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Mikor a kiiszobon' allunk ....
vesz erot rajtunk,
mikor a mult ajtaja
bezarul es az ujev ktiszobere lepiink. MogotHli'lk a kuzdelrnes ey, mely lepergett,. de minteqg tavolt visszhapgjakent bug Wliinkbe uj nagy haranqunk
meltosaqos zuqasa.
Minha uj elet zsendulese
rezeqne lelktinkbcn . . .
0
}\z elrepult esztendo f61e,mel61eg hathat rani" hiszen
mindermel ekesebben bizonuitja,
mit tehet , a -lelkesedes
es
a komolp aldozatos munka, Me.gindulasok ,na,pjaH eI.tiik.
]egfalak doltek le elottunk es szebbuld jellernek vonalai
bontakoztak
ki a ketkoznapi kodbfil.
Me'gmozduJt a katholikus lelkek JegbeJseje
osszetort a, jegpanceJ, mely a ferfiakat
a krisztusi nap
eltak arta. Orornrnel neztuk, mint fiirodtek
meq nerncsak
noi, hanem ferfi lelkek is a biinbariaJ leJekment6 ~iirdo:"
jeben.
'
M.eghat6das

,

,

es

'klol

Kozeledtlnk 8Z Urhoz!
}\ lelkek erzJk, hog!) a Mes. terrel tolt6tt percek pe~ejebol s~,gffrzik az -xg,azi derii. JeIsz6 hangzik nem HZ- ajkakou, 'hanem a meggyozodeses
leIkekben:
Vlssza HZ el.tet6 tohoz, Krisztusl:wz!
Erd, b:a...

llra 1500 K.
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torlto szeretet utan szomjuhoznak a szivek. Erzik, hogy
a katholikus elet nem puszta beszed, .nern ures szertsrtas,
hanem ontudatos, szep atalakulas a krisztusi jellem, szellem
es gondolatok szerint.
.
Nagy tornorules korvonalat raizolodnak ^Ie elottilnk. ^l\
tabor ~odos arnqalbo! szep lelki:i emberek allanak elenk :
csatakra edzodo egyenisegek sora. Pasztortuzek
^A szellemi
lobcqnak, hogy a fAz6k kozejiik szallinqozhassanak.
Kis
mecsesekkel

szivukben

tornek

at

ezer . akadaluon

a

pusztakbol
el5keriil6k,
hogy vegre az Elet forrasainal
megpihenhessenek.
Szep viraqok nuilnak Krisztus vizei mellett ^a szcnt
aldozas
elevenit6
kegyelmeibol.'
A liliomok teherseqe
ragyog Ielen k es a tearozsak edes illata vonz.
.
/ Uj tavasz pezsdiil az ujevben es mi boldog remennuel
varjuk a lelkek nuiladozasat.
Kilebbermek a josag angyalai es a katholikus lelkek
toborzcjat -fujjak: Egybe! egyhe katholikus tabor' E«~g
volt a huzavonabol l Tegyetek Ielre felelmet es merjetek
a szep katholikus hitert mindenutt sikraszallani I Vallvetctt
munkara van szl1kseg, nem blralqatasra ; egymas tamoqatasara es rettenthetlen osszetartasra!
A hit tettekbdl el, a
szerelet HZaldozatot novelik, boldoqsaq kuzdelembol fakad.
Mikor a kiiszobdn allunk, Krisztus fele iranqodunk.
Jojj Urarn Jezus, vezesd e szcntevben
munkainkat, csaladainkat.
mm.

a

Boldog ujevetl
, Testverek I
Mikor a [osaqos ]\tya Isten vezeUe a nepet, nem rozas ntakon
vezette. VizetIen helyeken, ^sos pusztakon keresztill ^vitt az ut. Hona ..
pokig nem lattak egy arnuatado f~t. egy korty vizet csoppento forrast;
semmi egyebet nern lattak, mint egg fustoszlopot, ejjel egy ttlzsuqarat,
de ezt jattak, ezt neztek folyton es mentek utanna azzal iii. torhetetlen
hittel, hogy hazat rnutat nekik ^a ttizoszlop ^es ^az edes otthon filstjet
hirdeti a filst egfele mutate ujja,
\

Tudtok-c
igy hinni, tudtok-e
igy vandorolni
konnyeld61
s6
,oldjen. csonka hazanknak?
Tudtok-e nem hinni a gyaval{ beszedjenek, hogy oriasok laknak koras-koriil,
kikkel nem birhat a nep : min
,3 zsido nep nem hitt gyava kernelnek ? Tudjatok-e
hlnni, hogy a nap
,megall Ajalon volgye felett, ^ha egy nep harcol
elveszett
honaert ?
Tudiatok-e hinni, hogy ahol elfogy az emberi remeng, ott kezd6dik
<,3Z isteni hatalom? I
.
Ha tudtok
igy erezni, akkor
boldog
ujevet mindnuaiunknak
^
^
.akkor lesz meg egyszer iinnep a vilaqon I
Mit Ielnetek kicsiny hitiiek?!
Volt ezen a foldon tatar pusztitas. Ember, all at, vagyon minde
elpusztult
akkor es a romok
felett csak egy ember tudott
hinni
Iehetetlenben es IV. Bela mint uj honalaplto
ujra megteremtette
a
orszaqot. A hit csodat tett.
Velt-e er6sebb nep a taroknel, mely egy kis legyintessel
torolt
el ^3 keletrornai
birodalmat
es Azsia, Alrika, Europa
harem vila
^
^
reszeben
lett urra? Annyi rnaradt akkor hazankbol,
mint egy ^uj hoi'
^
sarloja, de a megmaradt
nemzet
tudott
hinni es _nem tudott
meg
hunuaszkodni,
Krisztus neveben
ujra kinlzte a keresztet Hazaja
reg
hatarain s egy lett, n(lglj lett Magyarorszag.
Velt-e kernenuebb lane, mint amelyet a nagy orosz es hatalrna
osztrak vert karjainkra
48 utan ? Ernlekeztek-e,
hogy meg az iskolaban
.sern volt szabad magyarul beszelni, a fon6kban sem magyarul dalolni
Es akkor elment ^a magyarsag .M.aria-Cellbe Scitovszky prirnassal
hisz imadkozni meg szabad volt es oda tuzle a szep magyar
zaszlo
Naqqasszonuunk
Maria laba ele es par ev mulva szabad lett az orsza
es rneqkoronaztak
a magyar klralqt,
Hat most kimerem rnondani:
nem vagyunk ilyen nehez sorban
Regen min dig a maquarsaq
szivet teptek ki, az alfOld maquarsaqat
Ma ez maradt meg. Feltek ti draqa
Iajtaim, alfOldi rnaquarok
puly
medon
rneqtudnatok
ti lapulni
nern . bizva magatokban,
elvesztv
hiteteket a magyarok szent, nagy, ezer ev ota veda Isteneben ?
Fel a fejjel l' Elrnult, ami elmult I Jon a jov6, a boldog
ujev
melyben megrnutathatjuk,
hogy aki nern esUggedt lelku, aki hinni tu
HZ nem hal meg soha.
_
Hiszek egy Istenben, hiszek eg!!J Hazaban, hiszek e~f!l isteni oro
iqazsaqban : Hiszek
Magyarorszag
foltamadasaban
- hiszek
min
ebben, mert ezt az irnat alfOldi magyarok imadkozzak Atyaik Istenehez
Boldog ujevet testvereirn I
Ggoparhatma-Szentetompa,

Maria nazareti haza.
Irta: Dr. Halmos Ander.

}\ szentiras szerint a hetven esztendig tarlo bablloni fogsag utSltl
visszaterf zsido csaladok kozott volt David kiraiy egyket sarjadeka is, kik Bethlehemben es kornyeken, mint oselk hajdalilii
sziH6foidjen telepedtek Ie. Majd Heredes uralkodasa alatt {ialileabw
koltoatek es Nazaret .varosanak lettek lakoi.
Nazaret egyik csondes szegeny hazikojaban lakott [oakirn eg,
Anna sz. eletii . leanpukkal: Mariaval. Maria eleter61 irja sz. [eromos;
)logy a iparkodett HZ isteni es Ielebarati szeretetben <leqforrobb es 8\
a hazajukba

szivtisztasagban

leqtokeletesebb

lenni>

.Amidon Ielnott, a zsidok torvenyei szerint eljegyeztek legkoze-lebbi rokonaval: [ozseffel, a hagyomany
szerint Roma epitese utalt>
747. ivben [anuar 23. napjan. Es itt e szerenu nazareti hazban Idt \
testte csodalatos medon HZ Iqe, aki a nethlehemi barlanqban szuletett,
E nazareti hazat nagy tiszteletben tartottak HZ elsa keresztenuek
Szent Ilona esaszarne, Nagy Konstantin anyja fenyes templomot is.
emeltetett foleje.
'
1\ nazareti haziko cedrusfabol es teglabol epult s Nazaretben.
, 1291 ~ig allott, .A keresztenj, vilaq minden reszebol ezrek sokasa9ct
sietett ide, hogy lassa es csodalja a helget, a hova Gabriel arkanqga].
elhozta sziiz Marianak a Mindenhato Iizenetet, a meqvaltas es iidv6sseg, oromhlret - ·ilyen koszontessel : «t1gyvozlegy Maria mal asztta I'
vagy telies ...
1291-'ben Ptolornais, a nguqati hatalmak utolso vedofala a sz,
Folden szinten az egiptomi szultan kezebe keriilt. Mohamed hitenek
kovetoi elarasztottak eqesz Palesztlnat, kozben rornboltak, pusztitottak,
felgyutt9ttak a zardakat es ternplomokat,
Nehogy Maria szulohaza, a nazaretl haz, a keresztengek e drags
ereldyeje is a mohamcdanok rombolasanak aldozataul essen, a hagyomangok szerint csodas rnodon Nazaretbol Tersattoba (Dalmacla), majd'
1294~ben innen az ankoni keriiletbe Rekanti videkere, egy erdobe
kerult, .Az erda egy Lauretta
nevu gazdag no birtokaban volt. Tole-. nuerte a csodas medon odajutott nazareti htiz a «ofettoi haz» elnevezest .
.A loretto! hazat 1295-ben egy halomra helueztek s a katholikus.
egyhaz fejei versenyeztek, hogy Sztiz Maria szUlohl:lzat minel nagyobb
tiszteleiben resz esitsek, Sixtus papa szekesegyn8Z.z8 emelte, ~ kereszteny muveszek leqkivalobbjai pedig odaadassal es mely ahitattal dQIgoztak azon a marvang boritekon, amely e szent hajlekot ovezi .
e-.

..

•
E kegyeletes tisztelettel orzott hajlekot a kel'eszteny
rmiveszek
:ifegkival6bbjainak
festmenyei, szobrai akesitik. S rna is folkeresik a
;;l{(~resztenyek ezrel, hogy Sziz AUriat UdvozoIjek es kezpenjarasat
kerjek.
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Maradjatok ~~~k vtraqok!
Mintha a vinlg'Ok rneguntak volna viraqvoltukat : szeretnek nehaneha lehullatni a himport. 1\ szap sziromlevelek olyan kedvesen ovezik
"~ket es ol{ inkabh szikhik tolgyeinek szeretneaek
Iatszani. Az apro
'finorrtsaQok csondes boldcqsaqa! helyett nagy zivatarok 'kemeny tusal
,:.lIizeIegnek nekik.
Pedig oketo nem az orszaqutak rnenten keressiik, sem az utcak
hideg hetkoznapisagaban.
Kertunk otthonias rnelcqseqeben, otthonunk
^
-napsuqaras
levegojeben
legszebbek ok.
Mikor hamvas ^a gyUmolcs,
.akkor becsiiljUk leqinkabb: hamvas lelkil nok eletfink nyugtat6 oazisai.
Viragocskaknak is van szep hivatasuk: beillatozzak HZ eletet es
,erintetlen kelyhiikbOl az elet artatlan derlrje rnosolgoq ..
^ havasi gyopar nelkUI volna-e koltoien vonzo ^
1\
a sziklak videke,
,~Pedig az a Ielketlen 'kovek Ielctt virul, Irornba Ieketeseqekbe
visz
tavaszi Udeseget.
,
A hoviraq iittol'i a jegpancelt,
hogy hirnoke legyen az uj vilagnak, Aldatlan egykedvilseg helgett lukteto fejl6des fakad a ngornan .
..J^\z arc
red6i ^is elsimulrrak ^es a^ mosolu hullamai [atszanak rajta,
^
mikor a kopar, torzsek pici el6 hopelghek borltiak az agakat.
Mikor a borostgan
zoldjevel es apro Ieherseqeivel
felfut a ki'halt, korhado
agasra: szinte abba is eletet varazsol,
Kis enekesek
'huzodnak meq rajta es
^ vidamsaq .harsoq levelei kozil],
Ime a viragos lelkek ngllatkozasai I Kics! szepseqeken
keresztul
.szliremkeaik
leikilnkbe az ~let szeretete.
A szeretet pici szirrnainak
"edes illatatol ittasul az aldozates sziv. 1\z emberiseq kerges lelkuleten
.-8 tulvilaq tavaszabol
fakadt rozsak alaklthatnak sokat.
Viragok I t>riiljetek, hogy .Isten kertjeb61 vaggtok es oda vonzhattok. Le9!:len dlcsoseqtek,
hogy a szebb vilaqbel egy kicsit szet·hordhattok.
Mikor az eletre sotet f,elhok, borulnak,
boldoqsaqtok
iegyen, ha atcsilloghattok a borus egbolton. Mikor meginog minden,
. ~kkor se feledjelek, hog", a remeny viragai sohse hervadhaltwl<.
Emberek viragai I maradjatok, le,g,yetel{ esal>. ezuttw is Ids
-'viragok: nagy on nagy sziiksegunk van nitok I
mm.
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}\ vallasos neveles,
1\z embert
lekedei -szerint,
nevelesrol

nern kepesseqei,
tudasa utan iteljiik meg, hanem cse1\ XVI. szazad naqgtanitoja,
Calasanzi SZ. J6zsef 8';.
a kovetkezoket
mondja:

»Csak azt az embert rnondhatjuk emberileg tokeletesnek, aki minazt cselekszi,
arnit emberi, tarsadalmi es polqari kotelesseqeparancsol, llyen ernbert neveljetek sziil6k, ez legyen nevel6i
tenyke ..
denkor

destek celpontja.«

Emberi

nezetek es velernengek
nem
cselekedvinknek
folytonos
valtozandosaquk

lehetnek

Qlegseges
ervet
miatt, AlIand6
erveket, ..
indite okokat csak a vallas .nyujt; rniert is a neveles es vallas szorosan ossz~fi.igg6 egeszet kepez, Neveles vallas nelkiil csak kartqavarakat epithet, melget a Jegkisebb razkodas halomra
dont, Ezt lehetetlen
tagadni, mert az 'elet ezerszeresen beblzonqitotta es bizonyitgatja
mat
korunkban allandoan, hogy vallas nelkiil
van nevelt
ember sok, deIsten parancsai szerint ertelmezctt becsiiletes egy sines.
Vallasos . nevelest
csak az adhat,
aki maqa is vallasos.
Amde'
fontosnak tartom annale tisztazasat, hom) kit ertunk vallasos alatt, Iqen
sokszor hallr.ni azt, hogy:' »En j6 katholikus vaquok, .de igy, ugy stb.«
J6' katholikusnak lenni naquon, de naquon nchez es az az egy bizonyos, hogy az ilgcn dicsckvok tavotrot scm azok, Jli vallasos ember
szotarabol hianuzik a ,.de« szocska. 'liz iqazi vallasossaq el6 hit Krtsatusban, szcntseqenek. elisrnerese, [osaqabn vetett alazatos bizalorn, tanitasa szcrint eles es az 6 auuaszentequhaza tanitasanak es parancsainak f61tetlen betartasa.
1\z iluen vallasossaqra
epitett neveles l<6sziida:1 all, mcluet nern.bir felforgatni ./ a korszellern rornbolo viha rja &12111 •
1\ vallasos neveles ercdrnenue erose-i fUgg attol, hogy azt rnikorkezdjulr, melg korban kezdjuk el a kereszteng
erenuek ptantalasa: 9yer-·
mekeink lelkebe es hoquan gondozzuk, frjlesztjti!{ azokat,
./

Nemelu

sziil6k kcsore hagyjaK a ve Ilasos eletre ncvelest azonhogy a gyermeki
lelek keptelen a vallasi
igazsagok
meqismeresere,
merleqelesere.
Hanuszor halljuk pl~.: >tRaer 0 meg.·
imadk-ozni«,. vag!:! »Nem erti meg meg 6 azt, a dnlga« sib.
meqokolassal,

likik igy gondolkoznak,
nagy s neha helyrehozhatlan
l{art tesznek gyermekiik lelk.eben. Nem gondoljak n;eg, hO~1!J 11 kerf milveles.°
ntlkUI be fog 9yepesedni
es ·kesobb keserves
munkaba kerUI a kitisz ...

· v
l\ gyermeki lelek fogekony minden behatas irant. Gyorsan meg[ot-rosszat
eg~Jarant, s mivel a jo koti szabad cselekveseben,
termesze esen a konngebb rossz fog benne gyokeret
verni.
Mihelyt a gyermek ertelrniseqenek es eszrnukodesenek nerni [elet
adja, azonnal hozza kell fogni vallasos irangu nevelesehez.
A kisdedeket nemely sziil6k tornik versikekkel, tunder, mana; boszorkanumesekkel, Ugyanazzai
a faradsaqqal elmondhatunk
egy-egy rnesecsket II
ja Istenr61, a hatalrnas Istenrol, a mmdentudo Istenrol,
az angyalkakrol stb. stb. Ezeket meqerti a gyermek es ha nem is erti egyik-masik
dolgot, az nem ba], hiszen az ertelrni nevelesnek is vannak 6 el6tte
erthetetlen igazsilgai es szabalqai, peld.: az enqedelmesseq, lelekveslIelkelesi, etkezesi rend, melgeket nem ert meg, sot egyenesen iqazsaqtalanoknak tart, de azert meg senkinek se jutott eszebe, hogy az ertelmiseg i1y iranpu Iejleszteset
elvesse.
Kisded korban kezdjuk tehat a vallasos nevelest, hogy ezaltal az
ifju lelek telies egeszeb~n
rncqtermekengulven
erengekkel, . egesz termeszetesnek
lassa a kesobbi serdiiltebb
korban is az Istennel
vale
allando f'oqlalkozas szukseqet, Arnlnt kisdedkorban
elvetettirnk, kicsirn]
palanta,
kesobb
terebelues Iava lesz, csak iigyesen haszrialjuk
azon
eszkozoket, melyek ezen munkahoz szukseqesek.
a) l\ sziH6k peldaja, l\ 'sziil6k minden tette, szava, tukre legyen
a vallasos nevelesnek. }\z ifju lelek rnintat lasson szuleiben,
akiket
kovetnie hell cselekvesben, qondolkozasban.
Ebb61 kovetkezik,
hogy
II szulonek
valoban oly eletet kell fol'ytafnia,
amelyet
gyermeketol
titasa.
tanul

kovetel, Neki maqanak is imadkoznia,

ternplornba jarnia kell, szeretni,

Ielni Istent, mint rnindenek
f"ntartojai.
Jegyezze meg minden sziilo,
hogy a gyermek a nagyon j6 megfigyelo es mindenben
,igyekszik
8
naqqokat,
f61eg szuleit utanozni.
Vadfa pedig nem teremhet
nemes
gytimoics6t.
b) Ovas a rossz kornyezettol,
Hiaba
vettink [o maqot,
ha a
gonosz
azt orizetlen id6ben kiszedi, Orizziik hat gyermeku!lket
allandoan ; 6rizzul{ f61eg a rossz tarsasaqtol,
Neveljiik
6ltet oszintelmek
hogy a mit lattak, hal(ottak,
tapasztaltak,
azt nekunk otthon elrnondjak. Igy rneqlatjuk,
eszrevesszuk a lclkiikbe hullott karos gyommagot
es idejeben kiszedhetjuk.
Eg~ atuat, aki kiilonben iambor eletu volt, meqkerdezett
plebanosa, hogy hoi van a mala ca.
}\z olban, - hoi lenne mas hoi ?! felelte az ember.
- Hat a fia hoi van?
- Nem tudom, hoi csatangol most,
volt a vi:1lasz.
Lam, HZ atya tobb gondot forditott malac{ua, mint fiara. l\ malae
p

helure, mert feltette gazdaja.
l\ fiu pe«!ig szabaazzal mar nem tarOdatt a j6 ember.
Heiges neveles ez?
Mindenki
belathatja,
hogy. nem. 1\ .emberl
lelekert, melg rank van bizva, felel6seggel
tartozunk.
N-6.
nem

mehetett

karos

SOil csatanqolhatott,

Cserkeszeinkhez.
Fiuk I Midon HZ ujesztendo
kuszobere leptek, szeretnek nektek
. valamit mondani, de nerncsak
mondanl, hanem a rnondas reven a U
fggekony
lelketeket
a jovo nagy
munkaja
irant keszseqesebbe tenni.
[ol tudom,
nehez feladat var reatok,
biz om bennetek,
h091i
~mit maqatokra vallaltatok. azt most is oly sikeresen
fogjatok megcii_ani, rnlnt a multban. Hiszen ti vagytok ennek az agyontiprott
orszaqnak a talpkovei
s a ti feladatotok
ennek a meqrnentese,
Ti reatok var
a nernzet ebben a szomoru helqzeteben,
mert latla s tudja, hogy II
cserkeszfiuk
munkaja utan az orszaq feltarnadasanak
remenyviragai
ngiladoznak,
'

de

Fiuk!

orszaqban,

1\ ti szabad magyar lelketek nern lehet nuuqtorr egy olgan
ahova az esti szello csak az elszakitott vereitek sohajtasait

es jajkialtasait
hozza. S nern szabad tilrnotok,
en hiszern,
hogy
nem
is tiiritek, hogy azt a toldet, arneluet osapaink verfikkel- szereztek s
tartottak meg szamunkra, idegen nepek bitoroljak, Valahangszor latorn
napbarnitotta
arcotokat
s hallorn katonas lepeselteket,
az a meleg erzes
jarja at szlvemct.
hogy
nern messze
mar az ido, arnikor felvirrad
a
nernzetre a felszabadulas
hajnala,.
Dolgozzatok
fiuk, nogy megfeieljetek
a beletek heiyezett bizalomnak, s hogy a hazanak jo polqarai legyetek. Ne eleg ..edjetek meg azzal,
hogy eddig »jo' munkat« veqeztetetek. Dolgoznotok
kuzdcnetek kell
az elet minden nehezseqeivel szcmben, hogy mindenkor rnondhassatok
=jo rnunkat« vcqeztunk.
»[o munkat«
azonban
csak akkor
foqtok
vegezni,
hoqgha
ment
lesz lelketek minden rossz Indulattol,
amely
gyengiti
az akaratot,
S hogyha meqteszitek
kotelesseqeitcket
Istennel,
hazaval
es embeitarsaltokkal
szemben,
akkor blztosabban
valosul meg
hitetek:
Feltam~d l'tlagyarorszag!'
-g-c L g.

s

,,1\ jellemes ifju'',
Dr. Toth Tiharner legujabb
ifjusaqi konuve.
(Budapest,
1925. Szerz6 kiadasa. 244 oldal. l\'\Iirton
val. 1\lapara 7 K., amatorkotesben'
8 K. 1\' szcrzdnel
Budapest,
Papnovelde-u.
7. - 20 szazalek
enqedrnenq.]
}\ konyv

cimlapj~n

egb rokonszenves,

komoly

L. 23 raizarendelve-

arcu ilju

all, arnint

9
-elszant lendiilettel yeti
maqat
^
szelvesz kavarja a faleveleket,
sertes s vesz- k6zott rendetIeniil

szembe a^ tombolo
viharnak,
KorltIte
hullarnok
tombolnak,
de minden
kiall 8Z ifju, a jellernes ifju,

Talalobb cirnlapot
gondolni
sem lehetelt
volna
Toth Tihamer
'Iegujabb ifjusaqi
kongvehez,
mely a napokban hagyta el a saitot es
az idei karacsongi
kongvplacnak
ketsegkiviil
elsa ertekc.
«[ellemes
ifjakat»
nevelni a mai elvtelen,
konjunkturas,
nadqerincii
vllaqban,
ifjakat,
akiknek
nemes
elveik vannak ^s azokert keszek aldozatct ^Is
hozni ^
- ^
ki nem latna, hogy ^
ez ^
a vallalkozas valosaggal
istenszolqalat
:s nernzetmentes
I

'e>riiliink, hogy erre a nem konnyii feladatra
epen Toth Tihamer
vallalkozott,
akinek nevet a -Levelek
Dlakjairnhoz=
c. ifjusaqi konyvsorozat
nuoman ·(amelynek
ocR [ellemes» immar 5. kotete] szerte az
orszaqban tisztelo szeretettel ernleqeti a magyar ifjuSB9. S6t nemcsak
a maqgar, hanern
ugyszolvan
egesz Europa flatalsaqa, mert hiszen
.«}\ tiszta ferfiusag»
c. kOnyvet mar leforditottak
vagy most forditjak
nernetre, totra, hollandra, danra, portuqalra,
olaszra es ukranra,
oc}\ jellemes
ifju> az akaratedzes es jellernneveles kerdeseit dol-qozza fel az ifjusag szarnara. Felsorolhatatlanul
baan!j8gban
Ioqlalko.zik mindazzal a kerdessel, ami itt szoba johet [az ak aratedzes
mod[ai, rnunka, szenvedes, ororn, Iqazrnondas,
szorgalom,
szenvedeluek
stb.) Eloadasa valosaqqal lebilincseli ^a diakof
egyreszt
kcdves stilusaval, rnasreszt tornerdek peldaiaval,
els6sorban
azonban
a mai diak
^
lelkenek oJy paratlan mely ismeretevel
es finom szeretetevel,
ameluhez hasonlot hiaba keresnenk
mal irodalrnunkban.
Csodalatos
szent
-ihletettseg keuete ,arad szct a:konyv
lapjairol, szinte Iatjuk, mennyi
.szeretettel qondozhatja mar evtizede ez az Istentol
Ihletett lelek a
rea bizott ifjusaqot. }\z ifju lelek hamar kierzi,
hoi van iranta igaz
.szeretet es hoi csak rnesterkelt erdeklodes. Es Toth konuveinek az it
-sikere, hogy annak lapjair61 az igaz szeretet rneiege
csapta
meg a
magyar ifjakat.

Marton L. festornuvesz, aid a i{onyvet
illusztralta,
konqcnia'is
m~iveszettei
szolaltatte meg rajzban
a konyv
jellegzetesebb
reszett.
Boldog az az ifjusaq, amely Toth konuveibot tanul lelkesedni
az eszmenyi eletert. Nem volna szabad enqedni egy serdulo fiut sern Ielnoni anelkul, hogy e konuveket
e! nern olvasta
voll1a. Killonben
.«}\ tiszta
ferfiusag»,
«}\ muvelt
ifju» es «}\ jellemes
ifju» cimiieket
,az Orsz8gos Ifjusagi Irodalrni Tanacs HZ orszc]g vaJamennyi
iskolajajanak kOtelezo' beszerzesre
el6irta.
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, 1\ harangok
,

keszitese.

Irta : BLAZY LAsZLO

haranqonto,

Megjottek
az uj harangok.
Mar hirditik is a magasban
Isten
dlcsoseqet
es az ernberek aldozatos
Ielket, De elHJ par sort arrol is-".
hogyan alkot]a oket a gyarlo ernberi kez.
A haranqoknal
fontos, hogy eloszor meqallapitsak,
milyen hanqnernben keszjiljenek : durban vagy mollban. Azutan az egyes
haran~·
gok kozott az osszhanqot keresik meg, hogy szep akkordot
adjanak,
Ekkor xezdodnek atulajdonkepeni
munkalatok. EIs6sorban
a szorgos kezek elkeszitik sablon minta szerint agyagbol es teqlabol a haranq
maqvat, azaz a haranq belsoreszet. Erre jon ag!lagbol a harang vastaqsaqa,
amire
viszont a viaszbol : keszult diszitest, Iollratot es sz,
kepet

raqasztjak,
A haranq vastaqsaqat

kepezo agyag reteqet finom peppel kenik
agyagburok
keri.iL Ez a tulaidonkepeni
kopern],
Majd kiegetik a mintat, a mag es kopeny kozill pedig a harang
vastaqsaqat rneqallapito
agyagreteget
eltavolitjak. Ket reszt kapunk;
a haranq bels6 maqjat es a kuls6 kopenut negalivbOl azaz IoroitvaE ket reszt osszeillesztik az olvaszto kernence melJett lev6 godorbenJ
letornik es levei ik Iolddel
ugy, hogy csak a minta felsoresze latszik
ki a f6ldb61.
Mikor az olvaszto kcmenceben
leva haranqerc l<ella hofokat:
elerte, belceresztik
kis csator nakon a haranq rnintakba. }\z olvadt ere"
rneqtolti a haranq rnaqja es a kopeny l<ozott lev6 i.ireget es 24 oral
hules utan kesz a nuers haranq, esak csiszolasra
var.
'
fl l1yers ontvenueket
kiassak a godorb6l, rneqtisztitjak,
kicsiszoljak, A kesz haranqokat foJszerelik
es meg a 9yarban kiprobeljak. Csak .
.ezutan szallitjak oket rcndeltetesuk heluere,
hogy folszenteJesi.il{ utan,
fenn a rnaqaban
zcnqjek az fllkoto dicsoseqet.
be. E fole vastag

Hogyan ovakodjunk az lnfluenzatol ?
Most a tell evszakban Iepten-ngomon
talalkozhatunk
olyan em-·
llertarsainl<kal,
akik kisebb, nagyobb
rnequlilesrol,
vagy abbol szarmazo egyeb beteqseqrol
panaszkodnak.
Ezek kOzi.i1 leggyakoribb
az influenza, mely .sokszor €sak igen
enghe alakban jelentkezik,
de fejl6dhetik
abb6l sok mas iqen sulyos..
beteqseq
is. Eppen azert talan nem lesz erdektelen,
ha olvasoinkat;
roviden megismertetjiik
azon ovointezkedesekkel,
,mikent
vedeltezhetiink ezen gyakori betegseg
ellen.
f

Elsiisorban az ilyen beteqek apolasaval foglalkoz6k
elavigyazatosak lequenek. 1\zok, kik hajlarnosak a tudoba] irant, gyakran k6hOgnek, vagy konnuen
rneqhulnck,
gy6nge szervezetuek,
ne foglalkozzanak ilyen betegek apolasaval, ne latoqassanak ilyeneket, mert ezekrenezvc sokkal veszelqesebb lehet az influenza. 1\z ilyen ember keriHje'
a torneqeket s jol fel6ltozvp [arjon ki a szabad leveg6re.
.
Gpakran tapasztaljuk,
leqinkabb
holgyeknel, hogy most tell ida-,
ben is, bar j6 melegnek latszo teli kopengben,
de vekonu,
kivaqott
. clpoben es vekong harlsnuaban,
setalnak, vagy ami meg gyakoribb •.
most telen otthon is egesz nuarlasan, konnqen olt6zkodnek;s
a szabad leveqore, az udvarra
rovidebb id6re is igy szaladnak ki. Ez ellen
igen gyakran ke!l az orvosnak kuzdenie. Tobbszori figye!meztetese is.
sokszor eredmenutelen,
ugy, hogy leqtobbszor
csak egg sulqosabbinfluenza aran Ioqadjak meg' az illetok a [o tanacsokat.
Ovakodjunk tehat minden toWn_k telheto m6don a rneqtazastol,
mely oka rnindiq a rneqhulesnek, illetve az abbol szarrnazo
influen ...
zanak,
Egyilnk taplalo eledeleket, fol{ent tej, tojas es fozeleldeleket,
desohasern tulsokat, Az etkezesben tartsunk blzonuos rendszert s szanjunk ra kello idot : lassan egyilnk s jol raqjuk meg 8Z etelt, melu igy
job ban taplal, konnqebben
ernesztheio s a szervezetet
is erositi,
1\z erosebb szervezetnek
pedig nagyobb az ellenallo kepesseqe min-

denfele betcqseqek,

respektive

az influenzanak

lekiizdesere

s f611e-

pesenek
esetJeges meqakadalgozasara
is.
Kerliljiik
tovabba a tuler6s kavet, lzqato szereket,
ne ig!Junk
nagyon eros rumos theat es legyilnk mertekletesek az alkohol fogyasztasban es a dohanuzasban akkor is, ha az valarnelu beteg~eg :miatt
nines rneqtiltva orvosunk altal,
.
1\ gyomor es helek rnukodesenek rendbentartasara
fokozott qonddal viquazzunk s forditsunk ke1l6 goudot a sza] es fogak apolasara is,
f\kit zart helyhez kat foqlalkozasa,
naponta
tegyen
most telcn
is tiszta idoben [o rnelegen oltozkOdve
rendszeres,
lcqalabb
fel- t
oral setat szabad leveqon.
Lakasunk legyen tiszta, szaraz, [ol sze1l6zhet6 es a lakok szamaya! aranuos : egy szobaban
lehetoleq ne aludjunk
tobben s napkozben, de lefckves .elott kelloen szelloztessunk s ne fillsilk tuler6sen
8 lakast.
Eves el6tt mindig mossuk tisztara
kezilnket,
az esti lefekvesel6tti torzsig mosakodas me leg szobaban szinten iidit6 es er6sit6 habisu s jol alszunk utana. Utobbit kiilonosen 8zok tegyek, akik napkozben akar szellemi, akar testi munlaival
sok idot toltenek el - ~
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:a,z alvasra szanjunk naponta leqalabb 7 -8 orat,
1\z emlitett altalanos egeszsegligy,i rendszabalgok
betartasa '!1i,,'fien egyes emberre nezve sajat j61 felfogott . erdekebol
is l{oteiez:6.

~z~k ~Hal edzik szcrvezetuket es meqvedhelik
a teli evszakban olg
'9yakori lnfluenzatol, sot sok mas sulyos betegsegt61 is. Szellerni e!!_
iesti rnunkajuk is eredrnenuesebb lesz, mert a kozmondas
szerint is:
<Csak ep testben lakhatik ep lelek,»
Dr. T. B.

1)nnepiink.

r

Dec. 14-22-ig
valosaqos
zarandoklat volt ternplornunkhan .
..M.indenki szerette volna kozelebbrol
latn! a szentelgbe
helyezett
harangokat
/
20-an este erkezett meg Goszrnann Ferenc seqed-puspok
es Dr.'
Horvath Elerner titkar, kiket a plebanla es varos vezet6seg~ fogadott.
M,-egyes pUspokiink beteqseqe miatt nern johetett.
'
21-(!n mar 8 orakor gyiilekeztek a hivek, hogy a szentelesenejelen lehessenek, 9 orakor vonult be unnepelqesen fenyes papi seqedtlettel Goszmann seqed-puspok
ur.
'
Megjelent a megye es varas vezetoseqe, a kulonf'ele egyesuletek
zaszlokkal,
A rendet a tuzoltosaq es ' a rendorseq
tartotta
fenn
peldasan,
- Eloszor tortent a viz meqaldasa,
mellyel a harangokat
kivu 1beliH rneqrnostak. Majd a zsoltarokat
irnadkoztak. Azutan a puspok
meqkente kiviil-beliil szentelt olajokkal a harangokat, rnikozben min- -<iegyilmel{ nevet adott, Ezalatt a keresztanuak ahitattal irnadkoztak, 6zv. Lipoich Gusztavne es Kiss Paula a' Szentharornsaq
nevii nagyharanq, gyUllli Gaal Irnrene es Mihalyi Ferencne az assisi S2. Ferenc
es paduai sz. Antal nevii
haranq es Balazs Laszlone a Nagyasszonuunk es sz, Laszlo kira!y nevii kisharanq
keresztanuai voltak,
A szertartas
befejcztevel
dr. Horvath Elerner puspoki titkar
mondott
lelkes es ertekes
beszedet a haranqokrol.
1-\z imnepelqes
,iisp6ki mise utan meqlatoqatta
Goszmann seqed-puspok ur a korhazat es dr. ,Slighy Sandor vari igazgato.:·!elkeszJ.
1 orakor rliszebedre gyiilekeztek' a zarda cbedlojeben a megyei
es varosi elokeloscqek es egyletek vezet6i: Almasy Sandor f6ispan,
Al,e-xander Imre alispan stb. Ebed kozhcn szep latin beszeddel
udvQzolte fot. P. Tamas Alajos tartomanu
f6nok Goszmann
seqedpiispok u'r'1t es rneqkoszonte
faradozasat.
Majd maqgarul udvczolte
az egybegyulteket
es rneqkoszorne . Szolnok varos
kozonseqenek '
.aldozatkeszseqet,
amely ilyen gyor~an rneqvalositotta a haranqek S2.
,ugyet.

3:
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. Este 6 orakor a polqari Ieangiskola novendekei rendeztek . lIMUsoros el6acl~st a nagy nap em!l2ker. tematermukben,
amety szuknek
bizonyult a szep I{ozonseg betoqadasara,
}\ ~zerepl6k mindnyajan
~W'ermeki lelkiik baiossaqaval igyekeifek nekiink kedves estet szerezni,
December-zs- en fel 10 fete mar nagy csoportok
allottak MoriU
a templomot. Szlezak Laszlo haranqonte meg vasarnap visszautazott
Pestre. Rokonai es emberei: ifj, Szlezak Rafael haranqonto, Blazg,
Laszlo haranqonto es Franc Vince haranqszentelo mar kiszallitottak a,
harangokat a toronghoz.
Mindenki kivancsian varta, rnikent jutnak fel a magas toronyba
harangjaink.
Eloszor a kisharanqot tettek csiqara. Az elemistak, ~iilonosen a,
Barang-lskola
huzta fel nagy Ielkesedessel.
A masodik
harangot a
leany es fiu konqreqanistak, a nagy haranqot : pedig a legenyek es
fediak egyiitt huztak tel. Ennel mar jobban kellett vigyazni. }\ 'IH~t
kisebh szinte [atszva ment fol. }\ haranqokat le is fenykepezte Csizmadta Gyorgy fenykepesz.
Szepen is sikerUJtek. Egy darab flra
40,000 k. Egy resze e harangra megy,
Most csak az izgatta valamennqitinket,
milyen lesz a harangok
hangja. Vegre fel 2 ora fele megcsendiilt a kis haranq eles . hangja .
. 1\ harangont6k proba haranqozast csinaltak. }\ztan a harrnadike, rnasodike es vegen unnepelges buqassal megkondult a nagy is. Mintha
lelkunk melyet erintette volna, minden ki meqallott, az ablakok es ajtok
kingilottak : De gyonyorii! Beh szep l Sokan az utca kozepen maradtak veszteg, csakhoqq .maqukba
szivhassak ezt a szep haranqzcnet,
Egyszerre megeleveniilt a hazak halott torneqe : uj elet zengett belejfik, 8Z ercanqualok zeng6-bug6 melodiajabol, Valoban szepen sikerultek, Megerdemli a Szlezak-ceq,
hogy halaval emlegessiik. Azota elmult
az ejfeli mise, rnelure oly rengetegen jottek es mi ugy erezzuk, hogy
kulonosen nagy harangunk unnepl diszbe oltozteti Ielkunk, valahangszor rneqszolal,
A Ieliratokrol es egyebekr61 leqkozelebb.
mm.

.
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PLEBANIAI HIREK~

Piinkosd utan Szolnokon

., •••• -=:
i • :

:"....::

bermalas lesz. Ez alkalommal tortenik a ferfi kongregaci6 je10lfjeitfek unnepelyes telavatasa.
Januar 6-4n Harem klraluok vagy Vizkereszt unnepen siet~tt a
harem sz. kiralg a betlehernl Kisded Imadasara. E napon piispok
1\tyank rendeletebol
gyfijtes- less templomainkaan a pogany misslok
celjara.
11 harangokra meg lebet. 'sot keU is adakozni, hogy 'i1Z onit

14
is rendbehozathassuk,
hazszentelesek

J\ tanyaiakat

kerjuk, adjak at adomanqaikat

a

alkalrnaval.

is megindult a gyiljtes az uj harangok
beszerzesere.
l\mbrus Laszlo pleb. ur buzqosaqa folutan mar
meg. is egyezett a hitkozseq Szlezak Laszlo ceqqel, hogy 4 harangjuk
Saandan

Besenyszogon

lehessen. Gratulalunk.
Szajolban is ugy hirlik, hogy mozgalom kezd6dik uj harangok
beszerzese

erdekeben.

Orommel lattuk, hogy a karacsonui

imnepek

alatt miIyen nagy

PI. becsles szerint az ejfeli misen 78000 ember lehetett. Eqesz ki a keresztiq allottak, 1\ gyon6k kozott
is" orvendetesen
sok volt a ferfi, Killon koszonet
illeti az iskolak
szarnban

jartak szentrnisekre.

vezetoseqeit,
akik a tanuloiflusaq karacsongi
seggel voltak a papsaq scqitseqere.

gyontatas~mil

oly kesz-

J\ «Sport es Muveszet»
c. uj lapot szerkeszt
dr, Sebestucn
Mihaly. J\z idealists torekvesu es eqeszseqes
qondolkozasu
lapot
melegen ajanlluk olvasoinknak l
Olvasoinknak

boldoq-bekes

ujevet

kivanunk,

}\ bekuldott

cikkek ..

ral es l{onyvekrol leqkozelebb,
1l Constantin
iskola haquomanuos
pasztorjateka
22-en volt.
J\ranyosak voltak a pici ernberkek. Latszott, hogy hozzaertok
keszitettek 6ket ela.
.
1l templomtert es siportert Iskolak szinten ertekes unne ..
pelut rendeztek.
1\ szep [atek meIlett kiemeljilk _azt is, hogy a darab
Sziits Maria es Sebestqen Maria sajat szerzernenue. ..l\t\,eghato volt a
gyermekek meqajandekozasa
is.
, llz Ipartesttilet karacsonu esti unnepseqet
kiemelte a meleg
meqhatottsaq, ami mindngajunk lelket konnyekig mcqhatotta.

.........
.- ..
i.. • ..:
.........
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EGYESULETI ELET.

... ....
i •!
::.....:..

1l III. rend
eletrevalosaqat
beblzonuitotta a harangok
celjara
'tartott teaesteluevel, melyet P. Venn Jakab igazgat6 tiszteleter« rendezett. }\z enekszarnokat a lelkes III. rendi enekesek szolqaltattak, Beszclt
Zsiga Lajos viI. eloljaro, az enekesek nevebcn Repka Beske. Sikerul ...
ten szavaltak:
az ugyes ssavalo Gabo Maca, Repka Beske, Feher
Beske, Dobos Beske es Dorogi Borbala. Sokan [arultak az unnepseq ...
hez szeretetadornanqokkal,
Igen szep kozonseg elvezte a kedves estet,
1l ferfi koiIgregaci6 mindegyre kornoluabban alakul ki. Dec.
21-en kozos aldozassal
mutatta meg, hogy igazi katollkus lelkUletii
akar lenni. J\ gyiHeseket rendesen tartjuk, Meghat6 jelenet, mikor a
.meglett es fiatal ferfiak ajkarol egyforman szall eg Iele sztiz Maria
tiszteletere az ima, }\ gyulesek a Constantln-iskola liagytermeben fold ..
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-sztnten vannak : minden elsa es harmadik kedden este 8 orakor. [Un.nepnap a gyiiles elrnarad.
11. Barang-utcai elemi iskola szinten sikerult eloadast tartott a
barangok javara : 2 millie K. Rendezte Csomor Irenke a Mav. miihely
-sztnpedjan. Ki}!onosen a kedves enekszamok csengenek meg soka a
hallqatok Iiileben.
11. kongregaci6k
III. rend egyiittes ei6adasa december
:2-an Csite K.: Biro lcanuai c. nepszlnrnuvet szepen jelenitette meg az
l\csay-fele kar kozrernukodesevel.
}\ szerepl6k ismert iig!jes es mukedvel6k: Farkas Toni, Hasznos Imre, Saql Pista, Fodor Lad, Vinkler
Bela, Balazs Eta, Decker [uci, Gab6 Maca, Zelenka Aland
l\ rendezes Medgyessy Marqit tanarnot dicseri. Haranqra
[utott egymillt6 K.
llnyakonyvi beszamorc 1924-r61 a Ferencrcndi
plebania
teruleten : Ujszulottek : 615, eb,b6l fiu 304 es leany 311. Torvenutelen
·33. Halve szliletett 15 gyermek. Hazassaqot kotottek : 199 par. Meghaltak: 418, ebb61 ferfi 220, no 198. Vegs6 szentscqek nelkiil haltak
meg 17-en. }\ Szolnok-qgarvarosl
plebauian : Ujsziil6ttek:
152,
ebbol fiu 72, leany 80. Torvenges 112 es torvenutelen 36. MeghaJtak:
"192, ebb6l ferfi 83 es no 109. .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Dillamos szceeteseket <25
iauitasokat
gyocsan
<25
pontosarx es~Ko~o( szotid
acaK mellett

Paronay J6zsef
szobafesto

as

mazolo

legolcs6bb, legjobb
es legmodernebb
munkakat

Medgyesy

vcqez.

Laktanga-kdrut

2096.

.............• ~

~

Geza

sa~eet6, 1Jet?eb~utca 2385. sa.
Ugyanott iaa6tampak cs
cstllacok kapf)at6k .
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HARAN6LAB6yAR
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BUDAPEST, VI., FRANGEPAN-UTCA 77. SZ.
(SAJA T HAzABAN)
TELEFON~szAM 139~62.
A nyugati p. u.-t61 indul6
BUR vasuti "Orhtlz" megtll16hely.

Az 1900.evl parlsl vllilg-, az 1921.
6s 1928. vas es geplparl klililitason
arang eremmel kltOntetve.
Szamos egllhiui ellsmerli level.

A. B. C. J. kocsik.
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Istentiszteletek,
I. 1\ fcuenerendi ph~baDiai
ZI) Minden vesarnap : (VtJsdrnapi
rind.) ,
R~gg(!1 6 6. szent beszed.
'" f~1 7 6. enekes szt. mise,
»
fel
o. csendes vagy enekes szt. mise.
ID. Q. i 6. HZ' elemi iskolak (sendes szt. miseje,
9 O. szerit beszed.
» • Iel 10 o. enekes
szt. mise
a nepert,
» fel 11 6. a polqaristak
es

a

lI>

tanoncok
»

csendes

szent

mise]e.
feI 12 o. csendes szt. mise
szent beszeddel,

reggel 6 orakor szent beszed helyett. enekes -szent mise, a t6bbi a
sdrnapi rend szerint.
(,') Minden vasarnap d u. 3 orakor litania. Es pedig:
I-s6 vasarn.. [ezus szlve tiszt.
Il-ik »1 orai szentseqlmadas.
III-ik » Iorettoi litania szuz
Maria tisztcletere
utana szent
Ferenc III. Rendjenek
havi gyUlese szent beszeddel.
IV-ik vasarnap lorettoi litania s
b) Unnepnapokon

va-

utana a Rozsafuzer tarsulatnak
havi gyiHese szt. beszeddel,
d) tTnnepna.pokon es esetleg V.
vasarnap d. u. 3 orakor loretto!
litani a sziiz Maria tiszteletere.
e) Minden hetkoznap :
Reggel 6 o. csendes v. enekes
szt. mise.
»
fel 7 O. leqtobbszor
enekes mise.
»
7 6. csendes v. enekes
szt. mise.
»
8 O. esendes Y. enekes
szt, mise.
f) Minden kedden 8 O. =szt,

nagytemplomban.
Antal mise» ajtatossaggal.
Minden honap elsa pent., reggd'
ftl 7 O. szentseqkivetel
enekes
szt. mise es aitatossaqqal.
8 o. szt. mise szentseqbetetellel
g) Minden szombaton es unnep
el6tti napokon d. u. 3 orakor
lorettoi litania sziiz Maria tiszteletere, utana gyontatas.
h) Rendes

gyontatas,

aldoztatas :

reggel . 6 01'8t61 fel 9 oraig.
Vasar- es linnepnap reggel 9oratol d. e. 10 onlig lehet

gyonni.
i) A betegek latoqatasat lehet6leg-

a reg gel e oral szent mise
alatt [elentsek be kedves
hiveink. - Vasares iinnepnapokon .z: ternplorni gyontatasok miatt - a beteqlatoqatast lehet61eg keriiljiik.
Sulyos beteqekhez
barmikor
megylink.

II. Saolnok-vart templomban.
Minden vasar- es iinnepnap d.
e. 9 o. enekes szent mise szt,
beszeddel,

D. e.

to csendes szt. mise szt.

beszeddel
szarnara,

a

kozepiskolasok

III. Szolnok-gyarvarosi

tmpl,

Minden vasares imrrepnap,
d. e. 9 o, enekes szt. mise
5Zt. beszcddel.
d. u. 3 orakor lorettoi litania
szuz Maria tiszteletere, \
RendkiviiU: JBn. 4-en Jezus nevenapja. tlnnepi rend,
.
Jan. (Hill Haromkiraljjok iinnepe
(Vizk~res-zt) sztnten iinnepi· rend.
R haaszentelesek jan. 6~t61 kezd6doleg egeslr [anuar h6 vegeig tartanak,

HITBUZ6A:LMI ES-TARpADALMI
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Szerkeszt{is~g "ts kiad6hivat«':,

Szerkeszbi :

U. exrfolyam 2. ~zaJl1
1925 januar

LAP SZOLNOKON.

P. Majsai, M.6r efm.'

he) 15.

Tarsszerkesztti

M8,gj81~ni~mindun hO 1. Bf15.

fBroRGf8Rdi

:

bltbania

Kiadotulajdon

fmnmndl

P. Haff.i,nszky BOlin:t~al(,lafl!l

SIOIOlk.
es :

zanda, lZIl~Jlok...

l\kik - menektilnek ....

...

V~llnal{,

akik eg.nek. a Vagyt61, hog,y j6 katollkusok ...
nak tartsak 6ket
Szeretnek hirtelcn fellobogni
es me~J
gyorsabban
klaludni.
Ott .lanqolnak,
ahol a tfizre nines
mit tenni6k -es ahol lang egetne, ott hanar elrantjak ujjukat. Csak finnepi ruhaban katolikusok : a munka oltozeteben restellik e,. szep nevet.
l¥\enekfilnek: lelkiismeretuk
ei6tt nem allhatna ~ meg.
Zaklatja
oket, ho.gy hitukert mit se tesznek.
Hornlokukon
sotetlik valami vonas: nem vallorn meg" hogy' j6 katolikus ', \

va.Q:ijQk.

JaB rue~

g;!:Jav.&k,
a hit, a saeretet.
,
K\feJ,~

kit;l~vet~eaek!

rnert

9y:o,nge, ami belij;! os~to.kel:
J\z aldoaatos, hitlqii rnunka e161 ,el'tiinneR,
ha gunyos:
mosolg
v'B,9'H csipds megjeg~zes'
I1.yila eri o~.~t.
~ Ezer,
ilyenko'r a me'ntseg: Nines' iddm.. nem ~ertek hczaa, k.ev,~s,
a tize,~s, ren,get~,9. a g.onq . .. Am .hogy ll· fen!lQzes" a
e~llog6~ vU4g,a.~!ln ra.Q:yogjan,ak, arra mindig akad ido is,

penz is, kedv- is .
NekilendiHesei·k
ereje
inkabb, a gya,va
fllMsb,C;JQ
et'~
t-;
el tet6fokat·. JQf~l'e itlinyodlJ~,
s>~holgyse,\~eJ;jJ.ek.
I?~diig 0,
•

~
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gyavasagtOl szabadulni edesebb, mint <I szep vilaqok hivo
szozata el61 elfutni.
Mit feltel<, ti kicsinyhitiiek? Nem tudjetok, hogy ep
azok elott . legkisebb becsiiletetek,
akiknek kedvcert a
jatol elijedtekP! Lenezzak a gy,l\nH, a gerinctelent; a ferfi,
az 'eros' nem meqhunqaszkodasbol
el. }\ bazaltbol
szikra
. pattan, de nem enged.
Vannak lelkek, akiket ^a melyseg megijeszt. Guenqenek
erzik csolnakjukat, }\zt hiszik, mindjart elmerulnek. Sipitoznak, nehogy a nyilt tengerre vigyek 6ket.
Szerein6k az ilgeneket a melysegek fele eroszalwlni,
hadd lassak. milyen riHls ott az elet. Masl\ep hallqatjuk
ott, mikent zugnak az orok elet hullarnai, Valahogy onnan
eltorpul ^az elet es
huzavonai ' gyermekes jate^ kicsinyes
koknak latszan ak.
Ne menekiiljiink a munka, az aldozatok e161! Ugyis
meg kell 6ket hoznunk. }\ katolikus le_gyen mindenben es
mindenutt bator katolikus Krisztus hitvallokat ^var ^...^ ^ mm.

Beke, j6jjon el

8.

te orszaqodl .

Irta: Radvdnszky [ozsef.

'

1925 ... oly szarn, mely el6tt rneqall minden qondolkodo ember.
l\ki rneqerte az elmult, 25 evet, csak sirva tekinthet vissza, mint rossz
alomra. Hiszen feldtilta az
a csala^ elet leqszebb remenyeit,' szettepte ^
dok kotelekeit es ezerszarnra asta meg a sirokat., meluekben egy-egy
szeret6 sziv alussza 'hosszu almat,
.
.Nekunk, - maqgarcknak
igazi onvedelmi
harcunk
volt a vllaqhaboru. Es hogy elbuktunk, \!!elli '8 magyar vltezseqen, nem a magyar
aldozaton. mulott
....', Nem is ' gy6z6tt le bennUnket senki; legy6zott a
,
kettos , Iorradalorn es a roman meqszallas,
mely elvitte mlndenlmket,
sot meg a kenueret is kivette szankbol, Es a «beke» is 'hazank testet
darabolta szejjel ... '
.
'
.,
• .
Akik nem erteK meg a 25 evet, azok bizonyos felelemmel, gyer ..
meki megillet6dottseggel neznek e nagy .szamra i 1925, mint a g'yermek,
aki el6szor jut anyja karlan Isten hazaba. Meglepl. az emberek
kornolqsaqa, Isten kozelseget erzi meg az, imadkozo arcokro) es ,edes ..
anyja peldajara
onkentelenlil is osszekulcsolja
kis kezet; mert erzi
hogy itt szent helyen' van, s itt Jezuska szeme tekint Ie ra,
.

1.
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En magam is ott latom
szentev hoz meg szamunkra,

a szamon:

1925 -

a beket,

amit

a

Nem a haborut koszontjiik, hanern te utanad kivankozunk,
te
~des beke l» - enekelte a koltd. Es mindenki vegig, vegig enekelte
ezt a verset az elmult borzalmas id6k alatt. Valamint a rnatroz megfesziti szernet, hogy miel6bb meqlassa a partot, ep ugy az emberi
szellern, az ernheri vagy figyelme esak egyre injnyul: a bekere.
Dehat

mi az a beke, hogy ugy vagyunk utana, mint a virag
utan ? I . Az elme dertiltseqe a lelek nyugalma, erkolcsi
egesiseg, a szeretet elattarsa, NHugalmas szabadsaq es Istennek legdraqabb ajandeka. Mert ahol Mke van, ott van elet es boldoqulas ; de
ahol beke nines, ott rna Is hare es nyugtalansag dul.

:a harmatcsepp

=Bekesseq a joakaratu embereknek,» Ez Krisztus programmja. Ezzel koszontott be a vilaqba, ezzel kezdette meg az ujjaepites nagy
munkajat, Altalanos beke I Ez Krisztus evanqeliumanak
jellege. f\
monda szerint Buddha ngornaban vlraqok fakadtak: jezus nuoman vaIoban a beke viraqai virulnak. De mikor kezeben tartja kedves ajandekat: a beket, azt akarja, hogy el6szor sziviinkben legyen meg a
nyugalom es a beke. Ott vivjuk meg a legdics6bb es leqaldozatosabb
szabadsaqharcot, Es amikor majd a lelek talpraall es iqazan elmondja I
Hiszek Benned, kovetlek Teqcd, Uram I - akkor jon el Isten foldi
orszaqa : a beke.
Vissza kell tehat -tetni a nemzeteknek
Istenhez, vissza vallasos
tiszta elethez, ha azt akarjak, hogy fejiik feWI elvonuljanak a
veszes Ielhok es a deriis egboltrol Isrnet az isteni aldas, az edes beke
es meqeleqedes napja suqarozza be a sziveket, csaladokat es nernzeteket. ,
Ezen bekeert imadkozzunk Istenben megnyugvo lelkiilettel mindenkor : a nyugalomban e.S; fajdalomban, a rnunkabarr es kiizkodesben :
Hissziik, hogy a «Magyarok, Istene» meqeleqeli a faradsaqos munkat,
a sok konnget es kiontott vert, a kialudt fiatal eleteket es a veres
barazdakbol
harnarosan ..szarba ~o~ken a bekenek -.olyannyiva vart
szivarvangszlnu v~Gaga.
"
i.:

~s

Oh kis [ezus! Add,' hogy "az igaz~ag' es bekct me'g'cS6koljak egymast, mert e bekecsok ngornan . szall a npuqalorn es boltlogsag a
nemzetek szivebe.· ,
Oh beke, jojjon el a te orszaqod I
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l\ssisi Szent Ferenc harmadik rendje.
Irta: P. Utiyi Bernerdin

DIm.
,

katolikus ernberek tornoruleset jelenti, akik assisi S2. Ferenc
eloirasa szerint az egyhaz jovahaquasaval
ohajtjak az evanqeliurni
szellernet hiiseqesen megval6sitani.
A. vilaqban elnek, de a Ierences
szellernben. Neill ha91:Jjak el testiikkel a vilaqot, de szabad tole lelkiik,
Benne elnek, hogy kovasza legyenek; mint evanqeliumi szellern bator
kovetoi es terie~zt6i.
Feqgverzetuk : alazatossaq, mertekletesseq, murikaszeretet, allapotbeli tisztasaq,
alarnizsma es Istenben gy6kerezo Ielebarati szeretet,
eros hiterl es tarttorifhatlan' bizalmon alapulo imadsaqos szellern. Masszoval: a krisztusi szcllern egyszeriis.egben es igazsagban.
}\z011

."

~

t·

,

Nern csoda, hogy ilyen szellern apolasa altai a III. rend az
cmberiseq nagy meqrazkodtatasaiban
egyediili enuhlto, n!:l_ugtat6es uj
eletet, kedvetado kovasza volt a vilaqnak,
A. III. rend nern jarnbor tarsulat, hanern rend, mely a zardabarr
e16 I. es II.. rendnek kivaltsaqaiben, kegyeiben reszesul. XIII. Leo papa:
az ~gyhaz vjtez~epo csapatanak
nevezte, mely a bijn ellen mindiq'
batorsaqqal yette fel- a harcot. 1\mint a lovagrendek a hitetlenek ellen,
ugy kiizd a harrnadik rend a bun ellen.
.
.Am nerncsak a multban, a jelenben is nagy hivatas var a terciariusokra (III. rendiek]. A. tarsadalrni es lelki bajok osszekuszaltsaqaban
csak szerafi szerettol ego lelkek mernek es tudnak a sebekre balzsamot .csepcgtgtni,
.
Nagy ernberekre van rna szukscqunk,
akikbcl nagy es meresz
gondolatok
szuletriek es akiknek belsd tartalmuk is van eszmengi
el~tr~. E~re p~pi~ 9~ \~~f.~
19rcl~r!US"rrey~l~s k~pez.
~~lfo~pon:
N:~m~tQrszagban, Hollandiaban.. [uqoszlaviaban
a
k<!tol!~L!smq~g~llrpal< l£gS?,~rvezettebb 6rhelyei a harrnadrendi kozseqek,
~~l~!iik k.fr.iiin~~ ki a szervezo es mozgat6 ei;<1)k.
is.
. - ."
Franciaorszaq es Belgium szeminarfmnal a terclarlus szervezkedes
vilagit6 faklyai, mert ott az ifju levitak kivetel ncHkiil spirifualisukkal
es f6paszto[u\<kal
~gyiitt Szent Ferenc, terciarlus zaszloja 'alatt aUanak.
}<, (
I.t

•...

..,,:.if

.

_'-"~'

•

<,

.
N~tTIetprszagban ~,s Olasaorszagban mar vannak egyetemek, ahola
assisi nagy Szentjenek es ~~ 6 mindig modern szellemenek meqismer-'
tetesere .es becsulesere kulon tanszeket 'allitottak.
•

• J-

I":_ (

... ~

,;;.

~...

Csak .epen a magyar katolikusok [az intelliqencia] felnenek onmagukat megtisztelni 'az~l!~l, h29y £!? as~isi nagy Szent terciarius
rendjet felkar?ljak es kebelebe lepjeneK?!
0'

°
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Maguk a protestansok (Monod lelkesz Parisban 1924 aprilisaban]
::Sz. Ferenc III. rendjet kezdik utanozrii: a <szemleldddk» egyest1letet
.alapitcttak, hogy vallasuk meddoseqet pdtoljak.
Ha nem maqunktol, leqalabb a nyugat katolikusainak
peldain
buzdnljunk fel es vegyiik keziinkbe az Assisi Szent hetszazeves tisztasdymii iaszlajat, hdgy. a' tarsadalmi, csaladi es egylmi' bajok egetvero
jajjai k6z6tt is rernenrigel nezhessunk az igeretes krisztiisi j6v6 feie ...

Az Or j~~tts 'd.iadalfi 1\msterdainnan.
Irta: Dr. Toth Tihamer,
Azoknak a reflekszioknak,
amelyeket a mult evi julius 23-27.
]\:6zt Amsterdamban tartett XXII. nernzetkozi eucharisztikus k~gresszus~
hoz szeretnenk fiizni, nem adhatnank talalobb cimet a fentinel. Az a
n'ehart!:i nap igazan
Ur Jezus diadaia volt; HZ euchatisztia kaprazatos unneplese egy ~ivatalosan protestansnak tartott orsz~g f6varosaba~!
..Mikol' rni maroknqi magyar papok, akik resztvettunk ezeken a bensoSeges unnepseqeken, 'felviIlanyozott lelekkel .es gomolygo irnpressziok
-t6megevel Budapestre visszaerkeztunk, szornorusaqqal lattuk, hogy
.kat.. Eg!:Jhaznak errol a vilaqraszolo fonseges esernengerol itthon aliq
·tudnak valarnit.
Jelen sorok terrneszetesen
nern potolhatjak az elmaradt hirlapi
dkkeket. Honapokkal az esernenq utan nem is volna -ennek aktualitasa .
.Mind6ssze azt a celt szolqaljak, hogy egyhazunk szent iinnepe muljek
el f616ttiink sem ngomtalanul es az, Amsterdamban nyert benqornasainkon elgondolkozhassanak
azok a magyar paptarsaink
is, akik nem
vehettek reszt a gy6ny6rii napokban.

az

a

11 kongresszus

*

szinhelye. Miert valasztottak

epen ezt a- migy
'tobbseqeben
protestans varost, holott Hollandiaban mas nagy, [oreszt
katolikus varosok is kinalkoztak,
sot versengtek volna ezert a rneqtiszteltetesert ? (pl. a kat. egyetem szekhelge, Ngweqen vagy Arnhem
ks Hertogenbesch stb.) A megtisztel6 valasztas els6sorban nem nagy
forqalma miatt esett Amsterdamra, hanern eucharisztikus multja rniatt,
amelgrol mi itt a tavolban eddig alig hallottunk valamit,
Pedig a hollandok - egy regi csodas esernengbol kifolyQlag meg rna is buszken nevezik f6varosukat <az eucharista varosanak» es
- csodalatosan hiiszkek erre a nevre. XI. Pius papa kulonosen szerencses
hurt iit6tt meg, mikor a kongresszushoz
killd6tl iidvozld soraiban is
hivatkozott
erre az esemcnure : <Spiritu praesentes et corde, apertis
amplexarnur
brachiis,. copiosisque bonis fortunarnus coelestibus
vos

·

,

omnes, quibus contigit, ut ob Conqressurn Eucharisticufn,'
I

in

civitate

mimirum per .S. Sacramentum

perquam

1\msterdaIllf ..
.celebri, .dilectae

Bataviae gloria,'\ habendum. feliciter eoadunamini.»
.
·1345 marcius 15-en egy providealt, amsterdaml beteqen - kevesbeteg mellett 'alIa ~
I
assz.ony az ege.sz hanyadekdt a, szobaban al1~. kmldall6 tilzebe dobta,
Masnap reggeJ, mikor Iel akarja szitani a tUzet" megd6bbenve
latja, '.
hogy a tfiz .~eg eg, s a lanqok .kozepen ot,t;J"l.beg sertetlenul, femmet
ovezve a szentostyal' (eit a jelenetet ~ abrazblja ~ euch. konqresszus
tagsagi ertpe is). }\zonnal. kivette a langokbOl, betette
egy' feher
vaszondarabba, a vasznat egy szekrenube helgezve, szaladt a tegnapi
papert, A pap titok,ban _{kiseret nelkiil] visszavitte a szentostgat
a ~
templomba.
Hanem masnap, 17-en,imeginf ott volt az pstya a beteqszoba s:Zekreny~ben' a ,yaszQIldarabon .. Erre iIZ egesz v:a~ps papsaqa. e~
rengeteg n~p9yult a .haz el~ es f~klyakkal, .elW,kkel" p,ornpaval kiseneli'.
vissza a szentpsy'af a. ternplomba, }\ esodas', esmn.eny nil:ere, me!yet a,
varos maqisztratusa is hitelesitett ~s. egllhazilag 'is meqvizsqaltale;'
-evr61-evre nagyobij tomegek. jotlek Amsterdamba s a csodas szentostya elott. (<<fiet~<lera~ev.t van .JIilirakel) sok gy6gyulas tortent, l\ regi
kronikak tiz es tizezer zarandokot
emleqctnek minden evfordulon,
akik resztvettek 8 csodas~os~!:Ja korrneneten.
131:l5-tol 1578-ig .evr61eyre egyre nagyobb' fennyel ismet16dott ez a processzio ' a csodas
saentostuaval. Rengeteg tome£! az utcan s ablakokqan, sz6ny~gekkelf .
zaszl~kka), ;~ir~gga,l di.~ri~~tt,_hazak . ;;' ' '.,
""',
" .. '" i',
'1578...han a l'ef()rm~ciQ aztan elpl;lszUtoH., mirIdent:
Elvette ,8Z'
osszes kat., templQinokat,s betiltott minden egytllh:i kormenetet (ina
sines meg rneqerrqedvel], es senki sem tudja, hogy a rettenetes zur, zavarban~ hova .lett a csodalatos
ostga,
•
.,

sel a provizi6, utan "_.,,.hanyasi roham vctt ergtt.·J\

._-,...

1\ konqreqanista hivatasa.
A konqreqanista hivatllS3, .szerint f,tsI6.~Szuntelentll nezi a tokc-::-:\
letesseg orokervenyu
eszrnengkepet, a, Sziii i .Anyat, .ho9B ellesse a'
vonasokat, amelgek szeri!1t sajat-Ielket :atalakitja.··'
>

1\ kongreganista-

szobrasz, .Nern ata;1jjbol,' ezustbol, niarvangbol
ebenfabol keli neki szobrot csinalnia, hanem halhatatlan Ielkehol es ez
a szobor oly j61 sikeriiljon, hpgy' melto hasenmasa lehessen
akin») Egyh{Izun'k, oromiijasan zengi:. Egeszen sz~ vagyl
}\ kcingreganisfa 'felfedez6

a pusztasag

iak6ja, nem zark6zik

annak..

utra indul. 0 nem~retneteskedik, mint
magan!;lba, hanem kiev·ez a t8rsa-

dalmi elet nyilt haborqo tengerere, hogy folfedezzc, meqtalalja azokat,
ski-ket 'a romlott vH~g biinozone mar elnyelt vagy eltemetni akar.

y

}\ kongreganista h6dii6. 'Hodftasl ~vag!Ja Nagy 'Sandoret is felilf~
mulja, aki ~lIitohlg azert sirt, mert a tenqeren tul is vannak ernberek,
akik nern az 0 alattvaloi.
SlOmorkodik a kongreganista, -valahanyszor
~mberekre altao,'! akik nem ima8jak az iqaz Istent, -akik
tiszteUk
SzUz Mariat; akik ncm elvezik a katolikus Egyhaz' eletfajanak edes
gyiimolcseit,
~
_,
,
, ~_Neh~:i liivatasod van t0Mt, kon:gr,eganista testVerem. Nagy mUI1kadban seqitenl akarlak, Ehhez azonban az is sziikseges, hogy eng em
e]vass, nerncsak futolagosan, -sebtiben, hanem buvar" modjara-Ie kelt
-ereszkedned a melysegbe, a' s'zellembe, mely¢t az egyes' Cikkekbe·ft
mrdetek.
. , _ '.
.. - ,

rtetn

N.. co. P. p. b. V. M ..
Budapest,

i

VIII. M~iia~u:
25.

I.

a, Maria K~ngreci6 sz("irkeszt6sege.
,

'

NO! VILAG ..
Kedves Kis Lelek!
,/

) Egy

pilr szoval' ramutatok azon viJagra, 1. am~Iyik f~UH erdeklo,diJ(.

