna hcquen, az orornok ez elzart kertjebcn
meluebben,
tekintett beIe a qondviseles terveibe, hogy sem a foldi let celja idealja alapiaul az altalanos joletct tette volna : assisi szent : Ferencnek:
nem a szegenyseg veqleqcs mcqszuntetese, de azon egyensuly
rneq-,
valositasa volt a' celia, am ely a szeqenut s qazdaqot kibekiti s mindkett6t meqcleqedette s boldoqqa teszi. Assisi szent Ferencz tehat nern,
akarta .12 vilaqbol .a szcqenuseqet szamuzni, sot elenkezoleq
az »onkengtes« szeqenuseqre batorit, osztonoz es vezet; nern akarva a szegenyseg nelkulozeseit teljesen elvonni, han em csak a gun!joI6d0, ttirelmetlenked6 elegedetlenseg szcllernet s ezzel kapcsolatos
aberracl->
okat akarta megsziintetni, amelyek melcqaquai Lucifer nagy szclleme-.
rrek. Assisi szent Ferencz tehat az onkenutes szeqenuseqet a qazdasag .s annak tartozekai Iele emelte s ez alapon a szcqenuseqnek
jelent6s es kiegyenlit6 szerepet juttatott a vilaqban,
melyet a Marx.
iqnoral, j6Iehet az ernberlseq nagy szazalekanak a szeqcnu sors a jelene s a jovoje. Assisi szent Ferenc tehat a szeqenuseqnek
krisztusi,
Ielfoqasabol indulva ki, rendjenek elso ismerteto jeleul tette az evan, geliomi szeqcngseqet s ezzel egyreszt hatalqos pcldat statualt a sze'-·
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genyseg ellentetei kikuszebolesere," de' masreszt a _gazdagokat is szegel1yekke tette az
evanqeltomt ' stegenyseg
'szepseg~i
^ altai, hogy az
^
velok meqismertctte s. (iket e"nnek, be_h6,aQltat~a; »boldpgqk: a lelki

seegenyek, mert: oycka mennyekorszdga.«
_ •.
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_ _
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K,6!Jor Tamas; ai »Az Utsag«~bari.hozza szol assisi szent Fe":
rene unneplesehez s azt a kerdest teszi fel, hogy 'ugyan rnelqik ~rte:-:
kesebb iranqza], az a .materlalista iranuzat- e, mely a kultura s' altaIanos-jolet. .alapjalt hoL)assan,:.:ho! wham lepesekben van hivatva lerakni, vagy assisi szent Ferenc iranuzata mely els6 sorban az altalanes .boldoqsaq .s jolet alapiait a lelki ujjasziiletes :" berkeiben ' keresi
anelkul, hogy alta limos [olet rneqvalositasat
komoly eszkozokkel
ne
k'eresne; en az .utobbl iranpzatnak
adorn a koszorut,
mert elobbi
Marx.fele .irangzat lelki meqalapozas
nelkul hasonlo
egy, reszcqes
kancsohoz, amely folyton azt ' mondja : »hozton hozd, 'tolton toU;d..«
Ez' a 'kancso pedig annal szomjasabb, ment61 t6bbet iszik l
o
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Szent Ferenc rendjebcn meqvalositotta
az igazi cornmunizmust, ahol t6keletes egqenl6seg, testveriseq
es szabadsaq
legideaH:-·
sabb -formaban' valosul meg; e cornmunismusban
nines 6k61 hare,
rilncs keveJyseg, "irigyseg', de teljes harmonia. A: cornmunismus s vele
-egyivasl:! 'socialdemoCl:aci'aval cllcnlabas a mi Ielfoqasunk, nem azert
mert a rnunkas jogait s javait kialtja bele a vilaqlia reszben ervenyesiiles ~ esetIeg egy jobb vilaq mcqvalositasa
celjabol, de rnert a
hitetlenseq alapjan all, mert szervezkcdeseben
s t6megek liran!-)itasa'-:
'oan erdszakos' - egy reszt letiporia - s igy erkolcstelen :is. Communisrnus s socialdernokraciara
iIlik a spanyol kozmondas : »a kutya
• ugyatiaz, .csak;a nyakraval6 tnds.« Mindkett6 parasztlazadas az embed
egyehh5seg, testveriseg es szabadsaq, tehat kultura
ellen is. Kahn
Bela nyugodtan pihensz e - ,baberaidon !?
(Folyt. k6v.)

•••••••••

Kri~ztnSJ' a tarsadalomKiralqa.
1\.2 iden elosaor iili meg a katolikus vilaq =Krisztus kiralusa'!Janak« iinnepet okt6ber utols6 vasarnapjan, amelyet XI. Pius rendelt
el, Mi ennek az iinnepnek "[elentoseqe, mi tette Idoszeruve az iinnep
.hehozatalat ? Nines u]: tanrol, uj doqrnarol sz6. Egyszeriien egy reqi,
alapveto iqazsaqot akart III papa a vilag ontudataban ujra megeleveni^ ut6bbi szazadok sze~
teni, egy alapvet6, igazsagot, amelyet azonban az
rettek tudomasul nem venni. S
az az ~gazsag, hogyha Jezus Krisztus az Isten fia s az emberiseg megvaJt6ja, akkor joga van urafkodni
az embereken, az emberi eleten s a tarsadalom eleten a nyilvanossag

ez
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elott is, nerncsak a haloszoba _es gyermekszoba
mok es sckrestuek csendjehen.

meluen vagy _atemple-

Az a kill6nQs kovetkczetlenseqe
a mai kor ernberenek, hog!J
a lelkeben, szereti maqat vallasosnak
rnutatni, <!_ekifele, a ta'r...sadalorn es a kozclet fcle, a cselekves es az eletmod
dolgaban egy,:,
szerre meqfeledkezik
a keresztenuseq
kovetelmengeirol.
A modern emberhisz az Istenben,' irnadkozik is talan, de ugyanakkor
szemrebbenes
nel:;
~~! taqadja .meq, s6t vonja ketscqbe Istcn torvenueinek ervenyesseget
^
^
a nuilvanos
es rnindennapi
eletben. Csattano pe_lr.laja-ennek a^ parbaj
s a hazassaql. elvalasok. A parba]t epugy mint a r'6rv~nyes _hazass~g
. szetvalasztasat Isten parancsa egyenesen tiltjak M~gi_s ~any keresztenp
es katolikus akad, aki ketelkcdes nelkul elkoveti ezt a ket tiles dol9?t
^
^ erzi, hogy ezzel voltakep meqtaqadta kereszs meg talan csak nem is
~~ny .voltat, detronizalta
az,' Istent.
.__;befele,

A lelkiismeret - csendieben,
talan meg a csaladi otthonban is.
keresztengnek
lenni s kifele teljes poqangsaqban elni ez a: mod~1J!
ember beteqseqe : ami nerncsak vallaserkolcsi szernpontbol -keptelen
helqzet, hanern az emberek logikai kepzettseqere
s [ozan gondpl!<:,o,c!ilsara is kill6n6s fenyt vet. A papa
ezt a kovetkezetlenscqet;
ezt
^
az erkolcsi zurzavart szeretne kioperalni leqalabb a^ katolikus tarsadalorn lelkebol.
Ha - Krisztus a mi Isternink,
akkor () -'a- mi, kinilyunk es
torvenuhoaonk
is. Ha Istenunk,
akkor lstene il kozeletnek-s.
a tarsadalmi bercndezkedeseknek
is. Ha IstenLink,- akkor az Q tanait, elvcit,
torvenqeit kelt ervenucsitcnunk
az elet eqesz vonalan; _)~\:ert ez a IQ.,
gika, ez az esz paranesa s a hitc, ez az egyetlen okos es kQv~tke-?e..tes dolog.
Sot ennel is t6bb: ez az egyellen
cclhoz vezeto, sajat szemilnkben is haszrios dolog Az utols6 ketezer e-v - egesz
kulturtortenelme szakadatlanul csak ezt a tctelt .iqazolje. Nines - boldog,sag-a.
f61don Krisztus nelkiil. Nines igazi, tartalrnas.: maradando kultura, nines,
vilaqbcke, nines 6sszhangzatos
f'ejlodes, harlem csak a krisztusi . Iwl^
tura alapjan. Azutfm a^ festeszetben,
epiteszetben,
szo.)'ltfrs~atban a-L.e~!;
rnaqasabb fokot akkor erte cl az ernberi elmc.. nern amikor - ontelten
maqara haqqatkozott
s mindenaron
csak e-mber~~ alkotni, hanem --am:i.;kor a keresztenq gondolatk6rnek
paratlan kincseit vetitette --vaszoriq~~
vakolatba, marvangba,
arnint a kolteszet a ·08n~e'kbarI· ~rle el a Je~
magasabb, mert Istenhez kozeled6 szarnyal-asat, epug!f a~ e,let- m·itld,e~
v:!llnatkozasilban ott janmk - Jegbiztosabban
s eg!:}uttM Jeginag_as£l,I?Dt,lt!,:
aho) Krisztus gondolatait,
elveit, egy sz6val
Krisztus
.*ir(pys~gi!_t f.Q';.
gaqjuk el 'legf<'ibb veze16nkiil.
.,-
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}\ modern vilaq errol persze nem akar tudni. Mint egy orult·
'mint egy lezbeteq, gyl1loli az orvost, aki gyagyitani
akar s gun yo'
lodva, merqelodve fordul el az orvosszertol,
arnitol pedig gyagyuhlsa_
fuggne. ^Igy Ielnek bizonqos. ernberek, bizonyos irangok mindent61, ami
Krisztusra csak ernlekeztet is, ami az 6 uralrnat biztositana
a tarsa~.
-dalornban. Ezert gy1110lik az Equhazat, ezert
koltik rossz hiret Krisz-.
-tu-s papjainak.
Hiaba valo erolkodes. Krisztust
keresztre
lehetett
fesziteni,
:megis Ieltamadt: s az 6 orszaqat is, az 6, Egyhlizat,
lehet gyl1lolni,
,Jehet uldozni, meqsern fog soha rneqszunni
az elet legszebb
aldasait
-szoml ^a vilaq minden tajekara ^
s ^
az ernberiseq ertekesebb,
kornolgabb
-resze mindig halaval s boldoqan fog- feltekinteni
az orokkevata
Ki~.
;r*lyhoz, aki nem azert uralkodik, hogy lenyiigozzon,
hanem
hogy fel-,
.emeljen, nem azert, hogy sajat fenyet novelje, hanern, hogy minket ^
is
.saiat fenyessegenek
resz~seve
tegyen, nem azert, hogy kiszolqaltassa ,
maqat, hanern hogy =szolqaljon s eletet adja= alattvaloiert l
.. Ezert volt idoszcru az uj unnep behozatala, Ez
Krisztus kij"alysaganak unnepi jelentoseqe.

.

A. .Poverello"

..

iinneplesehez.

}\z egesz vilaq szokatlan rneleqseqqel i.innepelte ez evben s
f6leg .most okt. 4- en' Assiszi nagy szcntjenek,
a szegenyseg trubadurianak, a =Poverellonak«
700 ik halala napiat, Ebben az unneplcsben
csodalatos
rnodon meg azok is resztvettek,
akik egyebkent nagyon
tavol allanak a katolikus
szentek tisztcletetdl.
Annyim mentek, hoqq
igyekeztek
"Szent
Ferencet
egyenesen
a mag uk szarnara fcqlalni le.
Sabattter szerint assziszi szent Ferenc
a protestantizrnus
elofutaria
volt, Haeckel szcrint a' monizmuse,
Gabriele d' Annunz!o
szerint
az
olasz egyseg es imperium qondolatae. --A papa maqa volt kenqtelen
'tiltakozni a katolikus Egyhaz e nagy szentjenek
ily meltatlan
meghelyegze'se,
illetektelen _lefog\alasa ellen.
Valoban nagyfoku rovidlatas kell ahhoz, hogy valaki Asseiszt '
csodalatos
szcntjeben mast lasson, mint ami valoban volt: a leqtisz- I
tabb katolicizrnus kepviselojet.
Hiszcn mit akart 6 meqvalositani eg!-l~-'"
bet; mint az evanqeliurn szellernet, meg pediq alazatos
enqedelrnesseqben a papa s az Equhaz Irant ? Mi volt az 6 minden
gondolatci-'
nak, minden koiteszetenek,
minden hosiesscqnek
torrasa.: ha nem a
katolikus Ielkiseq I
Igaz, hogy ezen a teren nerncsak kirnaqaslott,
hanern sajatosan egyeni is volt. Uj uta kat tort, mint egy felfedez6, mint eglJ vilag-_
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hodito. Szokatlan

s addig szinte hallatlan kovetkezetesseqqel
: valosis a katoliclzrnus legnehezebb tanitasait. .Ha
,·egyszer a katolicizmus a. fOidiekr61 valo Iernondas, akkor 6 ezt a, le- ' .
mondast olghdsiesscqiq
vitte, arninek meg az elqondolasaba is bele,
szedtil a kezonseqes elme. Ha ez az elet keveset er az orok elethez..
kepest, akkor hat ne is beesiiljiik sokra cs tapossuk
labbal, amtt a
vihig szeret es keres, tekintett nelkul a gyenge test es termeszeL,
minden ellenk ezesere. ,Neesak -immel-arnmal
viseljiik az elet kereszt ...5'
jeit, hanern legyiink egyenesen
szcrelmesek
belejuk,
szeressiik
a;
nSzegenyseg Urnot" s ahol csak lehet, szolqaljunk neki ...
S Asz-,
, .sziszi szent Ferenc nagysaga eppen abban a hallatlan
kovetkezetesseqben all, amellyel a vilaqot Iabhal taposta, a lelek szent vagyait a,
test es a 'termeszct minden uralrna al61 tokcletesen kivonta.
Ebben rejlett vilaqtortcneti es kulturalis jelentoseqe.
A ,ko- .
zepkor keresztenu volt, de az ernberek akkor is cmberek
voltak s,'
meg az .egyhaziak k6z6tt is akadt eleq, aki szepcn
megalkudott
ai,·
kenuelern, a qazdasaq es a. feny szeretetevel.·
Ferenc
fellcpese
ujJ
favaszt jelentett az Eqqhaz belso eleteben,
, De jelentoseqe rna scm mult el, Ma ismet az er.zekiseg,. 8(,
kincsvagy, az anyagkultusznek korat eljuk, A pcnz, a bankok,
a.
naqgvallalatok a vilaq urai. l\ lelek ertekei elvesztettek
sokak elott
ertekuket ; a test kultusza abban tobz6dik, "hogy
szepseqversenueket
rendez, a sportot -tulhajt]a s erkolcsot, csaladot,
cqcszseqef
felaldoz
az- elvezet, a testiseq balvanqanak. Szcmerm etlen divatok, azsiai er-;
kolcstclenseq a csaladokhan, az 6rilltsegig vitt tancduh jellemzik ezt'
a kort. Boxolokat, sporternbereket, filmstarokat ugy iinnepelnek, mintha
a. kultura ,eI6bbreviv6i volnanak. l\ mozicsillagok milliardos fizeteseket
kapnak, mig a szellern hdsei, tudosok, nepnevelok, papok, becsiiletes
apak s~ angak az ehseq sziian raqodnak . .A leleknek nines erteke, csak
a testnek. l\ gondolat, az ereny· hajlektalan,
meqbecsuletlen,
ellenben. a _fenyuzes, az el6keI6 mezben
uz6tt rablas, a perzsel6,
vertsorvaszto erzekiseq diadalokat ulnek.
J, .
Ide kellene egy keyes Szent Ferenc szellernebdl,
,fennkolt
eszmeiseqebol, A sarutlan, darocruhas ferenees barat.: a szerctet, a Ie~
rnondas es alazat a meqszemeluesitoje
ujra kulturszukseqlete,
nelkillo ~
.zott gyc';gyirja 'lett a dekadens,
elsatnyult,
belsa .ertekeit vesztetti
vil<'!gnak. '
.Banglia Bela ·S:].">'''.' :

'totta- meg az evangelium
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Egyiittmiikodes ..
a

Minden komoly
gyogyitasai'a
osszc kell
erdekek kivanjak, egyiltt
likus Egyhazunk, hitiink
.

.Vajjon

nek bermunkat
h~geti, kikezdi
aki Anyjdt ~s

ember
belatja, hogy
nagy nemzeti
sebek
fognunk Amig az dltaldnos keteszteuy magyar
is vagyunk, de nern akkor, amidon osi katocsorbitasarol, sot szinte teladasarol
van szo;
iqazi-e a: rneqertes ott, ahonnan
egyre tarnadasok er? Valodi [obarat-e az, aki laqszentebb hittitkainkat :servagy ferden allitja be?
Szeretheti-e
a gyerr.1ek azt,
Atyjdt ki nem allhatja ? '

}\ vallY a? egyilttmilkodes
abban alljon, hogy lemondjunk
XX
szazad ota Ieltett szent kincseinkrol es 1000 esztendo
biztos· alapjar61? Hagyjuk el iqazsaqainkat es szcntseqeinket,
melyek
a hanuko. l¢cJo hazdnak is egyediili biztos szirtjei ? Nem! nem tessziik!
}\ nernzct letet orizni akarjuk.
,',
. Odaat is elorelatobbak
l~hetnenek!
Vasarnap joreszt a rni fiaink ernlekencl profanalta tiem-kereszteny
szonok
hitunk
legnagyobb
titkat : a Szenthdromsdgot!
Ez nemesak a szep ijnnep
hanqulatanak
durva meqsertese volt, hanem nagy on is igazolt bennilnket,
amidon a
szabadelvuek
Ielfoqasaval
szemben az egyilttrnukodes
tereit ugyancsak
qvatosan. hatarozzuk meg.
Nem vagyunk
turelrnetlcnek,
de' 30 ezer katolikus
neveben
tiltakozunk
az ilyen kijclentcsek
ellen (»uj szentharornsaq
szobor=], A
hosok- szobra muveszileq
lehet szep, de kiviteli modjdban , szo fer
hozza. (Lasd »}\ Sziv= A szernerrnetlen . kegyeJet c. cikket 1926 okt. 9l
Aki nem isrneri
keresztenu
hitet, csak az mondhatia,
hogy, ez lesz

a

az : »uj szentharornsaq szobor.«
Mivel nekiink
r,negvan a rni szep
es szent Szenihdromsdg
szobrunk, kerdezzuk
az ilietekesektol
: meddig
lesz az llleg csonka ?
. av:agy. mar nines ra , szukscq ? Erre szeretnenk tettekkel valaszt
mm:
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Akik, a papa kepetol is feSnek, A kanadai
egy

szeprnuveszcti
min;atu.r· arckepet, tJT;elyet
aki egyuttal a Naqubrittaniai
a papa saiatkezu alairasat
a torontoi George Orange.

.

Torontokiallitason ki akartak allitani XI. Pius papa
Alyn Williarne ismert angol Iesto f~st'{~tt
kiralyl Miniatiir- Tarsasaq
elnoke.·}\
kep
is viseli. Erteket 1'100 dollarra .ieszik. Erre
szabadkomuves
paifoly osszqutilest
tartott,

r-
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melyen egyhangulag rtiltakoztak az nalavalo szandek" ellen s Ielszolitottak iii kiallitas elnokseget, hogy a papa kcpet a kiallitasrol
tavoIitsa el. Megis csak
naquhatalom
a papa, hogy a szabadkomuvesek
meg &Z arckepetol (s feinek, meg mlniaturben

is.,

,

A szabadllom,uvesek vilagszovetsege

.

buk6ban.

l\ rornai Civilta Cattolica hosszabb cikket' k6zol:ia
szabadkornivesek
vilaqszovetseqerdl,
amelyet ezelott 5 ~vvel 1921 -ben Genfben
alkottak s amelyet mostanaban igyekeztek Belqradban
6ss~ehivott
nerrizetkozi tanacskozasukon
megfoltozni. A vilaqszovetseq
dolga ugyanis
mar az elsa 5 ev Ioluaman nagyon roszra Iordult, miutan a leqnagyobb szarnu s legt6bb pcnzzel rendelkezd
arnerikai
naqqpaholuok
elhaqutak a szovetscqet. Amerika peldajat kovetve a hollandi es mas
nagypfl'holyok szinten .fakepnel haqutak a nagy qarral beharanqozott
csoportosutast. Ha rneqqondoljuk, hogy az arnerikai
szabadk6mivesseg a vilaq harem es f'elrnillio szabadkomlvesebol
3 milliot
egyesit
,._magaban, azonnal rneqertjuk, hogy a "vilagsz6vefseg" Amerika
kitepesevel minden jelentoseqet elvesztette. A nernet szabadk6mives
paholyok kozul is csak egy kisebb esatlakozott a szovetseqhez, Erdckes azonban, micrt lepett ki Amerika es Hollandia s rni,ert rrem vett
reszt aa angol seabadkornivesseq
eg!!attalan a vilaqszovetseqben.
Tudni kell, hogy a latin orszaqok
szabadkomlvcsseqe
(temat a franciake, bel~.ake stb.) istentagad6 es minden vallasnak
kifejezetten
el~
lenseqe. Ezzel szernben
az anqolszasz
szabadkornivesseq
voltakepcr: nem eg!:jeb, mint protestans tltkos tarsasaq,
a bfbHiIf
haszwaJ'la
szertartasain
.s tagjait61 lcqalabb az Isten
lctcbcn s a lelek
halhatatIansaqaban valo-hitett rneqkovetell. Ezeket az aIapt6rvengeket, az angal ~fl:eIVii szabadkomivesseq
»Iandmark«- oknak hivja. Marm@st az
anqol s arnerikai szanadkrirnivesek
kijelentettek,
hogy ok nem tekinthetik igazi szabadkornivesnek,
aki nern hisz az Istenben, lcqalabb mint
a »vilaq epitdmesterebcn«,
A franciak
es belqak eloszor
ugy probaltak kibujni e kovetelrnenu aI6). hogy a' szavak ertclmet elcsurtek- csa..
vartak, »Istenen= valarni »vi<lag,elvet« ertettek, amit mindcnki maqqan~:zhat',arnirrt akar. Egyik v'ezet6jiik, Ouartier Ia Tcnte ki is jelentctte,
hogy ezt 37. enqedmcnut meg kell lenni, maskep item szarnithatnak
»tegm.ag.a~abb s legg,az<iagabb« paholpok szovetsegere.
Az amcrikaiak
azonban kereszt.iil lattak a szitar» s egyszeruen kileptek a szovetsegbot A latin orszaqok paholyainak a~ a torekvese, bogy az egesz. vi..
lag. szabadk6mivesseget
irimyitsak s szeketuk ele fogjak, teljes cs6dot
mond.ott. Ezen a' fiask6.n
befgoradi, me'glehet6sen eredmenytelen »ta ..
Q;acs.l{Qzaso~«~sem segHett.ek fA viMg@f1 'rna kb. 120 szabadk6miv~~'

a

a,
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nagypaholy

van, kb, 20 ezer pahollgal : e

tartozik rna a szovetseq
nebbek.

keretebe,

meg

120 k6zul alig egy6t6dresz,
pedig

inkabh a jelentektele-.

Egesz OlaszQrszag iinnepeite
1\z egesz vilaq, de hleg

Olaszorszaq

Szent Ferencet.

f,endkiviili Iennqel s

g~l unnepelte: meg Assisi Szent Ferenc, halalanak
dulojat, Eqesz Olaszorszaq valarnennqi templornaban
t~jen fel6raho~szat
&2

zuqtak a haranqok

nernzeti

ki, okt6ber 4;-en az iden closzor zarultak
tiszteletere

deli' 1 6rakor Olaszorszaq

~vfor~

az iinnep eloes-

az esti Urangyala

olasz korrnanq Szent. Ferenc unnepet

meleqseq-:

hetszazadik

el6tt. Miutan,

unnepnek

be az uzletek

jelentette

Szent Ferenc

egesz teruleten.

A sziriai francia kormanyz6 a terencrendtszerzetesekrol. Henry de [uvenel, -szir'iai Francia f6megbizott nernreq
a genfi nepszovetseq
zott a Sziriaban

egyik bizottsaqi

es Palesztinaban

szent Ierencrendiekrdl.
ala evenkint. ]\zonkiviil
szegeny gyermeket,

helgen tartanak

Francia korrnangkoroknek
isrneresc,

taplalnak,

es leanut

szerzetesekrol

a ferencrendi

hithirdet6k

ruhaznak _ es helgeznek

ingyen

Ierm,

a szerzetesek

szep a

Nagyon

munkajanak

polqari jogukt6J is azokat

akik sajat hazajukban

3000

Arvahazaikban

betegek szamara pe-

Icnn ingyen gy6gys~ertarat.

Iosztja meg, a legk6zonsegesebb

a

fodel

ameluekben

tanitanak.

talal biztos otthont.']\
ez a dicserete,

ado->

_ s f61eg a

csak az a kulonos, hogy akkor ugYl'lnaz a kormanu

tes ,'frandakat,
~:DW¥u

hogy

16 iskolat tartanak

fiut

sza_~ es s~az arvaqgermek
diqtobb

rrnikodo

Kicmelte,

SzenffOldon· 12 eZ,er szegenyt

ulescn nagy elisrneressel

el-'

rniert

a szerze-

kivannak a nep javara faradozni?

..tjUUft

- 'Okt6ber elso felaben ,megjelent a

"Ferences
Ara

Kalendariumfi'~ ~"
20.000. korona.

Kaph~~6 a

pie ban ian.
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)\kiknek fag a szivilk, olqanok, mint a' merhetetlcn
teng~r.·
Mindig uj klncseket hozriak el6 es minden Iajdalornra talalnak rno-'
solpt, Kiapadhatatlan
Iorras buzcq bermuk, llle1y' nern hagyja 6ket
'l1yugton. Mikor megremegnek
a. mas bajatol, kinuilnak bennuk az
^
^
irgalma~sag Illatos rozsai.
.
'.
.
..
Mintha harrnatukat f61kel6 napjuk csak novelne, hogy a 'ta'n~' c.
kadtakra ebresaton hullhasson, Nern' tilnderi ragYDgast . keresnek, 11
^a- ,
.nern a boldog szernek fenyet szeretnek a f61don meqhonositani, Egy~
.szeruek, mint a bokrok ibolyai,' hog.y a pompa kenuerrc,
melegit6ve
valtozzon , at.
,
, Nern jarnak, fend a mcqkezelithetetlen
rnaqasokon,
'hog!-) H,
,faj6 lelkek sohajat fOlfoghassak. Olyanok, mint' a szetarado napsuqar':" '~
mindenki jol erez! rnaqat kozeltlkben. Kianid helollik
j6sag< edes
meleqseqe, arnelq onkenyte!eniil .gyujti a lelkeket.'·'
Isten kicsi szikrai a fOldon: meq-meqlatszlk=rajtuk
az 6rok~
ikeval6 egy-egy vonasa. Bevilloqnak a sotetbe es ugy erezzuk,.·hag4'·
ilyenkm' l1agyon kozcl van hozzank a Szeretet. Tanitanak egy'sz6- nel-,
'\kill, vonzanak .hvas
nelkiil, folerrrelnek eroszak I)elkiil - HQ7;zadl "
M~gertett~k Teqcd es fuzet Ioqtak Nalad. Most 'mar vilaqod
iranjjitja oket cs
rnm,
^ ,yiragaid., nuilnak hennuk. .

a

!

ezeket
mondta :
Ill. renddeL kapcsolatban . a-- . herccqprimas
kat. NagymJules 'eI6e~tejen tar-t ' »Szivem, feljes me.,Ieg:eyel'udv9z10m sz. Ferenc
III. rcndjenek tag..
10tt jubilaris diszulesen a biboros
C

,_

336

I

jait s

tovabbi lelkes munkara
orakor a Konstantinban. Okt6ber
buzditorn 6ket, mert ha a feren4-en . vezetesevel
isrnet szep ,
'~e~sietlem fennmarad es tovdbbra .,: 'VioIf:~~ ferfiak sz.entsegima<ilas~. '.
" t?l/e~>ak~or sent a ssal~do.~, se_?i : c::
~S¥.: M.~t'g.~•. k()rtg.reg;ici« .
a tars~d~Imatj s~t1l '. aa .apamot - ,nag'yotif'¥erlves'
t~g}in -.~~ither
·n:fP f~lieI1] a. t~!pagas(:)kt,~ri~' .,'
,Mdf(idf;, qkf6b~i 9.en 12 sk'ett;{meg.
liz Urinok
kOlJgre!gac~Ma
Vei-eqe{y{" Lafossa! 'miHdkett6jii~: <
okt6ber '6:a~' kovetkei61~g' ~·~·a- prezese P'. .Mar. Hisszuk, "<hog'y; :'
lasztotta rneq tisztikarat:
Pre.. romlatlan lelkuket a rneqertes ·~s.
fekta lett Elmann Elvira, I-s6
a szcretet bekcs utjan vezcti
assistens
Kiss Paula, II assiss,.zuz·· An!:jank. A leanukar ked-tens Vegh Antaln«, titkar 'dr.
v~s'en e~ek~It.
~{ug~19z~gfng, p,¢nif~arnpkBetl;1e~
~ rea,lgfiliriazium
87,. Imr.eEJ.'1s~b~~, tapacsta,gq~: ~go~tQn
kongregad6)ti.riak
1926:_-_21-.
q~9qrn~, !3~nk~ ~lbett!J~, B.~rtli
ben evi: trsitfl{~ra: . Prefektus
Karolyn~, Gew~lyff!l Gusztavn«,
Bakos Miklos, L assistens K~Jeszenszky [ozsefne, Kormos Artona Jozs'ef, JI'. assisteus Straub
p(]',d,\l,e, -M~g!lar 0yplan~', N97
Imre, titkBr 'T61);] I~tvan·.. Tanavothny [enonc, T6th ~stV&n_~(>,, csosok t v,ataqy Sandor, Hauk
. V~rg~ Gyplal}e, Woilg~ G~zane,
Istvan, Varady
Tiber, Papa!}1
yir~9. J~np~n~. ~i~,q,~}!:l~,r;J;'~g,ye=
Istvan, NYdlczas Ferenc, Gyu- niseqek, akiktol a legszebb rnunlesuk min~en II.. c;i1tort6kon de'L~
kat) ya.rhatj.u~. Adjo~ nekik Isten
titan 5 orakor ..
sok kegyeJine~, lJ.o:gy ya.ro~~I;lJs
.,
,:
katolikus tarsadalrnanak so:k se~. ~e.l.~~~~~'1~~~~?~I~,!
:~,~":
, ,""
-"
,
,,'
"'.. .
Gellert ~on.gt'~gaci.6
tisz,tibet enuhithessek !
" .,' ,.....
",.' ).~.'.
kara . az . 1~26-19p. tanevre,
November 7"en
a polqari
P~efektu.s Balazs Lajos. I. assislcanulskola nagy_term-eben~' teat~.~s Li~~ka "Gyula, "'II assistcns
estelyt QS december 4-en MikuFazekas Istvan,
titkar
Pinter
lds-vdsdrt rcndez az Utinok konistv~~; 'Tanacsnokok:;;
Gulyas
t'; i
gregdcioja a szegeny' 9yermekek
Laszlo,
Hermann
Sandor,
Ban,:"t'
l~
~
'n ...~~" '_"',Ielruhazasara. Herunk minden )0
tty Gyorgy .. Gyi.ileseiket . kethe-. .
Si~}X~t!t~~!p:c(Q~'s;~,,'}
~·lJ;em.~~Wi/!.15tt·
teaki..,"f
d~t.uJaci·Tarr;~'·I
w~c:s..'J;j.tor.t.okQU
.Mip.cj~t1,1,~tQiijJt.,kQ~,tJycsSpp.e~y
jak: November ~4~en: n,yil;v.anQ§::
"'~'H' '\
rQz.sat
ta.~.~szt az.. ,,,_,!,
egl1en.•
"'}.'~'~;:f ..
,ir2qalmI;, e~t~JY~f~!1qfzW~",1f,·,. .'~
, f{ fe..rfJ,: kongt.egJi,cio
okt6"
A . sz llgl}~e~~ ·Jf,~~,9lf.~~c{~~
' :. _;:.:="" "";, (!.)i:f;' ....,'\-,~'_;.,..-ttl
bet: 17~eri i:~gge:l f,gt R.Qt;l'lIt.Qr."
BJ: . t!~~ilf~f!''Rf!~f~~J~"t
'fl~i~j~~
.l(q~~.::-.,
knzos -aldozasf;~ delel6ft fel·12. , Maria 1. assis1ens Bakos Jolan,.
n, assistens Maj'or .Iren, titkar
6rakor
pedig felavateist tart.
Keo Ilo'n~',tai1C1cSosbk':' Csapo.
G!J(j)~se okt6ber
19; en este '7
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.~~< .::- •. ,,~

'<-,:.;.