NemelYik lelekhen meg van a vagy a 'nagysag utan. de kilzd
,flen-e. , Maga
tudja, mier!. Benne a csira, amibol ~agysag sarjad ..
_hatna; de n:~m meri' kikeltenl.
" .,
.

:~e

Ilgen visszafojtott, elszunngasztott _Ielki szeps~gek' faja erzeseket
keltenek a lelkek kerteszeben.
,,,'
,
.'

"

I

<

•.

_"

"

,

.,.

";#"",*,

'

.

(

J,/ '

'

, '"

'
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A patak, ugrandoz, toporzekol, mig patak l Mid6n folyoV8 . tagul.
~ meltosagosan szeli a ronasaqot es e!etet ositogat mindenfele: A letek
mig gyermek, ide-oda, futkos, csecse-becsek utan kapkod. Mikor fotserdul, higgadt, biztos kezzel' ~pit, Iejleszt, boldoqit.. .'
:'
}\ kis szeszelgek, a makrancos .otletek - elsompolgoqnak
tudatos lelek IVosol~a .. e16I.,
'
,
Nehez a szivet kormanyozni. }\ szeretet muveszetenel
van nagyobb.,

, az 011-

'
baj<?san
'

Melyebb az-.a szeretet, amelg nel11 omieng ott, ahol a,?:z~l tontana.
Rontani - ez nines szavai kozott. Inkabb tur, var, hallgat .: ¢s~szeret
saepen e~ munkasan.
El se 'rpgadtatja
.:zivataros kitoreseket.

magat. A 9Y9nged,lenY4 szeret~t nern birna. kl a
}\ 'zivatar .crkanjal tarolnak, sZiklakra. juttatnak ':
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() a rnelgbe visz,> ahol a gyongyok feherlcnek es ott a melyben melyseges a csond..,
Mikor tavasszal hangosan zug Ie a hole a hegyekrol es a folyok
hatan dorgo jegtablak torik egymast, - follelekziink: itt a tavasz I 1\
szeretet is sokszor hanqosan
olvaszt el vilaqokat, Nem csoda, hogy
renqes-zenqes az uj elet kezdete. Am a vizek lehiqqadnak es aldasosan
dolgezik tovabb az .elet, -·a
Ielek,: a szep szeretet,
Miiveszet is, boldogsag is a megindult vilaqok rmivelese.
Szeretnem szaz es ,ezer fillbe, szivbe hajtogatni: Meg ne fagyaszszatok a kikel6 viraqokat l meg ne zavarjatok tisztulo vilaqtokat!
Aki szep viraqokat akar, tanuljon rneq. tiirni es turelrnesen, szepea
szeretni es Szii~ Any~nknal sokszor megpihenni.
.
mm,

...........................

,..-:.:..:.,.'I·
..,
,............................
:: . :
.. . '.. ....
..
'

_

Mit olvasnak '9yermekeink ?
A .. be .. ab, vaskalap. Bokdos! apro ujjaival a kls gyerek
meseskonyvenek kepei alatt az akom-bakornokat.
Iqen, neki meg most csak akom-bakorn,
de majd lesz meg az
szepen csenqo
vers is, szep
hazanl<' leqendas ezereves tortenete,
gyasz8 a feltarnadesanak
kiimadkozasa. Ma meg csak [atszanak mo'SOlyg08 szerne elotr a betilk, de majd fogja J1leg 6 azokat komoly
tekintetevel gledaba parancsolni, fog velok baratkozni, rajtuK keresztul
ismeretet, tudomanut rnerltenl, bennok szorakozast, lelki UliUlest tala,lfJi.
l\ betu ismerete terjeszt, tanit, szorakoatat, - de mint mondjak,
01 is.
.:
,
,
Mert arnint a betun keresztul imadkozunk, tanuijuk rug hazanU:
es vallasunk tortenelmet, ismerjuk meg a tcrmeszet
szepseqeit es
csodalt, a mindennapi -elet esemengeit, epugy lehet veJ61{ a fnasdk
becsiHetebe
gazotni is, Amint egyes lrok regenyeinek
szepsegeUi61.
szorakozast,
ildU!est rneritimk, vannak irok, kik a rege_!IY, elbeszelesvers szep kontosebcn
lelki metelgt
bujtatnak el es hintenek
egesz
generaciok
lelkebe. _
.,

Azert nagy kertiltekites!
gyermekeink kezebe olvasni.

kivart annale mcqitelese,

rtrit

adunk

}\ konkolghintok, a lelekrontok,
a csupan penzehes
saito oly
veszedelernmel fenyeget, mely ellen nern eleg csak az lskolanak kuzdenie, hanem az otthonnak,
a szUI6i haznak is atlandoan
resen kelt
rennie ellenorzesevel
es 9yoke'res k6zbelepesevel.

I
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Avagy nem latiuk -,e a kirakatok ablakaibnl .a rikitoan seines tab~
Nick Karter. Buffalo BPI idegizgato detektiv elbeszeleseket, a Sebri
loska, Rozsa S~bdor betyarvilagi tet~teit tal'gtra1o i~zeteket nem is sze(Qunkbe otlenl, hanem kiabalni, orditozni?
Es honnan kerUI ki a vev6 k6z6nseg'"
A tanulo ifjusag es iparos ifjak k6zfll. }\ helues lielettel es blraIattal meg nern biro zsenqe fiatalsaq zsebebo! lopjak ki
^ ezekkel '8
^
p~nzt. De ez meg fuagyjan, megfe-rt6zik lelkiikef; a csavarqokat betoroket 8llitva eiej'tik Ugyesen veqrehaitott csinyek, lopasok, titokaatos
gyllko'asok h6§eikerit. Az ereny es bun foqalmat kuszaljak ossze liz
,j(Jllsag felfogasaba'n, melure nezve ez etl:5eszelesek alakia! akaratlanul
, is utanezando hos6kke valmik ..
El kell ezektol
tiltani az ifjusagot: minden nyen filzetet el keB
..vepni s meg'erdemelt helyukre, a tifzre dobni, Ezek helyeit szoktassuk
.oket a nagy .m'agyawk es e,gghazunk hosei eletetiek, Iperos ifjainkat
pedig a -kivale lparosok eletrajzairrak otvasqatasara, kik szorqalrnas
munka beesuletes utjan jutottak jobb modhoz, megtisztelteieshe~, SOIHIA
k6zul6k hirnevhez is.
'
Sohasem volt erre olH szukseg, mint, napjainkban, mikor a haboru
es az .azt koveto id6k meqlehetosen felforqattak, vagy leqalabb is
meqtsmadtak tarsadatml letunk erk6lcsi alapjalt, J\z ifjusagmil kell ezt
erosse es ujra biztossa epiteni, mert csak igy lehet az uj qeneraclo
egy saebb j6v6 ujabb ezereyenek biztos zaloqa s fog ragyogni rt?gi
fenyeben a^ kettos kereszf harrnas halrnu orrnan osztatlan, boldoq
Nagymagyarorszagra.
T. I.
Ifjusagi lapok, K6zepiskolai fiuk szamara: »Zaszldnk.« Havi
fol'yoirat. Fejl6d6 magyar langok havi folyoirata: =Naqqasszonptmk.e
Kisfiul{ es klsleangok lapia : Kispajtas. Havonkint ketszer jelenik meg.
Budapest; I. ker. Horrthy Miklos~ut 15. sz. alatt rendelhetok meg.
a »Magyar Tavasz» ifjusagi havi fol!loirat. Iqen ugye~, kepek
dlszitik.
Izig-verig rnaquaros es keresztenu. Egy szarn ara 3000 kor.
Kaphato Budapest" VII. ker, -Rakeczl-ut 15.

. 1aju

Hz ideqesseqrol.
Most a kozetrnult vilaqhabcru utan, arnelu igen sok ~mber~
tarsunknqk,
ugy a hadbavonult es itthon maradt ferfiak, mint azok
-csaladtaqjalnak
ideqrendszeret
megviselte, nem lesz erde.ktelen. ezen
betegseggei is altalanossaqban roviden foglalkozni.
. 1\ haborus Izqalmak, a megszokott
otthoni kenyelemrQI, .vagy
rendszeres
eletm6drol ragadtak ki bennunl,et es sok esetben igen
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nehez viszonuok
k6zott,
nelkill5zesben,
rossz,
eges.zsegtelen,
vagy
tulzsufolt lakasban rnaradt itthon szamtalan embertarsunknak
sokszor'
naquszamu csaladja, Mindezen
korillmenyek
nerncsak azoknak,
akik a
harcteren tcljesltettek kotelessegiiket a hazaert, hanem hozzatartozoiknak is ideqeit szamos
esetben erosen meqviseltek.
Ezen rendklviili,
viszonyok, nelltillozesek
sok esetben bdegge tettek vagy flyengitettelc
az elobb egeszseges,
nguqodt csaladi otthonban elo ernbertarsaink ideqtendszeret,
Szarnos, kitiino gyogyszer, vagy phgsikai
9yogymod
[vizgyogy?szat, villanuozas stb] all, rendelkezesunkre
a sok szellerni vagy
phisikai munkatol kimeriilt idegek erosltesere, gyogYitasara.

-

idegrendszer
hivatasa
tulajdonkepen
az, ,hogy HZ el6z6 es,
mozqato idegek rendszeres rnukodase altai rcndben
tartsa es szaba-.
l!:Jozza HZ egesz szervezet
mukodeset, illetve
ug!:j "szellerni, mint tests
. eletunk mindennemu megnyilv8nulasa.t.
Azonban sokszor sajat maqunk
akar sz.elierni 1ulpr6itet~s; akar 8 Iokozott testi rnunka, de gyakrabl,aiI
helptelen eletmod,
kui6t1bOz6 elvezef
szerek, alkoloidak : _ dohang,
kaye, tea; alkohol tartalrnu italok rendszertelen es mertektelen
elvezete altal akadalpozzuk, illetve g.y()ngitjuk idegeink mukodeset.
J{z.

, Ezen elvezcti szereknek kisebb mertekben vale) elvezete egesz
seges. ernbernel elenkUi idegei rntikodeset, azonban a veliik valo viszszaeiessel allando nagymerHikii es randszertelen
fogyasztasuk.
eppen
eli~nkezo hatasu : legalabb is gyongiti a sz ervezetet,
csokkenti ellenallasat kulonb6z6 sulgos beteqse qekkel szemben, meqneheziti gyogyulasat s igen sokseor halalos klmeueteluve
suluosbithatia
a kiilonben
konngebb IJfolyasu nern eletveszelges
beteqseqeket
is. Ku!onosen 8<
szcszes italok es dohanu naqqfoku el vezete lehet I<>gkarosabb hatasu,
Q

idegrendszerij nk reo
,

.

I

EljulIl[ tchat 'mertekletesen
es ugy testi, mint szellemi
munkak
vegzeseb-en is tartsunk bizonuos rendszert, beosztast,
A legt6bb ernbernel a rnai nehez eletviszonuok
kozott aranylag
gynkratJ [elentkezo-

kisebb

idcqes

tuneteket

pedig,

ameluek

meg

nern

szervi

eredetuek

..

csak leqtobbszor klsebb-naquobb
testi, vag!} szellerni kimerulesbo],
szarmaznak, igyekezzunl{ .eros akarattal es ez orvosi tanacsok
rende-

Iesek pontos

betartasaval

lekuzdeni. Igy kedelyiin\( is elenkebb, rnunszervezetunk is er6sebb
ellenallo kepessttlyosabb es nagyobb korbonctani
elv8lto~
~asokkal jaro ideg- es mas szervi bajok meggiltiasara,
iIIetve lekuz~
d~sere, kfilonose.u ha mindazt
pontosan es rendszeresen
megtartjuk ...
amint elo?;o ket koziemenyemben
is emliteHem.
kakcdvunk naquobb lesz
seg~t szerez ClZ esetleges

es

Dr. Tomdsy Bdlint.
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11 III. rendiekkei tajekoztatasul
k6z6ljuk, hogy lapunk terjeszteset 'a III. rend reszerol Orszaqh Ilonka titkar intezi. }\ tanacsosok is
nala szarnoljanak

el. -

.

. ^II ^sz. Istvan elsa m.aggar kiralyr61 ne~eiett ferfi' konqregacio leqkozelebbi gyiile~et jan. 20-an es februar 3~an'tarija 8 Konstantln-iskola nagy term eben este 8 orakor, [elentkezes szemeluesen
vagy
irasban.
.
11z Urle(\nyok iumgregaci6janak
tanacsa a kovetkez6 hatarozatot hozta : Akik a poiqariban
konqreqanisfak
voltak es vegeztek
ava!:ni fels6bb iskolaba larna'k, igyekezzenek minel elobb a, ket 'Ieimy
konqreqacio
valametuikebe
belepni.
}\ belepest irasban eszk6zo1jek,
ameluben iqazoljak,
homJ mar rendes taqok. Ugyanez all azokra is,
akik mashonnan jottel( ide.:.J\ki hosszebb idore halas?tja e Jl2lentke..
zest, a prezes belatasa
szerint rovidebb .vagy hosszabb .probaidonek
vesse maqat ala meg akkor is, ha rnashol mar rendes tag volt. [elentkezni lehet P .. Mor prezesnel, Westher Vilma prefcktanal
VU9!/ Kiss
Beske titkarnal.

",.'

1l sa, Kelemen leanykollgregado
sz. Cecilia! is vedoi koze
valasztetta,
Ezutan sz. Cecilia leanykongregacio
cime i'es.f .
.R szivgarda lelkigyakorlatokat
tart Dr. Czaplk Gyula es
Blasko
Maria
vczetese
alatt, [anuar 31-{m d., u. 3, orakor beszed a
9!Jermekelm~k, 4,orakor
a 'fel ~tteknek'l Februar l'!"en v~~arnap
d, e .
. 10 orakor es- d. u.' 2 orakot a gyel rneknek-es 4 orakor a felnOiteknek
beszcd. Februar 2-8n a 8 oral sz. mise ulan gardaavatas.
Tartia Dr.
Czapik Ggula. D_ u Ii orakor Szivqarda .eloadase, alatta beszed a
sznlounek.
Dr. Czapik Guulet nem kell ajanlanunk,
miivei dicserlk .
. Blaskn Maria pedig
mint a keresztenu iroda!om egyik csillaqa,' eleg
biztositek arra DeZVe, hogy sok jot es szepet tanulnak a qardistak
ezen lelkigyakorlatok

alatt,

,11 Katolikus
Legenyegylet egyre jobban mutatja meg, erejet
es nyeri meg a k6zonseg lelket. Iqazolja, hogy [ol es szepen is lehet
: szorakozni
an~lknl. hogy hilunk szebb vilagavl:1l o~szefitkQzesbe kerirlnenk. -E,. lelkes munkara
Gojzer ur sark~dlja HZ Egylet fiatalsagat.,
}\
Szilveszfer~sti miisorosteaest koronaja volt a renqez6seg munkajanak,
Szinte elcsodalkoztunk
a gyon!:loru kozonsegen, amelg zsufolasig meq-:
toltotte a Ker. Part helgiseqelt,
.
A szerepl6k k026tt lattuk a pesti Katollkus Legenyegylet tagjait.
OV,el{(2 a siker oroszlanresze. [oizi] otletessl2ggel konferalt Simonovics.
Szavait a valaszt~kos
kozonseg
kacaja k6v~tte. Sztankovics enek~
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szarnaival,

Kovacs

es Rozsa pedig darabjaikkal

arattak

zajos .tetszest..

Latszik rajluk, hogy otthon vannak szexepeikben.
K6slonjiik
megjelen'esli ket.
A szolnoki miikedvel6 qarda [ol ismert jaqiai r Kirschrier Maria,
Heqedus
Juel, Balazs Istvan, Fancsali Feri es Jung Lad szinten
szepet adtak, -Mindegyik elismer6 tapsokban reszeslilt.
E gyermekkorat eta egylettol tanulhatnank,
mint
egyiitt miikOdniink a vezetoseqqel l

kell a kozos

celert aldozatosan

Januar 9. es lO-~n

keri.ilt eloadasra
zajos sikerrel es telt
hazzal a «Kek postakocsi= c. 3 Ielvonasos
operette a Mav. miihely
szinpadan. Az bizonyos, hogy a «Millennium» zenekara sokkal jobban
jatszott, mint eddigi szerepleseiben.
Szepen halad, ami Hasltz karnagy
.erdeme. Kaf hogy a koz6nseg neha nern figyelt a szep zenere.
Az cloadason
erezni, hogy a rendez6 Boda, igyekezett Ieg'ssebbet es legjobbat
adni. l\ [atekosok szinten csupa elet es derii
voltak es minden kit vig kedvre hangoitak. Azonban el nem hallqathafjuk, ho~y miikedveld -szinpadon a muveszet
mellett az erkolcsi
erzek is fontos. Akkor tudunk zavartalanul
6riilni a szepnek, ha az
erkolcsileq a legkisebb csorbat se szenvedi. Ezen szernpontbol
meg
'Kellett volna simitani a darabon es itt-ott a [atekon is.
A'lamdjon a miikedvel6 szinpad teljesen a szep szentelue, Higyjek meg, nagy sztlkseqiink van ra I Egyebl(ent. qratulalunk a [atekosokoak es a rendez6knek!

.
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Horvath

Mihalyne a filjda'imas

oltar

villangara

0.

.-:.
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11. Faklyatarsulat jan. t t-en tartotta evi gyiiles¢t.
jol vezet6 eloljarosaqot ujra rneqvalasztottak.

.

,

I

,•!

I\z ugyeket
potlaskepen

.300,000 koronat adott Isten fizesse meg.
11 szolnok-gyarvarosi
plebanta teruleten tavaly egy torvenytelen szulott se volt. EI6i6 szarnunkban k6zolt 36 torvenqtelen sZiiles
a korhazban tdrtent.
.

liz

UrleanyoJt

kongregaci6Ja

jelleqii m1isoros teaestelqt

kongvtara

rendez a kaszino

termeiben

javara

csaladias

jan. ;fin

este

8 orakor,
11 templomi vegyeskar az unnepeluck
alatt Novolhny Jena
karnaqu vezctese alatt iqen szep fej16des jeleit mutatta. Egyre tobb
Ielkesedessel es finomsilggal enekel.
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1l. ssentevre vonatkozo felvilaqositasokat Ieqkozelebb hozzuk.
Csak most tortermek Pesten a veqleqes meqallapodasok, Aki szentevj,
ernleket ohajt maqanak, helyesen teszi, ha megveszi HZ emlekermeket.
Darabja 6000 kor, Kaphatok a plebanlal irodaban.
^11.

pogang misszi6k szarnara lehet gyujteni:

niolt, elhasznalt

kepeslevelezolapokat

Lelkiolvasmanyn~k

es tollakat.

igen alkalmas

^ belyegeket,

sta-

-,

kongveket

kiildott be hozzank
18.). .A. Sziv
muveszeterol.
or. }\ndr~ssy Halrnantol. Uj hangokat szolaltat meg. }\ szep szemen
^at l1ezi ^a leiki elet k~rdeseit. Kivancsian iit6ttiik fel, hiszen mi ^is foglalkozunk ilyen kerdesekkel.
Az' a benjjornasunk,
hogy sokaiq kell Iej16dnie ezen irangnak, amig az eletet krisztusilaq is egesze!1 rnliveszien
tudjak bcallitani
konyveink.
}\ kezdet
orvendetes.
Naqqon iigyes
gondolat, hogy a gl6ri~selet rneqvilaqosltasahoz
modern szentek eletet
ho,;zei a kon~v ml'fs09ik Ieleben. Itt ta.la~ az. lerme ohajunk, hogy ne
oIyan tulr6viden Uu:gyaljuk le rnai szenteinket,
Hiszen a j61elkek ehes
szivvel olvassak
eletuket es lesik a szellemet, a lelkiiletet, a qondolkodast es Ielfoqast. amellyel az uj eletbe belehelyezkedhet
az ember.
kiadehivatala (Budapest,
VIII., Horanszku-utca
konyvtaranak
elsa es-rnasodlk kotetet, 1. Az eletqlorias

}\ <Sziv>

1l ~4si~ konyv. Hieronumo sz. Ferenc
Napolu
apostola, P;
Laczika Ferenc I. J.) A szent elete 1642-1716 k6z6tt folyt Ie. Ebben
az 0!ya~6

iqazan. tal~l [ellernet es lelki
eletet.: amit erdernes megismern]. Az alaZ:l'!t es enqedelrnesseq szellerne arad e kongvbo], Ez kellene ep a mai embereknek,
mindjart kevesebb
beketlenseq
es zurzavar lesz a lelkekben es csaladokban, Mind~et 46nyvet meleqen ajanljuk
olvasoinknak .
...

1

l

N~g!l Q~~~p helgettes al!amasfonok
es, Pfeifer
Dezs6 ellenor
b~zqqt~oqasara
pz
aIIQ!11~s
8811QQO
koronat
gyiijt6tt
haranqokra
rovid
^

•

idq alatt. Mipen ez uton is kQ~zonet~t mondunk a szep es eredrnen!;{e,s rrHl~~Mlt, r& ~~II mutatnunk, mire kepes az osszetartas
l\~J1e~tii~ Sl,~~v~~et. E'gys?eril
s?eg¢ny
blvatalnokok nevei,
de.
mind j_egyez llttla~it.
Ha -i1yeq kepen !ett~k volna rnind~~iitt,
kevesebb. farads_aggal,
sokkal tobbet er,fUnk volna f" el,
...t

.

r-
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I,
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t

1\ h~~apg9~p! tg.~t~~t pda~~~Pispk~t

dIg a~onQ_an m.~g leh~! a(lakozqi.

.

~~~Q~~'~W>
f9Wt~~i~~· }\9.7

Hindete5(~dt f<aLucatetnek
a PLebania }iioataLban •
•

11 ^N 'y
11
K
^
^
^

^

O'N
^
^

Y
V.
^
^

Ujszulotte~: Vincze Mihaly es Tovizi Erzsebet lanua Erzsebet,
Szalai Lajos es Kalmar Anna fia Lajos, Kovacs Em6 es Kovacs
Erzsebet lanya Erzsebet," Kiss [ozset es Magyar Maria lanua Ilona,
Kalmar Pal' es Hando Maria fia Bela. Bezzegh Lajos es [ulianna
<lanya [ulianna,
Meszaros
lmre es Sailaki Borbala lanpa Borbala,
Bodo Ger,gely es VigIl Piroska llinya Erzsebet,
Bartus Pill, es Pinter
Iren lanqa Erzsebet,
Berecz Andras es Zsiros Margit Ianua Margit,
Horvath Terezia lanqa Katalin, 'Mark6t FInoS es B6zs,0' Maria fia
Antal. Csontos Antal es Modla Erzsebct lanya Erzsebet,
Vigh Janos
es Kiraly Maria
lanya Katalin, Molnar [ozsef ^es Geese Erzsebet
^
langa Terezia, Ko.lath Istvan 'es Bede Anna fia Dezso, Richter Cecilia
lanya Rozalia, Bozso Laszlo es Tanczos Franciska fia Ferenc, Balazs
Maria lanqa Katalirr, Bezemek Bela es Dozsa Terezia
lan!:Ja Katalin,
Gabor Laszlo es Sarkarn; Ilona fia Zsigmond, Hartv ch Erno es
Medgyessy
Erzsebet fia [ozse], Babka Antal es Potari Ilon lanya
Ilona, Vidra Lajos ^e's Hegedus Maria -lanua Maria, Halaiz Kalman
es Baranui Maria fia Kalman, Dobos [ozsef es Cs. Farkas 'Anna lanya
Rozalia, Toth Istvan es Horvath [ulianna fia Andras,
Fazekas Arpad
es Cseese Iren Ianyi::! Iren, Mozsar Elek es Minya!{ Piros fia Miklos,
Balazs Istvan es Ecseki iY\aria lanua Rozalla, Hasenos
Ferenc es
Varga [usztin fia Istvan, Somogyi Mihaly es Turi Ilona I!i~ya Ilona
Szecsi Andras es Toth Rozalia leanua Rozalia, Nagy Szakall Lajos
es Kiss Maria Iia Miklos, Baranui Sandor es Mondok Erzsebet lanya

Erzsebet. ,
Hazassaqot kototte~.:^ Ondok Balazs es Horvath Borbala, Bozoki
Peter es Sera '[ulianna, P6tari Laszlo es Ondok Roza, BarJ{any Antal
es Tampa Maria, Kiraly [ozsef ^es Kollath Piroska, Zsilka Vendel ^es
^
Koncsik Margit, Toro'<!sik Istvan es Vince Agnes, Kiss Laszlo esGulg~s
julianne, Csollak, Lajos Hugyecz Ilona, 'Asz6di Gyorgy es TeqlasApoltenia, Hollo Ferenc es Foldi Anna,' Potari Gyorgy es Bakos [ullanna,
Toth [ozsef es Dios Borbala, Csizmazia Ferenc es Nemeth Gizella,
Sarkanu Pal es U. Szabo Rozalla, Kaeser Ma~yas es Becze Jul,ianna
Timar Janos es ,Je'¢Iessy Morg.it; .Deme _Antal es ,Oadok.., Maria.
-

,

,

Meghaltak: Tulipan Pal 62 eves, Szabq janos ~3, eves, Garancz
julia 4 eves;"Sagi ~Anna 45~ves; Juhastilstvan
64 ,ev~s:"'Zsiros J{at~lin 66 eves, Torok Rozalia 5 honapos, Cslllik GLJorgy 65 eves, Na!m~
.pal Maria 11 eves, Kovacs Sandor 1 honapos, Hasznos Istvan 73 ~ves.
Bedekovics Maria 3, honapos, Csontos }\ritaf' 67 eves, Balazs Matyas·
2 eves, Tamas Sandor 61 eves, Hunyadi Erzsebet 49 eves, Toth J6zsef
~

_....

l,

.,.

d.

fI -..1,'

'

....

70 eves, Takacs [ozsef 59 eves, Urban Annll 51 eves, Berdi Istvan
-33 eves. Fekete Laszlo 20 eves, KOSLltzJC!:J Lajos 5 honapos,
Balazs
Ferenc 21 eves, Kiss Takacs Istvan 5 honapos, Pazekas Iren 8 napes,
Horvath Pal 78 eves, Csontos Erzsebet 21 napes, Szabo Julia 33 eves,
Samu Pal 54 eves, Oravec Ilona 1 eves.

Kerjilk a gyiljt61{et, igye'kezzenek leszamolni, hogy
tudjuk, hoquan allunk,

.
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Lapunkra elofizethetnl a plebanian es az egyesuleteknel neguedevre 9000 kor,
"
D. B.-ne. Szep gondolatai vannak. Hasznalom oket. csak Hirelern. T. Do Cikkeit szivesen hozorn, de most nern lehetett. Dr. H. 11.
A kovetkvzo szarnokban jon. P. N, Szivesen kozlolc elbeszeleseket,
B. B, Kis baratorn l lnkabb prozat prohaljon, A« V andor> gyenge
verso Terc. Mikor lr, rendezze gondolatait.
'
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HARAN6-ERCON'TOOE, HARAN6FE;LSZERELES ES
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, -,$UDAPEST,

.VI., FRANGEPAN:.l:fPCA
(SAJA T HAzABAN),
, " . TELEFON-szAM 139-62.

A "yugatl p. uA61 iA.dul6 r
BU~_vasutl "Orhaz" ~eg.''ilHebely,· .

A. B., C. J. kocsik.
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Az 1900. evl pariSi vll1\g-, az 1921,
as 1928. vas es g6plparl klalllb180n
arar;lll.eremmel kl~Qntetve.
SZlflmos agllhazl allsmer6 Jevel.

U&1:QUICU(RIUUI_JIOOOOOIrnOxAlOt

32

Istentiszteletek,

I.

ill

a ferencrendi

rends
Reggei 6 o. szcnt beszed.
»
fel 7 o. enekes szt. mise.
»
fel 8 6. csendes vagy ene, kes szt. mise.
D.. e. 8 o. HZ elerni iskolak cscn-

des szt. miseje.
»

,.

9 O. szcnt beszcd.
fel 10 6. enekes szt. mise
a nepert.
fei 11 6.. a polqaristak es
tanoncok csendes
szent
fel 12 6. csendes

Minden honap els6 pent., reqqel
fel 7 o, szentseqkivetel
enekes
szt. mise cs ajta1tossaggal.
8 6. szt. mise szentseqbetetellef
g) Minden szombaton es unnep
el6tti napokon d. u. ~ orakor
lorettol Iitania sziiz Maria' tisztcletere,

gyontatas, aldoztatas :
6 oratol fel 9 oraiq,
Vasar- es Iirmepnap reggel 6
oratol d. e. 10 oraig lehet
gyonni.

i) A beteqek latogatasat leh!2tQleg:

reggel 6 ora-'
kor szent beszcd heluett, ene-

kes szcnt mise, a. tobbi
sdrnapi rend szerint.

a reggel 6' orai szcnt mise
alatt [elentsek be kcdves
hiveink. - Vasares nnnep'nap6kon _:_ ternplorni gY6nta-

a

va~

tasek miatt - l'I beteqlatoqatast lehet61eg keruljuk.
Sulyos beteqekhez
barrnikor

c) Minden vasarnap d 1:1. 3 orakor litanla. Es pediq :
l-so vasarn, [ezus szive tiszt,
II- ik »1 orai szentseqimadas.
loretto!

litania

sziiz

Maria

tisateletere
utana szent
F~renc III. Rendjenek havi gyiilese szent beszeddel.
IV -ik vasarnap lor~ttoi litania s
utana a Rozsafiizer tarsulatnak
havi g~nl~se szt, ~es,z~dd£L
d) t1nnepnapokon ~s ~setleg
vasarnap d, u. 3 orakor lorettoi
lita,ni ~ szua ~aJr\~ t\S~~!~t,¢re:'
e) Minden hetkoznap:
Reggel 6
csendes v. enekes
szt. mise.
-,
» feI? g.. tegtpq~s~6r
~1:1e~
k!;l$. rmse.
»
7
esendes v. enek.e~
szt,' mise." ,

v..

o.

!

8

o.
o.

r

esendes
sst, ll1i.se.·

f) Minden

ked den

v.

S

utana gyontatas.

'reggel

b) Unnepnapokon

»

_

h) Rendes

szt. mise' .

szent beszeddel.

III-ik

f

. Rntal mise» ajtatossaqqal.

mise]e.
»

,-,

plebanlai nagytemplomban.

M.inden vasarnap : (Vasdmapi

»

~~

enekes

G. «gzt.

megyiink.

.

II. Szoluok-vart templomban,
. MinQell vasar- es urmepna~ d.
e. 9 0; en ekes . szent mise szt,
b.eszeddel.
D.

e. 10 csendes szt. mise

b.~~z~9~1

..

szt.

il kqz,ep,is~Qlasok

szamara,
~ ~

III. Szo~nok-gyarvarosi tmpl,
''!f'7

,Minden

vasar-

"

,~

(

~......

.,'

es

iinnef)nap,
d. e. 9 '0. enekes szf. mise
~~t,.~qe,¥eddel.
d. u. 3 orakor loretto! litania
szuz .Maria tiszteletere,

R~ndklviili: J~nuil~,~5-en Palfordulasanak, aeaa megferesenek Unnepe.
tlnnepi renq._ '~8? 6 9.t~l5o.r szent;
beszed nlncs,
.
1\ szerkesatesert es kiadasert. feleJ6s :
P. Majsai .M6J: Ofm. '

. Nyomatott Varga J6zsef k6nyvnyomdiljaban

Szolnok.

I,

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
H. evfolyam 3. ssam
1925 febuar hoO1.

Szerkesztt

:

Szerkeszti)seg

'

P~ 1lI!ajsai lI1i.6r ofm.

,

i{iad6julajdonos

leQjolanlk mlndtiDM 1. 8515. P.RaffJ~~;~~I~~:~'i1rl
ofm
Parencrslldi

(Jrommel
maqavtseletet,
anuaqi, karan,

olvassuk

es kla<!9hivlltn'l :

rerollcrcndl plebanla ,SZOllllk.

a cschsz!ov'al{

:

zarda, SZOIOOK.

katholikusok

bator

Hitukhoz hucn raqaszkorlnak,
ha kell, meg
sat iildoztetesck kozott is. '

SZ6lott a pUspoki k~r, hogy egyhazellenes
szcrvezete«
tagjai nemIehetnek
nem szabad nekik a szcntseqeket

tarsulatok,
katolikusok ; k ul6nben
kiszolqaltatni
es egy ...

Aazilag se ternethetok eL
•
Es ime, tOmegesen ternck vissza a kommunista
es
szodaldem61~raia
part tagj.a az egyhaz kebelebe. Hiaba
HZ ijesztes,
az igergetes: inkabb hallqatnak
a krisztusi
szora, Varos! k6zgyiih~seken es a nagy nuilvanossaq
feleiem nelkul vallanak szint engedelmes hitilkrol.

es

elott

Val6ban ,meJyen el az isteni hit gy6kere a lelkekben
ha pillanatra el is alel, annal munkasabb,
rnikor fal ...

eledl

i:tatolikusoi{·lassal{; be: nern Iehet hitUnk es
nemzeti letunk alapjanak
rovasara egyezkedni,
enqedni,
Egyszerre
csak ~9H Urnak, szc;>lg,alh~tunk.
Rki becsuli"
vallasat, nem tolhatja a rombolas szcllerncnek szekeret.
}\ hithii

.

,

lira pelda4yon.kint

.

1500 'K.

r

v,

Negyedevre

9000 K.

J\zt htszitek, ok megeh~gednel5. -

enqedmenueitek hel?!,

Mindig tobbet aldoztok fel kedvukert leqdraqabb kincsei-.
tekbot es -- egyr-e nag iobb kovetelesekkel l.cpnek foL
Nem I nern ingadozhat senki soka. Itt lesz nernsokara
a cselekves

ideje,

rnlkor a valasztasokon

elddl,

mit yen
varosunk

szelJemii emberek kezebe tesszuk Ie orszaqunk,
iqazqatasat,
Ne higyj~tek, hogy ez kozonbos dolog. Nelli! sot
eletkerdes. J\ki szereti az ezereves Magyarorszagot
es
6si katolikus hitet, az ne tetovazzon: szakitson mindavval,
ami nem krisztusi es legyen mindenben kovetkezetes
katolikus es magyar.
Ez se elcq: hozza vissza az elteveluedetteket
is! mm.

l\z Ur

Jezus diadala llmsterdamban.
II.

'

-Csendes kdrmenet,»
Irta: Toth Tihamer,
Az amsterdarniak nem k6nnyen felejtettek el a regi szep napokat,
Minden evfordulo napjan kiallottak az ablakokba, s bar k6rmenet nem
ment t6bbe, csendben elenekeltek
szep enekeiket, Kesobb kisebb
csoportokban
koruljartak a Beginjhofot, ahol utoljara oriztek a szentostgat es ebbol
szokasbol alakult ki -lassankent egy gyonyorii vallasi
gyakorlat, a mai meghat6 =csendes kormenet=, a <stille omgang.,»
Egyhazi ruhaban, egyhazi szerelvengekkel ^rna gem szabad ^a katolikusoknak korrnenetet tartaniok. ^De ^ki tilthatja meg, hogy enelkul
menjenek az utcara ?
Es ime, minden evnek egyik rnarclusi ejszakajan a barokbol \ es
orfeumokb61 hazatantorqo
emberek csodalatos
dol got Iatnak az elhagyott arnsterdarni utcakon ^: 'feketebe 6ltoz6tt szotlan ferfiak harmasa ..
val~negyesevel mennek a jardan (a kocsiuton nem szabad, az mar k6rmenet volna I) sakis
csoportoknak nem akar vege szakadni I Szazan,
ezren, tizezren mentek mar el el6ttiik . ',. osapa 'ferfiu; nem szol isenki
~gy szot sem. Mennek ugyanazon az uton, amelyen _yalaha
kor- '
menet [art. Este -11
oratol pirkad6 hajnalig folyton j6nnek ^az ^uj tome^
gek. Nemcsak f6varosiak; tavoli varosokbol kiil6nvonatok ontik e.gesz
ejjel a ferfla~at, (a =stille omgang» tarsulat tagjait), akik egesz uton
szenteneket -enekelnek,
de Amsterdamban
elnernulnak, s mennek

a

a

csendben, csendben, a kormenet n2gi utcan, amig elernek 8 Beqinjhof
templomaba,
ahol hajnalban rneqaldoznak
mire virradni kezd s a
nagy alvo varos almos szernet toriilgeti, az utcak mar megint neptelenek, a' videki ezrekef mar viszi vissza a kfilonvonat I (Nem szabad
senkinek ott maradnia semmi bevasarlasi vagy privet iigyert, mert ez
zarandoklat I)
.
Ez. igy megy evrdl-evre novekvo szamrnal, valami eifojtott keseriiseggel, de irnponalo hitvallassal es fonscqes kornolusaqqal, Mikor
errol kerdezoskodtern, az emberek szcmeben dacos feny gyult ki s
ugy beszeltek lelkendezve a <stille omqanqs-rol.
Ezert valasztottak ki a kongresszus
varosaul 8 =csendes kormenet- varosat, Meg volt ra a joga Amsterdamnak f

es

Pater Bonifac,
Irta : Dr. ·Magyary

G!jula.

Szep napsuqaras a leli reggel. A Iebruari k6dfatyol
eloszlik a
tiroli varosrol, ^a iegcsapok
sziporkazo
szinekbe verik vissza ^a [atszo
napsuqarakat. ^A ^f{t~ zuzrnaras koronaja
bokolva inteqet, rnintha udvo-

zolni akarna valakit,
A servita kolostor csendes
^

kis
^

cellaiaban

fekszik

Pater Bonlf'ac.

Idestova
egy eve mar, hogy <1gg koranak gypngesege
agyhoz koti, Ma
egy kisse szabad lesz neki felkelnie.·
Naquon .vaquodott mar Id az agybol.
Ma az orvos meqcnqedte.:
A ^
kis szoke Frater Hildegard mindenhen seqitscqere van, ·I<it
a
^
^ ^
Pater Prior a beteg agyahoz rendeIt, .hogy leg yen az oreggel
allahdean valaki,
Az aggastya,n a Frate seqitseqevcl lassan feI6't6zk6dik,
leiil ggy
szekre s szinte rneqkonnuebbulten
sziv]a maqaba az ablakon a [eqviraqok kozt . bekandlkalo
nap-uqarakat,
.
Nuisd ki egy plllanatra, fiam, az ablakot ..

A Frater

enged.elmeskedett.

Az ablakon

at

a feherbe

bemosolyog

(lltO.lOtt

teli terrneszet,

A

napsuqarak
be6~6nlenek
es Vfgig simoqatjak
liz aggllshl,lin
hoteher
szakallat, .Hz 6reg- szemebol fiatalos tiiz r~g!Jog
U;~·;·Iatszik rnintha
a terrneszvt latasatol rncqifjodna, Szinle valamelues konnyedseggel
all
•

• _

•

l

<'

',~

fe,l a szekrol.
Fiarn, mond meg a sekrestues fraternek,
hogy rnisezni
akarok.
A kts orator iumban elokeszitcnek mindcnt. Az Ilgq Pater Hildek~rilln eltipeq a szobajatol
az oratoriu-niq
vezeto uton.
~flrd tcstver
Maqara
alii az ornatust {miseruhat]
es az oltarhoz Iep. 9keresz-..

,..

'.

f

.

I

t"

•

.

-
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foldig ern kazulajaban s hosszu rengo szakallaval OI!l8n~
mint az osi rome! egyh~z presbuterosa [papja], mint valamelg tlszteletre ..

- ftny szabasu,

melto

keleti patriarcha,

Reszketo kezevel
nyitja ki a misekonyvet S kezdi Guertgaszentelo Boldogasszony
napjanak rnisejet : »Susceplmus Deus, misericordiam tuam . . .-«
"

Konnyes szemmel 'olvassa ^az evangeJiumot, amely ^az agg Simeonrol szol, aki karjara veszl ,a Messlast es igy imadkozik : =Nunc dirnittis servum tuum Domine, secundum

verbum

tuum in pace ...

«

»Most

bocsasd el

Urarn a te szolqadat bekeseqben, mert szcmem latta Udvo-

zit6det ...

«-

Ezek

a szavak

zsonqanak

lelkeben
Urfelmutatas
szent ostuat az ,oltarra heluezi, ez jar HZ eszeben :
veszi a szent testet, ezt mondogatja rnaqaban.

utan :

mikor

rnikor

a'

ntaqahoz

, 1\ jel6niig valo f6nnletel nagyon kltneriti. l\ szentrnlse utan lefekszlk "s
igy fekve vegzi ^el ^a miseutani halaadast, Egyszerre
esak felijl
^ ^
az agyban s ragyogo arccal, tavolha nezo. fenyl6 szcmmet hanqosan
beszelni kezd: »Most bocsasd el Urarn, a te szolqadat
belies'egben,
mert szernem meg egyszer Iathatta
tJdvozitodet, kit a szent
miseben
.meg e9~s-zer kezembe Ioqhattam ^s m~gamhoz vehettern ^, ^.. ^
Fenuesseqet, nagy fenyesseget
latok . . .
Vil~gossagot a poqangok meqvilaqositasara, a te nepednek Izraelnek dicsoseqet ...
l\ te nepednek dicsoseqet .. '.
S azon mod, azon ragyogo arccal parnajara hanuatlott Bonifac atga
l\ vilag Vilaqossaqa HZ eqben fenyeskedik neki ..

}\Z

j,ArpadU"';haz szent asszonual.

I. Szeut Erzseb~t fa III. rend noi vedoszentje).
Irta: Toth Margit.

^Az Arpadok lelket vallasos szellern hatotta ^at. ^.l\ 'koziiliik szarszent kiralpainkon es Imre hercegen kiviil III. Bela unokai koziilt
kett6: Szent Erzsebet es Szent Agnes, dedunokai koziil negy: Szen
Kunigunda, Boldog- [olanta, Boldog-Margit es portugalliai szt. Erzsebet
voltak azok, akiket nem szunhettink meg tisztelni es szeretni, ameddig'
csak az aldozatkeszseq es a felebarati szeretet,
szuzi tisztasaq es a,
szegenyek
gyamolitasa
lesznek a szebb, a nernesebb fele haladok
kitiizott celjai,
"
"
.l\ kronlkakat lapozgatva mintha meqelevenednenek
egy pillanatra
a kornolg betiik: eletet lehel belejilk egy szelid nezesii, szent asszony:~
Magyar-Szent-Erzsebet.
.Megelevllniil elottem egesz. elete, ragyogo

.az6

a

17
Ielki jOsag3, mely evszazadokon at ihlette a magyar nok szfvet, hogy
masokat vigasztalva, ggogyitva maguk is, megnemesbOljenek.
Magam elott latom az 1211. tavaszan Dunan "ringo karcsu hajot,
benne ^az aranyos, ,eziistos bOlcsot. Erzsebet ^a bOlesobert ^Qt, nem tudta
meg, ,hogy miert ^es hova viszik, ^de mikor latta, hOgy anyja nem ^JOIl
utana, kis szive fajni kezdett, mintha meqsejtette volna a jovit. Es
-ekkor ^egy kismadar kedvesen odarepiilt ^a bOleso tamlajara ^s elkezdetl:
szepen inekelni. Erzsebet elmosolyodott, a madarka dala lecsillapitotta
lds szive banatat, elaludt, A kismadar pedig halkabban enekelt, }\ bOlesi
korUi all ok csendesen suttogtak: ez az Isten madarkaja volt
Igy jegyeztek el Erzsebetet II. Andras magyar kiraly es az eroskezu, nagyravagyo "Meraniai Gertrud leanyat a thUringiai orgr6f fiaval

Hermannal,

,

^
De azok ^a, iellengzo
rcmengek, melyeket ^a thUringiai udvar
. Brzsebet eljegyzesehez'
fiiz6tt, ket esztende
mulva, Gertrud meg~
~gyi1kolasaval meqsenimisiiltek.
T6bb penzt Magyarorszagtol
nem varhattak. Az ekkor kilenceves Erzsebetre
meg egy masik borzaszte
-csapas nehezedik: jegyese, Hermann is meg hal. Ettol kezdve tudta a
kis kiralyUmy, hogy mi a szenvedes, Csak az orgrofi csalad szilkos
vagyoni helgzete okozta, hogy nem kiildtek vissza hazajaba, ^- mert
,:hbz" akkor vela kellett volna kUlqeni a hozomangt is, - hanem eljegyeztek elhalt jegyese occsevel,. Lajossal,
Het egesz vsztendeiq tart a szigoru Reveles, rnindenfele bosszantes es esufolodas. Ezzel akartak rabirni, hogg okot adjon az eljegyzes
Jelbontasara. Erzs~bet a vallasban. keres vigasztalast; talal is. E9H faj neki'
-csak: szegenyeit nern keresheti tel szabadon, Mint 8Z arnyek, suhaa
Ie 'a palota marvanylepcs6jen ki szegengeihez, hogy puha kezevel el.simltsa hornlokukrol a gondszantotta
barazdakat, szivenek meleqeve
-enghitse a szenvedoket,
A thilrinqia] udvar kernel nyomon kovetik s
'fJonoszul kacagva kerdore vonjak: ^mit visz a
^ szegenyekn~k?
rErzsebet mintegy isteni suqallatra s'uttogja: rozsakat,
Es, ekkor.
ruhaja red6ib61 hullottak a csodaszep, felig pattant, illatos rozsak, Flnom, zold agaik felkusztak vallaig, a barsonuos viragok pedig 9YOO:9eden slmultak keblere. Erzsebet
szeliden fajuk hajtotta fejet ^s ajka
t~stveri csokkal erintette ^a rozsakat,
A het tvig tarto -1rIe1l6ztetest ot tvig kedves meleg napok valtottak fel. Lajos 'noUl vette es nagyon szerette. Egyiltt kerestek fel a
szegenyeket, egyiitt enyhitettek a szenvedest.

LaJ8S
Erzsebet

1226-OOn harcba indult, egy esztendore. ra meg halt es
negy kicsiny gyermekkel magarB maradt, tavo-l hazajat61,

afyjaJoi, i~egen ,fold6p. ,1\ thiiringi~i ~dyar hir.telen .elJgne . ta)11G!dt s
ejnek idejen, c.siJwrgo telhen szamuzottkent haggfa el Wartburg lniszke,
hideg varat, Konnyek homalyositottak el szemet, fOlnezett HZ.' egre: a
f~nyla kis csiliag~~emek szomC?ru~.11tekint-gettek, sajnaltak ezt a szenveda, szent asszongt, de nem tudtak mondani semrni biztatot,
Erzsebet sorba kop"(')gtatta:'(I wartburgi
hazikokat, an<:yl ezerdlt
alamizsnat osztogatott, ott most 0 kOllyorgott hajh~IH~rt
,Ai emberekra rio~y, oriio; szrl'trtito ~mbefek sajn~lta1t Er.is~l)~tet~
szerettek is -'-. hisz<:1iIb6kezii vult, _: de a mag ilk nyomorusagos· kis
eletet, meg jobban szerett~lt. .M:egt11chfapiirn~siat, suthigora fogtak . a
tieszedef: Asszbnyom, nalam nincs lialy;' ~ajnaljuR: Ont; de <lIgan.
~egyetlen a wartburgi udvar I Erzsebet tovabb kopoqtatott. A h~~·'
nngyobb kihol{ es nelI{iiloz~sek Roz6tt ~It tiefeReN: ketesittil, mig- vegre'
naggnenje: a kitzitlgeni apaca-koldslor fejedelemas~zdhU'a, es hagy'~
batyja: a bamti'ergi pitsp~k s~gits~g~re sieffek; m(fgvedh~k oiv~lIi
j6gait s biztositnttak 9yermekeifH:'!k jov,-ojet.
.
. LaH6h~I!J&iii viilas~tfiiftfa v~lng ,Wartburgot i's, at emJ5erek Sil~V8,
k~tfek,'hogy matadjolI KoilJttiik, bo'dllsson in~g 'Hekik, Eiis~bet m~'gingatta sz~lid feJet~ nefiI t11d 0 haragbdiIi, de inKaDh Marburgpa megg.,
ort '{lUan m"elegeb1J~H sIn g riap;' 'Wartb~rgHlin solt· 'a2! ~nlgek. s,tl..~;
ernherek mintha gloriat lattak \Tolna a' 6ilesuz6 Erzsebet feje foiotf: :_:..
.MlirBfi~gb§h ItotHazat 'epitiet~tt; aRb'1 a ti',m?g~j{ apoldsa es ii siegenyek
g~amoiimsa k();zotl ferezte be 'eletet 1231 novethb-ef 19-en.
Erzsebet mar gyermekkoniban rneqisrnerte a szenvedesf, d.esziv~
kliffi k~'tn~sedetf el, 11ariem fueh fesztV~1tob'b lett M; ~niberi ~zenve'"

~~~it ir~tlt.
' .... ryift'; h.B~l!1Efis~bet '~r~~Yt~H~iita.1fold~rt ~!lii~a8itak,. 'a~nia~k~f
Mt'inzet rhegis it frjaya~nak ~al1otta 6t $. 5:rorliinel. fuiiibtt~, h"'ogy 125it
thajd~af1Mr ct. 'G~Fgeiy pA'fja ~ ~.teWt~~ ~mblia

a

iktaiiIi .Et fnEigyar

Alid iaif ten1pldrntthk,' Mn~l~ben n~ eful~~eiteteH
's~~tR~ralm~aij9& ... ..
.
".

Jeanyt

mi i~ el· eftIlelt(!

~i~~J~- '

varna

'var~mi

-.

..

eH~t_'nllgyon
l{eti9~tle1t hoz~1ifiK,.jot esil{ ~f~lid arcafioz lottrula(m~. SzerH?l SZl\le:
i1ff(' if1~Irg~nei uJiti~l~iifihk S b12~a·'~hR§d fo1 .s'ilvlinkBt5i a fofi:~~i
~
«Arpacth~i szept Erzsebet, partfogoHI
magyat ii~petJ»
rMhJny~juhR

~zi\febeh.

S i1lik~f ¥

a

.. , q~~~,h;~y,in~g~r~i
~ :r~,Sf!v~d"a,,~i~szivdrik· do6o~~sat, u{gye,

hogy Neked faj a mi szerencsetlen
"'.

Tanits meg benniinket

f~ szer~tt~i!··

sorsunk?

ti1reiemmel

'
..~
szenvedrii s S'zeret~ L1l.gy,@hog!l

,

,.
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,KMsztllS abrazolasara YDHatkozo mUYBszottortoueti anatak.
'Rozli:

Dr. Halrnos

And or.

Az isteni Mesternek,
[ezus Krisztusnak
szarmazasa,
szuletese,
elete es ~z ember eletet, vilaqnezetet es az egesz
tarsadalrni rendet
meqvaltoztato tanitasai, az ernbcri szeretet, a barati erziile] es tl felebarati aldozatkeszseqet
hirdeto ajkak fjloz6fiaja minden hurnamis ember
e161t ismeretesek.
Nines rnanapsaq rnuvclt ember, ki ne isrnerne B krisztusi bolcseletet, Id ne meluedt

volna

neha-rreha- bele

arna fenscqes

es hurnanus

tanitasok
fejtegetesebe,
anelhul,
hogy ne vagyott volna megismerni
ezt, akitol HZ emberi hurnanizmus es a hurnanitarius intezmenqek alap[at kepezo nBgy es nernes oktatas szarmazik ..
Akaratll:ll1ul is e kerdes tarult a gondolkoz6
ele : MinD volt [ezus
Hrlsztus embcri kulse]e, min6 volt ·area es ,lTIegjelerrese?'
Ami6ta [ezus megszuletett, arniota a faldan
[art, a kereszteng
vilaqnak

valarnennui

szobrasza

es fest6je

i9yekezett

meqtelelni

a fonti

kerdesekre.
A legnagyobb
rnuveszek, mint Leonardo
da Vinci, Michel
Angelo, Rafael Santi, Munkacsi,
Fadrusz, Roskovics
es masok, versenure kelve torekcdtek
arra, hogy a leqszebo es emberileg
kepzelheto leqtokeletesebb
alasban
allitsa k elenk azt az arcot, azt a fonseqes alakot, aki folseges es az egesz ernberiseqet szer etetre es humanizrnusra

oktato

tanitasat

a kereszthalallal

lelki vilaqa

tanitasabal
suqarzl«
evanqelistak nern irtifk Ie.

Ielenk,

pecsetelte

de akinek

meg, kinek egesz

kuls6

kinezeset

liZ

ugyan [ezua.sztileteset,
9yermekeveit,
bernutatasat
a templomban,
pelda
gyanant
eienl{ tarja 9yermekseget, ifju es Ierf korat, meqrajzolja
szilard es
maqasztos
Ierflas jellernet, de kiils6 alakjarol
mitsern 5z61. Csak ,11
krisztusi Tanitasok naqusaqa, folsegess~ge
domborodik
ki beiole, s iroi,
8Z evanqelista«,
a krisztusi erenuekre es lelki tokelctesseqekre
akartak
1'8iriinyitani az ernberisep figyelmet,
de a kiilso forma I'eiri-lsat nem
tartotrak szuksegesock.
embariseq azonben nem elegedett r:n~Q ezzel, maaa ehi varazsolnt, latni es szcmlelni
akarta 8 Megvalt61 az 6 kuls6 ernberi alakjaban, meqismarni. vagyott azt az emheri alakot, ·ald tanitasaval
8talakitottB a fold cepet, reorqanizalta.
a tarsadalmat
es esaladi eletet, megtanitotta az embert a foJdofl elni, S HZ aHalatios. emberszeretet
birdete·sevel az igazi testveri szeretetet
hirdette, s amely isteni alak azutoB
fiJ'radalmas munkajiit a kereszthalallal
peesetelte
meg. S6varg6 szivvel
kutatta fal azert HZ ember a hagyomany
minden szavat, osszekeresett
Az evanqetlum

elbeszeli

Az

elbeszeli

meqmenekiileset,

minden adatot, melunek alapjan azufan a muveszek
megje1enitettek
az Istenember
foldi alakjat, az evanqelium kiegesziteseiil, s rna nincsen
ember, Iii ne ismerne a krisatusi arcot, arna szep, szabillyos ferfiarcot,
gesztenyebarna,
kozepen kette valasztott s vaJlakig lefuto dus hajia],
ket agra osztott rovld szakallal.
'
}\ kerdes azonban as, hogy hennan van HZ altalanosar;
elfoga..:.
doft, s fobb vonasokban min dig egyezo abnizolas?
Vajjon
csak nz
ember! kepzelet, a muvesz! fantazia szUlemenye.e, vaglt pedig
btr-e
valarnl tortenelrn!
alappal,
melyre
minden
milvesz tamaszkodhat,
S
ez8.ltal a Krlsztus-ttpust valtozhatatlanna
tette?
Erdekes 8 kerdes, a Ielelet azonban
nem konnyu ra, mert •
maveszet tortenelml adatoknak
lmmar 19 ssazadra visszanyu!6
szalai,
bilr lenyegre nezve megegyeznek, a resztetekben
eiteroK, itt-ott lnqadozok es hornaluosak,
_
Vizsgaljuk, mit tanit e kerdesre nezve a torten{'ietrJ,
vcnatkozo kutatasok eddigi eredmenye?

s mi az erre
_

1\z adatok, melyek a fOntl l{erd;?sek meqvilaqitasara
rendelkezesilnkre allanak, regi festmenuekben,
oklratokban
es errnekben marad~k~an~
!
Ket osregi Krisztus kep maradt az utokorra, rnelg eredetet
folviszj Jezus kora!9. sot keletkezeset
maqatol [ezustol szarmaztatja ; 6Z
egg.ilr a »Veronika«.fele,
a masik ae »Edessai« Krlsztus arckep.
1\z elsa, a ,.Veronikae-fele
kep, a »Volto
santoe-nak
nevezett
Veronika
kendon _ maradt
az utokorra.}\
hagB0lnany szerint [ezus
Krisztusnak, midon sebes 'IlBUain fi Kahraria, hegyere vitte fol a keresztet, egy az ot kisero sokasaqbol
Idlepo asszonu gyolcskendot
nguitott
at, hogy flzz~1 vereitekes arcat meqtorolje. Jezus a kendovel csakugyaM
megtorolte

arcat, s. awn

a j&_mbor no [utalrnazasaul rajta hagyts veres
volt; hem bizonqos, _ az evanqelistak
nem

abrazatat.· Hom~ e no ki
jegyezteh: fOl nevet, a hagyomany
szerint Veronlkanak
(gor6gul Bere- ,
nikinek] hivtak, s ugyanaz
lett volna,
kit az istenl Mester
tizenket
. ewe! elobo meggtJogyitott. Masok szerint a Hel·odianus· nemz~'tsegbo!
szarmazott, s csakis a, kegyelet nevezte el Jezus igl:Jzi kepe, =Veretkon«,' szavak utan Vercnikanak. Ezen archierotlplkus kep tovabbi tort~netere egy vatikani osregi ,.1\lveris Rorna h ogni stato« cimu olasz
kezirat a k6vetl<ezoket mondja el: ,.Tiberius, romal cs~szar. kl vesze:
de!rnesen
beteg volt, erteslilt, hogy el Palesztimiban
egy J~lUS
tlevil
igen erenyes ferfiu, aki puszto _sZ8vavai, a tavolb61 is m~ggy6.gylt minden betegseget.
1\ beteg
csaszar
koveteket
kaldott Jezushoz, nogy·
konyQri.iljon rajta, 's~gy6gyitsa rneg Cit. azouban mire ,8· Kovetek Jeru"
zsalembe ertek, az udvozito Ii k.ereszten Idszenvedett.
1\ kovetek hal-

41
lottak; ,liIogy Veeonlka
blrtokaban
van egy ]ezils kepevel
diszrtett
kend6, mel!] szinten csodakat
mtivel ; kert~k azert Veronikat, bogy
jojj6ti a csodalatos kendovel a beteg csaszarhoe. , Vera nlka II kenddvet Romaba ment, s a csaszar a szent arc lattdra SEOOll81 meggyo.
gyult irtozstos betegsegeb61.
Tiberius csasear e csoda hatasa alatt
Jezus szobret 8Z istermek szobral koze akarta hel!)ezni a r6r.·ffl'lipant.
heonba, de a szenatus vonakodott oluan embemek
oU helyet adni,
ki II kereszten
gi-la1i1zat f6jan halt meg.»

a

pal fordulasa,
Rekkeno forrosaqban
igyekszik egg kis csapat Damaskusba, Hajtja, sietteti 6ket az a sok penz, melyet a farizeusok helgeztek kiJatttsba, ha a gyiilolt keresztenpek egy nagyobb csapatat megkOtozve
viszik [eruzsalembe,
A vezeruk Saul kiilonosen sietteti oket, Valahogyan furcsan ¢rzi maqat, Meg rna tortenik vele valami.
Mar nem messze vannak celjukt61. Remelik, hogy BZ ejszakat
Damaskusban tolthetik, Rajuk is ferne eg!:l kis pihenes, Hosszu ut
mar mogottflk. A perzselo deli nap meg jobban elMgyasztja
a
€sapatot,
De egyszerre vakit6 vilagossag
omlik szet az izz6 tajon. Saul
lebukik Iovarol es terdre esve hallgatja a csodas seavekat:
«Saul! Saul! Miert iildozesz engem 1»
vagy, Uram?»
«En [ezus vagyok, akit te uldozesz.»
=Uram, mit tegyek?»
«Menj a varosba, ott megtudod mit cselekedjel.»
E par perces beszelqetes
csodalattal tolti el a csapatot, Uttak
ugyan a fenyt, hallottak is a szavakat, de nem lattak senklt. Nem is
forodnenek az esettel, de Saul a fenyt61 megvakultan kel fol a foldr@1
ef kezenfogva vezetteti maqat Damaskusba. Egesz lenyerol a nagu
atalakulas, mely lelkeben veqbe "men!. Nemsokara a szent keresztsew
felvetelevel egeszen befejez6d6tt benne ez az atvaltozas.
Igy lett a pogany Saulusbol, a keresztengek legbuzg6bb iildozojebol a nagy Paulus apostol, kl a krisztusi szeretet bilincseiben
vezette
a poganyokat a keresztengseg boldog ig~ja alii.
Ilgen .atalakulason kell nekunk is atesnunk. Legyen a rni eletiinkben is ilyen damaskusi ut. Legyunk mi is a lelkileq pogan!} Saulbe!
ilgen Palokka es akkor biztosan
tekinthetunk
orok iidvossegiink
kapujara:
pillanatok" alatt
Odv6z)egy Krisztus, ki legadazabb, ellensegedet
B. M. i. g.
leghilbb apostolodda
alakithatod!
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Hz emberek viraqairol.
Azt tartiak : a
ele';J

Illatosak,

lehetos

tarkak,

milqen

6k konnuen

.Hoqune.?

-,

cz nekik

csekho9!J

pedig

Szoval

viraqok,

·Ieanyok

sokba

sz epek
raallnak

Szcp,

<)-

-'

kerfrl.

terrneszetes

Illatosnak

bizon§:

Szlnesnek

arcocskak

is rneq-

I

arra : vii aqok v891J.unk I

I igg leqalabb uquancsak elornereszkedhetnek

szaz meg:

Edesen cirogatrak
arcukat a szirn okkal es kozbcn
azon topr1Cg.eneh,
melyil< szebb kettojLik koziil .. ,
No I;Ii_szen en hem qondolom,
hogy a sz ep az .csunua,
de azr
se, hogy mindl?n. ugy szep,
ahogg 6k velilf. Az iguz, his fejekl{e[
nehez vitatkozni.
J6, abba is hamJ0nl. De m~gse: bekepzelllE'I{, hog!t
?k a legbo!csebbek. Mfir pedig ez veqzetes tevedes lenne.
SZ8Z

kovete)essel.·

A bokkcno - ott von, ahol nern is lehct meqbotlani : a lelek
melyen. Oda meg o!yan nehez .pillantanunk,
hogy azt ajanlorn, alnHki
meqse kisere.je. F\ Iiaral iang maqa se isrneri maqat, No ne berzengjilnk, ami v(116, az szent iqaz, Ii boles meghlljtjn Iejet minden igazsag
elott, Ez is ereny am!
.
Ott is van tltok, de : mennui,
ahol tJg~J latszik 'minden" rtBiH!!n
tarul clenk,
Valarni
huncutkedvu
kis rnadar vagy micsoda ropul
oda a
fl'H?1ybe es ugy csaponq, mintha 8 l,ek egben erezne maqat, Csordultig

telik meg a Ids sziv. Igy vagy ugy konnyebbii! meg. Neha szernen
arad ki, ami a kis patakot tulontul degaszlja.
Maskor ajka . cseve 9
(!s~veg eggre, mlnt a romlatlan I~edelyti csermelg .. 0lgkor toll at ragad
es a papirnak suqja meg abraudjai],
Legtobbszor a notaban nyililliK
I

meg a tltkos

zSHipel~ ...

·l1clikor· kidalolja

.

megfiit'dik,

Ilyenkat

rlrelIelt:

nIClgat,·

felUdUl, szotlariul
erti,

hogy.]'

ujj~szule1i1e. A dallemok
is sok-sok titkot besztd el.

mintha

leatlwlilk

tid!2 leHye. Hist most

gasH e~ a hajnal \ ekes

ki se Ieslettek egeSZ€ll.
siepsegelU2f.

_ J6nnek

fa!lilldt

legsz~bb disze a dalos. kedv
kit M~g rajta a harmet ragyo":,

pirla, Ebrcd, .zsibonq b!:!rlne

Eg!JrtHlsta

arjlliilatl

borulnak,

az

uj vilag.

Csak sejtetik

Szlrtna!
a viragos:

tl lepkek.
Ekes 8zarnJjallkai
illeg"tii{ maguket. l\1l.ind
szeretne. De 6 nebBnts vir.ag, s6t mimozet. Csak a dolgos
hekkei aii sliol'la, de azolHHlk. SI? parul mindjtirt
nyakukba,
Ugyan
(!gyik~masik kis virag Hzt hiszi, hogyba lUeg llell1 nyiIik mi'nden tarlta

mezet

·01e-

lepkenck,
akkor arvan hervad el. Ne feledje, hogy amelulk
vJrag
s?kat van nqitva, abbol a nap kieget minden mezct, illatot, ekesseqet.
,
J\ madarka
dalol,
de nem minden
madar lattara: a viraq se
csukodik be egeszen, de j61 kiszernleli,
mikor uuiljon meg. Mezet~
illatat, udeseqet
meg6rzi,
amig viraq, sot kesobbrc is sekat-sokat
igyei{szil{ megmenfeni.
Barcsak

lennenck

_

r;··:ir:··:it·;··:i
.. .... .... ..
...........................

a leanyok

ilyen

viraqok l

,
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1\z elet utjai.
Irta : Kaszner

Bela:

-Ifju ember I Elctednek

donto

valaszutjahoz

ngilik: _egg jobb es egy baloldali
rnelgiket valasztod a ketto kazill ...

ut. - Sajat

ertel.

Elatted ket ut

elhetarczasodtol

filgg,

AlIj meg egy percre s vedd _komolgan
Iontolora HZ uta k kuzdelrneit,
rnielott - elhatarozasra
blmad
maqadat.
}\z egHH{ ut szep
e-mjenes,- konnyen jarhatonak
rnutatkozik :__ellenben a masik nehez
fiirasztO e's sok kUzdl?Imet igenyel.
lfju I Rajtad all, melljiket valesztod ; 8 konnuen jarhatot- e, vagy
a farudsaqosat-e
? S hs eihataroztad
maqadat, lep] ra s halad] batran
utadon.

*
, J}- baloldali

*

*

ut kezdeten
aranuos
nepsuqarban,
vidarn kedvvel
;8rsi~ Korillotied egQsz sor fa nyujtogatja Ieled erett gyiimolcsokltelmeqterhelt ag-ait. Tii qondolkodas - nelki.il lepsz a filk ala
letepsz
egyet~keU6t a kivanatos
gyumolcsbol.
Majd- haladsz tovabb utadon.
A suru arnqas tak kescbb pihenesre
hivoqatnak lombkoronaik
ahi. De te nern erezve faradsaqot, megveted a pihenesre
klnalkozo,
alkalmat, szilard, elhatarozassal
folytatod utadat kituzott celod fele.
Mar alkopgodik. A nap min: kevesebb fenyt araszt maqa Korul.
Es te meg rrilndig
nern he.taroztad 121 rnaqadet, hogy -megallapodjal.
.Mar-lliM leslaH az est, mikor ve§re lilegerl{ezel
egy- helyr,e, ahol
vihlgossag derenq
Ieled. De ez_ i:i fehy nern val6dl; ez esas mesterseges: S te ezt a heluet vaiasztod
pihenesre.
Korultekintesz
es
fenyesen
kivilaqitott
terrneket
latsz maqad
korul;
mestersegesen
keszitett palmafak s papirvirsqok diszitik.
Majd tovabb lepkedsz. Zajos, mulatoz6 tarsasag ollik szemedbe.
lialvanuarcu
lanyok bajos tancot lejlenek el6Hed s hiv6 _ kezmozduJ8tokkaJ integetnek feled. Te' nem birsz eUenallni a t;sabitasn.ak:
vakon

s

I

rehansz kozejiik s mulatozol veltik. Dalolsz,
dorbezolsz
s elhiteted
'magaddal, hogy boldog vagy, ~iirted celod. Elfcledtel mindent; fogva
tart a varazs s fenekig iirited az elet n'!szegito keluhet. Folytatod 8 rnulatoeast s meg mindig nem go dolsz arra, hogy vlsszateri oda, ahon-

nan elinduttal,
Kes6bb ertelmed homaluosul:
riilotted: mig egyszerre elveszited

nem tudod, mi tortenik vel ed, koqondolkodo
kepesseltedet
s yak

'Sotetseg borul read MHtor maqadhoz tersz, keresed a fenyt, II, mulatozo
tarsasagot,
de Rem latsz sernmlt, csak sotetseqet.
Celtala nul
bolyongsz ide-ode s nern talalsz; sehol egy Umysugarat,
mely utmutatoul szolqatna.
Tovabb
folytatod
utadat a sotetben;
tapoqatozva
botorkaisz
el6re.
Mlvel a sotethen is csak elore torsz, nem latod 6 veszelyt,
melJ.! fenyeget. Bolgonqasod kozben elered az orvenqt, melunek feneketlen
meJysege tatong clotted. A:n te meg mindig
nern veszed
eszre a vesz(>lyt. Nern jut eszedbe,hogy
meg vissza lehetne fordulni,
Elhatarozasod
meg -mindiq: elorel Mar csak egy lepes
. . . . . s te
·menthetetienill
elvesztel ..... Te lepsz '" }\ kovetkezo
pillanetban
osszeroncsolt
tagokkal
heversz az orok sotetben
"'"
Ime _ifjak,
Ide vezel (1' haloldali ut, ha efeg gye~lgek vagytok es azt valasztlatok

]\ szentevt zarandoklatok

Romaba,

1. Zarandoklat 1925. marc. 23-tOl apr. 3..ig. Utiranp : BudapestSzombathelq- Trieszt- Velence
(innen kirandulas
Paduaba]
BolognaFlrenze-Roma
es visszs, Reszveteli dljak: I. osztalq 5.500,000 K. II.
e. 4.500,000 K. III. a) o. 2,700.000 K. Ill. b) 0, 1.600,000 K. [elentkezesl
hatarid6: Iebruar 15-1g. Efldig kell bvflzetni 8 reszveteli dij felet, Iebr.
28-ig a masik Ielet,
Minden
resztvevd
a velencei
es romai tertozkodason
IdviH
utazas k6zben maqa gondoskodik az elelrnezesrol.
Resztvevoket
terhelik meg: 1. }\z egyes kirandulasok pI. a paduai koltseqei, 2. Velendben es Romaban HZ erkezesi es elutazasi alkalmakon kivfll igenybe vett
ko.zlek~desi eszkozok .viteldflai. 3. Az ~gyes muzeurnok belep6dijBi is.
Ezekre 'kell 150-200
lira [kb. 600,000 K.l.
A reszveteli
dijok lefizethetck tJ plehanlan
is. Utleve], vlzum
new kell. A resztvev6k
nevreszolo
es a romai koz:ponti bizottsal
altai I(otelezoen ,~loirt zarandoklqazolvanut
es V8SU.tiY8zoh[~nyt kapoak. 'Ez eJegend6:
Dlja kalan 120,000 K. es az elsa reiuettel
kelt
f.zetnl.

,

}\ vasuti

szabadjeggyel

rendelkezrik

resztvehetnek

a zarandok-

laten, A vasuti koltseg~ket levoniak a reszveteli dijb61.
II. Zarandoklat : A) csoport 1925 apr. 21·t61 malus 4-ig. Utiral1YIil
Budapest- Velence-Rorna-Napolg
(Capri
sziqete], Loretto-Budapest.
, Dijai: 1. 0, 8.000,000 K. 11. o. 6.000,000 K. III. o. 3.500,000 K. B) csoport utiranua: Budapest-Triest- Firenee-Rorna. t925 apr. 23.t61 majus
2.ig. Dijai: I. o. 5.000.000 'K.
o. 4.000,000 K. III. a) o. 2.500,000 K.
Ill. b) 1.500,000 K. jetentkezesi
id6 febr. 28-i9.. arnikor a reszveteli
dij egyharmadat,
masik harrnadat marc. 3.ig, utols6 harrnadat apr.
3-ig kell fizetni.- [Folgtatjuk.]

n.

EGYESOLETI ELET.

... ...

i • :
:~ •••:·o

II III. rend febr. B-lm, vasarnap este 7 oral kczdettel [otekonucelu, naqgszabesu rnusoros tea-estelgt rendez. A tiszta [ovedelern egyresze

a

»H6s6k

szobrara«,

Tea.jegyeK kaohatok
segeiben lesz.

a rnasik

IlZ

a III. rendi taqoknal,

=Otthon

alap«

javara

rnequ.

Az estely a Ker. Part helqi-

11. kongreqanistakkal
kozoljiik, hogy a prezesek
hatarozata
szerint kongreganista csak ugy szerepelhet
miikedvel6
eloadasokon
hogyha sajat prezesetol , erre elozetesen engedelyt kapott,
11 sz. Istvan ferfi kongregaci6 egyre szebben fejl6dik. Gyiilesei leqkozelehb
febr. 3-110 es t 'l-e« lesznek a Constantin-iskolaban
este 8 6rakor.
I

liz Urleanyok kongregaci6janak
tea-estelge
[anuar 25·en
varrneqgei Kaszino termeiben igen jol sikerult, Szep ,kozonseg jott
ossze, hogy [ol erezze maqat, a rornlatlan csaladias leveqoben. }\ milsorhoz ertekes elemmel jarult a keresk. isk. zenekara 4- szamban.
}\
szereplok : Kalasz Lilly, Ulreich Erzsike es Katona Manci, Galg6ezy
Panni, Decker [ucl, Ikladi Rozsi (a notazo), Gabo Maca (8 cimbalmozo),
Hegedus [uci - ugyesek voltak es j61 adtak darabjalkat,
Leqkedvesebben jatszottak Ludvigh Marcso es Friedrich Lilly bajos tancduettjiikben. }\ gyermeki derut varazsoltak lelkiinkbe. Szepen enekelt a
Novothny Jeno vezetese Blatt _a1l6 noi enekkar is. l\ tea utan vidamhangulatu tanc kezdodott, melyhez iigyes zenet a Segedtisztikor zenekara szolqaltatott
Somoqgvarg
karnagy vezetesevel,
}\ rendezest a
kongreqaclo
tanacsa intezte, melynek megbizasabol Panczel Beske
tanacsos kiilonosen a szerepek betanitasa 'kariH so kat buzg61kodott .
8

.ll sz. -Cecilia leanS kongregaci6
hir szerint j6tekonycehl
a »H6sok szobra« [avara, B6vebbet legkozelebb.

eloadi'ist akar rendeani
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1l Szivgarda lelkigyakorlatot
tart a polq, leanuiskola
tornatermebcn. Vezetik dr. Czapik Guula es Blasko M.aria, a qarda -kozpont
ket nagy harcosa,
Beszcdek
gyermekek
szamara: [anuar 31~el1 d. u.
30rakor,
f'ebruar 1. en d. e. 10 es d. u. 2 Makar.
Febr. 2-an regqei
8 orakor Garda-avatas
,a naqutcrnplornban
; vegezj dr. Czapik. Felnotteknek, szuloknek
es erdeklodoknek
beszedek
lesznek : jan, 31. d. u.
4 orakor, febr. t-en d, u li
es febr. 2 an d. u. li 6, Gardaunnepelu
alatt, K:erjuk
a ked;ves
szuloket , es erdeklndoket,
vegyenek
reszt \
rninel naquobb
szamban.
Rank fer eqy kis mcqerosites,
1l Rozsafiizer tarsulat
[anuar 25-en
tartotta szokasos
ev.i
beszamolo kOZ9!Ji.ileset. .A j6l szervczett vazetoseq meqmaradt, A »H6- '
sok szobrara«
1.000.000 K-t szavaztak
meg, a taqsaq]
dijak f'ennmaradt osszcqebol
pedig egy Borornens-kazulat
vesznek a ferencrcndi
nagy-

a.

ternplomnak,

.........
.. ..

i.. • .-:

.........

'

PLEBANI1\I HIREK .
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Csengorbongo zcnes, bali ejszakas farsanq-napok
idejet el}ti'k•
.A piros elet lohoqva eg, Hz utcakon vidarn za]. Nappali
Ienuarbau
uszo ablakszarnqak
hivogat6
suqarzassal
kacsintqatnak
a jarokel6kre,
ciqanuzene
es dalhultarnok
kiquoznak
el6 a ferro balterrnekbol.
IfjaK
es oreqek devaj
kedvvel
razzak Ie vallaikrol
a qondterhes
hetkoznapok suluos
ballasztjat.
Szines n6i ruhak pajkos . tarkasaqa,
Kemeny
ingplasztronok
vakit6 teherseqe,
kipirult, fide leanuarcck
harnvas pirja
elenk szinekkel
rajzolodik
bele a balterem
pasztellienek
buszke
rnarnakkal telt hatterebe
A muzsfkaszn,
a hegyleve
minden gond arnyat
letorli a kipirult arcokrol. Tanc es egyre tanc .
. [ol van-cz igy?
Az irnrnar tiz esztendos
magyar nagyb6jt
idejen, arnikor a meg ..
atalkodott
bun-rsok, az orszagveszejt6
[udasok
meg rnindig makacsul
szlklakat
qorditcnek
sirunk
sz aja ele, jel van-e ez igy?
.A testl
orornokhen
valo tulsaqos
tobzodas a harnu =porbo]
lettel,
-orra
leszesz»
kaprazatos
memento- [at nem torli-e ki a farsanqolo
lelkekhOI? J61 van-e ez igLJ?
'.
Ezen lehet vitatkozni.
De az bizonuos,
h09!-1 Rorna
es Blzanc
akkor mulatott
legjobban,
amikor mar uszok egett haznik tetejen.
.
Dr. T6th Tivadar.
~ebruar 8-an Peterfillereket
gytijttink a Szentatua
celjaira.
Osaentseqe XI. Pius papa koronazasa
ernlekere Iebruar 8-an
d. e. 9 orakor iinnepelyes
,sz. mise lesz, melyre mindenkit
szeretettei
meghivunk.
'

li N Y 11 .K
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Ujsztilotfek:
IRigor Erzsebet
fia Rudolf, Veszelei Ferenc es CS,eri
Maria
h'i,nya Johm
Meszaros
Istva,n es Csibran
lion 1'1 lanya
Ilona;
Szanto
Sandor
es Go~la Roza ,. lanya KatIJI'Il, Mozs8r J6zseJ es'
Feher Maria fill Janos,
Dedinszky
Gyula es Simon Ilof~a fia Istvan,
Nagy Pal es Nagy ~aria fia Bela, Feher J6zsef es Madia Maria lanya
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Maria, Czineqe Istvan es Laszlo Ilona lanya MAria, Bato Joachim es
Hegedus
Gi2ella lal1!Ji.i Gizella. }02S8 MihalJ,.j es Nagy Pires Ianga
Apollod?,
Baqi [ozsef es CSHPO Erzsebet fia Andras, Kollath Janos
es Nemeth
Maria lat)ya Erzsebet, . Kovacs
Ferenc es Tasi .l'ilargit
fia Gyula.
1925 ben: Biro Andras es Levay Maria fla Istvan,
Vigh Istvan
es Vidra Rozalla lanya Erzsebet,
F. Kovacs Istvan es Vigh Anna
lanua Maria. Rigor Janos ^es Rupa ^Ida lan!:t8 Katalln, Horvath Sandor
es Fekete Erzsebet
lallya Erzsebet,
Nemeth Guula es Vaouon Ilona
Janua
Ilona. Debreceni
.Antal es Stefanik [uiianna
fia Gyula, Leko
Antal es Zana Margit fia [anos, .Bede Ferenc es Piczman
Maria fia
Janos,
Szucs [ozset es Szurdi Rozalla lanua Margit .. Peter Larine es
Szava Erzsebet lanua Katalin.. Miljlath Maria lanua Katalin, Nacuhaju
Istvan es Kokeny Karolina fia Bela, Sarkanu [ozsef es Sari Maria fia
Imre, .Meszaros Janos es Farago
Maria fia Imre, Torok Mihaly es
Tirnar Katalin fia Istvan,
Balazs Andras es Molnar
Maria ria Geza,
Balogh Matyas es [uhasz Erzsebet fia Tibor, Verok Milialy es Harnza
Erzsebct fta Istvan,
Torok Alltal es Barkanu Margit lan!J3 Mrlfqit.~
-Orosz Gez1'I es Varga Hermina fia Laszlo, Abonyi Laszlo es Biro Paula
fia Istvan, Fancsali [ozsef es Piczrnann Anna lanya Gizella, Szeberengi
Istvan es Tenueri [utianna langa Erzsebet.
Hazassaqot kotottck 1925-ben:
Bohmer Gyula es Haquak Stefania, Derczu Peter es csafordi Toth Anna, Cs. Feher Ferenc es Saqi
Eleonora.
Meghaltak:
Szckeres Rozalla 79 eves, F. Papp Istvan 71 eves
Nagy [uuanna 17 eves, D. Simon Borbala 80 eves, Bozoki Ernerencia 69 eves, D,lllyi Anna 25 eves, Tasi Terezia 62 eves, Potari Jilli.anna 6 honapos, Bozso Maria 51 eves, Sqbestuen [clan 14 eves, Karanek Borbala 73 eves, Kovacs Sandor 1· eves. Hegedus Erzsebet
36
eves, Kovacs Ferenc 29 eves, Baranuo
Apoltonia .83 eves, Lelovics
·Giula 19 eves.
.
1925 ben: Bartok' Maria 72 eves, Kovacs ·Maria 66 eves, Molmir
Erzsebet :3 eves. Simon Terezia 62 eves, Kovacs Anna 62 eves. Kerekes Laszlo 5 eves. Dosa Ir en 2 honapos,
Zrumetzky
Bela 75 eves,
B,1f('lI1Yo Mihaly 72 eves, Szucsi Balazs 25 eves, Rae Lujza 59 eves .

•

Mindennernu

"egyenruhak es uri
divat-oltonuok

Dtllamos szeeeleseket
es
janitasok.at
gMoesan es
pontosarx es-eKJ'eol szottd
aeak rncllett

legpontosabb
a legszolidabb

Medgyesy Geza

.8

klszolqalassal
es
arban keszulnck

,GULvASNAL
(Maria-utca).

saet!e(6, Deseb-utca 2385. S~
Ugyanott iaa6LampaK lis
estltaeok

Kapf>at6K.
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Istentiszteletek.
I. Ii ferenerendt

pl~banlai nagytemplomban.

a) Minden vasarnap : (Vasdrnapi
rend.)
Reggel 6 O. szent bcszed.
»
fel 7 o. enekes szt mise.
»
Hd 8 6. csendes vagy ene-

kes szt. mise.
D. e. 8 O. HZ elerni lskolak csendes szt. miseje.
»
9 O. sz ent beszed.
»
fel 10 O. enekcs 5Zt. mise
a n epert.
,. fel 11 6. a polqaristak es
tanoncok cscndes szent
miseje.
»
fel 12 o. csendes szt. mise
szent beszcddel.
b) Unncpnapokou
regqel 6 orakor szent beszcd heluett, enekes szenf mise, a tobbi a vastiruapi rend szerint.
c) Minden vasarnap
d u. 3 ora-

kor litania.

Es

pedig:

l-s6

vasarn. [ezus szive tiszt. .
II- ik »t orai szentseqimadas,

III-ik

»

lorettoi

litania

szliz

Maria
tisateletere
utana szent
Ferenc Ill. Rendjenek
havi gyulese szent beszcddel.

IV -ik vasarnap

lorettoi

Iitania s

utana a Rozsatuzer tarsulatnak
havi gyi.ilese szt. beszcddel.
d) tJnnepnapokon
€os esetleg V.
vasarnap d. u. 3 orakor lorettoi
litani a szuz Maria tiszteletere.
e) Minden hetkoznap:

Reggel 6 o. csendes v. enekes
szt, mise.
,. fel 7 O. legt6bbszor
enekes mise.

,.

7 O. csendes

v.

enekes

v.

enekes

szt, mise.
,.

8 O. csendes
S2t.

r} Minden

mise.

kedden

8

O. -szt.

Antal

mise» ajtatossaqqal,

Minden honap elso pent., reggel
fel 7 O. szentseqkivetel
enekes
.szt. mise es ajtatossaqqa].
8 o. szt. mise szcntseqbetetellel
g) Minden szombaton
es unnep
el61ti napokon d. u. 3 orakor
lorettoi litania szuz Maria tiszteleter e, utana gyontafas.
h] Rendcs gyontatas,
aldoztatas :
reggel
6 oratol 'f~1 9 oraig.
Vasar- es Iinnepnap
reggel
6
oratol
d. e. 10 oraiq
lehet
gy6nni.
l] A betegek latoqatasat Jehet61eg
a reg gel 6 oral szent
mise
alatt jclentsek
be kcdves
hiveink, - Vasares unnepnapokon - templomi 9yontatasok miatt -_ a beteqlatoqatast lehetoleq keruljuk.
Suluos betegekhez
barrnikor .
megyunk.

II. Ssolnok-varl templomban.
vasar- es unnepnap d.
e. 9' o. enekes szent mise szt,

Minden

.beszeddel.
D. e. 10 csendes szt. mise szt.
beszeddel
a kozepiskolasok
szamara.

HI Szolnok-gyarvarosi
Minden
vasares
d. e. 9 o. enekes

tmpl.

unnepnap,
szt.

mise

. sit. beszeddel.
d. u. 3 orakor
lorettoi
litania
szuz Maria tiszteletere.
Rendkiviili: Februar 2-an hetf6n
Gyertya szentelo Boldoqasssonj]. EItorult unnep. Febr, I1-t61 8 napig
naponta d. u. 5 6. Iitanla a lourdesi
Sziiz Anya -tiszteletere, Eiso napon
szent beszed.
A szerkesztesert es kladasert felel6s:
P.. Majsai M.6r Ofm.

Nycmtlwtt Varga J6zsef kinuvlIl,lomdlljaban Szolnok.

r

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
'-

Szerkesztl :

11. evfolyaril 4. sz{un
1925 febp.Ar ho 15.

MODjBlsnik mindon hUBS 15.

P. Majsai

SzerkesztOseg

flrenmndl pltb40il SilllIt

Mor efm.

TllrsszerkesztO:

P. Raffinsz,,"y RomuAld

h kiadllhlnW:

Killd6tulajdo)lol!

DIm

:

Parmrandi zard., ~JDIIft.

M,eg ,mindig alszunk ,P! .

" kis ugyefavel jarjuk HZ elet utjat Qs<-,a-'saj~t
inkbe veszunk. Nern vesszuk eszre, hogy ko,riil6tWnk vilagok
harca dul. Ellenscqeink szervezkednek,
'verejtekesen
dO'l- ,
qoznak. hogy viszaszerezzek,
fejlesszek reqi .hatalmukat,
Mi azt hissztik, eleg irnadkozni, templomba jarni es
csendesen szeretni .az Istent. Nem! rna tobbet var t6liink
/
az egyhaz es a haaa. Kiizdelmet, faredsaqot
kifele is!
}\ j6 ijgy erdekeben dolgozni, toborozni, meggyozni,
Ielkeslteni, nag'!} ,es szent k6t-elessege rna minden j6erzesii
hiv6 magyarnak, katolikusriak. Aid kozremukodhet szoval,
peldaval es. cselakedettel, de kivonja magat gyav.asagb61,.
felelernpol, vag:y kenyelemb61" ne Ieled]e, hogy vet hite
es hazaja eUen.'
, '
A felforgat6 szellem ellensutuozasara
a keresztenu
szocialista part k0~f>Ol'lti kikGldottei marc.- l-en lejonnek.
Nag!} g!jiiles kereteben fej,tik ki, mikep 6h~jtjak a' -kereszten,y elvek alapjana ',tarsadalmi bajokat,' orvosolni, a
munkast vcdeni, HZ ellenteteket elsimitani, stb.
Tudjuk melmyi ravaszsaqqa] ~s eroszakkal dolgozik a
keresz.teng,seg "ket n.agy ellenseqe : a -szab8-dk6nliv~sseg
, Kabult

'

,

lira peldanyonkint

isoo
.

.

K. N,egyedevte 9000 K.
".,
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es

a socialdemokracia,
meqerti vegr'e, hogy

kere.~ztenY~, 'ulagyarsag
rrern a 'huzavonaban
es 'nemJorod.6msegtleu, hanern a lelkes.,es o,s.szetarto'mutik6ban
r,ejHk·8

RemeTjUl{,

haza boldoq j6v6je.

B,

.,

'

""

Elegge tapasztaltuk. rnire vitt a szervezetlenseq CS az
!eg!l,seg hhJl1ga. MH~o~·a i(ere·szteng, s'zocializtN,us ulszl6f
bont Szolnokon, alljen minden do!goz6 es kuzd5 ember
a kereszteny es nemzeti esztnel{ ~;zolgaiatabat
mill.

Na9yb6jt.
Irta : Radvanszkq

Jozsef.

A Nagyb6jt a kereszteng lelkek szabadsaqanak
szent Idosaaka,
.
J\ lelek 'kibpntakozik a mindennapi eletet lenyugoz6 '::bHincsel{1:)6l es 1
keresi a szabadsaqot, a meqnpuqvast, M.ikent a sas, arnelget ~g6 fahoz;kotnek, ha kiszabadul kotelekebd) az. eg fe.]~ tortet :;- ugy a)elek
is az eg fele siet es k~tesl az Istent, az 'p, egyediiIi ~egment6jet.
~A nagyb6jtben a' kereszteng lelek nem bolyong egyediil, . melleje
~ll .edesanyj~ - aa egyhaz, ki kezenel rag,adja meg
es vezeti, hogy
el ne bukjon, kobe ne iisse labat, es minden" akanaiyt elharit, nogy iI"
lelek meqtalalja jov6jet, remenuet, boldoqsaqat,
.l\z egyh,az minp,ig, de leginkabb, a nagyb6jtben
tev~kenykedik;
Osszeszedi a tavasa kis nefelejtseit - a gyermekeket; a nyar aranykalaszait -:- az ifjusaqot ; az 6sz erett g!jiimolcseit -:- a iIoi es ferfi.'
,.vilagot es ,3 tel h6vi~agai ~ az 6regeket}> odaltelyezi, ' odavereH as
oltar zsamolgahoz - a kereszt ele, hogy rnindenki maqtalalja viqasztalasat Hrisatasban. '
, .. '
.
'.
, l\z egy'haz "februar - 24~'ert, fiushag,yo kedd" ejjel~~, 11 orakbr'
,meghuzatja a haranqokat, hogy fim.Jelmeztesse a hiveket:
veqe a .far'sarignak; keljetek fel, .ebredjetek.. most jon\'
l~lkek szabadsaganak
sz~nt 'idoszaka,
tiagyb6jt,; amikor felhangzik e JO anyartak siro szozata: »Keresztenye~ sirjatok, meluen szornorkodjatok,
keseregjen.rnlnden sziv, amely J~zusahoz ,hiy.« Es- a .hivpk eztei vonulnak ~z ,~Isten ,
hazaba hamvazo szerdan, hogy a mulandosaq
viragvasarnapi
barka- jab6l keszhett hamuval ~eg'hintessek fejiiket es -,'igy' keszuljenek

ot

a

a

a

btinbanatra,

'

>

"

,r

"

~r

Oh te szent icloszak I Te allitod szemiink ele azt
nagy' szenveda Krisztust, ski ,-veres barazdakon [arva, szeretetevel, csodaival es .
szerivedescivel mutatta meg az llt(Jt, ~melyen nekiink is. jarrtl:mk kell"
ha .el akaijtitk erIn- a v'i,rva vart boldogsagot:
'
•_

'J7
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}\ nagybOjt minden szerdajan d, u. .3 .erakcr elvezeti az egyhaz
.a keresztengeket arra a. szomoru, utolso utra, a kereszt utiara, amelget .
a vilaq Udvozitoje szentseqes labaval taposott es verevel ontoz6tt s
azt akarja, hogy mely meqilletddessel menjtink utana es elmelkcdve,
konnges szemekkel mutassuk meg, hog!:! szeretjuk Ot, it Szenvedot, Iqen, menjiink a Getszemani kertbe es lelkiinket filrosszilk meg Krisztus
s fogadjuk meg, hogy mi is mindenkor megnyugszunk az Isten szent akaratan. Kiserjiik [ezusunkat
lelkiinkben Haifas
.hazahoz, hol a vilag leqiqazsaqtalanahb
itelete elhangzott:
~Melt6 II
halalra.« Menjiink vele az . utolso uton es alljunk a jeruzsalemi asszo ..
ngok koze es ontsuk az igazi reszvet konngelt, Majd kiserjtlk O~ fel
.a Golqothara es legyiink lelki szerntanui annak a borzalmas traqedianak, ami meqrenditette a termeszetet s ami melysegez gyBszba· boritotta e szeles vilaqot es lelkiinkben rneqalazodva
kialltsuk Lonqinus .
.szazadossal : »Ez valoban Isten Fia volt 1«
Krisztus kinszenvedeserol vale elmelkedes' a kath. ker, vilag
Ieqdraqabb imakongve. Ebb61 imadkozhat, tanulhat es mindenki 'megtalalja benne lelki viqaszat.> A nagy lelkek es szentek Krisztus kin.szenvedese torteneteben kerestek es talaltak meg lelkiik igazi nagy-_
sag at, hogy kepesek voltak lemondani rnindenrdl, csak hogy Krisztus
kovet6i lehessenek, Ifjak, oregek, apak, anyaK, gyermekek vetelkedtek
a Krisztus iranti szeretetben es egyedUli boldoqsaquk
az volt, ha
m~gfiiroszthettek lelkilket abban a szent harmathan,
amit a Krisztus
kinszenvedese fOlotti elrnelkedes hullatott reajuk. Szent Eleazar grof
kijelentette: »Akkor erzi maqat boldognak, amikor az Ur [ezus sebeIbe zarkozhatik.« Szent Genoveya keserves sirasra fakadt, valahangszor Krisztus meqostoroztatasarol
elrnelkedett, Szent Briqittanak -egyszer megjelent az Dr [ezus ket koronaval a kezeben. Az egyil\ aranu,
a masik tovis korona volt. »Leanuom, valasz 1« szolt az Ur ~s Brigitta
a toviskoronat valasztotta ezen Vkijentessel: »Ez szerzi meg szamomra
az ~gi koronat= Igy gondolkoztak es eltek a szentek, A kereszteng is,
ha el akarja erni a celjat, Krisztust kell kovetnie : neki is meg kell
jarnia az elet nagy keresztutjat, 118 .azt akarja. hogy egykor' resze legyen Krisztus dics6segeben.
Majd' jonnek a gyonyoriien fajdalmas nap ok, a nagyb6jt pentekjei,
amikor
hivek meqtoltik az Isten hazat, hogy a b6iti _beszMekben
nyonyorkodjenek es lelkiik magaba szivja a biinMnat tisztito leveg6jet,
hogy a nagyb6jt tavaszi fu valma hozza meg sZamukra az igazi megterest.
_ (
A szolnoki nagytemplom egyil\-masik
gyontatoszekenek
homloMn e szavak olvashatok: »Mentsd me9 lell\edet:! Nem tudom; hanyan

.veres verejtckeben

a

elvastak el e megrendit6 szavakat; de az btzongos,
nagy on kornolg'
figyelmeztetes;
mert lelek egy van; ha az elveszett, vele min dent elvesztettiink:
nyugalmat, boldoqsagot,
menuorszaqot,
Valamint a gyemant a sarban is gyemant marad - ugy lelek a biinben,
a gyarlasaqban sem tagadja meg nernes terrneszetet, De valamint a gyemant a
ferro verben tisztul meg egeszen, ugy a leleknek is a Krisztus vereben
- a bunbanatban - kell megtisztulnia.
Jon a tavasz, riigyeznek a fak .es a kikelet feher viraqokka!
hinti be az agakat. Majd jonnek a dongicsel6
mehecskek
es szedik,
gyiijtik a b~teg tiido egyik leqjobb orvossaqat : a mezet,
Igy legyen tavasz a lelkekben is.
Hadd boritsak az onrneqalazodas es maqunkbaszallas
fehQr viragai annak aqait ; hadd jojjenek a dongiGsel6
mehecskek, a meg
eulpak, a btmvallorriasok
s hadd gyiijtsek a lelek . beteqseqenek egyedull orvossaqat: a bunbanat tiszta, csurgatott mezet,
Oh ha a lelek talpra all es elzengi a szabadsaq szent himnuszat,
akkor lesz a nagyb6jt a lelek Icltamadasanak
legdiadalmasabb
id6szaka.
»Rahok legyiink, vagy szabadok!?
~yarok lstenere eskuszunk, hogy rabok
lesziink [«

Is~otatBstY8r8k r8n~j8nB~·

Itt HZ ida valasszatok l A matovabb
a bun rabjai nem

2~~ 8Y8~ ala~itasi 8Yfor~ulojan.

Irta Nogal!

Laszlo

esperes.

Iskolatestverek
rendje Hornoki intezetiikben
ez alkalommal unnepli
rendjiik alepitasanak
200 eves evfordulojat, Ezeu nevezetes evfordulon
II nagynevii
rendalapitora : De la Salle [anosra iranuul iranyuJ qcndolat\.liJagunk; benne concentralodik
mint gyupontban
az a jezusi szeretet, rnelg 200 even at az iskolatestverak
szivet oly melegen doboqtatta a 9!.jermekvilag mcqmentese
erdekeben.
Nemcsak Pazmandi - Horvath
illik, am it Kisfaludy Arpad mond:

I

Endrere,

de

de Salle [anosra

"K6zl~lkek sorsa, hogy mult id6vel
Nevuk jeJtelen sir mohaba vesz
Nagyratermett
HZ ido fele hag
~r6k dics6seg csillagara nez :
Sirjan mega I! a fordulo- szaead,
hog!:!
Nevet u] szazadnak
adja at;
Es minden szazad
uj koszorut aldoz
}\ hahis emlek ssent koszoritjat.«

is
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E 200 eves evfordulon
egg gondolatot
velek de la Salle
[anosra. 1651 aprills 3O-ao szuletett de 10 S811~ Janos s meg az nap
Reimsban a szent Vidorr61 nevezett
templomban
Ion rncqkeresztelve,
s mldon meqkereszteltetett : tapsolt oromeben az .egesz menMorszag.
1~51-beo egy csecsemo pihent
boksojeben.
vagg edes anyjll
-8lta to, dajkal6 karlain: ezen csecsemri szutetesekor,
ha nem is tortentek
ielek mint ker. Szent Janos szuletesekor, de annul btzonuos,
hogy
szilletesenek hire messze terjede s mondak a szomszedok : ki legtj(w-e
'g,yetmek? Az is ketsegteien,
110gy a kis [anosre is illik HZ. arhit Zakafias f6pap ker, Szent Janos' atyja saiat
gyermekerol
jovendQlt.
t. i,
'an-a lesz hivatva,
hogy flZ udvosseg tudornanuat l<o.zolje az 0 nep(we1
biinei bccsanatara.
De. 18 Salle Janos regi e16kelo csaladbol
szarmazott : -azonban
de la Salle Janos i?ietszentsegenek
alapja nern el6kel(l szarmazasaban, de valles os anyjaban van. }\z anua rnaq.nenthetl
gy'ef'ii1el,et csak
akarnia kell ; 8Z anya gyermeke mula eJeteert
sokat tehet, de lelki
eleteert mindent s en erosen hiszem, mondja Bouqaud Szent- Monika
miiveszi eletrajzaban,
hogy a vila9 meglenne
mentve, ha sikertilne
~rrol meggy6zei az anuakat.
Olyan' Iesz a fiu, amiluenne
HZ anya
neveli: j6. tiszts, nemes, nagylelkii.
bator, istenfel6, ha az anpa lelke
is ilyen s ha a kereszteny,
erenyeket
oly mely:en tudja a szivebe
tiltetnl, hogy azt onnet soh
semrni ki ne vcshesse. }\z anyl:li aldas
,e.g Iaradozas nern veszet
karba de In Salle [anosnal, azt bizonqltja
-egesz elete toluamata, Me,O!lyi ok, h09Y szeresse
minden guermek
anyjat; mennyi indit6 ok, h09!-) ha oly
szcrencsetlen:
hogy anuja IMhalt, erte sokszor imadkozzek !
(Folgt.]
1

a

II~ Boldog Margit._
Irta: Toth Margit.
(Az urleangok konqreqaciojanak
ved6 szentje.]
rettenetes csapasa idejen eskure erneli kezet a f61d6nfut6 kiraiy: szuletendo gyermelH~t Istennek
ajanija" ha az Ur ke:9y'eim!? eJiiz.i hazankrol a tatarsereget,
_
1242-ben a Mindenhat6'
leanygyermekkel
ajandekozta
meg· a
kiralyi part, kit Margit nevre kereszteltek
s arnint beszelni
rneqtanult,
a veszprerni
domokosrendi
apaea-kolostorba
adtak,
hogy ~
Istent
4icsoitse.,
Tiz esztendovel
kesobb
8Z orszaq uj f6v8l'OSa, Buda
kozeleben
az eddig ngulak sziqetenek
nevezett
szigeten viraqokkal
diszltett
uj
kolostor varja a magyar kiralylean!Jt s e koiostorban
kezdte
meg on1\ tatarjaras

tudatosan alazatos eletet a tiz esztendos Margit. Egyszerii ruhacskaban,
szerenuen, igenyteleniil jott kicsi tarsndi kozott, csak a nagy, h'?lkes
szeme arulta el gyermekszive~ek
meJeg rajonqasat, Ebben a kolostor.,
ban toltott azutan csaknem husz esztendot, mint alazatos szerzetesno,
mint az Isten szolqaja, akinek vezekelnie
kell az orszag bunei~rt._
Eqszerii, igenytelen, alazatos lelek, aki nem enqedi, . bogy 8 kinilyle. anyt lassak benne, csupancsak Margit szoror. Megboesat
azoknak,
akik meqbantjak, szereti azokat, akik viszont szeretik, Tovlses, szen-·
vedesekkel, lemondassel teli utjarol nem terlti 121 a rang, a mod ;
egyszeru fekete fatyolat nern cserell fol a ragyogo kinilyi koronaval,
Hiaba kerte kirillyi atyja, es szerzetes neveloje. Hatalmas kiraly. ko- .
Ryorgotl a kezcert, de Margitott nern szeditette 121az ezerszinu politika ; szeliden, de hatarozottan valaszolta: van mar neki kiralg! jegyese
. - az egben. 1\ pillanatngi erdekeken regen feliilemelkedett
sztlz tovabbra is a kolostorban maradt, Szolqak szolqaja akart lenni es &
vettanusaq volt minden vagya. A Jegnehezebb haziteendoket mosolygGareca) vegezte, szeretettel apolta a betegeket es sokat imadkozott,
l\.
kolostor kapolnajaban keso ejjeleken is ott lehetett latni torekenu
alakjat, amint trnaasamclgan: arcra borulva kri-stalytiszta "lelke egi [e§!Jllset imadta,

Krisztusnak ezt a kedves jeg!les~t szamos csodaval
dicsoitette
az Ur. A lcgenda szerint halala ejjell?n egy csodas fenyu csillagot
.lattak a kolostorb61 az egbe szallani s. e szepseqes
csillag csak b
Margit lelke lehetett, Arca halala utan is megtartotta
Ieher szinet,
amely rozsaszinben jatszadozott : ajka szinte mosolgra nyilott.
Elhungtava] .mintha letunt volna Magyarorszag
szerencsecsillaqa ..
"iestvere, V. Istvan kiraly egy ev mulva kovette
ot a sirba," azutaa
pedig hossaantarto partvillonpas dulta fel HZ orszaq nyugalmat.
}\ magyar nernzetnek elt es a magyar nemzetert hozott aldozatot
BoJdog-Margit. 0 ae egyetlen Arpcid szent ivadekai koziil. aki Arpad
sirja kozeleben nyert temetohelget s rna az 0 temetohelget
is beboritotta a feledes fatyola, egy-egy nema romot hagyva csak emlekezetul,
De Boldog-Margit lelke beszedesse
teszi e rom ok videkllf' s lelki
nemesbulest nyujt 8 fjgyelmes hallqafonak,
,
.Mig szt.-Erzsebetben
a szegenyeket
ruhAz6, betegeket
apolo.
hitvest szeretjiil{, addig Boldog-Matgitban a tiszta , onfeJaJdozo,' munkas
kiraJyJeilny,mtHt6 csodalatunkra, tiszteletunlue. (GBrdongi: »lsten Rabjai».,·
"ban mesterien dolgo.zza fel .B. Margit eletet)

.Hz

Ur [ezus

diadala

l\msterdamban.

III.
Jl

kongres§zus sservesese.
Irta : Dr. Torh Tihamer.

J\ hollandok mar maquk is alt61 felnel{, hog!3 egyhazi eletuket
tulsaqosan
ag!JonszI2Fvezlk.
Tenyleg
iwnyira mesterci I:lZ e.gyleti eletnek IS orqanlzaciouak,
hogy·
h:~gkjsebb parochian is a leg!~ulonfelebb
(s tenyleg '-miikOd61) egyesiiietek talarhatok,
Attol kezdve, h094 a haarlami
puspok (3kinel< megyejeben fek~
szik Amsterdam)
els() .korteveteoen
heielen tette, hngy a XXVII euch,
konqresszus
Amsterdambnn
fog ulesezni, elqondothato.
mil!l oriasi
apparatussal
tattak
hozza. ennek 1:1 vi!ageseH:et1!:lnek szervezesehez,
me.lto eI6keszilesehez.}\z
e.nber
csodaikozlk
aunak a tomerdek bizottsaqnak
lattara, amelpikct
nlakitottak. Hog~ csak eg~-ke!t6t emlitstink: »bizottsaq a ternplo.nok : disziteseree : »blzottsaq I1Z elszallitsolasra- ; =blzottsaq Ii sajtopropaqandarae
: »uizottsag
az clokeldek
Ioqadtatasara«
stb. De be is I,eli isrnc rni, hog\:! az egesz oriasi kO:Jgresszus
minden
mego!jiivanufasJ,
a o?gy !-')megek elheluezese,
az
iiHnepsegek, 9000 gyerme!r k6z6s cildozasa, 100.000 ember korrnenete

a

stb, mind a legntl9~obh rendbcn, gyorsfln. za] es z av ar neikHI folyt Ie•.
A rna e16 leqhircsebb holland fest0ve), a konverttta
Toorop- pal

k oWn propaqanda-

plakatot

kesziHettek.

Arnsterdamr6!

kulon terkepet

adtak ki a templomok s konqresszusi
Itelyisege.i{
megjel61esevel.
A
konqresszus proqrammkonuve
300 oldalnal
vastaqabb
k6nyv tobbnyelyii tanulmangokkal
az Oltariszentsegrd',
}\ 1((1t. lapok vaskos

dlsz-szamokat

adtak

id bo illusztracioval.

A »Maasbode«

egyik szarna

H mi hereeqprimasunk
t.illhet-·is k6l6lte elsa heluen, valamenngl tobbi
blbornok cikke elott. Egyedulallo az a viraqpazarlas, amellgel Anisterdam
valamennyi templomat feldiszrtettek. CS3k ugy ertheto ez, ha meqfontoljuk, .
hogy a hollandoknak fej!eU vlragkerteszeteben
keznel vannak a legpompasabb viraqok.
A kongresszus sikerenek elomozditdsa
becsiiletbeti iigye volt
minden holland katolikusnak ; es e tzkintetben bizony aggodva qondolunk am} az egyebkent
annuira
vart altcalornra, mikor majd nalunk
lesz 1:1 konqrcsszus, fogunl{~e latni ennui irnponalo lelkesedest,
enl1yi
bliszken s boldoqan rnutatkozo ~ithuseg;2t, mint ami itt egett, tombolt,
hlngolt a protestans f6varos 200 ezer katolikusanak
minden
megnyilaUwzasaban,
kezdve a haznk
h'ldiszitesen,
fo!gtalva a papal szinek kHuzesen vegig, egesz a vcndeqeknek
felajanlott
ingyen
lakasokiq. l\z egesz varosban, srnerre csak 113!oHkusok laktak, nemzeti s.

~56
papai zaszl6k loboqtak, Hivetalos
zaszlodisz
persze
nern volt, de
annal tobbet tett az em~~nl tclkesedes. A zaszlok s Ieher-sarqa kokardak feltUzesebOl valosaqos . hltvallasi
kerdest
csinaltak. Papal
.zaszlok a hazakon, papa] szinek 8 vendeqlol
asztalokon,
sot .papai
szlnek
.slatt futottak -meg a kat. cegek teherautol Is. EI&ke16 urak
Rihurcolkodtek
lakasukbol
s egesz
fim!jesen berendezett
hazukat
aatoval egyiitt atadtak 11napra a .fendezo-bizoUsagnak: _tessek ven4egeket beszaliasolni. I~y lakott van Rossum
papal kovet is a legnagyobb hollandi ruhaceqnek,
Vrcone es Dressemannak
erneletes
,palotajaban - egyedul a titkarjavul. Minden pusp.0k melle a nagljszerii szallason kiviil eml holland papot adtak titkarul s egy Butat,
A nagy rendezkedesben
persze
elkerulhetlenek
a lulbuzg6sl:1l1 ~
kedves epizodjai is. }\z egyik magyar puspokke] tortent.}\
holland
iiJatliron diszes 'killdotiseg varta, s bar jegye' eqesz Amsterdamig szolt,
a hataron at kellett
szallania a kiild61tseg autojaba es ugy mennie II
fovaros fele, }\zon-ljan gak delutan 3 orara volt szabad megerireznie
}i\msterdamban,

ruhaban

mert akkorara

voltak

szallasa

1216 rendelve

diszes

}\ k6zbeeso idot ken!ltelene~ voltak elautozni
az orszaquton es igy ponto,.;'
san 3 orara behajtottak az eljenz6 magyar gyermekek ele.
'Az egyik bibornok meg u9ylatszil< igen .szerenp volt, s megerkezesekor a fogad6 kuldottseq
figye1met valahoquan
elkerutte az
BZ

ott OdilIa magyar g~jermekek. Mit volt mit tenni?

alloml\son,. Hazahaitat lakasara .Iaz egyik plebaniara] s mar nyugodlan
rendezkedik is szobalgeban,
mikor ketseqbcesve rent be 8 plebanos :
~De Eminenctas uram, egy kardinalisnak
nem szabad igy rneqerkeenle I }\z egesz templom zsufolva van s var]a Erninenciad bevottuldsdt.

Tessek,
kellett

kerem, azonnnal
vennie biborat,

diszbeoltoztli 1« S bizonq

8

kardinallsnak

fel

kirnennie az utcara s a templom f6ajtajan a tom- .

bolo tomeg eljenei koz! mdsodszor

bevonuini lakdsdral
De l{ulon6sen
ket esernenu tette probara a rendezobtzottsaq
erejet : a papal kovet erkezese jul. 22-en es a 100.000 ernberbol alll}
z{lra eucharlsztikus kormenet 21-en. Ezekrdl a legko~elebbi Iolutatasban.
,

Kriutus ibrazolasara -vonatkuzD mOVBuBttortODcti adatok.
II.
Kozli : Dr. Halmos Ander.
,

\-

E ket adat van tehat a Veronika-Iele
Krisztus keprol, E kep,
melyet az uldozesek alatt az elso keresztengek
gondasan. rejteqettek,
m~ a Nagy Konstantin altaI emelt szent keresd templomban, kes6.bb
:a r6mai Peter templomban helyeztek el, most is ott van az »ereklye-

iart6 szentely«-ben
(a loggiaban) II fOoltilrtol jobbra emelked6,
s a
.. k-u-poitit tarto «Szent Veronika kapolna»-ban.· Csak papal ~ngedeUyel
Iehet megnezni, azonban evenkent februar 4-en, Varonika napjan,
lovabba a nagyszerdai,
nagyesiltortoki,
s nagyszombati
18m~nlaci6k
titan a l«>g91aemelvenyen ngilvanos tiszteletre kiteszik,
A meg min dig ep vaszonkendo egy arang es dragak6ves. foglaIatu fekete tablan Jiigg, s a szenvedo Jezust ahrazolja
tovis korona
nelkill, lehunyt szemekkel, a tobb sebbOl verz6 arcrol veritek-csoppek
hullanak ala; orra megnyult, ajkai dagadtak, seakala, haja neme!y helyen ki van tepve, masutt a rea tapadt vert61 csomos, 1\ haj gesztenyebarna, Jl szakal ketagu es rovid, Homloka magas, s arcszine ha!vanll.
1\ XVII. es XVIII. szazadban voltak irok, kik e kep hitelesseget
meqtamadtak, fOleg axon az alapon, .nogy e kepr61 a regi kereszteng
irok az els6 szazadokban mitsem szolnak, s kesobb
egyes kr6nikak
.-emi valtoztatassal mondjak el a kep tortenetet. Egyhazi reszro! nera
tortent ngilatkozat .a kep hitelessegerol, de a hiv6k, mint 'Krisztuskepek
legn2gibbjet kegyelettel 6rzik.
A masodik archierotipikus kep az »edessai«, melyrolOzseb cezareal ptispok es tortenetiro a IV. szazad elejerol reank maradt »Egyhaz tortenelmeben«, regibb szir adatok alapjan, a kovetkezoket jegyze
fel: »Abgarus Uchomo, Edessa kiralya, sok iddn at belpoklossaqbaa
gyotrodott. Orvosai min dent elkovettek a beteg kiraly egeszsegenek
helgreallitasara,
de minden kiserlet medd6 maradt.
Egy, napon hirt
. vett [ezusro! a beteg klralu, s elkuldotte hozza Ananlast,
kamarasat,
~i egyuttal ,ertett a festeshez is, hog,y· kerje meg fl galileai csodatevd
jezust, hogy jojjon el hozza es gy6gyitsa m~g at. [ezus, szonban a
tavolsaqra valo tekintettcl kijelentette, hogy nern mehet, hanern elkiildi egyik tanitvanuat, ki a hlvo kiralyt meg fogja gyogyitani, s levelet irt 1\bgarusnak, melyben fonti igeretet adja e16, dicserven a kiraly
hitet, Ananias azon kereset pedig, hogy el'lgedne maqat lefestetni, 8
Ieqszivesebben
teljesitette. 1\nanias hozza is fogott a Iesteshez,
de
Jezus area minden percben elvaltozott, s vakito fenyt arasztott.
Igy
Jezus meqmosakodvan,
egy kendovel
megtor61kozott, s azon rajta
hagytn kepmasat, Nagy orommel vitte haza 1\nania~ 'kamaras a kepet,
'Kes6bb egy Tade nevil. tanitvany csakugyan Edessaba
erkezett,
s a
kinilyt nemcsa,k meggyogyitotta,
de nepevel
egyiitt a kereszteny
hitre teri-tette. Mozes Ch6rene V. szazadbeti o~meny tortenesz a fonti
:sorokat megerositeni IJtszik torteneti munkajaban, sot azt aHitja, ho_gy
·8Z 0 idejeben meg a' kep Edessaban volt, s latta is.
}\ kep 944-ben Konstantirlapolyba;
1207-ben Velencebe, majd
Rom~ba keriHt a Szt.. Szilveszter templomba.
N\asok szerint a kep,
\

vagy leqalabb annak hii masa, 1363-ban
Szt. Bertalanrol
nevezett templornba.

Genovaba

keriilt

volna

&

MindkcH helyen megvan meg rna Is a font emlitett kep, s mint
. Jezus arcanak hiteles masat 6rzik. Hogy melyik HZ ercdeti, nern dontheto eJ.
}\ kep egy gyolcskendon
Jezus Krisztus fejet abrazolja,
szelid,
komoly, szep es meltosaqteljes, keleti tipusu ferri arccal, taqra nyitott
szernekkel, keIeti szabasu orral, nyilt homlokkal,
vallllkig
leomlo, .8
fejhez simulo, s ketfele fesult gesztenyebarna
hajzattal, dus ketagli
. ·15zakallal. Feje korilJ dicstenu van, mely harem reszre oszolva egy-egy
suqarkoveben
csucsosodik ki.
J~usnak
Abgarushoz
irott levele l(etsegteleniil
apokrif, hisz ezt
494- ben a romai zslnaton Gelaz papa ki is nuitatkoztatta, de min! az el6bbi
. esetben, uqy most is. a kep hitelesseqere

nuilatkozat

nern torrent, es

. igy ennekhitelesseqet
is ketseq es homalu burkolia, de ketsegtelen, hogy
mint ptospoqrafia, ilZ irottokrnangben foljegyzett Jezus arcot aIeqhivebbIn adta visszu.
}\ IH~t legregibb
kep, akar Jezustol
szarrnazik, akar pedig .jezus
korabol meritett adatok
alapjan
keszult, iwgyon hasonlc egymashoz
-s6t az arcban teljesen rnegegyezok.

Orttizek. A Nagy Oriens hatarozata:
)Io}\ katolicizrnus
es a szabadkomfivesseg kozti hare, fegyverszunet
neikiHi
~let-bahH hare. A pape
,nern fogalom, nem az emberl lelek egy idealja, nern egyeb egy tenynel, egg irdeknel, egy eronel, Vallasos
szempontbol
billvanyimfidast
Mpvise!, szabadkornuves szempontb61:
HZ »Ellenseg<r.l\
katollcizmus e~
szabadkdmtivesseq
kolcsonosen
kizarjak egymast, ha az egyik gy6zedeimeskedik, a masik pusztulasra

van karhoztatva.

Harcolunk az egyhazmegyei
szervezetek, ·harcolunk almngregaci6k
harcolunk a Vatikannal vale diplomaciai osszekottetes
,ellen.
Harcolu nk az t 925. eyre tervezett romai egyetemes
,Briisszeli, qenfi, parisi gyulesek 1922-23.)«
N. U.

..

zslnat ellen,

Aid meg ebb61 sern latja vihigos8n a szabadkdsseq
celjat, HZ·
nines velunk
lelkevel,
nines
Krisztus
Egyh8z8val.
»}\zon It
aapon,
mikor preletarlatus
es a szabadkomtiveseq
egyesiilese, ez
ut6bhi vezetese alat befejezest nyer, valoban legyozhetetlen
hadsereq
IQsziink.f( [Brtlsszeli nemzetkozi
szaba~mlives
kongresszus). N. U.
Szoval rnindenre keszek, csak az E_gyh8zat meqsemmisitsek, Hogy mit
mar

1...
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kell ertenilnk a »proletartatus«
alatt, l1legmag~larazza az arnsterdami
konqressus.
Itt a szocialdernkrata
Intemacionale
arret targ!.J8It, rnikent
vegye fol a voros Internacionalet I
»A. szabadkornuvesseqnek,
mely t 189~ben fontos
saerepet jat ..
szott, mindig kesaen kell lennie arra, hogy egy mindenkor
lehetseqes
forradalom szamara
a tisziikart adja. A. szabadkomuvesseq,
me1u
anl'1yH tett

HZ

emberi\$eg

amancipacio]a

erdekebert

es aml2lyn,ek

a tor-

~enelem a nemzeti
forradalrnaket
koszonheti,
kepes lesz rneqvalositania nag!,) forradelmat
is, a nemzetkiizi forradatmat. Ez a szabadkomilvesseg feladata a jov6ben.<K (A francis Nagy Paholy 1923 gyiHese.)N. U. Ez mar vilaqos beszed : PI szadkemuvesseq, szocialdemokracia
es kommunizmus
egyiHt torekesznek e.gy nagy vllaqforradalomral
Aki
szereti hitet es haziljal, partolhatja-e (lke.t? I

.{!.••••
• ::-;u .....• :::£••: •••• "". ,
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................

O•••

~

...

NO" I V I L1\'.G .

ff••

1\ kis mehek.·
A. kls meheket nagyon szeretcm. Oluan arangosak,
amikor csillogon hazaternek. A. munka, fl keresqeles kozhen kapnak .szint, illatott, fagyogast,
}\ J.eany lelke es egyenisege is ilyenkeppeli
lidOl, frissul,
elevetledil{ szepiil.
j'\!lunkakozben suqarczza korfil valami,
amitol
megreszcqul, A'lintha fenybOl elne es illattal
!aplalkpzna, olpan
valaml
el
a Ids. rnunkas _legkoreben.

.

.

.

Ezer picl pilIaflgo repuli korlil suqarso honilokat, hogy elvigyek
valahov8,' ami l)tt bem! ragyog. A suqarak ,8 napbol jonnek es megis
ugy errezziik koriH6tte. hogy mashonnan
hozriak udvozlelet.
felkelo

A harmatos reqqel kicsi
napnal is elobb tflzott

gyemantjai

szikraznak

szemeben : a
a csirlagok ..
feher zornanca,

oda vatarni, azert csilloqnak

Vigyazz, kicsike l legyen horntokodon a liliom ra99090
Szebb az mindennel, Orizze meg szemed, lenged a -patak
kristdJ"
tisztan tiilnoz6 fenyet. Ez tud kiernelni mocsarbol, g~avasagbOJ, erotIenseqbol,
mm.

~:~~]r.:l(~J.
IFJUsAG~K-.

.......;.....::

.;.-....'\.~

..

... .

£............................
... • :i". .' ii • .,..,_ i

Hz elet utjai,
Ha

8

read fenyet.

jobboldali

Irta s Kasaner Bela.
':
Il.
uton indulsz, szlnten arangos

De ezen az uton gyumolccsel

napsuqar

teli fak- nem

seorja

csabitgatQak
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f.eglC!d.
,Ellenkezoleg,
gorongyos [aratlan hl!lyeken Italadhlltsz csak
elore. Szuros, tovises bokrok kozott kell utat tornOd maqadnak. De te
ne cS'ilggedj. Ne gondolj arra H maslk, kannyebben jlirhat6 utra, melyet szinten valaszthattal volna, Tied HZ erdern, ha lebirod kiizdeni a
faradsagot s folemeit fovel -haladsz kitiizott celod fele.
Ruhadat megszaggatja 8 tavis; arcodat veresre esapkodja a
~Uril bozot, Labadat as ut kovecskei teszik veresse. Es te mlndezek
dacara haladsz tovabb. Kitiizott celod fele torekszel s szembeszallsz
minden ki1zdelemmel,
Mar ehezel s nines koriiliitted gylimolcsfa, mely csillapitaru!
ehsegedet. }\ faldon talal! bo~yokkal kel] meqeleqedned,
amivel 8
terrneszet boles Alkot6ja ajandekozott meg.
Te csak folutatod tovabb utsdat. Tested pihenesre vagyik mar.
Koriiltekintsz, vajjon nem latsz-e magad I{oriil pihenesre hlvoqatc axnyas _fat ... Koriilotted minden kopar es kietlen. Sehol semml pihe.pihenesre valo hely. Es megis - szivedben
meqnuuqvassal
haladsz
tovabb.

Majd kezd alkonyulni s mkg rnlndig nerrr talelsz alkalrnas hel!4et
.hogy megpihenhess. Vegre rad borul az est. Sotetben kell folgtatnod
utadat. Egyszerre egg sokak attal lart uthoz ersz. Megallsz egg pilla- natra s gondolkodol, hogy a [art uton halad]- e tovabb,
Most legy eros. Gondold meg hova vezet a sokak altal [art
at: 'vajon megfelel-e az a te celodnak P
Igaz, hogy taradt testednek 101 esne a sima Itt. A kezelben la!sz
is mar halvang vilaqossaqot, mely csaloqat s pihenesre hiv.
Te indulsz a f{my fele, de kozelebe erve irtozva rladsz vissza.
Amit ott latsz, az csak latsz61eg adna meg neked a pihenest,
Nern I Nern ez a te celod. J\. mesterseqes vilagitas s HZ embe_rek altai kesaitett
pihenohelq nern hornalgosltjak el lelkedet. Te II
termeszetes fenyt, az eiteto napsugarat keresed.
Csalodott szivvel fordulsz vissza a csabito helyto! s· folytatod
tovabb gorongyos utadat.
Kesol:lb tisztul koriil6tted a tovls, sirnulnak labad alatt a go ron;gyok s a felkelo nap sugarai egy ismeretlen taiat vllaqltanak
meg
korulotted. Eltfmtek
eloled a tuskes bokrok, a sziklas
tala] s egy
szep viragos rnezon talalod magadat. Lelked ujjong a szepseqen, mi
szerned ele tarul, Leszakitasz
em) viraqszalat s I<ebledre szoritvil
gyors leptekkel, faradsagot nem ismerve haladsz el.ore. Erzed,. hogy
van s I<ell lennie egy szebb, egg illatosabb mezonek, ahol majd
vegre megpihenhetsz.
(.oIYt.)

EGYESOLETI ELET.
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11"Ill. relld musoros teae'shHye febr. 8·8n szep si'!ferrel vegzodott. Dicseretes a but_gosag. melJyel a harrnadik rendlek, iir;mepsegieket
rendezik. OlY6n lell\(~8,en veszi ki reszet minden tag a munlulbQI.

ho.gy igaz~'1\l k9N~tesre

me:U6k.

Lligsz~Hjb HZ ,eszme, ffmiert dologna!k hittak
..Otthon--t
,szereini', ahcl Ill, rend, sot lwngregaci6k, legel'lyegylet. stb, valoban otthon
lehehle,nek. Szoval a kaloUkus haz eszmeje pattant itt ki. Ezen mar
regen gortdotkozunk. A vasarhapesti eload'as szinte belenk eroszakolte. ,
har~ogta ffi'uif.Jtkbe,: otthon, otthon kell nekillikl A zenet iigyesen adta '
a Mav. attiszfJkor zene·kara, Zelenka [anos j6voli~b6J: l\ szel'lemi
irartyitils Gojter Geza urat dieser-i. }\ kO\fpferarlast taipraesetten vegezte
Varga pe1er. A pesti III r-etIdiek k.ozfi.r Frech Ida kellernes hanqjaval
es ,kit,tino ate-jatekaval, Kosa An-nus a falusi leany tipikus alakifasaval,
Szabo Mihaly mint handle ~s BiRder L~'szlo humoros
darabjaival
arattak sok tapsot, A pestiek =beka
quartette-jet
meqlsmeteltette
a
kOz:(;)'l1:seg.}\ sMIl)okiaK kazill Galgoczy' Pat1tli, Berta Gyuszi, Hege'diis
Laci as Balaes Pista tiinteli ki.

kongregaciok prezesc!i k6~Hk a tanacsok hatarozatat : g"ki'
a gyiiles,elcrOI Iqazolatlanul,
hanyagsagbol 5-szor elmarad, 6 honapra
11

felf,iiggesztest kap.
}l ferfi kongr,e"gac;iQ
tartja,
.

gHiileseit

febr, 17-en~ es

mate.'

3-an

. \

!l k'ozepiskolai ifi4sagi' ~ongregad6 prezese P. Rornuald Iebr
IS-en d. e., to orakor 25'jeloltet avat fel a var-tamplornban.
li,polg. fiuiskolai 'kongr~'9aci6 22 kotettel
tarat (ara 500.000 K). l\. konuveket
lelkesetlesllez,
szerez.

a:tn~lg, mint 'hafljuk

a fiuk

megalaidt6tta kongv- ,
kotottek be. Gratulalnnk a

nern sdkara

uj

ertekes kotryveket

II s;olno,ki Szivgard~ elso gyerm,ekgyakorlata nagyon szepen
sikerulf, Csak- a t_erem bizonyuI't iff is klcsinek.. Blasl~q' .Maria, kolt6i
kepei meqraqadfak es [ezus 5Z. Szivehez vonzottak a gye~meik'i lclkeketo D~. Czpptk Gyula,pa,pi leJk~sedesevel es ekes sz61,as~va,19~zis.,ra vezetett 'bennlinket,
hogy.kipihenj'ilH:
at ~Ief k~z,d~(meif. Nem ~gy' szern- ,
ben'-csillogtaR a konyeI{ szavai
n~omal1. A ~~rda unneps~g kis rmlveszei 6s'zinte meqhatottsagot
keftettek,
Laflk~qatf8n murika ered- ~ ..
menye ez. Kitarfas.{I
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Szent missio Tiszapuspokiben.

A kozelmultban

.

r .•,:
, ••••• e!.,

.... ..
:
~

romjaibol

ujraepult tiszaptlspdkl
szep ternplomban
a [anuar 51·t61 f'ebruar 8-ig .
tartott szentmissio alatt P. Bakacs Lorlne es P. Badalik Bertalan szent
domonkosrendi
szerzetes
at yak a lelkek ternplomat
epitettek fel. f3
^ hivek peldas buzg6saggai
^
rnissios beszedet tartottak. 1\
vettek reszt II
szentmlssion.
A kivalo szonokok meqrazo erovel fejtegettek
az orol<
iqazsaqokat es a Szentlelek Uristen
foqanatossa
tette
szavaikat, 1\
szernek konubelabadtak
es a szivekbol feitoro zokoqas HZ 6szinte banatnak es t6redelemnek
voltak beszelo hirdet6i. 1\ tiszapiisp6kiek
sohasern fogjak elfelejtenl a Iebruar
5-eu, csiitorkon este megtartott
Szentseqimadasnak 'maqasztos Iennseqet es a rnissios kereszttel vasarnap, februar 8-an, meqtartott. es szent vallasunk
erejet hirdeto hatalmas korrnenetnek sz~pseget. 1\ kozseg. lakossaqa 2000. 1\ .szentmlsslo,
alatt 1250 feiniitt hivo es 170 iskolds gyermek
jarult a toredelem
szentseqehez.
Harangok a szandai szo16kben. Nagy lelkesedessel alakult
meg a gyujt6 bizottsaq, Equhaz! elnok : P; Venn Janos h. plebanos,
vilaqi elnok : Orosz Gyorgy ig.
Erdelui Lajos, penzta^ tar-lito; jegyz6:
ros: Varga Andras. Elleriorok : Gyory Mihaly,
Rusko
[anos, Kovacs
Janos, Feher Janos; valasztmangi
tagok: Bozso Janos, Baranuo Ferenc,
Kallofszky Antal, Ecseki [ozsef, Torok G!:lorgy, Pazmandi J6zsef. ^
A
gyujtes vezet6je Szandan:
P. Kirchhofer
Ponqrac
ofm. I1Hen lelkes
garda biztos sikert arat.
1l szolnoki Kat. Legenyegglet
februiir
15-en a Ker. Part
helyisegeben
d. e. 10 6rakor tertia rendes evi kozgyiileset,
melgre a
tagokat . tisztelettel
meqhivja
es erdeklodoket
is szivesen
leit a
Vezetoseg .
.R III. rend 11 tea est tiszta jovedelmeb61
a Hosok
szobrara
1.000.000 koronat adott.
.R Kat. Elet marcius 8-4n irodalrni estet tart.
^ evi szolqalatl juhileuma.
_Koszegi Lukacs vizsgalo f6kala~z 25
es nyugdijba
vonulasa
alkalmaval
meleg
iinneplesben
reszesult a
^
^
Mav seqedtlsztikor
reszerol, melynek 2 ev pta kedvelt elnOke. 1\ 8Z0nokok kierneltek
lelkiisrneretesseqet,
hitet es hazaftsaqat, Febr. 8-iki
Iinnepseqen es masker kedvesen hangzottak
Feher Szilard kolternengel, Barcsak sok i1yen Iinnepelqt lathatnank.
Sz. Peter oltaranak kepe koriil 2, onmagat megnevezni nem
akaro UrhOlgy villanyt csinaltatott .. Isten fizesse meg.
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1i
es ^
tart husvetig. Ezen
^ nagyb6Jt kezdddik hamvazo szerdan ^
ido alatt nuilvanos mulatsaqokon,
balokon resztvennl
[husvet
masnapjaiq] szigoruan tilos. Eskiiv6ket
csak csendben szabad
tartani. 1\
nagybojt celia: egy kis maqunkba szallas, hogy a husvett szent gy6nasra es .aldoaasra meltobban elkeszuljunk.

B. nagyharang e!oszor
boJdogult Zrumetzky

Belanak

polqarmesterunk

edes

atujanak,

meg-

sz6lott.

1\ nagybojti
beszedeket
fot. P. Venn jakab h. plebanos
zardaf6nok tartja, ,
11. nagybojti idoben
harnvazo
szerdan,
penteken ^
es nagy^
szombaton delig nern szabad
hust enni. 1\ vasarnapok es unnepek
kivetelevel- mindennap csak egysz.eri [olakas szabad' azoknak, ^kik ^a
21 evet bctoltottek.
,g•••••••
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SZERKESZTOI

Cs. M. Cikket csak atalakitassal

UZENErEK.
kozolhetern

V. L.: Verse nem
Videki elOfizeto:

aktualis mar. L. R.: Nern k6z51hetern
verset,
Olvasson es dolgozzon. Tapi'oszele:
Nem ertem miert kuldotte
vissza HZ inquen peldanuokat
? I Lapunkra
Ieliilfizettek : Zaquvarekasl
es besenysz6gi pie banta, Csizrnadia
Gyorgy 100000 kor .. Abonui
ple'bahia 82000 kor., Pusztay Janos 59500 kor., Sipos Orban 42500 kor.,
Szolnoki lll, r~nd 22200 kor .. Saq! Mihalyne
20000 kor., Medgyessy
Guula Kecskemet, Magy1'lry Gyulane
16000 kor, NllgykiirUi hivek
30000 kor., Matkavics
Pal, Z{t~~6 Dezso,
Einsenkolb ' Frigye~
Szele ..
,.
.
venu 23500 kor., Forgo. Pal Szelevenu
13500 kor , Csaszu Miklos'
7000 kor. if], Bernath Istvan, Dusek Bela 6000 kor., R. k. plebanis
Tiszavarkonq 7000 kor., Seherling Erzsebet 7000 kor.,
Balyi [anos
3500 kor.,
. [Folqtatjuk.]

Jon.

MinQl?nnemu

es uri
divat-oltonuok

~gyenruhak
a legpontosabb
,a leqszolldabb.

kiszolqalassal es
arban keszulnck

GULy'ASNAL
(Maria-utea).

Dtllarnos sseceleseKet es
faottasollat
gyocsan
espontosarx eS~KJzol szoltd
aeak meUett ,
•

r-

~edgye~y

Geza
'.

sseselo, Deneb utca 23Bj. SZ.
Ugyanott i,zz6la'mpak cs .

cstttaeok kapbatok,

Istentiszteletek.
I. 11ferent:rendi

plebaniai nagytemplomban .

• ) M.inden v8s8inap: (Vasdr,napi
rend.)'· ,
.
Reggel 6
szent beszed,
»
fel 7 o. enekes szt. mise.
» fel 8 6. csendes vagy enek.es szt. mise. .
B. Q. 8 O. az elemi iskolak csendes szt. rniseje.
,. 9 O. szent beszed.
,. fel 10 o, enekes szt, mise
a nepert,
,. fel 11 O. a' polgaristak es
tanoncok csendes szent
rniseje.
,. fel 12 O. csendes szt, mise
szent beszeddel.

o.

reggel 6 orakor szent beszed helgett, enekes szcnt mise, a t6bbi a va~
sdrnapi rend szerint,
I} Minden vasamap d. u. 3 orakor Iitanta. ~s pedig:
I-s6 vasarn. Jezus szive tiszt.
Il-ik
1 oral szentseqirnadas,
III-ik ,.; lorettoi litania szllz
Maria tiszteletere
utana szent
Ferenc III. Rendjenek havi gyii~
lese szent beszcddel. .
IV -fk vasarnap loretto! litania s
It) tJnnepnapokon

Antal mise» ajtatossaqqal,
Minden honap els6 pent, reggel
fel 7 O. szentseqkivetel enekes
szt. mise es ajtatossaqqal.
8 a. szt, mise szentseqbetetellel
g) Minden szombaton es Iinnep
el6tfi napokon ·d. u, 3 orakor
loretto! Jitania sziiz Maria tiszteletere, utana gyant8t8s.
h) Rendes gyonta1as, aldoztatas •
reggel 6 oratol ~I 9 oraig.
Vasar- es Iinnepnap reggel 6
oratol d. e. 10 araig
lehet
gyo~ni.
i) A beteqek latoqatasat lehet61eg
a reggel 6 oral szent mise
alatt jelentsek be kedves
hiveink .. _ Vasar- es iinnepnapokon - ternplorni gyontatasok miatt - a beteqlatoqatast leheJqleg keruljiik.
Suluos

beteqekhez

megyUnk.

barrnikor

.