_' '.

.
~:·;;·<.;t ....

,iJ,R,f1'P.; ,Rgbstgn Maria:
Lrrkacs
,~r~~i~ Esak 1\1;a(ia, 1}.'\<i'nrleltMa~
^
'i,ia,
ta~as!:{ 'Edt,th, " h~'gYZ0, Hinfn'ey Mar)al,~~konyvtafos Kasztel
Ilona, penzjaros Fejes. Anna'. Be-t~glato'gatok : Zse"tnle. ,Maria ~s
Njgrinyi'-Er.zs~b_~t:
., _ :"

Lisilt)-,

I

1t ,st.
kdii;gH~g~ti6
-iljl fi_§ilt'R:£!ra':" prefelhus _ Csa'p6
;fas¢'I¢, I. a:ssis:ilds l~\i'lofta\Osz,.
liar, II., assistens ,Ciin'ege .Lajos,
fitkar Tarl Jan'os"tam'i'csdsok Ba ..
^ Istvan,' Anisits .:Sandor, EcseRi
19i
.Istvan, Fi.i!6;p Laszlo, .,Katai ^
Iq"'ac, 'jegyio- .Landor Erno es Sza.lai J ozsef - ,konlytaros GeiHihger
Sandor, penztaros Feuer Imre.

Ket eve

terjeszti lapunk a

a szebb: szelle:met.IJol
esik visszatekittte^
iitmk, hiszen sok virag nyilott soraink nyoman. .De
meg mindig nem erzik hi..,
veink, milyen nagy' hatalom
a sajto. Csak azt kerjiik :
legyen mindenki. lapunk lellees terjesztoje, hogy minden csaladban ott lehesstink!

katolikus,

llssisi
Janak

Szent

evforduloja

Ferenc halaalkalrnabol

a

rneqiratta a^
szeDtnek eletrajzat. Erre a mun~

.Magyar

Kbnyvidr

.

',.it katii;:i'i6's'zoi~t§e'~:6th.

az

28~&n u'tdlso csutortok6ri.
esti
.1
r~~'" -""-"'.ri
rozsafi.izer _uta~ kb. har9'mne-gy'ed
~_..,..

.6

..... ~.~

-·r-

.

'6rakor a p'oig..
Jearlyfs;i{'o1a tdt~
<: ,·'

~, l~!

§'

,

.~,

1

i:;,~

'!- .....

,\f"!-_,;L'

;~i'}

nafermeben ,e-rtekezlet lest, me~
fQ1en'a' kozzoh'ff kikiJld'ott" is .reS'it
E!o~;das lesz
fni:s~r61
~s c-iI niiseti5nyVr61:
*~Tfdk.
a t~~
,_". ':.' ~
l
gOKa~, hog:9 min-el"n'agyoDbs'Zam;.
t>'(:1fr j'elen}ene:k m-~:g 'e:s erdekro~
d6ket is" hozt'a'n'a:lt Megheszel ..
jU~ a, n:o;v. 14-iki, (ea('st~Iyt
Amint a szept 3Cl-ki irteke.ihi~
ten oluan szep eloadast tartott
Balazs Benedikta oblata.: ezen IS
sok szepet 'hallunk.
1\ magyar
rnisekonuv 'meg kaphato,

a sz.

vesz:.

t.

...

J ~

',~

f •

is~

kara

az

ifjabb

iroi

nemzedek

egyik leqkivalobb taqjat, Brisits
Frigyes cisztercita tan art nyerte
meg, 13. konyv tudomanuos forrasrnunkak alapjan
rajzolta meg
a: szeqenuek szent testverenek.
mcqhato eletct s egyben inelyre~
hato maquarazatat adja a szeiitIerenci leleknek, a »Fioretti« II?~
gendas vilifganak s a lcrnondast,

onrneqtartoztatast

hit-peW francis-

kanus ethikanak,
qekbcn qazdaq

Kolt6i

szepse-

konyv Brissits
Frig'yes ele'trajza, amidy, magas
irodalrnl-szinvonalon
a'll s vonzo
eloadasaval
szarnot

erdelclodesre.

tarthat

ugy 'az Assisibe

indulo
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magyar zarandckoknal; mint sze-:
lesebb- korii katholikus
olvasok6zonsegiiiIknel'
is. Es. olvasei
,bizonyara
rneltangolni fogjak a
· kopyvnek azt a Iejezetet is, arneluben Szerit Fercncnek a rriagyar
hiteletre s a magyar irodalomra
gyakorolt':. hatasara -terjeszkedik
ki. A Szentnek

evfordulojara

irt

kivalo qnl, mely hivatva vEJn a
Iegnagyobb foku n,epszeriisegre,
izleses kiallitasban mint a Magyar Kongvtar isrnert sorozata· nak kett6s szama jelent meg ^s
ara 10.000 korona.

Sz. Ferenc

az iden
A mult
szamban jelzett szonokaink felejthetlennc tettek a 700 eves
. [ubileurnot es meqkcdveltettek a '
, Ierenccs szcllemet, A szentseq· imadason nerncsak a feln6ttek,
· hanem az iskolak, is resztvettek
testiiletileg.
paratlanul

iin.nepe

szep

volt.

.a- papi gyiilesen ~yonyorueri
emlekczett sz. Ferencr61 Nogdl/'
Ldszlo esperes-plebanos.
P. M6r
a . szolnoki
kat. -Nagygyiilesr61
· val6 meqernlekezeseben siirgette,
hogy azokat
allitsuk mozgal,mainkba,
akik
dolgozrrak
is.
Eloadta, -kik miikOdtek kozre a
.meqszervezes
nehez rnunkaja. ban. Szavai alapian a papi gyiiles jegyzokonyvi koszonetet szavazott: Almdsy Sdndor f6ispannak,
dr. Totti Tamds polqarrnesternek, Farkas Istvdn Mav. fomer.neknek ^
es Marks Up-ot kereskedelmi iskolai tanarnak hitvalI...

loi viselkedesukert.: . ilIet6leg, fa. radhatatlan
kozremiikodes~kert.
" Halaval es szeretettel ernlekezert
meg a munkassaqrol es Iparossaq. rol is, mely . riemcsak dalardaival (1lliilenium' zene- es 'dalkara Osszetartas Dalkar :es Iparos 'd~~
larda], hanern egyenenkint is buzgon .klvette reszet.
Oromrne]
vett tudornast a ferfi vil~g egyre:
fejled6 6nttid;at,ar61 is,. rnelp. ,8
. papsaq munkajan kivul joreszt fI1
buzg6 lelku n6k apostolkodasanak is koszonheto.'}\z
elnokld esperes
kegyeletes
szavakkal emlckezett Istenben meg;,
boldogult Sipos Orbdnrol is.
,

1

_

,

'--;: .~',

-

, , ~

•

Vari bucsu oletober 17-en
d. e. fel 9 orakor indul. Ott beszel P. Musza Makin ..
Jezus Kiralysa,ganak
pe okt. 31-en. Aki teheti,
dozzon meg csaladostul,

urine-

al-

Dr •. Kiss ErnQt, varosunk
tekintelges em beret es hithii katolikusat a puspok Ur Omcltosaga az Autonomiai
Bizottsdg:
vilaqi elnokeve nevezte ki. Szcrnelue biztositck,
hogy az ,u9!1
j6 medcrben
foge haladnl, Mint
ertesulunk a tobb oldalrol -Ielhangz6 ohajnak eleget tesznek
es az Auton6miai
Bizottsaqot
'eI6nyosen' atazervezlk,.
hogy~ a
katolicizmus kiprobdtt es kedves

emberei is benn legyenek.
Kerjiik az eJofizetes~k
megufitasat.
,d Nemzeti
keszt6je

~

Ujsag
f6szer
mint hivatalos helup
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r61 ertesiili1nk

-

lelkes

katoli-'

kus.

Telj es bucsli
19, 26. es :to-an.
gy6nas,

aldozas

nyerhet6

okt.

Foltetelek:

sz.

es ima a papa

, ne artson a ternplomnak.
Akik a
templornnak adnak, Istennek adnak I Isten fizesse .meg nekik!

Erdeklodesre
hogy

katolikus

k5z5ljiik,

matus enekkarban

szandekara.

1\ hosik

, saobranak

lelep-

lezese alkalrnaval
a kat. Egyhaz
a templomban
veqezte a szertartasokat, a felekezetek
a szo-

reszt venni.
a

.nem '. szabad

Van' kett6 nekiink is:
es a vari.

Nda

es szolqalhatjak

han-

feliilfizettek:

Dax

nag!]templomi

belephetnek
qukkal

refer-

leanyokn~k

Istcnt,

bornal. A naquternplorni sz. misen P. Lombos Ldszlo ' plebanos
meghat6an
beszelt a hosok veqrendeleterol,
melyet nem egynek
ajkarol fogott fel: Szivesen halok meg,
de
gondoskodjanak
gyermkeimr61!
Minden
ernleknel
szebben
beszel a hosok arvainak cs ozvegyeinek
nyugodt clete,
mit a hal as haza biztosit
nekik.
A ternplomteren
tabori mise volt ,
az iskolak es egyesGietek
szamara. Folernelte
lelkiinket
Bosnydk Istvdn Iokantor
en eke is,
rnelqct a Magas
Vendcqek : /0-

zsef [oherceg .es Abele [ozsef
tabornaqg
gattak.

a1--

is fi9!:leimesen

hall-

Ozv. Dobos Ja'DOSUe

600.000

koronat adornanuozott
hazi
zesse

ruhak

meg neki

egy-

Istcn

sok lelki

Ii-

klncs-.

csel.
l:l tum bat

12 ezer,

Osztroviczkg
Csepau
ezer

Dusek

Fe-

rer.cne,
ozv Meszaros
[anesne,
ozv. Hasznos
Istvannc
es ozv.
G. Molnar Lajosne villannual vetettek koriil, hogy ^
a g!:lertY8 fiistje

11 ezer

Gyorgyne

koronat,

lekezunk

es

[Rakoczi]

Mikor

halaval

7
em-

meg

bdkezuscqtikrol,

kenutelen-kelletlen

elpanaszoljuk,

hogy

vannak,

zetesukke!

akik

is

Ielevi.

-

eldfi-

hatralekban

van-

nak l Pediq nekiink a kiadasaink
m~gvannak.

Pauaszok
posta

nern

napokkal

erkeztek,
kezbesit

kesobb

az

egyszerre
l-en
kerjiik

hogy

kapjak

a lapot,
vagy

rnindenkinek

Mi
tovabbitjuk

es 15-en.

a

Ha panasz

az ertcsitest,

,a

van,

ki a hibas,

kiadohivatalnak,

a lap elkallodik
ges kiadast

lapot

utana

hogy

Ha ctmet valtoztatunk,
lcntsuk

a

pontosan :

a szornszed,

ismer6s.'

jarhassunk,

ozv.

dr. Csiba M6rne

Ilona

mint esetleq

az

javitasara.

Lapunkra
Friques

esinal

es csak
nekunk.

jemert

folosle-

340

Szeretnek [ezusnak \
mint szeraetes

·

oC==~~~s.·."'

I

radio es viUanyszer~lok
Maria- u, 2468 sz.

pap

szolqalni,

•

tartunk
minden-I
szerelesi es
B,nidi6 alkatreszeket,
csillaRaktaron

nernii villarnos

de sziileim szegengek.

a.Szol

rokat, eg6 testeket.

~I!:a!~y:;;,;:~

.B:kadnak~e b1,1zgo 1elk e k, .
akik a tan d i j a t es a t a nkonyvek
arat megadjak?!
):(_m:o:t):():(tO:O:lm:o:r:_~
lldomanyaikat alaaattal
, rem a plebaniara,

ke-

I
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e~ kiadasert
felelos P. Majsay M6r.
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LAsZL6

. HARANG-ERC~NT6DE,
HARANGFELSZERELES
HARANGLABGvAR

Budapest, VI., Franqepan-utca

ES

77. sz.

(Sajat hadban.)
Telef0n :-Lip6t 913-53.
1\ nyugati p.~uA61 indu16 BUR vasuti ,.Orhaze meqallohelp, 1\.B.C.J. kocsik
Az 1900. evl parisi vilaq-, az 1921, es 1923. evi vas- es
gepipari klallltason aranqerernmel es az 1925. evl kezimitpari kiallitason m, kir. allarni diszoklevellel kitlintetve.
Szarnos egyhazi elisrnero level.

Nyomatott

VARGA JQZSEF

konyvnyomdajliban,

Szolnok,

Gorove-u

'

HITBUZGALM,I ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
III. evfolyam 21. szam.
1926 . nov. h6 1.

I18gjulonik minden ho 1. 6815.

Szerkeszti:

Szerkeszt6seg

P. Majsay M6r ofm.
Tarsszerkeszto

:

P. Raffinszky Romuald

om.

es kiad6hivataJ

PorBncrondi plsbania SzolnoK.
Kiadctnlaldonos

Fmnmndi

:

zarda Szolnok.

BIIlUOiHECfI
. tAA~\C\SCflNA

HUNGARI/l.E

egesz mas az elet. Vdl6di ertekeiben mutatkozik be. Szivtelen
tulekedesei es hiuskodasai onnan csak jdj6 emlekek. Szenvedelyei es rut szokasai belenk rozsdasult joltok. Biineink es
zyarl6sdgaink rank borul6 kod, mely eltakarja eloliink az
Oro« Napot.
Csak a malasztos j6cselekedetek es erenyek ragyogdsabol ebred benniink biztatds. Sugtirzdsukon Krisztus vonasait leljiik: es boldogati latjuk, hogy [ezusei vagyunk. De
.
ami a mi munkank, tavol tart meg Tole. Sietunk tisztulni
.
Ahogy szabadulunk tertuinktot, ugy ttinik elo rajtunk Mestertink kepe.
Egyre kozelebbrol hangzik az orok haza boldog hozsannaja, jolyton istenibb szeretetiink. Az angyalok edes kozelsege, Sziiz Anydnk boidogito latogatasa keszitenek az egi
honba. Mdr csak kicsi a ftityol es benezhetiink Atydnk tokeletes arcaba ! Hogy varjuk, hogy s6hajtozzuk!
A varas itt nem zugolodas, hanetn .szeretetbol jakad6
alazatosrnegnyugvas.
Minel nagyobb a szenvedes, annal kozelebb a menekves. A jdjdalmon is ott csillog a boldogultak

Ara 1500, negged evre9000 korona.
J
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dertije : ttdvoziiltem ! Szent onzetlenseg zeng-ujong, valaluinyszor Isten magahoz ole} egy megtisztu/t lelket.
Ide szalljunk Ie gyakran es lehiggadnak agaskodasaink.
Erre f~te megtakiljuk elettink igazi celjat es bolcsesseget :
minden annyit er, ami/yen kozel jutfat Istenemhez !
mm .

,

•••••••••

700 eves evfordulo.
,

'}\
^ papi gyillesen elmondotta
/

NOGALL LAsZLO

esperes.

[Folutatas.)
III.

}\ssisi szcnt Ferenc egyenisegeben tovabba kiernelkedo vonas
a nagy termeszct szerctete.
Bryan rnondja :
"Aki szeretve a szep termeszdet,'
'
Eltdrsaiog Idthiit6 formdival,
Ahhoz sokfele nyelven sz61 ^az ^is,
Ha vig, az is vig hangan vdlaszol,
Beszedesen mosolyog rd s bdjosan
S resztveve zordon toprengeseiben
Hegyes fulldnkjukat eszrevetlentil ,
Gyengeden, szeliden lopja el"
Briant assisi szent Ferenc ^is iqazolja ; assisi szent Ferenc
azonban Iennkolt lelkevcl tisztitotta meg ^a terrneszetet, melyb61 ^erkolcsi hullaszaq arad, ha azt nem ferenczes leiekkel kozelitiuk meg.
Minden zarda Ickvese, peldaul Maria Radna, K6nigrec a baratok j6 izleset tanubizonuitja s azt, hogy a terrneszet szepseqe
irant
kell6 erzekkel birnak ; e tekintetben minden barat jelszava: .tekints a
virdgokro, de ne feledkezzel meg a csillagokrol !"
Egy rnasik Kober Tamas meg nem erti, hogy' ^
a kath, egyhazban az egyik mcqbuvolve az or6kkeval6sag nagy qondolatatol,
elfordul e rnulo vilaqtol teljesen, a rnasik pedig mint assisi szent Ferencz,
lelkenek
bajaval s kolteszetevel
vonja be HZ elmul6 vilaq szep-"
segeit! nines itt contrast;
nagy cllentetek es nagy' valtozatok gaz-'
dag tarhaza, de arneluek az alapelvet min dig tiszteletben
tartjak. }\
kath. egyhaz nem Procrustes agya, melube mindenki befckhet,
akar
akarja, akar nem; a kath. egyhaz az egyenisegnek szabad szarnualast
enged annak igazi szakscqlete szerint.,
.
Nem igaz az a kinqilatkoztatas,
amit elbukott
Eva anuank
mond az ember traqcdlajaban : "A zdrda fa! kiizt nem tenyesz remeny,"

34:3,

IV,
Nem lenne teljes e rovid emlekezes,
ha a honi szent Ferencz
rendr61 es annak hazai erderneirol meg nem ernlekeznenk,
akkor
a
-kovek kialtanak e 700 eves evfordulon : Hozsaznat l Keveset mondok.
A torokhodoltsaq
alatt beh6dolt teruleteken
a szent Ferenc rend fagjainak koszonhetjuk,
hogy a kath. nep katholikus maradt s nern h6dolt
be az ujdonsillt hitujjitasnak,
De minek emlegetem en a multat,
itt a
_ ielen : ha lelkipasztorkodas teren rnukodo papsaqnak
seqitseqre
van
szukseqe, azt nem mashol, de assisi szent Ferenc fiainal
keresi
rna
is, . akik szent Ferenc mezcdes s tuzcs ajkaival keltik eletre a lelki
halottakat - plebaniainkon.
Emmerson mondja :
^
"A kiliikdtt kavicsol drnyeka kiseri
A legordiil6 szikla foldbe nyomja cselekveset,
^
A folyo maga vdgja ^
a medret
^

S mig az egyszerii falevel is beleirja legfinomabb

[eletrajzdt az agyagba, paldba vagy kdszenretegbe,":
/gy ^
irta bele ^
a
^

tortenelembe

Szent Ferencnek lelkipdsztoti miikiideseit,
Szonoklatait, dldozatait, erdemeit.
Mi ^
a szolnoki esperesi keriilet tagjai, ^
a sziv rneleqevel
osz~
^
tozunk a meltatasban, rnelu assisi szent Ferencz Icnnkolt kepviseloinek,
a magyar lelkipasztorkodas Iaradhatatlan
munkasainak, a gy6ztes akarattal foqanatos igyekezet es aldasos rnunkassaq erderneinek
sz61 e
700 eves evrordulo alkalmaval,
Vi vat ! " ..

.....•...

l\ kozos istentiszteletek kerdese.
Az ut6bbi id6ben divat lett, hogy ugyanazon helgen
es iddben -kozos istentiszteleteket
tartottak : eloszor volt katolikus mise, azutan kalvinista, majd lutcranus egyhazi beszed s egyik »pap= a ma-sik utan aldotta meg a zaszlokat
stb. De R6ma felemelte ez ellen a·
tiltakozo szavat, hogy a reqi eg!:Jhaz.i torvcnuek ujra ervenuesuljenek.
Az Equhaz azcrt olyan szigoru e teren, mert nem kivanja
a
vallasi kOzosseg altal fejleszteni a valldsi kozonyosseget. Hisz taqadhatlan, hogy az u. n. kozos ish
'l~tek, a =minden
vallas
em.)forma erteku« es hasonlo elvel, - ( Ikis a hitkozof1yt novelik, mert
ha minden vallas egyforma, egyik sem er sokat, egyik scm igaz. Hiszen ellentmondanak
egymasnak,
mar pedig ket ellentmond6
tan so-

'hasern lehet egyszerre
igaz. Masok tehetnek
es gondolkozhatnak,
.ahogy akarnak, a kath. egyhaz meg latszatra- sem mozdithatja elo .azt .
.a felfoqast, hogy a vatlas ok es a szertartasok csak tires emberi kiilsoseqek minden isteni alapitas nelkul. A kozos istentiszteletek
ezen
ferdescqe a hivot bantja, a hitetlen pedig gunyol6dik rajta.
A katolikus Egyhaz f6kep azert tiltja a rnasvallasu
istentisz'teleteken val6 reszvetelt, mert nem ismerheti cl torvenues, Isten rcndelte vallasoknak a. tevelueket, az eretnekseqeket
[Ielekezeteket].
Hiszen Krisztus csak egy Egyhilzat alapitott (te Peter vagy es e kdszalra epitern Egyhdzamat). a tobbi csak »relekezet«,
leszakadozott,
,8 torvertues
Egyhazzal
szernbehelgezkedd
alakulat.
Az Equhaznak
',nines kifoqasa HZ ellen, hogy ezek is polqari [ogokat, vallasszabadsa-qot elveznek, Az egyhaz tiirelmes es senkit se kenqszerit arm, hogy
'hozza csatlakozzon. Azonban mas dolog azokat egyenesen
elismerni,
6ket egyenrangu, a katolikus Equhazeval
egyertekli alakulasokkent
.kezelni.

I

Tarthatnak a rnasvallasuak annyi szertartast 'es istentiszteletet,
.amennplt akarnak ; de 'ne kivanjak, hogy azokon a katolikus egyhaz'
'taqjai is resztveqgenek, vagy hogy a kath, Egyhaz isteni rendelesen'
'es szentseqi folszentelesen alapulo szertartasait a felekezeteknek ern;beri, rnert szentseqi Iolszentelest nelktilozo, szertartasaival elegyitse.
.Hisz ahol az Egyhaz mar aldott, szentelt, ott nines szukseq tovabbi

I

aldasra, szcntelesre I
Mikor es miben szabad a mdsvalldsuakkal
egyhdzilag egyiitt
, /enniink ?
A f6szaMly ez: sohasem szabad ugy tenni, mintha mi a nemkatolikus felekezetek jogosultsdgdt, egyrangusdgdt elismertuik. Ellenben
sziikseg

eseten szabad

egyes vallasi tenykedeseiken

resztvenni,

ha ez

pusztdn mint polgdri aktus foghato fel s ha se rnaqunknak, sem rna..
soknak ezzel lelki veszedelmet nem . okozunk. Sziikseg escten tehat
resztvehetunk pI. rnasvallasu ternetesen, ha kozell rokonunk vagy hivatalbeli tarsunk terneteserol van sz6. Azonban
itt is Iehetoleq
kertrintiak kell a reszvetelt a nemkatolikus lelkesz beszedjcn vagy val- /
lasi funkci6in. Hasonlokep jclen lehcttink szukscq
esetcn nemkatolikus rokonaink eskuvojen is a nernkatolikus
ternplornban,
kivcve,
b~
egyhdzellenes luizassdgrol van szo (pI. ha katolikus a nernkatolikussal protestans templornban kot hazassaqot,
vagy ha elvalt / fel kat
uj =haaassaqot=) il!Jenkor rneqjelenesunk
meroben a polgdri' illefn
akiusa legyen
a meqtiszteltetes kizar61i'1g a rokonnak vagy isrnerosnek szoljon, ne a masvallasu istentiszfeletnek.

s

\
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Kivancsisaqbol
nernkatolikus
.ternplornba bernenni szabad, delehet6leg> esak akkor, arnikor ott istentisztelet
nine-s. Masvallasu
pre-·
dikaciot .szukseq eseten kivlil meghallgatni nern szabad, meg radiorn
scm. 1\ nernkatolikus
istentiszteleten
enekelni, orqonalni,
zenclni
tolikusnak szigoruan tilos.

ka~

Katolikus ember nern lehet
tanu nernkatolikus
hazassaqko-.
tesnel, se keresztapa nernkatolikus. kercsztelesncl.: Hasonlokep
katelikus keresztelcsnel ncm hivhatunk
protestdnst keresztsztibinek
vaglj:
bermdldstuil berm asz'ulOn ek, se esketesncl
protestanst
tanunak.
[elen.
lehet az eskilvon, benne lehct a diszkiseretben is, v6fely is, nasznaqq,
lehet, de hivatalos egyhilzi tanu nern ("fontos okb61 a piispok
elnezhcti«, hogy masvallasu
tanut alkalma~nak
az esketesnel].
Eques helgekcn, ahol katolikus pap nines,
a hivok sokszor protestans lelkeszt hivnak meg a 9!:lermek megkeresztelesere
vagy a hatott eltemetesere. Mind a ketto teljesen
helytelcn,·
sernrni
szin alatt meg nern engedett szokas, 1\ protestans
Ielkesz
nekiink
rem lelkesz, sot! Sokkal inkabb vcqezze
el a keresztelest
vamJl
szukseg cseten az elfoldelesnel
is az Jrnakat akartneluik tisztes,
id6sebb katolikus ember vaqgasszonu,
mert az leqalabb katolikus, mint:
egy nernkatolikus
lelkesz,
aki az angaszentequhazban
kcvesebb
a
legegyszerubb
hivonel. Meg sulgosabban
tilos termeszetesen,
homl
katolikus ember barrnikor es barrniluen szin alatt nemkatolikus lelkesz elott kasson hdzassdgot. Az iluen hazassaq az Isten es az Egghaz clott ugyis sernmis, mert vallasi szertartast
kertiink
vagy fogadtunk el oluan ernbertol, akinek ilucnre az Equhaz ertelrneben
nines;
joga, sot, aki az egyiuizellenessegnek hivatalos kepviseliije.
Tudjuk j61, hogy az Egyhaznak e szigoru es kovetkezetes alIastoqlatasabol sokszor kellernetlenseqek
es surlodasok
szarmaznak,
R6vidlat6 emberek persze ilgenkor azonnal
azt mondjak : nczzetek,
milyen tiirelrnetlen a katolikus Equhaz ! Ez azonban
a dolgok
megnernertesen
alapulo oktalan beszcd. Mds a tiirelem es mds az 'elvtelenseg. Az Equhaz senkinck az iigyeibe nem avatkozik bele, de nemi
engedheti, hoqy a =tarsadalrni szokasok« es emberi tckintetek
kedveert az iqazsaqot 11 harnissaqqal
osszekeverjuk,
Krisztus
parancsalt.
emberi tevedeseknek es partuteseknek felaldozzuk.
- A· rnuvelt
_vallasilaq

katolikus

tajekozatlan

mindezt

modern

nerncsak

embereknek

tudja es erti,

is meg

tudja

hanern
rnaqqarazni,

(R. N. K. S. I,)

a.
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~Halottak nap/a.
Fa]o zokoqas halk oszi csendbcn,
Madar
se sz61 mar, a szel se rebben,
Csak itt-ott z izzen kopasz ^Iak gall~a,
Szornoru nap a halottak napja.

nt

.Amikor halkan leszall az es!e.
SOk halvanq arcot pirosra feslve
JatsziK a qyertyak tuno vilaqa,
Nl.ellettuk az 6sz sappadt
virilga.

De csak sotetseg.
ami belepi,
Nem egnek rajta gyertyak
ezrei,
S lett a gazdagb61 elhagyott szegeny,
Vagyona vidam rokonok kezen,

.Szeretek ^
en ^
a sirok kozt jar ni,
Halottak kozott eletet latni,
- Neh n~ kusza sort papirra irokSeszelnek
hozzarn a nerna sirok.

A.mott egy kis sir, virag Hal tele,
- A. sok rokonnak l~onnyes a szerne-cApro gyertyaesll!ik
pislognak rajta,
Egy szegeny ember nyugszik alatta.

. Nem volt kincse

biiszke kripta no a magasba,
Gazdag volt, aki porlad alatta,
Remekbe tervezte a kepzelet,
Igy rendelte el a veqrendelet.

"

es

nem

volt

va-

.
[9yona,
Sirjahoz gytilnek megis csak oda,
Vegrende:ete
esak egyre tanit:
H szeretet az, ami boldogit I
TOTH MA.RGIT.
_sCI •• ve ...

San Francesco

uu)

Az also templom fonuivei a kereszthajoban
vannak .. Itt tobb
muvesz dolqozott es az egesz lrl uvon rneqis egy gondolat
vonul ve'9ig, annak bizonusaqara,
hogy a .fainlnyitas egy mesternek,
Giottonak
kezeben volt. }\ k6zpontot,
a Iooltar
felett leva negy
mez6t, Giotto
-onmaqanak tartotta fenn. Baratianak a koltd-kiralu Dantcnak befolgasa
aiatt itt alkotta (Giotto) a harem fogadalom hallhatatlan
'alleqoriait es
·5Z •. Ferencz
meqdlcsouleset. }\ hajo eszaki szarnuan
Giotto
Iskolaja,
kiil6nosen
pediq Taddeo Gaddi, az isteni Megvalt6 gyermekkon!it oro.kitette meg Maria udvozlesetcl a tizenketeves
[ezus visszatereseiq a
.-te~plomb61 a 'csendes nazarethi lakba. Es itt van Grotto mesterenek,
-Cimabuenek egyetlen .elkotasa: az ismert tronolo
istenanya otdalt sz.
Ferenccel,
az a kep, arnelu a rrniveszettortcnelernben
halhatatlan
nevet nuert, }\ deli szarnuon a kct testver, Pietro es Atnbtoggio Lorenzetti alatt a szienai iskola alkotta mcq az Udvozitd nuilvanos
eletet,
szenvedeset
es Ioltarnadasat.
Hogy a rmiveszet ezen h6sefnek kepcsseg~r6l fogalmunk legyen, eleg Pietro Lorenzetti
muvet
Fl mellekol.tartol [obbra szemlelmlnk.'
Isten anujanak
kepe a ket k,edvenctanit'vanriyal: [anossal es Ferenccel, az a kep, rnelq minden szernleiot lelke

melyeig

meghat

es bizonqitia,

hogy

goztak s^ hogy szerintilk miiveszetuk

ezek a mesterek imddkozva dot^
gyakorldsa istentisztelet
volt. Es

aki meg akarja erteni, mil yen mely ertelem es a gondolatok mily qaz.daqsaqa rejlik a Testeszet ezcn rernekeiben,
csak ernelje tekintctet <r
f60ltar fole Giotto alkotasaira. '
Eqesz mas kepet nyujt a felsoternplorn. San Francesko tempi om'epiteszete ^
a mtiveszet kifejez6 eszkozeinek seqitscqevel
erzekelteti a^
Ielek tusakodo harcait es veqlcqes szabadulasat. }\z epitesz terve szerint az alsotemplom juttat]a kifejczesre az elet vertanusaqat,
a lelek
szoronqasat
es tusajat. Hatalrnas falaival, a rnelu, lesujto
boltivekkcl,
misztikus, a szern szarnara csaknern athatolhatatlan
Ielhornalqaval
su]yosan cs titokzatosan fekszik a templom epulcte a szemlclo lelkere,
J\ vilaqtol elvaltan all itt az ,ember,
imaban,
ngornorusaqos
lenye
^ ebred tudatara minden Ioldies kivansaq es
^ oha] ..
szernlelese kozbcn itt
tozas ertekteleriseqenek, onrnaqa teljes sernrruseqenek. Itt »}\ssisi szcgenye« sirjanal erzi az ember, hogy szcqenu. rabszolga lclke csak akkor lei szabadulasra,
ha aldozatos erdfeszitess el torekszik
elszakadni
attol, ami az eletet oly szcpnek es kivanatosnak
tuntcti
fel: dus javaktol, becsvaqutol
es hatalomtol
amelgek vegtere
rneqis
csak lelke
zsarnokaiva
lesznek, E kornor boltivek alatt van az a helu, ahol az
.Qsszetort Ielck szenvcd es belso felszabadulasert
kuzkod, mint azt 5Z
Ferenc tette egesz eleten at.
F\z alsotemplorn
alacsonusaqa,
nehezkesscqe,
'hornalua utan a^
fels6templomban
maqasabb, szabadabb,
fen!:ozonosebb
heluiseq
fogadja a szernlelot, Itt szabadon ernelkedhet a lelek, 1:lZ elct ororne lep
;(1' lelekrnarcanqolo
gyotrodes heluebe, F\ kiharcolt vcrtanusaq
titan, at
elet kiallott
.tusaja utan szabadsaqra
vergodott fel a lelek es diadalIttasan .lendiil az egi tajak fele. Ez sz. Ferenc
kovetesenek
a .kepc,
azon lelek
kepe, amely -megszabaditotta'
rnaqat a vilaq bilincseito'l,
San Francesco
epit6je muveszetcnek
rnisztikusan
titokzatos nuelven
ezt a kepet akarta a szemlelo szeme ele allitani.
(Guu!:)). Sz. Franziskusbol forditotta u e.

Lassunk

tisztanl

Megirtuk a szolnoki Rat. ,naggyiilessel
kapcsolatosan
megjegyzeseinI{et
a "harom templorn" -r61. Kerdesunkre
megj6tt a valasa
tobb oldalrol Js. }\zert kozoljiik kedves hiveinkkel.Is,
hogy a serel-i
munk eredetevcl
tisztaban .legyenek:
" Elsosorban
a^ Nemzeti Ujsdgot kerdeztiik meg, ahonnan -elo'i
s~Qr sf:obelileg, 'majd irasban a k6vetkez6 valaszt kaptuk: ~II Szainok
kiil.Oll szam egg megrendelt
tizleti vallalkozas
voH, amelyet
Ilem mi

allitottunk ossze, hanern a megrendel/ik eldirdsa szerint tortent azzal a
Ieltetellel, hogy a Nernzeti Ujsaq egyik vasarnapi
szarnaban
mellekeljilk. A. harem templorn szerencsetl en es .katolikusokra
nezve hatranuos beallitasa a megrendel6k dltal dtadott klisse szerint tortent,
amelyen a reformatus
templomon a kakas n veletleniil nem volt meg."
Tehat a fclvetelt es a kliset . Szolnok vdrosa keszittette a katolikusok
es a reforrnatusok
elozetes tudta nclkul,"
akiket
ebb en az ilgyben
meg se kcrdeztek.
Eszilnk aqaban scm vo't soha, hogy mi a kakast poganlJ
[elvenunek tartsuk. Hiszen killfi:ildi (pI. svajci] katolikus
templornokon.
meg most is latni a kakast, nA. torony csucsan leqtobbszor
kereszt
diszeleg, melyet ezaltal fi:ilmagasztalni
akarunk. Kereszt helyett kakast
is szoktak alkalmazni,
mely az eberseq jelkepe : egyszersmind
bun:'
banatra figyelmeztet.·
:(Katolikus
szcrtartastan.
Irta' dr. A.ubermann
Mikl6s. 1923 6-7 I.) Igy tanitiuk ezt kozcp- es polqariiskolalnkban,
Nines szandekunkban
az se, amit egyik ref'ormatus
lap ez ilggyel
kapcsolatban szemilnkre
vet, t. i. hogy .e megmagyarosodott
jelvengt
szeretne elfeledtetni
az emberekkel."
Hiszcn akkor nem vettilk volna
be iskolaink hlttankongveibe.
Magunk rcszcrol is helytelenitjilk,
hogy az illet6k a kakast a
reforrnatus templom tornuarol levakartak,
mert azcrt csak a reforma-'
tus tempJom volt cloterben kath. gyulesiink alkalmaval.
Igy rm 109gal panaszt ernelhetunk.
Viszont ref'onuatus
tcstvereink
is mcltan
sertodtek meg. hogy a "kakas nelkul jelent meg a ref. templom."
l\
bekes munkanak alapfoitetele,
hog!:) hecsuljuk meg mindenkinek
vallasi meggy6z6deset.
de ne csak clrnelctileq,
hanern- tettekkel
is. M1
katolikusok
elvarhatiuk
Szolnok
varosatol,
hocu
rniddn szeretett
varosunkat
az orszaqqal
megismerteti,
tulsulqban katolikus
voltat ne
tilntesse el. Hasonl6 esetekkel clerheti, hogy lassankint
az alvo katolikusokat
is' f6lebreszti.
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Tea-esialyek. Az oszi napok bealltaval
repel ez a 'szo lapunkban. [onak latjuk ielentdseqere
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egymasutan
szeramutatni. Tarsas
lenye}< vaqqunk, akik szeretiink ernbertarsainkkal
elbeszelqetni
es jolesik olykor egy Ids szorakozas
is Hiszen annul seb eg lelkilnk6n f
nemesak lelkiIeg szelldzkodunk
iluen mcqhitt es kedelye.s . osszej6veteleken,
hanem meg ^
is isrnerjfik egymast. Katolikus . mozqalmainknak neheszscqe,
hogy tdvol dl'unk egymdstol. Kiesi kis k6r6k alakul-
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. flak, ahova idegen halando be nem Iephet l Meg mindig lenezik egy~
mast az emberck es valahoqg ugy ereztetik szuletesi, rangi es vagyoni
kulonbsegeiket t2gymassal, hogy sokszor a keresztcnp
szeretetrol es
aiazatossaqro] is elfeledkeznek. Nem veszik eszre, hogy a tarsadalmi
osztalqok elszlqeteltseqe a kornmunizmus legjobb talala. Mikor szeretetet gyakorolunk: mi felemelkediink
cs masokat is magunkkal ernehink. Nern szebb ez?! A tea-estcluek
igy lassankint
osszehozzak 8
lelkekel es megteremtik az igazi kolcsonos megbecsulest'
fOlfele es
Iefele is. Aztan ilyenkor egy~ket jo qondolat hangzik 121, vet6dik fel,
es szcp csendben foluik az apostolkodas, Ezek az egyiittletek az altai
is megszenteI6dnek,
hogy celjuk a szeqenuek
segelyezese
vagy a
tempi om diszitese, kat, sajto teriesztese stb. Megerdemlik
tehat pae- ,

tolasunkat.
Hogyan segithetiink? A tisztitotuzben szenved6 lelkeknek segitseqere lchetunk : 1 Sz. misevel. Szolqaltatunk ertunk S2. miset,
hog!::la sz. aldozat erderneiert
rovidttljonek
meg szenvedescik, Hetkoznap a sz. mise kegyelmeiben akkor is reszesulunk,
ha csupan HZ
atvaltozast varhatjuk meg. A vasar- es unnepnapi sz. rnisehallqatas
kotelezettscqenek
azonban csak egesz sz. rnisevel tesziink eleget, va. gyis ha elejetol vegeig meghallgatjuk. Hanuan johetnenek naponta 'SZ.
rnisere, de a lustasaq eresebb benniik! Regi keresztenu
szokas, hogy
nerncsak ternetes alkalrnaval,
hanern a halalozas
harmadik,
hetcdik,
harmincadik es cvfordulo napjan is mutatunk
be sz. miset kedves
halottamkert. 2. A keresztutial, melynek veqzese tobb teljes bucsuval
jar es gy6nas scm sztikseqes, csak kegyelmi allaj.ot. Feltetelek : mind
a 14 keresztuti kepnel rovid ideig elmelkcdunk 'az Ur [ezus szenvedeserol, KiilOn ima ncrn szukscqes.
3.' Sz. aldozassal es jocselekede,
tekkel. Mikor szivedben [czus, akkor hall gat meg leghamarabb. A szenvedesek, beteqseqek, onrneqtaqadasok,
alamizsna stb, szinten megro~'
viditik a tisztitotilzet, ha [ezusert tortcnnek es Sziiz Maria altai a lelkeknek adjuk, Aki iyg szeret, nagyon -kedves jl?gyese [ezusnak.
A bucsu elnyerese. Ha a bucsu feltetelei kozott a sz.
gyondst olvassuk, akkor annak is gyonnia kell, akinek nincscn halalos
bune. A sz.' gyonas d veqezheto a bucsu elnqeresere ki1l1zott nap elott
_ leva vagy utan a kovetkezo nyolc napon belii!' Akik havonta ketszer
9yonnak, e ket gyonassal reszesiilhetnek mindazon bucsukban, ,melyek
azon honapban elnyerhet6k - a jubileumi bucsuk kiveteleveJ. Al<ik
naponta 'aldoznak, bar egyszer-masszor
el is marad sz. aldozitsuk,.l:Iavonta egyszeri sz, gyonassal
elnyerhetik a h6napko~i
bUcsuka~ - a
iubileumi bucsuk. kiveteleveL A sz. dldozds elvegezhet6 a kitiizott !lap
elotti napon vagy a nyoJcadan bel iii is. Az eLOift ima . (a papa szan-
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dekara]

szobeli irna, amelyet

ki kell rnondanunk (nem ke)l, hogy mas
torvenyliony
szerint a hivek
tetszesuk
szerint
'valaszthatjak
meg ezt az irnat, ha az Equhaz
kiilon nern ir elo vala,mit. Tehat egy Miatyank is eleg. (Regente Icqalabb is Miatyankot as
.Udvozlepuet
kivantak.l Aki cselekcdeteinek
elegteteli
reszet es az elngerheto b~csukat mind Ielajanlja a tisztitoheluen
szenvedo
lelkekert
az minden bucsut
elnyerhet a szegeny lelkek szarnara. Ez a luisies
'cselekedet, rnert a rnaqa reszerol minden bucsut atcnqed a szcnvedo
lelkeknek es rnaqat teliesen Isten irqalrnara bizza. Az i1yen lelek vala'hanuszor aldozik es hetf'on sz. miset haJlgat,
a megholtak
szarnara
teljes bucsut nyerhet.
••• __._._
hallja). Az uj egyhazi

Edes. anuank,
Mosolya arcunkon ragyog ^
es lelkunk
szerinte rezdul, Suqar-:
.kent sirnoqat, hqgy hirnes szep vilaq deruljon ki .bennunk. KivilWnk
:van ^ benn ^
el ^
ott ^
a meluben ^
: .szinte velunk eggye·olvad.
Mint szelid baranyfelh6
Jebeg minden leptunk felett s mint a falombja
vedon
borul rank,
.
..' . '.'
6 nekiink a vilaq, Meleg szive napunk, melynek kozeleben
~lridig' tavaszt erzunk. Laqqan 0lel6 karja tarnaszunk, melyen ^az eletbe
indulunk. Ajka a kinuilatkoztatas,
melluel Isten es az Egyhaz . eloszor
si61 hozzank. Ami szent es nagy, 6 tarja fel nekiink, szeretteti meg Vf?f
lunk .. }\mig cs6kol, alakulo lenyunkbe
leheli ahitatos . hitct es belcnk :
oleli aldozatos szivet.
.
"
.'
. Szent titka van, arnibol elete nern. csinal titkot : szeretete. Fe~~nk Mad gy6ngedsege
akkor
is, amidon· aikan .a sz6 szeriniii.nk kernenqen hallszik, Mind~mtalan
vonasain remeg, mint miattunk
9!Jotrod6 vagy orulo 'leIlH~,~ek onkentelen
vetulete .. ,J\e7.enek. nevele
§iJnogatasa, hanqjanak meleg rezqese, .slier;ne,nek ~ggQd6 rebbenese ... ~
mind szeretetenek
folytonos el6 hoskolternenpe ,! .
,
u,gy orlddik fel, hogy .szinte onmagaval-j ;t~plillj.a.; fejl~d~silnket.
Boldoq, alii: mellett Isten szeliemetot A-tft~~ott, ,~des ,arw~ .aJl~ mikor 'a

os
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rriigyek fakadnak l Mily szercncses,
aki megpihenhet
-eazisan: ^
az anyai szivcn, ^
es lelke elotte nuitva all!

HZ

r

elet legszebb
mm.

Polqari leanuiskolank
Idealis

qondolkozasu
8

budapesti

iqazqatonoje,

Elmann Elvira vezetese
mai divat szelsoseqei

alatt [oval
ellen vale
;kiizdelemben.
De, sajnos, a szulokben nem seqitotarsakat, hanem sok-szor ellenlabasokat
talalt Amit egy ey epit, a nuaron sietnek lerontani:
megr6vidiil
a haj, kurtul a ruha - sokszor a novcndek
akarata ellemere is I Hiaba hanqzanak
el a legszebb szavak a szuldi ertckezlete:ken, ha az cdes anuak nern akarjak meghallani.
S6t meg a tanarno a
hibas, ha a jobb erzesre es a szernerrnes
6lt6~esre vigyaz! , Oromrnel
halljuk, 'hog!:! nem all meg az iskola a figyelmeztetesnel,
hanern. erelges eszkozoket
is alkalrnaz,
hogy a leangok a szernerrnes
ruhazko-dashoz szokjanak. Igy peldaul meqtcrtent,
hogy a szertelen es nern
iskolas leanqhoz valo oltozkodes
miatt iskolabol,
sot templomb61 is
kuldtek haza novendekeket.
Ezt tartjuk a maqukrol megfeledkez6
szu16k leqnaqgobb
szegyenenek.
De meqerdernlik ! Ha az edes anqa
rontja le leangaban a szernerern erzetet, mit varjunk e vilaqtol ? Edes
anuak l el6szor Sztiz Mariaval beszclqessetek,
csak azutan a varronevall
meqelozte

iskolakat

H

•••••••••

11 III. rend
oktober
31-en
.leplezi le sz. Ferenc szobrat tea,estell!:Jel kapcsolatban,
mely 'a
polg. leanuiskola
tornatermeben
este fel 8 orakor 'keid6dil<.
A
ikedves
unnepscqre
szeretettel
lhivja meg Sz. Ferenc tiszteloit.
liz Urinok
kotigregaci6ja
,november 7-en [otekonucelu teaestelyt rendez a' polg. Ieanglskola
termeiben.
Ki' j61 .akarla maqat
·-e,gy-ket oralg 'ereznt, es cmellett
<a szeqenucknek
is' akar aldozni,

okvetlen
vegyen
reszt
rajta.
Kezd6dik november 7-en dclutan
6 orakor.
1\ 'ferfi kongregaci6
novemb'er 9-en este 6 6rakor 'ta-'
nacsqgulest
tart, 7 orakor pedig
nreqvalasztja
u] tisztikarat.
Kerjii,k a tagok pontos meqjeleneset.
Okt6ber
17 -en a kovetkezoket
avattuk fel: Bede Mihal!:!, Czag~lIi Lip6t, Katona Bela, Mihalyi
Ferenc, Siroky [ozsef
^es Szep
Antal. Hissztik,
hogy' katolikus

0
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Ierfiaink
ontudatos

lassankint

rneqertik : az

katolikussaq

radhat rejtekben.,

Mivel a eel a szeqenuek
Iolsegelyezese,
rerneljuk,
hc:>gy mindenki igyekszik
iJyen medon is. '
a nyomor eltunteteschez
hozza~'
jarulni, A misekonuvrol
P. Mor
eloadasokat tart november 21- t6l
kezdve vasarnap delutan 4 orakor a polqari leanuiskolaban.
Akf
szeretne
a pappal ontudatosan
egyfitt irnadkozni
sz. mise kozben, jojjon el,

nern rna-

.

II sz. Margit kongregadci
oktober 20~an valasztotta
meg
uj tisztikarat : prefckta Stohl
J etti, I. assistens Westher Vilma,
II. assistens Kormos Anci, titkar,
konuvtaros
es a [eloltek 'oktatoja : Guenes Ilona,
jegyz6 es
kongvtaros- Toth Margit,
tanacsosok:
Agoston
[ulo, Balazs
Eta,
Horvath
l\nci,
Hegedus
Irma, Kalasz Klara, Kiss Maria,
Oroszi llona, Polonui Kato, Raday Margit,
Sebestucn Maria,
Szekely
Margit,
Szucs
Maria,
_Toth Anna, penztaros : Hegedus
1I0na es Hegedus Irma, se krestyes Szekely Beske. A beteqlatoqatast
az egyes korzetck
tanacsosai veqzik. November 5 en
a konqreqacio
szandekara
sz.
mise lesz reg'gel het orakor.

II

Imre
11-el1!

nuilvanos
irorendez
a realqim-

dalmi estelut
naziurn rajzterrneben, melyre ezuton is szeretettel
hivja meg aszuloket cs erdeklodoket,
11 ker esk, SZ. Gellert kon- '
november
lJ an feranees irodalrni estelut tart, rnelure
sz. Ferenc tiszteloit es az erdeklodoket bizalornmal varia.

gregaci6

11 Kat. Legenyegylet
nov ...
7~en tanccal egybekotott
teaestelut rcndez a Ker. Part' helqlseqeben,
este 8 orai kezdette]
sajat haza javara.

teastb.

November hava a szenvedo lelkeke. Mintha az idd szomorura
forduldsa odadtra terelne jigyelmiinket, ahol jolyik a nagy torlesztes. Szeretettink jdjdalmasan
veszi eszre, mint gyotrddnek ott
tat mieink. Az. egyhdz, a lelkek

sz.

november

delutan 5 orakor

11. Kat. No~zovetseg
nov.
14~en este 6 orai kezdettel
az

Jpartestiilet nagy term eben
estelyt rendez horgdszdssal

gimnaziumi

konqreqacio

gondos edesattyja ker, legyett
, szived es siess segitsegiikre. t»
1 is oda kettilhetsz es jol esik majd
I' az enyhiilet. Elnezned, hogy ides
sziileid testvereid, bardtaid stb,
szenvedjenek? Minden nap emlekezzenek meg roluk imdival, sz:
misevel vagy iocseiekedettet,
I

,
I
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Mindszentek iinnepe nov.
'1 ~en parancsolt unnep. Reggel G,

bucsu.. hog!:l az ott szenvedok
enuhuletet, szabadulast nqerienek.
Az Eg!:lhaz papjai 3 sz. miser
mondhatnak,
de csakis a megholtakert, Minden templomban es

'7, 8 stb orakor sz. misek. Delutan 2 orakor utolso rozsafuzer,
utana kormenet a ternetobe, ahol
sz. beszed es ajtatossaq
lesz.
..Majd visszaioviink a ternplomba
,es Liberdt veqzunk az osszes
meqholtakert, A. Mindszent eletti
enghitett bojt elrnarad, mivel va.sarnapra esik, Mindszentek iinncpe 609~v. 610 malus 13-rol
\ veszi aredctet, arnelg nap V. Bonifac papa Paniheotit
a Szuz
Maria es minden' vertanuk tisz'teletere keresztcnu
ternplomma
.szentelte. A. szenteles evfordu.J6jan lassankin t a tobbi szenteket
is kezdtek
unnepelni.
Mint az
()sszes szentek unnepet tette at
ezutan IV. Gergely papa nov.·
<elsejere. A. gorogok punkosd utan
<elsa vasarnap
unneplik, n"alunk·
akkor sz. Harornsaq
vasarnapja
van. Ezen, napon qondelkozz
azon,
rnennpire koveted
te 3
szentek eletet, kiilonosen veda'Szentedet. A. rnindenszentek litaniaja a 8. szazadnal
messzebb

nyilvdnos,

mindannyiszor
teljes bUcstit tiyerhetiink,
ahdttyszor
a
templomot, illetoleg kdpolndt megldtogatjuk es ott a pdpa szdndekdra (pl.~3 Miatyankot, Udvozlegyet) imddkozunk.
A tobbszoros teljes bucsu elnuerheto csak:
a tisztit6hely lelketert. EInueresenek
ideje mindenszentek .
delutanjan. mar ketoratol kezdve es halottaknapjan egesz nap.
I

I

11 pleb3iniai iinnepelyes
mise halottak napjan d. e. 9
orakor lesz, a polg. iskolak rniseje 10 orakor, az elerni iskolake
pedig 8 orakor,

November 1-en Mindenszen'..
tek unnepen Cibakhazan a templornbucsuja van. Onnepi szonok

jesz P. Makar.

Elsa pentek november 5· en,

nuulik vissza, Szoktad-e a szentek eletrajzat olvasni ? .

Halottak napjan (nov. 2.) a
tisztitohelu Iele irarnjul minden
ima, sz. mise, jo cselekedet cs

ttyilvdnos kdpol-

nahan)

c

Illes testver, zardank qon<los szakacsa november I-en lesz
25 ~ves szerzetes. Kivanjuk neki
Isten aldasat, ~og!:l J ezusnak es
testvereinek orornere
meg soka
sznlqalhasson Istennek,

teue

ndban
(nalunk, van, ujvarosi
templomban, szeqenghazi kapol-

I

Igyekezz sz. gyanasodat
Iehetoleg elaz6 nap elveqezni. EI6tte
valo csutortok delutan gyontatunk.
Ha csaladodban
e~l!:Ienetlenseg,
lelkedben zurzavar van, ha ugyeidre aldast, rnaqadnak erot, scqitseqet akarsz, jojj es tarts nagykilencedet! Lenueqe, hogy 9 elsa
penteken
meggyonsz es rneqaldozol J czus sz.· Szive tiszteletere
es torekszcl
javulni. [ezus sz
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Szivehez hasonulni, Van-e csaladodban [ezus Szivenek
kepe
vagy szobra, hogy cle gytiljetek
esti lrnara ?

~?v,ember 7-en a Kozponii
Sa;tov.allalat biztositasi osztalua,
valarnint gyermeksegel!Jzo
es temetesseqeluzd osztalua ertekez-.
letet. t~rt. a Ker. Part (Maria.u.)
helqiseqeben d. e. 11 orakor.
Teljes bucsu nuerheto a
naqutemplomban - a kovetkezo napokon : nov. 13. es 1Ef-en. Feltctelek : g!:Jonas, aldozas
es ima
a papa szandekara.
A. gazdalanyokat
kerjiik,
hog!:J november
7 -cn delutan 3
orara g!:JUlekezzenek a Konstantin-iskola
nagy term eben
ahol
majd meqbeszeljiik a s~amukra
rendezend6
eloadasokat, Ne csak
azok jojjcnek,
akik mar Maria

leanuok, hanern rnindnuaian akik
szepet, szorakoztalot akarnak hallani,

.R hazi alkalmazottakat
is
szinten kerluk, hog!:J nov.' 14· en
d. u. 3 es 4 ora kozott g!:Jiilekezzenek
a Konstaniin-iskoldba
ahol nekik tanulsaqos
es szorakoztato
eloadasok
lesznek. A.
hazi asszonyokat
tisztelettcl kerjitk, kiildjek
el alkalrnazottaikat
.
'
vag!:J meg okosabb, ha veliik Jonnek, leqalabb eloszor l
- November
13·an d. e. 9
orakor a rnequespuspok
rendelctere nagymise lesz hazank SOl'·
sanak [obrafordulesaert,
melyre
ezuton hivunk
meg minden kit.
Hisz a haza
sorsa legszentebb
erdekunk I
SirQky J6zsef
Terez ' gyermekeik

es

Kadas

es rokonaik
szeretetef61 ovezetten ok! 17· en
tartottak
eziist lakodalmukat
a
nagytemplomban,
ahol 25 evvel
ezel6U eskiidtek egymasnak orok

huscqet. Dr. Magyar!:J Guula 81dotta meg 6ket kedves
beszcddel, J?el!:Jben kiernelte, hogy boldogsaggal hiztat jo vojuk, hiszerr
ep a mai napon lett a fer] Szfiz
Maria Ielavatott gyermeke
kongreg,anistaja.
-,
11 magyar misekonyv 60000
kor-ert kaphato vesarnap es csiitortok
delutan
meg 4: oratol
hatig a plebanian
(tiirsalg6ban)~,
Uglj s~i~!en Krisztus kiralusaqanak rrnseje 2000 koronaert,
A.

misekonuv

hasznatatarol

szolo

eloadasok nov. 21-en kezd6dnek
a polg. leanuiskolaban
d. u. 4orai kezdettel. Tartia P. Mor. J\z
eloadasra mindenki eljohet,
A Ferences
Kalendarium
kaphato a plebanian. J\ki a feranees
evvel
kapcsolatban
sz.
Ferencrol
es Rendjcrol
olvasni
akar, veg!:Je meg. Sok kedves es
hangulatos dolog van benne. Ara
20000 korona.
11 Nemzeti Ujsag dec. 4-en
irodalmi estet tart Surdttyi Miklos
orszaqhiru ir6 kozrernfikodesevel.
Mar eJ6re is folhlvjuk
hiveink
erdeklodeset.
il i,Ferences'
kOl1yvtar'1..
els6 negy szarna mar megjelent.
Szeretettel
ajanljuk
hiveink
figyelmebe. Leqkozelebb bovebben
isrnertetjuk

oket]

SZERKESZTOJ
- Lapunkra

UZENETEK.
feliilfizettek ~

Matkovics Sandor Szeleveng 23,
Fekete Ferenc 12, Horvath l\.ntaf
11, ozv. Dohos Mihiil!:Jne 6 ezer
koronat. Halas koszonet, il.r.
Sorai kedvesek. de mar nem igen
volt hely, meg 3ztan jobban kivanjuk az il!:Jen rovid elmelke~'
des,ekben a kat. hitigazsagok
kidomboritasaf.
Mas alkalommal is
ker(>ssen fel.
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Egyhazi

hazassagot

kCStoUek: K,metty

G!:]orgy es
. Gyura Maria, . dr. Liszonui Viktor es Marosy Ilona, . Pirner Janos es
l,",ate Ilona, F. Biro Lajos es. Levai Erzsebet, Kendik Istvan es Fijala.
Olga. Kovacs Sandor ^
es Bulyaky Terezia, Barocsu Sandor ^
es Lakatos
Ilona, Czinege B. es Szerencses Rozalia, Bajer Peter es Ann6k Rozalia
Lambert Erno es Szabo Erzsebet,
Gonda [ozsef cs Csontos Mafia,
Balogh Matyas es Birkas Erzsebet, Ondok Ferenc es Vizslaj] Erzscbet,
Potary Ferenc es L MoJnar Rozalia, Bozso Sandor es Bcde julianna,
Zelei fstvari es Boldoqh [ulianna, Fekete Akos es Metzger [olan,
Fancsali Sandor ^
es Nagy Anna, Hericz Imre ^es Fekete' Maria., Verebel!:]i Lajos es Westher Maria, Medv_egy Janos es Torok Margit"
Arnbrus Tamas cs Beszteru Blanka, Borza [auos cs Kontraszty [ozefa,
Brinda Paszkal
cs Laky Maria, Molnar Antal' cs Nemeth Katalin,
Stozek Albert es Bene Anna, Szakacs J6zsef es Magda Margit, Volter
Ferenc es Balazs Erzsebet, Bencze Mihaly esSzabo
Rozalia, N6bik
Antal cs Mihalyi Anna, Mate [ozsef es Futo Erzsebet,
Alhrecht Frigyes es Czinege Erzsebet, Cscnui J ozsef es Mall1'Ilona'1 Potari Sandor
es Simon Maria. Lincsik Istvan ^es Ozsvar Apo1l6nia, Kardos jozsef
^
cs Kalman [ulianna, Horvath [anos ^es Ondok Erzsebet, Vidra Karoly
^
es Penge Erzsebet, Auguszt Guula cs Cs. Sebestucn Etelka. Kallay
Menyhert es Pasztor Katalin, Toth G!:]orgy es Viraqh [olan, Szuszekos
Istvan es Muczina Terczia,
Szabo Istvan es Kalman Anna, Balazs
Istvan es Hovodzak [ulianna, Guba Andr~s cs Patau Maria, Rajchordt
[eno es Czako i\:'\aria, dr. Kajtsa Sandor cs Brassau Ottilia, Mor'a Lajos es Zrubka Erzsebet, Szoke Kalman es Ungar Ircn, Tordcslk Bela
es -G. Molnar [ulianna, Tausszig Ferenc es Ragg Anna, Zclei Irnre ^es
Sziraki Katalin, Fekete Antal es Kerschbaum'I1ona,
Ponqracz [ozsef
es Czincqe Ilona, Raska Janos es Vale Ilona, Tisza Ferenc es Szalka
Ilona, Hegediis Andras es Bata Margit, Kucsera Sandor
es -Szalay
Anna, Madarasi Sandor cs Feher Viktoria, Szakal J6zsef es Kiss
[ulianna. Graman Ferenc es Csaszi Margit, Barkarn, Irnre es Varga
Anna, -Hajnal Ferenc es Sandor Margit, Dienes Lajos es Tasi Katalin,
Turoczi -lanos es Kalman Erzsebct, Miha'!]i Sandor es ^ff .--,
^ Maria,
^ ErHajnaJ Istvan es Hamza Maria, Graman Janos es Bozso ^II
'i,
dos Irnre cs Pinter ROZEl, Visnuovszku Bela es Balazs PUdW
.icseki
[ozsef es Nadas Terezia, dr. Bazso Gabor cs Knoblauch J\'\,atild, Vida Szucs Ferenc es Csabai Maria
.