>110

utana a Rozsafuzer tarsulatnak
havi gyriilese szt. beszeddel,
d) Unnepnapokon es esetJeg V.
vasarnap d. u. 3 orakor lorettoi
litani a szilz Maria tiszteletere.
.) Minden hetkoznap :
Reggel 6 O. csendes v. enekes
szt. mise.
,. tel 7 O. legt6bbszor enekes mise.
,. 7 a. csendes
v. enekes
szt. mise.
»

8 O. esendes

szt. mise.
f) Minden ked den

v.

S

enekes

B. «szt.

II. Szolnok-vari templomban.
Minden vasar- es iinnepnap EJ.
e. 9 a. ~nekes szent mise szt.
beszeddel~
D. e. 10 csendes szt. mise szt.
beszeddel
a kozeplskolasok

szarnara.
III. Szolnok-gyarvarosi tmpl.
Minden vasar- es unnepnap,

a.

d. e. 9
enekes szf. mise
szt, beszeddel,
d. u. 3 orakor lorettoi litanie
sziiz Maria tiszteletere,

Rendkiviili: f. h6 25....
en hamcaeoszerda szlqeru bojttel. D. e. 9 o. nagymise hamvazassal, NaQyb6j,tl ·beszedek d. u. .3 6. minden penteken, Ke~
resztuti aitatossag minden szerdlm d.
u• .3 (\. '

A: szerke sztesert es kladasert felel6s:
P. Majssi M..6r Ofm.

Ngomatott Varga 16zlef k~nuvnyomaai{lb8n

Saolnok,

HITBUZ6ALMI

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.

Megjelsnlk mindeD ho 1.Us 15.

tt :

Szerkesz

II. evfoJgam 5. szam
1925 marcius h6 t.

Szerkeszt6s~g b kiall6hivaW:

Fermrendl pleb4niabolnu.

P. Majsal Mor ofm.
Tarsszerkesztb

Kiud6tulujdonos :

:

P. Raffinszkg Romuald

em

fermrondl zarda, be!nai.

O!llLlOTHEC~1

~t~I~~~l~J
~
. Szomoru sorok.

. Vasarnap
potolni

akarna

'Ian. }\ vasar za];
a hianuzokat,

a

ternplomba hajol. Mintha

akiket

clvont

.. -,

Regen vasarnap volt a vasarnap.
Csakhoqg
akkor
eloszor SZ. misere gyiHt a hivek serege. Most kiilriilnek
a templomok es meqtelnek a mulatok, HZ utcak ... '
Mar Szolnok korul tobb he/yen belattak, hogy a mai
vasar nem vasarnapra. vale es behoztak a hetkoznepi
vasarok at. Nem lenne-e
nalunk .is alkalmasabb
nap ' a
-szerda es ,:,csiltort6k?!
'_A keresztcnu

qondolkodas

neveben kerjuk

hiveinket,

ne nyugodjanak
addig, amig a vasarok hetkoznapokra
nam kerulnek. Mindenki irja ala nevet a kervengen, melyben az Ur napjanak meltobb megilleset silrgetjiik.
Lelkilnk is van, nemcsak testunk l Emlekezzel
meg
arrol, hogy az Dr napjat megszenteljed !

*

* bizony ugy
Vasarnap van, de. sok* helyiitt
mintha Isten 3-ik parancsarol mit se hallottak
tanoncok hiaba kapjak a rendeletet,
hogy
menjenek: a master, a fonok nem engedi 6ket.
egy ~ar nevet j6 lenne nuilvanossaqra
hozni
Ara p~ldaBgoDkint

dolgoznak,
volna!. A
sz, rnisere
Ugy latszik
...

1500 K. Neggedevre 9000 K.
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Iskolaban vagyunk. }\ .mtermek nern tudja hittani leekejet -Apja ..B kah~-kizrrust k~Iyh,ab-adobta:'(a
nev ismere.....
:tes.),
Minek a hittanP! "IIme,
a fei-forgat6
es .szabados
.',.
'
"
szellern viraga,!
.
...,'

'I

t,

* * *
Lapunkat itinalja terlesztdnk. Akinek ajanlja'

katolikus,

de let;gadja, nehogy me.:g..,~e!I't0p. rendelnie. (Nevet tudjuk.)
.~ .Ime a katolikus meggy6zades!
]\ki p1~gyall.engem az '
.emberek etott, en is megvallom 1\tyam elott,
-

i*
~ * *
csak

Utcan Jnegyek.

Egysier

felndttek ajkarol fulembe

,iitodik: Nem lesz szerencsenk l Oluan ku16n6sen hangzik
ez miivelt ernberek, ,sat nok szajabol. Tovabb meqqek es
:mosolygok rajta, De ugy benn faj valarni : milyen keyes
.melyseg .van a modern' ernberekben. S mikor pappal 'talalkoznak, talan a lelkiismereti meluseqck mozdulnak meq
bennuk, Meklmra szegenysegi
bizonuitvanp ez a par szol
Milyen mas a favarosi
k6z6nseg!
Dicsertessekkel
udvozolnek,
pediq talan
, sohse . lattak. 1\ villanyos temp10m mellett halad el: egyszerii es miivelt ember, sot katonatiszt ris .levcszi kalapjat . ..
'
Ott hit es mtiveltseq elteti a lelkeket es itt?!
mm.
r

,~,

^ ^
^

I

^
^

^

^

^

^
^

^

"....

^

^

^

^
^

•

^
^

^
^

^
^

^
^

^
^

^
^

^

^
^

^
^

,

....

^

^

^

^
^

^
^

^
^

^
^

^

^

^

^

Ixkulatostvoro,k rondjBRok 200 BY8S .alapitasi. ByfordulojiD.
Irta: Noqall Laszlo eSJ:l~res.
II.
}\ papi, szerzetesl elet csirajat Isten koran rejtette el de la Salle
Janos szivebe : gyermek koraban nagy gyonyorilsege.t lelte a szentek
,Iegendajaban; 't{il}onos elaszeretetet tanusltott az egy#~zl szertartasai
iraat : egesz boldog volt, 'ha az cltarnal' tehetett szolg~latot.
9/ eves
koraban a j6 gyermekek reimsi colleqiumaban talaljuk at; 11 eves
'kor~ban a tonsurat, hajkoronat veszi fel s ezzel megnyilt elotte ' 'az
ut a papsaqraNemcsak
a szenterengekben S tudomangban, de Isten ,es
-

"
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ernberek e.lbtti k~dves~egbel1 'is novekedctt
de la S<)lle Janos es mar
'Hi18-ban Ielszentelt pap; teljesult Iorro vagqa. It vagyo'nos. s naqurahivatott if jut csakhamar
ott ta;laljul( a g8zdaq kanonoki
stallurnban,
hova crseke hivta meg.
•.

,""

,,;

,'.,

,,",

-c"

"

'
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'_,

.

•

"
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~e .le Salle Janos el~~ere, n?c9\.j ,befolyasi \Jy,a1wrolt Rollam l\\iklos
. '. az artatlan gyer,rl1l?k vUag ·nagy b!ltiitjf.!, k:i,tol orokolte.8
gyermekviJag
szeretetet. es. azt a nagy qondolatot,
hO~Jll ·fjgyermekek
oktatasat
s
·<4I'ev:e!~Ij;etkarolj&,fel.
D~ 1(l.•.Salle [anos ennek (I 90ndolatnak szentelte
~Iet~t, ezert mondott le . szulei
vaqgonarol,
kaaonoki : javadalmarol,
bogy .mentol tOkeletesebben
szcnle hesse l'rejet, tehet~eget a fi gyermekek nevele:seoek
es lel15U1c'megrnenj~s¢nek.
Mit is rnond a Patriarcha
az ember traqediajaban :
»Nern az szeret, ki testnek hizeleg,
De' aki a lalket veze. Ii ViSSZ8.
Ha .kell kard elen, vagy lanqon keresztul.
.t.
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Ez a roppant szeretet nem haquta nyugodni
de la Salle [anost,
.arnlkor latta, hogy annul gyermel( indul vcszni, mert ni-.cs, aki Ielka.rol]a Oket.
Volt [eruzsalernben
e.gy' rraqqereiu Iorras kazel
juhok kapuja.hoz ; ez a forras, to zsidoul Betszaidanak, azaz kon!-j"(lrillet hazanak
neveztetett. A to' korlil egy roppant csarnokot epitettek, mclybvl marvany lepcsc vezetett a medencebe,
hoi a santak, vakok, mas nuornorodottak sereqe acsorqott es varta, hogy. a to vize hullarnzasba
jojjon. Ugy:anis idonkint leszallott az Ur anquala ,8 toba s ,akkor h'ul ..
larnzasba jott a viz es HZ, aki iIycmkor eloszor
bocsatkozott
bele a
to vizebe, barrniluen baja. volt. megg.yogyult. A csarnokban es Iepcsoin
tolonqo betegek kozt volt egy 38 evlq sinyl6d6 beteg: Inaszakadt, ki
szegeny es gy6gyithataUan
volt. [ezus latvan az inaszakadtat
fekildni
JOldon es ismerve szomoru .sorsat, kerdezte
t6le: »~karsz--e meg:9.g6g!JY.ln~?« ;U ram, felele a beteg: nines ernberern, ki mid6n
a t6
viz\",}hu,llamza~b~ ,j6, epgem ai, t6ba bccsasson es mire odaerke~em,
mas szatlIe a Mba eI6ttem.»'
.
'.
Uram, l1~n~sember em, . panasaolta
sok gyerm$
F~anciao~s~.~ban .de la .sl'l.lle Janos, ~orabf.ln; panaszolja, me is a vilagh.~boru, utan
.sok magyar_ ggermek:
nines ernberunk, akl batran, erosen
es nagy.Ielkilen, felkarQlja UgyUnket. .De .Ia Salle Janos az, egQ61 szallott 811ggal, .ki batran, er6sen es nagylelkiien
karolta -. Iel. ,a . figyermekek
ilgyet s magat, gon.dolatat, erenyeit intezmenye~en
rogzHette meg 8Z
Iskolatestverek
rendj~ aUal. '

a

a
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Jezus kinzoeszkozeinek tortenete.
Irta : Radvanszkg

[ozsef.

I.
1892 evvel azelott borzalrnas, vilaqot meqrendito
traqedianak
volt szinhelge [eruzsalem es a vele szomszcdos Golgotha, vagy A§y ...
kopongak hegye. Itt fojtottak verba ae iqazsaqot es oltek meg a tiszta
artatlansaqot, arnikor a vilaq Megvalto Istenet a bitofara, a keresztre

vitte .a g011032s8g,
Azota a kath. kereszteng
vilag a leqnaqgobb
keg!:lelettel 6rzi
azokat a draqa emlekeket s nem tud szabadulni azok hatasa alol, mert .
erzi es tudja, hogy a veres nagypenteki ut az <5 boldoqsaqanak
utjat
alapozta ~eg. Kulonosen szent erekluekent orzik azokat a kinzoeszkozoket, ameluek az Ur [ezus tester nemcsak erintettek,
de szet)&
marcanqoltak s ameluek meqvaltasunk torteneteben oly nagy seerepet
jatszottak.
Naqgbojthen vag!:junlL Most a lelek felmagasztosul es a maqasztos eszrnek befoqadasara nyitva all; nem lesz erdektelen, ha az Ur
[ezus kinzoeszkozeinek tortcnetet mcqismertetem a "Katolikus
EJet"
olvasoival, mert ez nemcsak kedves olvasrnanut szerez, de lelki megnuuqvast is ngujt,
1.) 33-ik ev Nisa [aprilis] ho 14-ik napjan, els6 Naqupentek hajnali 2 oraja volt, amikor az Ur [ezust halalra iteltek. Ellenseqei
ot
Pilatushoz, az akkori rornai helutartohoz
vittek, hogy t61e az itelet
veqrehajtasat kicsikarjak. Pilatusban meg volt a joakarat,
de glJava
volt. Miutan latta a nep ellenseqes indulatat es felt az esetleges lazadastol, engedett a nep kivansaqanak es elrendelte [ezus meqostoroz ..
tatasat.,
F..z ostorozas a legszegyenletesebb,
de a legkeg!:letlenebb buntetesek egg ike is volt. F..z eliteltet derekiq lcvetkoztettek ; l1!:1akat.karjat,
labat egg oszlophoz kotoztek, ugy hogy az- aldozatnak
hata teljesen
meqqorbulve, vedtelenul volt kiteve a hoher csapasoknak, Az ostor
szalai eros, Kemeny borszijbol keszultek, a szalak veqere
esont es
vasdarabok erosittettek. A kegyetlen ostorcsapasok
alatt cafatokban
nullott a .hus az aldozat testerol, a vel' pcdiq .patakkent folpt az aldozat sebeibol. Oly kegyetlen volt a kinzas, hogy sokan ott haltak
meg az ostorozas alatt.
Az Ur [ezus' ostorozasa egy szabad teren tortent. E helqen ~
hoi eloszor ontotta veret [ezus - a' hivek kegyeJete ternplornot epitett [ezus meqostoroztatasa
ernlekere. F.. torokok azonban
elpusztitottak. Mikor 95 cvvel ezel6tt egy jambor zarandok
- Geromb ~.e

templom romjart latta, keserves sirasra fakadt. Vissza sietett hazaj8b~.
Bajororszaqba es elpanaszolta banatat klralganak, a: ml boldoq 'emlekfi
.Erzsebet kiralgnenk edesatyjanak, aki felepittette a templomot
romjabel es rna egyik legszebb temploma [eruzsalemnek,
,
'
Az oszlop, amelyhez [ezus kotozve lett, a Sian JIe9yen epult
templomnak volt az egyik oszlopa. Kesobb a ferencrendiek .zArdajaba
keriilt, arnely zarda az utolso vacsora helyen epfilt. Amikor 6 torokOk
szent Ferenc fiait [eruzsalernbol
kiuztek, ezt az oszlopot
darabokra
tortek'. A legnagyobb darabja azonban meg most is ott van Ieruzsa ...
Iemben, a szent sir templomaban: az oszlop e reszet megaranyozott
~ezust racsozat veszi korlil, s ma is lathatok rajta [ezus verfoltjai, Egy
'es fel lab hosszu pedig Rornaban van, a szent Praxedes templomahan ;
:rajta van a vaskarika is, amelghez [ezust az ostorozas alatt kotozte~.
2.) Minden nepnek legfcHtettebb klncse a korona, ami az 6 'kiralqanak fejet ekesiti, Nekilnk magyaroknak is van ily draqa ereklyenk, a mi 1000 eves multunk hirdet6je es talizrnanja es ez a szent
korona. Ehhez .a szent koronahoz, amelyet szent Istvan adott a nemzetnek, anngira ragaszkodik a magyar, hogy csak azt isrneri el torvenyes kinilyanak, akit ezzel koronaznak meg.
Barmilgen becses es draqa ereklgenk is nekUnk szent Istvan
koronaja, rneqis van ennel .draqabb, becsesebb korona is, ami nines
aranubol, sem eziistb61, csak tisztan tovlsekbol, s amelynek I~gszebb
~kessegei es leqdraqabb gyong~ei azok a verfoltok,
arnelqek [ezus
szentseqes fejeb61 kiomlottek, Es rnilyenek voltak azok a tovisek ?
Szent ]eromos emliti, hogy hosszuak, hegyesek es ol!:! erosek voitak,
hogy, inkabb tornek, kesnek rnondhatok, mint toviseknek. IIy tOvisekkel
koronaztak meg az VI' [czust,
'
A szent hagyom{my azt monjda, amikor az VI' [ezust levettek a,
keresztrdl, edes anuta Maria arimethai [ozsef es Nikodemus
seqitse ..
gevel a tovlskoronat [ezus fejerol lefejtette es a temetes utan hanvitte es egesz eleten kereszti.il mint draqa eraklget feltekenyen orizte .
.Mikor a szilz Anyanak halala oraja elerkezett, a toviskoronat
szent
Janos apostolnak adta rneqorzes veqett, Igy orfztek azt ,a tanitvangok
jeruzsalemben. 67-ben, mikor a rornai katonak fcldultak [eruzsalemet,
8 toviskorona a rornai katonak kezebe keriilt es csak nagy i<onyotges
~s siras utan .sikerult a keresztengeknek ast visszaszerezniok, 'Kes6bD
.a keletr6mai csaszarok Konstantinapolgba vittek. Amik8r 'e varos a
10rokok kezebe ken1lt, Balduin csaszar a toviskoronat megmentette
1237-ben·IX. Lajos ,irancia kiralynak ajandekozta,
aki a legnagyobb
iinnepelyeseggel,
mezitlab. forletlen fovel, \'Titte Parisba, hoi gya,.
-Jijloril templomot epittetett
tOviskorona tiszteletere. A franda
forra-

es
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dalorri azonb:an ezt· a draqa ereklget sem 'kimelte' meg. . J\ mirident.
felforgat6 jakobinusok szentseqtoro kezekkel darabokra t6rtek az
[ezus toviskoronajat ~'s a frflocia 'nemzeti m,uzeuinba szallitottak. Csak.
nt3hany evtized .mulva, amikor" a' forradalom lecsillapodot, keralt vissia
melto helY"Ie· a parisi foszekesegyhazba,
hol rna is a f6olbiron 'orztk.
3.) Munkacsy Mihalynak, a nagy ma9!:far fest6riek van egy hir- ,
neves festmenye; az "Ee~e Homo" - amelp kep mindenkit meqlep
es a lelket m~lyseges reszvetre hanqolja.
Ott all Krisztus Pilatus el6tt a szegyen es gyalazat, biborolto-"
nyeben, kezeben a nadszallal. A biborruhat abban az iddben maqasabb'
ranqu katonatisztek viseltek. Hogy [ezus kiralysagat
kigunyolja'k, a
katonak egy ilyen biborkopenngel
boritottak ot be. A bibor 6sidoK:
6ta a mcltosaqnak es hatalomnak jelvenge volt. A bibort a tengeri'
csiqak kagyl6jaboI allitak el6 es roppant drag a ; ezert csak a dusqazdagok szerezhettek meg. A palest, amelyet [ezus h~stere ,borlfottak,
bizonuosan valamelgik maqasabbranqu katona kopenye lehetett. HOgyi
hova tunt, nem tudjuk, Csak az 6 varratlan ruhajat, amelyet edesarigja
a boldoqsaqos Sziiz sajatkeiiileg szdtt, S amelyet allandoan vise It, azt'
bagyta meg' szamunkra a szazadok kegyelete. Miutan' a katonak- nem
tudtak me'gegyezni 'azon, hogy [ezus varratlan ruhaja kie leg-yen, sorsot
vei~ttek, ni, es igy keriilt az kezrol-kezre, mig' vegre is a trleti szekesegyhazba jutott, hol rna is orzik '
(
A nadszal, amelyet Jezus kezebe adtak, teljesen
tonkre ~':m~nt;'
talan mar por sines belole.
.
Amikor klnzoeszkozok felett elmelkedtink, fogadjuk meg, bogy
nern lesziink ingadozo nadszalak, hanem eros, meggyozodeses' katolikusok, akik meriink is, akarunk is cselekedni az Isten, az e'gyhilz es,
a haza erdekeben.
"
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Krisztus akrazolasara' yonatkozo mUI8SZ0-ttortoDnU Hdatok.
IiI.
KozH: Dr. Halmos Anclor.

a

,.J{~ ttt fqI,sorolt'rnaradval1yok azok, melllek<,
legr~gibti~k, :>
8melY~l<fleksiamaf' Gill-lied, olas,z miitort~d~s'£' k6dltbeli1l f04-re ti"e'c~liJi. E maradvanyok, azok, l1fel!1ek a,' Krisztus kepek'legosibbjeit 6riz-"'
t~k':_meg'~? ~tokor is~amara. s amelgek egyutfut afapot 'sidlgaiftithi*
~ifvesieknek
to¢iilibi 'munkafkodasra.
'.
,

a

a

7t
E maradvangokon kiviil irott adatok is vannak. Ez okiratok azoi1!;.~
ban csak a Ill.' szaz~dig vezethetok vissza. Igy Oriqines a III. szazad' -'
kozepen Celsius ellen irott rnunkajsban [ezusrol a kovetkezoket
irja:f'
»j ezus termete maqas, meqjelenese rneltosaqos volt.s
'
A IV. szazadban Aranyszaju Sz. Janos tesz Jezusrol ernlitest, Ide>
inkabb csak lelki szepseqelt igyekszik fOltiintetnl, kiils6 alakjarol keve- .»
set emlit, s ezek is :olE. adatok, melyek nem nyujtanak biztos alapot, '
mivel nagy on tag' ertelmiiek; igy szol Szt. Jeremos is, ki arany-szaJtl
t

~

...

I
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,

,t;

"
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J~'nossal

egyetertoen

[ezust minden ember ,f(~lott szebbnek tartla."

Ezutan a VlIl. szazadiq alig talalunk adatot [ezus kulsejere, .~
(sakis a vm. szazadban akadunk darnaszkusi szt. Janos .leirasara, .ki,
t{}bpek kozt 8 kovetkezoket emliti: »A mi Urunk magas termetil volt.,
szep szernet stiru, kisse osszenott szernoldokok arngekolak.
Orra ki~£
fejlett, haja gond6r, szakalla ketfele fesiilt, s fekete volt Arcanak
•

•

f

~

szine piros-barna volt, olgan mint az erett buzaszeme, hasonlitott edes,
angjahoz, a nazarethi .M.flriflhoz. Feje kisse elore hajolt, ujjai hosszu-

kasak valanak.«
Ezeknel meg teljesebb AZ a leiras, mel yet canterburu-i
,Anzelm
orzott meg, s amely a Xl. szazadbcl valo. Az okirat Publius Lcntulus,
Judea kormaoyzojanak levele a romai szenatushoz,
meluben
Jezusb
dicsoitve, terrneterol igy ir: » ...
Terrnete magas, karcsu, tekinte-·
lyes; area oly tiszteletre melto, ,hogy aki rea nez, szereti is, fel - is:
- tole egyszerre. Haia fenyes, gondor, kozepen elvalasztva, mint a 'nazarethieke, s oly hosszu, hogy vallait verdesi, homloka 'sima, derult .arcan, meluet rnersekelt pir ont el, sernrni ranc, sernrnl., makuta. Orra..
sza]a teljesen szabalgos. Szakalla ep ug!!, mint haja, voroses,
klsse-.
barnas, de nem hosszu. ket

E leirassal
a._leiras apokrif,
soh a scm volt,
az elobbiekkel,
viakkal is.

aWa oszlik.«

sokat foglalkozott a kritika, s rna mar bizonyos, ho'gy
mert Publius Lentulus neva kormanyz6j~. [udeanak
de bar apokrif is a leiras, megis naquon egybehangz.o.',
sot a haqqornanq altal meg6rzott
adatokkal es relik-

Ime a hagyoma.r:JY alta] meg6rzott, s Je~us Krisztus embed a,la,k,
jara vonatkozo adatok .. Ezek allottak rendelkezesere
azon legkiva-:
lobb festoknek
es szobraszoknak,
kik Jezust tizenkilenc
szazadon
At
(lbrazoltli~, ki,k HZ Js.ten~mbe~t az at m~gis,m~~,ni, v.~g~o'l{ ,ele '~I:H:8.zsoltak, klk az evsnqeliumban Ieirt nemes es 'fonseges
[ellernet es
I~lket megtestesitel!ek. Beato Angelico, Guic)o, Reni, Michel. 'j\ngelo"
komoly: melt6sagteije's' sz~lidseggel'abrazolo"»Krisztus
a.fcai«; Le~n8rdQ
cia Vinci
Beato }\ngelico »Utols6 vacsoraja«;
Ebb ingh.flUs' »}'6.' .

es

,

~

. ~sztora«
;Verooese «KAnai tl'umyegz6je«
mennyi korinyet ssjtolt ki Guido Reni -Ecce

hany lelket
emelt ftil,
homoe-]a, Tlziano
«Tovis koronazasa»: RMael Santi, avagy Giorgone «Keres~utja«;
) Albreeht Durer «Krlsztus 8Z olajfak hegyen»; Rembrandt,
Rubens, Jenny
Mantegna
cKrisztus a kereszten«:
vagy a nagymester
Munkacsynak
. «Krisztus trioloqiaja« 1
,A mlivek mindegyikerol·
a reQi adatok nqorna OIV8Sh~~o, megta,Ialhato rajtok az »cdessal- es Veronika:e. f~le kepek area, s barmenu- .
nyire is igyel<eztek onallo munkat alkotni, meqis egy kozos slap kepezi kiindulasl pontjukat, S hogy mennyire belopodzott
a hagyomaayos Krisatusare,
az' iqaz! Krisztus tipus, a, . festOk es szobraszok
lelkebe, legyen eleg azt egyetlen peldaval meqvilaqitanom.
Leonardo
da Vinci, a nagy olasz mester, elabh szakall nelkiil. szetbontott
hajjal
akarta abrazolni [ezust, amidon mar kesz volt a rajZ, mely az utokorra is megmaradt, nem festette ki, hanem az <edessai »Krisztus
, arcot elevenitefte ~f61 amlekeben,
s megrajzolta
es kifestette
azt 8
Krisztus. arcot, me!,Yet mint kanont azutarr az 6t koveta
fest6k
es
.szobraszok produkaltak.
De nern csak az olasz mesterekre, hanern a,
tohbi nemzetek muveszeire is hatassal volt a ket emlitett prospoqrafia
s a nevezetesebb
szobraszok es fest6k egesz h~gi6ja nem tudott megvaln! az ernlitett tipikus Krisztus-arctol,
melynek igazsag~t a temple. mokban orzott Krisztus kepek bizonuitjak.
Ime rovid vonasokban, s nehanq szoban a kristonogrBfusok
kutatasatnak eredmenue, s e kutatasok altai napfenure [utott adatok dinhejba szoritott reprodukalasa.
Hogy ez adatok a miiveszettorHmeszek
.es krisztonoqrafusok
kutatasai foluaman nem fognak-e
bovUlni, nem
tudhatiuk, de 8 krisztusi folseges tanltasok, s vele egyUtt a legnagyob:b
hurnanista, a legjosagosabb
szlv, a legf61segesebb ferfiui jellem kepe,
'fiZ Isteni Mester
abrazolasa
nem fog meqvaltozni
soha I
______
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Erdeklodesre
a Keresztenpszocielista
part proqramrnlat,
Nem akarunk vele
:politizMni. csak a [olndulatnak, e·l'deklOdesnek teszunk eleget.l\ programm:
:kozoljilk

joqot igazsagot es szeretetet.
}\ 9ftzdasagi elet egesz van alan az ember testi,
kolesi erte,kenek elismereset,
A kereszUny el,eknek jOllet/en, irvillyesaUiet

minden, terlUetin.

szelleml , es eraz

duamt

tIel
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Magyar fajpolitikat, a magyar er6k Idmeleset es fej1eizt~s~t, liZ
hazt1 vissaaszerzeset
s a torvenyes jogrend visszaallitiis4t.
A szellemi es fizikei munkasnak, mint a termeles legf6bb. tenyez6
'jenek megbecaiileset, tisztesseges mtgelhetesinek biztosttdsdt: .. '
Ezert kovetetl : az altalanos, egyvT1lo, kozvetlen ,es'-tifkos, nokre
is kiterjedo valasztojogot. }\ sajtoszabadsaq s a' gyUlekezeti jog torvenyes rendezeset, a szakszervezetek
jogviszonyainak
torvenyes ~a ..
billyoz8sat. }\ 8 oroi munkalddt, a vasarnap! munkasztlnetet es az ejjeU rnunka eros korfatozasat.
.
}\ berrninlmarn meqallapttasat, 8Z osztalekrendszer
bevezeteset
}\ gyermekmunka eltorleset, a n61 munka ,szabalyozasat,
tekin ...
tettel a csaladl otthonra.
"
Minden dolqozonak beteqseq, baleset, aggkor., rokkantslig
,munkauelkilliseg esetere valo blztosltasat, evenkenti fizete~es szabadsaqot, }\ termeles blztositasa es fejlesztese celjabol a munkakozossegek bevezeteset es bekelteto-bizottsaqok
felallitlisat. 1\ nepegeszsegiigy allamositasat es fejleszteset. }\ koz- es magantisztvisel6k
jogvi ..
szongalnak szabalyozasat
s rnunkajukert olyan fizetest, amely arany ..
ban all a kozsziiksegleti clkkek araival.
'

ezereves

es

'.H. dragasag

tetore,set. Lakasinseg megsziinteteset.'
KiSzmunkak megindltasat.

}\ rokkantak, hadiozvegyek es hadiarvak erdekeinek
a nemzet
becsiiletenek rneqfeleld fplkarolasat.
, A progressziv . adozdst s az dUam pinziigyi terheinek Q nagyt6 ..
kire vat» dthdritiisdt. A fogyasztds! is jorgalmi adak e/torlisit s tJ
Jitminimam adam entessigit.
Eletkepes kisipar terernteset es tamogatasat.' 1\ tisztesseges
kereskedelem vedelmet s a kereskedelmi elosdiek kiirtasat. Olyan fOld..
birtokpolitikat, mely az eletkepes mezogazdasagok
szamat allandcan
szaporitja. Bankoknak es ideqeneknek a foldv8sarlastol es foldberlest61 val6 eltiltasat, }\ me~oga zdasagl munkasok teljes, szocialis blztosltasat. }\ kereszteng egyhazak teljes jogi autonomlslanak
megva!6sit6sat. }\z ingyenes kotelezo nepoktatast, a szakoktetas
kifejlesztes~
a magyar intelliqeneia k,epzesenel a magyar faji erdek ervenyesite.et.
c'

, 1\ Keres.Jienyszocialista' Par tagjai soraba fog'ad minden-kit, ski
;8' kereszteny
erkolcsoket k?veti, a magyar hazahoz
hO, s aki mun~ajabOt eJ.
'

...,
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III. Bo1<1ogKunlqnnda.
Irta : Toth Margit.
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J\ mi kedves .~qld<?g M!lrgitunknal< npv~,re s lelki szepseqekben
m.e1to ~~rja'c,123~~~~ ':s~illet~tt !~, mar A~i~si k~orab.ar,,~it~nt 1rt;J~ly ,,~~I•.,
la~ossa~a. Oly. me;Q,~~t~sse,l~,
'?t~sf;~1(a ge~vedo }~rlsztusfo,I, a faJd?lma~,,;
,

anyarol, hog!:J ~f,en:etes, nev:el6Je csodakent emlegeti ^a flkicSi King~,ff'
Az alig nehariq-esztendos
lanuka nem egyszer hagyta
ott puha
agyacskajat; az ejs~a~a cson~jeben terdre borult a felfeszitett Krisitus'
el6tt s mig komolg' kis szernebel egyre peregtek a konnyek: szeretettol 'athatott sZlve szent fogadaJmat tett, hogy" egesz ~Ieteben huseg'es;
jegyese lesz a Megvaltonak. Ez
elhatarozasa
korav~1 csak me{il'
melgebbe, rr{eg qntudatosabba
valt lelkeben. Testi szepse'ge
vlsszatiikrozte tiszta, artattan 'erz·elmeit. Mosolya belopozkodott
az emberek'
szivebe, akik a sr~e~t klrlaJ~,I~anyt mar el~teb,e,~,parfo~6j(lk,na'k neve?te!<:
. Atyja Boleszlo herceqnek, Leng!Jel~rsuig orokos'enek ig,erte Ie;,
itnya' kezet, mert ^igy kivantak ^ politikai erdek'ek. Kinga egesz testabe'n' meqrerneqett e hi'r hatattara] de' alazaiosa~
meqhajtetta
h~jet ai'
atyai szo eldtt.
.
_,"V61egenye kivansaqars Lenquelorszaqha ,-vittel~ aa ifju menY'asszongt, ahol egy kicsi kapolna volt a legkedvesebb helye, ahonnan
fort;,o irnadsaq s2;~lt az Ur : el~~ hU2gon, g~emiyel"
vjgyak6~assal
tele, S az egi jegyes csodat tett. Eskuvdjuk ut,l;lp,terdeuallva k~Pyiir.;"'f
g~tt fe~jen.~k ~if.l.ga, ~qgy ,~letPk~t a, B,Q~dogsaJJo~. $zij~ I., ~i~2;teleter~
s~u~i' tistta,~pgQan ~oHs~k .el, e9!l~tt. f3Qles.zI9·t..rp~gh.at,9tt~k;l;{tnga oszinte.
~ szavai s rovtd idon belol 0 is letette a szu2;e_sseg (og~daJmat.
, , \l.
" 1\:\05,t mar meg,nyqg~dott: Kinga s hal,atel( szivvel szalJotJ , imaj8i
a~ Urh'oz. Ud'var,hQ
miser!Jh8kat himezgetett, korhazakat alapi^
tott s a szeg~~y~~<n'~'k,~e.9Y~s.i~tevoje .yoU.""
,_,
.,
, 1279.,.beQ meg~.al! ~pleszlq ^s ~z ozv~gv '<k,iral~ne nehan;y, ~~P,~,
mulva a kr.B~~oi templomban kercegi .koron~j&t: a,z oit,a,r le,pc,soj,ere,:
tette s alazatosan terltette ,fejere a szuzesseg f,atyolat. OJ.~ elt azhin H,'
s~,~nfieczi, kotostorban 1292-ig, mint a szeg~nMek, arvak, I,>etegek
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^ ^ h,iis~ges' le6n!Janak
;
~zam,o~ csod~val dic,so;it~tt~ meit I~te'n.·a~.?
e!~t.~zent~ege!. Vize! f~kasz,to.~t ~ vizhiar;t.nyal kpzko,Qo kolostor,r.es,zer,e",
bete.g_eket gy6gyltott meq .bu£go imajara. Ezen csodak szama h~i~'~I,t,:
utan csak szaporb90tt; ezren es ezren lllddttak a szent szITz dragS,' ,
emlekU Lengyeiorsz~g vedoszentjekent tiszteli.'
Benne 8 Krisztust mindenek folett szereto, eros akaratu, tiszta"
szent kir61ynot szeretjiik. -'
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Szinte
onkentelenill
rezdiil
me~J
bennimk HZ Ororn, mi'l{or 'az
i
'
.
ehio olen kis iboly'~kr8 bitkkarlunk. 'Meg- a!~k'e'mlenykerg'ek es" B'Z ,oB. '
Hsi torzsek is nH>.gfinomult korfiy:ezetben' er~iI{ magukat.
Ellagyulnak
^
es '8^ ^
kis rug,yel<et szabadba eilgedik;
,
.
Az fbolyak. kincsek. De' rrem an'nyira' 6ket orzik, mint' 6:it vigyak~"
nak, fekeznek;' szeliditenek ^
~s cslszolnak. Mindent riiaguko'n ke'zdenek'
^ azutan ^
-es
ugy 'lenyilkon'
keresztiil 'lbolpasu! mtnden,
,M.iiHha"vbnz6; at,ilakit6' tUolt venrtf'k5r"ul ollet, Nen; csoda : 8:
^ c,
re#~kben nottek, a me'lybeu f~jI6dfe{ Oda meg kcvesen jilr-riak:. l\
szenvedelyek Udercfenye J61szhien tartJa a hetkozrll'fp'j lelkeket . ; .' . '
^ elet. Nappali"fenyJj'en' jarnak. Mester--.
,
A'rcuj{bn m~'g sugariik"; dz
k~Jtseg, fet~'e u'tak isrneretlei1 vllag' el6hak Krista11lvizek: kiragyog
DelOluk a Teremto "sok cso'dAja.
'
E'sol( tltok is csoda kiIlsejiikon'
uci'e; edes Qs~Zhangl}fr olva(['
Mintha csak hallanank: Von] minket I iltatald utan ftitunk.
mm.
I ~

•

,(,

.

\

t-

.K~rt,(ji ~Z' ~t~nyeR)j'en.
rozsaval

atfont keresztet ,.,l~tol{, !11indannyisz~
.~
^
^
,Hyeri" az 0 ~Ie,te. NeJ,'I1 csup~a, r6zsli~'
nem is tisztan kereszt, hanem a kett6 egyiitveve. Es ha jon QZ' id.Q~ .,'
arniker a rozsa elhervad, akkor is ott marad a, n6 egyeduH vig~szt8~
lasa: a kereszt, Szoval a-n6 hlvatasa: fl1a~O~ ,b~!dqgs,agilb.an. ~eresni\
^
& maqaet ; vagyis:
masokert elni, masokert. ktizdeni ^
es ha kell, ,rn~-':
sakert szenvedni. Elete .tehat : lemondas, Es. honnan meriti e lemond~~h'oz az erot a no? Az 6' eszm~nYk~pet6i hl~~iatol'
akin~:k
legszentebb hivatasa volt szinten ,8 lemondas,
"
"
A nonek, hogy elete_b.en' mega11j'a' a hel~et, ~j~6sorban is valla ...
sosnak kell Jennie, Ez'* .az,
ami 6t meqvedi, mint a t6vis
a r.6zsat.
I;..,~·,
D;1il,1q,m ,kJ!ls6 befoly~stol, aml le Ikeben k,art:teheLes ami at e: 'tis?=;t~l~tnek azon fok~.'f:a emeli; ,am~IYin ereny'e!i1el J9Qi,~:ke!l, fi6g~
sadaJmunkna~ mindeJlk9r m~gb~c,sult l~gja 1~~1Yep.~e~! ivalla~
a, no szarnuszeqet madar, melg lebukik a porba.. a sarba~"}{ ver.~f?~
^
^
1\'zt niondoHa, NapDI:eon; cSenki,tpl ~em felek" c~ak ~~',.~an~ita'I.~i,;
"nil:;"
t61,»' S igaia van" 'M:ert 'egy vall$,st.~lalf1;n6 ''Vinqe":t~:.~ep'.~s.: .
'8 csalMi. eh!tel ; 'Ql'erget hidt.'3 vir,{lgok'~olei;
a, taJ."s~ada,l~m
, ~~~~t?~~.t
Valananyszor

^ jut
^ J'lZ
^ eszembe.
kereszt~l1:g ,no
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ttJegdongeU es megmutatja orsz8gutj~t egy olyan erkolcsi elfajulasnak,
nemcsak egyeseket, de nemzeteket tenet tonkre,
J\ n6 mar erzelmelnel fogva is vonz6dik a vaUashoz, mert
elotte all -eszmengkepe. a legtisztabb, 8 legszentebb,
ki szlnten no
volt: Maria. I\zert nagyon meggondolatlan ember 8Z. aki II not valI.asaban s,erti meg, mert nem gondolja meg, hogy ez altai lelkenek
egyik legszebb viragot, legf~)tettebb klncset teheti tonkre. Nem csodalkozorn .szent I\m(i-.e francia pjjspiikc;n, ki minden nonek, - legyeD
volt as isrneros, vagy nem, uri no, vagy cseled akivel az uccan
telalkozott, mar messzlrol megernelte kalapjat, s ugH koszontotte
ot.
S mikor kerdeztek miert cselekszi ezt? Azt felelte: «Minden noben
szllz Maria kepet nezem.» Igen, a vallasban minden nonek homlokat
a boldogsaqos Szjjz diesosege suqarozza be. Azert kerdi a nagy
Chatoubriand: Lehet-e a no istentagad6? Nem. Mert mi lesz .11 torekeny nadszal tamasza, ha nem a vallas ? M! fog erot adni 8 terrneszet ~ leggyongebb lenyenek, "ha nem az .Isten 1« EgyedUI a benso
vallasos eletbol merit a no erot, hogy meghozza HZ atdozatokat, melyeket helyzete tole meqkivan. Az onmeqtaqadasra
es lemondasra
€sak a vallas vezet biztosan,
Nines kerr, melyben szebb viraqok diszlenenek, mint a no szive
ba abban az erenuek viragai virulnak. Legyen a no noies, igazi no,
nem pedig ferfias. mert az visszatetszest szill. A ciqaretta, a kartya,
a vadaszat nem tartoznak a noi erenyek koze. Leqgen a no terrneszetes es egyszerU. Diszitse 6t az elmesseq, 8 szendeseq, a gyengedseg, a flnornsaq. Legyen elozeJ.reny es baratsaqos,
szorgalmas
es .
vigkedelyii; legyen hazlas es tskarekos es tudjon megnyugodni azon,
arnln valtoztatni nem lehet.
Az oreg Cserei Mihaly azt mondotta haldoklo agyan teanuatnak :
»Orl>kseget nem adhatok! De eljetek becsiilettel
es dolqozzatok
es
boldogok lesztek 1« Ez' a legszebb orl>kseg. (Folyt.)
Radvanszky duuer.
ami

.....

.

~

1\ tiidoba] .
. A tUdogUmok6r, sajnos, eg!like II legeIterjedtebb betegsegeknek.
Ug.~ a Ielnottek, mint a gyer.mekek, SQt 8 csecsemok halandosaqanak
is . legnagyobb s%azalekllt ez II betegseg OKOZZ8.
Erdemes tehat ezen
.
.
banta 10m ckaval es az ellene valo 6vintezked~sekkel
is rovtdesen
foglalkozni.
Szamos nepies ismeretteriesztd eloadas es kozlemeny keretebea
igyekeznek szakernberek,
orvosok II nepet felvihigositani es igy e
betegseg felle,ese, terjedese ellen ki1zdeni. Nem szandekom, tehat e
,

.'

.'

(
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bdegseget aprobb reszleteiben lsmertetni, inkilbb csak az ellene val6
vedekedsrol
szolok.
Mar a csecsernokortol kezdve kQlonos gondot kell fotditani e szem:..
pentbol
is .a nevelesre. I\z iJyen betegsegben szenvedo anya ne mags
taplillja gyermeket, Sainos ezeket meg' kell fosztanunk a legterme~
szetesebb es Jegjobb taplalekuktol : 8Z anyatejt61. EledelUk legyen' 8
dajkate], 11a ez nines akkor, a mesterseqes t8plal~k.
'
- 1\ serdiil6 fiatalsaqnak
lequen jc) es egeszseges lakasa, _
kodjon a nagytomegektol. Forditson kello g-ondot a test apolassre, tisztantartasara es edzesere a ,kiil6nb6zQ
sportok: tornazas, uszas, eve;
zes stb altal,
'
A felnoflel{ ezeken 'kivul eljenek - mertetdetesen
es ne eljenek
vissza a dohanuzassal es a szeszes italokkal.
Ezen b~tegseg kezdod6 fokanak, a tiid6~sucshurufnak
Ieltsmeresere es gyogyitasara hasznos es bevalt ' gyogymodok
allanak ren ...
dclkezesunkre. }\ leqsznkseqesebbek : egeszseges takas, ke1l6 taplalkozas, [o es tiszta leveg6:"
.
.
.. Ha valaki huzamosabb ideig k6hOg, ernellett sovanuodlk es ejjel
Izzad, delutanonkint kisfoku hornerseki emelkcdesei vannak, . ne rnutassza el 8Z orvos tanacsat
kerni. Szakszerfl es lelkiisrnetes kezetes,
meqfclclo eletm6d es' orvosi
rendelet, betartasa altai meqakadalgoz/ hatjuk a beteqseq . elohaladasat,
11 kezdetleqes U. n. tiid6cs~cshurut
meggyogyul a beteg liid6c$uCS reszlet elmeszesedese
attal.'

Tartoz-

Mig ha valakl a betegs{>get
elnanuaqofja,
nern kezelteti.: a - ba]
tovabb terjed es az elobb zart tudocsucshurut
nyiltUI lesz, fertozove
valik. Igy tassan, illetve nemelueknel,
kiilonosen
fiatsloknal es gyenI g~bb S.ier~eietiiekriel
gyorsabban is kifejlodik a nyilt tuberkolozis 'is.
.t~d,6gum6kor. Ez azutan mar igen nehezen, legfeljebb csak Hinetile9

9yogy.ithato,
.
l\z iluen betegekkel valo erintkezes.
gondatlan
apolasuk es el
nem kiilonitesiik altai terjed Jegjobban a tudoba] : Iertdzes utjan meg Ieqlnkabb a tudobejosoknak
giim6bacillusokat.
tartalmazo kopete altai. Ezert ne k6pkOdjftnk!
.
,Ugy az allam, mint a tarsadalorn
minden leheto medon igyekszik e beteqseq Iellepeset.
terjedeset meqakedalpozni, 1\ fert6zes tovabbteriedesenek
rneqakadaluozasara
"mar sok intezmenp all ezen
UdVDS'eel szolqalataban.
Itt Szolnokon
"is, habar .anyagiak hianya,
miatt kezdetleqesen is, de szakszeru, qondos es lelkiismeretes -vezetes
alatt hathalos munkat vegez, 3. mu~kasbi.ztositO .penztar
reridei6jeben
ideiglenesen elhelyezett tiid6beteg gondozo, dispensair. Itt minde.n
~aszoruI6" szegenysorsu tud8beteg ingyen orvgsi taniIcso~ es kloktatast
~ap· ezen Iietegsegere vonatkoz6lag.
Dr, Tamd,ssy Belint .
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-l\ Katolikus

Elet marc. 8-an d. -u. 5
orakor irodalmt estet tart a -VarQsh~Z!l
naqgterrneben e16ke16 proqrarnmal.
ll. ferfi kopga:egac!6

gyiilesei marc. 3-an es 17~en este S 6, 'a
.
'Hz 8Z. Cecilia-Ie any kcnqreqacio Iebr. 23-an jol sikerUlt farsangi estet szerzett. a polg. fiu iskola tornaterrneben
osszegyult
kozenseqnek. }\ h6sok szobrara egy milliot adtak.·
li Katolikus .Legenyegylet kozgy~lese.}\
szolnoki
Kath.
Legenyegylet 15 honapi miikOdes utan 19E5 febr. is-en tartotta elsa
evi rendes kozgyiileset. }\z alapito, partolo es rendes tagok nagy erdeklodessel vettek reszt rajta, A targysorozat els6 pont]a P. Venn
[akab szep meqnqito]a volt:
HZ
egylet maqasztos celjarol. Utana
meqlepoen szamolt be Gulyas titkar az eddigi mOkOdesrol; Bors
Lajos penztaros kimutatta jelenteseben, hogy nemcsak
szep konyvszekrenuuk es 300 kotetes konuvtaruk, han em 6 es fel rnillio
keszpenzilk is van. Az uj tisztikar : elnok P. Venn [akab, II. elnok Radvanszkq [ozsef. alelnok Vaczy Mih,Hy, titkar Gulyas Mihaly, jegy~o
Kaszner Bela, penztaros Bors L~jos, ellen6r
Kaszner
Gyorgy 'es
Udvazdi Janos j I. dekan Gojzer Geza, II. dekan Stefan Pal, konytaros Kolodinszki Miha!y. Szarnvizsqalok dr. Sebestpen Mihaly, dr. Balyi
[ozsef es dr. Molnar [aries, Iluen vezetoseq iqazan nyugalommal
tolt
el benniinket. Mindegyikiik meggy6z6deses katolikus. Batran
bizhatjuk rajuk az ifjusag~t. Isten aldasat kivaniuk rnukodesukre .
Konstantinban

lesznek.
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PLEBANIl\I MIREK.

~

Tiszafoldvaron P. - Lombos Laszlo jaszbereng] fer. r. - haz ..
f6nok lelkigyakorlatokat tart, Megnyito beszed marc. 11. d. u. 4·6,
Marc. 12. 13, 14 d. e. 8 o. sz. mise, d. e. 9
es d. u.. 4
sz. be ..
szed. Zarnbeszed i4-en d. u. 11: - o. Utana Homokon'lesz lelkigyakorlat.

o.

o.

11. Konstant~n_..iskola marcius 9-en a varosi Szinhazban

d.

U.

es 6 ora! kezdettel gyermekel6adast
rendez a «H6sok szobra« [a..
vara. Miisor: 1. Mit mond a szel ? Szavalat, 2., }\ tudes doktor. Tre ..

11:

szinjatek, 4.,.}\
kis has. Irredenta
'szindarab. 5., Proloq" a da]jaU~kiio.i-.:6., :tunder~k a, fOldon. J\lIeg6rikus daJjiltek. lrta J{ertesz ,:Kijlman, ,baJatqnJiiredi .~jttat)ar. ,zenejet
szeree Zaszlos Marta zenernuveszno. }\ sz~r.tok . is 'itt lesznek. 7.,
Emlekezes, Szavalat, 8., Szolnoki h6sok. Szimbolikus kep, flz el6a<Iast'melegen ajanljuk olvasoink figyelmebe:
Kovacs Bt!la karlqazqato
a. M}ilehium dalkaraval
remekelt
febr, t 15~en Dr:' Gerrnanus eloadasa alJ{alnr~val .es· febr. 2t'·en a MII14enium hanqversengen. Marc. 8·an ujra elvezzlik oket lapunk irodalmi
~stelyen,'
.
, 11 ~av segedtisztikorben
febr. 22.en -Dr Halmos Andor
lelkes rnunkatarsunk tartott szep felolvasast,' Szepen szavaltak : Sinks
Sandor, Kun Rozsika (Feher Szllard koltemenyet) es . Pfnter Erzsike.
,
Aiarc 1-en d. e. fe-I 10 orakor a szolnoki na!}y,' templornbarr
Darnjanichert sz. mise lesz. Utana unnepseqek,
Eltoriilt iinnepen a sz, mise hallgatas nem kotelez6 sulyos
hun terhe alatt es szabad dolgozni.
'
Nagybojtben penteken es nagyszombaton delig nem szabad
hust enni .azoknak, akik a' 7 evet-betoit0th~k. }\ fobbi hetk6znapokon
'ketszer szabad hust enni: del ben es este. Akik a 21. evet beloJtottek
es 60. evet meg meg nem kezdtek, a nagyb6jt
hetkoznapjain
csak
egyszer lat{hatnak [ol, Husfele : a 'hus, sialo'nna,' tepertu stb. Zsirral
szabad fozni. 60 evesekre is vonatkozik a hu'S'~ves tilalma.
I M.~rc, 1.en d.. u, 5 o.
a ker. szocialista part gylilest tart
a Nemzeti .Szallo etterrneben .
'.f8$. [elenet, 5., A Ieckeqep, Trefas

I'

.
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SZ~R,KESZT6I UZENETEK.
Szerkesztoi

uzenetek folgtatasat helgsztike

Iebbl szamunkban

,egyenruhak

Dtltamos s~e,t1e(eseKet es
Iaoitasoka! gyot1san ~s
pontosarv eszKoio('_szoC'id
aeaK mellett
\
.

es

uri

,qlvat-.Qltonyo·k
..
"

'

'8 I'egszolidabb
•

leqkoze-

hozhatjuk.

Mindennemli

a leqpontesabb

miatt csak

kisz01galassal es
BtbNn ke'sz~lnek
>

GULYA.s,NAL
.~~ari8. utea).

,

Medgyesy Geza
s~eeel6, Oeeeb-utca 2;85.
)

Ugyanott 'ia2o(am~ak
cstttaeok Kapf>atok•

ea
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Istentiszteletek ..
I. A ferencrendi

plebaniai Daggtemplom~an.

8) Minden vasarnap : (Vasdrnapi
rend.)'
Hegge! 6 6. szent beszed.
»
f~1 7 6. enekes szt, mise.
»
fel 8 6. csendes vagy ene-::
kes sst. mise.
D. e. 8 o. az elemi iskolak csendes szt. miseje.
» 9 o. szent beszed.
,. fel 10 o. enekes szt. mise
8 nepert.
» fel 11 6. 8 polqaristak es
tanoncok csendes szent

mise]e.
fel 12 O. csendes

»

szt, mise

szent beszeddel,

.) tinnepnapokon
reggel 6 orakor szent beszed helqett, enekes -szcnt mise, a t6bbi a vasdmapi

rend szerint,
&) Minden vasarnap d.

u. 3. ora-

kor litania. Es pedig:
I-s6 vasarn. [ezus szive tiszt.
.Il-ik. »1 orai szentseqimadas.
Ill-ik » lorettoi litania sziiz
Maria tiszteletere . utana szent
Ferenc III. Rendjenek havi gyiilese szcnt beszeddel.
IV-lk vasarnap lorettoi litania s
utana a Rozsafuzer

tarsulatnak

havi gyiHese szt. beszeddel,
81. tlnnepnapokon es esetJeg V.
vasarnap d.u, 3 orakor lorettoi
litan! a szuz Maria tiszteletere.
e) .Minden hetkoznap:
Heggel 6 O. csendes v. enekes
szt. mise.
»
fel 7 6. legtobbszor enckes mise.
»
T o. csendes
v. enekes
szt. mise.
»

8 6. csendes

szt, mise.
r) Milullen . kedden

v. enekes
8

O. ·szt.

Antal mise» ajtatossagqal.
Minden honap elsa pent, reggel
fel 7 a. szentseqkivetel enekes
szt. mise es ajtatossaqqa].
8 a. szt. mise szentseqbetetellel
g) Minden szornbaton es iinnep
elotti napokon d. u, 3 orakor
loretto! litania szuz Maria tiszteletere, utana gyontatas.
h) Rendes g'yontatas, aldoztatas :
reggel 6 oratol fel 9 oraig.
VaS8r- es unnepnap reggel 6
oratol d. e. 10 oraig lehe~
gyonni.
i) A beteqck latoqatasat lel1etolega reggel t5 orai· szcnt mise
alatt jelcntsek be kedves
hiveink, .: Vasares unnepnapokon - templomi gyanta-

tasok miatt - a beteqlatoqatast lehetoleq keriiljiik.
Sulyos betegekhez
barrnikcr

megyiink.
II. Szolnok-vart templomban.
Minden vasar- es unnepnap d.
. e. 9 o. enekes szent mise szt,
beszeddel,
D. e. 10 csendes szt, mise szt,
beszeddel . a kozeptskolasos

. szamara.
III. Szolnok-gyarvarosi
Minden vasares
d. e. 9 o. enekes

tm 1)1.

iinnepnap

szt.

mise

szt, beszeddel.
d. u. 3 orakor lorettoi litarit8
szuz Maria tisztelere,
Bendkiviili: Minden szerdan d. u,
:; o. keresztut. Minden penteken d. u,
:; o. nagyb6jti sz. beszed, Hust nem
szabad enni a naggb6jt minden p~lt~
taken es nagyszombet d~lig.
}\ szerkesztesert es kiadasert feleIOs:.
P. Majsai .M6r Ofm.·
.

Nllomatott Varga J6zsef k0nUVnijomdAjaban

Szolnok.

HtTBUZ6ALMI

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Szerlleszli :

II. ,hfolyam 6. itdm
1925 niarc:ius h,6 15.

5zerkeszWstg

Tarsszerkeszt6:

MODjelonik miDtl.R kO 1.nU.

P. Raffinszky

RomuaId

lis Idlll'tl:lHIiholltai:

fen!4i;rell~1 DlSbaRla SZIIuIi.

'P. lAajsai M.6r ofm.

Ki,lId6tlllejdoflOS:

afm ' PBrlBGr9[ldl Rrda:

11_.

Az 'ujjaszliletes 'utja.
nagybojt celja, hogy jo sz. gyonasra keszitsen ela.
Csak jo sz. 990n£1s adja vissz a B terrneszetfolotti
elet
boldog es qazdaq valojat, bekejet, Kriszttrshoz nern kozeledhet csak a megtisztult lelek. AhhGZ szivesen ter jezus
a kenyer alaz atos szine alatt.
A meqszentelo malasztot
visszaado
gyomis a kovetkezo :

1., Jgyekezz lelkeddel tisztaba jonni. Ha ontudatosan szet- '
neiel, 9tt belul talalsz sepernivalot. Ha regebben 'gyont81,
a lelki tukrot tiizetesebben nezd meg. De azert ne f~lj :
a lelki .atyp segit, csak sz61j neki. Legjobb, ha parancsok
szerint',
vegzed J.a' Ielkiisrnereted
vizsgalasat. "1\ fOagy, a
~ ~, ' ,
":;1
, sulyos bunoket lehetOleg szamok szerint jegyezd meg.
'Nagy sulyt fektess arra, a) hogyan teliesitcd k,otel~ssege-·
det Istennel, onmagaddal, hozzatartozoiddal
es alattval6idI

j'

.

I.

dal stemb;en;

, es

.

1

_"

~

11

by'" ri1il'y~enek:'fvJlfaltdgoiitloI~taid,' ~'rzelmeid

szavaid, cj :ahtal':'e' rossz peldat.
'
, 2. .Mllror 'latod'ibilneidet,'
iriditsd' fel 'aj)'¥iafnato( meg
gy6n '~",iJ,Jott, de' okvefle'n' felolooza~~lah. 'Nerrl'''eleg'; hogy'·
es:ireve$.:~d a szernetet; seperd is ki! Gondo'li i a 'bunteAra ,peldugoDkiDt 1500 K. Neggedevre 9000 K.

s .

~tesre, amit baneiddel l11egerdemeltel (pokol; mennuorszaq
-elvesztese], a halatlansaqra,
mellyel a joert fizettel, a szenvedesekre, melyeket [ezusnak okoztal es
az
.isteni fon^
^
.;$egre, arnelu ellen oly vakmerocn
Iellaaadtaf.
Roviden a
'banat : ]ezusom I ki erettern annqit szeuvedtel
a kereszt:fan, irantad valo szeretetbol utalom, sajnalom bilneirnet
--es 6szinten igerem, hogy komoluan torekszem meqjavulni.
Ha nines komoly javulasi szandekod, nem jol gyontal.
3. Ha a gyor.lok sokan vannak, keresztet vetsz rna'9adra es igy kezded a sz. gy6n8st: PI. keracsonqra gyontam, azota ezekkel bsntottam meg Istcne net, }\zutan elsorolod

buneidet :

a) Oszinten, azaz ugy, ahogy vissszaemlekszei.: Amit SQ~
, lyos hllnnek tartasz quond lehetoleg szarnszerlnt is" vagy hoz- '

.zavet61eg. PI. Naponkint,

hetenkint, havonkint

egyszer-ket-

-szer stb. Aki egy suluos bunt is szandekosan llihagy, szent'segtoroen gyonil\ es nem aldozhat, Aki veletlenul, nem

saandekosan

kihagy valamelu sulgos bunt, az aldozhat,
-de lcqkozelebbi gyomi'saban ~mlitse meg, hogy ezt ~s ezt
.kifeleitette.
,
b) Erthetoen beszelj, hogy a lelkiatya meqismerje lelkiallapotcdat
es meqelhesse, vajjon melto vagy-e a tel-oldozasra. M.as' nevet es bunet a ggonasban' ne emlitsd ..
Ha tanb mondani valod van; olyankor jajj, arnikor nin^ ne
^
csenek sokan. ^A gyontato kerdeseire oszinten felelj es
Yard, hogy mindent harapofoqoval
szedjen ki belated.
Amital felsz, emlitsd elasz6r,. hogy hamar tuless rajt'a.
Inkabb' restelked] egy ember' elatt, .rnint egykor az egesz
viiag elott,
.
,
I

^
^
c) ,A

^ fogekony
lelkiatya inteseit hallgasd alazatos es
szivvel, Ha val ami nehezseqed akad, tard fel bizalommal
, lelked, Valassz lelkiatgat es legy yele szemben engedel ...
mes. Tiszteld benne Jezus heluetteset, aki az egfele vivo
uton vezet.
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4. M.ig gy6ntaf6d
Ieloldoz , ujra inditsd fel a banatot,
Utana koszond meg Istennek, hoqu ujjaszulettel es vegezd
el az elegtetelt.
Minden gy6nasnal
tfizz ki magad
ele btzonyos hunt, amit kiil6nosen
ak arsz kertilni es erenut,
amit kitartoan igye!{szel gya korolni.
Feloldoz8st nem kaphatnak:
a)

Akik

egyhazilag

nem

eskudtck

meg

es

egyfitt

.elnek.

b) l\kik

haragot tartanak

kornolu

es nem akarnak

ki-

bekulni.

c) l\~ik egyhazilag tilos egyesiiletek taqjai : pl. szabadk6miivesek
es nem akarnak
kilcpnr. l\ki erre vonat~ koz61ag tajekozodni
akar, kcrdezze meg lelkiatujat,
Ki nines
velem, ellen em van l ! l Mondja [ezus.
d) Akik biinos szenvedelyiikkel h ajlamukkal
nem hajlandok szakitani : erkolcstelenseq,
re.:;zegseg, rossz kony ...
vek. ujsaqok olvasasa stb.
e) Akik az okozott anyagi, vagy becsiilelbeli kart nem
akarjak rendbehozni: es az idegen joszaqot visszaadni,
Harits el minden akadatut, hogy lelked ujjaszttlethes ...
sen, l\z a j6 katholikus,
aki nemcsak
az emberek, hanem
lsten szemeben js jo, azaz lelke el a megszentel6
malaszt
altai, hitehez
rnindenben
hfi es parancsait
mind igyekezik
lelkiismeretesen
megtartani. Biineidet husvet tajan meggyonjadl
Mm .

........................................................................................................
}\z

Or [ezus kinzoeszkozeinek tortenete,
11.
Irta Radvimszky [ezsef,

A »Katolikus Elet= mult szamaban kozoltem, az ostorozasi oszlop, a toviskorona es a biborruha tortenetet: most hozom a kereszt,
8 szegek, a landzsa es a gyolcsruha tortenetet, amelgek !11egvaltiIsukn61 nagy szerepet toltottek be.:
I

1.) Mikor az Ur Juusl; levettek 8 kere5ztrol es eltemettek,
a zsidok
unszolasara a romal katomik ott a Kalvarinl'l hatalmas gbdrot astak es
J eda himyUlk be Je.zusnak es
a 2 Iatornak keresztjet
a szeqekkel
fl9yiitt. A· poqangok erre a helgre, hogy a keresztenuek
iranti gyiilo~Qtiiket annal inkabb kimutassak
Jupiter e'g Venus pogany istenek tiszf.Ci11e1~retemplornot epitett~k. 300 evvel
Krisztus
halala
Ut{lA
n39M
Konstantin csaszar tIs ed~StiU)!Jjaszent Ilona isteni sugallat
folqtan elnatal-ozta, hogy Hrisztus keresztjet
es a kinzoeszkozoket Ielkeresi.
. }\mi.kor a lerornbolt pogfmy templom romjait a GolgotJilarol
el-,
hordatta, meqkeedette az asatasokat,
ameluen maga szent . Ilona is
jelen volt. s imadkozva leste a leqszentebb ereklgek
Ieltalalasat.
At
asatasok fol!Jtan 3 kereszt tlint elo. MeJyik most mar az Ur [ezus
keresztje:,? Ez volt a kerdes.
Szent Makarius, jeruzsalem akkori puspoke buzg6 imaban kcrte
lstent, hogy mutassa meg valamelg csodajel altai a kereszt valodisagilt. Ii. szent piispok Ielhozatott a Kalvaria hegyere egy' halalos beteget s a csaszarne.
valamint a jelenlevo nep szernelattara
rnajd az
. r egyik; majd a masik kereszthez
erintettek a haldoklot,
de minden
eredmeng nelkul. Mikor :vegu! a harrnadikhoz
erintettek
a beteget,
felkialtott : »Edes Jezusom keresztje, koszonorn, hogy meggyogyitottal
!«
its abban a percben visszanuerte
egeszseget. De hogy
meg inkabb
meggy6z6dlerip.k Krisztus keres21je:valodisagarol,
egy halottat hoztak '
tel a Kalvariara, .ehhez is hozzaerintettek
a 'keresztett
es, kill6nos
csodakepen Ielngitotta szemet es kikelt koporsojabol es a nep l{oze
,yeg!Jiilt.
,
Ern szent Ilona es szent Mak;<ir keziikbe vettek a nehez keresztet es imadkozva vittek. Ie a jeruzsalemi ternplomba, hol kozszemJere 'kitettek: 1 Szent ilona azon a heluen. ahol a hercsztet
rneqtalaltak,
.,',lgyOriYOru templomot ,epittetett
es a keresztnek
legnagyobb
reszet
ezfisthe foglalva a fooMron
helgezte el. Egg darabot
fianak kuldott
· ..beI61e J{om~t~ntiJ1~.P91!Jba~
egg. darabot p~dig a kercszt Ielirataval rnagavsl .vitt- Romaba, . ahonnet aztan egy-eg!J hajszalnuit szetkuldozqettek
,

J

I',

a. ',nagyobb", templomeknak.
.
.Mi szolnokiak szinten lehetiink ilg szerencsesek,

mert nekiink is
jutott a Krisztus valodikeresz jeb61 egg szilankocska.: ami abban a kereszttartoban
van elh01g.~zVie,llamelyet. iii pap csokolasra nyujt a buzqo
· hiveknek, '8· b6.jti szeA-il idoben.
'i) • 2.) A"keresztt~!'legy.iitt
8 .szeqeket. is .rneqtalalta sz. Ilona es
ha· "S(}I'II6kepp,en m~gavaL vitte,.ROmiI.:Qa, ,Sz.ent Gergely emliti, h09!:! amikor szent Ilona a tengeren szallitotta a sz.~nt .:epeklyek,et, '91y rettenetes
"ihm tfunadt, hogy kozel voltak az elmeriHeshez
s igy a biztos
ha-

bil'hoz, Antikor legjobblll diiMngott a viltar ,~, SZ.elti Ilona.; <lZ ~!Iik
szeget a 'tengerb.e dobta ~s a viher azOftlisl .megsZUl1t, Igy (,csak
kef
!Szeget vihetett . maqaval, s azokat flanak,; nagy ,Konstalttipp.~k ajalldtkozta, aki ezen ertc~kes ereklyeket ntindlg magi2l1al tartotta.
'
Kesobb' a hatodik szazadben
Theodolinan
a, longoba.rdok \ Ki'nilY;-I'
Mdj~ az egyik' szegbOl"keskeny'
abroncsot ke.szittetett,
s ad
arattl1yAf,
'SJ8zdagon bevonva s dragakovekkel
ekesitve
kiralyj' k~t:olta, gyanftu.t.
vtselte 6 mag a es utodal.: Inn en ered a hires vaskorona ....reitd.
1\ ·,mli-

Co

sik ~eg Romaban vim rna is a jeruzsaJemi szellt. .keresztrdl nevezett ,
,t.mplontban:,
(Foly~ kOIJ.,

_. - _

-

IskolatostYorok

rondjonek' ZOO! 8Y88 jubilunma. alkalmay~~
Irta: Nogdll

_

_--

-

Ldszlo esperes.
IfL

,

fie hat kerdezhcti
valakk
rniert is lelkesiilt annqlra de 18 Salle
Janos a figljerrnekekert?
M~g'flondorn
A katholikus
egyhliz
"em
.puspoki palotak, hatalmas szekeseq't!hazak; , nagy' .uradatmak,« draga,~
.aranu es ezust egyhazi
szerek, mag as meltosagokb61
all, de halhatatlan
lelkekbol,
akikben
l<iver6dik a vertanusag; el etszentseq,
hit"a1l6s89', jamborsaq. Az elobbi mind csak eszkoz a celra. A lelkekert:
-€pit az egyhaz
templomokat.
neveldeket,
mert hivatasa : a lelkek
,megmentese. Megyes piispokUnk
mondis-: a pap6k nem ejjeH orok,
-de kell, hogy apostolok
legyenek. Kath, egyhfiz elve Rostand gond(}~at3:

"'}\zt szeretni csak, ami mulando,
Szetomlo alak, ncrnes sziveknek
Kinosan keves 1«

Es

ha de la Salle Janos eletet
tanulrnanuoazuk,
3Z igaZ811 megBarsony' es bibor bolcsoie, de egesz ferfiusaga
szenvedes,
meg., .
.alaztates.
szegenyseg.
amelyben
s amel!J altai. vezetre 6t [ezus HZ
.etelszentseghez.
A hitetlen vilag nem erti a szenvedest,
meqalaztatast,'.
szegenyseget.
A vilagfi eltakarla szenvedeset,
szcqenuseqet,
meqalaztatasat, de la Salle
Janos
kihivja ra a vilaq . figyelmet;,
de 18 Stille
Janos akarja; hogy mennel tobben erdeklddienek
[ezusnak
e regi ,s'
meqis mind uj tanitasa Irant, De la Salle Janos
aknrjH,. hQgy ~ ;r~n~~
melyet 6 alapitott, annak taqjai szeressek a szenvedest, megaJaztatliif
"es szegenyseget~
E:3 ereny' az, amely
rniatt ot, az egyhliz
szentei
.soraba [uttatta,
Q

n2ito.