I
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CSOLLHK FERENCxt

; Raktaren

S
g

tartunk
minden-I
nemu villamos szerelesi es .
radio a lkatreszeket,
csillarokat, eg6 testeket.

a.SzOlld arak, Byors Us pontos klszolgalas...B

varllJ:O."DUm}:fJQll(l(a"

I
a

rof6s es noi divataruhaza

. radio es villanyszer~lok
Maria- u. 2468 sz.

SZOLNOK

SVIZTORONNYAL
SZEMBEN.S
j\' LEGOLCS6BB
bevasarlasi forras,

I

1:1.

[J8OIJ:l:tt mn:a:p;qJlJ

§
§

h:a

Szerkesztesert
e~ kiadasert
felelos P. Majsay M6r .

............................................................................

:

: [ut a n qo s ar e rt beszerezheti

iI' tanko

\

hianuzo !

nyvszii k se gl eteit I
Varga J6zset konyvesboltjaban. Gorove-u. !
•••..............................
.............•.•
1 as kat eves gyokeres szoloolt.,

'

£1~dO'·

L nU • vanuok, sima es g~bkeres amerikai

vadvesszok, tobb fajban gyumolcsfak, akacas gledichia csemetek, ,... Epitoshuz valo lalazo ku..
Arjeg~zeket kuld Molnar Mihaly Abaujszanto.

S Z L E Z A K LAs

Z·L

HARl\NG-ERCC>NTODE, . Hl\RflNGFELSZERELES
,
Hl\R~NGLABGYAR
!
'

Budapest,

VI., Franqepan-utca

6
ES

77. sz.

(Sajat hasaban.]
Telefon: Lip6t 9t3~53.
1\ nyugati p.~uA61 indulo BUR vasuti »Orhaz« rneqallohelg . .H..B.C]. kocsik
1\z 1900.ey:i parlsi vilag~, az 1921, es 1923. evi vas- es
gepipari kiallitason aranqeremmel es az 1925. evi kezmtitparl kiallitason m, kir. allami diszoklevellel kitiintetve.
Szarnos egyhazi elismer6 level.
l'ICJJomatott V1\RGA JOZSEf

konyvnyomdajiban,

Szolnok,

Gorove-u

HITBUZ6ALMI

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.

III. e,vfolyam 22. szam.
l'926 . nov. ha 15.

P. Majsay
M.ar ofm.
\

louiolonik mindon ho 1. 8S15.

P. Raffinszky Romuilld ofm.

Szerkeszti :
"Tarsszerkesato

A recences

Szerkesztoseq
:

es kiad6hivatal

PBrC,ncrondi nlcbania Szolnok.
Kiitd6tulajdonos:

Foruncrondi zarda Szolnok.

sacllern eKe5 oicaga

Arptidluizi sz. Erzsebet. Olyan mint az illatozo rozsa,
melynek szepseget61 megittasul lelkiink. Szende arcarot a

nagysdg es a? egyszertiseg edes mosolya sugarzik. Yalami
.meleg tavaszi tidit jel tuila. Tedeumosan ujong benne sz.
Ferenc lelkiilete, mint szellemenek vonz6 ihlete.
Elmertilten. jar betegei kozott : a tulvildg boldogsdgos
uzenete hotnlokdn. Magajeledett eletevel benyul a szivek titkos zavaraba, ,mint jelhoiizo napsugar. Csalogat magahoz
kicsi szobtijaba, hogy elcsodaljuk dolgos kezet. A nyomorral
kot szovetseget, hogy a nyomorgoktol elijessze. Sanyaru .tengodesebol deriis otthonok kelnek.
A maganyt valasztja, hogy sohse legyen egyedul., Beliilrol tarsalog [egyesevel, akit kivttlrol keze melenget az elhagvatottban. Talalekony a segitesben, ha kemeny is a fize-: ~
tes. Megtanit, hogyati adjunk magunkb61 es magunkebol, ami ...
kor nines 'is. Az Eg is siet oda, ahol iiyen lelkulet eltet. '
Keresztek kozott viragzik. Az elfJkbol nonek ki szenvedesei, hogy Krisztus befejezze . benne retneket. Nemcsak
,kdrnyezete, - lelkenek kalauza is szinte arra sZiiletett, hogy
Ara 1500, negyed evre9000

korona.
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tisztitottize. legyen. Es 0 halad a tovises uton. Szinte erezni,
hogy kozeleben mindenre , Krisztus nyugalma deriil.· Hosiesen
viseli [egyesenek
nagy ajandekait ..
^ kepzeiodtok ? ^
Mintha hallanok szavat : Mit.
Az tiilti
meg a Ielket, ami [ezuse. Kozeleben nevelodnek az igaz!
apostolok, akiknek van erzo szivttk es aldozatos lelktik, nogy .
masokat is jegyesiikhdz tereljenek . . .
mm.
..

\

••••••••

ie

Lelkiatuank.
Gparlosaqokkal
es vakoskodassal kuzkod6 lelkiinknek ala pitotta [ezus a sz. 9y6nast.· Mindenki erzi, mennui a bizongtalansaq
ep
aZOl1 kerdesekben,
melyekt61 a beIs6 eggensuI!:J fijg.g. Hany seb fa],
rnekkora hornalg terpeszkedik bensokben l Milyen j6, ha ,nem a_l1unk"
eg!:Jedi.il ilyen tcpelodesekben,
rnelgek mar sok ernbert tortek ossze.:
Mig [ezus itt jart kozottunk,
rnaqa vczette,
gy6gyitgatta
a
szenved6 es hanukolodo sziveket. Mennybemenetele
ota az equhazirend szentscqe altal foldi heluetteseive lett papok allanak mellettunk.
Miot Ielkiatgak, mint a Ieghiisegesebb baratok, s6t szinte mint a ,Ie. lek gyonged edcs anuiai Krisztus turelrncs szcretetevel
iranuitanak.
^
bennunkct a^ lcqkenuesebb
es a^ Iegegyenibb kerdesckben,
harcokban.
EI6ttuk meqnuilunk cs bizalmasan, fcsztelerull beszeljuk' meg
udvosseqiinkkel. lelki nuuqalmunkkal,
Iejlodcsunkkel
kapcsolatos kerd&seinket. Hiszcn nem emberrel. hanern elsosorban
Isten heluettesevel allunk szembcn, akinek erzo szive is van es maga is keservescn
tapasztalja az embed Igyarlosagok suluat. Kiontjuk elotte keserviinket
.es meqkonnuebbulu nk, mert tudjuk, hogy a gyontatoszek olyan mint a
neraa sir,
v
: Ugy van! A sz. gyonas nerncsak a. bunok bevallasa,
hanerm
tobb : a lclek naqukoruva, krisztusiva nevelddesenek
iskolaja, rneluben biro, orvos, tanito, tcstver, jobarat, atqa, 6rz6angyal, vezeto egyszcmeluben a: lelkiatya. Csodaszcp nev a lelek atu]a, akinek szavaibol az isteni hatalorn ereje Mad es vezetese alatt a sz. Lelck
bekeje, nguqalma Ioqlalja el szivtirrket. Atya, aki kezunknel ..foqva
f6iemel, amikor elcstunk, veliink gyotr6dik; midon kiizkodunk,
biztat61ag mosolyog rank, ha f'ejlodtink.
19y a ,gy6ntatoszek cqesz -u] vilaq, mclunek terrneszetfolotti
lcveqojeben az ember ncmcsak gyarlosagait, hanern fakado riigyeit· is
meqrnutatja lelkiatujanak. }\ bun ok, rossz
hajlamok, szokasok
rnellett
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az erenuek gyakereit:
a jo hajlarnokat is kercsi,
hoqu a tespcdesbot
eletre keltse oketo Mi gyakran veljiik szeretctnek az onzest es erenunek a gyarlosagot,
de 6 kozvetlcnul
es elfogulatlanul
nez vilaqunkba ..
^
Guakorlott szerne mcqsejti ^
a meluben keszuld viharokat is;
Ha kezebe tesszuk
hanqkolodo ' szivunket,
elobb csendesul,
le, rnintha ezer konuvet olvasunk. Ha iidvassegiink.J lelki eletunk ziir'zavaraban tole' keriink tanacsot es. alazatosan
orca hallqatunk, biztos.
uton haladunk. Oszintesequnk es engedelmes
lelkiiletunk az az alap,
melu nelkul lelkielet nines. De ne feledjiik,
hogy vezetni es lelkileg
naqgkoruva
nevelni esak azt lehet, aki altalaban
egy lelkiatqanal
veqezi el sz. gyom'isat. Akit isrnerunk, annak adhatunk jo iranuitast. Te^
hat naquon helyteleniil tesznek sokan, amidon
esetleg evekiq nem
gYQl1nak, mert ismerik papjukat,
'
Lelkiatuadban lasd mindig [ezus helyeiteset es imddkozzdl erte,
hogy minden szavaban a sz. Lelek vezcsse. Ha nem leled Ielkiatuadat
vagy nern mersz vele 6szinte lenni, azert ne hagyd el a sz. gyonast:.
konnyits lelkeden barrneluik papnal !^

........-.

l\mit meg min dig nem akarunk rneqertcni.
^
A. milanoi katolikus napilap .Jtalia", penziigyi zavarba
jutott,
Erre a rnilanoi biboros ersck Ielszolitast -bocsatott ki a katolikusokhoz s tarnooatasukat
kerte a katolikus napilap rneqrnentesere, ]\ kiilonbozf adornanuok k6z6tt egy francia soffor szerenu adomanua is
beerkezett, a kovetkezo, valoban figyelemre melt" level kisereteben ;
"Eminencias
Uram I A napokban olvastarn a Croix-ban
Emincnciad -Ielhivasat az Italia cimii katolikus
lap erdckeben
s vagyok
bator mint szegeny katolikus munkasernber
szerenu adomanuomat
e
celra meqkuldeni.
Egyszeru francia soffor
vaquok;
aki azelott
elvcsztettem hiternet es 20 eviq tavol eltern az Eg!:JMztol.]\
katolikus.
"La Croix" olvasasa vezetett vissza Istenhez s azert a .katolikus sajto.
irant, akar francta, akar kiilf6ldi, oly halaval
vagyok
eltelve',
hogy.
kotelesseqerrmek
tartottam Emincnciad Ielhivasara
adornanuomat
fel~·
ajanlani, bar nines szerencsern
ismerni scm eminenciadat,
scm Mila~
not, sern Olaszorszaqot. De aa .Italla" katolikus lap s rnivel a katolikus lapok velernenuern
szerint a leqhatalmasabb
cszkozok
a lelkek
meqmentesere,
kotelesscqernnek
tartottarn, szerenu t=hetseqemhez
ke-·
pest tenni erte, amit tehetek. En a sajat megtereserJ
~,multam meg
a io saito hatalmat. ]\z igazan katolikus lap olyan
hi:,'
egy fenyl6
" lang a hazi tUzhely k6zepen, mely megvilagitja a~ e~telmet s felmelegiti a szivet. Amely napon a vilag katolikusai meg fogjak erteni
a,

1katolilhis safto nagy hatalmat Isten orszaqanak
terieszteseben,
serrk!
koztiink oly vak s oly halatlan, hogg a katolikus' sajtonak
^ szeg6djon. Eminencias Urarnnak alazatos,
iap6stolai koze ne
isrneret'len szolqaja" E. Garnier."
,
Amit ez az ,e'gyszerii ember belatott, sok miivelt katolikus
^ Nem gondolja meg, hogy sajat maqa. alatt
meg mindig riern latja be.
vagja a fat, arnikor fillercivel nern a rneqbtzhato, komoly s becsuletes
szandeku katolikus sajtot tarnoqatja, hanern az ellcnseqest,
amely
nemcsak hitet s^ a^ keresztengseqet
altalaban tamad]a, nerncsak nepunk
becsuletes crkolcset ass a ala, hanern meg anyagi es qazdasaqi saern^ celtudatosan dolgozik a^ kereszteng
pontbel is
maqqarsaq
Ielrevezelesen a mindent krszrpoluozo nemkeresztenu
nagyt6ke erdekeben.
Meg az a herostratesi szerep sem [ozanitotta ki az embereket a kereszt~nyellenes sajt6 sotet szandekairol, az uzletet minden' fole helyez6, rombol6 hatasairol, arnelg szercpet ez a .sajto a vWighaboru-'
nan, a forradalmakban s a kozepponti hatalrnak belso meqorleseben
jatszott. Nem [ozanitja ki az embereket ennek a sajt6nak
dedelqetes~1J61 az
^ ^
a renqeteq erkolcsi kar, amelyet nap-nap mellett okoz, ami-don leha szellerneskedessel,
ravasz ugyeskedessel terjeszti az erkolcsi
,mefelyt, alaassa a vallast es az Equhaz tiszteletet,
a hazassaq
s a
'n6f erkocs rneqbecsiileset s propoqandat csinal minden frivol szinda.rabnak, minden pornoqraf ironak, minden lelekrncrqezo rnozidarabnak,
,mint:len alias, lelekronto uzerkedesnek.
R~~ente ezek a rovidlato, gerinctelen, puhanglelku
katoliku-sok meg leqalabb latszolaqos joqqal arra hivatkozhattak, hogy az el, leriseqes sajt6 jobban van megszerkesztve,
hogy tartalrnasabb, mint a
'keresztenu lapok. Mci mar' csak a yak es gondolkozni nem tudo emberek -hivatkozhatnak iluesmire. Hiszen ketscqtelen teny, hogy katolikus.Iapjaink a l~gjobban .szerkesztett, Jegb6vebb tartalmu ujsaqok s
, foluoirataink kozott hem egy van, amclu szinvonal, altalanos
erdekii
tartalorn s elterjedtseq dolqaban is legels6 helgcn all. A magyar Kultura es a^ Ferences Kozlony peldaul pcldanuszarn
dolqaban is
^ rna
Magyarorszag, legelterjedtebb s legolvasottabb,
mages Iranuu folgo-iratai, A videki kozpontok s az utodallarnokba keriilt magyar varosok
szinten nem egy kivaloan szerkesztett katolikus lapot rnutatnak fel s
nevezetesen a rornai "Nemzetkozi Katolikus Tud6sit6 Iroda" mukodese ota lapjaink az eqesz katolikus vilaqrol oly valtozatos es er_deRes hiranuaqqal szolqalnak, amelyhez hasonlo a liberalis lapokban
eg!laitalan hiangzik,
'
. Silrg6s feladata miriden ontudatos katolikusnak,
hogy isrnerasei koreben felvilagosit61ag s ebreszt61eg mukOdjek. Keltsiik fel az

:s~~Iesz

alomszuszekok alvo becsuleterzesef
Rantsuk vissz a 6ket a-nama arulas, hitiink, erkolcsunk es nepiink ellenseqeivel' 'va\p suny~ ~~s~~m~":,,
k6des lnlnebdl. Katolikus ember k~ze'{Je csak katoLik,as Lap val~! M.~p,:"
denfiU k,6vetelj katolikus lapot! Beszel] ra mitI,d~n j6" ~,at<l,li~,u,~t, hQ~.
^ 'elojizetqk(!'f:
necsak 6^ jarasson katolikus lapokat, hanem szerezzen u]
tis kbrdeMseket a kato.Jikus lapoknak. b. b,
,

.....'.~..

Keisatusoaaok.
.
.
.

Csodalatos (~\l~g6saggal siettek a szentek es ai ig~~t ' jflf~9.«jr ok [ezushoz, hogy a szcnt aldozas altai v;el~ egyes~lh~s~.~ne~. Hi~~
a sz. aldozas a szentscg es a kegyelmek Iorrasa. EI se kcpzelheto~gazi szerctet cs val6di lelki elet a sze~tsegi Jezus'~·elkiil. Buzdit~sLti
nehany peldat ernlitek.:
.

.

~"".'

~

I

! ~.
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Szicnai sz. Katalin eqesz beteg volt a fajdalorpl61, ha egy_,
nap nem aldozhatott, I?azzizi sz. Magdolna., szokta moudant : '~ziy~<~_
sebben veszitene el elctet, mintscm hogy sajat hfhajabol & sz .. al~Q!'
zast

elrnulasztana.
Mid6n Szalczi sz. Ferenc Genf korn!:lekeq a kalyinisfak
teritesen dolgozott, hosszu es keserves utat kellett megtennie,

rneq-

hogy>,
sz. miset, mondhasson. Egy rohano hegyi zuhataqon volt k~n!ltelen at-.
rnenni, amely foJ6tt hid he'lyett csak egy egy~terii gerenda vitt kereszWI. Hasonlo nehezseqek miatt sohse hagyta el a. S2. rniset . es a sz..

'aldozast.

'.

De Sonis Gaston generalis (t 18S7) mint fiatal tiszt vasar-,
naponkint, mint generalis naponta aldozott es Iajos laba dacara rend-«
szcrint ott volt az urnapi kormeneten.
Grof Apponyi Albert is I'eg-:
alabb hetenkint aldozik.
"
Windischqratz Ern6 herceg kora ifjusaqatol kezdve g!:lakral1t
vette f'il a szcntseqeket. Tudta j61, mi a fiatal ember a kegyelem ta-

~asz~ nelkul. A katonai akademiaban
szep szokasat.

Csak delbert

nern egy konnuen

szabadulhatott

tarthatta

be-·

ki. Vasar- es unnepnapokon

delig nem evett, hogy delbert a varosban meqaldozhasson.
, Wetzel X. Ferenc beszeli el egy fiur61 a kovetkezet: Langha
es k6zol1gos atyja nem engedte, hogy a g!:lermek ternplomba [arjon. It
fiu tisztelte a negyedik parancsot, de Isten lII. parancsat is" meg a sa,
aldozas el6nyeir61 is hallett. Minden vasarnap kora reggel cscndben ,es;
eszrevetlenul kiosont a sziil6i hazbol, sz. rniset hallqatott, havontamcqaldozott, azutan vissza fekildt agyaba es rneqvarta mig szulel.
folebrednek.

•
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Szolnokon egyik gyermeket alyja sehoqusern enqedte aldozni,
s6t hittankonuvet is kalghaba ,dobta. Veresscl fenyegette, ha rneqaldo. zik, de a fiucska nem taqitott. l\ddig rimankodott edes angjanak es .
.imadkozott az egi l\nyahoz, hogy egyszercsak atyja sziverol lehullott a'
.kereq ^es fiaval egyiitt terdelt ^az aldoztato racsnal.
1898-ban Afrikabol Irja a rnissionarius : "Egyszer fiatal ember
[ott hozzarn es kert, gyontassam meg. Miutan a sz. aldozasban resze.sult es hosszu halaadast vcqzett, mellern szeqodott es ig!:Jszolt: l\t!:Jam.
nem is sejti, most milqcn jol erzern magam. Most nem banom, hog!:J
harorn napig utaztarn ide es tobb mint ot font kiadasorn
is volt,
'mert tavolletern. idejere heluettest kellett allitanorn az uzletben." Mas'kor lneg egy neger jott, ejjel eg!:J orakor e szavakkal : "Tedd fekete
:szivemet ismet Iehcrre, de naquon g!:Jorsan. Eqesz cjszaka futottarn es
a hold mar iqen rneluen all. Ha pontos idore nern erkezern haza,.
urarn elver."
Ilyen Krisztusvaro vagy- e te is? Mit aldoztal feci a sz. aldo.zasert? Talan azert rmradsz el. mertszenvedelgeiden,
rossz nyelve~
den, ferde szokasaidon kellene uralkodnod ? Ejjeleztel- e mar, csak:hogy a sz. aldozas attal [ezuse lehess ? Mond iqazan : Varod-c, szereted e a szcntseqi [ezust ? Eddig nem vetfem eszre ...
88

Egy elhanuaqolt

_

ertek dicsercte.

Szent Ferencnek leqnaqgobb cs el ncm mula erdernet, melya
Ieqveszclqesebb
idoben az Egyhaz egyik oszlopava .avatta ot, a Har'madik Rend meqalapitasa kepezi, l\ III. Rend foleg abban tunik ki,
:hogy tagjait, bar a vilaqi elet qondjaibol
nem tudnak kibontakozni,
.3 keresztenu
tokeletesscq utjan vezcrli. (XV. Benedek.) Istcn scqitse-gevel valositotta rneq elsonck a leqszerencsesebb
alakban sz. Ferenc
azt, arnire azelott a szerzetes Rendek alapitoi kozul senki .sern qondolt, hogy t~ i. kozos kinccse tegye a szerzetcsi eletet. (XV. Benedek).
Fekcn tartan! az emberi osztonoket
oly mertekben,
hogy
.szenvedelueinknck
parancsolo urai es ne rabszolgai' legyiink, csak
Jezus Krisztusbol kiarado erovel lchetseqes,
arnint ezt csodalatos
medon iqazolia sz. Ferenc III. Rendje, mely a testveri rneqerto szeretetet apolja, l\ III. rend leqinkabb kifeiezi S2. Ferenc buzgalmanak til.zet es nl1gysagat: mindenben es mindenhol elomozditani _Jezus Krisz:tus dicsoseget. (XV. Benedek.)
l\ .III. Rend szelleme nagyban hozza fog jarulni a magan es Ii
kozerkolcsok javulasahoz, ha ujbol f61eled, amlnt . t6rtenl akkor,· ami~
.kor SZ, Ferenc sz6val es cselekedettel hirdette a vilagnak Isten orsza~·
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gat. Sz. Ferenc iranti tiszteletunktol
inditatva, megragadjuk
az alkalrnat
hogy az eqcsz kercsztenu
vilaq jarnbor
lclkeit
ana
buzditsuk,
hogy
ezcn sz. ferfiu alkotasat (a III. rendet], mely oly nagy rncrtekben felel
meg a rnai kor igenyeinek
is.karoljak
fel (Icpjenek be), s akik mar ed-dig
is kotelckebe
tartoznak,
tartsanak
ki mellette
szilardan.
(XV.
^ ^
^
Benedek]
,
Ha a III. Rend isrnet Iclviraqozna,
akkor az ernberek
elveszi'tenek a tulsaqos vagyat a fOldi javak utan, rneqtanulnak
legyozni 90nosz hajlarnaikat, engedelmesek
lenni
a felsobbscq
irant
ss k51csonosen
tisztelni
egymas
jogait:
akkor ^
a gazdagok
es ^
a szeqenuek
^
kibekulncnek
egymassal. ^En tokeletesen
megvagyok
gy6z6dve arrol,
'hogy a III. rend egyik leqhathatosabb
eszkoz a mai kor beteqseqcinek
meggyogyitasara,
a legjobb utja annak, hogy a vilaqot visszavezesse az
-evanqeliurni boldoqsaq
szellernehez.
(XIII. Leo)
II. Friques csaszar nuiltan. panaszkodott
nem eg!Jszer, hogy ^a
^
Szcntszek
elleni terveinek
veqrehajtasaban
a III. rend akadaluozza
ot.
(P. Ruthig)
Aki olvasta a Szentua (XI. Pius) legujabb encgklikajat,
eszrcvehette,
mily gyak.orlati irangban stirgeti az Istcn lelke uj 'eietre ebreszteni sz. Ferenc qondolatat
es sikerdus rmlvet : a harrnadik
rendet.
[Prohaszka]. XI. Pius equencsen folhiv]a a buzqo hiveket : Aki meg nern
iagja a III. rendnek, lepien be a ferences ev Ioluarnan. Hisz merhetetlen kincseknek,
kegyelmeknek
lesz reszesevc l I
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Goethe lFaustja filmen mint ifjusagi eloadas (1926 nov. 5)
egyaItaJan nem sorozhato azok kozc, arnelueket novendekeink
nuuqodtan latoqathatnak.
Orornrnel allapitjuk meg, hogy a tanarok is kikeltek
a darab 'erkolcsronto
beallitasa ellen. Ha nagy szellemek rernekeit enunuire lesutuesztik a filmen, be kell hozni azt a szokast, ami nernreq
meg divat volt pI. Szegeden:
elriszor a varos vilaqi es eg!::lhazi veze16segeb61 alakult bizottsaq el6tt adjak clo az ifjusaqnak
szant dolqokat es csak a bizottsaq javaslata alapjan latoqathatjak
a novcndekek.
Kiilonbcn anngira gyakori mar az iskolasok iiye_n oldalu iqenubevetele,
'hogy nern artana egy xis rostalas,
mcqszoritas.
A szulok scm igen
gy6zik, meg a tanulasnak
sines hasznara ] Hoqu erkolcsi szernpontbol,
mennyit ro nbol oluan (?16adas, arneluben
maga a mozis is fel egyes
kenyes jelenetektol : =Csakhoqu till vaquunk. mar rajta l« es a rnelunek
vegso jelszava, bogy »a szerelem mindent f'clold" stb., arrol
az ifju

....

a fejl6do lelek ismerojenek
nem kell sokat beszelnilnk.
Hisszuk, hogy;
ez ^
az utolso eset. Naquon ^
j61- ismerjuk iskolaink iifiybuzg6
vezetose-:
^
qeit es biztosra vesszuk, hogy a rajuk bizott fiatalsaq 'Ielket
meg6vjak a hasonl6 nnevel6 es nernesito " eloadasoktol.
"
'A papa es Mexiko. Oktober
31-en Romaban egyszenl
falusi papot r Pinot Natal francia plebanost avattak boldoqqa,
akit ^
Ii
francia forradalorn idejen 1794 icbruar 21· en oltek meg a forradalmas.
rok .. amikor cpen titokban rnisere keszult nehang
hive koreben.
U9!J'
misenihaban
cipeltek a verpadra. A vertanu, mintha csak sajat ele~
aldozatara
alkalmazna
a mise bevezeto szavait. e szavakka!
ment fol
a verpad lepcsoin: »Introibo ad altere Dei!
Bemeqgek az Ur olrarahoz«, A boldoqqaavatas
alkalrnaval
szokas, hogy HZ uj boldoqnak
valarnelu diszes tartoba foqlalt ereklueiet
nuujtjak at ajandekul
a papanak, Minthogy azonban Boldog Pinot holttestet nern talaltak meq .s
rola ereklue nem .maradt, ezuttal a papanak a francia katolikusok nagJ;
szentseqrnutatot
ajandekoztak.
A papa epen ahban
az oraban kapott
ujabb hireket a rnexikoi equhazulddzes ujabb s hevesebb
kitoreserdl,
Azonnal kiielcntette,
hogy az u] szentseqtartot
a rnexiko
varosi : fo;..
szekesequhaznak
fogja ajandekozni azon a .napon, arnikor Mexik6ban
az egyhaziild6zes
rneqszunik: s az: uira megnyilt katcdralisban
az elsa
unnepclues Tedeumot
foqjak zengeni.
,
Szomoru Szent Ferenc iinnep. Oktoher 5-en a rnexikoi fovaros
utcai szornoru esernenunek
voltak ismct tanui. A neptelen
utcakon koriilbelul szaz bekes em bert, fcrfiakat
nokct
a legl{iiJ6n~p.~
ztibb tarsadalrni osztaluok taqjait kisertck be cscndorok
es katonak It
bortonokbe.
Ml volt a buniik ? Az, hogy Assisi Szent Ferenc napjan
egy rnaqanhazban
rniset haJlgattak.
Ezert
90':et k6ziilok
szabadsaqvesztesre
iteltek ; rnajd oktober I I-en ujabb aldozatokat : 7 kanonokot
s 3 papot hoztak fel videkrol a fovarosba
s bortonbe
vetettek
oket,
Hogy miert? sern 6k maguk, sern oreik nern tudtak.
Colima varosaban
Garcia »tabornokvalosaqos
verebkent rmikodik A napokban 2 katolikust
minden kihallqatas
es itelet
l1eikiH
pgyonlovetett.
Mikor ezt egy Gomez Fidel nevu uriernber,
mint ernbertelenseqet
megr6tta, a tabornok ernberei orvul meggyilkoltak
Gomez
fiatal felesege s angja, az el'6bbi aldott
allapcitban,
kerd6re
akar~9'
yonni a tabornokot,
de, az felelet helyett rajuk uszitotta katonait, akijr
szemermetlen
gyaJazkodasokkal
kergettek el a n6ket.
Kevessel ut6b~
Q')mez nagybittyja is titokzatos orgyilkossagnak
esett aldozatul.
Eg~
,Fernandez
Maria nevil uriasszony s egy masik n6 szOt emeItek a' hl~
Qorl?ok verengzese
ell~n, mire mi1'ldkett6jiiket felakasztottak
A me~lt6i puspokoket
megfo'Sztottak
polgari jogaikt61, mert beadvimnyaJ 'ker-::
tek a vallas~lIenes
torvenyek megvaltoztatasat.
R.
,.