86
Hathatatlan

az iskolmestverek

alapito qondolata

es eringe

de

rendje,

~H;;d.ig. mig az

csak

benne 'ell

De 'a Salle Janos

a:~ elhagy~tott
9yermtkekne.k szentelte .eleisterti sZikret; a budapesti mentdegylet saep Krisztusi hatassal
bir, mert HZ irqalmassaq
testi cselekedeteit gyakorolja, az iskolatestverek
tnnel tobbet tesznek, Ok It:

tetr akikben m~glatta a halhatatlan

»lelkek

mento egyesulete'«.

}\ lef:fnagyobb szolgelatot a magyar nemzetnek
es a teriHeti
Inteqritas gondo!atanak az teszi, aki a jovendo
ifJusagat: Ii nemzet:
remenyet ;€pp testtei es lelekkel Jatja' el; aki e nag!;! gondQlatot nem
ertekeli annak az Or Madac-chal azt mondja;
».Minek is kezdtem

.emberrel

Ki sarbo] es napsugarbol
Tudasra
'IUd

annak

a kath,

,

EgyMzat

nagYfllt,

ggurva,

torpe, vaksagra- nag!!"'.
gyermeki

ll!lek

menteseben

ITem s.e.giti.,

a katll. egyhaz a magyar DoteMal azt mondja :
»Hideg szobor vagy te ~n nekem I«
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az erenuekben,

Irta : R(utvdnszky

.(OZst.f.

2 Legyenek it n6k szemermesek, Ami a virag iURt n(WdH, az az:
Ujukor szcmerem
nelku):}\ regi ir6k a szemermet a lelki Henyek'
k02e seroztak, Ez az ifjukor leqdraqabb kincse, amelqet lobbrebecsiU;

e}etnel s meluet ha kell oroszlanl
batol'saggal
meg is vedelrnez..
}\ rornaiak 8 saemermet Pudicitia sziiz neve alatt tiszteltek,
Oselnk
is sokat adtak a saerneremre. t\zert
neveztek a kfilf61di irok nemzetiinket
=Casta gens
Hunqarorum--nak,
a maquarok
tiszta
nernzets~genek.
HZ

mondjak, l\merili.aban a 8zol<6 evekben az a furese szoklis,
}Jlogy nem a ferfi meg!:! hitvest
keresni, hanern a n6 ferlet.
Neht..ny evvel ezelott a »Vegeiadas«
cimO lephan a kovetkez6 hazassaqi aianlat jelent meg: »Szok6
evet eliink. Varni nehez, Itt vagyok. 21 ev-es, 'ep, eges?,seges, szepnek
mondanak,
okos, fal nevelt ....
nag!] es szep. szernek, hOSSZll Iekete hai, tete elettel. }\rra szuletiem;
Axl

uralkodik,

81'
hogy

egy ferjet boldogitsak.

Kivankozorn

tuz:hely

utar~.

Tehet senkinek se.n kellek ? Johnson Magda sk.« Ime, mennuire sulyed a no, ha,
kihal kehleb61 a szemerem nemes erzete. Pedig ez 11 no iegfe(tetteb&
virag-a. mely hasonlit a lepke szarngimak hamvahoz, meluet ha durva:
kezek illetnek, tonkre is tesznek.
'
. 3. Legyen a n6 hazias. Napiainkban gltalanos a panasz, hog!:! 8,
nok nem szeretik a haziassaqot. Irtoznak a konyhatol, a gyuro deszkat6J, a dagaszto tekndtol,
Ellenben a pipere, a regeny. a zene, w
tanc, a mozi, a szinhaz, HZ a minden. Szorakozni
kelt OrUljetek, de
mindig az Urban orvendjetek. A vidam szivtieket szereti 'az Jsten, deernellet tegyuk meg kotelesseqeinket is. NeveljiHr
Ieanuainkat haziassaqra, hazlasan, }\ tiizhely a no ollara. It magyar
nok biiszkek voltak arra, hogy a k~ilf61d etott mint. j6 qazdasszonqok
mintakepet
';lIoHak. Egyik fouri' csaladban meg 1110 st IS or zik azt a fonoszekd"

arnelyet a szerencsetlen
irancta tliralyn6 - Maria
AntOni~ - kive-geztetese elott a Ioqsaqan hasznalt, Jeh~ill annak,
hogy a. fogsagban
is dologgal toltotte idejet. A haz! ipar I{€zd uibol
fellendulnl ':. igen
j6 es hasznos munkakor leanuaink es asszonuaink seamara. Nem kel!
Ii

kilJfoldre

menniink

es penziink

benn marad az erszagbi:ln.· Parleljuk

-

hazai ipart I
4. Legyenek a nok lelernenuesek es tanuljanak, - Ezzel
suit b~j-,
nak az elejet vehetik. Sok beszeddal sok olajat toltenek a tiizre, l11e1q'
II

lill19r1'1lobban

es felperzsel

rnindent:

beket,

otthont,

boldogsagot. ..

Mlkor III Konrad' csaszar Wartburg
varat ostrornclta, m~gengedte 8.
n6Jmek, hoi1Y legdrltgnbb kincseiket
IHvihetIk'~a varb61. Es mit 'tetta~
a bajornok ? Minden
asszonu - hercegtell a koldusig _;_ MtaA ci-·
pelte ki aa unit a varbol,
Nem tudom, ha 8Z ellenseg
estromolna
most Szolnok
varosat, Mny
asszony
vlnne ki terfet a hatH.? Azt"
hiszem sok ferfi benn maradna az ostromolt varosban,
Ennek azen-.
bar: a Ierfiak is okai. Tobb gyengedseget
es : m~gbecsMlest a n6kkef' .
szernben s akkor a rylk is rnasok leszuex qondolatalkban,
telteikben s.
erenyeikkel ujja teremtik a mostani korhadt . tarsadalmat. 19y fog tel[esuln] Bouc -ud Emil puspokeek e szep mondasa : »J\dli1tok
n6ket es uHtI tererntcm a vilaqot I..

etenyes,

--------.-------------------

l\z orszagos szentevizarandoklatra:
Utlevel

nem

kell.

A

vasuti

kedvezmfmyes

jeg!teket

be:sznmitjak.

Hizatainok is utazhat Ill. osztal!1on, olyan elb~l!Jezest es ellatast ka,.
Jelentkezes: Ors28gos Katolikus Szovetseg Budapest
IV, Ferende,kteTe 7., Ill. lepcs6 I. emelet 8. sz. szemelyesfn,
vagy
irasban
a In~.,
IV. V. zarimdoklatra.
A ket els6re Inar oem ~ehet 'je}entkezn:i.

.,;.
...........~

: X"',,-h-.·
:
0l..'
.e.

-e

IFJBSAGUNK .., • ••..:.',.:·.IIi.·••·•.·~...:.
/,Ii.

1
.

l\z elet utai.
III.
Irta : Kaszner
1IUt~

Bela

.Mil1t~(i ~gyszerre szarnY8d nott volna, oly konnYUAek es' frisserz~d maqad. Szebbae! szebb tB.jak. i1lato'zo rnezok maradnak er

. mogptteq.

u"il~z

Szinte

a nap

is fenyesebben

fe_Ie.

szoria

reid

sugBraif

Te meg'

AUg latsz,
.
. Eyg' h6fQIH~r Iiliumerddben
talalod fna.gad. Az jZZQ fe~t!r kely..,
:h.ekb6 I mamorosito
lllat szdll fel. Es' arnint ott allasz
orornitt8Sa~.r
I1Iifteletl .eled terem egy artatlan szilzi leny, mlntha a liliomok keiynito( tamadt volna, Hoszlrmos
ragyog6
ruMian es egesz alakjan 3
:szuzi tisztasaq aranyos dicsoseqe fenylik. Kinyujtott j9bbja~6n babelkeszorut
tart es lagy hanqon igy szoll hoszad:
J3jj, vedd e babert I Gy6ztel: homlokod
illeti.}\
csabitasokn~k
'ellen antal, kierdemetted. az egi koronat,
{me, ide vezet 8. ket ellentetes
ut. Az egyik. sok oromet' iger. es
beketlenseg, tires sziv,
Idnzo
rlJbsag es halalthozo
orveny a veg~,
A ~ilsik. gorongyos ~s tovises, mikor keidjiik;
keresztes,
'mik'or foly~ ,
t'atjuk, de edes megnyugvas,
diadalmas,
dlcsoseqes
romlatlan
beke es
valami . kirnondhatatlan boldogsag a veqen,
elni,
Aki szepen, gazda~on
es csudaszep
osszhal1gban, akar
'nero qondolkozhut, melqtket
valassza. f\ boldogdg
ut,jat \aldozato,k
<€sidljak,
Vege.
-olQ811

-1' : • repulsz
celod
n~gy a fenyess~g.

cssk megerkezel.

Equszerre

.

*
A tiszta eiet akkor
iqazi, ha kepzeleted,
gondoiataid es erzeli"Rleid is feherek
Ne panaszkod], Mogy nehez a tisztasaq, mikor a sikarnles
olvas1'l1augok; mozik, tarsasaqok egyre f"tik kepzeletedet,
.
Amilyen szemed,
olyan vagy, M.indent Isten qondoletain
kereszHit nezz t Testeddel ban] olyan tisztelettel; mint Is ten legszebb vtrdgjdval .
.Akik a viraqok kozott [arnak, ne.m sulyedr.ek
a pocsolqaba,
. ,Igyal sokszor szuzeket nevel6
borbo],
akkor
megszelidiil
tI

ilazong6 test;.

.

H~ fires, vagy ne csodalkozz
,ern.ek .ra .elbukni, ,,' , ,
.'.
",f

bukasodon.
'

Ielkek

nem

..

., 1\, sziizl-el~£i J~flosQkat a. k~resztf(l
. ;b~~or es er6s~, Nem)) me~hunyaszkodok
l~nseg

Telitkezo

baj

tl

I

'

",'

t6v~bel1 ..tEihilj!.lk .. A' lisztasag .
homlokan'ragyog
aZ e,ill,tet. mIn.

Lapunk unnepe.
A «Katholikus Elet» hangversenny~l egybekotott irodalltli estelye .
unnep volt, Marcius 8·on 5 orakor mar megtett a ,varoshAztl
';J1lsgyte'rme ig'en szep kO'zonseggel.,
}\' megjelentek
koz<>tt voltak 1<0.2:. el~tilnk' vezet6 ernberei : Sipos OrMn verosunk nesztora, Borsos Jozsef.
,·elr. Halmos Andor, dr. Saghy Sandor, Vollek Gez8," 'Fatho.Istvan;' dr.
''f,@th Tamas es dr. T6th Tivadar,
dr. Tamassg Balint. gyulai Ga81,
. ;)la1te, dr. Nagy Andor stb., Rb;s Paula, ElmanR, Elvira,
Gtv. '1:'oth,v
'Cscnqorne, Gaal Imrene stb,
~.),
'
-valoban

I'

1\ -miisorf a »Milli!niumi Datkor«:« nyit~tta meg. -'
4) M.olnar
·Tiboldy.
»'Erdelyorszag edcs szUlOfoldem«,
b) l\m'mer:
'»Nem, nem '
soha!« ri16adasaval. A kozonseg meglepodott
a kar: feggelmen,,,,es
a,::
miiveszi ertclrnezesen.
Iltana
P. Mor fejtette
ki roviden
8Z' este.ly
.celjat: A rnuveszet segitsegevel ~s 8 szo hatalmavalohejtjuk.
az 'igazi .
katolikus ontudatot f61ebteszteni es eltnelyiteni,
hogy alkalomadhin az
,eletben is kikerje helyet.
.c
!'..
.'
J

Majo Szekelyhldy Kato [atszott. Erkel "'B~nkbiln«-jabOl
egy res!:Ietet rnuvesai technikaval, m·e!yet a' kozonseg tapsa intalmazta ..
Dr. Tott: 'Tthamer egyetemi'm. tanar
papal karilar'as· beszelt
I'

":"

es

kedvesen

es erdekesen a sz. evrol. Szilz Maria szobrarol vett hasonlataval figy1esen ~ilagitotta
meg. 8 SZ. e.v. celiat, amely a. bunbanat, a
katholikUs ontudat f6lebresztese,
fejlesztese
es a mis'szio 'gondolata'
,A .katholikus lelkek olyanok,
mint
a hovel befod6tti. 'M~ri~ szobor.;
. , Jonn a szcl es leviszi a havat e·s az elmosodott. vonasok m~gint teljes ~
egestu kben mutatkoznak. Roma szinten
lepten-nuomon
hOseinkr'ol
b,eszeL Ahol valarnikor a poganyok
~,k eresztenye,ket
kinoztak. stb.,
'most kereszteru, tcmplomok ernelkednek. Ami"-on .ezen heJyeken jar,..,81
k'atholikus, a katholikus
hIt egy'e jobba'n kel el'etre benne .. Megtal~'ljll'
a. helyes utat es qondolkodast, Szavai melyen vesodtek a lie~enlevo
1,lkekbe. Pettifi-Arany
»Falu vigill
kurta koresma«
l! Milleneumi
D~lk6renek
eloadasaban
a rnusor legszebb
pontjai ~oze tartezott.
,/\ kozonseg, zaios ovacioval kivanta megism,etle~et.
.
.
.

t

I

Dr. Hindy Zoltdn ngyved a .Kath. Orszaqos Szovetseg ig azgat6ja
-rnaqas szarnqalasu
beszedben a katholikusokat
osszetartasra hivta.
'fel. Ramutatott
a fortenelemre,
mely meqcafolhatatlaaul
bizonyitja'
,allitasait:. amig a 'katholikus eszmekhez Hii volt az orszaq, addig bol-,
;dQgult A katholikus
ta'b.orban sokan szeretnenek ~ezerek lenni. Pedill
,arta m~rri'rnindehki vala;' A.kkor lesz valami, ;amidon minden katholikus~
,ere'fenez. kepessegeibez
kep'est htien igyekszik kove1ni a vezersegre~

hivatottak ulasltasait, .MirJ~C?rt SZ8V8tJ latszott, hogy az elef lHizGotererw
el, }\ hallgatosag 6t is, mint dr. Toth Tihamert
lelkes imneplesben
reszesitette.
Vigh Endre csello sz616j6ban muveszetenek kincseit. nyujtotts,
}\ magas szampalasu
beszed utan a zene szarnuan emelt f()1 benniinket,
, Huber: »Szabadsdge-dala
felezte ile az estet. }\ M.iIlen~uin dalkara es szimfonikus zenekara
nagy, er6vel zugta bele a lelkekbe a,
szabadsag fiainak eneket, Meqhatottsagot
lattunk
HZ arcokon
es III
hazaszeretet .uzet a szemekben,
'
.
Altalanos

bengomas, . hogy a Mlilenium dalkara Byen fej1ett mu-

veszettelmeq nern lepett fel. Nagy erderne ez Kovats Beta karigazgallinak, aki hozaaertessel es lelkesedessei szenteli erejet Szolnok
varos tobb dalkaranak is. }\ zenekar 'is igazi hozziertesseJ\ oldotta
meg nehez teladatat,"
Kilian halas koszonetilnket fejezziik ,ki Zrurnetzkq Viktor polgarmester urnak, aki a termet oly keg!:lesen atengedt.e.

l\ rendezesben
segitsegUnkre
voltak : Marks Lipot, Kemeny
Lasalo kef. isk. tanarok,
Verebelyi Lajos, Harsan,yi Ferenc, Sag'i.
Istvan ^
es Pechan Gyula. TO,bbek 6hajara' hasonlo
estek@t ke,s.obb ^
Is
rendezunk.
::z
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Harmadrendiek! 0) S~. Ferenc atydnkne): R6milbtm a 18teram
bozilika kozQleben szobror allitanak, IIIG, h6gy minden j6 harmadrendf
vaiemivel hozzajaruljon a szobor koltsegeihez! b) Legkozelebb
kerii1
szoba a misszids unid gondolata. Addig is szerezzen hiveket mindenkl, ,
akik' a pogany

missziok

erdekeben

buzqolkodlanak,

2500 terencrendl

vail a poqanp mlsszlokban. c) Megalakult a Sz, Ferenc
halalanek
ketsz8Z€VeS
evfordulojat el6keszit6 bizottsaq. Hireit itt kozaljiik.

a

1l fedi kongregaci6 legkozelebbi gyiilesen,
marc. 11 este
Makor beszelluk meg a nagyheti lelkigyakorlatot. (Konstantin.)

liz Urleanyok kong~egad6ja lelkigyakorlatokat tart nagyhiJ
3 els6 napjan H polg. leanyiskola
tornatermeben.
Nem kongregan.istltkat is saivesen lat. B6vebbet Ieqkozelebb.
Redden d, u. ;5 o. egyhazi ruhak javitasa. K6nyvhirb61 kon!:lvek helton gyiU~s elott kaphatok, ]ezus sz enved : turelmes es szelid leszek 1
'

91'
A sz. Cecilia leany Imngregad6

apr. 1~5-ig lelldgyakoriatol(at,

P. Romuald prezes veaetesevel a polg. leanuiskola tornatermebea,

tart

Vendeqeket

A

sztvesen

R6zsafdzer

reggelig lesznek,
._

lat.

TarsuJat

1\ beszedek

e:

lelkigyakorlataj
idejet a templomban

_ ••••••.•• _ .......................•

marc.

22~et61 25

hirdetjuk .

••• •.•••••••••••• ••• ·

i:

. PLEBANIAI HIREK~
Marcius 15. A szabadsaq folemel6 dalat zugnak a levegoben.
Minden katholikus szivet boldoqan dobogtatja meg az a tudat, hogy a!
szep magyar nevnek hordozoja lehet, Nem engedi rnaqat'eltantorttan! semmifele jelszavakkal,
Hazafisaga
meluebben gyokerezik,
mint at kozoJ'lembere es 3zert biztosabb is. - Krisztust latja maga elott, akf

seges
ttazaja

sorsa felett hullat konnyeket. De k6zbel1.· mindent elkovet. hogy
szomoru sorsot hazaja egerol elharitsa. Ez H hazaiaert dolgozo
de ~rte simi
tudo Krisztus all elenk rna es szamadasra hiv bennunket hanj,Jagsaguokert. Bele temetkeziink
a' jelszavak
puha kope8

is

ngebe. riehogy onzetlen, aldozatos, kiizdelmes munka kereszfjet r6jjak
rank. - Ki HZ elet porondlar« , Az a 9yavasag, amelgik sdp iiriigyek
Blatt a k6zelet.-a tarsadalmi
miik6des, a haza
a vallas eget6 ugYel
~Iol elzark6zik. Mindenki foglalja el helyet 8Z orsegen I Ne ijedjunk
meg holmi jelszavakt611
. Konstantin iskola ggermekeloadasa·
peldatlanul
sikerfilt,
R"-gen a naqyobb apaca zardakban
13tiunk ilqen iigyesen
rendezett

es

es megjatszott

darabokat.

Lelkiisrneretes

es el6rehit6

rendezes

es

szorqalrnas betanitas altai ertek el a kis szereploknel
azt a biztos
Iellepest, amit felnotteknel se mindig latunk. A .",Tunderek
a Foldon«
32 gyermel< jatszolt
bajos ugyesseggel
es enekelt
ide ,!}yermeki hanqon. Igasa volt Neugebauer Katonak
prol6gjabal'l:
szinte mi is ujra gyermekekke Iettiinlr. A viraqok jelmezei egymasutan.
elenl( tetszest valtottak i{i. Neugebauer
Gizike
a rozsa kiralyno [elcimft daljatekhan

mezeben meg epen oluan szep volt,

hogy Kertesz Kalman hittanat
szerz6 es Zaszlos Marta a dal
zeneszerzoje
se lattak
m~g ilyent.
1\ rendezes erdeme dr. Druga J6zsefnee. Gratulalunk.

1\ ker. szocialistak
RyiHese varakozason
feliil sikeriilt mardu&
l~el1. Megjegyeztiil(
a szocialdemokrata programm ,9. pontiat: rnelqben
~. szabad szerelem utiat egljenge.tik es a 89 pontot, hogy az iskoh~kaan
el kelt tiltani a vallas tanitasat. A szervezkedes irant erdeld6dni Iehet

a keto part helyis~geben.

(Marla:-utca).

Lelkiggilkorlatokat tartott P. Lombos Laszlo [aszberenql fer.
hazf6nok Janoshidan marc. I-5-ig
.300 gy6ri6 volt.}\
homoki tanyilkon rnarcius 9-ig, marcius 11~t5~ig a tiszafoldvari, a marcius 15":'18~ig
a jaszladal1yi hi'leknek.
P. Pongrdcz a k_iskunfeleyyhazai
uj plebania
Jdnykongregsci61anak
marcius 22-25-ig
'tart lelkigyakorlatot.
Gyotndn
missziti lesz P. Mor
Penqracz vezetesevel marcius. 25 esletol
F.

es

rnarcius. 29~ig.
11.. Katholikus Legenyegylet 'marcias 23~an este 8 orakor
a Varosi Szinhazban. ~16adja. az «Igloi Diakok=-at,
melyben Varga'
.P~er es Gege bucsuzi1f;. a kozonsegtllL .

Szoinok-Sz6i6kben

nagM lelkesedessel
megalakult gyiijt6bi~.OttS8g bevaltotte a hozzlifuzo1t
reQienyeket.
Ket het alatt 3 millie
kbrona es 28 m. buza gyiiIt ossze.
M.arcius 11 -en
Szlezdk Laszlo
harangont6yel
a helyszinen megkotottek a szerzodest.
fl,z u] haran-

es. 95 kg. lesz.
.MarCius ui-en dejeloti

gok sl.lly~ 150

9 orak~r hiv~talos mise fenyes segedK07.b.en sz. beszed:
Otammel ertesiiltunk, h'og~ Szlezdki Ldszlo hires haranqont~11elu] h~l'.pngokat rendeltek jaszberenyi rk. plebanla 823 es 420' kg;,
ferencrendi zarda laszberenyben
600 es 180 kg., sz. Kut 50 kg. suI'yu{ikat. A besenys.logi
haranqokat
marcius
Ill-en
onti
Sz Iezak:
Iettel a Nagyteltlplomban.

I'

M.arcius 19~e~ reggel 6 orakor nagy mise sz [ozsef tiszteletere,

D~lllt8n

5 urakor

8 napig

litania.
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Ferenc .es neje jarnbor
elson sz beszed .

Mih3lyi
}\z

-

-

alapitvanga

szerint

.
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Ujsziilottek: Erdei Laszlo es Czinege
Marta fia Erno, Bodi'
Karoly es R.' Pelyi Erzsebet lanya. Margit, Feher Ferenc
es Csabai'
.Maria learJ!FI Julianna, Ujvari Kalman
es Parla9!l _ Anna' fin Gyula
Mohar Agostol1 es Goizer Erzsebet leanqa Erzsebet,
Paulhem Istvan
es Nagy Maria fia Istvan, Pinter Janos es Modla Anna
leanya Ilona,
Csikan Istvan es Czineqe Anna lleanya Veronika,
Hamza Janos es
Horvath Erzsebet fin Istvan, Pinter Istvan es Bozoki Rozalla fin janos,
<r~endes .Mihaly· es Litkai Agnes ,fia Janos, Penzes
Par es Szurm8,i.
Ilona fla Pal, .DoboS Matyas es Horvath . Anna leanga
Anna" Guba
M,ate es Kantor Rozalia leanqa Erzsebet, Szucs 'MatH8s es Patai Ro...

·.
zalia fia Mihaly. Rusz Zolttbl es Zomberi RflzfHia fia Zoltan, S. Papp
Andras es Pinter julienna fia (ieia, MUfalyi Janos es Peth6 julianaa
fia Laszlo. Hoos Janos es PIMer Maria fia Miklqs, Timar
Ferenc es
Hamar Anna leanga Rozafia. Hegediis
Janos es Kovacs
Erzsebet fia
Laszlo, Sternak J~ltIOS es Bencze Erzsebet fia Janos, Laszto Istvan .es
B. N(1gy [utianna fja 'Balazs, Feher [anos
es Szelei
Kiss Maria fia
^ uoncz6
^
Miklos, Dudas Istvan es
Erzsebet ^
fia :Istvan" Pinter JaI10S, es
Veres M~ria leany~ MargH, Roczka Fereue esTimarViktorialean!:l@
,Margjt,
Sipos Istvan es Horvath Klara fia Gyula, Kolla'r lstvan es,Szab6 lIol18'leaQ,Y8
Eva, Baranui Istvan ^
es Mihalyi Ma,ria leal1ya Katalin, Kanyo Kalm,lII! its^
Szatrnari julianne .fia Kalman, ,Mark6t,.'j6zsef
es Pitzmann Maris fia
[ozsel, NaquhajuLalos
es Pege Maria- leanga Borbala, Igl1ilcz Matyas
es Polgar Rozalia' fia jo.zsef, Ronto Janos
es . Tompa. Apollonia fia
Janos, Kovacs
Ferenc es Herczeg rMargit
fia Ferenc,
Szatmar! es
Tamas Maria leanua Hlara, Ecseki Sandor
es
^ Szalai .Etelka
leanpa
Margit, Hasznos Istvan es, Ecseki Borbala leanga Erzseber,
Gamentzu
Dezso es Sornoqql Ilona lcanga Irma, .A.gpcs Menyhert es Dusek Maria leanua Lenke, Vigh Istvan es Vidra ,Maria Iia Istvan, Szeliq Jena
es S. Cs. Sebestgen: Maryit leanya Margit,
Toth Ist~an !es 5zijj RoI
zalia fia Istvan, Rocsa Ja,nos es Keeskes Piroska fia [ozsef, Sipos
Viktoria leanua Maria, ,Masitzky. V:Jadimir es 'Szmolleny Maria leanga
Maria, Csenui Sandor es- Gyenes Agnes le{WY8 Margit, Ottlakan Aurel
es Sztanes Flora Jeanya' Aranka, Modi,]. 'Ferenc
es J6zsa M~ria leaI1ya julianne, Kovesdy
Istvan es Kocsis Maria
fia Istvan, Palatinus
Andras es Toth Erzsebet lean,!;l8 Katalln, Szilag,yi Lejos es Ge_c~i Anna
lcanua Maria, Istv3,ny'i Bela es Batho Etel fia Bela, Mondok
Ferenc
es Kiss' Etel Ieanua Etelka, 'NemetHy Ferenc e~1Nyil'8s Mfi'ria 'J~anya
Maria, Dravucz Pal es Bcde .A.nna fia Janos, Kovacs Janos es Berenyi Terezia fia Lajos, Gusztafik',,Maria
leanga ;']ulj~i1na, Okros' Sandor
eS1 Doroqi Margit fia Ferenc, Gal lrnre es Lakatos I\nna fia Tivadar
Bozso [ozsef es
^ H. Nagy Anna Jeanya Ilonas: 8zalai : JlHU)S ~s Froncz
. JUlianna,' leiu~ga Ho't'la/'R~cz Karoly esJfV>aj'as;"':Erzs'ebef'11eanyal'(':er?~e: . bet,,,"nfeb:a~
JaHbS' ^ !Szab~" Vj:~t@ria( fiil"J(:m6,~1 Mllg,y I l~t~im, es^
Szabados Marla leanya Mar(gifl Debes /Fe~enit', ^
es:':l,B'orh·,fif2rezia
fi(.l^
La'szJ6~ Horvath Pete"f"es lvatldvics' Aranka fi'a L(}~zlq.l>6()l')ye Ferenc
t..
1,'
('("
es Zsoldos In2n fia Karol!), Zarrrecsni}« "q'erezia leanya' JuHanna,

Sz~pq

,

. ,

I / •

~s

' .,.. •.

j.

I

Haz3ssagot kot6ttek: ;--, ," M.ihaly
nus Gyorgy

es Gizike Borbal8,

G6zatl

Gabor

~

t

es

(.

'.

J

•

Abe! Rozalia, PalatiMaria, Jake

es Farkas

94
IStvan es Barsony M.aria, Tlrnar Janos es Jegesi Margit, Kollat Janos
es J6zsa Erzsebet, Deme Antal es Ondok l'V\aria, Gibicz jozse! es
Sipos Margit, Pozderka Ferenc es Caako .Terezte, Szenasi Gyula es
Sagi [elianna, Ivanyi Lajos es Szabadszallasl Ilona, Hoffle Matyas es
Marik Maria, F. Bede Istvan es Marik Margit, Prokop
Sandor eS
Sztrerni Terezia, Bartha Sandor es Kovacs Maria, Pinter Istvan eS
Balyi Rozalia, Zaiacz [ozsef es Bori Maria, Balazs Bela es Balogh
Erzsebet, Toth Janos es Sztank6 Gizella.
C»

Meghaltak: Bozso Terezia 68 eves, Szeberenui
Erzsebet 7
napes, Biro Janos 56 eves, Mihalyi 1\pollonia 83 eves, Torok Laszlo
3 eves, Berengi Maria 32 eves. Csabai 1\pollonia 83 eves, Barsony
Ferenc 47 eves, dr. Bozoku Arpad 55 eves, Deak julianne 7 eves,
T. Kovacs Janos 69 eves. Varga jozsef 7 honapos, L. Molnar [ulianna 23 eves, Ozsqqan Maria 74 eves, Hoksari Laszlo 51 eves, SzaIai Janos 73 eves, Zerczi [ozsef 14 eves, Koos Bela 2 eves, Nagy
Tamas 76 eves, Szekeres 1\pollonia 71 eves, Jegesi [uiianna 3 honapos, Dobos 1\n nus 14 napos, Rakos Maria 1 eves, Csangi Veronika 1
eves, Pinter [ulianna 31(.eves. Olah [olan 52 eves, Baranuo
Istvan
, 19 eves, Hasznos [ozsef 30 eves, Guba Erzsebet 25 napos, Abel [ozsef 5 honapos, Torecsik
Sandor 62 eves, Kalman Istvan 81 eves,
Verebelyi Andor 23 eves, Lapis Erzsebet 40 eves, Somogyi Anna 11
eves, Ecseki Margit 2 hetes, Viktor [ozse! 58 eves, Kerekes Laszlo
32 eves, Csengi Margit 10 nepos, Dobos Pal 55 eves ..

·········u···· ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
..
^
,,_!.:...^!....
~.:
^
^!.:^~.:^!.:^!.:^:.: !.:^!.:v:.: ^!.:^!.:".!.:".!;".!;".!J~::.:".!.:".'!.:".!;".~.:".!.:":!.:".~.::.:
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
:::
...:;..::,,:
...:;.: SZERKESZTOI UZENETEK.
................

i.~.~·.:-.·:.·:~.:.~".:.·:.~

Lapunkra feHilfize!tek az estelu alkalmaval : Dr. Mora Lajos
80000, dr. Toth Tamas 70000, dr. Kenez Bela, Sipos Orban. Templomteri iskola tantestiilete. id. Konsittzky Gyorgy, Marks Lipot 50000,
dr. Tamassu Balint 40000. Rakes Mihaly, Kerine, N. ^
N. 30000, Tarnasg
Istvan 25000, Kromcsik Laszlo
20000, Borsos [ozsef, Novothny
Jenone, Kiss Gabor, Gulyas Frigyes 15000, Kiss Paula, Pfeiffer lea,
Vaday, [anosgne,
Orszaqhne,
Szabo Beske, N. N. 10000, Sveda
Istvan 5000 korona; ^ elofizetes alkalmaval feliHfizettek: ^ Peter Istvanne
20000, Kiss Sandor, Rak6czi Beske, Egedi R6zsi 11000 korona. Halas
kaszonet.
::~•••
:i:
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SZLEzAK LAsZLO
HARAN6-ERCDNTOOE, HARAN6FELSZE~ELES
HARANGLAB6yAR '

Bl)DAPEST, VI., FRAN6EPAN-UTCA
(sAJA T HAZABAN)
TELEFON-SzAM;
•

A nyugati p. u.-t61 indul6
BUR vas uti "Orhaz" meg-

ES

77.' SZ.
•

132-62.
' Az 1900.Elvl parisi

vllag-. az 1921,'

€IS 1928.Elvi vas- 6s gepipari kiall!-

aIl6he!y.

tason aranYElren:'mel kltOntetve.

A. B. C. J. kocsik.

Szam'os egyhazl ellsmero levpl.

r

, Minqennemii

OiHamos saeeeteseket es
[aottasokat
gyousan
es
pontosarv es~k5ao( saotid

,egyenruhak, es uri
dlvat-oltonuok
.a legpontosabb kiszolqalassal es
.8 legszolidabb
arban kesziilnek

auaK. rnellett

I ·.Medgyesy GeZ8

GULVASNAL
(Mari8-utca).
_

szeeel6, Oeeeb-utca 238'5. sa,
Ugyanott iss6lampak. es
cstltaeok Kap()at6~.

&WM

es

Oleson
equhazi

,

Izle sesen

es mindennemu

n·yomtatvanyokat
VARGA JQZ·SEF
villanyerore berendezett konyvnyomdaja keszit

S zo I n 0 k 0 n.

.

Istentisztelctek,

.a fereuuendi

I.

a) Minden

plebaniai nagytempiomban.

vasamap : (Vasdmapi

rend.)

Heggel 6 6. szent beszed.
,. fel 7 6. enekes szt. mise.
.»
f~l 8 O. esendes vagy enekes szt. mise.
fl. e. 8 6. HZ elemi iskolak cseades szt. miseje.
,. 9 6. szent beszed.
»
fel 10 6. enekes szt. mise
a nepert,
»
tel H 6. a' polqaristak es
tanoncok csendes szent
miseje.
.
»
fel 12 6. csendes. szt, mise
szent beszeddel,
.~) Unnepnapokon
reggel 6 orakor szent beszed helyett. enekes szent mise, a tobbl a va~
sdrnapi rend szerint.
I) Minden vasarnap d u. 3 orakor litania. Es pedig:
. l-so vasarn. [ezus szive tiszt.
Il-ik »1 orai szcntseqimadas.
Ill-ik » lorettoi mania szuz
Maria
tiszteletere
utana szent
Perenc 1 Ill. Bendjenek havi gyfi~
lese szent beszeddel.
\ JV~ik '~asarnap Jorett6i litania s
utana a R6zsafiizer tarsulatnak
havi: gyulese szt, beszeddel,
d} tTnnepnapokon
es esetJeg V. '
. ' vasarnap d. u. 3 orakor lorett6i
~ litani a sziiz Mari'a tiszteletere.
.Minden hetkoznap':
_
, Reggel 6 6. csendes v. enekes
szt.: mise.
, ,. ,.:fel· 7 6. leqtobbszor , ene~
kes mise.
»
7, 6. csendes
v. enekes
5Zt.' mise.
,. ,,8 6. csendes v. enekes
szt. mise.
f) Minden
kedden' 8 0. «Szt.

ef

,

1

Ntomfttott

Antal mise» ajtatossaqqal.
Minden honap elsa pent., regget
fet 7 6. szentseqkivetel
enekes

mise es ajtatossaqqal,
8 o. szt v mise szentseqbetetelles
g) Minden szombaton es iinnepelotti napoleon d. u. 3 orakor
loretto! litania sziiz Maria tiszteletere, utana ggont8tas.
5Z!.

h) Rendes gg6ntatas.

aldoztatas :

reggel 6 oratol rei 9 oraiq.
Vasar- es unnepnap reggel 6
oratol d. e. 10 oraig
lehet
gy6nni.,
'
i) A betcqek

latoqatasat lehet61eg

a regge! 6' orat szent mise
alatt jelentsek be kcdves
hie elnk. -

Vasar-

es

unnep-

napokon - ternplorni gy6ntatasok miatt - a beteqlatoqatast lehet61eg keruljiik,
Suluos beteqekhez
barmikor

mcquunk.

II~SZOlllOk-V81'i templomban ..
Minden vasar- es unnepnap
d.
e. 9 o. enekes szent mise szt •.
neszeddel.
'
D. e. 10 csendes szt. mise szt.
beszeddel
a kozepiskolasok

szamara.
,III. Szolnok-gyar.v

'J!'

st tmpl,

Minden
vasares unnepnap
d. e. 9 6. enekes szt. mise
szt, beszeddel.
d. u. 3 orakor loretto! litania
szliz Maria tisztelere,
.
"Bendkiviill. M$,l'c.,19-en d. u, 5 6.
lilania SZ. beszcddel. 1\ litania d. u,
5. 6. 8 napon keresztu! Iesz. A'\.l\rcius'
, 25. Gyiittlolcsolt6
Boldogasszony,
eltOriilt. iinnep. NagybOjtben zajos mu~8tsiigon baton
resztvenni sZ,;goruan tilos.
1\ szerkesztesert
es kiadasert feleI6s:.
P. Majsai M6r Ofro,

Varga J6zsef kOnuvnyomdlIjliban

zoin<)i{.

HITBUZ6ALMI

ISS TARSADAl;MI .LAP SZOLNOKON.
~

..

~vfolyam 7. Kim
1925 apriUs h6 t.

Serkuzti:

.

Il!, I\e.jsai 11101'.00.

, .

W"'4~;
rIllHlI'tIIL.ItUIiI Sulm.

~er"n~.,~~

Tlirauerkellzl4l :

~1Il

*~.,

~1.ill)taJ.ld"II;.1il :

ltajlllllik mlndu ,biUs Ii. P. Raffill.ilZ,ky ~omllal<1.I, f~rwr~

holm.

Az' eli) vizek kozeleben.·
,

,

\

'

, Faradt, osszetort lelkek ,Sol1.jll' szlilf

~~n'yszerfiseggel:

I{ozeledik

fel onkelJt~let

M.agmp~duJ ,ltl; Is;fedhez kilTanko;r.8s es a itf:lgykov@ken ke.r~sztiJi s;z1vlirol,
ki tI j6sag a lelkekbol,
"
Nem birjal.c tovabb l !t kabito ~otetseg. liZ ~kt~lel,t
lizonytalansag,
II rnegahiz6 luillyko16das
na'gyko\1~i h!ll,.Iosan nehezednek nijuk. De. a: s~env~d~lylek 'Qrvelm~i, a
rosszszckesok
bilincsei mind gyongek a rdelyse~es m~lu",
s.eges ~meJyben gyGtrod.o nagy kivankozasslll
szemben,:
fld~ krlsztusi vizet
.!'
I:
.,>
li

husver.

I

Sztnte robbant6 erov~r t9mek elo a lel~k szebb RaJ'-'
laM8i, hogy 8 szabadsag szent Ie:veg6jere [ussanak, }\ t.:.
v~lbol felejOk sU'l.~r.l'6 >6r6ktava~zos elet ~lJv,rt~Ja~ ma~jy'(:t f~j oek\k.
tlZ ov~kt i~' ~~Qetne.,~f
.

fli~~

Nyugtalslt veFgGdes tdt1@j or4ibll

betezajlik fI1(!ssz;[.rot
¥~la'~i zugas, ami1 eddig Item haHott:I.~., lWUkor r,ijft~yeJnei~1
"tra esz:m~l~ek~ho~U nem
Z'UI~~ .$;, ~d~:. ii>S~hIUl'

i,

~~l~jikf~t&P~~Q~ti~lie.l~j~dt r~tQQl~

••

__
~,1t~,;~iI:.1,e
....

P..4.d,.~:"·ti4~'
,t...
.'

:'1[0:,

Egys:rer' ~sak.j6sitgos szempfir, batorit6 : f.~nye villaa
lQeg, elottiik'.' 01Yilfl Jol "esik 'ragyogasaba tettH~tl{ezni: Ne.

Ilanfo, .nem is fed do. - Olvaszt, m~legitJ 'te:rel : . ; 'fete). ' '.'

'Ott beliil mas viIag 'pirkad.

"i,

F61k@1' a- nap, ,arnelyik,

kefeS'?t"'ne-

,sohse nyugszik hiL }\mi Qddig tovis, gOfongy,
~evel es terhevel ijeszte~, most az uH~szmeh?s

ihleteve~

raqadja maqaval a lelkeket,
"
Megny.iJik a szivek titkes zara, t}.\ bunbevallas cseaties tisztoqatasa kozben a banat edes 'kol1nyti pereqnek
",Minden teher lehull.: ehoqp, elhangztk-. En 'teged ":'feIGl'- ,
tlozlak buneid alol,
'
', BoJ~og
]ezlls szent vereben fjjrodnek a meguj-'
llwdni vaggok.
'
Most mar ihaJ~aJi' a forrasb61,:
l11e!y 'rnaga Krjs,i,tus~'
,It ~'~~,~~nna1{a ~arjad6 vessz,6~, hog~ ezutan csa~ pelolt
~er'itsek erejil:ket;)~letfiket.
Titckaatos szent egyesfilesse~
,ill~nhek 'meg,
A, szentsegi k6zelsegben megtan~lj~~.
a,z e.rc)"s es derns 'lelkiHetet. .
-,'
'
Nero is tavozaak el HZ. elet forrasClit61,"'Nel11, belsej,Ok,
min1i~n'rajon~asab61 egy'r{ ki-kicsendlil: Uram, [o nel~ijn~
itt lennlnk ',.J' ~', '
. ::~,'
' ,.
:, . .- .Menjfink:J~iushoi!'

ora!
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J\.z Dr 'jezus kinzoeszkozetnek
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Radvanszky J6zsef.
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3.} A. landzsar61 azt mondja a szent hagyomal!lll, nogy amikor It-,
\Ortlkok Jeruzsalemet elfoglalt8'k, j"k~r~szte~yek "a lim~s~t
Antiotlli~'
. wrosHJ:>a ·,:v:ittekat el ott,. J¢,mplom foqItanf alatt ehistak.; ,
I ,
" '..Mikor '3. keresztes hadak 1098-ban Antiochia varosat
ostroraollBk, dIg' l1a~g e~stg tamadt' at eleln;t~s~et hilmya',miatt, hogy mAr'::ill!l~'
,Meg akartak magukat adni, ~~: :.1l~~~~99.~k,a~ik?r eg!J B~~tal?n.,I~,evi.
s.zeJlt eletfi pap isteJli lJittst KapoH, hog!!! HZ antiochiai templom: 'Mol'!Bra alatt. ott ~all, a ,f1:r:i~z:~,s
r pldalaj mei~yit6 'lip~~(jI. . lJ:,~re~s'lt meg.,
A keresztes badak a Itgn.g~9bb ~rom kizott meg , is talaltak a lAnd-

a

'

eloJviteie mellett tartek ez ~Ilensegre,
s . oly feJIyes"
diadalt arattak, airunot tl vilflgtort~nelem
csak keveset tUd' fel.utaW.
A landzsa most Romaban, a szent Peter ternplomaban. vaa .elhelyezve._
irsat es annak

.

A rornai katona, aki landzsajaval
Hrisztus oldalat megngitottm.
Lonqiusz pogany szazados volt. Krisztus halalakor
«} mondotta ama
Jlevezetes' szavakat : »Ez valoban az Isten Fia vQ.}t,<.. Ez a' Pogooff;,
szazados kesobb kereszteng aitre tert: es Cesaria varosabban
IIlint
vertanu halt meg: Hrlsztus hiteert lefejeztek,

es

4.) }\ hagyomany szerint Nikodemus
Szalorne : voltak azok,
akik azt a ,9yolcsruh8t vasarohak .. arnelube [ezust eltemeteskor goa~
gyoltek. Mikor [ezus husvet reggelen kikelt a sirjabol, ezek
nlha ..
darabok a sirban maradtak. Szent Peter apostol vette oket msgahoz.:
akkor, amikor meqgy6z6dott Mesterenek fcltamadasarol.
I

a

Kes6bb, arnikor szent Petert elso punkosd! naquhatasu besieGe;..
ert elfoqtak es' bebortonoztek,
ezeket a ruhadarabokat
atadta Vlroni;:
kanak meqorzes veqett, Annak a Veronikanak, akit az Ur [ezus azzsi
jutalrnazott meg, hogy mikor veres keresztutjan
haladt:es _ 'jambor
asszonu meg latta [ezus 0sszerOllcsoit alakjst, keszkenojet ngujtotta at,;
hogy azzal tor61je rneq szcntseqes arcat. Ez a figyelem
es r~szvet

jolesett HZ Ur [ezusnak
es azzal halalta meg,
masat 1 ajta hagyta
kendon.

a

hogy

veres

arcanak.

3 evvel kesobb J~zus menybernenetele
u!~n az akkor ' uralkode,
Tiberius csaszar
maqahoz kerette Nikodemust
es Veronikat,
hOQy"
rbzjetesen
rnondjak el [ezus nalaianak es Ialtamadasarrak
tortenetet.
Vetonlka nerncsak ^a Krisztus arcaval ~kesitett kendot vitte maqaval ..
hanem ^a halotti 9yo!csleplet is. 'Mikor Rornaba erkeztek Tiberlus be~
teqen fekiidt. ^A csaszar azonban kivancsi volt az ereklyekre ^s amikor Veronika kibontotta oket, az egyil~et 3 cs~sz'~1' meqeriatette,
s_
8~oJmal' meggy6gyult. Tiberhis' kerte Ver~nikai. hagyfon a.. gyolqrll~'
It'aboi eml' darabkat erekl.iekepen : arnit a [amber asszoaj] keszsegge(
meg'
t~tt. HomJ ez a ruhadarab hova 'lett? Nern tudni. A I1B9gobh:
gylocsruhat'it tulajdonkepeni
Veronika kendovel a [amber no viszsza,:,itte [eruzsalembe. Mikor ai liid6z~s kiUtott, Veronikat elfogtak es,
bOrtonbe zartilk, hoi mint vertanu fejezte,. be eletet. A zsidok ehhalalr&.
iteItek_ Ekkor a gyolcsruha a Veronika-kendcvel Tade apostoi
birte~
kaba _jutott, aki ,aiokat Ed~ssa v~rosaba vitt~ ·es· ott' rejtette ' el.' Kt~"
s6bb Konstantinilpolyba
kerult, honnan 3 kctresztenyek;_'
miker' a
to'rok?k· ^e varost ~(foglaHak, ^-;, Vero~ik~ k£,ndoj~t: Rc)m~~,avittek. ' ^'~,
glJoks~uh:at pedig Turinba, hoI. ma is a legnagyotib
kegyelettel orzik~'
'Ezekben buzilinoltam <Ii Ur Jezus kinzoestkozelnek
torten'etetil.

is

Bz~kllf!k • kintM~~'kol!okftek a fty~lftllbIH' vir-tilt !,it • \)'ero
,dllejl$, mel.u ., mi I1frgvlilt8811nl( ¢~ .kien.geizleiddeiiink
le.gdrllgablp
~rigf. volt es m'nrllli m'ind&rokke.
"A keresztfahoz 'megyek. m.e!d maiko.1 nf.m lelhe:te.k: nYKgodaa':'
'm.t le't~emn Itk:~<

.......... ~ ......

---.

..

~... ,.

Gondolkodiunkl
cBizonyar:a ti hallottlUok mar, hog'" a paholyok sok jot !teszn:ek•.
-a 1'l!ofan vilag is alig tud roluk egyebet,

mint hogy a paholyokbaa
itittkonysagot
gyakorolnak.
.
Hat ebb en vaa valami igazs8g, kedves. Benjamin testverek ..
• ~ profaoo, es k6mivesl:!k egyarant tevednek. ha aat gondoljak, hogy
~ a paholyok f6munkaj8.'" (Del szab. k6miv. paholqlap) .:
Ez I;l fomunk6juk:
«Minden vatlds klerusaval .(papsiigav!ll) SZ0n;btn a1l6n~k vallJa magat a ....
szabadkemlvesseq
es nyUtan felveszi
a harcot ellenak s folytatni fogja addig. amig slkerul> (Rel~t. 19H
25). Hogy ez konnyebben
menjen, a paholuok a I~oz.tdrstlstie
",~IIe.tt foglalnak allast.» (l\ paholy) 8 szabadkomlveseket
mar mas:t it
_jOvo demokrata respuklikaba neveli be (Relet 1910 15. 5Z.) J\z·/stelf.
~$zlf(ljt szerlntuk vegzetes. <Soha iqazan emberi es zemberi hivatas-:
~ftOI!: melt6 erkol,csok ntID nem fognak
elterjedni e vilaqon, mig .a
vaUaserkolcsok dogmai [cikkelqei] szerint nevelik
Iskolan beltil ~ .
,llylli liZ ert1beriseg~t ...•
A j6 es rossz kozt valo kiilonbseg
feli~ ..

."c;:,

az

"ilierh~tetlenne lett,' mihelyt 8. vegzetes Isteneszme jelent meg mo,(ltte ..•. - (Kelet 1910 dec. szarn]. Isten nelkiil kepzelik el a vall~
_a tarsadatmat. Latszott is 8.1'; eredmengen I! Nagyon emberi es emberkz melto erkolcsok terjedtek el 8 Iorradalmak es a komrnunizrnus
_ ,.ll1tt., .. f Pedig 6k csin~ltik Illapelvilk szerlnt: «(jsIZIskilyok
vagyunfc.

.'e

71Mponkiltt u.jrtJ
ujra ssent hitte! is dac., kesuilsiZZtl t.skiluilnk
"AI' ,z elltl( II tdrsailalmi rend ,1Len ..• ~ (Kele:t t911. 10. s.z.)
ltne a ma,Y4r sza,badkomlvesseg 1"

*

*

1,60-Dell a ~ap(JI~i 'nblldkomiyc:s
"!Ii_cien szabaQkomivtsllelr
kotel~ss.lIe

I.

kangtesszus Icil"ondgtfs. hOIf...
halattegttea
bevu;et~seert··.
igeo ,Ikalmas cszk6z II kereszt~nu gondolk .. dii~.

•

ilii~~ni. mert U
*it ~lIors ts, gyokeres, mellazesere. Mehan m higyjnk, Iloyy i..ne:JIiItt ~b.dkqmlye.s_$tsr $.G.kk.t kllclab.. mint • mienk., rIPe az. adlltok:

, ~olhng tsak '(}'{ltllJiIl, ~Jf' "JI,lilbtte.tt6, ,ftWf!i,IR1;:fl fk-remateri'uIll.
l''tO-ben mar 23, ,l'9.21-ben ss e~ 19~-beJr. 57·wi1 t05], a kremat ....
I(l):;;:iij cs~Jt kiltntlli. v'~mJilM~tabbeJi 8' katoliklls.k.
,
legszomorubb:8
helynt· B~rlinben.
A tierfini .pro,testaris b!met6Dea
, g!jakran. e_gll "h~tig is raJi,g, a'karl ~glJ tern.tes.
(Kath.' Kif,C:)i8JlJ.,Zeitpnl_
K61n 1925 marei,us 1.5.)
,
d,um. 112 ~1 yaros

*

*

lAilyen 'Yig8s~t~lo eazel szernben

a *spangol

'ne'" vistlk,dtse.
pallOJyok. 131,3s(0 Thane,x
spanyol k6lto segitsegevel
kisereltek meg XIII. Alfonz
spengol lir~iI
JIlegblilktablsat. De a ,Frandaors~agbol
intezett tamadas viss~afele sCitt
, ,I.; ft )5i,r<'ily iJ.l'alkodasanak
25 .v~s evfQFdu16Jitt a nep' minden rHege
lelkes husegi rtiintetessel
ulte meg,' Sot Pr.if!1b, de Rivera dlktalorba,.
is a nemZ,E!ti, essmet: U,nnepelte.
'Barcsak mi is' tanulhatnank mar keresztenq
~s' nemzeti 6s!lze.~l'tast !
IIJIIII"

Ott is ezen ptQgrllmm sZ~Jjnt 'jarnak
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'Tiszafoldvil'ri hivek bucsuja
L,ombos Las,zl6 s~.l1tfer.n.~rendi misshSs
Inta.; NOGALL

aiD'altn:

LASZLO.

Fdtisztelendo 'Pater ~efejed~ a sz'ent J1!lis~i6t' es 'a mis5ios k:e~
resztet meg~ldott~; a missios kereszt teha] itt all, mt>ly.et SMI~ B.QllI
til €5 aeje ajandekozotl
I. templomnak. I E nemes adornamyert,
u'glj a
.agam,
mint kertszten!l
wink neveben balas k61Zondtt 'mdn'Q:eI;
lIIi55i6s keriSiit tehilf .itt mend 8. templom'bli, de a It. P'~t~r, tia~oiii::.
z midoll -t1iv0z:ik, fglil-ket szo] II kat, hivek sziveb61, iirlvozl6t.
'
i:empis TIl.~tls, Krisstus liccvetes*R'.k :sz(ud iroja JJIIoJIdja: ;, V 1I)a_~
himyszor ttmberek ko,d megfordultam,
embersegtlll
karaval, tert@.
visslII1". }\ keresztem,!j bOlts lillitas",ban' :Salt iga£sat} va". is t, MlIiMI..
,alai egy lU\gJ :kiv~tel van s n a mis,s-io, ahol $ok\ ember talalkoliik s
,161'1egJ st t~r VisSZll otthosliba. 'embttpsege lulraval.,'
Mil II regi ;0 vilagban szlbeg- von 'n,aQY ka-tonai hadgyakorlatra,
a~kor •• is s%Likseg vaM oil kfI'GlS'zt'eny livek nagyi1ellti gJl.lq)tlatara is.
EJlI1tk u. igaasagtit ereztiik allkor-, a_ikor 'a:lft. ,Patltr arra kengsztrite~
lJUilUIlkt!t, hog}J belsov:ilaglln:kar u§y ,ren:de:zz.tUt ibit, "'aUnt vitez Told.
JliJU'OI.
'inyj.'\2iiHa<·tB~~11'~tikireIJ~ aihit2E'I~i .i:lRtij~l9J\'fiii"t_:jaR.t:
,
' »Ul~~.14"l!il.,d.')@IUI.D\)kl~v.*~IJ'I, "
'
I

,6:e~

'...... , •••

',.clv~r: .t.'~)lSattto)Jdfbt,

.M.ert·ugy vala az osi hliz kiszabva,
Ugy latta helgesnek, aki h~lyben hagyta,
Hogy sohase bamuljon orszagba, vil~gba,
Nezzen igllz bolcskent befele maqaba".
Ez kellett nektink, hogy befele nezzilnk maqunkba,
mert egyiIt:ink-masikunkra rei illet az, amit a Titkos 'jelenesek konyv:eben az Uri
.ond npanaszom van ellened,. mert . elso szerelmeddel
folhagytal" ..
Rajtunk is val6sult volna ama gyaszos jovendd, melyet Isten
Tyrus klralganak tudtara adott Ezekhiel profeta szerint, ha a ft. Pater, ami viharvert lelkiink csonakjat oda nem viszi vissza ahonnan'
~gyszer kiindult: e szent keresztseq boldog revebe.
.
Lelkunk a szent missi6 alatt felfrissiilt, feliidiilt, kiviraqzott: most
mar megneheziitt idok joreszet nern erezzuk: nem forqason, nem t6resfoldon, nern g6zekeszantason,
de viragos
pazsiton
jarunk akkor,'
amikor lelktink meqmentojere : Ft. Paterre halaval ratekintiink I
E szent mlssio lelkiink nagy unnepsege:
magasba szlill lelkiink
es diadalmas orom-et, mikent a pacsirta klonti edes enekbe, mely mel"
lett Baganini hegediije, List ariai, Wagner simfoniai, minden hangszer
~ltorpulnek; a diadalmas orom e napjaiban nagy erzesek es elhataro.2ffsok birtokaban a magasba szall lelkiink es mi most megtisztult lelekkel lelkunk rneqvaltojara : Ft. Paterre szeretettel tekinttink I
Harem napon at, mint szeret6 atya ugy vezetett bennunket a ft.
Pater nagy es nehez utakon atal es nem tegadhatjuk, hogy orvosi milszerek leqelesebb szerszamaival vagdalta lelki sebeinket, mely operacio
Blatt sokszor feljajdultunk; azonban az operacio alatt neracsak fajdalmunkban, de oromiinkben is 'remaqtunk, mint a ina durva marvanytomb
Michel-angelo
sulyos kalapacstitesei alatt, melyb61 a vatikani Mazes
-ko'lVonalai kezdtek kibontakozni.
,
Mit is mond Calderon:
»Hisz erenyt csak
Kiizdes sztil ; olvasztoteqelg
Probalja ki az aranyat esak-«
1\ maqnest a vonzott acel,
Gyemavtot gy~mant csiszol,
Igy .csiszolja a becsiiletes
Ki magat e kiizdelemben.

Paradas klser maqosba, .
HoI tately suqara csilleq=
Fotisztelend6
Pater Llgy vezetett bennilnket, hogy vonzott segi'lett, lelkesitett; aki pedig masokat yonz, segit es lelkesit, 8Z nem
Jl18l'8d. magarl! egJedtll, azt sokl:lJl koveti~;. mi nem sokaa, de mind-

101
lIIyiljan hiven es lelkesen kovetjiik a' f6tiszt~I~Rd6 Patert s jov6ben is
vete tartunk es hiiseges emlekezetet 6rziink meg ',sz8:mcirl!l. mert nem
ieIedjiik, hogy tiizve~z ha rombol, mily sokaig eg a hamu alatt a parazs f
E szcnt missio utan nem akarok faradt villam lenni, mely ^
u
^
alkotastalansag
oceanjaba elmertil, de ~ira~yi sail, mely tiszta levegOt;,
:s.comjuhozza es .napsuqart iszik,
.
Halank, szeretetiink kiseri a lelki atqa tavozo lepteit a jaszb~r~ttYi
:2arda falai kozze.
Sok . faradozasaiert az Isten legyen sirontul nagy jutalma t

.
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1\ kicsik zsoltara,
Szeretlek erosito es szentseqes U ram! Ugy kovetnelek,
hiszen
gyongeseg es homalu kornyez.
Klklvankozom az or6kos borubol l a rovidlat6k kodeb6l hozdd
emeiem

kezem,

Baled fog6dzom: .az Elet vagy. Utanad sietek : l'! Sz;epseg
beloled ragyog.
Szivesen leszek gyermek, csak sziveden
tiirj meg. Elfelejthet
mindenki, csak arcod ragyogjon ram.
Elrejtezern naiad: valahoqg felek magamt61. Tanits meg, hogyan,
,Iegyek meghitt rnaqarnmal is.
Hadd le9!:len lelkem kristalupatak, amely viragos bokrok es tiszta,
k6vek kozott csergedez.
Tisztitsanak meg eget6 sugaraid es ragyogtasslik'
fel hennem a
kialudt csillagokat. Hisz' oly sokat helyeztel az emberi 'lelekbe.
,
6riilok, hogy pici lehetek. }\kik nagyoknak
kepzelik magukst
azokat te nem kedveled.
')
1\ nagy hegyek es maqas fak fan biiszken leneznek, mint kicsi'
csorgedez6 csermelyt, de jobb It ekern Orokke vigaR csevegni,
mint
kaye meredten az eg fele emelkedni.
Olgan nyugodt, olyan meghitt az; ilyen ftnoman liiktet6 k,is elet.
Oh Uram, tan its meg ra,
Legyek sugara masnak, amikor bus, hogy szeressenek te.ged I!zok
is, akik esak felve gondolnak rad,
Oh mondd Uram, a harmatcseppnek, 8l1lellyel permete£ed lelkem,
'liOljon _jja, iideve~ kegyelmedtol ragyogova.·
I

i

.•

l1;gg s.zeremek «Idled, utIle.fft

J.?l,hJ

terte'S.'2t6,j~ fermi, mint a Rap fetltt.

mill~'eniiH cit'll.

,.S2'ert.f1~~lJr,am ~

n8yy!!a,O~ S2vpstgtdb.,

szeretettdb~

fejiem

Jliagam~

Haddj magadmH Uram'
!!'il:e'retfl'e-k
••••••••••••••••

Ktgyehmis,

.,rOS,

s.z,ep!.~g'es vna'gordlitt'O'

Ilfl~ni.
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IFJusAGUNK.
l\z anqgall szolgalat.

Legs.zenitb. es Itgszebb Istentisztelete
az ff)yhaznak - 11 suJlit
misealdo.rat, meI!jbu a kcresztaldozat foIytonosan mequjul, ~. pap ken
altal fihii~ozzll JezHs on'lII.gat, hogg kicnqesztelje lstent, kegyeImeket
eszkozoljdn ki szsmunkra es igy a meqvaltas kincseiben minel b6s~!Jltsebb(fn r~s:£ts,iii.usiink.
A hivek kesdettol fogva min dig orommel vettek reszt a. .szeat'
JIIi~~l'l es boldogan
ajal'\JoUa!o;: fed a szeat misenel: a szilkseges
kengt.'ret
. es bort. Sot htrcegek, kirillyok slI.jiltkuuieg szedtek a buzakalaszokat,
Ji!udyekboi az €lstNa khdlt
h
a !5z616fiirtoket, melgekbol a mise"'ort sajtoItali:.
Rregellte ija'i<H ,2QtBIi!: a 5ziilo'k, hoyy gyermekiik pap lett, .Hiszea
az szamukra
sok-sok kegyeImet, aldast jelentett, Szent misen ministrilIlIi •• g ~pellt orom. velt I fifttnlsagl'1l'lk.
A hit Ji1egfogYlltko.:zalat
jelenti a minisztralasnak
lebccsulese, II!I:".
ltaRHaloItIs •. 'HaIl"ttl"
olyaJl kijelenttst is, AO'~:H8
ministralni csak sze~en. 9yermekekheJ! valo : a gszdagokra nesve sze'Qyen! Ismertern 129'
kir.s orvest, meg most is el. Nsm egyszer ministralt nekem is.
His.un a l1Iiltistralas kitiintet~!.
}\ ministrans a nep hely~tt ft'i'cl:
II ,1II;,Uk. A pus.t&ba'11·is jottek .IlIgyaiek es szoigaitak' j.ezusn2lk:
a sseat lfliseb'('1H az angyalok, ht),yett I mi:nbtraI6k sZQ))'galnak J~zusnak,
aii a pip liltal 'Idona ftI onmagaf irr~i'lyei AtJljiln;ak.
A uen! .is. lleg,idmtibtil awnil uIQ!Jol>b, m~l'ttkbel1 l'iszesii)hi, _nel joitHn lOl'FeJJlllkijdiink. A Ielki ,Mit et.6k orcomest ~eg:ed'hanek
II sul JIIisfnil, IftIIt tudjak, JJegfJ
anal kii1QJlQs' ktg!:Jelatk jarak.
.
A.jri :MtJHli~.t~dli '!'.. ~ ~'r~,t{IegjGltDo t.el'm~~.it,. it~l!f
~ DIihti,iralaaf .ettuwjat~0161 &o{1l fiat .. ollie Ytpc!SOiJl. lntja. .. a, ft111IIl1Rg_ad
arinMtlefi, malatl.. , a.. ,ljik·l!2 o))lir koz~Iebea
1

.a, fell

Ne 82 bieR )tuit61 ·feltset •• 9!1ermtkeiitkt1.
...,ne. ,3 10_
MIOzit61.. szinh6%t61;.0 erkolcltil.1t o}vasman!jokt61 ~If ... ~ktol. Jh:.
18banal, nem tanllln..,k rosszat, .
.
)\ kfttekiz~usbl'ln
mefJ VB?, a ,,!inistrabis
.6dj.
Is s:zoveg~. N~
DYllgodjatok _mig jol nem tudj6tok. Sdp ahitato$ ministr.6lastok . alt&~
ltgydek a hiv,k iptil~s'r~, sziileite..k or~mere h IStin di.csl5s~g'~r.! mm .
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j6 konqreqanista?

Khgreganiita!

.

.Maria katonajal Mily dicso lel_dat, micsoda ma,gas.ztos hivatas. KtlzdeJli a Sziiz Anya 2aszl6j~ ..1a.U,/ a hitert a hitetleaek, ellen; kiisdeni aIelki tisz1asilgert a biinot
es kisertesek
ezer
.
fajflaja ellen, Hdgy azonban a kongreqanista a nernes es szeat eel erdekeben eredmenyt erhessen 81, tudnta kell, hogy mi a teendoje, hogya.
kell viselkednie - Igysz6val
miluennek kell Jennie ..
1\, jo kongreganista mar tobb az atlag kafholikusnal, neki mar
bizougos foku tokeletessigre
kell tirdednie.
Ctljili es ennek eleres~re
"szkoni vannak.
Celunk, __:_mint isrneretes - egwreszt aa, hogy a SZti2 1\n&l&
iiszteletet, ab!ogg~n csak tlldjuk h amilgen fokban csak lehetseqes,
m(!)r:ditsuk e16. ~tan az e~enyek gYlikorlasa,"
legnllQyobb lelki tiszta- ,
53g, 1'.1. ttstveri szeretet rneqvalositasa es . egyebb
szep· celok, vegiil
meg eg11ligen foates es Blagffsztos ttnykedes: az' epostolkodas. Ez te- '
Mat, minden ( kongreganista
koteleslege azt kell
tennie, hogy rnelto legyea
.
e magaeztos hivatashoz es aki i9J tesz, az JJfVdhe~6 j6 konqre-.
!Jl!Il'liitanlllk.,
.
,92ljai eltrts~re
hatalmes eszk0i1~i vannak. Szilz Maria tisztelate
amellett, hogy cgyik c~l,· szinten eg,g iqen hathates eszkoz. Tisztelete
szeliddgre taait, ElmelkCldjiink gyftk,ra. ti:szta~ag.ro,l, j6sagar61, szelidseg«r61, aagai szereteterol b imfidsagos' 1.Udilettrol es mi Is igy~kezzunk hosza hasonlitani. h
E9ll'hb
h ezredes tanusaqa szerint,
akia ,Sziiz An:g.,t til&zt.lte ki~~bb-nagy obb. fo~ban ,el
i~ erte e ,cIIL
Ne csak szemlel}uk. IIz611ban S.ii" .Mariat, hanem ig,yekezzunk
c.>limoidital'li az 0 tiszielet«t fa nlljuk meg ot ngiltan" nyHv3110san es
tanitsu"~ meg 1I1asqluat is ra, kO:fJY,UI 'Ihaszn~ljak.fjU a h~tadmi~li.
sf,ihit
lelki eI6ha'ladl.sban.. 1ft Bzuhin beka,csol6dik
'.i9 19W cel, amiat'
~;J

,

>

.•• mttttm

-

ape'1101wodn,s. .M:fd a kOJlgr.tgl'uiiita apoltol!· :M..,gilaziGl livatb
0" Ii Nag. 'Ass •• nJ, .aton*j~:b~
m~~lttilf .N_m hll:mils'
«1:1g-rui is, .1!1. eure:v'ftl.Ml 111).,1,,, ji 'fi)lrti:dl.t~t al1u' valdintk,
hnlreganista ;tcatYire. - riirUgit.,8 yu.ir.
iii fii!lth... h leh«t,'
ai'

ltogy eppen az a te gOl1dolatod vezeti ki az illetat a sotetsegbOl. Vagll
a hlkmarozo tarsasagnak odavaqod, '1togy eft' 'nem eszern hust, mert
JM pentek van. Ezek mind apostoli teDYkedesek. Es ezer 'riteg
ezer"
ilyen alkalom van, mikor szakseg van rad es hanyan meg nanyan vanJIM, akik talan a te segedkezedre varnak, hogy kivezesd 6ket a lelki
sotetsegb61, vaksaqbol.
' ,
, '.
, Hagyjatok fel tehat kongreganista testvereim azzal a tetlenseggel
sOt sajnos nemlleq vallasi k6zombo5seggli!II Fogjatok 6ssz~ ujult erGvel es az el6bbieket szem el6tt tartva igyekezzetek e magasztos hivaiilsnak melton megfelelni. mert ha egy lelket is sikeriil megmentened
,_ kongreganista testverem - ugy elerted celod : nem eitel hiabe.
csf .
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Portuqalliai szent Erzsebet,
Irta:

Toth Margit.

Kiralyi verb6l sziiletett 1211-ben. }\tyai nagyanyja
[olanka, II.
Andras, magyur kiraly Ieanua, N~gynenje:
magyar szent : Erzsebet,
Idnek ernlekere 'kapta nevet, de szepseqe, [osaqa, eletszeutseqe is sokban hasonlitott szent rokonara,
, }\iyja kivausaqara, mikor a dallas, kedves, de inqadozo jellemii
Denes. Portuqalia kiralya meqkerte kezet, felesegUl rnent a kirillyi
ferjhez, akit eqesz eleteben tiszta szivebol szeretett,
Rangja mcqkivanta, hogy arangtol ezilstt61 csillog6 ruhakat viseljen. de szive, lelke
egyszerii maradt, egyszeriisegeben
nemes, minden draqakrinel
csillogebb, ragyog6bb. Mig dalias ferje hadban [art, addig a szent kiralyno
ugy, elt a kiralyi varban, mint Istennek
ajanlott szliz. Mindenkihez
kedves, mindenkihez van szeretd szava, A banat, a szcnvedes konnyeit
felszaritotta meleg mosolya, - pedig 6 is vigaszra szorult.
Ferje, Denes kiraly kicsaponqo ember vott es mint i1yen magaban nem, de masban sem bizott. Meg kiralyi nejet is 8 leqnaqgobh
raqalommal illette, de iqazsaqa csodaszeriien kideriilt es a kiraly terdet
hajtva, alazatosan kert bocsanatot melgen meqsertett nejet61. Meg egy
masik borzaszt6 megprobaltatlis
is erte Erzsebetet,
Fia Alfonz follazedt atyja, ellen.
'
Egy kolostor szUk cellalaban vonta meg magat a szent asszeng
s konnyek kozott kerte Istent, bocsasson
meg maqare! megfeledkez6
fianllk s terltse 6t 8 jn utra. Azonban alnok tanacsadok
elhltettek 8
kirallyal, hogy Erzsebet a partiit6khoz tartozik s keresztulvittek szam-'
Izeteset. ,Ilar szemben allott egymassal ~tYIl es fill', mikor megjelent
I,

,

-

1~
~ozottiik 8 kitves, 8Z 8oga, .Boldogan drfa
megbekelt szivvel nyujtotta kezet ferjenek.

ktbl~re

a .lI1eg.tert.fiUt s

Ferje halala utan Coirnbraban. elt, az 'ottenl c1ltissl kolostor,
~zomszedsagaban.
1336 [ulius 4-ea koltoz;ott el az elok kedl
ez a
lIagy szent, a szeretet, a beke asszonga : 8 legjobb hitves s 11 legjobb'
anya orok mintakepe .

.............. -
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1\ Kath, Legenyegylet kozgyiilese.
M.iutan kivanatosnak tartjuk a nagykozonseget
Legeny Egylet miikOdeserol tajekQztatRi, azert most
ieljes terledelmeben
kozoljiik.

8

Szolnoki Math.

8

titkar] [elentest

Titkar! beszamolo :
Igen tisztelt kozgyiile.s I 1924 :augusztus
havanak egyik hiivos
oestejen, egy komoly kis tarsasaq iilt egyiitt a Kereszteng
Part egyilr
asztalanal. Ez az asztaltarsasaq arrol folytatott eszrnecseret, hogy mikent lehetne a lejton lefele zuhano es a zsarnokok halojaban fetrengo
kereszteny ipares ifjusag erdekeben egy olyan iAtezmenyt letesiteni,
arnelg kiraqadna oket ezcn fertozott
kornyezetbOl
es visszaadna 1'1.
tisztes tarsadalornnak es szerencsetlen megcsonkitott hazanknak, amely
'9yokerestol kiirtana belol~ik 8. nemzet
gyilkos Internacionalizmus
<csirajat.
Tobb iidvos gondolat
kozul, mint vezerfaklya
emelkedett
ki
es tort maqanak utat az a qendolat, hogy HZ ifjusagnak
megmentoje
sem lehet. mas, mint az oly reg mHkulozott Katholikus Legeny JEggtet, amety mas hasonlo varosokban
mar az 50-60 eves jubileumat iinnepli. ,
Bar mar t6bb alkalommal kiserleteztek Szolnokon,
igen tekinte-·
Iyes egyenek ezen egylet meqalakitasaval,
mindanngiszor meqhiusult;
,mert az ona116 iparosok, akiknek els6rendil .kotelesseguk
lett volna: ,
ezen mozgalom tamoqatasa, kozombOsek voltak es ridegen. elzarkeztak elole ugy, hogy meg csak gondolatban sem tartottak erdemesnek,
:az ugygyel fogJalkozni. Ez alkalornmal azonban mas volt a helyzet.
A nagy meqprobaltatasok, a vil~ghaboru es az atkos emlekczetn ko-.
munizmus, mely nyomokat hagytak maguk utan az emberiseg lelkebea;
f~szfifven annak tanulsaqait
most azoic raqadtak
keziikbe
ezen
e~zme zaszlajat, akik a multba teljesea
elzarkoztak el61e
IZ on,oiUoiparosak.

Az els6 6sszejonfel

utan' tiz nepra ugyllll az as 8!ztaltars8U§
.agat )let tagr8 kiegeszitve, ae Ip8rt~stiiletben jott osszt ts magalia ..
fodtak abban, hogy mint lrajdan Ko'lping at!Jink eseportla,
amew
s.zinten het emberboJ allott, het iranyba
indu.lnak is f,l,veszik It,
liIah;()t 8 :nagy ~s szent c4Z1erdeke,ben.

Ekker tiint ki azon orvendetes koriilmen!l.

hogy az eszme ige.
lelkes kil,

krJl)eken,Y,, talajra ta!~lt 's a Katholik.us
Legeny
EgyJet
esapata csakhamar 36~ra szaporodott, Ekkor mar esaknem

na~ latszo;tt

bizonuos-

a

si~er. es idos~erilnek lattuk bevenni a mozqalomba
.,
a: rnindnyajun.k altai jol ismert P. Rainer Iotlsztelendo
urat, akinek
kijzottiink valo JII1egi,el2nese valosaqqal uj taperot es Ielkesiilest adott
.~ iigy mind~n harcosanak. Latva a minden oldalrol jov6 tamogatns
meqngllvanulasat, elerkezettnek lattuk az idot egy hivatalos ~rtekezl ..t
osszehivasara.
(Folyt. kovetkezik.]
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(:;. 'EGYES(TLETI ELET. (:)
.Harm.~rendiek
T6rokszentmik)osoll
marc. 22-en ~zep
inneJ'et Ult~k. Fat. P. Venn Jakab szolnoki
hazfonok
megtartotta 21
fetve!elt. Maga az esperes pl~banos Novak Sandor is kerte a hannadik rend alazatos 'ruhaj.it es ielolt lett.
lltH3nk hahUanak hitszazeves evfordulojat,
ferences sz. evet E'g.erben kezdjiik Iinnepelni az egri harmadrendi
Sz. Ferenc

,.Otthon« meqngitasaval.

Sz. Ferenc,

szuletett

1182

a

it;

szeptemberebes,

J1Jeghalt 1226' okt. 3-.3n szombaton este.
II ferences missios egyesiUet celja a) a missi6k isrneretet,
beniilesH szeretetet terjeszteni es apostolihivatast nevelni, b) 8 sok-sok
ferencrendi
pogany mission imadsaqqal es anyagi tarnoqatassal it
segiteni, J\lz egyesiiletet a papa
1'924 apriIil 25~kn er6sitette meg es
sok bucsuval halrnozta el. Ugyanezen evben mar 100.00@ tagja volt.

II ferfisk ko,ugtegacioja· es az }thd'ek16d6 fchfiak szamara
husvetL el6kesz,iiletiil 'apr. 6"8n, 7,..en es 8·'an este 7 orakor a nagH~'
kmplomban ~zent, Jjeszed~k -lesznek, Nagycsiitort'6kon azaz ilpr. 9~e.,
d. e. 9 erakor k6zos Sz. aldozas.
II
.argit,
'~e'"
6 o. a

le4J1Hkongre!;Jac~o lelkigyakorlata 'kezdddik
este '6 or~lJi,s~ent -beszeddel., APf, 6., 7., 8. .napjain d. e. !)
is d. 111.
tobbi szeat beszedek.
K'6zos szent aldo:zas 9~~"
IZr,

apr.

e.

."'!l€sitortokon

a

.!}

erai nagymise alatt, }\ polgari leanyiskola torn~'

tehn~bett les.r;rrek

II be-szedek. Mem
kongregsnistll
leanyok:llt IS szive-..
,
e.zennel szeretettel hivunk.
11 sz. Cecilia leanykongregaclci lelkigyak6rhdlli a reJldu
t1:Iulesi terembea a leanupolqariban
lesznek, Beszedek apr. L. 2., I.'
• I-en este 6 o. Kozos szentaldozas apt:iU~ ~,"en viragv¢l8ro~,p ~ rt
:s'Zent mise alatt,
,

~n I.tunk

~

,~,

es

s:

- PLEBJ\NIAI HIRER.
"

• ~

~

!
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.
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......'

\

.;,

11 szeb:vedes leplebe rejti [ezus Keres2!'tfet az err~haz. Fti"j'dal":
.lIs napok folemel6 keresztutjan jarutl'k j.eillS 'utan. Ffiiiin'(i:'be hang.aik: SiJf.jatok maqatokon, bihh?Heken. Bar(;sak megertt'i'Jek (ft Iri!\olikuiO~
'ogy 8Z igazi bank6dlis 8 biinba:nat es a le!!ls:z,ebb vaQY '8 sz~b.
,tlete. Boldogok, akilm~k vil!!lyaibol megtisitul~s, $zenvea~siiIKb61 dei'l
,is szornorusaqukbol
leliki eri) fakad . . .
'
,
11 feltamadasi k.orm-enetben 8Z 'e:Qyuiiletek
es llksulatCJk
ily sorakoznak: 1., Katon,ak,- 2., Ipartestillet, 5., Kathollkus Kor, 4•.•
Mmenium. 5., Egyetertesi Kor,. 6., Faklpatarsulat, 1.. Atilla Sport Egy':'
kt, 8.. Seged Tisztikar, 9., Szolqa: Kor, 10.: K~reszt~ng pqe'l'nzetipart,
H., 'Sziv!!jardak, 12., Gyermek 8z0V'ets~g,
Pa'gari 'Le61rlykongfe.ioi6. 14.. R6zsafiizer Tarsuia], 15., Szt. Cecilia teatlYkbhgfegaci'Q ..
1'..'8zt. Mar~Jit rDeah'~koMgreYfitio, t 1., tfTit1~k ikoiigi'~ba~ii6i8. t~
:In. Perenc 11'1. Rertd'je., -A t-iizblt6k, Kalli. Leg~ngeg:yl~t FeHi ~k
Pi'u1kongregadok 'a~ 0ltarlU'eritseg trlellett men'rtelC.. ",-1\ tihDI
h'I'Vel,
~Ik nirntsennek bent semrtJi fele egig'Ietben vagy tarsulalbah, :"1
J(irmen~tbeit az OltBriszerttseg utan koV'etke2:nQk.
Mate. 21wiu Kapis!Ztrj,tt s.t. Janos tiszlelet~re UiHlt~~ly~
ngy mise fel 7 o. 0 rendtartomangunk v~a6iz~htje. '
Le1kilyilkodatok .]liszladBhyban P: Lfffi*o's t1iltlO tllfir v~..
:zetest ftlatt szepeti ~iketiilfek. 2300 gy6no toll·Rpr.' S~~-ig Meidbt.t4nybt)11 P Ptlngrdt tart lelki gylikotliit{)t.
.
,
Jl f601tal' kepe ele 6zv'. Dobos jafiosni AzUL Piril~t Rot'U.
, -kflet vett' 1500OdO koronaert, Isten ;itess! m~tt..
, .
Apr. 3-an Hitjdjdalmu Szilz Anya Il~n~peb ,el~6 p~htek~
(sit6rtok d, u. y';jg Qyontatui'lk. igyekezten miti~erHdmeg eslitort(j";
ain Itteggycittrli, mert sokan leszn~k. .

1*-.

11 yas.tils kasz(n6 marc. 15-en d,
..

us O.

olte.

meg • saabad-

iqnt,~t. Szavaltak PfArlcf13 .Ede. $~Q,t/:lrnd,ti $dJlJdor_

Ois.zbe,szedet

~10

\ ,-

.

JlJondott Jiazafius lerkesed~ssel Nagy Drzs';. aely all. f6nok.. Vir;""
.P'flnt igazi ratermett~eggel adta k16' ..Veh . kuruc« e ,t.lIelodr~milj.t~
"iih Endre sz616 csellojaval elragadta a kOZDl1Seget.
.
.:.' . }{ polg lesnyiskola marc. 15. iinnepel'yen: -szepen szavaltake
.Mike Fabi61a, Kugler Juci, Thurzo Emi, Tamassjj Editke, M.uca· J\ncL
Jdeglepo szep beszedet tartott Yermes A rturne. Tapsott aratott Bakesr,i,
t vi as Tburze Eminegy kezese, J61 szerepelt az iskola enekkare
.:Novothny Jeno vezet~sevel.
.
.
11 polg, ffaiskola 1914-1!5-ben vegzett tanuloinak marc. 15-rf::
fetvezett estelye. a nagyoojt miatt . e. jun. 29-en lesz meg.
': .
'Nyihrsnos mulatsagon tancolnl marc. 15-en se szabad, Nem'
jSf illi;k. Hus:veti gu6n:asu~kat ,vegezzu.k el minel :elobb.
1l halaadas tartson legalahS 8-1:0percig, addiq id6zik nalunk a szentsegj
lbus: Elvalt hazastarsak -nern kothelnek massal ~g1Jbazi h8Z8SS8~
got, amig el6bbi hazasfeliik eJ.., Ha polgarilag megeskuszik, nern gYOR";
~t, nem' atdozhat, Mikor j6 katolikus templomba Iep, vagy tavozi~ /
terdet hajt, jobb terddel, Urfelmutatas alatt leterdel,

f.:
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,UjsziillSttek:, Mdln€lr. Istvan es Sebestuen

Juiia:nna Iia :Beli'li:
S2;ep Sandor, es Bede .Roz~lia f!a [anos, Dobos; Imre es Bede J:\ru~a
14nya '1\'poIl6nia, Wolf Erzsebet fia Zoltan, Marton Janos es Vit6d~
juHanna .fia Janos, 1\g6e5 Balaz~
Fiilop Terezia fia Elemer, Vag~
J~nos
Tamas Anna f~a].anos, . Szabados
Istvan es Baqll1Yo R6z~;
l~~~a. Er~sebct, Pinter Ferenc
T6th julanna. ,lilnya Maria,
SzaQor
Istvan es Kovacs 1\malia fia Istvan, Szabo Albert es Bako Erzsebet
Jeanya Erzsebet, Nagy -,Jqzsef es .Szabe Erzsebet fia 'Janos, Pazrnandt
.J\nd>ras es ,Lit]{ay Erzsebet iker leanuai [ulianna es Mari,a, Vitfm Zsu- .
zsanna ";lmya Terezia, R. Pelyi Dezso es Cs6sz :Roza,Ha; fia, LaszlQ..
~eqe Istvan es .r:l~gy. Roz~iia fia [ozset, Bakos Antal es l{iraly Ilona
leanya Ilona, Farkas Ferenc es Vale Iren leanya Erzsebet, Deme }\n- _
tal ~s Ondok Maria fia Antal. Szud] Istvan es Bartha Etel fia J6zse~
~zudi Ferenc es Fancsali Erz~~bet fial'Sela.
Hliz8ssagot kotottek: Bala,zs Ferenc: es. Szerencs~s M.aria,.. ·
'zeJey Istvan es Dudas Etelka. '.
......,'
.
": '.MeghaIta~ :~Kov~cs Erzseh~t
eves,:Csontos JUij!lnna 19,ev~s' .
"58tos Rozalia 23 eves, Bogardy Antal 66 aves, .Vlaszak Matild 41"
ev,tsr,j£ne,y ,~.Aiszl.69 hopapos, Timar Istvan 7.0 eves, BereIl!lL J~noi,'
i

es
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F. G. Kusktmit.
~mit emlit,

onmiivCjles es sZ,orakozas

Az

Ne bagyja

abba.

Ugy"

ahoQ!~' irtam,

madja,

leqszebb

forqessa

a, tollat.

-

V.J. Ha bejon megkapja. Irjon 'lhasonl6t kotetleniil, - S~tfltmdri KSz,-Mik. Koszonet a sorokert, - Gy9ngyos. Varok valarnit. - !'tliiljlzettek: ^
Dr, Kenez Bela 64000" Gerstner Rudolf 16000, Marik VillIHl
CiOOO. ozv. Csebai Antalne 5000 K. Halas kosz6net.
•'
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Hlrdeteseket elfogad a KiadcShivatal a plebanisn. 112I&j
_uegyedevi elofizetts marad 900f} K. Kerjiik' terjesztoiaket,
igyekezzenek u] elofizetoket gyiijteni. ..

, .~ ~

, I.

SZLEZAK 'LA5Z,LO
HARAN6-ERCCNT6DE,
HARANGfELSZERELES
, HARAN6LABGvAR

BUDAPEST, VI., FRAN6EPAN-UTCA

E5

77. SZ."

(SAJA T HAzABAN),
TELEFON-SzAM: 132-62.

A

Az 1100. 'vl ,irlsJ

I'lyugati p. '-i.-iol indulo
BUR vasuti "Orhaz" mec-

all6hely.'
A. B. C. J. kocslk,

mon

liZ

.

IIranlljremmel

'1921.
klalli·

klUlntetve.

"

I

szamOIl, egllhazl e,!ISmerO l.v~1.

es

Diltarnos ,g~e1uz(eseket
Iaoitasokat. gyo,san
eN
,pontQ,sah e5sko~o( siolid

Mindennemii

egyenruhak es uri
divat-olton y'5"k, ' .".'
, " i

vlhig-,

"s 1l123.'vl vas- is g'piparl

"

!

, " ,tlt?ak 'mll(Lett

I Medg,gesy ",G~ZlJ
s~~1!el"';Oe'IH)-utca
n.
iu6lampak
G, U Ly',A.'SrN,A~L,''--'I, U\J\Ja'rtott
"itla,ok kapbat6k. '
•

'

>;'

8i 'JegpotJt.osabb

'kiszolg81,8SS.~'1 ks.i

a leqszolidabb

arban

keszulnek

I

t

'2j~'.
~S

(Marfa-utea):"

"',

'

."<

Istentiszteletek Nagyheten.
l. \ }\ Perencrendi

Jl.1'~&8niaiftBgytempl!>mbln.

.,

Vi(1~vnsdr/Ca:p... Reggel 6 Qra~~r ~~ent mise, ~Iajt~ ,~r~$l:lus .kilt~.

szenvedesec (Passlo) csendben. - Delelott 9 orakor unnepelyes palma
,"arka) szenteles, utana Ilagy mise, melu alatt a -M.iIfeniuml··l)al Egylet«
~e~U ^
a pas,siot. ^
- ^~ tobbi szent mis¢,k ^8 s~o~ott id6be'1 lesznek,

NCi[!yhit/olf
reggel 6 oratol gy6nta~a~Qk ~s fel{v6 Qet,ge~ lato~
el6zetes bejelentesre.
..
.'
'" / ,'.
.~'
Nagykedden reggel 6 oratol gyontatasok.
}{ szent mlsek alaH

,alass

,ossio oIvas4sa csendben.

'.

Nagyszerddn reggel 6 orato! gyontahisok. Szent misek alatt pas. ,~i~_oIv:asas csendben. Q. u. ~ orakor
(!--8m.ellt~ciok) »Jer.mj~$
siralmai~ enekelve. Utana a lerfialt 9yontatasa.
'..
,
Nagycsilfortokott
reg gel' 6 oratol g~lontatas egesz nagy ~iseig~
.ety deIel6tt 9 orakor fesz fenyes papl segedlettel. Alatta 0 papsag es
hhrek !,{6zosen alfiozll&k. E?~nldviil aldozni lehet reggel 60ralal minden 'felOrliban.· Szent mist utan oltarfosztas es vesperas, M.ise alatt ,

Jilarangok elnernulnak. ^D. ^U ^.3 ^O. =Ieremias siralmai« enekelve.

•

Nagypintt!ken. gy6ntatasok nincsenek. D, e. 9 ~. 1*Cson~q ll!is~'!(•
• ely alalt a »Milleniumi Dal Egyletc a passlot tnekli •. Sz, mise utlitt
~Krisztus sirbatetele« es vesperas, - D. u. 2 O. kormen~tile9 indulun~
.;a -Varbfl« 0 nagyp~ntel,(i ~z. ~ir h1togataslirl'l. Onnan visszajovet szent
~eszed lesz, amely utan »Jeremias siralmait« enekelj~k. ^Este ^8 ^
trakQf' Szent~egQ~tetel csendbea. Nogypentek1en ~sak Sllly,os bet.egek'Ick szabad aldoznl.
"
..
Nagyszombaton
reg.' 6 O. Sze1ttsegkitetel csendben, - Reg. 8 ,:
t~z-szenteI~s 8 »Profeciakc eneklesevel. Iltana keresztkut es kereszf,,!
liz sze?teles. Fel.M fele na~~
m~ly ~Iatt 8 h~rangok
~.e.gs~~,~
'.,Inak es szent mise 810tt mar lehet aldozni, Delben 8 bOltl ttll!~
!pm veget, er. - Este 6 O. »Feltamadasi kormenetc 0 M8.ria-8aro~f
!Ilzap4rH es 'T~!r'p'IRrn"4t.ca~PQ at.
.'
Hus'l'it vasdrnap reg~ei 6 o, szt, mise. D. e. 9 o. unn.epelyes
~8gy
&2:;" 'S~s;~d~~i.
1\ tobbi s e, mise~ a szokasos id<i~
'en le~~Q'7~' O. Ih ~ 6, 9!1n.epelyes vecseraue (Lithnia).
..

g.

mhe,

mis~

lfus,it

het/ojin

a szokasos iinnepi

rend!

'

II. SZQIpo~1 Var~lemplornl:u:nt:
Virdgvu(Jrnap re"ggel

9 0:

Barkasze'nh~les,

. '.
set, mise a »'J)assto«

.ukle~~v~1.
.'
.'
Nal!Xc_s~tiirtijkOn re9,Qei 9, ,0. iin~8pel~es n!lgy~~~e:.,.
.
. ., Na'i!rpen~t.~tn reggel ~ O. CSQ?k" !plse ." Pa~ilo,: ~,e!rle~hfet~.
Ute.a szl l)es2:eif. D. it .. 0.' Jere"lIas slralrq!u.
Nagyszptrlb.at(J.n t~gger' 8 O. tiiz szent~ies, h~~y~ti gy~rty~ ~zu-

ttJese,

nagy mise. D. u; 4 O. fclltlirnadlisl kormenet..
.
HiLs.,it vasdrIJap regg~i 9 0.' ilnnepelyes nagYlllise, to orflkor
€Se.adea mise.
'
.
.
. ttll_uit /fttl6fJ regg~J ^9 ^Q. n8gymi~~ ^!Q O. c~en~ei ,,:,ise.

~ ~ttkeez~

.. ~~~4bUt fdeel~'-

p. ,.,If,8i .'V ~~~,

t 14

ok
Hu SV eti toia
Jas
aron

kaphatok.

Tovabba

seluem-, csokoladees cukor ...
bol mmden nagysagban
oleso
kill6nleges bonbonok minden aron,

Viszontelad6knak

nagy arkedvezmeny.

KADAR KALMAN cukrasz,
234. -

Szaparg-utca.
Telefon
mindenkor
vallalunk.

Megrendeleseket

Lend'vay Jozsef

eras es ekszeresz

l\rany es ezust ekszerekben
es
valasztek es a leqolcsobb bevasarlasi

szijgyarto
Pol0,nYI" Ant~1
U relt, rninden
legjobb

sz.

S z 0 In 0 k.
orakban
a legnagyobb
Iorras husveti ajandekul.

es nyerges.

Dasan f61szekivitelben kesz loszerszamok
minoseqben.
Beszerezhetok
mindennernii
tisztito
eszkozok. Szolnok, Csirke-piac,

Incinesi

J6zsef

fenykepesz
S z 0 I n 0 k, Szaparu-utca.
Keszit elethti es miiveszies
fenykepeket

Nalypal MatyaS Bar~~~:~67.
Keszit mindennernii ferfi, ndi
es gyermek cipoket a Jegu[abb divat szerint. [avitasokat elfogad jutanuos arban,

KE~~KE~

fERENC

uri saabo-mester
S z 0 In 0 k,
Katona-utca 2115. szam.

MetzgttresSzalay
karpltos es papJanos Szolnok.

Angol
gonyok

butor,
ratolt
fuges paplan keszites.

Gorove-ucca MOOYDbizzal sZlmbcB.
·1·1~1·!·t· ·I·I·I·I·I~

Juo:oum

T8rj8~~zB min~BD~i laJun~at!!
-1·'·1-'-1- -.-,-

I'

HITBUZ6ALMI

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
l

II. evfolgam

8.

SZ8SU

Szerke!>zt6seg es kllld6klvatat

Szerkesztl :

1925 *prili~ h6 16.

,

TtJrsszer~esztll,

l18ujelBUlk. ,mllidBn hu 1. OS15.

Kiad!)tlllajdIl)00S:

oIm

P. Raffinszku Romuald

,

farlllllrUllIUmrda. SzolaH.
,

Allelujal
•

•

I

.,'.

,

t

F1r8ll~roRdlpliblnla 1l1li1••'

P. M.ajsai .M.6r efm.

L

•

,

A husvet diadalcias ujjonqasa belekap a lelkekbe,
Meg it lesujto szenvedesek fajdelmes nuornai eguek, ben-

, niik, misor, egyszerre rneqremeqteti oket az 'enek:, F6lta, mad! 'K'riszt~s e napon t AHeltlja!, Alleluja!
,
~
Valarni csodas, tulvilagi 6r6m Iut vegig' rajtuk: az
uj eleL meqdlcsdult ihlette erintette oket.. A nagy megszabadulas. boldoqsaqa erzeteben emelkednek fol a szivek.
Olgan j61, esik a fekete sainek. kemeny ,e,~yfovma:"'
,
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saga utan a Ieher ragyog'as

napsuqaras
tiind6klese,
ezer
orlo' kerekei tompa kabultsaqba
zsibbasztotttak,
Ienqomtak, sajtoltak : ,szinte
rneqsem ...
.,misHetteK . ; .,
.
AhQgy az orom 'kozs,annai felbugtak, ott benn mln'. den felszabadu!t.' 1\ megtisztult erzesek,
a magasztosult
otveridezes,
a "felgyiilemlett
szeretet' hatalmas indul'atai
szinte ~ll~iumhatlan
erovel tOinek .elo: Alleluja!. f:Idla
legge,it ftl Istennek r'llllelujp' I' ,~ .. ' ." '.
szavu diadala. 1\ fajdalom
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l\ diadalmas

erzelraek

beharsoqnak
mindent : 'szttemplomokat.
}\z eneklo hanqulat kiarad egesz
'viJagunkra.
Minde'nl1nl{et athatja, tnegHsztitja," folemeli.

veket,

• Mindnyajunkat'
szent lelkesedesben
es a krisztusi 'eJet
oromelben egyesit. Egg pillanatta osszeoletkeztk az eg es
a
^

fold. ^}\z emberek szemebcn menuuei 'or6m
ragyog, ^}\
feltamadottak ta'alkoznak
a' dicso Feltamaddval
}\ meghitt szeretet boldog nyugalmaval simulnak hozza. Ajkuk
enekel, de sziviikben ,talan
meg hanqosabban
hanqzik .:

Hoqu az ember vigadozzon!
Alleluja! Hala legyen az
Istennek l
'
Boldoqaa hangos l,tZ ernberi vilaq. A' halal felett
aratott diadal a halhatatlausaq
nago bizonusaqa. Szarr ara
is kesziil BZ oi-ok elet hazaja, ha [ezushoz rnelton jarja
'0 is sajat

keresztutjat,

'

Diadalmasan ernelkedik a lelek az orom husveti
Ne Ieledjuk, mindiq . ulheturfk ' diadalmas
allelujat, ha sohse haqujuk el jezust, vagy ha a bun el...

aradozasaben.
szakitott

tole, azonnal-

vissz aterun«

hozz a l

Tiszta, nyugodt oro.mok kozt ujjonqo lelkeket csak
'HZ alaz atos hit, az irnadsaqos lelkulet,
a megjavito
bunbanat es az .alazatos szeretet nevel.
rnm.
.,
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Husoct unnepen:::Y

,

,If

• "

..

Ida': Dr. Helmes Andor:

Goetse Faustjanak,
ennek a rernek alkotasu trl!.gMiartak talan
'eguik iegszebb jelenete a husy~ti jelenet,
'
. )\ ifetsegbeeses szelere jutott Faustaak,
a tilt!mg6 6rveny {
6116 tl1lbGlrnek a hasveti haranqszo, a vallas adta ' vissz& eletet 'S
s eJtett. el re.ego kezebdl a meregt1vegcsca.
.
Csak ekit, melysQgcs banat es gyasz ert, az tudja es erti meg
igazM, hogy a jo emberek
reszvete
Mellett 8 vallas yig2lsztaiJa is
gy6gyitja meg a f~jdal.mt61 sajg6 sziveket.

'''lott
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Husvet tinn.epet uijilk, a· feltamadas
es elet unnepet.· ~En vaggok a feltarnadas es "let~ - mondetta keressthordozaseban
is a
M.egvalt@ IS »ha Krisztus fol nem tamadort, a mi hitiink hiabavalo»,
hangoztatta a nagy apostol.
Igeft, a mi hitunk szerint ~ kereszten!-Jseg a' Ieltamadas es as
tlet vallasa, foldiink s azon edes magyar hazank is istenorszaqa megvalosulasaaak talala, a terrneszet HZ lsten abrazata 5 az Omindenhato
es boles akaratanak kifejez6je ; ep azert foidiinkon az ember rnunkaja
folytonos istentisztelet es imadas legyen. 1\z evanqelium is csupa 'eiet \
es haladas . .M.~ga az Ur
rnondotta, 'hog!!! 6 air ut,. as igazs~g
es elet.
1\2.: eletnek e husveti qondolatat hangoztatjuk rna, mid6n fol. darabolt hazan)tl\ak es szent egyh8zunknak oly nagy sziiksege . ,VaN a
mi eletiinkre el munkankra.
Bekes, egYlO'tel't6 munktira' van rna sziiks4ig 8;;: egyhilzbllln s a
viliIgi eletben, Annyit el'unk, amenngit dolqozunk. Ep azert minden
ma9!~ar embernek Ielkiismereses rnunkajaval egy-egy hitteritonek, egyegy oj honmentonek kell lesnie.
.
1\ ker~szte,Qyseg minden izebcn akaratot, erat es eletd hirdeto
es ado vallas, - igl'lzan a bilntol' valo megvalt~snak s az eletben
vI'l16 meqszentelodesnek es ujjaszuletesnek a deriilt vallasa, ameJyben
komor vomits, csak a bun tapasztalati valosaqaaak es rornbolo hatasanak meqiteleseben van. Mint il~en, ast a husveti
qondolatot
tanitja,
h~gy az egyes ember szemelyisegge, a tarsas kozosseql
elet isten ..
orszaqava fejl6djek szuntelea, amelgben minden embernek rneqvaa a
maqa foladata es ertekes munkaja. A.mint a termeszeti eletben nincsen
meqsernmisules, hanem csak atafakulas, iltvaItozas, Ilgy HZ erkolcsi
vilagban, is van Ieltamadas,
folgtonos tokeletesedes.
Eros karu es
akaratu, ngilt eszu es szivii s nernee indulatu ernberekre van.. rna
sziikseqe a vila!'jnak s egyhazbak
s .ebben iii ml szegeny -hazanknak
.s hithii Iakot eggetemenl?k is s erra kell torekednie
hazank
minden
snrvenek.
Ezekbol is lathatjuk, bogy a keresztenyseg s az nangelillm
csupa elet, vakidi oromhir, ig8Zi orokkhalosag
ex korantsem Iajdalom,
Vft§y halal, lRely meg a szenvedeseket
is, a bejokat is ax erkolts~,
anyagi, tarsadalmi is ~rtelmi t6keletesidb
eszk6zeive tette, minositette,
Egyet tagad csupan ~s Innllk folytono5 legy6zeset kivanja: ez a hila,
mint mindalll bajnak is az okozoja HZ egyeni, a tarslldalrni
eletbell.
Ezt a bunt es ezt 2l halidt gg6zte Ie a Megvalto, hogg .orokos alkGtsssa) es munkaval tiltsiik meg 'foldi eletii.nh~ tI maga issas yonatkozasaiblD. A keresztbys2g
a YB16di kultur.
valles.,
8 folytono9

is

I

I
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,.lettevekenysegnek
a hirdetoje ,8 a kiizdelmekkel
es viaskedasokkal
jaro eletnek 8 megszentel6je: S bar Jezus orszagll nem e vilagbol
Talo, haRem isteni era is hatalom az emberek Udv6ssegere, de azert
'0 az orazag emberi, torteneti Iormakban jelenik .eg'
es bennunk
6.
altalunk val6su.l m~g most alJ mindenkoron.
Ezt a gOBdolatot taauljuk meg ~s vessiik be szivnakbe
flusyetkor IS, ilyen szemmel es e,rzQlettel nezzilk mig e I szent- ilnneplnk6n is es miadenkor
az eletet, "
,,'
.
,
mert O

..._ -

HirdeSsUk tehat, bogy »az Ur feltamadott, valobaa feltamadott,«
»8 teltamadas, 8Z ut, az igazsag es elet;« most h mindorokke!

__ ..__ ----,

__ _
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Szent Ferenc, es az Or [ezus szehvedese.
,A Speculum Perfectlonis nyemdnfordttotta
\

Balanyi Gyor£y dr.
'

,

Szent Ferenc olyan lanqolo szeretettel es reszvettel csilggott
Krisztus fajdalrnaln es kinszenvedesen
snap-nap
utan annyit erneszt6dott miatta testeben es lclkeben, hogy mellettok tulajdon bajaira
ligyet sem vetett. Igy tortent, hogy bar halala elott hosszu .idon ,at
gyomor-, rnaj- es lepbantalmakban
szenvedett,
attol kezdve pedig,
hog. '.keletr61 visszatert, mindezeken feliil csaknem allandoan heves
szemfalas is gyotorte, - egyaltalabafi nem gondolt vele, hogy kezeltesse rnaqat.

Ezokbol az o~tiai biboros uri mikor tudornast szerzett rola
. hogy enyire szi,goru es mindig 8Z is volt teste iranf s fOleg rni~or
liltta, bogy felig-meddig mar ,elveszteite
szernevilaqat
es, m~g , sern
akar.ja maqat kezeltetni, nagy szeretettel es reszvettel igy szott kozza:'
cHelyteleniil cselekszel testver, hogy nem kezeUeted magadat. Mert a
te eleted es egeszseged a testverek es a vil~giak, s6t az egesz egybaz szempontjabol folotte igen draqa, Ha tehat beteg testvereid lrant
olyan JlalY reszvetet tanusitasz es mindenkoron olyan kQgyes es ir, galmas szivii voltal hozzaiuk, ilqen nagy bajban magad irant sem szabad kegyetlennek lenned. Ezennel 'lehat szigoraan ,megparan,solom,
hogy kezeltesd es gY,og!Jitasd magadat.»
1\ ssent atya ugyanis mindig edesnek erezte a keserUt. men'
az fstenfhl alazatos~sagab61
es ngomdokainak
koveteseb61 folytoR,
folyvast 'kfbeszelhetetlen edessseget meritett.
I

>

*

*

119Szent Ferenc egyszer m2lgal'lOsan haladt
a Saneta
Maria ^
d,j,
^
Porciuncola
mellett vivo uton ^
es k6zben hangos8i1 zokoqott, SzembejoU vele egy istenfelo ember es abban a hiszemben, nogy betegsegebOl kifolyolag ^
faj valamije, reszvettel
kerdezte tole;^ «Mi, bajod ¥8n
^
testve r»,Mire 6 igy felelt: JIgg kellene veges~vegig
[arnom
vilagGt
es szfmet nelkiil siratnom
HZ en Uram szenvedeset.»

a

Ennek hallatara
a kerdezo is simi kezdett es hanqosan
[ajveszekelt, Mi meg ismerfiik ezt HZ ernbert es t61e maqatot
hallotbtk a
torUmetet.
Szent
Ferenccel
es veliink
kiser6ivel
sok j~t tett e&.
gyakran nagy viqasstalasunkra
volt.
'

..

\

, *"

*

Szent Ferenc rnintegy l'JIIegittasodv,a 8 Kris.ztus irbti
szerttet ..
~6t es reszvettol
gyakran ig.g tett : mialstt bensejeben edesebbMel-ede,.
sebb dallamok zsongt,ak" egyszerre
franEia U!I",}ven kez~eU enekelJlti ^
s,
HZ

isteni ihletesnek,

;.ong6 francia

melynek susoqasa
himnuszban
adott kifejezes~.

ott

visszhangzott

HlItbcw,. t;tj-

"
Olukor meg folvetl a foldr6i
12gg fadarabot; 5 a balkarjaflf
fekteite, jobbiaval pedig fogott egy masikst s az ij modjara megna;litott palcat mint
heqedunel,
vagy mas huros
hanqszemel
szoku .•

a

lIuzogatni

kezdte

e

-

vele

a Iadarabot
es ezenkozben
megfelelo taglejtese¥ klsereteben franciaul enekelt az Ur [ezus Krlszlusrol. De a szel,es
jokedv 8 vegen sirasra fordult s az ujjong6 itnek 3 saenvedo Krisz,t.s
j,rant erzett reszvet konn!Jeib~ fulladt, Igy sohajtozott
folyton ..folyvast
es
siralmas
panaszai
kozben
meqfeledkezett
a
foldiekr61
its mind,ea:
^
^
^
g.oRdolataval az eg fele Iordult.

_

~
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19 szaz esztendeje annak a vihigot m~grilz6 dl'itmanak, 8111'd.
a mesze keleten,

a pill,mafflk hazajaban az irik,emleku
verhegyen.
:.
Golgotha.
v~gbe.ent. 19 sza~ esztendeje, hog!! milliek ~8r8ndokol.lk
~g!J
sirhoz, hoI ^
a hala es
s ameltnek
obe^
^ szeretet konnyei foly_ak, ^
1iskjara aranybl!Uikkel
e .szavak vannak
irva: :»Feltamadt t nines
itt«,
A nagy isteai Hosnek,
Krisztusnak
sirj.
ez, Ki 5zeretetbO,l
eljott koszenk s beallott a kegyetltn napsz8w.b6, hogy arril HZ edes,
fajdalmae ejszakara
megnyiljon
8Z irok
tavasznak, ^
a verbarmatos

12f)

.aprilisnak Na§Jpeatekje. S amiker ott fl'iggott a bitofan, mint rneqfagyott imadsag 5 elhangzott isteni ftjkarol II Hagy sso : =Betefjesedett= f
JOtt ^a meqvaltas, ^a kiengesztelodes ^es bekesstg korszaka, Ven 6na ...
^
~l kinyilott al szmltadsag, egyenlos~g es testveriseq
magasztos
eszIfttje, melgnek rozsaillata kell, hogy minden maqgarnsk
szivet~lelket

tJetOltse. '
Esert bond le az emberiseg buzg6 imaba merulve Nagy ..
penteken II templomi siroknal, mert tudja es erzi, h0gy ez a. sir az 6
boldogsaga es bekejenek orok b6lcseje es relllenyel1ek l'I"anykapolnaja.
De a Golgotha Nagypentekje II vilagtortenelem
fordul6 pontja
il. 4000 even at ngomta a saolgasag
8Z emberiseqet,
4000 even lit
bolyongott aa embed or1elem az igazsag keresesnek
sivatagjabe.n.
Feltuntek nagy losok, hatalssas fej&delmek, de nem tint fel sehol a
s>,asbadsag es IZ eraberi melt6sag nlpj..
.
+
Sziilettek faraok, de Rem lI>ziHetettrem ell" es szeretet, Eltek
''Wd6iOk es bolcsek, de nern tIt bOlcsesseg es vilagossas az embertseg ~lmejebell. S . ime a Hagllpenteki sir egyszerre n.egvaltoztatja
II
v11agot. Allamok, nepek, orszaqok, l'temzetflk, h6sok terdelnek
le HZ
..gyszeru palesztinai sir elott, mert .indenki mdja, hogy Az, aki
ban a sirhaa fekudt, a nemzetek Dics6segf I I'IZ emberiseq
Szabadi16j8 lett; s akl Ifj napot, lAj vilaqossaqot, 1Ij e.beriseget
·terel1ltett s
aki azt mondotta olimagar61: »En vagyok a feltamadas es lIZ elet ... «
Jezus sirja nem kodnseges
sir, hanem a dicsoseg es orok .
g}Jozelem sirja. Innsa indult 0 diadalutjara es hoditotta meg a viltJgot;
s barmerre meat, minderaltt viragvasarlUlp volt 3Z utja. Ez tl dil'.ldalut·
.8 se.
SZURt meg, tart a vilag· vegeig. 1395. eve, hOlY ez lIZ isteni'
1f6s ke..eb~ vette !! felthiadas
lobo!iojat es belekialtotta
a vilagb.;
""Utan.lIMI Kovessetek 1« S ime mpgnyilik Roms kapuja, beeresztik. "q
Host es a Capitoliuja heJyet elfoqlalia A Vlltik~A, a .itho5i bsbonat a
R~reszte.y dvilizAci6. 19y tertek meg· e,~n1astitan II fraakok 6 gaUok,
at germilllok as magyarok. Igy jott uj feny, uj vilagossag a nepek sziym.e, s igy,lettek 8% orsdgok Krisztu.ei.
De 8 Nag9pentek a na9yn!menysegek
napjava is lett. Bizony
nekunk is voltak szomorusaqalnk Arpad fiainak ebben at: elrablott,
.(ifosztott harmas berces hazaban.
N~kjjrtk is voltak Gclqothaink :
S3jonal. Mohticsnal. Vottak Na!!typelltekjeink a belso partoskodasok es
a sZ8zatios e!nyomatalo)c kinnapjain. A. mi vilagossagunlt
is elhomalyosodolt ViiflgoslU11, de rern~n!;liink a jov6ben soba meg' n~rtJ fogyatRozott. Mindig volt feltal11adas I Nagy fela·datok. nagy kotelessegek
l'Iebezii'lt~k reank s mi nemzeti bibzkeseglinklloz
ilIo ereveL es orlfel~
.!ldozassal fogtuk meg az ekeszarvat.
mint Cincinatus
es turtuk •

a"~

j.

'

12l
I·

foldet, de vedtilk is szabadsaqunkat,
vedtuk edes hazankat.
Nehez. de
fQlseges a szabadsag
utia : nag,d onmerseklet
es jogerzet
kell 'az'
.alkotlnflnyos intezmenyek biztos fentartasahoz. 'S mig QSelnk a' haremezen kuzdottek a haza rneqmenteseert, reank a' szellemi ' kuzdelem'
maradt nazank ,hlegtl?rtasaert.
l\ kulturalis haladas es ; a' nepneveles

volt az a nagy munka,

ameligel

fel tudtuk

maqunkat

Idizd'eni

a

kui-

1urallamok
soraba, mer! meqtanuttuk,
hogy minden jo. nagy es nemes
-eszme a' golgoth8i
keresztrol
suqarzik feliwk.
' .
Vallasos nepek nern lehetnek sokaiq szolqak. se tlyoriioru1tak~
}\ vallasos nernzetek nem veszhetnek
el, Numa
R6zsaja ismerte . a
vallasos
erzelrneket,
de isrnerte a jogot, a siabadsiigot is. De
Sullak:
Cstilinak nemzete eldozsolte, eltivornuazta
a haza becsuletet,
mgQ-'
iIte szabadsilgat es sirjat asta jOv,6jellek.
,- >
•

'J

~

'.

'

(

a

«5

,A Nagypentek

tehat nerncsak nepek nagiJ9yaslillHik
n3pja~'
rernengenek es felvirulasanak
is napja. Jezus sirj~b61 remelliik es varjuk 'a nepek eletenek, az igaz$ag
,~Iteriedesenek
a jog es szabadsaq, valamint , 11 magyar 'haz,a feltamadasat,
tJ8nem a nemzetck

,

.

I

.0, ev-e, hogy. ez a~,.~zegen~J ne~'~et ja,ria a Kalv,arhH,: Veri?s'
f~jj~l, csonka karral, de eros
1~lekk{d kuzdott ez eaer elbinse'gget,
'~

m.eiy keresztre
akarta tesziteni
e hazat es ki akarta oltani annale 1000
(VeS eletet. Bar. tonkretettelc,'"- 6sszez4zt~k, de el bennunk
fl' ,magyar
Femeny. hogy amint Krisztus fe!tlirr)'adott sirjab61.
ugy Iesz
teltama411,$8 a magyar nemzetnek
is. Csak ,tegye
rniu;denki
Lotelesseget
8
firisztusi szabads~g, egyenl6seg ef: testveriseq jegy~ben.
'•
"
Szabadsaq ! ,m.ily szep fogalom vagy tel De csak addig,
mig
8Z ig'a7;sag az aiapzBtod,
mig isten forveny'Zi s'z'2Ibjflk meg hataratdat.
~ihelyt asenban attar Iste~ torvenueinek
,hatarain a sz~badsag. nyom~'
ban elveszti jogosultsagat
s akker mar nem hasznara, hanem karara

'van a kozjonak, a hl'lZanak.

'

szep es aldozatos, ltli(eket In egnyugtato ez
a kert?szteny igazsl'ig gljokeh?b61 tapldlkozik. Ember- vagyok;

Egyenloseg

elv, ~ig
jsten' k~pmasa
8Z

iia9!jobb

I' Mily

...

Ez kepezi

valaklnek

a szeretete

alspjat

az igazi

Istene, hazaja

egyenl6segnek:

Minet

es

: irant,

embertarsa

8nnal tokelettsebb
tn2:pmasa az Uleta Istennek, ki adja a sZ'eretefet,' I5z
• der~okrAcia arisatokraciaje.
melij nern bontja meg l'l beket' ~s nem
z3varia meg 8.i,.igai~ egyenl6seg narmoniajat. }\zert ne a vagyon' es
?penz u,fal'l taksuljuk HZ embereket, ne a rangbal1 akarjunk
ttllisok
-~~lltemell~edni, 'hE!n~m Istl:~I,liinlmelt, hHzSnknak minden aldozatra kes~z
;szereteteben.
"
,
~

,'f""

.

TestveriSleg I Te vagy

, '.

11

fOltarnadt

Krisztus

l~')

aldott

1Jyiirpokse. 'Hi"szen (> rfl.ondotta: '",Fiacs~{lim I Szeress.etek

,f

munkajani:lk
eg!)mastl~

122

1gen legyiink testverek
l'I sseretetbes.
Tartsunk OSS7.e egesz szivvel .. •
eg,e~z 1~lekkel a· mai viharos idoben. Mert ha valamikor.
ugy most
van nagy sziikseg ana, hOgy testverek Jegyfink minden oftzes Itcdkiil.
Hiszen a haza boldogsaga
kozos boJdogsagunk;
a haza ,nyomorusaga
kozos nyomorusagunk;
a haza rOggetJen szabadsaqa kozos szabadsagunk, a haza leigazas~ nekCmk is rab,szol,9asagunk.
Ezt a kozos munkst kivanja toliink magyar hazank a husvet
SztBt unnepen.
,
S )la eljon az ido, amikor
a krisztusi-szabedsaq
fog, gyozedelmeskednl
ebben az 6sszetiport
haztlllalt; arnikor a krlsztusi egyenloseg szent forradaJma fut vegig 8Z arany kataseos ronakon,
amikor,
8 krisztusi testverisQg fog egymassal
kezet - akkor jon el JJ mBggar
feltol'Qlullas, akkor Jesz orvendefes
magyar Alleluja.
,

,
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megmentot,

Irta : RAl)vANSZKY JOZSEF.
}\mikor a fenti timet 8 »Katholikus Elet« hasabjaira irorn, tu-:,
sokan a nok koziH gondolkoz6ba esnek S azt k~rdik onmaqak101.: "Hoggan lehetek en a tarsadalom rnegment6je?"
Nagyon konnyen.,
Nem keU hozza semmi' 1J13$ csak szlv ~s egg kis szeretet.
Most be~e!1 \'allanunlc - a mostanl tarsadalom
minden moszanata,
s5t egesz:
~Iet'~ a nok kezebe van leteve.
,
'Na nezern -' 5zemUveg nellriH - a viJag fDlyas~t. o'lysr1nak.
latom ae eletet, mint azt a tildoveszes
beteget
a romlott le~egoben.'
ValClmi altalanos elegulellens,eg, Iorronqas lappang a leveqoben, ami ~ag!f .
vil,lsagoknak ve.ti elare arnyeka1. A teki,nt~Jy~k ingadoznak s barhoy,
iepitrlk, supped alattunk 8 tala]. Oluan ez a tarsadalom,
mint a vea
eserfa, amelyrlek csak a kerge
ep s varja 8 vihart, hogy ledontse .'
,oJdre. Mint az erd6segb61 a nemes vadsk, ugy pusatulnak 8 kozsze'llembo! a, nag,ylelkiiseg, HZ onf~181doZ8S, a jellemsziIar(lsag
eS az igazi· .
"Oltl~

szeretet.

'

az () gyenged
~d~!tlaSu~kaf e~ szep le~kiik~~l. ?~i,kor ,~i~~zabeJyezik ,a t~rsadalom~
8 mmden!
megerto es mmdent megbocsaJto szeretetet.
s ha a ferfiviI,iigot olHanna tes~ik. hogy az mind'enkor es min<le,nLitt m~gillJja helyet.
Ezeken

a bajokon

csak a nek tudnak

segitQni

12.J
Szuksepes elsosorban tiszta, er6~ jellerncket nevelni es adni
tarsadalomnak,
melyek nem riadnak vissza sernmi lIkadalyoktol,
akiket nern zavar meg it sors semmi valtozasa : aklk nern jatekszerltk
sajat ·indulataiknal(. Olyan jellem kell,' mint I) tengerbol
kiemelked6
szikla, amelyl2t hiaba donqetnek
a Ielkorbacsott habok; amely egyenes:
uton halad, mint ^
it napsugar
s^ szereng, egys?eru, [ebarat, hii
^ hazastars,
g6noos epa, munkas es iparkedo.
,
E [ellem szeJ<helye 8 sziv, Minl1enkinek
meg van a mags
jeneme. }\ ferfinak ugy, mint a nonek. J6 jellem HZ, ha az elvek
Gsszhangban
vannak
az erkolcsi
torvenuekke], Gyel1ge jellem az,
amely a jabal} nem tud allhatatos maradni, Van nemzeti jelJem, amely
minden nepnek kiitonos tulajdonsaqa, amelg jellemzi annak a nepnek
eletzt, termeszetet, szokasait, 1\ francia 'konnyUverjj,
udvarias, finol)J
tarsalgo es dicsosegvagyo.
- }\ nernet takarekos, rendszereto,
tiirelmes les kedelges, - Az anqol zarkozctt,
nyeresegvagy6,
igazi kalmlirszellem. A sved komoly, bator es szabadsaqszereto, A dim
es holtand :j6szivii, vandegszereto es melyseg~sen vallasos. - .Az olasz
pompaszereto,
onzo, felteken . .es bosszuallo. }\ spangol
komolq,
szereti a zenet, es eneket es raqeszkodik osi szokesaihoz.
}\ magyar
vendegszereto. baratsaqos es hos .
. ' }\ jellem senkivel sem sziHetik, azt nevelniink kell. S ez a
naknek feladata; killona,sen az anY8e, ki mindenhato az 0 kis vilaga~
ban, - a csalaaban, }\z Isten annyi erot ~s lelernengesseqet ontott a
J,loi sziv.kbe, hQgy. iizokkal eszszeraen elve, valoban csodakat tniivel~et a n~, 1\z; 8ngo ne engedje meg gyermekenek HZ onfejiiseget, de
teg'He azt, ami j6 ·QS iga,zsagos. }\. gyermek ismerje meg HZ eletnek je
~s rossz oldalat, Tanuljon megbecsilini masokat. Ne az indulat
dirigalla tetteiben, hanem az esz. Ha 8 no, - mint egy [eles francia irono
JDOlldja - nem HZ eszevel gondolkozik, hanem a szivevel
es nem 8
Izivhel, erez, hanern HZ eszevel, :_ akkor a ferfivihigot is ugy keU
atformalnia, hogy ott is az esz es jellem vigYf a f6szerepet,
IZ dtrt,alja az akaratot, ez
Igy
lesz ^
a
^ irlinyitsa eletenek minden mozzanatat,
^
jellern eren!J, mely minden ferfit IS not disziteni fog.
. }\ [ellernkepzesre leginkabh hat Iii pelda. .A vilag kezdetetol
8, pelda volt az, ami tanitotta az embereket:
A regi r6mai serdLil6 fiat
magavHI vitte a szenafusba, hogy ott bo1cs~seget
tanuljon. ()seililk is
a tetteikkel valo tanitast tartottak
a legszuksegesebbnek.
)\ nagy
Hunyadi vegperceiben azl mondoUa ket fhimik:
"Legyen szivetekben
IItyatok peldaja.
orokseg mit '.reatok hagyok: Isten f~lelmt. es a haza
szeretete; minden egyeb cssk hiusag."
l\ gyermekek es ifjusag eIe ada keH allitani a vallas es hUll
nagy embere'it; hogy tudjon toluk tanulni,lelkesedni.
}\ spirtai anya,
8

az

mikor haldokl6 ^
fiat ^a csataterrol hazavittek bajtarsai, csak annyit mondoti: "Ez a hOs az ell flam I" S ebben a mondasban benne volt
8~
anyanak minden erzese, szivenek minden gondolata ^
es fajdelma, .• \.
, .Szent Istvan es szent Laszlo valtasossaqaval
es hszaszeretetevt.!l, Hungadi Janos es Zrinqi Mikl6s
vite,r;segevel. Matyas kiraJg
tgazsagossagaval.
Rakoczy szabadsagszeretetevel,
l\rany, Pet6fi kQ(te,..
sz·etevel. Dcak Ferenc
bOlcsesegevel,
Darnjanich voros sipkasaival;
Dobe Katica batorsaqaval oly peldat nyujtanak,
arnelqen ifjusaqunk
C'iak lelkesedni tud, -,
l\ gyermek. az ifjusag ne Iasson es halljon sona rossa peldat, HI!·
a szlilo, tiszteletlenul banik a naqqapaval, vagy a nagyanyaval
S', 'ira-;
f1yukban haladatlan, ha gyermekei elott tiszteletlenul
nyilatkozik
az
apar61, a tanncrot, HZ .eloljar6sagrol, azok is csakhamar me'gengednek·
maguknak egyet-mast a sziilokkel szemben. Soha karomlo
szot . tie:
halljon a. gyermek; veszekedest ne lassen, mert ezek durvava
teszik
8' lelket, Szoktsssuk
6~zintessegre, jgy lesz beln!e eros jellem,
! '.
KiiJ6noselt II tarsadalmi ~Ie·tb~n . az . osszejoveteJeken
tehetik
meg a' nol{ az ujjatererntes IHlgM munkajat.
lb a gyengedsr.ivll. szep
lelkii no ne enqedje, hogy a ferfivilag eloUe ketertelmu, sikamlos beszedeket mondjon. 1\ vallast ne engedje ocsarotnt,
sat keljen sikra
anuak meqvedeseben, mint . az .az urlno,
aki elott egy fiA't8I~mber
wgyancsak dicsekedett HZ 0 vallastalansaqaval,
mire 8' vallases uri- nO'

tet6t61-falpig

vegigmerte

a fiatalembert, Megzavarodva

kerdezi a fiatal-

emlJ)err;'mit nez 'raitam oly naqgon asszoauom v : :.}\zt nezern, hogy'
milyen az allat ernberi alakban, »Kemeny, de talalo valasz, l\ n-outk
kell raszoktatrH a ferfi vilaqot lelkiik kotonos berendezettseqenel
fogva, nagy megfontoltak legyenek beszedetkben.. ovatosak tetteikben,
batrak meggy6zodeseikben
es jellemiik' ol!j8n legyen, mint 8 Libanou
cedrusa, hogy rnlndenki elrnendhassa roluk i ez az igazi iellem.
Napjainkban
van nalunk naqucu sok eharitativ eg!l1et. kong":·
. regaci6 es mas j6tekonyan munkalkodo egyesUlet, kelt, !logy ezekben
sok szo essek a tarsadalom mostani bajaina'k megsziinteteserol
S aJlok
teljes ref.rmti~i6iar61. Ne eleqedjunk meg II jotek.onykodassai,
arntt
~~klm esak festett tuznek, raketansk
tekintenek, hanem
legyen llZ
lisp, me!!! meiegitsen ts ~ltessen. Hiszen hten a n6 sziv~t .ugy 01kottll, hogy azt a 'Sze,retet termofofdjeve tette. l..elkeket kell megmeJteAi,. missionariusoknak
kell lenni, hogy azt a dorgo, minden Step ~
ft~m~s irant k6zoliyos' ferfi vilagot megnyerjiik HZ eletnek, It tlirsad8~
Jomnak, a llaz8nak. Cseledeinket er.gedjuk 8 templomba es ne vonj14k
el o)let a vaillis gyalwrlatat61. Ne tiirjiik,
hogy
erkolcst~len
bes.ie~
d.e~kel megfert6zzek .a csaltidi e,let tiiZta l~veg6jet es megmergezze~
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-gyermekeittk artatlan lelket, J6 peldava)
neveljiik 6ket tisztessegre,
beesuletes eletre, s skkor lesznek .nek,iink is szent
Ncthburqank
es
szent Elekjeink.
Tegyenek meg a nok minden lehetot a tarsadalorn
'megm'en~seben s ha ell~rik azt, amit }\nthusa
mondott
fianak,
aranyszlij .•
cuent Janosnak: »Fiam, addig leszek boldog, mig a becsiilet
utjall
1lirsz 1« akkor meqtettek szent kotelessegUket
es a -tarsadalom niBs
lesz, mint rna. ,
'
j

...................

"'

"

-

:

.

.. -,. .
IFJusAGiJNK. ·"'. ·~·""··<C·~G·
i • :1.• .1":;d • ~
}
..

'j

}\z

_.Jf

•

.:....~••:..•••f...

:

elsoaldozok,

Boldog pillanat I [ezus eloszor oleli IDagahoz ali artatlan
lIyermeki lelket. Romtatlan .szeretet melegsege ared a gyermeki' szi ...
vekb61 es a bunps f~l~ittek hidegs~get is foimeiegili.
,
Mintha 6 Szentseqhazat 8ZHZ rOefl' szaz Ieher galambocska,
yenne korill. ugy repdesnek fele a gyermeki tiszta vagyak. Mily bol.dogok a sziil6k, akiknek keblen ilyen hofeher viraqok n6ttek I
Nehany gondo:latot kozliink itt, hogy ezek a szep Qrcik valo:ban 8Z egi eledelhez meltek le~yenek. ...
'
1., A szUlok sokszor beszeljenek gy~rmekiiknek ,!iJ;rQJ. a naY!I
'Szerel1cserol es kitiintetesr61, hogy I:1Z Ur Jezus sziviikbe
te~., Buz.it-,
sik gg~rmekiiket,'} bogy' imadkozzan •a j"G 'st.. !lJ.!Jonas ~s ,s~.,l'aldoza,,,
kegyelmeert. Igy egyre job ban ebredezik 'bennuk a vagy es alig. var-,

jik

aldozas pillanatat.
,
2.; Szep kis peld~kbal\ tarjak elejUk., hogyall kes-zitsek
szivuket [ezus fogadas~ra. Meghato szalez! sz Pereac escte. ·Mint
~lso aldozo eszrevette, .hogy biz 6 nagy on is ,ltirteJen, hevQlekeny es
konnyen haraqszik meg. Elhatarozta, hogy mtgt¢kezi
magat es a,ddig
Bam l1yugodott, mig szelid lelkiive nem vall.
2., VaJahiinyszor SZ, misen vsnnak, foglaJjak be irmiikba elseaId'ozo gyermekilket; De necssk' imaval, hanem j6 p~ldliva~, i~s
nak rajuk. }\ jo sziiio egyiltt aldoaik gytrmek~vel.
Han~ csalad b~k~" .
:jet adta mar vissza az elsoaldozas 1 De nem is lehet az .t:niskep .. Jtz'
artatlan orOfntol aradoz:6 gyermekek , bolgodsagaban , csak Krisztus ve1
ttben megtisztult szuloi szivek vehetnek reszt,
.
11.• }\z elsa aldosasi ruha ne Jegyell divatos,
botninkozt8t~
iVildgi ruh". mel~ a szi1lok versengeser61,
Illusagar61
bd;zel,
hanetn
./flll,; ruhtl" mel!il~![l ke,r·eszlLi)· romiatlan Dram slug.arzik felenk. Tiik':'
1:1 SZ.
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l'eZze vissza 8 Rap sienfseget

as

meIt6silgat. Tanulia ~eg
lelkiisrneret
tetszik
Istenftek.
csak a kulson jar' esze .
.,
11 sziv elokeszitese esak egy kis rnaqaba szallassal
lehet. A
1ulcifra rulr21 pedig'se nem melto 8Z egyszerii gyermeki, lelekhez,
se :
•• m afkalmas szent erzelmek folkeltesere. Mintl egyszcriibb es VOR,-,s6bb az, elso aldozok 6ltoz~te, annal el6kel6bb es hatasosebb.
5.
el~oaldoza; .nap'ja leggen iinnep,." de ne u.gy, hogy meg
OZ, na,. leromboljuk,
.amit ae Ur Jezus epitett. Mi s:z6takozzunk el az
.ls6 aldo.zo):tk81, hogy e sz, napjuk bin. nelkul, szent oromok k@z5tt
1eljen. Ha ajandekra jut, le~yen az' melto . 8 .nap szentsegehez, f.?s· emItkeltesst
6ket szent igel1eteikre. .
'mm.
8 gytrmek,

l'l

szentseq

bogy nern a

ruha, hanern a tiszta
H8 mint dtvatbab jon 8 gyermek aldozni,
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1\ Kath, Lege'DY,egylet kOzgyiilese~
',. " , \,TUkari

~esz8molcS.

(Folytata~.)
,
UgYll1I 'ez tv"'okt6ber';h6
,l(i)~,en' jott,Unk oss$e' ezen erte~ezletre II Klr, PArt nagy term~ben es ezen e"fe~ezlet hatarozott . 4116s
Joglaloonak 8~Ott kif.jezest 8 mellett, hogy a. Kath ,Legtnye,yletet
megalakitani 'kivanja; Ugyan ekkor egg tiz tagu "s;!:ervez6 bizottsag
valas.ztatott _5 utaslttatott, hog!! 8 szervezesl munkalatoket
es az alalit49 kozgyliles .16kesziteset haladektalanul kazdJe m.eg.
Enn szervezo bizottsag erkolcsi kotelessege tudataban' ipar-.
k&dott 8 rea bizott Ieladetet a leglelkiismeretesebben
elvegezni, amrnek befeje.ztevel 1-1;23 november ho 18-8ra kitli2ite HZ alakul6 koz":
Iyiilhti 'ami ige!'1 sz~p erdekl6des
mellen mel'.is" tartatott, Utana
a!indjart meg is kezdod'ott HZ legy~s,uleti el~t ,S pedig '~. ml,d.en ,helen'
'i'h!"

lIetiden e~te tartott tud(}manyos. eloadalsokktd. \.
.
Munkal1kban oria'si 'ahaQaty' volt a ,helyiseg-ker.des, andt ugll
sikerillt megoldanuJlk, hogy megkerestuk a Ker. p·titt nOQytiszteletbell
illG elnoket, Wollek Ge2a urat, aki volt szives veliink a part amMgy
II sziikos helyiseget'megosztani.
Ez azonban nem sokilig tartott, mer'
~,part.llk sziiksege leven a helyisegre, tovabb azt, rendelkttdsilnkl'e
..em heesajthatta.
Pillanatnyi zavzrunkban a I~gkozelebbi tastveriinkhiz
II Kith.
r-

J,{orhOz fordultunk,
dott s~gH~eqii~kre

amely

I~nni,

megertve

panaszunKat,

,I

keszseage1.

es' id~!glenesen egy }iiS .szebat

'

,

iparka-

.res2l'iinkre 6tJ;~nql!dldt. Ez' A!att tagjairi!s: szama fdlyton novekll.dett es . a renc:f!4!!,lke:.i,
zonni(re ~J'llo heiyiseg l~icsinynek bizonyl.tlt
.
.1

12T

'

Litva heJyzetUnk tarthatatlllnsqat,
ujb61 megk~restlik
a Ker.
Part vezetoseget e kerdesben es megallapodtunk
abban, hogy resziinkre a »Szolnok es Videke« szarkesztoseget
egyilttesen
korlatIan hasznalatra atengedte. Igy v~gre a helyiseg-kerdes
- bar ha
szereny keretek kozott - egy'elore elintezest nyert ugy, hogy miiko ..
desiinkben mindezideig zavar nem allott be es remeljilk, hogy ezak
atan meg' unal kevesbe fog.
(Folyt, kOv.)
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EGYESOLETl ELET. (1"

11 lll. rendieknek
apr. t6..~n kods sz. illdoZ8suk lesz a
. tel 7 erai nagymise koeben. Utanna 8 szerzetesi foglldalmak unnepi~yes mtgujitasat vegzik a ferencrendi at yak es testverek.
11 ferfikongregaci6
jeloltjeinek fela"lltalat ma] 8-an 8Q'kozli' papasztorunk.
}\ jeloltek Ielavatasukat irdsban vagy a kongreg.
'Dyiilesen kitett ive« kerhetik aprilis 25-ig. Gyiilesek lesznek apr. 14-e.
*5 apr. 28 ..80 este 8 orakor. ,}\ tanacsgyiiles
aprllts
25-en este 6
.orak.r dont! el, kiket avattat fel. l\kik onkent nem kerik felavatasu ..
kat, azok 8 tanacs marc, 24·iki hatarozata ertelmeben tovabbra is jeloltek maradnak, A kongregalci6ba jelentkezni lebet Irasbsn P. M.or
t>rezesnel a plebanian vag~l a gyiilesen a kifektetett iven. (Konstantiniskola).
Dr. Prohaiszka
Ottokar hazaak n'agy piispoke aprilis 26,,30-ig
'qelkigyakorlatokat
tart a uri b61gytk kongregici6jatnak
a vartemptomban. A beszedek sorrendjere es a re.zvefelre nezve felvilagositasokat ~r. Saghy :Sandor vari ]el~esz ad. Este 7 orakor a fe.rfisk szamara is lesz naponta beszed. ()rommel
varjuk 8 nagy vendeget,
mert bizton remeljiik, hogy szavai nyo.an
sok lelkesedes iangol tel
4S sok lelek merit erat a bator es meggy6z6deses katolikus eletre.,
11z IglcSi diailcok c. diaktortenet eloadasaval uira bebizonyi• . totta 8 Katk. Legenyegyiet.· hogy nemcsak lelkes, .anem
telletseges
-es a kozert aldozni is tud6 tagjai vannak. Marc, 23-an kedves emlekii
-estet szereztek 8 Varosl Szinhazat megtolt6 szep kozons~gn.k.
A
.szereplek megvalasztasa es betanitasa Gdndos J6zsef tan art dleseri.
Min,denki j61 jatszott, de a buesu fellepesilkllt tart6 Varg8 Peter es
'Gege (Gojzer Geza] szereplese mar tobb volt 'mint miikedvele,
Onk~ntelen valtodott ki belaliink: milyen kar ilyen jeeroknek
tavozasa I
.Odroblna [anosnal kiiHinb t6t csaplarost alig kepzelhetfink el, Talpraesett volt minden szava, mozdulata;
talalo es hil [elmeze, .melyet
I

,

..,

J28

Varga Peter onmaganak teryezett, A polqarrnester nehez szer@pebelt
[ol megallotta helget Gege is. Mint a regi .vagiisu apa is nagy hatast
ert el. Kirschner Annuska kedves biijoss~ggfll jatszott Evike szerepeben. Csengo bangjaval nagyban hozzajarult, hogy a regi diak vilaqba. ereEtiik magunkat. Kaszner Laszlo a megtestesiilt
pedellus volt
Pall (Jung'Laszlo) es a tari~ri kar a dhi.k vilag jo alakjai. A. telsoke-'
.rsskedelmi iskola zenekara Breuer tanar vezetese alatt kiil6nosen
a
s~iinetek alatt lek6totte a kozOnseget .
.,
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PLEBANIAJ HIRE,K~
'f

Elokesziilet
a bermahisra.B¢rmalas
lesz : majus 6. Abony;
malus 7. Tortel ; rnajus 8 Szolnok; rnajus to. Mezt\)tur;
majus
11
Rakoczifalva : malus 12. Tisaafnldvar : rnajus 13, Csfbakhaza : majus
14. Szeleveng : majus 15. Csepa : maius 16 rriszaug;
mejus 17. Ujkecske ; rnajus 18; [aszkarsjeno : malus 19. Tiszavarkonu ; majus 20.
Toszeq : majus 26. Pereg; malus 27 Dornsod : maills 28. Alsoadacs :
majus 29. Kunszenrniklos
s,to, [elentkezni lehet apr. 5~t61 rnajus 7~ig
Akik eleJ11i vag!:} mas iskolaba [arnak, azokat hitoktHtoik irjak
be es
vesaik tel. Akik iskolaba nem jarnak, azok a plebanian [elentkezzcnek, Akik nem Szolnokon sziilettek, hozzak magukkal
keresztleveluketo A =berrnalevel=et
rnindenki orizze meg, mert e nelkul nern bermalkezhat. Bermdlkozhat, aki 9yont es aldozott
es leqalabb
liz,
eves Csak egyszer szabad bermalkozni. A berrnalas' szcntseqet
csak
halalos bunt61 tiszta lelekkel
vehetiuk tel. Bermasziilok
lehetnek, a~
'akik bermalkoztak, b) sernmitele egyhazilag tiltott .egyesi.i1etnek, vagy
tarsulatnak nern taqjai, c) akik .nern botranuos etetuek:
vadhazassaq,
stb. Bermaszslsk nem lehettiek: a. sziil6k, haaestarsak, kereszt sziil6k~
No csak leanunak, ferfi csak fiunak .lehet bermaizUl6je,
Egg' csak
egynek, legfeljebb kett6nek. Bermdldsi oktatdsok apr, 19-en es 26-an,
meg majus 3-an [vasarnapokon] d. u, 2 ~rakorlesznek,anagytemplomban_
rElsoaldozasok
sorrendje.
Apr. 19-ensiposteri es· templomteri lskolak. Apr. 26-an ~Konstantin es ~asarteri iskolak, M$jus 3~an
baranY-,uti, abonyi- uti .es tiszajiartl iskolak. Mindig reqqel '0, 8 orai
szentmise alatt,
11. fogimnazium ifjusaga 8 szokasos
lelkiqgakorlatct
apr,
1?-t61 19-ig tartja'i:J varbl"n.
, \
.
, .,$.pr:
saornbaton SZ. Mdrk napjan a' buzaszlnteleSL
kormenet reggel fel 7 orai sz. mise utan indul I nagytemplom~61.