A
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A templomepites rekordja. A muncheni egyhazmegye
valosaqos rekordot mutat fel a ternplomepites
teren. Amidon most,
oktoher 17"~n Faulhaber muncheni biboros ersek az uj Szent Korbinlan-ternplornot felszentelte, kijelentette, hogy az utolso ev Iolgaman
nern kevesebb, mint 10 u] templom epult '5 33 uj 'oltart szenteltek fe'i
a muncheni egyhazmegyeben. »Sohasern voltunk szeqengebbek, mondotta a biboros es meqis sohasem epitettunk annui templomot ,eg'y ev
alatt, Ezek: az epuletek

nepiink aldozatkeszseqenek

rneqhato [elei,:' d~

szocialis, nepnevelo

hatasuk is kimoudhata.Ien. Uram, folytatta aztan,
sok uj templomot es oltart adtal;
most
adj hozza meg [o papokat is es vilaqi apostolokat elegend6 szamban-, R

te Szent Korbinian nepenek

Mennyit illdol: Ameri~a vallasi c6lokra? Nernreq
hivatalos amerikai statisztika jelent mcq arrol, mennyit aldoznak a katolikusok ~s a felekezeh~k vallasos cel~kra. E kimutatasbol
kitiinik,
hogy csak templomokra s egyeb kifejezetten vallasos celokra az amerikai nep eddig kb. 2 es f~l milliard dollart, vallasi intezmengekre pedig altalaban ket milliard es 600 milli6 dollart forditott. Ez osszeqben
a katolikusok kb. egyharmad resszel vannak kepviselve, 'pedig a' lakossaqnak csak egyotodet teszik. Nernrcq ngitottak meg Pittsburgban
az uj' [ezus Szive-ternplomot. Minctjart az elsa nap a templomi perselyezes eredmcnge 24.000 dollar volt.
Ki volt Husz? Csehorszaqban uj konyv jclent meg Huszrol
s rrniverol, meg pedig dr. Kaspar koniqqratzi puspok tollabol, 1\ tudos
puspok alapos vizsqalat ala veszi Husz [anost, aki a praqai egyetem
rektora, pap s iro volt, de tevedeseket tanitott, tarsadalrni Ielforqatast
okozott s miutan a konstanzl zsinat eretneknek nuilvanitotta, a nemetrornai csaszar torvenuszeke maqlga-halalra itelte. Kaspar puspok szetf~'pi a szamos f6rtenelmi hazuqsaqot, ami! bizonyos egyhazellenes ko:"
rok es cseh nemzetiseqi tulz6k Husz alakja k6re fontak. Kimutatja,
hogy nem igaz, amit a Huszrajonqok
el akarnak hitetni a vilaqqa],
mint pI. Husz a szabadqandolkozasnak
lett volna apostola. Ellenkezo':'
i~g,
Husz
a
vallas
szukseqesseqet
hirdette
s azt tanitotta,' hogy ax"
1, " '"
p.gyhaznak mindenki engedelmeskedni koteles. Nem igaz, rnintha Husz
az Egyhaz ~s az .allam szetvalasztasat kovetelte volna, annak is cpen
az ellenkezoje all: nagyori is hozza akarta kotni az Egyhazhoz a*
allamot. Nem iqaz, hogy tagadta volna az Oltariszentseget
vagy 8
Maria-tiszteletet s egyenesen nevetseges, hogy rna a huszitak zaszl6jan
hagy voros kehely pompazij{. Mintha bizony Husz a ket szin alat!
~~16 aldozast siirgette volna. Sz6 sincs r6la, fi'usz soha ke-t ~_iin ala~t
nem a,lqpztatott ::> csak tanitvanyaj k6zptt t6rt ki a. veszekedes kes6bb

/

ehben a kerdesben. Allitolag Husz a cseh nemzeti
nagysag
megalapozoja volt. Ez is csak reszbcn igaz. Husznak erdernei voltak a eseh
nyelv es irodalorn korul, de rniert csak ot ernlitik ? HoJoU hasonlo
ercdmei voltak pl. Szent Vencelnek is es rnasoknak, akik persze ka-,
tolikusok voltak es rnaradtak s -'azert aquonhallqatjak oketo Husz a sa-'
jat hazaianak
akaratlanul is sirasoja lett, mert a viszaluok
s harcok,
melyeket okozott, vittek Cschorszaqot
a tonk szclere, tQrfek ossze
belso erejet s vezettck vegiil is a feher-he'9yi titkozcthez,
rneluben a
cseh nep sokaiq elvesztette
nernzeti fUggetlenseget.
A tulzott Husztisztelet tehat nern egyeb, mint tudatlansaq
es tortcnelrni
ferditesen
ala-pula katolikus gyulo!et. R.
.
,

Aho~ n1indenki megt~r. Az flng'~lbrszagi Drinqhton va-.
rosban az Annunctation
nevu protestans
ternplomnak mar 4-ikl~lkesze
lett egymasutan
katolikussa
es katolikus
pappa,
Az, elsdt 1911-ben
szenteltek
fel katolikus pappa, az utols6t pedig mostanaban Romaban. R.

Asarxguton.
Jjz iqazan szcp elet a Ieqertckesebb muveszet,
tlyen miiveszck azonhan ncm iqcn gyakorial(,
rnert szellembol
kevesen
elnek,
\
Magunk fole emelkedni:
orokos onuralmat, a szellcrn folytonos
megIeszuleset jelenti. Ehhez pediq a terrneszet keves: . kegyelmi elet kcll. .
", .
Mennyi minden szol beJe eletunk iranuitasaba I Nern csoda, ha
.zavaros a Ielfoqasunk
es ossze-vissza
az utunk, rr::elyen a szebb vilaq
fele haladunk. Sokat az illat inkabb vonz, ha rozsakbol arad,
mint a
tornjene. Mirsok azt hiszik, csak a WIT1jen illata irnadsaq, ~ a rozsak
es a liliomok orvenueket rejtenek.
.
, Nelli mindcnki latja meg a keresztek koriil virulo el~tet, mig
a viragos talon egyszerre megakad a szcm, A volquben 'cserqedezo
vfg patak elolrb leI merenqo szernlelore, mint a rnaqasba roppeno sas
kovetore. Ami korulottunk cs szepscqeinkbdl
no ki ekcsen,
az utan
oromestebh
indul a gyarl6sag.
.
. Aki .kiszakitotta rnaqat kozi11iJnk, arm ideqenkedcn .. tekintiink.
~
l\. tulvilaq tulsaqos ereztetcse valarnikep kiveszi a "talajt Iabunk a161
.
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.es szinte elveszitjiik maqunkat. Igy aztan nern igen hanqolodunk
f61~
:fele. ^
Ne feledjiik: [ezus ernberi modon szolott hozzank, hogy hozzamelegedjiink.
.' , . Beleheluezkedni
a terrneszetfolotti
vilaqba
nagy es al-dozatos munka. Aki jol erzi maqat Krisztusnal, az jar a lelekrnuve;;szeti iskolaba, Szokjuk meg Krisztus kozelscqet : lelkulettinkkel es
-elettinkkel !
mm.

Szeretettel kerjiik
a kereszteng es. . a katolikus
noket, hogy teaestelueinkcn
ruhazatuk
mindenben feleljen meg a keresztcnu
no szemerernerzetenek.
Higyjek
meg, az ontudatos Ierfiak neveben tesziik ezen folszolitasunkat. Mindjart meghittebb .es tisztabb orornmel van egyiitt a tarsasaq,
ha nines
benne ilucn szempontb61 semmi zavaro, A ferfiak rnindiart nagyobb
'tisztelettel veszik koriil a not, ha meqerzik kiilsejebdl . erintetlen
lel'ket. A rornlatlansaq mindig deriit hint maga korul. Miert Iosztanak
'meg tole k6rnyezetiiket?!
•••••••••
,
\

1\ III. rendiek

szarnara alta(teljes bucsu) november 19 en maquaror.szaqi S2 Erzsebet napjan es nowernber 29-en sz Katalin
nap~an. Old. 31-en kedves es ottho.nias unnepscq kereteben leplez .._
tek le sz. Ferencnek a szobrat,
,p.. Rornuald elrnondta, .hoquan
..szereztek ossze lassankint a szo,>bor koltseqeit. Majd Repka Bos-.

Idnos feloldozds=iess:

^ szavalt ahitattal ferenees kol.ke
'temenyt. P. Makar me).!! qondoIatokka! teljes, cs lelkesiilt be.szcdet tartott sz. Ferenc szelleanerol. Veqre P. Lornbos Laszlo,
harmadrcndi
igazgato
atvette a

szobrot.

Az est jovedelmebot a
oltarfiiggonyt
vett a tooltarra.

. III. rend gyonyorii

lIz UribOlgyek Maria konQ'regaci6janak teaestelge nov.
7~~n igen nagy

orvendett,

latoqatottsaqnak

Ugy latszik, . meg a

rossz ida scm akadalua a szeretetnek, mely kezdi egyre [obban osszefuzni hiveinket. Azt lehet mondani, egyiitt volt itt Szolnok eqesz katolikus tarsadalma,
hogy egyreszt elvezze a meleg
katolikus
szeretetct,
rnasreszt,
hogy aldozzon
az irqalmassaq
oltaran. Ha a mikulas-napi karaesonyi vasart is ennyien latoqat-
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jak, akkor az aldozates es lelkes
hoIgyek sok szegeny
csaladba
viszik el a boldoqsaqot,

.a.

ferf! kongregacici.11j tisz-

a kove.tkez6:
prefektus
Farkas 1. may. f6mernok,II. assistens Wollek Geza re,algimnaz.·
iqazpato, II. assistens dr. Tenuak
San dol',' titkar Marks Lipot, tanacsosok: Kemeny Laszlo, Czaqan
Lipot, [anossu Odon, id. Nerfeld
Ferenc, Papay' Sandor, dn Tamassy Balint. Varadl janos Veqh
Antal, jegyz6 Pancsali Ferenc,
pcnztaros Fekete Imre, ellcnor
dr. Tcnuak Sandor, beteqlatoqato
Szabo Tivadar, az unnepelgek
rendezoje Harsangl Ferenc, lIyen
t~sztikar vezetese
alatt csak a
leqszebb re~e~~~kkel'nezh~tiiJ:lk'
a . ferfi konqreqacio
rrnikodese
ele. Nov. 21",~n reggeI fel 8
orakor kozos S2). aldozas, nov.
23-an pedig gyllles a Konstanban.
,
tikara

rna ban jart, Osz~ntseget61
felhatalrnazast kapott, hogy a ve. zetese alatt lev6 tarsulat tagjait
papal aldasban (teljes bucsuval jar)
r~sz~sitse.·
, ,

R Kat Nosz6vetseg

have

.11. R6zsafuzer Tarsulat tagiai nov. 28-im koz6s sz. aldozast
vcqeznek, hogy d. u. litania utan
reszesulhessenek
a papal aldasban, melyet a tarszrlatnak iqazgat6ja, P. Richard ad. Mikor R6-

ertckezlete
nov. 25-en este fel:
6 orakor lesz, melyen tobh dolgot beszeltink meg, Nov. 14-eo;
nagyszC\basu teacstelut
rendez
este 6 oral kezdettel,
Ezcn aI.,:
kaIQrmn;J:!lJ. Iidvozli
el6szor grot
Szapdty- ·Gyorgynet, aki a Szovetseq dis~elnoks~get
elvallalfa.
Mivel ~ t~~e,stely [ovedelmet ~
szeqenuek karacsonui foIsegelye~
zesere
Iorditia, hissziik,' h0911'
'ktiIqnb,se,g nel~IH mindenki
e!!:
lesz, mer.t <! [okedvoen sem lesa
~iany. }\' ~ea-~st~ly a pelg. I~~
~ny iskelaban lesz.
r
.f\ S~ivgardiik
karac_sonyr~
kellemes
estet k~szifeqek
~I&.
szegeny iskolatarsaiknak.
.R Kath. Legenyegylet
teaestelue riaqqon jol sikeriilt. Olyan
nagy mar Szolnok, hogy egy nap
mar ket estet is meg leher rendezni. Mint halljuk november
21~en Vasvarg-unnepelqt tart ga~dag rmisorral a KGSz. partban
este 6 orakor.

A vdsdt ismet elrontotta. -ket
/egszebb iinnepiinket. ZajdvaZ betolakodott a templomba es kiii-

ritette,
hogy megtiiltse
a mulato.
helyeket. Kerdezziik kotnolyan vdrosunk atyditol es vezetosegetdl :

'.
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meddig tat:f meg ez ~a visszds
helyzet ? Vajjon erdemes-e olyc/n'
.nagy lelki kincseket lelci[c!C!z~[
.anyagi haszottert, ami a hetkiiz-

napi vdsdrokndl se maradna el?
Ha feliilrol a kottndny is stirgeti
a vdsdrak hetkiiznapokra tete/a,
miert hagyja csak SzolilOk vasatnapra ? Ne feledjiik, hogy hidba
a vdros iparkoddsa, ha nines rajta
Isten dlddsa ! Budapest keresztetty
.szellemben
akar . elni, Szolnok
'netn ? Ismerjiik protestdns testvereink folfogdsdt: ok is kivdnjdk,
hogy a vasdr- es tinnepnapok
megszentsegtelenitese mepsziinjonl
Hlsszitk, hogy az dltaldnos ohaj
ieljesiil.

Kris.ztus:Kiralg iinnepet a
vasari zurzavar
dacara is igye'keztek hiveink buzqon megillni.
A 9 orai unnepelges . sz. misen
.a varos vezetoseqe is reszt vett
dr. Toth Tamas polqarrnesterrel,
,1\ sz. beszedben P. Makar sze:pen fejtette ki Krisztus kiralusa. :ganak tarsadalrni vonatkozasait,
Rlmasg Sandor f6ispanun'kat magas kituntetese alkalrnaval mi is tisztel6 szeretettel tidvozoljuk. Kerjiik a jo Istent, hogy
Idealis torekveseiben seqitse sokes eltesse a ke-

sok eredrnenure

resztenu

magyar qondolkozas

torekves

diadalra

es

[utasaiq.

zet6 emb~reb.,~n s~git<?,t~rsat.Iilt ..
ha,tja az cmberi gyarl6sa'g ellen
va!o kiizdelmeben. Isten eltesse I

I

Teljes bues'll ngerheto nalunk
a kovetkezd napokban: nov. 16,
19, 26, 28, 29. FoHetelek: sz.
gy6nas, sz. aldozas es lrna a

papa
'.

szandckara,
.

Naggkiirfin az uj plebanos Szc ..
a III. rendiek seqitsegevel elerte, hogy Krisztus kiralqsaqanak tmnepen
600 hive
gyont, aldozott es hodolt a szivek Kinllyanak. Szolnokrol P.
Narczisz
ment ki gyontatni es
bo icings

predikalni,

Rak6czifalvan
Imre Miklos
'szemelyeben
uj kantort valasztottak nov. 'l-en: Miikodesere
Isten aldasat keriuk.
II. Xaver- es a Partos-kapnlnakat
tavasszal
javittatja a
Yaros. Naquon rajuk. is fer mar r
Rssisi sz. Ferencrfil
utcat
akar elneveztetni a YarOS, hogy
halajat igy is lerojja fiai irant,
!Nagy fiarol Pdduai sz. Atttalro!
szinten lehetne egy utcank pI.
a Bilge- utca, ilgyis sz., Antalmalom van a veqen,
1l sz. Haromsag saobrat
Ioltetlenul, ki akarjuk javittatni.
Ep az~rt szerefettel
k'erjilk hiveinket, hogy adomanuaikat adjak' at a plebaniai hivatalban. 1\
varas is rneqiqerte tarnoqatasat,

Dr. Fuchs. 6guia u] torvenuszcki elnokunkben
nagy oromilnkre a meggyoz6d,es es hit
.emberet kaptuk, Igy Szolnok pap-

kalmaval kornoluanfiqpelmeztetjtlk

.saqa az

hiveinket,

iqazsaqszolqaltatas

ve-

1l kozelg6 valasetasok
ho.gy a szavazas

allei-
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kiismeretbeli kotelesscq, rneluert
Isten elott felelnek. Oluanra adja
mindenki szavazatat, aki katolikus
szernpontbol kifoqastalan,

Amint ertesiiiiink, a varosi
at yak egyhangu 6haja, hogy a
reqi qimnaziumct 700 eves [ubileumuk alkalrnaval visszakapjak
a ferences at yak. Regen egeto
^
kerdes mar. Szolnokon
a katolikus kulturhaz
iigye. Hatalrnas
. egyes'iileteink otthon nelkiil csak
tengenek. Bizalornmal nezunk a
varosi kepviselotestulet
hataro. zata ele,
Nov. 20··an d. e. Iel 9 orakor a nagytemplomban
alapitvanyi gyaszmise
lesz Istenben elhunyt Zrutnetzky Viktor volt
polqarrnesterunkert. '
Kecskemeten
nov.
28-an
aldja meg a Fercnces ternplorn 4
uj haranqjat P. Unqhvarg Aq_nt~l
fer. r. tartomangfonok.
A harangokat Szlezak
Laszlo ontotte.
Advent

elsa

vasarnapja

nov. 28-an Iesz. A hajnali rnisek
(Roratek) nov. 29-en kezd6dnek:
mindig reggel 6 orakcr, Adventi
idoben sziqoruan tilos zajos rnulatsaqokon, tancokon stb. resztvenni. '

11 Kozponti

Sajtc):u.allalat

kozrermikodesevel
lapunk dec.
7- en .a rneqgehaza diszterrnebcn
kultur- estet
rendez.
Lejonnek
Surdnyi Miklos, Baldzs Al pdd ^stb.

Bibliai elaadasok
ventistak

gyiijtik

cirnen 'admegint a nern

gondolkoz6 katolikusokat, Es so ...
kan feli1lnek. Aki iluen eloadasokon reszt vesz, suluosan vet
hite ellen. A bibliat maquarazns
csak szakernber tudja, mert az sok
elotanulrnanut kivan. A vilag ve-v
ger61 es hssonlokrol
pedig meg
Isten angyalai scm tudnak. Aki
ilyen kerdesekre jozan es katolikus

hitunkkel

nern

ellenkezo

valaszt ohajt, kerdezzcr
meg,
benniinket
vagy hallgasson
sz,
beszedeket, vagy veg!:le meg pro
Wodetzkgjozscf
dr.: A vilaqegyetem
szerkezete,
vagy dr .
Schneider: A tulvilaq stb. hason_,16 katolikus szellernu rmiveket a
Sz. Istvan tarsulatnal,
.
»l\lverna«
irta P. Zadravecz
Istvan ofm. (Ferences Konyvtar
1.) »Egy hely, melgrol
joggal·
mondhatjuk,
hogy a Krisztusver
ontozte Golgota utan a legtitokzatosabb, legszentebh
szeles
e
vilaqon, Golgota ez is. Szcnt
Ferenc
Golqotaja- Alverna.« Alvernanak es kegyhelyeinek leiraSa kepekkel, Olvasasa
lelki es
szellerni elvezet.
Sz. Ferenc
lisztel6i nem nelkulozhetik.
Ara
20.000 korona.
- Lapunkra
felfilfizettek:
N. N. Szolnok 91, Beniczky fiu..
otthon 37, Keszey Lajosnc
e's
N. N. Szolnok 16, N. N. Szolnok 15, Rideg [anosne 12, Marton [eno Szolnok 11, _Mudrak
Laszlone 10 ezer, Borza Janos
6.500 koronat. Halas koszonet.
Viszont sokan vannak hatralekban I
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Keresztsegben reszesiiltek: 'Kovacs Janos es Me~
Rozalia ^
fia Bela, Gaspar Gqula ^
es Farkas Maria leanpa Erzse-

szaros
bet, Perge Lajos es Cs. Farkas
Katalin fia J6zsef,
Csontos
Laszlo
es Simon Erzsebet fia Laszlo, Potari Janos es Munka'csi
Rozalia fia
Janos, Bedekovics
Istvan es Szudi Maria fiaJozsef,
Barhacs
Sandor
^
es Vigh Ilona Ieanua Ilona, Knap Lajos ^
es Buzi Zsuzsanna
leanua
Erzsebet, Rusko- Istvan es Bozso Roza leanua Rozalia, Mati Lajos es
Hoffmann Ilona fia Lajos
Gyorgy,
Molnar
[ozsef es Veres Terezia
Ieanua Terezia Rozalia, Molnar Matyas ^
es Hegedus Erzsebet ^fia Andras, Hasznos Peter es Dcak Molnar Etel fia Sandor
Peter,
Kiss Ferenc es Telek ' J ulianna fia Ferenc Bela, Ecseki Ferenc es Kiss Maria
leanua Gizella, Balazs Illes ^
es Kantor Maria leanua : Magdolna, Molnar Gaspar es Kovacs Erzsebet fia Bela, Balogh
Antal es Balta Er, zsebet leanua Eva Sara, Rafael Terezia ciganyna leanua Margit, Feher
Imre es Regdony Maria lcanua Erzsebet, Tovizi Gaspar es Fulop Katalin leanqa Maria
Magdolna,
Sarkarn]
Istvan es Szabados
Katalin
Ieanua Margit, Nagy Ferenc es Simon
Maria fia Ferenc,
Kiss Istvan
es 'Orszaczku Terezia fia Ferenc, Dobos
Istvan es Lukacs Rozala fia
Istvan, Keller Janos ^es Meszaros Maria leanua Gizella, Tirnar Laszlo
, es Matkoczky
Erzsebet lcanga [ulianna,
Halasz Pal es Gabor Erzsebet fia Irnre, Filep Erzsebet cseled hajadon
leanqa Erzsebet,
Feher
[ulianna hajadon fia, Karoly, Balazs Margit hajadon lcanua Ilona, Skulteti Guula cs 'Habonu Borbala leanua Borbala Ilona, Veqh Iqnacz es
Balazs Berta leanua Berta Maria, Szecsi Andra~ ^es Toth Rozalia leanya Maria, Dobos Istvan es Miklos [ulianna fia Janos,
Bozoki Istvan
es Horvath ErzsebetIeanua
Veronika, Szakall 1stvim es Fekete Julie annaIeanua
Rozalla, Csaszi Laszlo ~s Csaki Erzsehet
fia Laszlo,
. Nagy Sandor es Toth Veronika fia [ozsef, Mag!:] Sandor es Toth Veronika fia Istvan, Orosz Sandor
'es Budai
Erzsehet
leanga
Maria,
Ront6 Peter es Zsigmond Anna'leanya
Aranka Anna, Mihal!:)i [ozsef
es Palinkas [ulianna fia [eno, Geese Imre es Kiss Maria fia Sandor,
T6th Sandor es Nemeth Etelka fia Sandor, Damu Bela es Szabo Ilona
fia Bela, Naqu [end es Pabianek Olga leanua Katalin, Franciska, Maria,
Dobos Istvan es Ecseki Erzsebet fia Istvan.
(Folytatjuk.)
1
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as ket eves gyokeres szelcoltvanuok, sima es gbjokeres arnerikai
vadvesszok, -tobb fajban gyumolcsfak, akacas gledichia csemetek, ,..' Epitcshoz valo falazo ku.
Arjegbjzeket kuld Molnar Mihaly Abaujszanto,

L uU •
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HAR.ANG ..ERCONTODE, HllRANGFELSZERELES
HllRANGLABGyAR

ES

Budapest,

VI., Franqepan-utca

77: sz.

(Sajaf bazaban.)
Telefon: Lip6t 913-53.
1\ nyugat.i p.-u.-t6l indul6 BUR vasuti ,.Orhaze rneqallohelp, 1\.B.C.J. kocsik
1\z 1900. evl parisi vilag-', az 192t, es 1923. evl vas- es
gepipari kiallitason arangeremmel es az 1925. evi kezrmltpari kiallltason m, kir. allarni diszoklevellel kitiintetve.
Szarnos egyhazl elismer6 level.

Nijomatott VARGA JOZSEF

konyvnyomdajiban,.

Ssolnok, Gorove-u

·.

.

.

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON, .
III. evfolya.1l1_23. szam,
"

Szerkeszti :

P. Majsay M.ar

192.6. dec. ho 1.

MouioleDik mindeD hO t. 8S15.

.

of in.

.Szerkcsztoseq

Tarsszerkeszto:

P.' Raffinszky Romuald ofm.

es kradohivatal

fefenvrendi pleballia
Szoinok,
,
Kiad6tulajdonos:

ferenmndi

zarda Szolnok,

,....
Jon a~ Ut? J
+

A zaklatatt lelkek fajo ~sohajtasa enyhiil es par pillanatra elcsitul minderi: jon az Ur! Akive! a szabadsag es a
beke jar, kozeleg az emberi szivek fete, mintha varna valamit
.t6liik. ,Ugy siet, mint akinek nagyon jantas ar utja. Hisz
oiyanok a lelkek, mint a beket itett varak : minduntdlan elesik
egy-egy.
[otteben be-bekopog ide-ada, de az ajtok mogott nema
csend fogadja, mintha ott a melyben nem is az 6 keze vonasai fenylenenek. Szinte erezni Szive dobogtisat, amig kinn
all es a kilincsen tarija kezet, hagy ttyilik-e mar? 6 jabban
felt betiniinket, mint mi magunkat s gandas orkent virraszt,
hagy kivarja az alvokat.
.
Vannak, akik varjak is. Udvosseges tekintetiik esdon
emelkedik Jeleje. Folfele vagyo pillantasukban a verg6d6 lelek tisztulni torekvese. Olyanok, mint a jesl6 bimbok, amelvekben most alakul ki Isteti edes illata. Keresztiiltor a saran,
hogy a pocsolyabol 'is pompazo szineinek miiveszi tarkasagaval lepje- meg az amulo vilagot. ,
lira 1500, neggedevre 9000 korona.

,

:

"'( i.;

r~tE6lsir b'[!16liiaka . kivankozas

es boidogok

'vagyunk,

h&gy'agyeimek! tegkor bizalmassagaban mehetunk 'feted. Nem nagyzo!astlki kelleneknekiink, hanetn az
^ istenseg meghitt kozelsege,
amelyben feledjitkLehetetlensegimket
es: szenvedelyeiitk
meghunjJiisikodasaf erezztik. Ugy szeretnenk emelkedni, hogy fenn
.•~?

lS

-- ~

.''''

-

maradhassunk.

-

Tudjuk, hogy szentsegeid : .sz. gy6nds -es sz. aldozds
dltal"joljathatunk
oda, ahol a lelkek leghobb imaja es igazi
lelkiil'ele elete : Oh jajj, Uram [ezus !! jon az Ur: tisztitsd
meg' szived a sz. gy6nds altai;
mm. '
j'

,·~·'·H.

.

.bapunk kulturestje 1926 december h6
,"

IS-en. , -

Ott

tegy!

,

l\ tudas es a hit,

1\2' olasz miniszterelnok nejnreq Boloqnaban- unnepi beszcdet
tartott az olasz terrneszcttudosok
korrqresszusan,
uqqanakkor, arnikor,
mint ismeretes, az utcan mercnuletet is kisereltek meg ellene. A fascista vezer ez alkalommal
csodalatos
szavakat
talalt a vallas cs a
tudomanu hatarvonalainak
mcqvilaqitasara
. s ~gyben ujbol jelenrekcnu
Iepessel kozelcdett a katolicizrnus Ielc. Beszcdjenek
erdckesseqet noveli, hogy csak nehanu hertel elotte Gentile olasz kozoktatasiiqqi rniniszter uquancsak Boloqnaban szintcn a vallas es a tudornanu
viszongarol bcszclt s azt allitotta, hogy a ketto ,k6zott
athidalhatatlan ellcntet van. A Vatikan napilapja; az Osservatore Romano, akkor elescn
elitelte a rniniszter bcszedjet. Annal szernbeszokobb, hogy most rnaqa
"duce" sietett sajat miniszterenek vallascllenes elszolasait
emelkcdett
hanqon .lovatcnni. A beszcd kerdescs resze a kovetkczo :
"Ketsegtelen, hogy a termeszettudornanp _ a lcqmaqasabb celokra torekszik. Ketsegl elen, hogy rniutan rendszerbe
Ioqlalta a ter^
meszcti [elenseqek mikentjct, rnindenkep . ig!:lekszik azok rniertjet is
meqmaqgarazni. Az en szcrcnu feifogasom, hogy a termeszettudomanu
sohasern fogja tudni a vilagjelenseg vegs6 rniertjct meqmaqgaraznl s
igy mindig 'fog' rnaradni eg!:l titokzatos zona, egy elzaro fal, amelu elott
az ernberi qondolkozas kenutelcn terdet hajtani s erre- a falra ezt az
egy szot irni: Isten! Epel1 e miatt, velernenuern szcrint soha- .. lohet
ellentet a hit es termeszettudornanu kozott, Ezt emlekezetern 0:
~O!
vagy 30 'ev elott volt szokas
vltatni, de azt hiszern, !a mi neru., . :~
kunk rna mar f(11 van ezeken a dolqokon.
A tarmeszettudonianqnak
meg van a rnaqa terulete : a tapasztalas, s a hitnek is megvan a rna-

$15\ "
gae: a szellem.
zofiaja, ha nem
dest.? Van egy
mint inkabb az

'Valaki azt rnondotta'; 'Mit\ el' a vnagnak inftiden filo"'tanit meg enqern 'arm, h,o§y81l -vlseljern el-.a- s0enye~,
zona, amelu nem annyira a kutatasnak
van f~ryatt~~r:.
~Iet ,lefobb ccliain valo clrnelkedesre."
,', • "'Sf

~Mussolini, az egykori
szocialista
vezer es .rna nemzetene~:
meqmentoje,
a merenulet napjanak
rcqqelen,
vasarnap
leven, miset;
hallqatott a bolopnai varosi korrnanuzo
maqankapolnaiaban.
k~~
vesen voltak jelen a rnisen. A mlsezo pap epulve beszelte, hogy
Mussolini az egesz sz. mise alatt tnely elmelkedesbe metulten kit ter:J
den terdelt. A mi Ierfiaink meg urfclmutatasra is restelnek leterdelnf
Nalunk meg rmiveltseqnek
hiszik a hitetlenscqet
es sokan
tuntetnck
vele ; 'pedig lelkiikben nem ugy ereznek, de meg gyavak! Minel m~:,:,"
Iyebb lelek valaki, annal ontudatosabban
vallja meg es viszi bele ~lelt
tebe : hitet. Az igazi tudas lepcso Istcnhez. De a tudasnal is napuobb.
hatalorn : a hit. Egy francia lap palgadijat hirdetett e kerdesre : "Miert
van a bortonokben
tobb terf mint no?"
A paluadijat a kovetkeze
valasz nyerte el : "Azert van a bortonokben
tobb ferfi mint· no, rnert.
a templomokban
tobb no van mint 'ferfi." Ha viszont arm a .kerdesre
kellene felelni ~ "Miert nem vonz oIyan sok ernbert a csaladi ttizhelu?",
arm is valaszolhatna
valaki: Azert nern vonz, mert keves csaladi tuz-,
helyet avat szcntellue az el6 hil, amely terdre borulasra keszteti nern-.
csak a csaladanuat,
hancrn a csaladapat is!

Csak

•••••••••

Hitiink mal• h6sei.

-

A mexik6i Qgyhaziild6zes
nernhoqu nem enyhiil, hanern utobbi
id6ben meg Iektclenebbul
lendiilt neki. Chiapas es Oaxaca piispokeinek bebortonzcsevel
most mar hat megyes
puspok van bortonokberr.
Colima varosban 5 eldkelo h61gyet Ielakasztottak
a varos egyik sugarutjanak faira, mert a vallasi szabadsaq
vcdelmere tiizel6 iratokat osztoqattak. Egy Iiatalembert
Durang6ban
hasonJ6 vallasi "biintettert"
ha ...-,
lalra itettck. A fiatalember
egyeves hazas
volt s epen 'kis leanykaj~
sziiletett. Az egyik helul lelkesz erre vale tekintettel ajanlkozott,
hogy
helgette maqara vallalja a halalbuntetest.
A fiatalember
azonban igy
felelt : "Nem at yam, en Istcnert halok meg s 6 majd viquazni fog szegeny Ieleseqemre
es kis leanuomra".
Ha valaki
rnaqanhazban
miset
hallgat, ezcrt. 15-30 napi elzarassal vagy 250 dollar penzbirsaqqal
sujtjak, -Legujabban a kormany elrendelte,
hogy minden
valJasfelekezet.
reszer61 csak 90. lelkesz miik6dhetik egy-egy tllIamban, Eszerint a f6varo&ban is, arne I!:] 1,200,000 lakost szamlal,
csak legfelebb 90 kato-

11~1!~e-;;~,apGli(thJt:
/:::vr#anf a ''sOkf'ele ':p}of(t$Illl1s szekfa:, aroely egyiitt~
v~\1Ie:!alrg)!~alnlai·f2.00(nelket,
kiHon-kiliori 90 lelkeszt tarthat mind':'
,~~yrl[:r80rfut:Xlk6;f{(rn~ahytfeltart6ztattak a hataron, mert kiii'zo,tt apacata.l.'~)
~ff6h91~'~'f~'~)~ffEg9~s'u,lt--AlI?mOR
terUI:eter~ akartak'nrenni, hogy 6tH61Y'~' ,
tlH~a1tLfai1til'in:ifin9iiikaf87.iileik -hiaba hivatkoztak a .mexikoi alkotman'y;. .
ftit.~-''at#a,'1\~1i{1eIK~z~~'ef({~'b69!:Lfhihde'h
Irlexik6i 'allampolg'ar szabadon
,~es'itHev'eJ"n~lkiil~~t'lephetI
a
Hatart.
}\
kormanu
egyszeriien' visszaszal-' ,
i""
,
~.
e
'itittatt~'; szM21klie'Z"'a
-,
^ kiHfOidre fgyekV6 Ie~n'yokat.'"
~~' ,"L1~.c,arhb!aBan ^
a boI'~sevisfa korrnanu _ emb'erei clioqtak ^2 fiatal~~Ife'rt: 'M~I~rah~j(nevu t7 eves fiut es a 25 eves Silva- Cordobat,
]i, 'va~ 'az; yolt" ellcnuk, hogy vallasi propaqandat uztek }\ szocialista
\f{1jf6n_~k It~@sz~rit~nf akartak M.elgarej6t, hogy -"Eljcn Calles 1<1: kiill't~~ri.}\2 i'fjd' .azonban allhatatosan' csak csak ezt kialtotta ; "Viva Cri ~to
~e~'" (Erj~?'- ~tisztus:' a ykir$Jyu s -kijelentette, hogy szivcsen mcqha!
l!ifeErt. K katonak :erre darabonkint vaqtak le filleit,6 azonban allan'Q6~n azt, ,kiiifrotla : EIj~n Krisztus, a kiralul Ekkor mar a katonak a'
fiu~lH!felvet teptek ki. Midon baratja Silva-Cordoba latta hti tarsa szcn~edesel !e)s~'I~igyelte.sorsat, olyan szorosan olelt« at a fiut, hogy a \
klltbtfak nerri'.tudtak a ket hu baratot clvalasztani s ig!:l ~ind a kettQt '
i
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:qgyonlt5ttiik. .
, " ~ '1926.~aug. 4- en oltek meg a boxerek P. Maiquez

Aurel feren'CBS"missziondriust
Tunq-uuan-fanqban
(Kina), ahol a katolikusokat
:s~entevi bucsu .elnueresere keszitette ~16. Ebcd utan berontottak a
:fuiss16s lakba' es P. Aureltol a kocsijat, oszveret meg 500 dollart ko,,!eteJtek l\£"atya f(>lelte: "Nines penzcm : ha akariatok kocsirnat es
·gz ~oszvert, 'vigyetek". Erre a boxer- katonak fOlmergesedtek es bajohetiukk'al Ienueqettek az atyat, bogy rnequtik. 6 szolqajaval haloszo£aj~ba ~~kart menekiilni, de utana siettck. Mikor la"tta, hogy uldozlk,
l~lY'si6lott: ""En a kat~iikus Equhaz papja- vaquok es soha sernnii
Tasszat se tettem ;: miert akartok tehat' meqolni?
Haqjjjatok enqem
be!&b~n> De be :sem 'fejezhette' szavait; mal' is ~ zaporkent . hullottak
1:8."82
M.ig 'ni'aga{:lia~gosari tsten;'
^ ^ 'iit~sek~ 'titelyek alait a f6ldre esett
n~ir- ajahlbttd, :saj~t' {r'ereben fUrodve' kilehelfe lelk~L:l 908 ,\ota'
^ '{rdtt
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h,f;~j "l'e'galal::itran~tlit teg!:Ji:ink,;,~l;io.9!fim,dd/f(Jz'zunk ,'"ki:izq{! test1[§'(
Ieiriker( es anyagi helyzetiinkh6z
merten aldozzunk a :imiss'i6~l1ak
''anya:giaklJall: M.as6kat fS? lelke.sitsuYIk'!0i're':
,'~':;):t It ';",',,;,;;l
~ "'i:;'
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~l)ecember12.iienkaracs:onyi-vasart.:,rendezaz U~ri'
Holgyek Kongregaci6ja d. u. 6 orai kezdettel
a polg. lean.yiskolaban. Ott legyii~k!
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katollkus

~

I

es a valasztasoke

'. , .• ' Mindenki erzi, miluen kornolu .iigy ~'i~~p.~isel(k,"~Ja~~!~s~:l~~ffi;
. k.U1onboz6 partok a legnagyobb
ei~fes~itessel.
dQlgp4~~kj,;>rye'5tl;t~d:i~:1<ji
',.l?,ekkor.a .e.rd~k~k filgge,nek,~ k¢'pv~selqkt6~.: A, ~~t9u.k,l:L§"~~'~'1I~;.,:W~g~
, kell szallnia, rnikor szavazatat leadja, bogy erdcmesre ~ess.~tl.v;iila!')'zhisa~
, Hiszcn "ma~ nagyon sok into pelda all el6ttiink,
~mel;y'e'k,' ~ind~~n~i
{ ~kesebben bizongitjak, hO~1!:IpI. Braziliaban,
Fmnd~2{s~~~~a~,.d~~k9i~·;
;_n,<lsen l~exikoban
rnicsoda bor~aszt6
koyetkezmel1yekkekjar
a szava;
; zati joqnak lelkiismeretlcn
hasznalata.
Hogy Braziliaban ':e~ )::ra~ci~
I orszaqban
a szabadelvti (szabadkomives] part keriilt k()l~m~nyra ~~ el":
( " nuomja a majdnem szinkatolikus
orszaqot, annak a katollkusok
k6n~::
.
. nuelrnuseqe
az oka, rnert nem neztek meg, kite szavaztak. ·A m~iiI{'6i
kornmuntsta-szabadkdmives
egyhaziild5z6
korrnang is elHl,ek k6szi5nh~ti;
ercdetet, Halajat le is rojja: 1926':ban mar- 102 katolikus pap6t oZle7hll'igt
Tchat nerncsak ernberck, hanern Isten elott is szigqru .szama:
, dast kel1 adnod arrol, kire szavaztal, Ep azert Ieirom; mily'en e.mberr<!:'
'add szavazatodat.
L Legyen meggyozddeses kdtolikus, aid alkalorn adtiul
batran sikra szall sz, hitiink erdekeben
es SZ. vallasunk. elveinck' a,
parlam~ntben,
a torvcnuhozasban
is iquekszik ervenytszereini. Flogyha,
nern lep fel valahol ilqen katolikus jelolt, akkor
szavazzoIY8n:.ke,:,
-resztenqre, aki a katolikus valtdst-tiszteletben
tarija es kOfnoty ketesz:·
: teny alapon dll. 2 Aki egyhdzellenes tnagatartdst tanusit, ,vagy taflusl-·
,0

vtott amultban, szabadkdmives .vagy egyhdzilag tiltott egyesill:et,
vezet tagja, arm se szavazhat a Ielkiisrnerctes
katolikus,
mert
, osak. S2. hitunk ellenscqeinek
(itjat egyengeti; hancm
<gogabb j'6v6jet is veszeluezteti,
mint a vilaqhalioru,

szer«

nernedes ,haza.nk bola f'orradalom e&

a kommunizmus szornoruan bizonuitjak. 3. Legyen megdllapodott, jel-·
lemes ember, aki a kepviselcseqcf
sz. hivaidsttale cs iel!:dismeretlJeIt
stilyos kotelessegnek tekinti, arnelunek odaado 'h(i~eges, .teljesiteseert

,nemcsak a keruletnck, hanem Istcnnek is feIeios I Csak az,.il!ien em·~?rnei.l~het
a rerneru], hogy kerulete" varosa ~rdel\~,it "~sii"~U ;vi,,,seli, es onzetl~nQI ~!6mozditja. 4, fort2s
emeJ}~tt af i~, ,. m.J!J{fti 1?,r/rt~
710Z tarlozik?
Hiszen egyik~masik part clvei annuira .ellentetesek aka ..
'tolikus 'es a magyar nernzeli qoridolkozassal, hogy hifunk_' es ii~~~nk
(?'Iarulasa' nelkiil. .ra se szavazhatunk.
Azt is ,j~ p1~g'n~izq'< kl,k' jidi(ql-.
'jdk~ az ifleto jelOltef,., mert a madal'at toll~rol az embert bar~tjar61 lehet
niegisrnerni.
.
.,.
. ,.
..':;
,"
'Mjkor a korteskedes,
a partoskodas
egO'a szemeiyi erdekell'tz
. ernbereket elvakitjak, hisszUk, hogy szavu\1kat hiveink p1egfontoljak,~ e.s;
hgy mennek a szavazo ur~akhoz. Ha ezen elvekhez merten' 9yakorolt

.meg

L.

•

^ .e'
^ fontos: polqari, de
^ egyszersmind lelkiisrneretbeli
jack
kotelesseqtlket •
. 'ncrn Ielhetnek maid a szarnadastol. Meg egyet I A katolikusok
altala ...,
a szavazast,
Meglesz
az nclkulem is mondjak. Meg az: de ha nelkiiled itelkeznek rolad, ne csodalkozz, ha
-az-itelkezes .rad is, meg hitedre, S0t talan hazadra nczve is veszcdellm~s ,\~het. Minden katolikus szavazzon, de csak ilyen elvek-szerintl . mrn,
-ban elszoktak

hanuaqolni

.'. .
......
:.........
.0·:.~.:
-.•:

IN )'lEf\ = 0 J'l J'lfJ.:.(\.
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A ko!ozsvari minorita te mptom ugye.. A budapesti
iliberalis cs nemkatolikus
Japok (Pesti Hirlap, Mag!1arsag stb.) nagy
-Iarrnat' csapnak a hirre, hogy R6ma a kolozsvarl
minorita
iernptomot
~Ellit6lag elvette a magyar minoritaktol
s odaajandekozta
a roman g6~
'l'oglul.roHl{usoknat<·. Ha ez a keserqes tisztan hazafias elszornorodasbol
Iakadna, crtenotc s egy szavurik sem volna ellene. Itt azonban a katoIikusellenes
hang csak fclhasznalja
a nemzeti serelrnet s iparkodik azt
Rorna ellen s a katolicizrnus
ellen. szokasa
szerint
g];Jiimolcsoztetni.
Mindeoekelott
Erdelyb61 nuert tudositas alapjan meg kell allapitanunk,
'hog·!:! az idezett hir csak felig iqaz. Nem all, hogy a Szcntszek a koIozsvart rninoritaktol
e~:mszeriien elvette volna a templomot,
mert el. denkez61eg a rninoritak maquk nem tudtak a ternplornot
fcnntartani s ~
.rcndhazukat
egyesiteni kivantak a marosvasarhelutvel.
Nern . talalvan
.kqlozsvari .ternplornuknak alkalrnas vovot, Ielaianlottak
azt ajandekul a
Szentszeknek,
arnelu a mondott celra [elolte ki. Ebben Rornat epen nern
.. m~g!jarellenesseg
vczette, hanern az a torckves, h09bl a keleti skizrnaval
-szemben a ,96rogkat~likusok(lt
ercsitse. Erniatt larrnat csapni, a SzeQj:~
.szeknelc minden nemzetet
s faleg epen a magyart oszinten
keblere
.·6ie16 )?szal1dekat meggyanusit~ani s az esernenueket
e celra felrerna~yarazni, leqalabb is- nem iqazsaqos. dolog. R.
0

,
i

.
,

.,

_

,Atu.)•. nem keU gyermek, vagy a nemzet siras6i.

Kutas .kozseqben [Sornoqq rn) 1926- ban mar elarvereztek
13 portat,
mert kihalt belole minden nemzedck, rnert nern akadt 1·<'!k6j_a;keiid mig c.
Iiresen all) Ket, ,hal!. nema, m0rJ Ielklismeretlenek,
'9nzQ,~.: . elv;ez~th:aj-; ~
haszok voltak lakoik.i Nern kellett nekik,:a 9;yerr,ri,ek';lmhr:e,l. az,~~iizd~!:",')
met, onuralom g'yalmrla?at, lemondastIs
ielent, _Ok ~meg. c~.~.~.~IY~?9t::, .
'tes. es kormyu eletet, akartak, Val6ban a,1J.HZ a~.lgaz.sa,gc:.Eq9·Yi'flf",;~r.;r~~
koicstelgnseu·
a nelJlzgtek sf/ja, a,szem¢tmesseg
:.s~ere~et~ p:e.cgg :IlJ~'~':;l~,
,_~ek, na,gysaganak,.alapja"
Ahol.a tisztasag szeretet~ . e,s <y: .i:,g~;z.~
,~st,¥51:;':1
eseu
icl.elem irimyitja a lel~~ke~, . .ott .nem _:marad iir
: ~;,p~n!~1:j;hp9M;,:
•

,

_'

,

1..-

...

~

y_

.'

~

,

•

319'
dobra keriUj6n. Mikor 9yonsz,
sirasoi koze.· tartozol-c?

nczz csak a lelkedbe,

tel is a . h.emzet
- -, .. 1 • •
"f"

, Vakok kongresszusa Asszisziben. Meghato unm'p':;
seg JoIyt Ie nernreq Asszisziben r a' vakok is e)jottek a szeqeflyse~
naqqszentjet unnepzlni.
Tudvalev6leg
Assziszi Szent Ferenc
clete "
vegen maqa is elvesztette
szernevilaqat s vilaghirii »Hlmnuszata nap:::~
hoz« .1225-ben mal" csaknern vilaqtalanul
kottotte. Az olaszorszaqi
vakok cvente kongresszusra
szoktak eg!:lbegyiilni,
egy vak turini iro,~
Salvaneschi Nino vezctese alatt, aki 20 ev OLl vilagtal_an s·~Sz ent. Fe~:
rencrcl eloadasokat
szokott tartani
Olaszorszaqban
es Belgiumhari.
11.z assziszii vakok-konkresszusa
rneqhato g!:lert!:jas korrnenettel vcqzodott, amidon 209 vak s mlndcquiknek
a kiserdje
gyertyaval keziil<-:/'
ben
haladtak
]\,sziszi
fotemplomabol,
a San Francescobol.
a Sa:11
Darniano-ternplomiq
..
Szentmisek a mLincheni paBya~dvaron~ Mi.inchen.:ben erdekes ujitast hoztak be a paluaudvarokon.
Vasarrraponkint ~a:'
Horan clutazok szamara kiilon szentrnise
van magaban
az aIlQm~~i,
epuleteben az egyik varoterernben. Nuaron.: amikor
sok a kiranduI6;.
mar az elso vonatok indulasa el6tt felnegyt61 kezdve vannak
pal!:la;. :.
udvari szentrnisek. Ez az' ujitas naqgon sok ernbernek
megkonnyiti- a)
.vasarnapi p1iseha:llgata~t s azer] a kozonseg nag8 le)kesedessejfo.gadtn:-i_
\

,

.

/ A szocicilisiak lndexe, vagyis tiltott k6nyveikn-~k".
jegyzeke. Franciaorszaqban tudvalev61eg
80 ezer a szocialista t~:-.
nitok szarna, akikhez meg
15 ezer
kornrnunista
tanito
csatlakozik . ~
A szocialista tanitok egyesiilete most indexet adott ki, ameiYben. fel~':o
sorolja azokat a tudomanuos, pedag6giai esjskolai konpvekct, amel!Jeket'~
szocialista tanitonak
olvasni, vag!:l hasznalni nem szabad, u.g!:ianezek-~
az ernberek allandoan- vadoljak az Egyhazat,
hogy indcx-tilalommalkorlatozza a gondolat szabadsaqat, J ellernzo, hogy a szocialista indexen:;
nerncsak valldsos. hancm h a z a fi as rrnivek is talalhatok.
.
-

A csahldi potlek Belgiumban. Belqlurnban

s reszben
. Franciaorszaqban
is katolikus 9yiirosok
es foldbirtokosok
1916 &t~'1. rnozqalmat inditottak, hog!:) a gyari cs Ioldmunkasok
beret. ezek csa->
ladjarllIR -'fetszan'I,,: aran'!Jab811 allapitsak meg, Minden csalados rnunkas"
csaladi 'potlekot!'~ 'minden -}3 ev~n aluli g!:lermek utan ;meg kulon ha,lj:,'
dijat
'Emlek- az cil-jarasi1al{ j·g-e'n nagy
szocialis 'jelent6s_@ge, mert
m'e~fszunf.eti ~zt II mnfariytalansiigot,
bogy a notlen ihlunkas -sokszoi'os '
elO'tlgbe 'Kenll a 'c'saladossal szemBen s 'k61teltez6 efetrri'od1ava1 az alti-.&
lah'6~' "szitks~gleH dkkek 4rat is felveri. fi ':csalitdi potlek ezzel sz~m", ,;.
baH. n?mcsal(~ai i~fazi egfjenl6s<eget ·11~azditja.:e16,; ·haN,em bLizditasul is:-;

kap.

a
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, szolqal a csaladalapitasra sa. gyerm~kaldas nevelesere.
A belga es
franda katolikusok kezdemenyezeseben,
v()Jt8IH~P XIIL
munkaskor,
levelcnek eszrnei valosulnak ,meg, aki tudvalevoleq
surgeLte, hogy a
munkas berenek iIagysagat csaladja naqusaqahoz kell szabni,

~e.,?

;1

,::. Nagy kavarodas Franciaorszagban egy mozga.
mlatt; Nenany honappal ezelOt~ }\ndrieti ! blboros.
~,,~"WflgiH k&rlevelben karhoztatta 'az Actien Praneaise cimfi mozgalmat, mint
~"

.'".:~'lom-eliteiese
^

.", .:;,am~l'!:io~llit6lag csak nemzeti es rnonarchista eszrneket terjeszt,

valoKaroly-

. , " saqbarr azonban athcista propaqandat uznek vezetoi, Maurras
. . {!Jar,eliik6n. A papa ezert a levelert meqdicserte a biborost. p.. francia
katoltkusok
termeszelesen
hiven
enqcdelrneskedtek
a papanak,
de'
.~ i:-""ak'adtak; akik mozqalrnat inditottak az Action Francaise
vedelmere s,
):'ugyancsak Ielzaklattak ^a kedelucket. ^A Szentszck azonbari
erelyesen
.: ..kitart az adott utasitasok mellett s mid6n legujabban
a -rnontauban',' . " megye:-spuspok is, bar- ha burkoltan vedelmere kelt az Action Franca, r "'i, ise- nek, meqtortcnt
az a feltiin6 eset, Irogy a papal f'elhlvatalos napi-:»: tap- nyiltan
rendreutasitotta
a puspoko: .. A rovidlatok es felrevezetcttek
, ebben termeszctesen turelrnetlen croszakoskodast
latnak, a biggadtan
, itelo ellen ben barnulo tisztelettel h6dol Rorna rettentbetetlen elvhus ege elott

.,.
~ ~elvilagosodas lovagjai. }\ sanfraciscoi szekesequhaz
':;:~ll~rikef ev alatt mar harrnadszor' kovettek
~I bornbarnerengletet.
A
~-katolikusellcnes »felvilagosodottsaq«
lovaqjaira rendkiviil jellcmzo, bog!]
elvciket bornbaval es gyujtogatas~aI
ig!Jekeztek terjeszteni.
Nehatly,'
"even helul csak Eszak-Amertlraban
kozcl 20 katolikus szekcsequhasat
nevelo intezetet robharrtottak
fel vagy gyujtottak fcl a katolikuselIenes egyeS\uletek ernberei, f61eg a hirhcdt
Klu-Klux-Klan egyesu.let~,

(... ·~:s
1.-,

,I

Rene 8azin hirnevcs francia regenyir6 nernrcq eloadast
tart ott a papi hivatasok szorqalrnazasarol.
Tobbi kozt megemlitette,
'. ho,gy egyszer egy francia foldmives'Sel beszelqetett, aki elrnondta neki,
hogy leqnaquobb fia szeminariurnba
keszul. Rene . Bazin kerdesere,
,~szivesen egyezett~e bele mint apa, a foldmives igy. feleIt:
"Azelott
;,mikor a papoknak meg jol ment a dolguk, nem konngen
egyeztem
volna bele, mert esetlcq Ielnem kellett volna, bogy ^
a fiu nem igazf
-hivatasbol ekar pap: Ienni Most. ~zonban, bqgy .1'1 p~po:~~t mlndcnutt
«'uldozjk es_'soks,zor ,aIig van betev6 falat:jul;c, ;.,azt;;m9I"l;Qta(Jl<
.a~n!ll1ak:
'. (Fiam" mo'st nyugodtan eleresztLek, mert .,bizql1!josan . tudom, ,hogy az
Uristen' hiv." Ez milr' aztan igaza~ katoiikus ,gond~)kpz,~s! ~ ~..",\
.

'.

....

~

~.
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•
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Felallitoitak a,romai Coloss1!u",bi,i,~ '(a keresztet. Okt6ber 24, ell vegre val6s~gga leJ.t a ..l<~toE~ul'gk"re;gj 'l,ivaJ)saga
's a r6mai CoJosseumball 52 evi .ti!vC?11
e.t . utan ujra' vissza.nyerte ..belyet

"f

.• \,
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a rrreqvaltas jele, a kereszt. Amit a vallasellenes
kormanuok, i,elhivblitottak; most diadalban vonult vissza a - regi heluere. A keresz] felalJ'i\' tasa hatalrnas Un'n'epseg~k kazt 'e's rneqszamlalhatatlan
nept0m~g reszvetele mellelt . folgt Ie. Unnepi
korrnenetben
vittek a hatalrnas 8 'tn .
.' magas fakeresztet
a Santa Croce-templornbol, ahol a ·m~g.ald~s torrent,
felzaszlozott
utcakon at faldy-as mepe'tben a Colosseumba;
;;~~?I orias!
tomeg s a kUlonboz6
e9yesUletek'
tagjai
vartak, A kRre,szt. marvanu
allvanqat a romai, f6nemes
n6k diszitettek fel viraqqal, A, kereszt
visszaallitasa el6bb a Capitoliurn orrnara, majd a Colosscumba, ujabb
jele a katolicizmus
hivatalos elismeresenek
Olaszorszagban...
:'
.

,_

l'

,l.w

Egy amerikai ira a papar61. Egg ismert arnerikai ira,
Orcutt William egyik legujabb muvet .a papanak ajanlja s eloszavaban
leirja, hogyan isrnerkedett meg annak idejen a rnilanoi Szent Ambruskongvtar tudes aliqazqatojaval,
"Ceriani, a kongvtarigazgato,
bemutatott asszisztensenek,
akinek kozrermlkodese roppant seqitseqernre volt
kutatasairnban,
1\ meg fiatal pap egyeniseg,e leirhatatlan
.hatassal volt
ream. Rendkiviili iigyekbeh is's nagyon behatoan erdeklddott az arnerikai viszonuok
irant, Tobb
nyelvet
bcszelt ep olu konnuedscqqel,
mint az olaszt. Isrneretei a konuvek, a jelen s a rnult ,korok irodalma
teren egyenesen
meqdobbentettek
az embert. Mindent osszevonva l.egkedvesebb
embert talaltarn benne, akivel eleternben talalkoztarn,
Neve
Ratti Achilles volt s mid6n 1921· ben rnilanoi ersek lett s ket horiappal ut6bb biborossa neveztek
ki, nern csodaltarn,
hogy rendktvull
egyenisege
ennuire ervenuesillt. Azonhan mcqsem mertem volna. hinni.
hogy kevesebb,' mint egy ev leforqasa
alatt,
mint XI. Pius fogja elIoqlalni a papal szeket."
'

I.

.

Shakespeare

'

katolikus voU. So kat

milyen vallasu

vitatkoztak
Shakespeare

azon,
ViI~

volt a vilag lcqnaqqobb
dramairoja,
tanubizonysagok,'
meg protestans reszrdl is
, hatarozottan valljak, hogy Shakespeare
katolikus volt. Csak nemreg
.szelloztettek a kulfoldi lapok erre vonatkozolaq
egy hirrievcs protes. tans' anqol lelkesznek hasonlo
ertelrnu feljegyzeset,·.
amely 'mi~aen
, ketseqet kizaro modon- hangoztatja
Shakepeare-rol : "He died a papist"
-'(Mint 'katolikus haCt meg:) JYi.dst a -Qirfleves osetrak
kulhir-f5rtenesz,
. Richard von' 'Kr~l1k, .~ Sch6nere
.Zukunft-ban
hosszabb
t?nu-imafiyt
_Jesz Koze,: amelgbenvbelso
okokbol, Shakespeare
rmiveibol .vezeti le,
h{)~JYShakespeare- csak katolikus lehetett, -.
."
.:

mos. }\z osszes egykoru

,

; Luxusvonat as palotabovites

Calles, elvtarsnak.

~: . ,Mexik61 lapok jelentese szerint Calles' szocialista
elnok - egy amerikal
j:; ;: vaqon. gyarban
Iuxusvonatot
rendelt maqanak, Ugyanakkor
a 'mexik6i

korml1IJY 2,·thiUi6 droll art utalt lsi .az ,elnoki
palata,' at' , u9!:inevezett
€hapultepeepalata
kibovitesere s pazar diszitesere. [ellernzo ez az elv- .
t~rsi pazarlas, amikor az Eg!Jhazat azon a cimen raboljak
meg, hogy'
nagy, az orszaqban a nyomor!
cnt

.

utja,

l\. boldoqsaqok

_ A boldoqsaq a leleken keresztiil arad ki a vilaqru, mint az illat
a viraq ke lyhebol. Titokzatos erok rejlenek benmink, melyek m elt6bbak szeretetunkre, mint a dariusi kincsek, A szellerni elet taqulasa
ol~an boldoqsaq, arnit semmi se zavarhat meg. Minel inkabb gyarap~
szik bennilnk, am it a Ielek iral~!:]it, annal tartalrnasabbnak
.erezailk
Den'sonket.
Belulrol kifele fordulni annui, mint folernelkedni
magunkb6l a
lelek ke.gyelmes, szarnuain. Milwr ig!:],megmozdul
benniink a felsobb
elet, akkor kezdjiik megsejteni, mit jelent Isten fiainak lenni. Csodalatos yil4g,' amelgrdl eddig csak ertelrnetlen
szavak utian vettunk tudo- .
mast, de nern- hatolhattunk
bele. Hisz ide nem szavakon
keresztul,
hanern ~sak Istcn Lelke altai lehet erkezni.
'
\

Ez nagy ernelkedes a terrneszet fole, Olyan titok, arnelunek
'patas:a' alatt pusztasaqbol lesz vonz6 oazis cs a kopar sziklakbol clteto Iorrasok, Hegyekre
szeret jarni, akibcn ,3 Lelek .kezd alakltani, _,
11.2 eszmenuck: maqassaqai
nern' ijesztik el; sot esdeklese, ,hog!:] ott"
,1a!{bassoI:I, ahol a .Ielhok sohse : fed~l( 'e4 g16Le:~.harmatoao,» mtlleglt'6 :;'
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"Amikor aztan ·f6lfeIe kanjjarodik ele}e; _~~o~"; -fi~$~uA.~'6enn~~:
boldoq val6sagga a krisztusr Iendulef
KeZd ats:Z'elle'mll!hi "cSele,~ves~~.:~
teste mar a foldon is. »Vonj'liliri-ket t. ncm allunk ellen i.hlete.s~idl1~eI{
I:~~\
, Mil!:]en boldoqito ~tudat ' ol!1a~_er6k).e :hag'gatkozh~tni,,: tnetgek": ta~~aii:'
kint tulemclnek a test 'bi1tnd;~irt;- ahol a'Lilek "szab liranyt (- , .
,;>_:::.:;:::_.

,}\z;"erlia!:} virag,at ott nyilnakd~gszebben;
unal a;'tdm~szett0,4
{loUi elet kcdves '. az . embeJ.:,ek; szemeben.
1\ Hoi, I~lek I"iS .,akltdrl
Jegg!:}opgedebb, amik9t: '.1iI. ma1as~tmr eicl" illatozza be,' Lenyet. Soldogi~
, .aki ig!:} taqitja lelket.
'\ '
, ;;.,' , .,mq),{:.•l

Eqghanqu hatarozata
szolnoki kat Noszovetsaqnek,
hog!:} teaesteluein,
elcadasain, rnulaf- .
. ,::sagain csakis katolikus gon'dalkoddsnak tIs "szemermessegnek megfeleui
';rahdzatban szabad
n ~knek rneqjelenniok. Ellenkezo esetben kife~zik"
. .rnaqukat azon veszedelemnek,
bogy a vezetoseq eitdvozdsra. S0r5Jitja
jeZ oketo Hasonlokepen. kimondotta, hog!:} amikor 6 rendez valamit, 'ott
· a katolikus" szemermesseggel ellenkezo tdncokat .nem engedi meg. EZf k'
. : .elbiralasara kulon bizottsaqot alakit, h0gy· iteletiik alapjan ha!aro~z<;m .
.:Mivel a kath: Ndszcvetseqqel
Szolnok kht. nof egyesiiletei szoros k'<l'p~.
csolatban vannak hissatik, hog,y ezcn iidvos hatarozat harnarosah erezzetl j6irimyu hatasat. .Ideje is mar egyszer, mert eg!:}esek. ki:hin!:}elmLi.
.seqe meg a templomot se kim eli' meg, sot vannak, akik a szent aldo.zashoz is igy mernek jarulnil
, e;,
· :{l

a
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II III. Rend dec. 5-en litimia'
utan' _o!toztetL be az . ujoncokat,

kezdettel karacsoliyi:-vasar.t:::relhdez/i
. .Az est' iove--delmen szegenH gydi':';;'
meleeket akarnak ·relruhaini zv-ci;c-'
rosunk " j6szivii . es fiiradsag()FI
.nern ismero hQ·lgyei.' Ugy"is selF',
jolelck szan bizonyos
.'O.8szeget
karecsong! ajandcku!
a 'Sz.eg0" .