25~en

y

,12t

.R SZ. lltin8-.o1'tar korvillanyilt SZikl'a Tivadarne. Horvath Mihalyne
es HZ Uri Holgyek konqreqaciolanak
2 tagja egyiHtes .adomanuahcl
:kes,Zitette Meagyessy Geza, Isten ftzesse meg I"
",'
l-~pun.l$: cimlapiat es f~jlec~it. egg kivit~level, Brassay Karoly
fOgimn. tanar, festomuvesz tervezte. Foqadja ezuten is halas koszoneliinl(et.'
~
1{ 'szolnoki Iparos Dalkor f. ho 1.en 'lezajlott mfiveszestelg€rot '8 teljes .eJismeres es dicseret hangjan' ernlekezhetunk meg.}\'Z 'aJig ket eves dalkor az e'ddlgi 't6t'pe < sikerek
utan ' -ezen 'HZ esten
vilratlanul' hllf1'll'mas fejl6desro! tett bizanqsagot. 'Hangallyag tekintete'herr e, dafliai':R~p~ssege' 'a leqszetlb,' rehleriyekre
jogosit s a varhato
, eteamenyes )'nn'kOd'Bse' a tagbk szorqahpa't,61; ~s aa- oktatas :alapossa, gaMI tfflgg t~:upan. _!! zsufblt Haft tapsdlfa 'vegig 1'1 kiltno ttfUsor iiiemelk~li6 :'~za'n;ai¥:~'Vig'hen'd're. urnak elbUvo16 csello-jatekat, SzekelyhitlJ ~albb miHresii', iong(')i~-kjseretevel, tovabba Maczek' Erzslke
;'opera":'e1ie~.esrI6 ei Miho. Ein6 chektan,ar enel:ts~ain~df: 'Ragyogo mil'v€~zetUket csod'a:f~1Unl{ ~s' 'elismeresunk , kiseri. ~ Szilagyi &ezso
varosi-Iro 9!JUjt6 hatasu f!r~del'l'ta:k6Item';m!:level, Vidor ]ozsef gy6ng6r{~' nmiepi besaedevel m'e'l'g 11!iomolrat 11agyott lelk~nl{be'n. ~ A
'J(~nyi' Ere~iet altai bef<lllltVft
vezet1ueIt «fnukedve~6-nyol<;:'as» enekszaraal meqlepetesszeruen hatottak es zaios tapsot erderneltek ki. 1\z esteiy rendez6sege:
KISS Karoly ei!10k es Gojzer Geza titkar
"zet~sevel kiyillo ~rzekkl2l es Iaradsaqot -nern ismer6 odaadassal
keszjtette ela' a valoban rnuveszi ertekke! biro musort, amelq erkolcsileg es a'nyagHag is meqhozta a kivant sikert. '_ A karoket Kovacs
, Belli kllrna?m vezenyelte -dicserendo modon, a tole meqszokott lendulettel;
[a.]
, ii'
. 11 Mav
Segedtiszti Olvas6kor 1925 marcius h6 29-en
tartotta tisztujito 1<5,.E9yilleset. Elnok lett ujra Konzegi Lukacs, alelnok
I,ett ~ujr'a DQm2 Janos, titkar lett ujra Matyus Janos,
penztarnok ujra
Sori'koly Sandor, jegyz'6k Szarvas [ozset e-s-Scholcz Lajos, elJenorok:
Bl}dei Sandor, Szao,!), San !1or" Nagu Lajos, Sz. Varga J6zsef, korgazcla
Szabo J6zsef. Valasztmanyi tagok 'lettek ~ Horvath Alajos, Kadar Fe" renc;i~R~'ike~ 'jozsef, 'Ko\I~,GS'Janos, Bagi Balazs, ArdeJoan Antal, Tassi
J6zsef, .Turcsanu!
Gyorgy.
Sornoqgvari
Gyorgy.
Tarjani
Istvan,
SzAttlviszga16k: "Lbsonczi
Bda~ Nemeth (iyula', Szekellf [ozsef,
't1Po'gdi' Feref1~, Sza:b6 Istvan, Dalk6 I~tvari, Sipos' 'K~roly, Kovacs
'lst~ah;' Milothf F'erenr, Turcsanul Mikl6s, ',Boros Lajos, ,Klein :Mor,
"Ve-1mes" jenO;' .K:onYtarnokok: 'l\ndrasii rranos," Balazs' Ferenc,', Buczk6
"11ozse/filR'etRes ct'yuJa. lorbi~ottsagij,t8gok : B@di Robert, M·atyus M,ihl}ly.
:rurcsiriylllGo,rg41~:l1tog.i'< Fel'emt, A 'tisztikar mU1nk'ajara Isten', ~Hd':sat
kiv;{jnjuk es szep mukito'e'gU'khOz kltarftsl!
i
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KIVON.AT.

UjsziiUittek:
Lakatos Erzsebet leilnya lren, Fancsali Janos es
Vale Maria fia Sandor, Mathe Erzsebet leanua Katalin, Kovacs Mate
es Szebo Maria leanya Margit, Geese Imre es
fia Imre,
^
^ Kiss Maria ^
Balazs Ferenc es Szerencses Maria leanga Maria, Olajos Lalos es
Molnar Margit fia Laszlo, Henczel Ferenc es Pogany Lidia fia Ferenc, ,
Muranyi Mihaly es Dorogi Rozalia fia ·Mihaly, Szucs Mih~ly es'Sze'^ Janos. Horvath Jo^
berenyi Borhala Ieanga Maria, M.athe Katalln fia
zsef es Marnicsek Erzsebet l,ean'!:Ia"Erzsebet, Miskolczi P·itl e~ SODS
Rozalia leilnya Ilona, Bartha Gyula es Balazs Margit fia Laszlo, Gyurko
Luczia fia [ozset, Redey Istvan es Tursi Erzsebet fia Bela, Barab*s
JanQs ,es Tarjani Maria lanya Terezia., Torol( 'Sandor es Paler' Bor-r
,bala leanya Erzsebet, Biro Ferenc ts Gonclol [ulianna
leany. 1I0nn,
Kiss Erzsebet fia Killma~l, Karmazin J6zsef es Szabo Juliann •. lanya
Magdolna, Fanesali Lajos eS Biro ,Erzsebet .fia Lajos, Mihalyi Ferenc
is Bede }\poll6nia filii Las'zle, lmre Isfva-n es Kal~an
Erzsebet hinya
Erzsebet, S. Papp La~zlo is Hasznos Katalin lanya Katalin.
Haz~s.agot
kot6tte~:
dr. fontanyi Sandor es Bedl }\ranka,
^ Putnoki
Balogh Sandor ^
es Koncz Ilona, Feher Janos es
Ilons.: Vigh'
8alint es Kardos Ilona, Bezso Mihaly es Baranuo RO.lH.
.M.egbaltak:
Levay Peter 30 'vea, Bagi Andras 2 honapos,
Szekeres Anna 82 eves, Bozo Erssebct 4 hOnapos, Lenhardt Magdelne 70 eves, Kovacs Viktoria 33 ~ves, Barcsik [ozsef 7 eves, SEabados Imre 68 eves, Farkas }\nna 94 eves, Feher Pereac 57 eves
Hires Imre 19' eves, Luzsangi Borbala 6 hsnapes,
Mo(Ha [ulianna 5
hetes, Kiraly Maria 25 eves, Gpurko [oasef 2 hetes, Marczin Marfa
60 eves. Munkacsi. Marton 87 eves.
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SZERKESZTOI
v~ti

IrcSink;nak,
iinl1epe,ket

terjesztobiknek
kivanunk.
.

4. ....••••••••••••

__
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.

OZENETEK.
es olvascSinknak
.

boldog

hus-

, }\ki" nem kapja a lapot, kerjilk jelezze, hogy utana nezhesslink 8
bajnak. -,.M.~rgelod6.lgaza
van, hogy a gyontat6szekb~ csak pap tilhet
, mas sankl, - U. I. TU,relt;net kerek. ~ Feliilfizett~k:
Vekerd~ Boriske (Nyiregyhaza) 32000, Hhlralch J6zsef (Szolnok) 32000." C~ol1lo'r
Irenke 6000, OZV. Deb os Mihalyne, 'Budapesti Kat LegenY,egylet 4000
:t{-t. Koszonet
Folqt, -. M,indenki : s~ere,zz~m egy uj ~h),fizet6t f
K~rjilk"
hlitralekos tarfozas(})·k, klegyenlitese;t.
"
,)," ,!.

erte.
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SZLEZAK' LAsZLO
HARAN6-ERCONT6oE, HARAN6FELSZERELES ES
HARAN6LAB6yAR

VI., fRAN6EPAN-UTCA

BUDAPEST,

77. SZ.

(sAJAT HAzABAN)
TElEFON-siAM:

Az 1900. evl parlsl

A nyugati p. u.-tol in9ulo
BUR vas uti ,,6rhaz" megall6hely.
A. B. C. J. kocsik.

tason
szamos

egyenruhak es uri
divat....
oltonyok
iegpontosabb
a legszoJidabb

kiszolqa lassal es
arban keszulnck

GULVASNAL
I

(Maria- utca).

'Oleson'

vllag-,

az 1921.

as 1928. evl vas- es gepipari

Mindennemu

.'3

132-62.

es

arangeremmet
egyhazi

kiaHi-

kitOntetve.

elismerl>

level.

Dillamos s:eemz(eseRet 125
[auttasokat
9yous4n
es
. pontosarx es~ko:eol ssottd
aeak mellett

Medgyesy

Geza

5seeelo, Oeeeb-~tca 2385.
Ug~anott iss6(ampaK es
cstllaeok Rapf)atok..

sa.

Izte ses en

egyhazi es mindennemii

nyomtatvanyokat
VARGA JOZSEF
---;

villanyerore berendezett konyvnyomdaja keszit

S zo I n 0 k 0 n.
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j>RPP FERENC
-

elektrotechnikai

Varl'ogepek es ar,ammer6orak reszletre

Kuhinka 8S Halmaqqi

Uri

ruhak

vallalata,
is kaphatok.legujabb

divat

szerint

SZOLNOK.

Uveq, porcellan, larnpa, kep
keretek, tablauveq esalpacca
evoeszkozck

reszletre

is szovet kelrnekbol. Rllanda szovetraktar

nagy raktara

Telll'fu 201.

Ffiuzlot GerolD-utea
fllukuzlot BaNlss-utea os bapary-utca sar&k

nagy valasztekban.

(KindlovilS- bazar).

Szolnok Baross-utca,

M. Nagy Istvan

Cs o llak Ferenc

cipesz mester elvallal mer-

rofos

h~k utan

Szolnol.

meqrerrdelescket

a legmodernebb kivitelben.
Katona-u. 2171 sz. -:-

" a.'Ut·'0 d;el:heto
Ber

megJeln-

G 1ii c k Kalmannal
* * Baross-u.658 sz. * *

I

es noi divataruhaza

Leg

0

torras,

viztoronnpa!

szembc:m:.'

I c s a b b bevasarlast

pontos
figyelmes
kiszolqalas.

}\ legjobb
_. 'dpot

es leqizlesesebb
es csizmakat _.

Szathmaru

Matyas

modern cipesz
ta"ng:os arban.

keszit jwGorove-u.

J:o:ttQ.:O:O:I:tQ:O:(J:f)OI

JU:O:UO:Q:Il'():Q:(~

...

.

H i r d e t e s eke t elfogad a
)(iad6hivat~ a plebanial'l. }\z uj neg-yedevi
e16mzetes marad 9000· K. Kerjiik terjesztoInket, iggek.ezZ'en~k uj elofizetoket gyiijteni ..
-

Jl anrkeutesert

.. kiadWrt ftid&:.

P. Majsai 140r Ofm.

.'

tiiTBUZ6ALMI

ES T ARSADALMI
.

II. evfolyam 9. szaJU
1925 majus

Szerkeszli :

Szerkei>ztosell h kild6hivlI,kl:

P. l\lajsai Mor ofm.,

ho 1.

Tarssaerkeszto

Mltgjt:lsllik mind8D hel. OS15.

LAP SZOLNOKON.
For811mndi pl8baRla $zuluk.

:

P. Raffinszky Bomuald Dfm

Kiad6tulajdones:

.

Fmncrulldi zarda. Szo!Rttk.

Vequetek a' Szentlelket !
Mennyire
erezzuk. hogy hilinyzik belolunk! Mintha
tikkadt mezo lennenk, umr sohajtozik lelkunk az egi Viqasztalo utan. Csak a mezo Ielett diadalmas
pacsirtadal
harsog, benntink meg faj6 urcsseqek, ijeszto sotetseqek
'kQvalyogrillk.
Nines igazi viliigossagunk. Sokunk felett toluton .boron qos fgbe vesz a nap, amelqikbol
az eqt fen!) sugarzik. A keresztseq alkalmaval belenk tiltetett viragok. el~
sargK'lnak: ta vol jartunk Eltetonktdl.
.
Az eta vizek csoboqasat regen halottuk.
Pediq csak
hibisuk is megittasit.
Inni meg alig ittunk belcle. Csak
.yilna mar meg, az Eloforras, hogy lenne belillr61 C>ntO'i

zORk ..

!

Tilzunk sines, ami lingok at lobogtatna
benntink. l\
regen gyujtott talan mar parazs se. Kihiiltilnk, Iazuak. Oh
beh vagyunk HZ egi fOlmelegedes utan,
.
Nehczkesen d6eogiink az elet utjan : nines kenetunk,
amitol viqabhan [amank, Ugy ott a melgen ontsd ki bal,

1,

I..

Ara

pelciallJJOllkint

I

1500 K. Negwecley ..e HOe. K.
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zsarnodat, hadd erezzuk. hogy leikiin k kivinigzott
j'irag,os jokcdv orszaqo d jele, £I szentek kivaltsaqa.

Oh jojj el Szentlclek

toled.

.

Istenl

* **

,

Boldogan varjuk a Szentlelket, de gyermeki szeretettel es tisztelettel koszontji.ik ~pos~oli Fdpasztorunkat
is,
^aki altai ^a Szentletek rank szall, Nagy, nagy ororn nckunk,
hogy 0 hozzank jon! Oh mily szcpseqes a bekes Iejedelem jotte. Ujjonqo
Iclkek
onkentelcn
rajonqasa varja, '"
foqadja, At~lat, Apostott, lelki ·Fejedelmet varunk : a gBermekek , a katolikusok
es az alazatos hivek szeretetevel
sietunk elejc.
mm .
......

fr .. ~

"" •.....................
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Dr. lie b n e e 1a no s,
Szo ssoru airt hcs ott a taviro : ml:'ghalt Pressaneneban,
olasz
feldon H snlnoki
Iqitelft f6J1endiile,enek'
egyik utteroje,
a szeretett
Mllki bdcsi. VaJobn
bekovetkezett
rajta, arnit a zsoltaros mond: Hazad Irant nl.o bu~g6silgom meqemesztett
enqern,
A kommunizrnus
ssomoru napjai utan fat. P. Bacsich
Metod
meqhivasara Hasz Brokard ell Hars Agoslon karmelita at!lak tartottak
Szolnokon missiot t 920 jsn 10-18· ig. K illonClsen P. Hasz
ISrokard
beszedei 'rt~k el fl~~HJ hstast es Bok lelket bekitettek
ki Istennel.
Jan. 17- t61 .20~ig Hanauer
Istvan megyesp'iispok
ur maqa is' itt
volt Szelnokon is a missio] befeiezo beszedet is 6 mondotta,
Ez a sz.' rnissi6 kudlQ foltorJli a talajt es takasztotta ki a lelkekben II szesb ell! Yi1gyat. Maqyhpiispokiink
eszrcvette,
hogy
a
-szolnoki hivek lelke szlvesen hajlik a szebb katolikus elet Iele. Azert
a ferencrendi atyak segit!'l'g~re munkatarsul es a szolnoki uj temp10Dl folepiiesenek
rugszervltZesert
dr. Liebner [anost kiildte puspokl
biztesaak,
Liebner 1920 jan. 26-an foglalta e! uj nHasat, tebruar 5~en jott
hoz28nk vtgJeg. Miikodeset· igH irja le a zarda tortenesze:
. «Napenkint reggel 8 erakor misezik, vasar es unnepnapokon
fel 1.2 erakor.

C

13i
szorgalmasan gyontat. Vasarl'lllpoPikint, urn k,UlonbeJI 'flflrlf1J!>nspokon harem predikaciot is mond: reggel 8 orakor a katonakaak,
feI 12 orakor az uri k6.:zonaignek es dilutlin litania el6t~ II polga,ri
hiveknek, Eloi!daS3 kelleraes, beszedje mindeakor tartalmas. Enqedelmet ker az tldministratortol,
hogy nagy hojtben szerdai napokon
e!JYegy szent bes~edet moadhasson. "imnaziumbalfl
megalakitjtl a j'Y\ariakonqreqaciot, nem ki.ilonben a felnot1 leanyok es az wri n6k konqregilciojat.
Megalakitja
a Ioqadalmi
ternplornepito
bizottsaqot,
Ti)bb
eg!Jesuletben Ielolvesast, szabed elondast hut; szoval nemcsak a hitelet, de a tarsadalrni etet teren is mindenutt tevekeny 'reszt vesz. Az
intelligenci21 es a nep rajong erte I Egyebbkcl!nt tudemanqosan
kepzett
Naponkiet

pap, buzgo pap es uri ember.«
Ez okozta iDajat. Ennyi oldalu munkat 6 se birt soka, 1922 elejen mar mutatkozik
beteqseqe. 1912 oktober 8-an veglegu.Jl
elhllgYia
Szolnokot, bogy egasf:seget helyrdllil~a, de hljtlal9m OIar kesoJlll.
Ig.min nagy vesztesequnk
az 6 halala I Hiszen a legja,vakorbaA
~vozott to(iink, amikor meg igen rank f~rt volna OI<tlliQ, buzdito szan I
Mikor meqemlekezunk 'rola.. kerjuk
kcdvel niveinket
fogJaljak
imaikba, ^
SZ. rniseikbe nernes lelket, ^
Es ^8.7.t hiszflk, utolso 6hlljat akkor
teljesitl miaden szolnoki, aj,tlidon alkotdsait mtZbUJiili ^is ^
til munkdban

uiodeiva! karoltve dolgozik l
Iste~t.!
mutasd meg neki erszagodat,

hisz ert12 aldosta

eletet l
mJllll,

~•• :!:!
•• :!:!
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1\ szolnoki

szent Ferenc-rendi

plebania

templom szoszeke,
J

Bemenet ^II ternplom hajojanak jobboldaJi falan van emJ rernek
iparmaveszeti ^es szobraszati darab, ^8 IIzosdk,
melgnek my·yeszi ertelu~ orias~. GyoJl!!loru alkotals. a tok.k6-miiv~szetnek, .rncl~en a kOJlWnyu es folyekony, laza es tekervenytls formak, mint a stil ietlernvonasa feltal6lkatok, d. dek.racio es csiny tekintetebea
is elsorendu
.•

'

marernek ezen szoszek.
E szosztken a muter IZ '0- es ujtestamentumot
abrilzott. alak ...
jaival, }\ szoszek nigy kiugro reszeben helgezkednek
el az egyh8z;~
atuak. S ilyen 8Z itt lathato snut Gtrg.ely",apa
a fOolta;rnl szembn
a fal k6zelebe~ kettos kereszttel 8 kezeben es 'fejh
a tiarBval. Mellette van !Zent Agoston, ,szent Jeromol a tanyeralaku sivegevel es
vegiil Chryso~tf)mus, vagyis aranyszaju szent Janos. Elokel6. mozd.latu, lokos t~ldntetu alakjBi enk a szoszeknek. Finomlln' vannak mo-

tlellirozva

es v8stagon anmYOZV8.
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Eeck l{ozott

dornbormu relief alu~zolas,(')k ll)that6k harem rnezobe'f'l • .,A' ki)zepso 'mez6ber.1 a^ rezki1!.j'Ot abrazolta a^ szobraszkello
u!iJiJes
mozdulatu
alakokkal.
'
A bejarattal szcmbcn leva mezan
rnodellirozta a szobrasz M.o~
zest, Cimini a sziklabol vizet f'ekaszt. Itt.a szobrasz Mazes alakjat ernberfeletti alalcnak abrazelta,
mint MkheJ:8ngel6
a prOfetait iii.
^
^ sixtusi
kap'olhBban,
'

A harrnadik rnezoben uibol Mozest modeilirozta
a tizparancsolat
tablalval,
arnint az egek Uranak halat rnond.:
^ sz'osz'ek alsoresze kecsesen van bdejezve
^ raita' abr'azolta
11
es
a szobrasz a f61di bold6gsago!; I1Jely' az angyal arcarol
sllgprzik le •
A sZ0szek altajan is Moi~s'; 6festaniel'ltum(
i~ival6 okos' "alakja
hHhat0, mint a keresztenu katholikus vallas else hfrn.oke es .zonoka
ai oszQvetsegben,
Az ajtotol jobbra es balra kef ahgyal tertia a szoszek baldachin':"
jat grati6tus rn~zdu!attal. A' t\H~nge~et kel!emes' lrek: 'szine!Jen IAtjU'k
,8 vastagon
eziistozott szcnt Lelket, mint az isteni Bolcsesscqet
ab.razolva galamb alakjabf:fn. ,,',' ' "
", ,
'"
,;
d
A szoszek koronazo reszen 8 negy evanqelista foglal helget egy
,csigavonll!"alaku
parMan' valbgatott Mgl:ejthsel es'mozaulatlal
d k6, zotliik 1I teret angyalka'k. toltik be kellG ornamentalis diszekkel:
VegiH meresz qondolattal VBn megoldv'a a,sz6szelH~'ls6 IH)rOmi'zo, ' "
^ az
^ cgYhazat abrazolja, melgnek elen a^ leqrnaqasabban
resze. Ez
all6
rese:en [ezus fenseges, szelicl alakja lathato, aki a vallan barall!]t hord.:
[ezus alakja az ujtentarncntumot
aorazolja, 1\:j.indenesetre
az' ida
viszontaqsaqai
ezt a szoSize_ket is m~gvisf!ltek ,~s szinei ,'bekorm(j,zod~
tak, elhelvanuultak, de ~rzert erteke meg is csak oriasi tragy, es erdeilles, hogy a liIaglile~~emii koze't1.seg ezt a' fJ:lijremeket
megbecsfilje.
!

Mi szolnokiak
;'

,

buszkek

'

Iehetunk ~ nagy mukincslinkre.
Brsssa! K&rol!!1, fi2lgirrJl1.tanar Ies ^
t6 m
^
I "

,

Dolqdzo "SZere'tet.

"1

Irta : RA:DVANS2I\Y ]'OZSEF.
'
, , }\mI6ta:a vilag' all, ai letlmber "E/ ta~sadaloi1fjban el. }\ taf~adaltnat
, pedigJ esak kef tore lenet felepHenl: 8'Z igazS'agra, es ~, szeretetre.' ,i¥rra
HZ igaks'agra, mely mindenKinek
meghagyja es megadja a l'nagaet. Ig'1l
as igazsag , aKkot 'l.esz ere ny, hif meg van J:j~nJll~HZ qitfegg-ehne:Zes"
liz 9hmegtagadlIs
ha' [elszava }.neminern Iaede, senkit , se serts' I 'S ,
ana a- szeretetre, amely mindent: elvisel, mlnd.ent rrtegbocsajt;;min'f}ernt
eltiir.

es

,
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Az igazsilg egymBqaban nem kepes az em bert boldogitani,
kell
hezzfl egy seqitotars,
s ez : a szereter. Az a szamtalan szocialts reform,
melyet a mostani elet szukscqesse tesz, nem [ohet letre, ha a szeretet tuze h:1 nem lfmgol a tarsadalemban.
}\Iz :ga,~sag
csak a jogot
. nezi, de a szerctet
a szukseqet is,
A szeretetnek tehat nerncsak neivi) akad dolg"l, hanern aHand6an. '
I
HZ elet minden kor[iimenyei
kozott ; mert a szeretet sohasern kerdi :
minek ? hanern: kiuek ? S amikor ig 1 diadalutjat [aria, oru], hogy vala. kinek seqitscqere lehet.
1, EIs6 dolga a szcretetnek a val last meqvedeni. - Mi a vallas?'
Osszekotd
kapocs Isten es ernberck
kozott,
lqazi baratsag.
rnelqben
Istcn rcszesiti az emberckct.
A l01ket be ncrn tolii senki, sernrni, csak
az Isten, Az emberi
lelek egy tutviiaqi viraq, mel,!:! keluhct csak az
h;tenseg orek napja elott tarja iii, s czert csak lstenbcn.
az orok elet
eszrnejeben tud mequuuqodni is.
}\ vallas k6zos szukseqe az emberisegnek, I'lmeiy nelkiil az embed
tarsadalom
Ienn nern allhat. A vallas HZ, rnely mcqszenteli
az elet
elsa rnosoluat es a hatalos agy utolso konnueit, 0 oldja meg l'IZ elet
nagy kerdeseit es katauzol rendeltetesjink
osvenuein
A vauas teszi a
gyermtket
anqqalta, az apat jobba, 3Z anuat onfelaldoz6bba.
Ez ovia
meg az ifjusaqet az elvadulastol, ez szunteti meg 41 tarsadalmi
viszszaeleseket, ez a belso beke es a Ietkinuuqalom hazaja. Ez tamasza
az erkolcsnek 2S szuloje minden
tarssdalrni
erengnek. 'Amint
hisz,
ugy is el az ember. fhert mondotta Wassingtol1,
Amerika
szabadsaq
hose: «A.ki a nepet vallasatol akarja rneqfosztani, az vagy orult, vagy
qonosztcvo,
vagy mindketto
eg!-Jszerre.«
2,) Mas.odik kotelesscqe
a szereretnek
a. bccsulet me(qv~dese.
Mi a becsiilet ? Sajat erzekiinknek
erkolcsos
cselel(edetel{ben'
v alo
meg'nyHvanu)as!l. Becsuletet mindcnki vedi, mert azt tobbszor, draqabbnak tartja eletenel. Aid rnasok bccsuletet tonkre teszi, azt kikozositette a tarsadatombol
es tl21jesell Iehetctlenne
tette. Nines borzasztobh
erkotcst
gyiilwssl:lr,' mint valakit a becsuletetol rneqfosztani, rnert becsHle,i nelhu,j eini nem lehet, .es meqis kell l
}\ bccsuletnek
!egnagyobb ellensege a ragalom, mert rendesen
hazudik es nagyit. Abraham 1:1 Sancta Klarlil azt mondja : lOA ragalom
feltolja nl'lgat a T~ren1t6h6z.
Ha nem is eli meg egeszen
az a,ld.ozat
erkolcsi szemel!jiseget, de sebet lit raita.«
A ragalrnazQ nYf,lvei{ a takarekoskod6
emberre rafogjak, h0gy
mindig a szazezreseit kefelL Az egeszseges, derek lanura -- nevtelen
levell?l,ben, homl v6legenyetol
elriasszak - rMogjalf,
ho9!l nyavaja~
taros,' A becsi.iletes. a tenlplomba jliro es kbtelesseget telje~ito
em-
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I!H!rre ~F~ogiak, ltogy ils.z:entesked6. «Aki ragalml!z .~ montija
dan
koztftolldlis -- snnak ax ord6g l\! l1yelv~." van, aki pediq hallgatja,
annak a fiih!lgen.«
}\ szcretetnek azert kozite kell lepnie, hogLJ megvedje
emberUirsli becsi.\leteL }\ rligalmazot
meg kell szeg,yeniteni; ha pedig ~negszo.ljak @l1'Ibertarsainkat; ,b()ritsuk
hibaikra
a szeretet
kontoset
es
emeljuk ki ossaes jotLlilljd.()nsagiJit, miket a megslolo
elltalgatott.}\·
ferfi vigyazzon polqar! b~esilletere, a no noi becsuletere.
Nagy kincs
as, mely ha et veszett,
naquon nehezen szereznetc ViSSZ8. Egyszer
lIttnak indult a tiiz, a viz es I" hiraev. Elindulas
elott rrieqbeszeltek,
N(tgyau talalhatnak
eqymasra,
ha C!iveszitenek
egymast.
EngemlJlgymod a tuz - a fUstro! lchet megismerni.
Enqern - viszonza
Ii
viz a mocsarak utan kereshettek. Hit teged, kerdeztek a hirnevtol P:
IKngem - fel{'le e+ - ha egyszer elvesztern,
nern leh at tobbe megtelaln], Ez az igaz.,
(F(')lyt. k5v.)
1

....

~o

":••••••••••••••••••.

Kicsiny flliujat
elhaguta,
Ott megeihet~se
szinte
lehetetlenne
valt. 1\ varosba mcnt. Ugy velte, ott elerheti az oromtetjes.
boJdog
eletet, arnelu szerintc a qazdaqsaqban
all. 1\ i6let I Ez volt vagyainak
netovabb]a, minden, amit az, elett61 kovetelt. l\ Teremto
kulsejeben
szepse!lQeJ (as f2rfias er6ve! -aldotta meg. de gondolkozasat,
hitet a'

rnai vilBg alapesan meqzavarta,
Boldoqseq ? Oh az uqyis ott van ahol a iolet uralkodik l Es azt
kerni? kitol ? Isterrtol ? ( Hisz a munkasok vezerei szerint Isten, lelek,
halhatatlansaq
folosJegesek.
A hit es az ahhoz fi.lzott r~rnenyek,
~(. ~
'tulvilagi Itoldogsag
- erzelqesek
csupan. Minden a mae fl ji)v@
bizonut=lan I J6!et, elvezet, midi gyonHor5k veltak az alrnai .
Iovaroshan
meg rneqlevo
csekely ~rteket tozsdei papirokba Icktatte. }\ szercncse
ramosolcqot :
g<lzdag lett. Majd megllosiilt. Gyel1ged, nemes, leH{illetii f.elese.genek
mcqvolt mindazon tulajdensaqa,
amelyek a not oly 'bajossa,
szeretetrerneltova tudjak tenni.
Kines volt szarnara,
mit keU61eg ertekelni
sern tudott, hisz leikivilagat nern ertettc meg. - nem is, akarta, 'de
nUl igyekeze~t attol elteriteni sern. Me,ha~JYta
Ieleseqe lelki onal16sagat, mert szerette.
.
' .,
MaHmir ug!1 latszott, hogy a jolettel parosul
a boldoqsaq
is,,
mikor egy szep gyermek is b6vitette a kis esaladi kart. Jott azonban
.~ til

alrnok neha megvalosulnak.

A
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tizsdei
Iordulat.
Ha az (>ls6 leltoK meta!!, 'me§
sokat
menthetett
velna, de 6 kiuoszakolta
az elettlil, amire vagyott. Nem akart hinAi a
, szerencse
hutleftsegbel'l,
meg' mereszebb
lendulettel
vett reszt a kiiz8

1

'

delmekben s ujra csaiodett,
A joletet meqssokts; rota lemondani
Rem rudott, Tisztesseqtelen
Iorrashoz nuult tehat, mint sok mas Oly8R ember, kinek
lelket nern
taplatla nemesebb erzes, mely batersaqot ad HZ elet kuzdelrneiben.
B@rtonbe keriHt. Meg mindig elfordulva Istentol, atkozta
sorsa t
s az ernsereket. '
Egy eJiel almaban megnyillik celhijll ajtaia. Feleseg~t
latja : felejc jon es osszekulcsolt kezze! l,onyore!J: "Otto az Eg szerelmere
kerlek, ne men] tolem rnessze, ne maradi el, hogy talalkozhassunk 1«
Nem erti l:\ozeledni alar felesegenez,
mar nines ott.
HeggeJ kabulten ebrcd az elmult ejre gondol es vilacosan
latja
almat. Gondolatsit
l(isse rW2g zavar]a, iquekszik
azonhan tuttenni rnaqat,
Delutan 8 foglyok latoqatasi
ideje alatt tudatjak
vele, hog!! feleseget re~gel holtan talaltak. Eqesz lenueben megrendiill,
osszetort
a
csapas sulua alatt, hisz
enj~n kivut, rnindenet vesztette.
Minek
most mer nekj a^ "Y01110fUit,
ngugteljes
szegyenletes
elet?I^ Ujra

onzo

BZ' alrnaban
hallett
szavak s ere.jet vesztve.,
vegh~len
lelkebcn,
oszFonszerlileq keresett valak'it. ki lelld kinian
enuhitett volna, De- ki ? A durva rsbtarsak
talan ? Vag~ a csupan
kotC!!lcr.ssegteljesitesIH isrnero
orei ? .Ahhoz meg gyava volt bite, hogy
Iste~t61 !{~rjen segitseget,
fajdal\1lara ,i(t, viqaszt,
Mi lesz Ids' fiaval? Erre
qondolatra
szive
gorcsosen,
ossze^ fajdalerntol
randult, ^
s a
tJl-eltan rogyott ossze.
Masnap
a foqhaz Patere ioU,! hogy [ezus erncz elteveluedctt
harany@it io 'lltra terelje, Hisz kQu!!lett 11 Rllsv:et, lelki vig.aszt,
megt1yugva:st HZ Istenben val6 t~t'h~f.etlt!fi kitd'itIHlrt'vinni a fOld leg.nyomorl:1l- '\
tabb tererntmenueinek
: beszelt
neldk Krisztus
kinszenvedeserdl,
Szuz'
Anya fajdalrnarc! fia halalan s mind e>:.~n fajdalmak elviselcse bii~teleniil,
HZ artatlansaq
teljes tudataban,
iii j(l!gnagyobb,
Ii le~lfonseges{'bb istent
szeretetbol, a, meqvattas .flagy . munkajanak . meqvalositasaert, azert mert
IlZ emberckct
szcrctte:
.
.

eszebe

iutottak

IHlseruseggel

a

lOtto
volt az ~is6 ^
a 'ggonok 1,6z6tt. Nehez gytlmisa volt. Mint ,8^
!atat IH,~resztiil. tor6 fol'!-Jam szaKadt fel sziveb61
eg!-l elhibazoU felrevezetett
elet OSSZQS keserve,
filjd.a!rml, szenveMse.
Magilhoz vette
Krisztus ;;ient test~t es ollilan szelid erzes taltoUe be mely fajdalmaban is
sem er2'.ett.
^ ~g-esz val6jat, ;;t~Jil!Jet azel6H saha-solla
Az ggyedill 'rnaradt ggldmeket
zardajukba
vitette a Pater,
hal
neveleser61 gondoskodlak.
S· Ii sokal szenvecfett
szegeny
rab
szivb61

•

~40

IONO fohasszal I1doH halat Istennek,
hogu "'Iket nem h~gl,ftL'1 elveszrii,
s kerte
scqitseqet
a tovabbiak
elviseiese;'e:'
erot, s 'torhetetlen
hitet.
hog,!:!^ne maradion ^cl 'attol ^a hofeher le.lekt61, arnelqik meo elet~ utolso
perceben
is az 6 Iclke .neqmenrese.i iaradozott.
U, I.
~"'-"'' ' ' ' .' '
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Renovo.
a tcnqer es a rez ~r:1S hainal
erzest valt ki a szivek~F'1.
lVlindenill oru) s Iivtal crevel
Siet csolnokava! Id az bholb(il
Csondcs
Ktilonos

/

Nem gondol senki viharos tel1!:J§?rre,
Roz sas szineben
latia az e~let.
"Siet mindenki 'vidarnan elorc,
Nem seitve scnki egy kinos vcqzetet.
Nel'11 qoudotia
senki, hogy i'l rozsas hajnalt
Szurk«, kornor f21h61. valihatiak fill talan,
Mindenki, sict vidarnan pi{)re:,

A'\osol!,jgci areca', dalaval

ajk.ltI,

Elottern

az clet kel1l6 teuqer c,
belolern B,Z edes erzetet,
Szivern boldoq, leq;ern vil(lqll~i egi!t.
Rozsas szinekben latom az eget.

Kivattva

De irn a ketcs, rnesszi If.volbol
Egll szjirke felhb l{')zeleq, siet : ,
Filkorbacsoija
D csendes habekat,
Beboritja
f61nttern az eqet.

tTt az ora indulasra

imrnar

S a vihar egyre n6 , ..
Suttoqo njakkal, kulcsoli
Hozzad

sohajtok

,

draqa

Ellem hainalan
kezek~ rei
Szuz

Pin!_j('lrn I

+,

Vermes Ferenc:

Halaenek [pretacio)
husvet

nuolcada

Valoban rnelt6 es jeqos,
knlonosen
nspon dicsoitotlben

alatt

es

aldozocsutortokig.

ilia

~adastl\nJl

vtsszaszerezte

es UdVDS,
magasztaljunl,

hom"

idoben,
de
Urunk,·· mid6n
husveti barat1yun}m', -f~:iilctozUlk Kriszlust. Hiszen 6 az iga.?:i h}ira'ny, aki
elvette 8 vilag buneit, 6 8z".aki megHliltiivailerontott8
halaluakates
felta-

e

Ep azert

e.letOnket.

minden

tegt:id;

82 angyalokl<~ai

es f6l'lngYi:l-

lokkal, az
uralkodo
szellemekkel
es a rnenngei h3d mindes sercqevel
egyilt! zengiink dics6s.t>gi>d11 ek dicseneket, amidolJ $znnteleniil
mondjuk :
, . Szent, Szent, Szcnt a sereqek
Ura Istene ! Betolti az eget es . a
foldet dicsoseqed.
,tidY. [harsannn] neked ij maqassaqban
I Aldott, ki az
Ur nevcbcn j6 (Krisztu~) I tIdv neked a maqsssaqban I
Jegyzet: Husvet mjolcada ulan =e napon= h,el~lett jon: =ezcn, idoben,«
. "'.
.
,

.'

If gg,ongyviragok
szep vi.agol"
kicsik, kectllesek, ilhnosalt:}\ remeny !lold szinebel Ieher- .'
lenek ki, mintha a tavasz! elet jelk"pe~ lcnnenek.
Kicsi hara!J.Qocsk8k~
m~lyek nern messze zeng6 hallniukl(al,
harlem illatukkal .t6ltik be, a
leveqot, Szerenuex . nagy za] banta~"16IH~t.Finorn szirmaikban
mpveszi
!'zepseggeJ rernekcl az ~·g!Jszerii.seq.
i
A ~~elegrn
suta 'napsuqarban Iakadtak ki 11 Ievelek z01djeb61.
iV\intba esak 1'lzr~rt.Hyi.ijtenEk a ,1lIiP tiizet. hogy ?lirf~1 eiGhb cil;ven(Jez-'
te~sen(Zf\ meg bcnnunket Iinom iltstukkal. Szinte <\z~rt eln~k, hogy a
Iekete kornyezetben
eml mosolqt is lassunk, .
.
.
Ugy k6riJj ve~zil{ rmlgukat, meqis szepek, A zoldelo vld6k beCl2;z6
!Jondossagqal
ovezik, a kis 9yongyokd,
mint koronan az aranu ,8 gye,.
msntokat.
Talan tiin eUlcK" az emberek v\ragai ellen, akik a noi(es tar1 ~'?lwdas bajossagat,
gya!mm elfelejtH(: ruhazatukban es eleti.ikben.'
HarIa hurjsin keresztul fOhi~ be a 9'yonQyvirag a vilagot. V:ir~-

,
'

.
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gas, harnvas lelkii noben 6nk~ltt ebrednek a dalok. Kepzeleteben g8'Zdag almokb@1 szavOdik az (Het. hO'gy " valosaq es az '310m k6zeled.essen.ek egymallhoz.'
Nero marad csak elkepzeles, haRMt ~!tet6 boldoqitassa valik az
8 no, aklnek lelkeb61 kifele nuilnak a 9y9Agyviragok.
Nines kezeben
harfa, de szerne romlatlansaqaban szebben enekel, mint a, leqdalosahb
Hilemiile. Kozeleiten eluan er6k forrasai l'Iyiladoznak, 8meiyekt61 meg
8 mocsar is meqtisztul,
.

Barcsak meqtanulnak 1I1 nok, hogy a szep lelkiiseg nem ismer
meQalkuv.ilst. Mindenfitt gyongyos koszoruk keretezik. A gyongy pedig
falfele torekszlk. Azol<ra tudunk tisztelejtel es szeretettel
nezni, akik
feletliink allanak. Testi-Ielki dicsfeng raqgoqasaba rejtezni csak gyon!YG!'i lelkek tudnak.
A hur elpattan, a szirorn lebull, de a krisztusi elet mosolya sohase
berul el. Nern tephetik le rolunk, ami lelkunk, A nap ldldozhat, [ezus
szeretetenek nines nguqta. :Borithatnak
ra pletqkafelhot
a so let lelkek, attor a rossz akarat szotte kodfatyolon. I1yenkor meqcsendulnek a
~mo1tgyviragok. s mint pici, lelekvaltsa!l()k, csilinqelnek
be minden five :
Gyong!!jviragok, csak nuitjatok, hadd jlirj9n be mindent illattok I mrn-

A bermalas szertartasa,
^Sz. mise ^es ^S2. beszed utan ^a puspok fooltar kozepan ^a ber\
malandok fele fordul es igy imadkozik : ,.A Szentlelek szalljon
ratok
es a Magass!lgb~li ere]e orizzen meg titeket minden
buntol«. Majd
kiterjeszti kezet a bermalandek feJett es folutatia:
lOMindenhat6
.
, orok
lsten, ski ujjasztilted e szolqaidat vizbdl es Szeutlelekbol, saId nekik
minden bunok boc .... tat adtsd, kuldd le rajuk Itetszeres Viqasztale
Lelkedet HZ egekb61: a bolcsesseq es az ertelem Lelket, it tanacs es
az er6sseg Lelket, a tudomang es az ahitat ,. Lelket, t61tsd be 6ket
Ielelmed Lelkevel es, jelold meg 6ket Krisztus
keresztje
[elevel
az

erok eletre,« .
Nem eleg, hogy ujjasziiletiink a keresztseq
altal, a keg~Jelmi eletet taplalnunk is kell, hogy megerosadjon
bennilnk. Ha a sulyos
bun

,
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elveszttettuk a kegyelmi eletet, a 81:. gyonlis adja vissza
es 'a
tapljlja.
}{ SZMtle.lek het l'Ijandekn liz eletben vezet,
ved,
vi!J8szt1i1 es erosit belllliillket,
hOlY min dig Krisztas
bnto.r knt.nai

altai

se. aldozas

maradjunk.
Ezen

serra megy a bermalandokhoz.
Sz,
szavak kisereteben : «EM. teged
megjeloJlel< a kereszt, jelevel es megeresitlek
ZlZ
iidvo:.seg.
krizmijaval az Atyanak es Fiunak ¢s Szentleleknek ueveben.«
Majd
gyengeden megerinti
arcukat es lftondja: »Beke veled=. Ez alatt n bermasziil6 jobb kezet 8 berrnalkozo jobb vallara teszi, Ezzel
[elzi, hog"
j6 katolikus
akar lenni a bermalkQzQ es k091 igyekszik
berma -gyermeket katolikus
erzuletben,
hithuseqben
megorizni.
ima

1l~81'l

a puspok

krizmaval keni meg hemlokukat

e

. l\ homlok a h~lek, It qendolkozas
szekhelqe.
Me9keni a paspok,
hogy rnindiq batran vslljuk meg Krisztust. }\ szent krtzmat
vataval
letorlik, de Krisz.us katonainak
jele: a kereszt - eltorolhetlenul
vesodik lelkunkbe . .A piispok szeretettel figyelmezteti
II berrnalkezot,
hogy
3 katolikus
hitert ferfiasCln kuzdjon, ha Isten ugye ugy kivan]a.
Egybel'! biztosltia, hogy JeZLiS igazi, hii szeretete
meqhozza
a valodi
beket. Ezt [elenti a gyonged ereulutes,
A krizraa faolajbol es balzsarnbol
keszul. Nagy csiitort6kon aldjl
meg a puspok. A faols] ielzi, hogy 3 berrnalas
a szivet
HZ
isteni
szeretetre gYUjtjH, eltorli (I bun maradvangeit,
akaratunkat
a hitben
meger6siti
es a hit harc1!linak bator es diadalmas harcolasara
segiti.
)\ balzsam [elkepeai a Szentlelek hatasat a lelekre : I'IZ e~.enyek..
tol lesz illatos, mert a kapott kC'!gyelmek iidim megorzik
erenueit. A
betIT1I31t uj nevet kap, hogy uj partfoglJja legyen az egben es erenge ..
inek peldajat
kovesse.
A veqen a fooltarnal
imadkozza
a pirspok : »Uristen.
ki as
apostoloknak a Szentlelket adtad, s kivantad.
hogy 6t ok ~s utodaik
a tobbi hivekkel is k6zoljek,' tekints kegyesen alazatos
szolqalatunkra
s 'ensedd, hogy akiknek homlokat sz. krizrnaval' megkentiik es a kereszt
[elevel 'megjC!161tul<, ugyanazoJI
Szentlelek rajuk szalljon es 6ket bennuklakesaval
a maga dicsoseqe
ternplornava
tenni meltoztassek
a mi
Urunk [ezus Krisztus altal. Arnen.«

Betejezo aldas : »Ime igy aldatik meg mindaz, aki feli az Urat.
Aldjon meg titeket az Ur Sianb61, hogy elvezhessetek
Jeruzsalem
javait eltetek minden napjaban
s eloyerhessetek
az orok eletet. J\men.«
Csak ezel~ utan tavozhatnak
el,a megbermaltal<.
hogy

Lelki1krf:.> kotji.ik a bermalkoz6
leanyoknak
es ~ bermaanyaknak,
oltozettik komolysagaval
mutassa. all ihmep folseg¢t. 1\, Szentle-
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lek templomaiva lesztek I A Szentlelek
azonban
csak tiszta szivekben
honol Am Rem
I ehet tiszta 1:1Z a .Iean!:!, az a n6, aki oltozkodes~ben ajo lzles es a tisztasaq ellen vet.
••~~

~

~,•••••••••••.•
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1\ Hath, Legenyegylet

- ••••-

-~~. ~"-~"-".

kozgyiilese.

TItkar! beszamolo.

(Fotutatas.]

Eqqesuletiink
meqalakltasanak es rnukodesenek
eg4i~ leqfen!jesebb dokurnentuma az 1924 marcius 2-an es 3-an mcqtertott felavato
Iinnepelq volt. Ezen elso kiiepesunk a nuilvanossaq ('Ie oluan erkolcsi
sikert hozott, hogy attol kezdve mind inkabb -sikerult
varosunk tisztan lato l<ihonsegeveJ equletunk nfig!] es nernzetmento celjat megertettnill'lk es 6ket ezen eel eleresere
l'Illunkatarsakkent
~egnyerni.ink,
ug~. h09Y most mar batran es biiszken djcsekedhetuuk,
hogy ime 15
honapi Iaradtsaqunknak
itt van I:IZ eredrnenudus
9yiimolcse s meg
van HZ keret, arnit most mar sokkal konnyebb lesz kitolten:
mint az
osszes eddigi munka volt.
Hanqsulqoznl
kivanorn,
ho~m egyleWr.k
osszetetele
most meg lIgysz6Jvan csak egy tires keret,
arnelg kito!·
tesr e, kieqeszitesre var es munkank
cssk akkor
lesz teljes ha ezen
keretet teljesen kitottve latjltlk.

Eguesuletunk

staciohez ert, arnikor szerctet II. elnourat kozultink
varattanul etszolitotta a
kotell2ss.eg. Tavozasa ravia idore nagy hi~nyt [elentett, rnindsz ideig
amig a szerenoses veletlen
nekunk nern adta . heJuette
Radvanszku
[ozsef Iotlsztelendo
urat, aki sajnos betegseg.
rniatt nern lehet kozottfink, de egyebkent
minden qonsolata
nalunk van es arnit csak tud,
m~g beteq ag·ya.n is dolqozik az egyletert.
kunket

P. Rainer

egB ujabb

fotiszteJend6

£gyesUJeflinl<

meqalakitasa

eta

tartott

1 diszk6zgyi.ilest,

15 va-

lasztrnangi
es 12 rendezo
illest. Fequelrni bizottsaq itelkezett
egy esetben. Rendezett
3 szinieloadast, 3 kabare es teaestelut, 3 csaladies

,kinlndulast,

1 tarsss

vacsorat,

1 szureti

mulatsaqot

,

es 1 tanulrnanguti

kirandulast.
Azonkiviil
a tapolcai testvercqulet
25 eves jubileurnan
es
zas~!loszententelesen
4 kikiildoUel kepvlseltette
maqat. }\ mult evadban
tartett 20, a jelenleqi
evadban
pedig
@ddig tartott 14 tudornangos

eloadast,
Tagjainak
jelenleqi szama i 1 f6vednok,
54 rendes es 66 ~artel6 tag, osszesen 1.53.

Meg halt a partolo

taqok. sanibel Zanathy

14

vednok,

Mihaly.

18 alapito,

,c

a5
Kizaratott
a rendes taqok sorabol ~Iapszabaly
ellenes viselkede ..
scert Sandor Pal. Torilltetetett
a rendes
taqsk
soraaol
tiatal
kor8
miatt Szabo Ferenc.
Igen tisztelt koz.gyiil.es! ^ l\z
szarnpk
'papiren
meg:'
^ Ht
^ Ielsorolt
lehetos kicsik, de annal nagyobb 6 jelent6segilk a gyakorlatban. Jl\.miAt
latjuk a "15 havi eml{!sLileti elel meg'J'ehe.tes tno'zgafmat
volt, -ami "8
'tisztikar egy~"s taqjaira eleg nagy meqterheltetest rott, de mind, annak
dacara Istcn segitsegevel
tehetsequunk szerint iparkodtunk
meqhivasunknak eleget termi, Most pedig remeljuk, hogy ez a rnai k6zg'yiiles
ugy fogja kieqesztteni 8' tisztikart,
hoqu
az ujonnan
meqvalasztott
egyenek bcvonulasa-: mint rncqannui
friss erot es taplalekot
[elent
egyesiileti.in~ Iellendiilesere es tovabbi fejI6deserf!.s
akkor biztosra
vehetjuk,
hogy a leqkozclebbi
l{ozgyuieseket,
mar a sajat
egyesiileti

hil.,,:unl{ban tarthatjuk,
Engedje

a magyarol{ Istene,

Szolnok

1925 f'ebruar

15-

h(")gy

ugy

iegyen.!

en,
Gulyas Mihaly
egyleti iitkar .
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ferfi

kongregacio ie':i)lt~inek telavatasat -majus 10:,ein este
6 orakor veqzi Hanauer A Istvdn piispok ur, Gyiile::;ek rna]. 5. es 19.
Dr. Proheszka Ott~~uir szekesfehervari
megyes
piispok ur
beszcdeit
az urinok
erdeklodes kiseri. l\
dolkozastr. eros h;itet
nuljon. Beszedeit
az
murik'o811 hozhatjuk,

MariacKongregaci6ja
es a ferfiak szarnasa oriasi
videk is beiott, hogy lelkesedest,
eszrnenui qones nag.y tettekre sarlfiillo kiriszf,usi sz~'tietetet taid6 rovidseqe
rniatt
csak a legkozereb~i
sza"

11 sz. ,Cecilia-leangk(lngregdcio .rnajus 2~an .esti 9 orai kezdettel Majali$t tart nagy sorsjatekkal,
a varrneqqdi
kaszino
osszes

termeiben.

BeJepejegg

Fabiall Ferenc

25000 K.
torvenuszeki

1

iredai

f6igazgatonak

rendkiviili
,gyules kereteben
aprilis 26-an adta, at a »Katolikus
Kor« a .diszelnokl
okl~velet. Gratulalunk
a meqtisztclteteshez
es remeljtlk, ho.gy a katolikus, Ugyeknek ezutan is hithii
harcosa ·Iesz. Isten eltesse sokaiq
Krisztus, az Egyhaz
es a haza oromere I
,
,,"

,
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.Majus kid.lynejanak

hon.pja szep legytn:,lelkiinkb,-n is. Szu,z
lelk! lIIIegszep'iilesftnk ulja. M8jusbao
eszrnenui szetetettel igyuk
magunkba
az orok tavasz
Megszemelyesit6jenek
illatm.
Hezzunk
neki. necsak lelki, haJlem el6viragokat
is! Majusi beszedet
mond:
maills 1. P. Jakab, malus 2. P. Richard, majus 9. P. Mor,
rna] ..s -16. P. Pongrac,
rnajus 23. P. Romuald,
majus 30. P. Narcisz, .
Maria tisztelete

rna] .. s 31. P. Robert.

Piispok
Urunk Szelnokra erkeaik malus 8-an d. u. 14 ora 2(:)
· perckor. Benaal malus 9-eR, meg pedig reg gel 8 orakor csendes sz.
· mise, utana sa. geszes es bermalas, Majus g:·en d. u. 4 ora !'i2 pers^
kor Mu6turra
meqg. Innen rnajus to-en ^
d."; ^ ^
4 ^
ora ^
42 perekor erkezik ujra hozzank. Vasarnap
azaz maills to·en d. u, 6 orakor avatja
fel a fhfi kongregac:iti jelolteit. Maius l I-en H'§gel '8 erakor sa, mise
sz. beszed ^
es berma'lils. Miljus ^9 ^
en ^
a fel.6ttek, tanoncok,
qazdasaqi,
^
. f6gimnilziumi es kereskedelrni iskolalc tanuloit, majus 11- en a kef polgari ^
es ^
az osszes elemi iskelak tanuloit bermalia piispok urunk ...
BerlBlIlevelet.8
plebanian
majus IU61 lehet rneqkapni a kiosztott szarnra. Berniaiasra a sz. gyonas maius 4-en kezdodik, A sz. gy6nils t1velzeset I! gyontatoto! kapott .eduh~Yfll iqazoljak.

Lapzartakor

.rtesiiItHnk,
hegy. Zrumetzku Viktor, varosunk polelhunyt. EgYfwes ember. volt, es. a kat. ~imJf.>ket
jOlkarattal,. partotolaq
kezelte. Lapunk
rneqirrdalasat is 6 seqitette eta.
Am,jnt 6 heszatartozolrcl
sz. misek altai min dig meqemlekezett,
ug~
keriuk IiIZ Eqek Unit, ¥ele szemben is leg!jet!l irqalmas I.
.
Apr. 19-en ulte P. Bacsich .M~todujvares] plebanos 60 eves
sziilctesi napiat hiveinek meleg iinneplesevel. Ad multos annos I
Maju.s 'I-en 9 orakor unnepelges gynszmist lesz mtgboldogult
dr. Liebner [anosert, MegerdemJi, hogy ott 1"I.yOnk.
.M.aJ_1 5-en 10 orakor unntpelyes gyaszmisft a kommun alatt

garmesterll

az Urban

kivegsettl. ert.
11 feitamaddsi

kormenet

peldas rendieert ezuton is koszone-

tet mondunk a rendezoseqnek..
G!jonyorii'
volt a III. rend tOO e,go
lampajaval.
,Igen szepen kivilagitottak a polgad leanyiskoial.}\z
egyestiletek aag!lobb szamban ^
is reszt vehettek . volna
zaszloik alatt, ^1\
kilzo~.seg meg mi"ndig nehezen erti meg, hogy 8 \ k6,~menet unnepe· lues, imadsaqos,' dicsoif. f~lv'onulas, tuntetes hitjink mellett, Hem osszevisszajarkalas, tolonqas, korzozas.
sll.a fidv hade~regenek
rajongoitol
ovjuk hiveinket.
Senki se

illjon veliik szoba I
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Ujsziilottek:
SimolJl Lajos es Ecseki Maria, lanya Maria. Dezsa
Bela es S;z:entl11ihalyi Erzsebet, fia Karoly" Bucdo ,Laszlo es Pi(zmal'ut
Rozalia, ,laJlH8 Rozalia. Csendes Rozalia" lanya IJulianria . .flher Lils~16
es Vigh Er;seilet. fill JiI~os.'
(poly. k6v.)
Hazassagot kot5ttek: Schlesinqer Laszlo es' Valent Luisa.
'Furbai Ferenc €s' Seller [ulianna.
Baranyi Bela es ' Budai
Maria.
Zsarna! Luk0~S es Kovacs Maria.' Karcsai Bela es Derne Margit.
Palla Istva!'!' es Horvath l\nna.' Nagy Bela es StumtIHir Terez. '
ll4 eghaltak:
Szmolleny Karoly ,57 ev, Sz,al:!6 Jena 1 he. Feder
Antal 61 .ev: Fajankovics [ozsef 24 eVe;}.' f\bonyi Lajos 17 ,eves. Fekete Katalln 53 ev, Hando G~Ltla 17 nap. Baqi Gyorgy 59 ev. _Riga
Margit 2 'es fel ev. Szalai Anna 85 ev. Matyas Vince' 76 ev. Nagy
Julianna 1 nap. Fiird6k Rczalia ~1 ev ; Csolla,k i'V\,aria 67 e'V. Ocsk6
Ferenc 42 ev. Nagy M.agdolna 2 nap. Major Mjria 52. ev .. St~fitrak
. Vilma 40 ev. T6th 'Apollonia 58 e»: Csapo Erzsebet
15 .ev: Ecseki
Mihaly 73 e». Vilmm~ Laszlo 65 ~v, Heqedus Antal '14 €Iv. 16th
GyuJa 41 ev, N~agy Lajos 3. es fel ev, (santos
Borbala 62 es, Simon
Maria 3 heres ..
~j~ink6!'n legjopban segithetiink a sz. mise altal J
---,--.....:.,__..__

.Qillamos

s£el1eh,3seKet
e~~kG:eol

esiaottasoka! ggOl?8an es pontosarv
saoud
a'llak. meH<2tt
I

MB~DJ8SJ. Giza

ISz<.ai!el6, I.)et'€b~u.tca 235'7
sa.
Ugyanott i~~,61ampaKe~
estltasok Kapbat6K.

SZLEZAK ·LASZLO
ES

HARAN6-ERCONT6DE, HARAN6fELSZEREU~S
HARAN6LAB6VAR
\

\

BUDAPEST, VI., FRANGEP'AN-UTCA 77. S1.'
(5AJAT

HAzABAN)

TELEFON-SzAM:
A .nblugati p, uA61 indulo
BUR 'vasutl ,~OftiaZ'! meg- .
I'
all'6he1bl.
A. B. C. J. kocsik .:

"

132-62:
Az 1000. 6vI pari!!
~

1928.

evi

- vliag"

es

vas-

tason aranl:l,llre'11mel
. ~zamos

eglJhazi
,

f.

&2

geplpar!

1921.

kiaili·

k!t~"tetvll.

elismer6_
I,

lev'l.
•

,
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Istcntiszteletek'
I

I. R ferencrendi plebania! nagytemplomb21n.
Antal mise» ajtatossaqqal.
a) Minden vasarnap : (Vasd,rnapi
rend.)

.

Reggel 6 6. szent beszed.
,. fel 7 6. enekes szt. mise.
»
fel 8 o. csendes vagy ene ..
kes szt. mise.
I. e. 8 6. az elerni iskolak csendes szt. miseje.
,. 9 6. szent beszed.
,. fel l O ». enekes szt, mise
a nepert,

fel 11 6. a

»

tanoncok
rniseje.

polqaristak es
csendes szent

12 a. cscndes szt. mise
szcnt beszeddel.
D) tTnnepnapokon
regge( 6 orakor szent beszed heluett, errekes szent mise, a tobbi a vesdrnapi rend szerint.
,) Minden vasarnap d. u. 3 orakor litania. Es' pediq :
I-s6 vasarn. [ezus szive tiszt.
Il-ik »1 orai szentseqirnadas.
III-ik » lorettoi
litania szuz
Maria tiszteletere
utana szent
Ferenc III. Rendjenek havi gyulese szent beszeddel.
IV-ik vasarnap lorettoi Iitania s
f(~1

»

utana a Rozsafuzer tarsulamak
havi gylilese szt. beszeddel.
tt) tTnnepnapokon es eseUeg V.
vasarnap d. u. 3 orakor lorettoi
litani a szuz Maria tiszteletere.
e) Minden hetkeznap:
Reggel 6 6. csendes v. enekes
szt, mise..
»
fel 7 O. legtobbszor enekes mise.
,.

7 6.

csendes

v. errekes

»

set, mise.
8 6.. esendes

V. enekes

szt. mise.
1) Minden kedden 8

&. c'szt.

Varga [ezse! konyvriyomdaja.

Minden honap elso pent., reqqel
f{~17 o. szeutseqklvetel. enekes
szt. mise es ajtatossaqqal.
8 o. szt. mise szentseqbetetellel
g) Minden szornbaton es imnep
el6tti napokon d., u. 3 orakor
. lorettoi litania sziiz Maria tisztcletere, utana gyantatas.
h) Rendes gyantatas, aldoztatas :
reggel 6 oratol fel 9 oraiq.
Vasar- es Iinnepnap reg gel 6
oratol d. e. 10 oraiq lehet
gyonni.
i) A betegek latoqatasat lehet61eg
a reg gel 6 oral szent mise
alatt jelentsek be kedves
hiveink. - Vasares unnepnapokon - templomi gyontatasok miatt - a beteqlatoqatast Iehet61eg kertiljiik.
Sulyos betegekhez
barrnikor
megyilnk.
(I. Szolnok-vart

templomban.

Mindel1 vasar- es unnepnap
d.
e. 9 O. htekes szent mise szt.
beszeddel,
D. e. 10 csendes szt. mise szt.
beszeddel
a kozepiskolasok
szamara.

III. Szolnok~gyarvarosi

tmpl.

Minde'n vasares unnepnap
d'. e. 9' o. ene
. k es sz.t mise
.
szt. beszeddel.
d. u. 3 orakor loretto! litania
szuz Maria tlsztelere,
Bendkiviill: .Majusi ajtatossag
mind nnap este 6 orakor. Majus 1,
2, 9, 16, 23, 30 es 31-en szent beszed is lesz. B 2rmalas rna]. 9 es t l-en.
Husvetra gy6nni lehet Szenthsromsaq
vasarnapja.ig.
1\ saerkesztesert es kiadasert felelos ':
P. Majsai .Mar Ofm.

Szolnok. Goreve-utca.

HITBUZ6ALMI

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Szerkeszli:

II. evfolyam 10. sZIlm
1925 majus ha 15.

MsgjBlenik minden hu1.os15.

Szerkeszteseq

Tarsszerkeszto

:

P. RaffinszklJ Bomuald

Kiad6tulajdenos:

Dfin

FBrCIISfSOIi'i

Unnepii.nk
'volt.
(

Dr. Hanauer A. Istvan

es kiadGhivlltal1

FOrBHIlrORdi pJekania Szllllllk.

P. Majsai .Mar afm.

'"

meqg es puspokilnk

zarda,

Sz8111Dk.

Omelto-

saganak\ ittlete iqazi unncppe valt, A lelkek ilnnepeltek,
mert megereztek,
hogy az igazi Fopasztor van kozottuk.
Szepek voltak a kiUso keretek, de meg vonzobb
a szeretet, amely igazan
onkentelcn
megnyilatkoz8.ssal
, vette korill a josaqos Atyat.
Ereztuk, hogy meg mindiq sziveben
lanqol az a
tfiz, arnelget Romabol, az apostoIok
kilszober61 hozott,
Amikor berm alas kozben kiosztotta a Szentlelket,
rnintha
az apostolok szelid lelke lebegte volna korul.
Szelid mosoluabol a tilrelmes Krisztus arcvonasait
olvastuk Ie.' Ugy [art, mint aki erzi a vallara
nehezedo
nagy felelosseqet.: de az atgai szcretet eri>sse, biztossa
teszl lepteit.