· :hogy nreqtanuljanak
S7.
Ferenc
· szellemeben boldoqan cHni,. Dec.
S-an litariia utari fegadalmattesznek azon iljqncok,
akik bebizol1!:}itottak, hogy meltok igyekez-- "
,n~k lenni, a nszeot..Eerenc
fia"
.nueknek, [uttassuk ·ie!::·, NQ'?lI'l'Ajah:"':l
^
_,Oi\;80 (n~v:re, Dgc .. 8:,,~n "Rst~ f¢J
hog·!:! tovabbitsak . .Ali;,jr!,}aimt!!ssJJ-g·"
;8 i~6r~~J)r:Jea,e'l)t;,il,:,~.,s?-e.§JenU~,fHJer"
. " cse.lek~d~teil!!iitjcJ:k 'l:;z~munkr~.lts·f
"rnekek f61segelyezesere
a polg.
Istcn otszagat, ha azt 6szinten.·:
I

le~!1lJ.!s,kol~p~J1tJJg~:~rr.~ npR, ~l-:, ,:"- .'" ~ery,ssiik "
. _
(Tel,.' " ~.'. "Ii f,erf(ko'ngregachi.
q'

ital~IJP,s~f~Jo'l~qz'as
,i,s"l,e~?(

je~'~u,'c~~-e:t;":~;,.:;,;.'.,. ;_c <:';'", ~:'<<~ c.

ho'gy~.
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els?
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eJh<!>':

tar9~ta:~
I?ind'ell
:,P~:~
~;~
,:-;:~.Jl-?l Ut:~hQMJ!J~k;Jq)Dgre..,.""
,.;
,
t~ikep
,15oz,osszent~egima.(hist
ren~
.
"'-_~_"_<.c>~'"
~
_... ""
.~ga~i6jadecj::~~;f;}~1(l
(~&~le,p}\~(piI\ . '/;'ige.tf,~H,Lh,\91;!~1 ~-ifl. Y~9~.i;s'111i:~
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. az Oltariszentseq
kinn van, Dec.
§~n reggel . 6-t6-1 fel 9-ig, mert
(I Szentseqct
a Rorate alatt. tcszik ki, Ezutan a 1562,6s aldozas
mindiq a honap ,els6' vasarnap[an, most dec. 5· en> a fel' 8 orai
sz. mise' kozbcn resz,';'
-

oluan szamban,
aminot teaestcl!:jeinken eddig nem lehetett Iatni,
)61 esett most latnunk, hogy ked:"
ves meg~ries'sel szolgilltak fel,~
teat .~~ uri" iparos
es qazdalaIiyok.' .t\z ,egys_2l.ml es eldkelo nO>
eg!:}i.itf buzqolkodott,
hogy min- .
.den
nagy
on
'
sikeruljdn
es a-'j~
1\ sa, Margit
lean'ykon ..
-cclra
rninel
tobb
jusson.
Ez a.i
gt~'ga'c'i6
tagjai is keszulnek, ~
lelkesedes
eredmenuezte,
h~igg·
hog!) a szukolk6d6k6n
'segitse~
oly rcnqeteq horqaszasi stb. hlrgg
nek. E cclra »holabda dclutanog!Ji.iIt _ ossze es hogy kb. 40Q·kat« rendeznek.;
December 8-im
vendcqet
lathatfak
el' anelkul,
·k6z6s' szcnt aldozas rcqqel 8
hogy cukrot, . rumot,
si.itemenyt
., oral SZ. mise alatt a konqrcqacio
kellett volna venniok, sot cukor
sznndekara,
es rum meg rnaradt is: A tea;
qlmnaalsta
konqreqa- estre p~hzbelileg
adomanuoztak r
n i ,tak
sz.· Ferenc unnepelue
gr. Szaparu. Gy6r.gy 400000" dr.
iqcn szcpen sikeri.ilt. Balms l\!Hk~
Kiss Erno 200000, Klein Oszkar,
16s, Katona Jozs~f beszedeit
a ,
~ Szabo, Ilona
1OO~ 1000001 dr ..
:. nag!J~zamu k6z6nseg lelkes tapsa '
Sch~mbek' J~nosne, dr. Mora Lajuialrnazta.
,
f
jos, Suluok Endre 50-50 ezer;
. H. SZ. iigri~s ~s sz. Laszlo I
dr. 'Kerezsg Jena, 40 czer, Wol-; pa!g. Iwngre,gaci6kaecemQer.8-an
.' .lek Gezane 25 ezer, dr. Sagos'S!:!,
, fel avatast tartanak 'a fel 1 i'l6rai ; . Karoly, - Borza
[anosne, Kova~s.
S2. mise kozben,
Matyas, Szi~on Pal 20-20 ezer,
Egner Ilona 15, dr. Tenuak San1\ kath. Noszovetseg
nov,
.
dome,
dr. N. N., Hruska Ferenc.
14 i tcaeste I!:}.eszinte varakozaKnoblauchnc,
Nagy Gizi, Szab,a.
son feli.il sikeri.ilt. 'Or6! Szapdty
Tivadar, Ecseki la'nos,
Leng!:jeh
. Gyorgyne, mint. a' Szovetseq disz, clniike etoszor ' jelent meg koN., Molnar Magda, 6zv. Enqelnc,
Nikolits S., Nagy 'G., Laczina
zottunk. P. Lornbos Laszlo pleJ.-ne, Segboldne, Marik M 10~,banos i.idV6z6lte . a magas ven10 ezer koronat, - A horqaszas.'Mget es szolott a kath. Ndszohoz szi.ikseges horqokat es hoi':::
·vefs-eg' rnagaszlos celiarol, ani ely,gti'szo' botokat Pelczjozsefne B,QO':nzk eletrevalosaqat
a mal teaest
manuozta. A disziteshez ' a .felrnindenennel ekesebben bizonYitja.
irast Kadar Elek dtimentesenkcM.egjelentek gr. Szapdry Oyorgy,
szitette. A megvilagitashoz
szl1kAlexander Jmre aUspdn, a m.eg!Je,
seges vezeteket.
es . villan!lkora t6rvenyszek,
a katO'nasag, va':'
teket Papp Ferencne
szereltetteb
sutassag,
iparossag'
es gazdak
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1ialmagyi Sandorn e ederiueket, a
fiit6haz:kanalakat
es karma~at kolcson~Mt.'~ Horqaszasi stb.
;targy~kat -gy djfotf~k es adorna .'
-aiyottak-:
'dr: Ago~ton -(laborne,'
Agoston JuI6,lfAg6c's
.M:et;iyh·ert~
na, ozv Boqardu: A'nta~ne, Bal-vanyi Erzsi,
Bodnar
Ferencne,
Gersy Tarnasne,
G06ts MihaIy~

ma~.

£Ie, Guba Tarnasne, Kalasz Klara,
Kiss Sandorne,
Kubik Rezsone,
Libertiny Irnrene, Pfeiffer Rezso.ne, Pol6nyi ']01<1n, Mariska, R6zsi (legt6bbet),
ozv. Berenui Karolune, Rakes Mihalyne,
Sarnu :
Istvannc, Szolldsi [ozsefnc, T6th
Ferencne,
Trojna
Irnrene,
Ulreich [ozsefne,
Veqh Antalnc,
Viraqh Kato, Ulreich Potyi stb.
Dr. Kiss Ernone nagy mcnnui-segu teat,
dr. Millasevits
San'40rn1>, az est iig!:les es korulte.kint6 f6rendez6je
kcszitette
a
.szendvicset, melyhez adott: Balazs Laszlone, Sebestuen Irnrcne,
Mes'zaros [ozsef'ne,
Ulreich J6~
.zsefne f'el-fel kg. vajat,
Ulreich
jozsefne
Iel kg, sonkat,
Bede
Mihalyne, Decker lstvanne 10-10 tojast, Milotta Oszkarnc
cs
Cs. Toth
Klara szardiniat,'
dr.
Mill~sevits(Sa~dorne'zsurk~nyeret',
,1.!:'"
~."
.
• ,
sajtot stb." n62zavalQkat.. 'p._ zcnet
a.,.
:l..-·
..
ugyesen ~s ,Hoz~$.ert0en .a Kat.
Legeoyegylet
zcnekara ,szorg~-:,
.i~tta.' MjridenHinek) halas 'k'osz8~
~~~~~{-r.n9n9;!';?<~v~~et(h~g:,: Nov::
25':.e~ a kopo!itj klkUldott Baldzs
Ben<edikta, -obl~f~ besz~1t s~ivhez
sz6l6n: Misekong_v a nak keze~
:ben - cimen. A' tagok elhata-"-'!
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roztak,

hog!:l nov.

8.Qrakor"kozDS

19~_en reggel

~~- dldozdst

a

~@'i

qeznek es ez alkalornmal
N6~
sz6vetseg szand{kara
9Z. ))Jisei
szoigaltatnak.
'Adventbe,n d: , u.
5~t61 6-ig' minden
csutortokon
P. M6r f6titkar eloadasokat
tart
a tagok es erdeklddok
reszere:
a misekiinyv hasztuilatdrol
polg.
lean!]iskolaban
(IV. a.) Keri szeretettel a kedves taqokat a vezetoseq, karacsonura a' szegenyel{;

a

nek szant adomanuaikat

jelent- ,_

sek be a tarsalgoban Rdkos Mi- '
hdlytu: penztarosnal
csiitortbkon
es-vasarnap d. u. 4-6-ig
dec:
19-ig. A kat. N6szovetseg
l<bt"e:
ben jotekong celra holabda uz sonnat tartanak. [Eldiras : egy i(ave
kiflivel es semmi eg!:leb 10.000
kor.) Kezdodott
Ulreich [ozsefne
varrnequei f6allatorvos
felescqenel, a Noszovetseq
ellenorcnel
8 vendeqqel es igy folytat6dott:
Valyi Irnrcne 8 vendeq 80000 K,
Pfeiffer Rezsone 6 vendeq 60000
K, Kalasz Benedekne 4 vendcq
40000 K, Kubik Rezsone 9 ven:
deg 900eO K, Rakes Mihal!:jne 1:
vendeg 70000 K, [ancso Kazmernc 6 vendeq 60000 K, OZV.
ke'szely Lajosne 5 v. 50000 K..
eede 'Mihiilyne 8 vendeq Eoo(d
x; 'M. Nagy Istvanne 6 vcndeq
600.00' K, Hernadi Gizi 5, vendcq
50000' ft.,' ozv. Arvai Marionn¢
v~ndeg'soooo K, T'6th Fe-'_
rencnc' 4 ~v'wdeg 40000 K., Bede
Mihalghe 4 vend~g
40000 K,
Milotta Ferencne 4 vendeg lI-00CO
K, ozv. Horvath
Ferencne
5
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v~h~:Jg";50do(fK;,1\go'cs

i

'Mehy~

~ Csr~:madiaz' Gy·6rgyne ,., '7' ~endegr ,

I1hl:ne

4i ·VeiIdeg. 40000 K, Pe1cz
JQjz:se,fne',9' vendeq : 90000 . K,
Meszaros
Jozsefne·
6 . vendeq:
60<QOJ\~, 'Hege~iisne ,4,,'vendeg
'L'
40000 K.,', Bogdan
. GaborM
3
"....
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7000b K.,
1

_

Sz Miklos

piispdk

'Voros

4 veri>

Bem;le',
•

•. _

deg 40000 K,
lime '4 vcndeq

Czinober
Las~:·,
40000
K., 'Ma~~

kus Bernathne

3, vendeq

,

<

30000;

. korona .. (Folutatjuk.)

-

vehMg 30000 K.; Soltine 5 venn'eg 5.0000 K.~ Heredq Guulane
6"vendeg·
60000
K.,. Tari Ti~
IT;I,olhne /f: vendcq . 40000
K.,

II Kat. Legenyegylet
varu"

unnepelue

"Vas-·
szcperr

igen

sikcrult,

(dec, 6)

nagy vaquonat
kegyes
cselekedefek gyakorlasara
akarta
Ielha sznalni. Mindjart kinalkozott is
az alkalorn. Egy szeqenu szornszedja veqsztikscqeben
mar harom Iiatal leanuat akarta
a bun
utjara kenuszeritenl.
Ertesult errol
. Mih los s jo szive mcqrernult a
vetkes qondolattol
es elhatarozta,
hogy megmenti
az ifju leanulelkeket. Ejjel .aranuroqot
dobott be
n sze-geny ember
ablakan, Jgy a
szcqenu apa tisztesscqesen
ferj~
hez adhatta ldosebb Icanqat. Masik alkalommal
isrnet dobott egy
manygolyot
es sietve
tavozott.
Harrnadszor
is dobott
egy nagy
darabot, de nern tudott
idejeben
eIsietni,'
eszrevctte
a szegeny
ember
s halasan
meqkoszonte
I((Z9yes josaqat. Miklos
kervelrerte, hogy ne szoljon az ajandckairol senkinek, de Szent Mjk~
16s angyaJi szive
mcqis
koztu-

.

dornasra
jutott s a szulok ~ a
. nagy
szent crnlekere meg
mest is Miklos
neve alatt szcreznek gyermek~iknek
orornet.
Rorate, azaz 'fiajnali
miselesz nov. 29· tdl minden ketkoznap reg gel 6 6rakor
dec. 23-ig
bezarolaq : Szuz Maria
tiszteletere.
.

-- Xaver-kapolna

biicsuja:

Rotate utan dec. 3· an sz. beszcd,
8 orakor a Xaveri
sz, Ferenc:
kapolnaban
sz. mise.
Elso pentek dec 3-an, A
Szcntseqet a Rotate alatt teszsziik ki.

Szeplotelen
(dec., 8)

parancsolt

Foqantatas
tinnep,

Sz.

misek 6, 7, 8 stb. orakor.

Horth Ii Miklos

MagYElror-

szaq kormanuzojanak
nevcnapjan dec. 6-an d. <?:. 9 orakor hivatalos naqurnise lesz,
~2C.
11-en Roratc utan Ir..
i)nnepel!::les
fogadalma
l~..,. H nalunk. Mint
varosunk

szulottct
I

tettel

ez

alkalomrnal

koszontjuk.

szerc-

" ~dventben

nov. 28~t61 dec.
2fi-ig kizarolaq szigoruan vagyis
sulgos bun terhe alatt tilos tancrnulatsaqokon,
balokon, stb. reszt
, venni, mert advent
a bunbanat
es a rnaqunkhaszallas ideje. Keszillj a karacsongi
gyonasra
es
veqezd el mine) elobb i

Ka,ntorbojtok dec. 15, 17 es
f S-an lesznek.
Pcnteken
csak
egyszer szabad j6lakni es hust
nem szabad enni. Szerdan es
szornbaton egyszer
szabad
jolakni : hust
reggel
enni tilos,
delbert es este lehet.
Kulturest

a

meqgehaea
dec. is-en d. u.
oral
kezdettel
lesz.
melyen
Almdsy Sdndot foispdn, Baranyay
Lajos a Kozponti Sajtovallalat
vezeriqazqatoja,
Baldzs
Arptid
dalkolto,
Surdtiyi Miklos iro, a
"Nemzeti
Ujsaq" f'omunkatarsa,
Gdspdr jeno iro, az ,.Uj Nernz~ctek"
Iomunkatarsa,
Berkes
Robert a Hozporti
Sajtovallalat
iqazqatoja
vesznek
:reszt.
}\ kulturesttel
kapcsolatban
kerjiik hiveinket, b09Y ig!:l~kezzenek
csakis megbizhat6
lapokra
e16fizetni - rnaqan a kulturesten a
penztdrruill Katolikus csak katolikus lapot jdt asson l
dtsatermeben

Ssent

Erzsebet

napjat

a

Szeqenuck
Otthonaban
bucsuval
illtek meg, melgre
(J hivek
sze-,
pen gyilltek ossze.

No,y. 27~~n a vart.szentseg-.
, '.

1

irnadason

,

hiveink

\_

•• _

buzqon,

~

•

vettek.,

hO,99 erot. mcritseneki Ira..~
lat zengjenek es 'engeszteii~'tiek::

reszt,

La punkra: felij.lfizettek .F~T\
rences zarda J~s~ben2ny S09QQr
Bors Lajosne

16 ezer

Kovacs

ezer,

Janos

14

N. N.

Szanda . 7'

ezer koronat. Halas koszonet, Hat

?!

akik hatn!lekban'

vannak

Karacsongi

ajandeku!

"

meg a =Perences konuvtar« szamait. Darabja 20.000 kor. Gyer'"
mekeknek pedig jo.: A nagy he-'.
gyek kis vandora Blasko Mariat61. Ara 12~OOOkorona.

Hz oitalrokat csak a
poknak szahad cs6kalni.:A
vek imajukat

P8hi-

eLvegezhetik

az al;.

tar elott, de ne rrienjenek

fol az

oltart megcs6kalni

Hasonlokepcn

csak a papnak
lornban

szabad

hanqosan

varja masok

ahitatat,

lornhan beszelqet.
idejcben
Tehat

ten hazaban,
telenebb,

se

tarsaloqjunk

.Is-

vagy ami meg heiyes

a piacon

aztan valaki

eskuvo

a templorn l

hatat forditanak

tariszentscqnek
mintha

Za

aki a temp-

Meg

is templorn

akkor

a temp-

imadkozni.

teref'ere lnek,
Iennenek

Ji9yelmezteti.

meg ok sertodnek

az 01I Ha·
6ket

meg.

eves egeszen drvalednyt keresek, akinek szulei egeszsegesek es 0
10m. katolikus. Neveleserol es iskoldztatdsdrol gotuioskodenk. [elenikezes
a szolnoki plebdnidn.
4~6
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J:( roios es n01 divataruhaza
radlO ~s"VI langszer1l,}ok
. J:( . . S Z 0 L N 0 K
.
M.a,rla. u. -2l!68 sz,
'Raaron
kla .
t"',
. d enVIZTOR.ONNYAL
SZEMBEN.
ar un k . mm
.
~emU villarnos szerelesi es
l\ .LEGOLCSOB.B
.
riidip' alkatreszeket..
csilla~:
beviis~rliisi forras."
rokat, ego testcket,
-'
a:_J:O:O:I:J:(J:(
~l--(OQ;:
a.Szolid arak, DYors as pootos kiSZolgiilaS~
. ~QaItU~aDJ::IaaRtO:l):sfIl7.
Szerkesztesert
e:!lkiadasert
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~elelos P. Majsay Mol' •
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: [u t.an u'o s ar e rt beszerezheti-hianuzo

i! tanko·nyvsziiksegleteit

I

Varga J6zsef konyvesboltjeiban, Gorove-u. :

\'.

CI~dO'•
• ••••••••••••

5••••••••••••

e ••••••••••••••••••••
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1 as kat aves gy6keres szolcolt-:
va~yok, ,~irria es gldoker~s amerikai
vadvessz6k,' tobb fajban gyOmolcsfak, akac,as qledlchla csemetek, \~ EpitG~h8Z /valu falazu kU.
,Arjegbjzeket kuld Molnar Mihaly Abaujszanto,

L uU •
*i

SZLEZAK

LAsZL@
ES

HARANG-ERCClNTODE,
HARANGFELSZERELES
HARANGLABGvAR

Budapest,

VI., Franqepan-utca

77. sz,

(Sajat hasaban.]
Telefon: Llpot 91~w53 .
.A nyugati p.~uA61 indu16 BUR vasuti ..Orhaz« rneqallohelq. A.B.C.I. kocsik
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Szolook.

'.

A Jezuska jaszolanal.

. Edes melegseg drad a lelkekbe. Mintha itt nem ereznek, hogy megbantottak lstenilket. Otyan Kozel van hozzajuk,
hogy szinte megzavarna oket, Ita nem tarna feiejuk kicsi kacsoit. Ugy torpul el itt a nagysag, hogy elmulik az emberi
bizaltnatlansag. Boldogsag olelni es szemebe mosolyogni, hisz

epen szereteiunket szomjazza.
Kicsi ajka nem iteletre nyilik, 'hanem edesgetesre. M4$
kisdednel mi 'wirjuk, -hogy rank nezzen :
az ostromolt. Pici lenye kozeleben eltunik
sag es~).steiz kezes baranykai lesziink
Gyermek elott meg a berozsdasult ajt6k
rulnak ki.
.'
•

t...

mila a mi sziviink
beiolunk a makacsvalattiennyien. Ityen
is nesztelenill ta.
,

;'

Otyan igenytelen, hogy lattara szegyenptr anti eiar»
cunk. Oiyan eroilen, hogy dajkara szorul. .Kicsisegeben szeretnenk sziviinkhtiz olelni, hisz onkentelen rabjai tettunk. Elotte
tdozni Iegedesebb percek, kis karjainak .lJle!ese: 'mennyorszag.
Ajkan az orok retnenyek boldog mosolya jatszik, mint ~desget6!
IEeret. Beten/r deriil. szemenek biztat6 sugdra. '.'
.

. llra 2000, negye~evre

9'000' k·o~ona.
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Beloltink is kitor az angyali enek: Dicsoseg es tuila:
Istentiek, aki igy. szereti az embert es joakaratat ennyire jutalmazza es segiti l Boldogok, akik mindig bizalotnmal olel-

hetnek szivukhoz es lelkilket nem ijeszti el Toted a bun. Bdr-csak karticsonyi oromeink Beloled sziitetnenek es taplalkozntinak! [ezuska

vegy erot lazongoidon, hisz

annyi

benntink ~

. az elremito arnyek, hogy csak kicsi karod olelese adhat era! r
mm.
Kadves olvasoinknak [ezuska oromeivel teljes kardcsotiyi Linnepeket kivdnunk !
'

A karacsonu eredete
.
.

A keresztenuseq legels6 korszakaban voltakep csak egy nagy
iinnepet illtek minden evbcn a hivok : a husvetet.
Ez ugyanis zsidoiinnep volt, rnelu az Ur [ezus halala es Ieltamadasa kulonosehb megulesere termeszetszertileq
csalogatott.
Voltakep a keresztengek az'
egesZi even at husvetet iiItek, amennuiben a szornbati .Llrnapjat" is.
at Ur [ezus feltarnadasanak, husvet vasarnapnak ernlekere vasarnapra
tettek at; Azonban az ilnnepek voltakepcni fejlddese csak lassan ko-vetkezett be, arnint az Egyhaz mindinkabb
kulsoleq
is rendszerbe.
rakta vallasi cletet.
A karacsonu unnepe is e lassu fejlodes eredmenue. A keresztenuek, f61eg a betIehemiek es a rornaia«, rnindenesetre ahitattal goq-,
deltak [ezus szuleteserv, de kezdetben nem szenteltek kiilon napot e
hittitok mequlesere, annal kevesbe,
mart az Ur szuletesenek
pontes.
napja Ieledesbe rnent,
J\ karacsom; mai unnepe Romaban keletkezett s eloszor 35l!ben tortenik rola irott em lites. Krisztus utan a masodik szazadban.
ugyanis Rornaban nagy on divatos lett az egyptomi Mithras~tiszfeler a,
napimadassals
'ennek egyik fOilnnepe. volt a "Sol invictus" ~.a ,.le9yozhetetlen nap" iinnepe december 25-en, amikor tudniillik az 'evleqrovidebb napja utan a nap ujra "diadalmaskodni"
es ndni .kezd.,
}\'}ketest1enyek valosziniileg eperi ezert szinten december 25-et vaIasztottak- az ~igazsag na.piana~u, sziiletese
ernlekere,
hogy ezaltal
ellensulgozzak a pogany babonak :terjedeset. Igy' kerillt a karacsonu
, napia-december
25~ere. Nern a 'pe>g{Il'lYunnep nalka4mazasa" volt ez:
,kereszteny celokra, hanem a pogdny iinnep. ellensulyozdsa volt a veszempont.
.
,
Romabot aztan a karacsonu december 24-i unneplese
ham'areJterjedt f61eg az egesz' keleten.' Tebb nyugati orszaqban, fgy Spangelorszaqban 'es - Gailiaban,' 'az - Ur szuletesenek unnepet meg sokaig inkabl»

zetn
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januar 6~an, liz Ur nmegjelenesenek"

ernleknapjan ultek meg. A ka~·
racsonu unnep el6tt nehanu hetet mar a 4-ik. szazadban
elokesztileti.
idonek szantak l ez volt az advent
(Urj6vet) kezdete.
Ez az id6 eleinte csak 2-3 hetbol allt. Galliaban kesobb 5 hete volt az adventnek,.
Rornaban pedig s rnindenutt, ahol a rornai szertartasi
rendet Ioqadtak,
el, 4 het, Igy lett ez aztan altalanossa
az eqesz vilaqon.
A karacsonu unnepe
terrneszetesen
nagyon
nepszeru lett smar Nagy Szent Gergely emliti (605), hogy ezen a napon a papok, ,
harem rniset mondtak. Az ejfeH mise szokasa
valoszintileq [eruzsalemb61 ered s Bethlemb61, ahol az Ur szuleteset ~~idok ota ejjeli rnisevel iiltek meg a jaszol elott. Mikor a sz. jaszol rnaradvanuai
R6maba keriiltek a S. Maria Maggiore-templomba,
itt folutattak az ejfeIi.;
mise szokasat. Erdekes, hogy a masodik mise Romaban voltakepen,
nem karacsonui mise volt eleinte, hanern .sz. Anasztazla szuz es ver-·
tanu rniseje, akirol rna is van meqernlekezes (gyujtoima stb.) a maso~dik (pasztorok] rniseben. Sz. Anasztazia szirmiumi sziiz es vertanu volt,
akit kiilonosen Konstantinapolgban
tiszteItek a hivek december 25-en
es akinek unnepet Romaban
szintcn
mequltck e napon a palatinusi.
csaszari palotak aljan epult S. Anastasia-templomban.

Szazadok
kiralyneja.
,
Regina omnium sacculorum!
Szazadok es evezredek kiralyn~jB'"
Teged is ilIet 'MIa es szeretet karacsong szcnt unnepcn l Hala, hodolat, tisztelet; szeretet Neked, ki oly fontos szerepet ,toltothH he Isten
szeretetenek velunk
val6 szent
terveiben,
kit -evezredek 6ta tisztel,
szeret, megh6dol etotted a katolikus elet szellerne.
A szent Piadat irnado pasztorokkal
es az angyalokki:iI ·egyiltt mi .
is lerakjuk eI6tted hodolatunk adojat : doboqo sziviinket
es a benne
eI6 melgseqes szeretetet.
Hallod, Szfizanua i': HaIlod, mikent cseng
ide' a jaszolhoz
a'
hosszu, evezredes advent Iohasza a nagy tavolbol,
8 vihig szeleit61:, harrnatozzatok,
egek, felh6k, hullassatok ViSSZ8 8 fOldre az iqazat, 'vagy,
ngiljek meg 8 foM es sarjadozza
azt, akit varunk, varunk, ohajtunk.
evezredek 6ta?
Hallod, Szuzanua? AngyaJi SZ6Z8t 8z61; sz61 az egb61. Szol'
az .ernberekhez,
szol tehozzad, A hata'rnas, Adonal, sz61 hozzad
este szived alazatossaqaban
beszelsz V~: Hallod 8Z angyal hanqiat, kit
malasztta] teljesnek dicser tegecf; hallod ? ,eg idecsenq szava a jaszolhoz.' es meg ~ket evezred .rnultan is cseng hanqja,
bele ebbe a szegenlj,.
.
'.

,

,kiizdo vilaqba, he az agyongy6trott,
verqodo
ernberszivekhe,
hogy.
"gyujtson,
egessen,
vigasztaljon
es boldogitson.
.'
Hallod, ember, hallod? ^
A most elrnult adventbol meg filleinkbe
.zenq az osi adventi enek ; »Udv6zlegy
szent
Sziiz teljes
malaszttal«.
}\ templom Ialai meg visszaverik
a f61seges, 6don melodiat
a:te szi'vedbe. hogy ott erzesse
nernesuljon,
tisztelette
valjek,
szeretet
keljen
-a hanqok, a szavak nuoman.
Es ha hallod meg ezt a fonseqes rnelodiat a szivedbnn visszhanqzani
es ha hallod a titkokkal
teljes
bethlehemi
~j angyalainak
szarnqsusoqasat,
qondolsz-e a profctara, ki epen toled kerdezi : Custos,
"quid de nocte?
Te orallo, rni tortenik az ejjel idejen? . Te ember,
te
orall6ja a sajat erzescdnek, szivednek,
gondolataidnak,
rnennuire haladt
elore az e] - - a virradat Iele ? Te ember. aki nem alszol,
hanem
'ort allasz eleted, erzeseid,
qondolataid,
vagyaid, tetteid felett, rnennuire
vagy meg a virradattol ? Pirkad-e,
hajnalodik-c
mar szivedben?
Mily
_'boldog vag!:), ha igen!
NekcdIs szol mar az anqqalok eneke,
a te
.szivedben
is zsong
mar a karacsonui
zsolozsrna,
neked
is angad
-mar az aldott Sziiz. Mily boldog vaqu, hog!:) csak eg!:) terhct kell mar
'hordoznod : az elet terhet ; mert a szived, 'a lelkiismereted
terhet mar
-elvetetted,

mikor hajnalodni
kezd a sotet ej szivedben.
Messze szazadokbol,
a kercsztenu era elott lefolut.evezredek'bol hanqzanak
a nevek, a szavak, melyekkel
a varakozo
ernberiseq
tisztelte
a nem latott, de hon vart titokkal teljes An!:)at. Ai atok es a
'bun terrneketlen
sivataqjan
bolyong6
ernberiseq
imadassal
borult ^
Ie ^
a
rmeqiqert .An!:)a istenaldotta terrnekenuseqe
elott, a mag a g!:)arl6 rnodjan
bar, de lelkeben 1210visszhanqja
altal osztonozve
az osi, a paradicsomi
iqeretnek.
A vilaqot meqrnento
anuasziv
szeretetcnek
iqercte
nelkul a
szeretetlenseq,
rcmenutelenseq
jege rncqfaqpasztotta
volna az emberiseqet es a »nagy jel az cqen«, mely a napba oltozkodik,
labai alatt a
.hold, feje korul csillaqkoszoru
: az Istenanua
szerrreluet jelezte.
Reg letunt evezredck
n~gy
varosainak
templomai,
palotai,
marvanuepiiletei
annak ^
a meqiqert Anyanak
dicseretet
zengik Ielirataikban : te hainalcsillaq,
ti a Iaradtak megen!:)hitoje, te haza a szepseqnek, te vilagossag
hordozoja,
az clet f'orrasa,
te feleimes,
kitdl a
seregek rctteqnek : te lehellete
a tavasznak,
az orok tavasznak,
te
.Miasszonyunk.
(Ez utobbi okiratokban
fordul eI6).
Kiraluok alazzak meg magukat, egyszeru ·ferfiak,
nok
foi!:)a~
.modnak Hozza., az ismeretlenhez
es vedelme
alatt van a hazi tiizheiy
langja. Elerhetetlen
meg 'az emberi fogalomnak,
m,egfoghatatlan
(j ket~
segbeesetten
feleje terjesztett
kezeknek
es szelirl,
tiind6klo,
tiszta
illakja megis ott 121az evezredek
elott eIt kdzk6do
ember
lelkeben.

393<hozza, enekct zengenek, diszes ternplomokat . ernelnek a~
szereto anjjasziv tiszteletere,
de meg nern tudjak, mi a neve, nerm
tudjak, mit tesz az ernberert,
Imadkoznak

Te mar tudod, oh ember. A te I~lke,d meluen

is ott zsonqa-

nak mar a zsoltarok rnelodiai, es 'arnint felszabaditod magad a sotetseg rabsaqabol, eletre kelnck mind. Hallod ? Tavolbol, nagy messzesegb61 hangzik mar a zeng6 dal, mint az eolharfa lagy zene]e: es.
'amily mertekben virrad naiad odabenn, abban a mertekben
erosodlk
<'isbajol 121 teqed. Te oralio ember l Lelked, jovdd, csaladod, szavaid..
'fe.tteid orz6je, hallqasd meg megegyszer a proteta kerdeset : Custos.

· quid de nocte?
Es ha nern pirkadna meg, ha meg messze
Iordul] napkelctnek

a szazadok,

tudod talan ? A neve Maria,. az

az evezredek

u-

[ezusnak

volna a hajnal.,
kiralqnojehez.
Hiszen,

anuja,

A-hoi R6ma ~ szlve dobog.

Peer-Leo,

.

Orommcl kozlunk egy-ket dolgot a Szentatgarol es Rornarol,
hisz annyit tamadjak, Jgy leqalahb latjuk az iqazsaqot es alkalom adtan meg is mondhatjuk, ahol szukseqes. Rornaval erezni annui, mint:
·j6 katolikusnak lenni.
-_ Mire. valo a Peterfiller ? A holland »Maasbode« -szerint Ii"
vatikani allarnhaztartas ugyeit a papai f6alamizsnamester intezi, aki rna .
Cremonesi ersek, a rornai varosi korrnanuzo testvere, A kiadasok kozott a legsulyosahb tetel a Romaban szekelo 30 kurialis
biboros 121latasa, akik ugyan eleg szerenu fizetest kapnak i » egu(wkint kontlbellil.
havi 2000 lirat : tovabba a naqgszamu magasabb egyhazi alkalrnazottak, papal diplornatak es deleqatusok, valamint koriilbelul 2000 vatikani alkalrnazott fizetesc. Ezek a kiadasok -rna evente
kb. 50 miilo
lirat tesznek ki. Azonban rendkiviil nagy osszcqeket
fordit a papa
.egyes katolikus intezmenuek es f61eg a kulfoldi rnisslok tarnoqatasara,
A papa sajat szernelqere a legkevesebbet kolt], nemcsak, mert teljesen
·igenyteleniil el, hanern mert ugysz61va naponkint b6 ajandekokat kap
-a rornal hivektol. GUUI1JOJcsot.-halat, kerti termengeket,
a Vatikan
kertje s az AIDan6i to nyujt, arnelget annakidejcn meghagytak a papa
birtokaban. f{ bevetel Ioforrasa a Peterfiller, f61eg az eszaki es delamerikai katolikusok onkentes adornanpai, amelgek utobhi id6ben kb,
evi 140 millio lirara niqnak. Regebbi id6ben a norfolki herceq eventemeqlatoqatta a papat s egy rnillios csekket adott at neki az Eg!jhaz._
sziiks~gleteire. Az 'adom~nYDk a szentev f'olgarnan [elentekenuen ernel-
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.kedtek, viszont ugyanakkor a kiadasok is lenyegesen Ielszaporodtak .
.Lcqnaquobb meqterhelese a vatikani haztartasnak az volt, amikor )1
papa nehanu evvel ezelott honapokon at egesz vonatokkal
ki.ildte az
oroszorszaql ehezoknek az elelmiszert es ruhat s hosszu
h6napokon
. at 701 nepkonghat tartott fenn es 12l1-.l1-40 ember! taplalt, villlas~jjlonbseg nelkul.
'

Roma szive pihen. Most november

18·an
mult '5QO
:,eve, hogy a^ rornai ^sz. Peter bazilikat mostani alakjaban Iofszenteltek
"Tudjuk, hogy a mal sz. Peter-ternplom mar a harrnadik szcntelu, melg
.~z apostolfejedelem
(sz. Peter) sirja f6le eptilt. Az elsa egyszeru k~polnat sz. Peter sirjara Anaklet papa (79-91 kozott Kr. u.) cmeltette
.az elsa szazad vcqe Iele. Ennek heluebe Szilveszter papa alatt (31l1-335·ig)
N. Konstantin csaszar 323~ban hatalmas
bazilikat
epitett,
^
-hoqu sz, Peter tetemei melto helyen nyugodjanak es Isten haza legyen
:8 hely, amelyet anngl kereszteng vere 6ntqz6tt. (Nero kertjei, Cirkusz].
Ez a bazilika teljes 12 szazadon keresztiil orizte sz.Peter sirjat. A.m(}1).
tani oriasi sz. Peter-bazilikat
a nagy 'reneszanszpapa
es meccnas, U.
'~!lula kezdte epittetui Brarnante altal. A papa 1506 Iehervasarnapjan
mag a tette le az alapkovet. A hatalrnas templomot
tovabb Iolgtattak
Raffael, Sangallo es 1546~t61 Michelangelo, aki a remek kupolat is
tervezte. V. Pal rneqbizasabol csak 1605-ben fogott Maderna a homlokzat elkeszitesehez. VIII. Urban papa 1626 november 18-an szentelte
ifo! tinnepelgesen az u] sz. Peter-templomot.
___.:Ahal
^

..A 'kls Jezuska ajandekot hozott .
.»1\'\.enjetek .aludni, kis fiam s mire fclebredtek,
hoz nektek is
.a kis [ezuska valarnit« -_ igy bucsuzott el a szegeny ozvegy a pi"henni tero gyermek~ital. Csak annyit mondott:
valamit. Nern akarta
'_:gyermekabrfindjaikat szertef'oszlatni. Hiszen a gyermek ami szepet csak
-gondol egy even at, annak teljesiteset mind a karacsonqi kis [czuska~i91varja. Nem .akarta rneqmondani, hogy mily csekelgseqqel tudja
m~gajandekozni oket, Hadd almodjak, bogy nagy fenyat kuldott a kls
'.jezuska egy' arangos szarnuu angyal altai s rajta a kedves targy. arriit
~c~ak .kivanhat ^
a gyermeksziv. Lepalabb alrnukban legyenel\
boldoqok.
)!h, de ,szegeny.gyermeknek
ni.ncsenek iluen elerhetetl~n vagyai. '
Elaludtak ^
a gyermekek. ^
A szegeny asszonu elovette a^ .csaknem. utolso fillereiert szerzett ajandekait : 3 zsernlget, alrnat, di6t s egy
,~eyes cukrot s felkotozte equ kls feny6itgra .. Szinte rcstelte, hogy azt
.tc.ell -mondania, gy_~rmekein~k: .ezt az aprosaqot a kis [ezuska, tI vjf~g
~Ur;a;hozt~.nekik, a~ a kis [ezuska, akihez oIy' szcpen szoktak irnadkozrii-

.
Fel6lt6zatt
kopott ruhajaba, s elindult az ·e;feli rmsere. Koran
-ment, hogy helyet kapjon ^
a templornban ^
s ^
ne kelljen .heteq szerveze ....
.tevel .allnia, vagy ^
az ajtoban dideregnie.
.
Elrnondotta
HZ ujszulott
kis [ezuska elott szive Jegforr6bb irnal];
,.Nem panaszkodott mostoha -sorsa rniatt. Erezte,
hogy a kis [ezuska
';el(,)bb~ut6bb meg fogja [utalmasni szenvedeselerl.
Tiszta lelekkel irnad:Kozott. S vajjon
mien
imadkozhatik
egy anua ? .a gyermek~i
boldoqulasaert.
.
,
'.

^
* ^* ^*

Mig az any a a szuletendo kis [ezuska ele vitte tiszta lelket,
;addig egy uri polgy nesztelenul a Ieherre mesze)t kis hazhoz lepett,
Minyitotta az ablakot s ~g!J szep szal fenyofat tett a szobaba. Tele.rakta a leqrnereszebb kepzcletu gyermek alrnait is tulszarnpalo dra.ga~
;sagokkal, jatekokkal, Kis gyermekruhakat
tett az asztalra. A karacson!:lfa
Jtetejebe egy kis anqualkat helyezett, hadd hirdesse akisg!:lermek~kl1l.'t!<
,,a kis ·Jezuska
szuleteset. Ragyoq6
kis eg6 gyertyakat
tett Ii feny!'>
;:a.gaira s halkan eltavozott. A kisgyermekek
tovabb aludtak, csak .egy
.rlyitotta fel egy kisse almos szernet.
Alig keszult eI az aranuos szivii uri hOlgy szep cselekedeteve],
.'v.eget ^ert ^az ejfeli mise. Hazaerkezett ^a szcqenu ozvegy asszong ^es
;;alig akarta elhinni, hogy az 6 szeqenges
kis lakasukban
van. M~gle~
~pp.teseben szinte szoborra valt, Szerencsere Ielebredtck a kicsinyek.~
;kitor6 orommel rohantak a csodafahoz, arnilgent 6k meg sohasern lattak. A szegeny anua area 'is felmosolygott
gyermekei
vidarnsaqara
e~
.szellden kerdezte I ,»Ki hozta nektek ezt a szep karacsongfat?»
Meg;,
willant a kis fiu szeme cs kedves naivsaqqal valaszolta : »En lattam,
.Edesanpam l Egy jo angyal hozta, Es en tudom, a kis J ezuska kiilda~te
hozzank.«

.ot

***

Meg-elegedessel
nezett le az Ujszulott
a botdog
csaladra.
1\ karacsonui
boldoqsagot
szerzo h61gynek pedig czt suqta Imaja kozben egy egi hang: »Lcqszebb ereny a konnuek letorlese l«

Fancsali Sdndor.

A kassal vertanuk,
. Szepternber

"l-es: mult 307 esztenrleje,
hog!-l 3 magyar pap
.szenvedett vertanusaqot a kath. hitcrt Kassa varosaban : K6rossy Mark
..esztergomi- kanonok, Ponqracz Istvan es Grodeczky
Menyhert
[ezsuita alyilk.
1619~ben tortek' be 1. Rakoczu Gyorgy hajdui . Kassa
varo."'
.saba. EIs6 dolquk
volt rnindenkit az uj vallasra,
a magyar hitre,' II
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kalvinizrnusra

eroszakolni.

Akik

nem akartak megtagadni osi hitiiket r
a kath. valldst, azoknak nerncsak ^
a varosbol, ^
de ^
az eletbol ^
is pusz^
tulniok kellett. Gucnqe g!Jermekek, apak, anuak, eros Ierfiak estek aldozatul. Lcqeloszor
azonban az epen ott tartozkodo
3 szent eletili
papot g!Jilko),tak meg,· kik ezen idoben missi6t tartottak Kassa varosaban,
A kalvinista hajduk mindent elkovettek, hog!J a nepet, kiHonosen azoknak has vezereit, a papsaqot
hittaqadasra
birjak, Azonbam
sern oket, .sern a nepet sz. megg!Jozodesiikt61
megfosztaniok nem si-keriilt. Kitartottak vallasuk mellett ep ug!J, mint a mostani hos katoli-·
kusok Mexik6ban.
1619 szept. 7-cn veqre iitott ^a ^3 maquar papnak utoJs6 ora]a ..
Epen imajukat veqeztck,
amikor a. hajduk rajuk . tortek,
nHalal fiai;
vaqutok !" kialtotta az eg!Jik hajdu. "Miert?" - kerdi Ponqracz atpa.
"Mert papistak vaqutok !" Erre mindharrnan azt valaszoltak : .Istenf
hiWnkert szivesen meqhalunk !" Erre a hoherok eggike akkorat iitott
'buzoqangaval Ponqrac atya rnellere, hog!J az rnenten eszmeletlenuli
osszeroquott, S amikor rnaqahoz tert, rarohantak, leteptck rola ruhait;
kezet hatrakotottek s addig utottek, vertek, mig ujra clajult. Majd felranciqaltak es eg!J szekre taszltottak es ott eros szijjal ol!J erovell
szoritottak ossze a fejet, hogy hornlokcsontja megrepedezett es szern·gol!J6i heluukbol kiugrottak.. De ez meg nern volt eleg, kezenel foqva,
felkotottek eg!J gerendara es ego faklqakkal addig sutoqeitek az oldalat, mig belei ki nem latszottak bordai kozul, 61'1'12 Ielholtan ott hagy;..
tak Ponqracz
at!JiIt es atrohantak a szornszcd
szobaba, hoI Kaross!:!.,
es Grodenzky at yak terdcn allva kertek Istentol az alhatatossaq kegyelmet barmino kinzasokra is. Durvan rajuk vetettek rnaqukat a hajduk s egy kettore leteptek roluk a ruhat, veresre vertek oket s tuzes.
vassal sirtoqettek testuket, Karossy a legnagyobb
kinzasok kozott is
.ezt hanqoztatta . »Magyar vaquok!« =Ha magyar vagy, rniert nem tartasz a magyar hitiiekkel, vaqqis a kalvinistakkal ?« kialtak Ielejehoherai. Mire Karossy igy valaszolt : »Ma91Jar vagyok. de csak azokkal tartok, akik a magyar haza iavat keresik es asi hituket meg nern,
taqadjak [« Erre Kdrossunek levaqtak a fejet, Grodeczkuet pedig karddal kettchasitottak es az ig!:l elektelenitett testuket eg!:l szenngqodorbehajitottak. Utana visszavonultak a meg mindig el6 Ponqracz
atyahoz;
s karddal levagdostak kezeir61 es labair61 ujjait, majd tuzes harapafog6kkal ronggya tepdestek ^
a teste! ^
s amikor mar belefaradtak a^ kin~
z8sba, u~!:lanabba a szenn!:lgodorbe dobtak, ahol mar tarsainak
holtteste volt. Ebben a szennyben
haldokolva
toltott 36 arat, mig szep~
tember 8-an este 6 is kiadta aldozatos lelket.
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Halaluk utan mutatta meg Isten, milq kedvesek voltak eldtte
^
^ vertanu szolqai. Egyik csoda a^ masikat kovette sirjuknal. Tanuk
8Z 0
allitjak, hogy szobajuk
falair61 a. vert, ameluben
kiveqeztettek, scm
levakarni, sem bemeszelni nem tudtak, A kassai kapolnaban, hol miseztek, halaluk utan is t6bbsz6r lattak a 3 szent vertanu egi fenyben
tiitld6kl6 alakjat az oltarnal. Forqach nador buzg6 ne]e, aki gy6trelines
szivbajban szenvedett, az egyik rnisen segitsegill hivta a sz. vertanukat es hirtelen meggy6gyult
Ezek es mas csodak arra birtak X. Pius papat, hogy#i905'
[anuar i5-en,6ket,
mint a kath. vallas igaz vertanuit,
unnepeluesen a
szentek soraba iktatta. Igy szaporodott haromrnal a magyar szentek
dics6 kara, ~kiknek vezere : Sz. Istvan, a magyarok L apostoli kiralua.
Erdekes meg tudni, hogy K6r6ssy39, Ponqracz 40, .Grodeczky
35 eves volt, amikor a vertanusaq palmajat mcqszereztek.
Grodeczky
bar ~engyel szarmazasu volt, de mint magyar jezsuita, hires szonoklataval osztozott a rnasik 2 magyar papnak es vertanunak. igazi terit6
rnunkajaban .:

.Forqach nadorne elkerte Bethlen fejedelemtol ^
a testeket, ^
ki
azokat closzor Sebesen, kesobb Hertnekcn
helyezte el a templomba,
ahonnet i638-ben egy kozos koporsoba ' zarva
Nagyszomhatba, az
Orsolqaszuzek ternplomaba
szallittatta,
1\:\ai napig is ott nyugosznak,
.varva a dics6 Ieltamadast,
E :3 magyar szentnek es vertanunak peldaja lelkesitsen benniinket szent hitunk rneqvallasara ugy a maqan, mint a csaladi es tarsadalrni eletunkben.
Radvdnszky [ozsef.

Harcterei nkrol,
l't'lexik6b61 ujabb vallasqqalazasok
hire erkezik .. !{iost mar 8
puspok, t6bb szaz pap, azonkivul rengeteg vilaqi ferfi es no sinqlddik .
a bortonokben. Egy papot elitcltek, mert egy katona az ablakon keresztiil eszrevette, hogy odahaza angjaval egyutt Iennhanqon veqzi ae
olvasot, Egy mas papon rajtaiitottek,
amint ugyancsak
odahaza .zart
ajtok mogott misczett: a betord katonak lelrhatatlan medon meqsz.entseqtelenitettek az Oltariszentseqet.
1\:\asutt egy tiszt elrabolta a szcntseqtartot, a szent ostgakat nyilt piacon szardiniaval
egyiltt ette meg.
1\
katolikusok
egyetlen
vcdelmi
eszkoze
a
passziv
ellenallas ^
es ^
a
^
^
qazdasaqi bojkott a kormannual
szernben. 1\ kozuzerneket
lehet61eg
senki sem veszi igenybe, meg kevesbe a fenyuzesi cikkeket es a s'z6rakozasokat, amelyekb61 a kormanunak adojovedelrne volna. Csak no-
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vernber 4·en

egy napon '1'2 rnozqoszinhez
~s).lkott .be a ,k6zo11seg
hhinya miatt. Tobb varosban
beszuntettek' a villamosjaratokat, ,mert"~
kocsik ilresen szaladtak.
A kereskedelmi es iparkarnarak
ketseqbe ..
esetten fordulnak a kormanuhoz,
hogy hagyja abba az ertelmetlen
vallasuldozest, am ely az orszaqot gazda5.agi .csOdbe kergeti, de a .kormany elvakult gyt1lo1eteben keptelen targyilagosan gondolkozni. .Ujabban az indian torzsek
egymasutan
kelnek fol a kormanu ellen. sot
helqankint, mint Oaxacaban, maguk a korrnang csapatai Iazadnak tel.
,Hogy mi lesz ennek a szornyii vallasuldozesnek
es szocialista terroruralornnak vcqe, meg senkisern tudhatja. 1\nnyi azonban ujb61 meqbizonyosodott, hogy' a marxista orillet meqszallottiai
bakes
fejlodest
'~oha, csak felfordulast, konnjret es rornokat tudnak
terernteni. Imad!J{ozol~e a mexik6i katolikusokert ?
'
"
,
A szovjet a bekebeli programmhoz hiven .buzqon kozeledil, 8
,n6kozosseg . fele egyelore a hazassaqi
elvalas
megkon~yitese
'alt?i.
Masfel rubel lefizetese mellett minden hazassacot meglehet szuntetni
es uj hazassaqot kotni. Ma mar Oroszorszaq ott tart, hogy 100 ezer
'lakosra 111 elvalas esik, nern is szarnitva a be nem jelentett vadhazassagokat, melyek a fenti szamot rneqketszerezik.
Ezekszerint
100
ezer lakosra osszesen kb. 200-250 elvalas esik. Igy' Oroszorszaq
'kordot crt el s meg az Egyesillt
allamokat is tulszarngalta, amelgekben 1922-ben 100.000 lakosra csak 136 valas esett, Belgiumban 100
ezer lakos kozott 1924-ben csak 38 elvalas
volt, Nemetorszagban
1:g23-ban 58, Franciaorszaqban
51. Igy inog meg a tarsadnlom alap~
jaban, ha lesiklanak a lelkek a krisztusi
talajr61. A 'boldoq
eletli{tz
krisztusi tilrelem kell!
1\ francia kormanu annakidejen
rneqiqerte az elszaszi es lotharingi katolikusoknak, hogy a valiasuldozest az ujabban szerzett tar~toman!lokba nern 'terjeszti ki. Ennek ellen ere az egyik eroszak a rna'sikat eri vallasi szabadsaquk
ellen. Legut6bb
kiliztek az irqalrnas.
'riovereket a varosi korhazakbol, ahol a kedves
ndverek
140 ev ota
hosies onfelaldozassal
es teljes onzetlenseqqel
miikOdtek. Valoban
'fgaznak bizongul az a mondas : Akinek nines Istene, annak nem sokat
'er a becsuletszava I A szabadelvuseqqel
ug'y boldogulunk,
ha .szoba
-sern allunk .. vale, . hanern katolikus elveink szeiint vegleg leszdmolunk
-vele. Tobb" kart okoz 'kat.' EgyhazLinknak "simasaqaval, mint az illdoz6
-hyilt kegiJe~lense,g'e~,'
'.
"
~"RftAWRRRftRftft~RR~ftftAARWAAAftAAftftftRARftftftftftftftftftRftRAftftR
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.'
M~gv~tted':e mar ·Iapunk szerkesztojenek ,kis
k6nyv~t'? Cime: ,,'B'iztatasok a szebb viUlgba". Ara.:
15.000'kor. a lap e1ofizetoinek.
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l1aUunk a tanonciskolasokt61.

Meg
mindig csak irott malaszt a vasarnapl sz. mise' ,haHgatasat ,e16i1'6 ,"~~
,!gurgeto rendelkezes. Egyszeruen nern engedik
el a tanoncokat
azon
(limen, hogy surg'os a munka. Siegeny tanonc oluan, mint a vedtelen
:.:arva, meg sz6Ini se mer, mer! csak nagyobb kellemctlenseqnek
teszi
"Ri maqat. Igy aztan- se vasarnapia, se hetkoznapja.v Fellio vallds nelkli,l.
Mintha szandekosan a ·felforgat6 elerrrek szamara akarnak egyesek'j~
'ianoneok lelket alakitani, ugy bannak veluk. Nem artana ebbdl a szem''Pontb61 mar eglJszer a tanoncokat
is meqhallqatni l Talan nekik is
roan iqazuk., nerncsak .a minden rendeletet, a Ielebarati szeretetet .stb,
;,felretevo mestereiknek ...
Mikor a fiatalsaq vallasos neveleserol van
':'5z6, ne gyozzon az iisszekottetes, az emberi tekiniet lRz
illetekes ha, .:t6s,agokat tisztelettel kerjuk, vegy'ek oltalmukba a vedtelen tanoncokat
~s ahol kell, alkalmazzakia
torveny sziqorat,
'
,
r

Fef,ences'ek hazilnk k6dex-irochlRmaban.

Varqha
Damian eiszt, 'egyetemi tanar szerint a magyar Irodatom els6 szazadal'ban a maqqar ferenceseknek rendkiv'iU' nagy erdemeik vannak. '}\z osz'szes 40 magyar kodex kozu1 mint,egy 18 szarrnazik ferences kezektel,
j\ domonkos atuaknak 2, a' fereneeseknek
harem
irodaltni kolostotuk
wolt. }\ domonkosok 'egyik konuviro miihelye a Margitszigeten, a rna'$ik Naqqvaradon volt.,1\ Ierenceseke : Obudan, Sarospatakon
es Ma-rosvasarhelyen. A legregibb magyar kiinyv latin szoveqet .a magyar
'clerences Fabian atya gyiijtotte es 1380-ban 'forditottak a 'terencesek
'~magya1'ra, ho~m a laikus-testverek
(bern papok) is .liasznalhassak.
I

.

,

Az amerikai munkasoknak nem kell az orossz
bC),!sevizmus. }\ amerikai katolikusok »A Kereszt= (Trenton) uj. ~~agjanak 1926 okt6ber 25~i -szarna irja: Az amerikai munkasszerve~et, az >rl:lmerican Pederat of Labor« mult heten tartotta
Detroitban
;~vi konferenciajat. }\ gyiiles Iolpaman I. H. Goldberg az orosz szov>jet elisrnereset aianlotta. A szakszervezetek
kikuldottjei
azonban 'Ie.zszavaztak azzal a meqindokolassal,
hogy az amerikai munkdssdgnok

mem kel! a"rr1leglelkiismeretienebb, a .legantissocidlisabb
.mesebb uralom, mely a vildgott letezik.« A szonokok

es a legveszedel-

oly anngira ki;kel_tek a tarsadalorn bekejet feldul6 bolsevizrnus ellen, hogy meg a
,-karzaton iil6 Villam Z. Fostert is aposztrafaltak es ot a bolsevizmus
topapjanak; neveztek -el, aki csak azert jot! el a .kenvenci6ra,
hO~14
llassa a sot'etben munkalkod6. voros ag'itlitorainak
munkajat.
Foster

.
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»elvtars«
lesrol -

Iatvan a fenyeget6 hullarnokat,
bolsevista szokas szerint,
Hissziik,

hogy a szolnoki

meg idejeben

rnunkassaq

ellepett

is rajon mar, hogy

a gyiicsak

keteszteny ^es nemzeti gottdolkozdsti vezerektdl vdrhatja erdekeinek ^onzetlen es eredtnenyes vedelmet. Mert fontos egyesek szerneben a munkas hitetlenseqe ? Mert az _ilyen munkas kez.iikben
yak eszkoz
sajat;
celjaik meqvalositasara,
Pedig a· hit nem veszi _.el a munkas boldoqsagat, hanem meqdrzi, ha van; meqnguqtatja, ha nines. Hiv6 ember.
· inindig kozelebb van ahhoz, arnit a megnyugvas
es beke szo maqaban
· foglaJ I Barcsak a karacsongi
Kisded munkastestvereinkhez
is bejuthatna kegyelmevell

.
AJbelga tronoroldis hazassagahoz. f\ lapok hirtadtak a belga Jronorokos
hazassaqarol, aid 'sved kiralyleimyt
vett el;
akivel a hercegn6
protestans
leven Stockholmban polqari
hazassaqot
kotott. ^Ez ^a beallitas azonban Ieqalabb ^is tokeletlcn. ^Az' iqazi eskiiVo.
ugyanis rogt6n utana Brusszclben
tortent katolikus
templomban;
a.
Szent Gudule-szekesequhazban.
J\ belga katolikus nepet igy is kel ..
lemetlenul erintette ~ kiralyi csaladban Iortent vegyeshazassag,
bar ae
teljesen ^
a katolikus Egyhaz Qloirasa -szerint
torrent.
Belgiumban
es.
^
Hellandiaban
uqusnis a katolikusok
a vegyesl:Jazassagot
minden' k6· fulmeny kozatt a veqletekiq keriilik -, f\ belga plispold ker egyetlen tagi8l'
sem ktildott ^
a tronor6kosnek
szerencse
kivanatot,
Eqgebkent
beszelnek mar a tronorokos, nejenek a kozeljov6ben
varhato katollzalasarol
is; .
A g6ti.ka torttmete
reg qotika!
tettek,

kialtitaat

rendeztek

bogy a koz.ep europai

nem is nernet

fOldon. hanern

ban Pragaban

letes u~tek.

eS.8

kassat dam. Becsben nem- ~

s ez alkalommal
g6tika

legregibb

Magyarorszaqon

Akivel ^a beke jar.

a szakirok
epiteszeti
Kassan

megemli:"
remekrmive-

es Csehorszag-

J\ rainavideki
^

Binqgnbcn
[Koblenz
mclletf nernreq nepgyiiJest tartottak, mel yen clhataroztak, hogy eltavo-Iitjak
rudesheimi
Gerrnania-szobrot.
Ez harciasan. fenyeget6 mozdu-·
latot tesz a francis hatar fele. Meg haboru
el6tt erneltek.
Helyebe:
nagy Krisztus-szobrot
allitanak, rnelu a beke kiraJyat
juttatja majd a
szemleld .eszebe. Boldog ^
a nep, amely ^
a beket [ezus altai keresi,
mert »bekeseq a joakaratu cmbereknek!=

a

\

.
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Ahon nan az orom fakad
az nagyon kulonos Iorras. Partia ninesen, medre se. Ugy valahogy a
melybol tor elo, de hogyan, ki nem deritheto. Egyre buzog es -rneqse
zavaros. ^
Sot ^
ha leesendesill, akkor kezd kristaluos szinebdl, tavaszias
hamvabol vesziteni. Valarni szakadozik a rneluben es olyankor szemlatomast derill benne minden. Felfordirlasalbol is a dalos pacsirta
szall fel.
Rejtelues lepel borul ra, mintha Ieltenek titkat, Fatgolos lenge
odalibben, ahol legjobban varjak, Mindenkiben el kepe es senki se
foghatja meg. Akkor libben el, arnikor szinte kezilnkben.
Elerhetetlen
.es rnindenhova eler, Boldog areok vonasain hullamzik es sirok konynyein csilloq: Ninesen el6tte korlat es isrneretlen a tavolsaq,
val ami
meqis ugy elzar tole!
Ugy vonz, homl legyozhetetlen ^es meqis annyi helyen vesz-.
tes. Pirkado hajnalnal ekesebb ^
es harmatos viraqal ^
is udebb, ^de csak
-ott, ahol szeretik, Akkor aztan bugyog belole az elet draqa cserrnelqe
es szercncses, aki csoboqasat hallgathatja. Nala megpihenni
menny-orszaq, hiszen eloiskolaja. Aki ra figyel, boldog halando, mert a halhatatlansaqot szepiti onrnaqanan.
Mikor a Folscqes eqi lakat elhagyta, vele jott, Labanuomain
lepkedett, hogy sohse maradjon el tole. Itt suttog lenge lenqe : illataival betelt rna minden. Milyen j6 annak, akinek szive rneqerzi, mit
jelent ^az isteni Iorrasok kozcleben feludulni es az uj elet vlzebol Iolmaqasztosultan inni. Barcsak sokan jarnanak az ororn Iorrasaihoz ! mm.
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