Mikor beszelt, az el6 hit emberet, az ' equhazzal
egyiitt debeqo szivet ereztuk ki minden szavabot. Axt is
boldogan tapasztaltuk,
hogy bennilnket
szeret es atyai
gyonged qondosaqqal
ork6dik
HZ' itt fejlodo
katolikus
elet f'elett,
Ala ptHdanyonkint

1500 K. Negyedevre 9000 K.
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Midon j6sagaert, Iaraszto

munkajaert es buzdito
arra kerjilk kedves hivein-

szevaiert koszcnetet mondunk,
ket: sokat, nagy on sokat, mlndennap
mi j6sagos

' irnadkozzanak

megyes Pnspek-atgankert,

a

mm .
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Berrnalas Szolnokon.
Keszuiodes.
Nagy orommel keszult Szolnok varas a berrnalasra. Megmozesc tan yak is. Mindenki
erezte, hogy' a
Szentlelek tfizere, vilaqossaqara rna meg naguobb sziiksegiink
van.
Hitvertessa lett a bermalas es 9yonyoril ssep mi~si6va'lmelynek cmleke
lelkek keresztjebcn fog sokaiq Iennmaradnl.
dultak

meg a tavolabbra

a

A nagytemplotn rnajus 4
Reggelt61 estig a gy6n6k tomegei
meggy6ntatasa nern is kis rnunkat
koztilk igen sok els6 gy6no akadt,
tasat : mennul az Irni-olvasni nern

.6ta valosaqos
bucsuiaras
helge.
toltottek meg. 3123. bermalkoao
adott, ha tekintetbe
vesszilk, hogy
Most lattuk a haboru szornoru hatude es '8 hiteben iaratlan.

A vdrosban is lazasan fal!)t a keszlilodes. A varos vezet6sege,~
pro Toth Tamas h.' plJI'garmester es dr. .Darko varosi jegyz6 oriaai
munkat vegeztek a foqadtatas meqszervezesevel.
}\ gyon!lQril szep 2
diszkapu, a 40 tagu Iovasbanderium, az utcak Ieldiszitese minden
dicseretet megerdernel,
.

lIz allomason
mely gyQuyorii disabcn allott, a megye kepviseleteben Almasy Sandor
f6ispan, Alexander lmre alispan, a varas kepviseleteben
dr. Toth
Tamas h. polqarrnester, a plebania kepviseleteben f6t. P. Tamas AI11jos Ierencrendi tartomangfonok, P. Lornbos Laszlo jaszberenyi
hazf6nok, P. Pelle Richard szolnokl helm. hazf6nok, dr. Saghy
Sandor.
varl igazgat6-lelkesz
jelentek meg.
azutan nagy szamban
es em:lesilletek vezetosegtlkkel,

O,tt voltak

katonasag
zonseg.

osszes hivatalok, iskolak,
taqiaikkal es igen nagy ko-

HZ

,
,
,A megerkezo Popasatort a varos neveben
dr. T6th T~m~~
h. polgarmester iidvozolte koit6i szep beszeddel : .ilnnepel .. Szolnok,
,
mert szeretett Popasztorat koszontheti, ski a Szeatlelek
Uristen kegyelmet hozza nekilnk. V~16b21n '{dott, ki az Ur neveben
jo I Majd
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Ellmann Elvira az urinik konqregacio]a neveben iikvoz5lte es csokret adott at puspok tir 6m@ltosaganak,
aki valaszaban
kegyelettel
emlekezett meg Szolnok ket nagy hallottjarol : dr. Liebner
Janos
puspoki biztosrol es Zrumetskg, Viktor pelqarmesterrel.

•

Bevonulas.

}\z uten k~t oldalt iskolak, egyesUletek allottak sorfalat, melybol mlnduntalan kihangzott a lelkes eljenzes. }\ 40 tagu banderium
es a hosszu kocsisor ,egyszercsak meqallott, }\ Constaatin-Iskola
novendekei neveben kicsi langka k5sz5ntBtte es gyony6rii Ieher csokorral lepte meg a Fopasztort. A ternplom ajtoig ert a polgari leanuiskolasok sorfala, melyet a leanykongregaci6k
es • harrnadrendiek
ego
lampassal keziikben folyt(\ttak egesz ^a szentelglq. ^}\ templom elott ^a
Millenium fuvos zenekara, a korusonja templorsban pedig a Millenium
dalkara fogadta »Ecce Sacerdos maqnus=-szal
az erkezo Fopasztort.

II templomban

I,

l\ korus alatt sorakozott fel iinnepeiyes menetbeu P.. Venn
Jakab hazf6n6k-pJebanes
vezetese
alatt a szolnoki papsaq, hogy a
Fopasztort ^HZ egyhazi elniras szerint Ioqadja, Rovld ^ima utan megkoszonte a piisp5k ur Omeltosaqa azt a meleg es gyonyorii fogadtatast, melyben ot Szolnok reszesitette. M.ajd kihirdette, hogy 9-in sz.
mise utan Osaentseqe folhatalmazasa alapjan papal aldasbaa reszesiti
,8 ,szc)lnoki. katholikus
hiveket, akik kegyelmi allapetban. vannak.

11 ferenciek tisztelgese.
}\ templombol unnepelges menetben kiserte ^
fel ^
a J'apsag Fd^
pasztcrat szobaiaba. Itt a Rend neveben fot. P. Tamas 1\I8jOS tartomanyf6nok koszontotte Orneltosagat, ^
aki meleg szavskkal
ernlekezett
meg a ferencrendlek eddigi es uj munkassaqarol es kerte, hogy folytassak hivei erdekeben tovabbra is aldasss rnlikodesliket.

Latogatasok,
6meltosaga 8-3.11 d. U. 5 oraker
meqlatoqatta a f6ispin
tli-·
volleteben .Alexander Imre alispant, dr. Toth Tamas h. pollarmestert,
a vari kedves templomot es igazgat0 le,lkeszet dr. Saghy Sandort,
kedvelt paplat is.

Bermalas 9-en.
Reggel 8 orakor sz. mise utan tortent 8 papai aldas kiosztasa,
Majd a Fcpasztor szivhez szcto beszedben
kijtotte 8 bermalkoZ8k
1~I~ere a berrnalas szentseqenek tontessaqat es meqkezdte
a berma'last nagy papi segedlettel. 1498 lelket bermal] meg harornneqged 12
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imiig. II sz. mise alatt a vegyeskar Novothng Jeno vezetesevel
enekelt szep precizitassal es ahitattal, bermalas alatt pedig iii Constantinlskola novendekei kedves gyermeki hangon Varady Janes vezetesevel,

\

Bermahis a k.6rhazban.

OmeltosagaRak szeretetere nezve jellemz6, hogy 9-en delben,
bermalas ,befej'ezase utan elsietett 8 megyei korhazba is, hogy 18badozalt Cs betegeit reszesitse II Viqasztalo Szentlelekben, akire testl,
lelki bajaikban -clgyarant szuksegui{ ~an. ^
13 beteget
berrnalt meg.
}\zutan meqlatoqatta Radvanszkg [ozsef hittanar urat es l=punk buzgo
munkatarsat, hogy sulyos beteqseqeben viqasztalasara
legyen. Uram ..
legyen meg a te szent akaratod - volt HZ udvos tanacs, Jeska baesink meghatottan hallqatta a szivbo! j6v6 szavakat
es halasar; k6s2on!e meg 21Z anuaqiakra is kiterjeszked6' [oindulatot,
Majd a betegekhez intezctt 8 Fcpasztor par szeret6 szavat es a .kedves 6nfelaldozo apolo novereket buzditotta aldozatos hivatasuk lelkes teljesitesere.
8

Tisztel ges e k,
^ ^
^ talt
^ kezdcdtek a^ tisztelqesek, llimasy Sandor f6ispal1.,
, Fel
lora
Alexander Imre alispan, .varos, a hivatalok, HZ orvosi kar, a tiizoltosag

a

^ tiszteletet,
Iejeste ki
Noqall Laszlo keruleti esper~,
helyi esperes es Kokevau Istvan toszeqi esperes a
tisztelgett.

Vedres
pestu]papsaq
neveben

1 orakor vette kezdetet az unnepi ebed, melyet a varos rendezett
a fereneiek ebedlojeben. Jelen voItak a megye es varos veztoseqei, hivatalai, a katonasaq es az egyesiiletel{ kepviseloi. matta llimassy Sandor
foispan k6sz6nt6tte fel 1:1 Fripasztort, aki valaszaban meqertesscl ern- \
lekezett meg a szolnekiak szenvedeserc5J.·

M.ezoturon.
Szornbaton d. u. l! o, 5 perckor
. Mez6turra "tavozett,
vasarnap delelott bermalt, Delutan isme1 vlsszatert hozzank
es
^
6 orakor Ielavatta a ferfi konqreqacio [eloltjait,

aho]

este

Ber!tuilas .rt-eu,
Mindtn ugy folyt mint szornbaton, csak a munka volt nehec..s
ze bb. 16 t 2 polqarista es elernista bermalkozott .. }\ beszedet
Ielkesen ~
^ meggy6zoen dr. Horvath Sandor
es
piispoki titkar tartotta, akit ^
jo
,kedve~rt mlndngajan meqseerettunk. 12 orara fejez6dott be a bermalas~

Tisztelgesek.

"

Fel 1 fele fogadta OmeItosaga a Kath. K6r. Kath. Legeny. e!=lylet, Urin6k konqreqacioja, a ferfi es leangkonqreqaciok, a Ill. re~d
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a Vojnovits Janos h. kantor tisztelqeset,
hegy a kath, ugyek kitarto munkasa legyen.

a hltoktatonok,
buzditott,

Mindenkit

Unnepl ehedet
Szeretett Fopasztorunk tiszteletere a rend adott 1 orakor
[oakaroinak. Ugy ereztuk, hogy e napok varosunk katolikasait
koze• lebb hoztak egymashoz es remeljiik ennek j6 hatasa a katolikus ontudatban kifele is ervengesul.
Eberl ut{In Orneltosaqa a varos vezetoseqe es a papsaq kisereteben az allornasra
ment, hogy Tiszafoldvar
katolikusainak
is
megvigye a szent tuzet.
mm,
·

o~ •••••••
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Dolgoz6 szeretet,
Irta : Radvdnszkyfozsef.

/

(Folytatas.)
3.. Harrnadik kotelesseqe a szeretetnek a nepet megvedeni az
alkohol ellen. Ez 8Z a rettenetes mereq, mely @l, gyilkol; mely tonkre
teszi a csaladot, az eletet,ia boldoqsaqot. Nern mindenkivel ugy all a dolog, mint azzal a gorog bolccsel, Idrol azt mondotta a cseledie : «Az
en qazdarnnak csak laba reszeqszik meg.« Az alkohol rendesen
az
egesz embert tarnadja meg, majd a fejbe szall, hogy letaszitsa
tron[arol a kiralgt, az eszt, Iljjeakor van legnagyobb
veszedelemben
a
esslad, arnelget batran az alkohol vertanuinak
lehet mondanl, Egy
ittas ember minden ok nelkiil ugy vaqta fejbe gyermeket,
hogy HZ
.egyszerre suket, nerna es yak lett. Arnely csaladban HZ alkohol uralkodik, ott veqe a rendnek, a rnunkanak, a becsjiletnek. Ott az imadsag szamazve, de annal nagyobb a karomkodas. }\ felntitt I<!any szerencsecsillagat latja beborulni, a fiu egyik szegyent!i
masik utan
~enytfhm elviselni, HZ apro gyermekek soha sem tudjak, mikor tor ki
a vihar, ami gye!lge eletukre var, Azert mondotta egy [eles egyhazi
ira: Naggon nehez az a szerntedo, amelyet egy reszeqes apa csaladjanak rongyaib61 takolunk ossze,
Fel kelt azert a szeretetnek vennie a harcot az alkohol ellen
';s Iel kell vilagositania a nepet annak rombol6 hatasarol, }\ spartaiak •
reszeg halottakat mutattak a gyermekeiknek;
hogy az isiakossagt61
megundorodjanak.
Nekiink is a flatalsaqhoz kell fordu.lnunk, s azokat
ken megmenteniink a tarsadalornnak es a hazanak.
Tolsztoj, 8 nagy orosz ir6 oly szivrehat6un
irt az alkohol
rornbolo hatasarol, bagy amikor rneqhalt, ezrevel mentek [asnaja-po-

1.54
lyanki lIifljahoz es ily fogadalRlat
tettek :
hogy sseszes itaIt tobbe nem iszunk 1«

Szeretet I men]

es

tedd

meg

»Sirodnal

kotelesseqedet,

fogadjuk

meg,'

Delqozz

es

.entld meg a lelkeket,
Ti pedig Testvereim I ne csukiatok be el~tte az ajtot, aki
mint orangyal siet hozzatok : hallqassatok szavara es egy uj elet, egy
kIs mennyorszag fog leszallani a foldre.
4., Szeretet ! figyelmeztesd

a nepet, hogy

az iinnepeket

meg-

s.IIntelje.
Unnepek a lelki elet oramflapjai, amikor a lelek a f6ldi hilincsekt6l meqszabadulva Istent kerssi, hogy Neki halakat adjon a sek ~
jocirt, IImelyben it, egesz heten reszesltette. Vasarnap nt2lkiil az ember
elde aem egyQb, mint folytonos utazas pihenes
nelkiil : elet arom
nelkiil; kiitdelem nyugalom nelkiil.
Mikor a francis forradalom eltorolte. az iinnepeket, a f6ldberesek igy kialtottak fel : »e~reink tudjak, hogy vasarnap van es nem
akarnak dolqczni.« Csak a munkas erzi iqazan e nap nagy jelcimtOsegel; amikor lernossa maqarol a fold porat, fel6ltozik.
hanqulate
emelkedett, kedelge fogekony minden jara, lelke a/Isten hazaba kuldi,
hogy ott maqaba szivia mindazt a jot, amite neki az elet kuzdelme. hez sziikseqe van.

Ekkor erzi, hogy 0 ii ember. Vasarnap
nidkiil csak
vlIlgyunk, mely szettepi szarrnazasunk
nemes oklevelet, vele a
4l!let kotelekeit s maqroviditi fOldi zarandoksaqunk
napjait,

!i}epek
csaladi

l\ vasarnap mequlese oly regi t6rveny, mint maga a viIag es
nines nep, mely 8 hetnek egy napiat Istennek : ne szentelne. Vasarnap
a ketesztenllek Iinnepe ; a hetfo a gor6gake, kedd a perzsake, szerda
a neqereke, csiitertok az eggyiptomial{e, pentek a tor6ke, szornbat 'a
2sid6k iinnepe.
.
Europa nepei l{oz6tt as angol
az, meIy leqsziqerubban
uti
meg a vasamapot. 6 nemcsak munkasatinetet tart, de latoqatoba moziba, szinhazba sem meg!:!, han em otthon monad es a biblia olvasasaval iiditi fel lelket, Valoben nem nagy dics6segUnkre szolqa]. amikor
~ziimokblin is kirnutatjak, hogy nalunk az emberek
negyofpd
resze
nem szenteli meg a vasarnapct. Ez az oka, hogy a nepben meqlanuhult a vlllhlsossag szelleme.Igy vesz ki a lelkekbdl a Ielkilsmeretesseq
a becsulet es ero. Mert. mig a csaladok .meqtartottak az iinnepeket,,addig a nep OUhOR tudott orLilni, szcrakozni. De rna a szinhaz,
a
mozi, It hangverseny !lS mas hasonlo szorakozAsekban keresi oroJllllet.
1\z egyszerii nep pedig beiiI a korcsmaba, !~issza mag.H, karomkodik
\
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Ig!l Iesz az oromnap iiromnappa,
melg sok csaladba
szeqqent, banatot es hijdalmat hoz.
Szeretet I hirdesd a nepnek, hogy l;l vasal' es unnepnap
az
Istene ; es mindenkir ugy Iesz poldog;
amint Istenaek, megadja a
maqaet,
es veszekszik.
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Halaenek (prefacio],
Aldoz6esiitort'($ktol.

piinkosd bojtjeig. ,

Valoban ,meIta es jagos, ilIa es udvos, hogy mi neked, Szentseqes Uruak, mindenhsto l\:tyank, 6tok Istenunk, mindig es mindeniitt
hal a! adjunk j a mi 'Krisztus Urunk altal. Aki .Ioltamedasa
utan minden taaitvanganak lathatoan megjelent es szernuk lattara emelkedett
menybp" hogy minket lstenseqenek reszeseive tegyen. Es aeert az angyalokkal es a foangyalokkal, a tronallo es uralkodo szellcmekkel es
8 rnennqei had minden sereqevel egyiitt . zenqtink
dicsdseqednek dicseneket, amidon' $ziintelenUi mondjuk :
Szent, Szent. 'Szent ~ sereqeknek Ura-Istene I Betoltl az eget
es a Ioldet dicscseged.
Udv (hozsanaa]
naked a magassagban'Aldan ki az 'U(' 'l1eveben j6 (Krisz1us)" Mdv neked
(is Krisztus] a ,
maqassagban ,
Erielme :.
1.' Aldoz0€siiiortokon azaz Urunk mesnubemenetelenek
iinnef)en mQgk6sz6njiik Is: ennek, hogy Krisztus Urunk Ioltamadasa
utan
40 ndpig nalunk maradt, Ezalatt gy6zte meg tanttvanuait
foltamada. sara), 'meg a ketelkedo Tamast is,' Ezalatt < tette Petert az egyhsz fejeve es adta meg apostolainak a gjjontatasi "
azaz a bunmcqbocsajto
hatalmat. Es a S2. At yak szerint meg sok tanitast, utasitast adott
.:apostolainak..
'
.
2. 1\ mai napen nqilt meg az eg es vonultak be Kriszjusse! mindazok, -akik Adam atiI vartak a 'megv~[tast a pokol tornacaban.
,Aar
hal{Jlla utan mllgvigasztalta oket Krisztus,
hogy kozel van a stabaQuhlsuk ideje : szalla ala poklokba. Krisztussal jutottak eqbe rnindazok
az udv9ziiltek, akik [ezus mennubemeneteleiq
meqhaltak,
, 3. Ma maga5.ztalta fel Isten Krisztus
emberiseget. 1\ misekonpv
rnai imaja ezt igy Iejezi ki : 11 mi Drunk a te egyszul6tt
Fiad g!:lal'~
losagunknak onrnaqaval egyesitett
lenyeget,
terrneszctet
dicsoseqcd
[obbjara helyezte. Mas szoval : rna reszesitette Isten Krlsztus ernberlseget Isten dicsosegeben, hogy 6 aztan veliink is kozolhesse az isteni
eletet es dicses~get.
I

·Szomoruan tapasztaljuk,
ho~y sok katolikus
csaladban
oly ujsaqokat,
konyveket
olvasnak,
amclgek sehogyse fernek ossze a katolikus szellerarnel, Pedig
aki elfogulatlan, be kell vallania, hogy a keresztenu
ujsaqok
es konyvek
igen szep kiallitasuak
es tartalrriasak,
Egyaltaian'
nines
sziikseSJiink
nem keresztcng sajtoterrnekek OIVRSaSara. Pesti Hirlap, Vilag, Nepszava,
~esti Napl6 stb. helyett olvassuk a kereszteag Magyarorszag.
ujjaepitesen dclqoso lapokat l Ezek: Nemzeti
Ujsaq, Uj Nernzedek,
Budapesti Hirlap, Magyarsag.
Ujlap (500 kor.) stb, Merget esak
ongyilkosok isznak I Mar
egyszer
meqoltuk magunkat I Minden katolikus
apostolkodik, amiden a j6 ujsdgokat terjeszti.
,.
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l\merre a katolikus szivek Iranuodnak.
Dr. Hanauer

A. Istvan

puspok ur 6melt6saga

jan egy ^
par kedves dol got mondok ^
el hiveinknek ..
^
A ^
SZ. ^
ev alkalrnaval bamulatosan nyilatkozik
^

elbeszelese

alap- .

meg ^a katolikus
szivek szeretete es kite. Minth3 a reqi vilaqek nagy hite bontakozna
ki, hogy,.a hideg, lanuha vllaqba a krisztusi hit meleqet hozza meg.
Oszcntseqet;
XI. Pius papat a zarandekok
a leqkulonfelebb
m6don igyekeznek
meqorvendeztetnl,
De viszont 6 is 'csupa szeretet,
figY12lem es meqertes. PI. ha rnaguarul
koszentek
neki : Dicsertessek
a [ezus Krisztus! magyarul valaszolt : Mindorokke.
}\men.
Egyil< egyszerii asszonu Ujpestr61 ^40 ezust koronat "itt a papanak ajandekba.
1\ masik Maria-CeJlb61
kicsi Maria-ermet
b6rtokkal
ajanlott fel a Szentatpanak. 0 nemcsak elfoqadja e kedves kis figyeJ:.
rnesseqcket, hanern oriH is nekik es szobajaban asztalan tarteqatia QIH~t.
1\jandekrol 6 se Ieledkezik meg.
.
Lcqmeqhatobb
egy 74 eves oberamrnerqaui
asszongka
tortenete, Gyalog zarandokolt
el Rornaba. Keso este erkezett
meg a sz
Peter-terre,
A rneqhajlott,
oszhaju,
egyszeru
Iejkendos
nenike ^a ^sz:'
^
Peter-ter oszlopcsarnokanak
oszloperdejeben
[art tel-ala es maqaban
halkan nemetul imadkozgatott.
Feltiint az egyik Campo Santorol vale
nemet papnak es kerdezte : talan .nincs ejjeli szallasa ? Nines, de nern .
is sziikseqes, volt a valasz }\z eszlopcsarnokban
marad, amig kivilagosodik, aztan' reggeI a Szentatyahoz
akar rnenni, Szegenyes tarka batgujabol el6k'eriilt
falujanal{
latkepes
Ievelez6lapja. Megl1'.lutalja majd ^a
papanak
ZarandoklasaS
hetig tartott, Termeszetes,
hogy ekkora hltet
Item hagyhattak [utalmazatlanul.
A Szentatga szeretettel fogadta.
1\dna Isten, hogy a szentev
lelkiinkbe is vlsszahozna
az eli)
es .cselekvo hitet, Hiszen nagy cselekcdetekre
csak azok vallalkoznak,
akikben nagy, eli es f1ldozatos katolikus hit van'
mm.
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l\z Orszagos Kat. Szovetseq zarandoklatai. /
,
Ill. Junius vegin intlul HZ ifjusag, reszv'~teU~vet. V eseti Zichy ,
Gyula grOt pecsi piispok, kalocsai ersek, aposteli admiaistrator: UtininN:
BudajJest-NagYkanizsa-Posiumia..:.....
Trleszt-> VeII!!1ce-"-Pi}i1ull-- Pirenze
R6ma-Napoly-Pompei
- Foggia- Loreto -lhlCona- Rimini - Bologna
. A\estre- Triest-Budapest.
Tart 16 napiq. Ifjluagf di] ill Ill. osztalgon
3,850.000 korona.
10-15
kozotl indul. Vezeti dr. Prohdszka
pnspok. .Resztvesz a kat, ifjusaql egyuitletl!k
rornai nemzetkozi konqresszusan szeptember 15-18 k6zQtt.
IV. Szeptember

Ottektir szekesfehevari

V. Okiober l-i-en indul B·udapestr61. Vezeti Szmrecsdnyi Lajos .
egri ersek, Resjtvesz. oktober 20-24
kozott B Kat. N6i Ligak NernI!:etkozi Szovetseqenek koaqresszusan. A harrnadrendiek »Roma- Assisi«
aarandoklata ezidotajt Ie,5z. J elentkezcs : Orszaqos Ketolikus Szovetscq;
Budapest, IV., Ferencick-tere
7, III. lepcso, I. em. 8. Aharmadrendtek:
Buaapest, VI. Margit-komt, 23 szarn alatt jclcntkezhetnek a »Ferences
Kizlou!j« 'kiad6hivatalansl.
'
.

"Jezus szerelnri tmaja.

U .

»Jg~US kerUnk teged }'onYQrulj rsjtunk,
eqesz
esaladunkon,
szcnt tested" es v.en~d .altal. Amen. Ezen irnat egy pitspok szelqaltatta
ki. Kiildje el 9 h.?lyre, akinek
szerencset es . boldoqsaqot . kivan,
Aki 3' nap alatt 9 helgre elkiildi. 24 nap mulva nagy szerencset varhat,
l\ki e ~zerel1cse Iancelatat megszakitja, szerencsetlen lesz,«
'Eddig
5z61 a levelezelap, amelget buzg6 (!) lelkek konqreqanistaknak is megkiildenek. Hihetetlen .mcnrruire jaratlan egyik-masik a vallas
dolgaibanl Mit csinaljunk az ilgen es hasonlo kuldemengekkel
? Tiizbe'
veliik I Aki pedig vallasos akar lenni, a jo eletet a katholikus egyhliz
altal j6vahagyott
konyvekb61 tanuija.
I

Ilgerr lapokat terjeszterii babena es lelkiismeretlenseq,
Hiszen az
egyszerii lelkeket megzavarja
es folosleges koltseqbe veri. Olyat iger, .
amit meg nern adliat, l\z imarol teljesen ferde fogalmakat terjeset, Hazudik, mer! plispok ilyet nem iger. 1\z egybaz tanait es hiteletet
akarja nevetsegesse (tenl'li. J6erzesii es mCtggy6z6deses kathblikus megvetessel tordul
sz ilgen babonlktol
es, ielrevezdesekt61.
\
1

el

Ovakedjunk ..
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Krisztus

katonai.

Nazianz! ^
sz. Gergely beszeli, miiyen csodas ereje van ^
a bermalkozasnak.A
hitehaquott
Julian csaszar pogany aldozatot akart bemutatni,
DQl irne ! a kesek nem ~latolnak az aldozati allatok husaba,
a balvanuok
szolqainak
karla meqbenul,
a niz kialszik .
. Keresik kutatjak, mi az oka e rendkiviili
folkielt valaki: itt oluan keresztenunek kell lennie,
es meg is berrnalkozott.
.

[elenscqnek.
Veqre
akit keresztelkedett

Erre a csaszar
kornqeztebol
batran elclep
egy nernes ifju;
»En keresztenq
vaquok. Csak szivernben
hivtam segitsegul [azus nevet
es, gOTJOSZ szeilerneitek
futasra kenuszerultek.»
A csaszar rernulten hagyta 121 a pogany ternplomot, amelyben

a SZ. Lelek

ennuire

meqrnutatta

hatalmat,

Rajtatok se uralkodik a qonosz lelek, amig igyekeztek
a sz
Lelek ternplorna rnaradni. Ne feledjetek,~hogy
az Ur Lelket naqgon rneqszornoritjatok
a bun altal, S6t, a halalos biinnel eluzitak
magatokt61.
Orizaetek
magatokat
a buntol.
a rossz tarsaktol
es akkor rnindeq tapasztaliatok,
rniluen edes az Or Lelkel Aki a sz. Lelek temploma
akar
maradni, sokszor, havonkent,
a gycnge
meg t6bb~z6r is, elveqzl a
gy6nasat es meg gyHkrabban. aldozik. Sekszor imadkozzatok : Maradj

,
,
'. valiink,

Uram!

...............................................

-

.
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11 Ill. Rendiek maj. 17-~n iinnepelik egyik f6ved6jiiket
sz.
, Paskalt, aki az ossses aukarisztikss egyesiiletek
egi parttogoja,
Ez
alkalornmal reggel kOZ9S aldosasuk less, delufan pedig
havi gyUles.
AlII. rendiek szarna B2J egesz vilaqon : 1674832. A Kapisztran-tarte-

I
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m*nybilll: Li850. III. rendi pap dolgozik
rendi viligi

ferfi:

33093

es III. rendi

no:

a pogimy
2307.

raissiokban-:

773,

III.

Dr. Prohaszka Ottokar
•

szekesfchervari
puspok ur be:!lzedeit ugy hallgatta Szelaok, hogy lelke
megittasult
tole. Sokan tertek mey olyanok is, akik mar .r~gen
elsaayagoltak
hittlket. Mintha uj Hizet gyujtott volna
es epen
ott,
ahol
leginksbb
sotetlett a hitetlenseq,
Egy ,s~lIva eleg volt, hggy
ontudatra
keltse • btzongtalansaqban
botorkalo
lelket,
»Pro)lftuka

rnondotta,

acert

}\e

jovok.«

a szavait, a valo eletnek meqfeqasa

aUlatotta

it

m~ggyozodh,

es az apostoli tiiz, mely-

. hea a kepzelet es a szonoklat csodas muveszete simult,
saavainak

aw.ely

magYflfllzzak

hatasat,

66 eves ember es saponta 3 beszedet
tartett : kettot a hoigyeknek, egget, a ferf~aknak IS asonkival
gl:Jontatott.
Ugy
dolqezik,
mlntaa szelleme
nern is -erezne a test sulgat, Benne beiqazul : a lelek
min dig fiatal, ha eszrnengien
gondblkozik
«s megoregszik,
ha nincsennek eszmei
JgePi sekat taaulhatnank Prohaszka
ptispbk urtol abban is,
bogy a munkasok
meqbecsulese
nemcsak
ma9!~8r, hanern
katolikus
erdek is. Becsfiljiink
meg rnindenkit,
ski
tehetsegevel,
faradsaqaval
mtgbecsi1ltlsre
melto. Es az lstenadta tehetseqeknek
alljon ssabadoa
ax ut, de ugU nqiljanak azek a viraqok, hogy a haza ell a katolikus
hit egyforman
ragyogjen
kelqhiikben.
Mikor neatIiik es haUgaituK az idealis 'vilftg es a katolikus
hit
esen apostolat,
8Z is rneqraqadott
bennunket,
hogy
a2 eietet' olgan
oszin!e elfogulatlan
szernrnel nezi, mint aki maga se restelli ~evallani,
hog~ harcolja harcait, De mindesre
talal megoldast,
fillemel6,
viqasztalo, sot vidaja gOJldolatot,
zenet. A hal al, az ir6kkevalosilg
stb.
szidrvain§!
szinekben
ragyog lelkeben : mert hisz, elmelkcdik
IfS SZIret. A lelki elet uj iranylinak
uttorojQ

o.

Beszedeit

laptarsunk,

II

»Szolnok

fS

Videke«

hozta

sainte

szorol ssora . .1'\i kivonatot
nem akarunk adnl, az egesz
pedig
nem
fer kislapunkba.
G!:]onyoril szep volt a Mav miiheiybefll tartott besztdJe.
Szep a k6.zos ssent aldozas es mtleg hangulat,u a bucsu-reqeli
a polqari
IdnHiskolab~m.
Lelkiolvasmangul
ajsnljuk besaedeit
es kos£onettinket
ki dr. Sag lay Saador
vari 'igazgato
lelkesznek
es prezesaek
UrinQk kongregaci6jaRak,
hogy bennanket
Prohasska
piispok
emlyi szellejai kincsben reszesitettek,

ftje2izfik
is
az
ur altal

"
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f.e'rti

,

I

kohgregac16
eIsd$ \ felavato
ii:nn~plsege meqhato
volt. 20 felavatott, 17 ,fejava~~Slr,a'yar6 is 4 jelolt vonult 'fel k,ere$zt
<:Ilatt a s2;em.U~ly1ge.A F6pzlsztor lathat6 erommel N~zte a hitval!0 ferfi
esoportot Beszcdeben
lelkerc kototte, hQQY irezzenek
efriyii.tt rnia, , dEf:lb~n: a i~atolikus' egyh,aczzal. }\ V::egy:eskiilr Novoth~y Jena v:@zet~se~
val osak fekozta
megl:1atottsago~. Batran hisszfik, hogy Iii j6 pelqa
k6v(,'teste talal. A f~rh-kon§regaci6
tagJai It K,uJnst;mtil),rskolahan '"VS,~sarN<!.p()nkint d. u. 2A, 6r.aig ingljen ,tanitjak irni ~s olV:,asni azokat,
likik nem tudnak es mas iskoliil»a S0 jaruk."
l{

a

I

liz urleany.flk
nitja il1!Jyen irnl-olvasai

•

kongreg'aci6ja

a templomt~ti

az iskolaba

jiro l~a:nyokat

new

kint 'd. u, 2-4 6nflig.

. ,'

.a

iskolaban tav8iibilrnaport-

'

'(~ecimllea~-,kongreglici6

elmaradt, AminI haJ11uk, az »}\ran~-llil.katban«
tars
vacsoril\)'~1 kapcsclatosan, ,

as

tartjak
"

id'

~iHtt
me!iJ jun. i-en

'maj.lili,~a az eses

, H, bar.any-lsl{olai Eukarisztikus
,GyermeKsdv'lItseg
aJFIrilis
26~,an szepen sikeriilt i1nn~pelyt rendezett a pol g.' fiuiskola szimpadan:
,Kiil6~osen sikeralt a »Feltamadais,« c.. eI6kep, mely\n~k miives~i ,ossze~,illlitasliI, Polonyi Ro£si, a fiilr,arlhl1ltatlan kitoktatoft6 efdeme.

_

t

Hz iskola tes~vere:k Homokon mttj. IS-en iiiik l:!lapito::,
juknak De La Salle 52. Jan~snak tinnepca. liz alkalomra Ieutazott hot-,I
;'z.juk melt. f;S fot. dr. Meszar€lS Janos pesti erseki helynik,
a ker. '
patroHage il.gYe,k· lelkes har-cosll, \hogy oromtikbe,Jt, r05zt ngy~n.
,
Majus 6-a8
9 orakor

ri~Q!~

az

ujvaru,si S"l;

mise es ss. beszcd.

JanGs

kap0lna

buesuia

h~:SlJ. ,

-

, ' 1!Iiaj., 17 ...en vasarnap d. u.:' 5 orakor a nag!Jjtemplom
b61 lekerult xis haranqot atvisS'ziik a Xaver-Kapojna
tornyaba,
Jl S~olnol£:-SzQnOk har~Ngjai' elkesil!Ultek. -"Ma,. 21-~n,
iildozQcsiit'ort&kon
d. Y. :5 0. viazik 6ket-batHilerlummal
IiI Sz616k;be IilZ' .
ano.m.~r61. ,Szentelesitk.
111zij. 25~~m lilucsu' napjan
i€lsz d:'
13,
"6'rakor. ~riili.ink a sz6161ek 'Quzg6sagan,ak,.
C"

I,
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Maj. 21- en aldoz6cstitortokQR
lesz Urunk menubemenetelcnek imnepe. Parancsolt unnep. A husveti g!:!ertMa es B% Allelujaszobor lekerul az oltarrol.
'
Majus 30-an piinkosd szombatja.
Szlqoru bajt:
egyszeri
jolaUs es hustilalom. 8 -6. kereszkut szenteles.
Maj. '31~en piinkosd. a hosok emlekiinnepe
rniniszteri
rendelet eIielmeben. D. e. 9 6rai SZ. mise hivaialos, <I b6sokert kulon
ima lesz. A hatosaqok is megjelennek.
Legyunk ott!
• __

_

••

iII.4U

~ .. _

_

_

_.a.•..•_••.•..••.••~•••.•..•••••••

Ujs:;,;iU6ttek: Balogh [anos es Saabo Veronika lanqa Margit,
Zaka G1jorgy es Bunkoczi Viktoria langa [ulianna, Kelemen MiMI!:! es
Bablina Eva fia [ozsef', Szoke Mihaly es . Kovacs Maria fia Zoltan,
Feher Istvan es Slakta l\'\,aria fia Bela, Ny6ko Bela es Szutsi Piros fia
G!l"lla, Holovitz Lorincz es }{illIai NtatiId fia J6zsef, T6r6csik Jimos es
Vidra 'Milria fia Andras, Tasi Laszlo es P. Moillar Marglt Ianga Erzsebet, Turcsangi G~Jorg!J es Balint Erzsebet lanya h\f1gdolna,'
Heredi'
Mat!l]as es Pint~r. Maria fia G~ula, Sandor Laszlo QS ~zkuaJr.ek Margit.
fia Laszlo, Baumstark Peter es Szanthe Mafia fia Robert, Kovacs G~6r9!J
es Keskeng Margit fia G.!:)orgl', Szabo Lajos es Farkas Terezia Itlny&
Aranka, Kohn Simon es Hornekos Maria fia Fulop, Nag~ SaN,dor es
Toth Veronika lanuai Magdolna es [ulianna, Mozs·ar Gergely cs Szabo
A!hlria langa Elza, Csanadi [ozsef es Budai Viktoria fia [ozsef', h\oln1r
Matyas es Kiss 1It\aria Jan~a Katalin, Mora Ferenc es Ecseki' Rozatia
fia Ferenc, JUhaS2 [ozsef" es Szudi Piroska lanya [ulianna, Farkas Mi'lIilly es Csikos Roaa fia Lasalo, Pintgi Maria fia Domonkos,
Szekelu "
Matild fia [ozsef, [akoblov Gyorgy es Rozen(~ld' Rosalia fia LiIszR6
Molnar Irnre es Bar~n~o Erzsebet fia lrsre, Racz Kalm~n es Illes Maria
fia Dezsd, Debreczeni
Lajos es K@zak Anna fia Bela, Buzas Bela es
Cso118k Teresia fia Bela, Palla Ferenc es Sipos Maria hinya Eszsehet,
Lambert Lajos es D. Molnar Ma.rin lalliga Maria, Seller Janos es Sleder Maria h:lnya ilona, Szathrnari Mihaly
es Buries Erzsebet
lanya
Ilona, Kusaar Matyas es Matkovsdd .M.argit lanY2 Erzsebet, Strummga .
. .Miklos es Dora Brigitta fia Laszlo, Berengi [ozsef es Sziraki. [ulianna
fla [ozsef, Szep limos es Ecseki Maria fia [anos. ,
'
,
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Ujsziilottek:

Kindlovics [ozse] es Verderber
Margit fia.
Geza, Torok Ferenc es Tirnar Rozalia fia Bela. Sipos Mihaly es Terecskei Maria leanga Margit, Bede Istvan ^
es Kollar [ulianna
leanua
Katalin, Csak Imre ^
es' Szabo Maria lcanqa Maria. Berenui J,hIOS ^
es
-Gulyas M.ari~ leanya Margit. Kaeser Matyas. ^
es Besze [ullanna leanua
Erzsebet, Kdamek Karoly es Petrovics Margit fia [ozsef, Deak Margit limya Magdolna, Slakta Arpad es Zamecsnik ' M.aria fia Bela.
K Farkas Janos es' Tarnassi Maria fia . Tivadar. Pege M.aria Ianua
Maria. Fajankovics Janos ^
es Garics Maria .Ianya Marta. Bukta M.atyas
es Toth Maria lanya Maria. Gyenge Ferenc es Roman Maria fia
.Antal, Vale M.ata es Kovacs [alianna fia [ozsef, Balazs Mihaly es
Takacs Erzsebet fia GyO,"gy. Riga MiMly es Szabo Margit lanua
Iren, Menl<o Istvan es SzaMI Maria fia Mitui!y, Szabo Matyas es Sebestuan Margit fia Barnabas, Nemeth Laszlo es Tornpa Mar§it fia
Laszlo, Feher [ozsef es Hoksari Anna lanua. [ullanna, • Nemeth Balazs es Csabai Maria lIlny;} Rozalia. Balazs Ferenc . cs Hegyi . Irma
lanqa M~rta. Visnyovszky Vilmos ^
es Szabo Maria lanqa Ilona, Hollo
Zsigmond ^
es Meszaros Maria lanua Ilona, Bede Ferenc
es Vigh
^
1\130110 lany~ Erzsebet,
Nagy Andas
es Szanto Maria fia Matyas.
Barcsik Antal es Csillik Maria lanya Erzsebet. Szecsenyi
Maria fia
Laszlo. Rig6 [ozsef ^es Bede Ilona lanua Ilona.

..

Hasassaqct kof,ottek; Romsits Istvan es Weisz Margit.
Halla Laszlo es E'alogh Erzsebet. [udik Istvan es Paler
Etel: Lazar
Janos es M.ihalyi Anna. Feher Irnre es Papp [ulianna, Fodor Gyorgy
es Bakos. Katalin. Kocsis Irnre es Szathmari It\aria. Egyed Malgas es
Csajbok Anna. Albrecht Ferenc es Csapo Maria. Csonka [ozsef es
.Matyas Klara. Francsics [ozsef es Zachvieja Alma, Szakali [ozsef es
Toth Maria. Sz6116si Mihaly es Biro ] ulianna. Szabados
Istvan es
Falusi .Anna.
MegbaUak: Bruch Katalin 59 ev-s, Horvath
Erzsebet
4
napes, Kovacs Anna 4i eves, Kiss [ozsef 2 hetes, Zrumetzky Viktor
46 eves, Roese [ozaef 3 honapos, Majl<ith Zsuzsanna 29 eves,' Kova,~s Erzsebet 74 eves, Petricsek Istvan ,76 eves, Szudi Borbala . 85
ev~s; Paszti Erzsebet 84 eves, Piczrnann
Istvan. 65 eves, Kardos
Mihaly 70 eves, S Horvath Rosalia 68 eves, Bede Ferenc
2 eves,
R. Pelyi Laszlo 2 honapos, Ignacz Balazs 37 eves, Kadar Tobias
51 eves.

.. ..
:!.:
:
:
:

........

r
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es .i,zlesesen

Oleson

egyhazi es mindennemii
~.

nyomtatvanyokat

VARGA

JQZ5EF
r

viUanyer{h;e berendezett konyvngomdaja .keszit

S z e I n 0 k 0 n.
Dillarnos saeeetcsekeresfaottasokat
g~ot?5an
es~k6~ot ssottd aeak meltctt

M8~n8SY ~ha

es

pontosarv

. szeeelo, Dcseb-utca 2;85. sa.
Ugyanott

i~t6l<impa:K es

. csutaeok kaphatos, ..

HARAN6-ERCONTODE, HARAN6FELSZERElES
HARAN6LAB6VAR

BUDAPEST, VI:, FRANGEPAN-UTCA
. (SAJAT

77. SZ.

HAzABAN)

TELEFON-SzAM;
f

ES

132-62.

;

A ny.ugati p. u.-t6! iRdul6
BUR vasuti ,,0 rhaz" , mega!l6hely.
A. B. C. J. kocsik.

Az 1900. evl parisi

vllig-.

es 1928. Elvl vas- lis geplpari

az 19:11.
kialll-

tason arangeremmel kltilntetve.
Szamos agllhazi elismer6 level.

H

llid Iapunkat elolvasta, ad'ja tovabb, J6 Iapokert dolgozni
Jegszebb missioi munka, mert vilagossagot visz a Ielkekbe,
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Isten tisztel ete k.
I. 1l ferencrendi
a) Minden

vasarnap

ptebaniai nagytemplomban.

: (Vasrjrnapi

rend.)

Heggel 6 6. szent beszed.
»
tel 7 o. cnekcs szt. mise.
»
fel 8 6. csendes vagy enekes szt. mise.
0. e. 8 O. az elerni iskolak csendes szt. miseje.
»
9 6. szent beszcd.
»
fel 10 o, enckes szt. mise
a nepert,
»
Iel 11 6. a polqaristak
es
tanoncok csendes
szent
• rniseje.
»
fel 12 6. csendes szt, mise
szent beszeddel.
b) Unnepnapokon
reggel 6 orakor szent beszed helyett. eriekes szent mise, a tobbi a vcsdrnapi rend szerint.
E) Minden vasarnap d. u. 3 ora. kor litania.· Es pedig:
, I-s6 vasarn. [ezus szive tiszt.
Il-ik »1 orai szentseqimadas,
IIHk » loretto! litania szuz
Maria tiszteletere
utana szent
\ Ferenc Ill. Rcndjenek havi gyiilese szent beszcddel.
IV -ik vasarnap lorcttoi litania s

utana a Rozsafuzer tarsulatnak
havi g'yulese szt. beszeddel,
d) Unnepnapokon
cs esetleg V.
vasarnap d. u. 3 orakor loretto!
litani a szilz Maria tiszteletere.
e) Minden hetkoznap :
. .
Heggel 6 o. csendes v. enekes
szt. mise.
»
fel 7 o. leqtobbszor enekes mise.
,. 7 O. csendes
v. enekes
szt. mise.
,. 8 6. csendes v. enekes
szt. mise.
') Minden

kedden
Varga

[ozsef

8

6.

<szt.

konlJvnyomdaja

Antal mise» ajtatossaqqal,
Minden honap else pent, reg gel
fel 7 o. szentscqkivetel
en ekes
• szt. mise es ajtatossaqqal.
8 6. szt. mise szentseqbetetellel
g) Minden szornbaton ~s unnep
elotti napokon d. u. 3 orakor
lorettoi litania sziiz Maria tiszteletere, utana gyontatas.
h) Rendes gyontatas,
aldoztatas •
reggel 6 oratot H:I 9 oraiq.
Vasar-. es unnepnap reggel 6
oratol
d. e. 10 oraig Iehet
gyonni.
i) A bcteqek latoqatasat lehet61eg
a reg gel . 6 oral szent mise
alatt jelentsek be kcdves hiveink. - Vasares unnepnapoleon - templomi gyontatasok miatt - a beteqlatoqalast lehet61eg keruljiik .
Suluos bcteqekhez
barmikor
megyilnk.
.
II. Szolnok-vart templomban,
Minden vasar- es unnepnap
d.·
e. 9 o. enekes szent mise szt,
bcszeddel,
"
D. e. 10 csendes szt. mise szt,
beszeddel
a kozeptskolasok
I

szarnara ..
HI. Szolnok-ggarvarosi tmpl,
Minden
vasares unnepnap
d. e. 9 o, enekcs szt. mise
t b esze. dd e.I
szr,
\
d. u, 3 orakor loretto! litania
sziiz Maria tisztelerc,
Bendkiviili:,
K~l'esztjat'6 napo-·
kon maj, l8-an hetfdn a Varna, 19-en
kedden a sz. [anos kapolnaba, 20-iin;
szerdan a Xaver-kapolnaba
indul a
kormenet a regg. 7 oral sz. mise utan
a nagy templomb61.
1\ seerkesztesert es kiadasert felel6s:
P. Majsai M6r Ofm.
Szolnok, Gorove- urea.

HITBUZ6ALMI

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Szerkeszti

II. evfolyam 11. sdm
1925 [unius h6 1.

P. Majsai

Tarsszerkeszte

IqjllJ8l1ik miadoR hO 1.8815. P.

Raffinszky

Szerkesztoseg

:

.Mar efm.
:

RomuaIdufm

elO

kiad61liv&til4 I

FIlI'8D1irDAdlplaallia SlOiliok.
Kiad6tulajsGnes:

ftrenGrllndi zarda, Szoill9k.

Piinkosdi dicsenek a Szentlelekhez.
(A sz. misebol.]
Jojj el, Szentlelek

es

Jojj el, szeqenqek

-

ltyoz6ja,

6h j6jj szivek

suqarat.

atqja, jojj, te ajandekok

adoma-

meqvilaqitdja l

viqasztalo, a lelek edes
vendege, edes enghulete. A Iaradsaqban nyugalma, a hevesseqben merseklese, a sirasban viqasztalasa.
6 boldoqito
fen!:!l, toltsd be hiveid szivenek leqbelsejet is! Hisz' isteni
ihletesed nelkul semmi j6 sines az emberben, semmi sincsea bun nelkul, Mosd Ie mat benne, ami szennues, 6l1tozd,
ami szaraz, gy6gyitsd, ami meqsertllt, - Hajiitsd meg, ami
merev, melenqesd, ami hideg, tereld ViSSZ8, ami eltevedt.
Oh add meg benned bizo hiveidnek het ajsndekodat I Add
-,

Mert

te vagy'a

kuld egbol vilaqossaqod

ltJeg az erenqnek
boldoqsaqot,

A"a

legjobb

erdernet, adj udvos kimulast,

ad]

A.men. Alleluja.

pe.ldangonkint 1500 K. Negyedevre 9000 K.

orok
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A kat~olikus 8uy~azi BllOkkiltoszot roul iro~,almuD'k~an.
I

Irta : KEMENY

LAsZLO.

Mar a pogany rnaquaroknal
is talalunk a leqkorabbi
'id6bea
hard es vallasos enekeket,
Theophylakius Simmokattes (620'.) f61'jegyzi,
hogy a maquarok a ,fOldet terrnekeagseqeert
adomanqaiert
halaado
enekekkel
dicsoitik,
Hozzateszi
meg, hogy a^ nernzeti vallason
leva,
osmagyarok papjai. a taltosok, csata elritt cnekekkel
lelkesitettek,
tii^
^
^
zeltek ^
a harcosokat,
Eckehard-nal
is erdekes
ernlitest talalunk
az osi
^
magyar vallasos,
halettas, unnepi, torteneti
es hard enekekrol,

es

}\ keresztenuseg
fclvetelevel
tenneszetszertileq
C!gyiitt [art ,a
r~gi' haqqomanuoknak
minden irangban vale uld6zese.
1\z l~j vallas
tokeletes
gy6zelmet
csak ugy rernelhctett,
ha kerlelhetetlenul
meqsernmisiti mindazt, ami a reqi nemzeti, tehat poqanu vallasra
a legtavolabbrol
is emlekeztetett. Hogy ez nem volt konnyil es rovid ideig
tarto rnunka, mutatja az a korLilmeny, hogy a keresztenu vallas maqva
mar szaz eve vas a magyarsag
kozott szetszorva,
amikor
az 1092.
evi szabolcsi zsinat hatarozatainak
a »De ritu gentilium in sacrificiis^ XX!! Iejezeteben
^ quicunque
c.
kenutelcn
kimdndani, kogy :«
ritu gen-

•

tilium, juxta puteos sacrificaveriat,
vel ad arbores et Iontes et lapides
oblatltmes ebtulerint, reaturn suum bene luant> *) (Bari\i a poqanuok
szokasa szerint a kutak rnellett aldoz, vag!:) If fak alatt, Iorrasoknal
es
koveknel
aldozatot
mutat be, buncert sziqoruan
lakolion. A. szer. Iord.]
\

,

a maga fejlett
enekk6lte'szetet, irodalmat
ezzel felfegyverkezve
h6ditotta meg a J30gany
magyarsagot.
J:\I k6zepkorban
tehat eredeti alkotast nalunk
hiaba
is
kerestink, Csak itt-ott akadunk nehiinH - leqnaqgobb reszben latin1\ keresztenuseq

s

behozta

az orssagba

Ml vl,lll6' Iorditasra. Am ha a Iorditas
maqa Irodalorn - mar pedig
tekintve azon korbel
reank
maradt elenyes.zo
szarnu
emlekeinket;
leg!clenek 'i Iordltasok meg oly kezaetleqesek
es gyatrak,
irodalomnak
kell tekintenunk
- akkor vallasos kolteszetilnk
egykoru
a magyar.
irodalomma I,

A konunkiq fennmaradt enernu eml~'~eink ssama : nem nagy.
Ketsegtelen,
hogy sokkal kedvezobb
korilimenJilek k6zott
fejl6dbetett,
mint a viiagi kolteszct, de megis mily gazdag
lehetne
a reformaclo
elotti egyhi'lzi

kolteszetiink,
ha a tatarves a torok dulasok, s nern utolso
mertekben
az aldatlan bels6 harcok el nern pusztitjak
azokat a he~
, Jye1{et, arnelqek ez emlekeket oriztelc
I

, *) Carolus Peterfy, Sacra Concilia' Ecclesiae Romano-Catholicae
Hungariae celebrata. Pozsony, 174-1..I. 27. I.

in Regno

)
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l\ legre~ibb idoben tzhat csak ferditasokrol Iehet S20. Venantius Fortunatus, Szt. }\mbrus, Nagy Szt. Gergely,
Rabanus
M6r, Sedulius
himnuszait forditjak az ismeretlen
szerzetesek,
szigoruan
raqaszkodva
a latin eredetihez s ktizdve a ma!!Jyar nyelv kezdetleqesseqevel.
.A.
hirnnusoknak, templomi enekeknek Iorditasa rogton a terites kezdetevel a nepre valo tekintettel meglndult.
.
Szoros €rteJemben vett mise enekeink, azaz olyanok,
melyek
a szent mise egyes reszeire alkalmazott
tartatommal birtak volna, a ,
kozepkorbal'l
nem voltak, mert kodexirodalmunkban
alig van nuorna.
De kesobbi kezirati 9ytijtemel1,tJeiRkben s a Cantus Catholici
[KathoIikus Enekek] kiadasaiban is alig akadunk szorosan vet! miseenekekre.
Csak Nanl!! Gyorgy siirgeti Lpra Coelistis-e eloszavaban ezek hasznalatat, Ez a korfilmeny arra enqed ki~etkeztetni, ho~J!.l a szt. mise
liturgiajanlil a nep csak mint nerna szerntanu vet! reszt s az eneket
(a mlset] vagy maqa a kantor. vagy- egy kar enekelte. Erre nezve
becses utalast olvashatunk
az 1651. evben kiadott Cantus Catholiciban
JOHogy pedig regt61 fogva bizonyos
Cantorok, avagy enekesek voltak
Anyaszel'ltegyhazban;
megtetszik
a fl2gi templomok
mellett
epittetett
iskolakbol, ahova az . ifju.sag gyiilekezett ~s nerncssk a tudomangban,
de az anJgsszentegyha'l'zi eneklesben is oktattatott es tanittatott:
hog~.
II papi rend ~ szent -Oltamal
az isteni szolqalatot
vegbe viven, ok
azonban enekszoval
Istent dicserneuek.«**)
(Folytatjuk.)
**) Cant us Catholici, El6szQ 3. I.
..........................
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Dolgoz6 szeretet,
5., Kotclesseqe

RADVANSZKY

JOZSEF.

a szeretetnek

a haraqos

ernbert

lecsillapitani.

Haraqnak nevezziik a felkorbacsolt
indulat tombolasat, m~l!:l az ernbert
a rendes kerekvaqasbol kizokkenti. Ez az a szerb tovis, ami minden
szepet es j6t tonkre tesz a haraqos emberben. Egy rornai iro beszeli:
»Gqermekkororaban
lattarn egg embert, aki sietve ajt6t akart nuitnl,
de miutan az mindjart nem sikeriilt, a kulcsba harapott,
labaival tombolt s oly haraqra lebbant, hogy a szaja tajtekzott es az eg fete rettenetes karomxodasokat
szort. Ezt latva es halve, annuira megutaltam
a haragot, hoqq senki es sernmi enqcm felinqerelni
nem tud.« I1lJ hirtelen haraqu volt l. Friqqes porosz kirl:lly, ki haraqjaban
fiat, a ·l{e~
s6bbi Nagy Frigyes csaszart, nadpalcajaval ugM arcul vaqta, hogy

az

verezni kezdett, Mire '8 tren6rokes csak cnnuit mondott : «II~ ,megalaztatasban brandenburqi meg nern reszesult.«
Erre az apia kardot
rantott, de a tronorokos egy iigyes uqrassal a kardvaqast kikeriilte.
rIa kutatorn a haraqnak
okat, azt sekszor a IClevelysegbe,n. a
rneqsertett ,g6gben talalorn. Minel kevesbs ismeri valaki a szerengseqet,
rninel inkabb el van valaki kengeztetve s rninel enqedetlenebb,
annal
,hajland6bb a haraqra,
l\ -haraq kitoreset rendesen bizosuos jelak elozik meg; epen
ugy. mint HZ ~gi haborut a tornaa moraj es a villamlas. Az egyik ern-.
ber k6h6g, a rnasik elvorosodik. a harrnadik ruhajat tepi, a neglJedik
fogait csikorqatja, area eltorzul, tekintete vad, alia, mozog, lelekzete
elakad, egesz taqjaban reszket, tombol, karomkodik ; mindent, mi ut[aba van zuzni akar es jaj annak, aki szavanak elleRe mond. I. Napolean haraqjaban kormeit ragta, Kaliqula kstonaival az eg fele lovetett.
II. [ozsef a kezcit dorssolte .
.A haraq j~en karos a testre es lelekre. Nov~szti ax epet es Ii
vert 8.Z agy Iele hajtja. lanen a !Jutl!lilt~s, az elmehaboradas
.es SQk:
baj. - Ez ellen csak onmerseklettel
lehct kiisdeal. Meghlllt egy
120 eves plebanos, ki 80 evig dolg_zott II hivek lelkiudven 'egu ple'biuaian. Piispoke .ncm egyszer kerdeste tole: .Mifele orvossaqot
haszmil, hogy soha b@te~ RIm. volt? Egeu eletemben 3 orvossaqot hasz.Ilaltiilm: Ovtarn maglimat a haragt61, Oil szeszes italtol es a' bujasaqtol.
}\zt monfija aSzeatiras : »Ne saallion Ie Ii nap haraqetok folott.«
VigY3non mil!ldenki magara es soha me kezdjea arldilJ seramibe, mi!iJ
a haragja l~ nem csillapodik . ..
AUQltsztus csaszarnak ast ajanlotta '
e,gyik udvarl fotisJltj~ »FeIB~g: addig fl\'! hatarszson
Its ne cselekedjek slltmmit, mig aa A-B;-C-tH magiullak el n@m' mondta= ..
Szeretet l Mond meg a nepnek, hogy a h2lrag lecslllapitasara B.
legjQbb ovszer egy »Miat!:lank« elraondasa.
6.) Szeretetl Ovd rneq a nepet a hazugsagt61.
Hazugsagnak n€vezztik az igazsag meqtaqadasat, }\ Razllg:lllig
szennyfolt II lelken, erkolcsi rossz, mll!ly romlott szivet, jellerateleaseget es a lelkiisraeret elh®miJ.l!ilQsitiisat tetelezi fel. AmeJy szivben ez 8
bun lappang, ott kiveizo!&en az 6s&intlu~8, as akarat a [ora. O.t €sak
ahtstinu9cg, a. kepmut{ltlls uralkodik. S igen slIl9moru val6sag, hog!:J
nagy on soks2or mag. III 'csalad lesz a ha~itgsiig iskolaja."Ha ' ell'. "apa'
zsarnok, ott az anya a maga n!szere dolgozik: Gtt az alattomossa@, alii I
arui2ls, a csal~s viszi a ftbz~repet a. masik fel fHrevezetesere.
Ha ax
anya pazarl6 es ferje hata megett j6 napot csinaJ maga.nak, a g~ermeknek ki Vi:ln sdva iJ jelszo: meg DC mond apadnak, mert ' .. Han!:}sZQr' halJjuk, liog!-) a szql6k maguk, taniljak gyenue!ceiket 3 hazugsagra.
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Ha valaki keres, mondd meq, hGgW npm vagyok itthoa. Van ra
^
^

pelda
sok, MeglJ at sserzetes kereqetnf. l\z any a. rneqlatja a keregetot,
rigton kUldi a kis IBn!fat, )iogy mondja meg a bacsinak: nem 'vagsok itthon, 6:maga pediq az ajto· Mata mage alit, de oly iigyetleniil, hog., a
Ijbai kilatszottaK. A szernes frah~r ezt eszrevette es szeqes
betjava!
j@l megveregette il kilatszo labakat s i§!J vslassolt
a kis lanuaak ::
.i\ondd meg - lanu - edes anyadnal{, ha masker elmeqy, a labait.
is vig~t magaval. CS"d~H?,
ha ily eliaras lttt1llett a gy@rmek rneqtamq
,
hazudni, ?
LegyiiRk a §!Jermtlkke} szernben az igazsag apestolai, Ne ad, junk a szajaba semmit, ami a sziveben nines. Mert a huugsag
~ege·
miPldig lopas, va~y csalas. Ki kell azt irtani, mint lit rosz sebet, milskiHanben nem adhatunk az eletnek osainte, akarareros jelerneket,
Nepern, magyar nepem ^
! hallgass a^ szeretet szavara s^ aa
^ itt,
^
felsorelt hibilkt61 jrizd magadat, mert kulinben nem varhatod
lelkad
felvirulasat es m.agyar hazad Ieltamadasat,
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Halaenek (prefaci6)
Punkosd
•

nyolcada

I

alatt.

melto es 'jogos,",ilI6 es iid II-OS, hogy' mi neked szentAtyank, ®rok Istenunk
rnindiq es mindeniitt
MIa! adjuliIk:, Krjs~tus Urank altal, Miutlbl 0 fOlszallott ,as?! ossaes eqek
fole es jobbodra nIt, a megiged Szentlelket a mai .napon intoite ki 1'1.
fogadott fiakra, DAiert is tularade 6r6mmel ujjonq az egesz vihi9 a filEi
kerekseqen. De az egi erok ItS az angyaJi hatalmassaqok
is' v:elunk
aengen2k diese;seg~clnek
dicseneket, amidon s.1lilintel'enill rnondjak:
Szent, ~~ent, Seenta seregeknek Ura - Istene I Beteltl dicso-.
s~ged az €get es II fQldet. Udv [hozsanaa] neked I'l magassilgban I .A.ldott i;{i az Ur ~eyeb(m j6, (Krisztns)! lidv naked (is Krisztus) Ii
JI!lllgassa,gbl!lH!
Valobaa

se,§les Urunk, mindenhato

Ertelme :
J~zus Krisztus a ,m.,emlY minden nagy saga fole, ~melkedett.,
Isten ernberseqevel lsten dicsoseqeben reszesiilt, Ezt jelenti : folszallott
az osszes egeK fol~. Minden hatalmat neki adott az Atya KZ 'egben
es at f6Id6n. Miutan [ezus igy meqdicsealt, elkuldotte
a Szentlelket,
hogy HZ apostolokat betoltse e,s tokeletesebben
tegye lsten fOg8doUfi.iva, mild aze16tt voltak.
l\z Ur Jezusnak mennlllbe~enetele utan Galileaban
500 tan itvilnya is JerullSsalem.ben
az apostolollkrd'
eggiitt 120 kovetoje
volt.
I
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1\ jeruzsalerni gyiHekez~t Peter apostol Inditvangara
az arul6 -b ongyilkos iskarioti:J udas !ieIJ~be' Barabas Jozsef, es Matyas kflziil sers
.tjan Matyast valasstotta 12~ik apestelnak. Iglj vartak a Szentlelket a
f'lenk apostolok,
A zsidok piblkosdjen nagy sz:elzugllssal ttizes nyelvek alakiilhan leszallett a Szeatlelek az apostolokra
es all egyl1~!lyiilt tllJlitvangokra, Egyszerre meqvaltoztak az apostolok. Peter aater ~esz~derl
,3000 keresztelkedett meg, mert lattak Il csodat t. i. Peter 11Ilileai szitio
'tajsz6Jassal beszelt es meqertettek a vilag kiilonbOz6 taj~kar61 jiUek.
Ilgenkepen mar az else pinko§d alkalmaval QetoJtitte a Ssentlelek a-z
egesz vilaqet, Nejacsak az apostolok lettek iqasi apostelokka,
aaaem
a vilag sokfele reszeil61 valo jovevenyek- is szetvittek a csodas punkisd orornhiret.
E felett ujjonl orimiUasan az egyhaz HZ egesZl fold kereksegen. Hisz' a Szeatlelek kegyeitni
eta ajandekai
csordultiq
telitettek
"ivei szivet. Nagy boldogsagaBan es halas szereteteben ~rzi azonban,
hogy erotlea, ·gyenge 2UI emberi ajak iltJen nagy kegyelmek megkoszonesere, Hozzateszi tehat . Nemcsak mi zenguR;k neksd dicseretet,
haaern egi hatalmassagaid is, akikkel eggesiilten enekeljiik a. fQJlseges
rnenngel eneket: Szent, Szeat, Szent stb .

........................................................................

_._ __ -
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Paduai sz. Antal 1195,-1231.·
Talan egy szent scm orvend otuan nagy tiszteletnek, nemcsak
'katolikusok, hanem a mas vatlasuak reszer61 is, mint paduai szent
Antal. II ferencrend eke. Mil1tha f az egben 6 lenne 3. szegenyek es

;8

nyomorg6k, meg a kiH6nfele testi-Ielki
szilqsegben szenved6k kulonos ved6je. olyan hathatos kozbeniarasa, Oltara elott terdel a tanulo, a
'hajadon, a banatos anya, a kilzk6do ferfi es HZ elhagyett ozve,gy. Mindegyik aikarol zeng: Csodakat kik latni
vagytC'lk. oh jojjetek sz. An·
'talhozl
Csodas az elete is. Rovid es valtozatos : mindenilU a nagy
szentseq sugarai raquoqnak belole, 1195-ben
szuletett Lisszabonban,
Portugalia f6v~rosaban. Mar 15 eve'S koraban II Santo Vincente de Tora
agostonrendu
kolostor taqja, Innen eloljar6i Coimbraba
kiildik egyetemre. Itt szentelik pappa.
1220-ban
szenvedett vertanu halalt Marokkoban
Abu [acub
alatt az ot ferencrendi hitteriio, akiknek erekl!l1eit Coimbraba hoztak.
ldikgr latia, hogy a Ierencrendben rnodia ngilik a vertanusaqra, elO'ija~
~oi enqedelgevcl a S. Antonio Olivares nevil helgbeli' f~rences kolostor
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taqia lessz. Regi tarsal ^
azt talaljak neki mondani, hogy talan szent a^
kar lenni, azert lesz ferencrendi.
0 roviden valaszol : Ha egyszer hall[atok szentteavatasom
hiret, adjatok halat Istennekl
\
U] .e16Ijilrojl1 el is kiildi Marokkoba,
de vagya nem teljesiiI: a
a szerctet es az apostolkodas vertanusaqat szanja neki. Ha^ Innes me!!J!J
joja Sziciliaba verodik. ^
Itt ^
a rnesszinai kolostor fogadjll be,
fol az 1:l21-iki hires ferences kaptalanra. 1\ 3000 Ierences kaz6tt 8Z;
alazatos 1\ntal testver eszre se vevodik. 1\ heosztasnal egesz elfelcdkeznek rola, Vegre ^
is mcqkeri Gracian testvert,
Rornaqaa tartornangfenaket,
hogy vigye magaval, Ez kezd erdeklodni,
ki ez az lsmeretlen
testver, de a messzlnalak
is csak annyit tudnak,
NOgy nemfe,g [ott a
rendbe. Megkerdi:
»Pap vagy te 7« »lgen4< haagzik a szereng valasz. Erre
el is viszi maqaval.

Gondviselo

•

U] otthona a Forli kezeleben leva Monte Paolo remeteseqeben
lesz, Itt kesztil ima, bunbaaat cselekedetek altai es a Szentiras tanulmanuozasaval apostoli munkaiara, 1\% also bibliai
realenciklopediat
neki
kaszonhetjiik.
Senkise
tudja, mil yen nagy
tehetseq es szcntseq
rejlik
az alazatos Hqtal testverben,
mig Isten fal nem tarja. D~ erre ezutan
meg is kezd6dik csodas palyaja.

1222-b~n

sz. Ferenc meqbizza Boloqnaban
a rendi foiskolan
a theologia tanitasaval,
Beszedeivet
sainte hihetetlen eredrnenueket
er el.
1\z . egykorl1 hiradasok
szerint egl:lsz~rre 30 000 ember is .halqatta,
ferrneszetesen a szabadban. Beszedei utan annul a templornbasieto
gyono,
hogy a papsaq nem
gy6zi a gy6nta!ast.
H papa frigyszekrenynek
es
HZ eretnekek kalapacsanak
nevezi, Ketseqtelen,
hogy 6 a XIII. szazad 0lasz szonokainak
legnagyobbika, akinek szavait Isten szarntalan
csodaval erositi, teszi hatassossa.
1\z Ottariszentseqet imade szarnar, a rnata~bol Jedobott, de el nem tort torekeny 'uveg, a predikalast
hallgato
halak stb readkivuliseqe
alkalmas a kernenu lelkek rneqtoresere,

}\ rendben is nagy a tekintelge, I\z 1230-iki assisil kaptalanoN,
mint Romagna tartolJlahyf6noke
vesz reszt es vedi a rend
igazl erdekeit. Mint HZ arany
k6zeputnak saoszolojs
IX. Gergely papanal is
kozbenjar,
hogy '1'1 rend szabalyat
Jegft5bb tekinteJye~el
rIll'Igyarazza
es ertelrnezae
a keteluek eloezlatasara.
Flatalon, 36 eves koraban

hal meg

Paduaban.

Nuelvet

halala

utan 32. eyre is epen es pirosan talaltak, mig a tebb! testresze elporladt. Ez altaI iele~te Isten, mennyire kedves volt elotte sz. Antal nyelve.
Jellemz6, hog~ halala utan meg elY ev se m.ult el, mar is szentte avatt8k. 1\ liliomok meglldlsa
es aliliomo!'l kormend jelenti sz. 1\.tal sln1z
^ egy hfIz.
tiszta eletet" mel yd kovet~siil
i.l~iteienk liZ
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Kik a harmadrendiek?
Szent Ferenc szellerne az evanqeliurn
szellerne, azert
hatolt
az
emberi tarsadalorn
minden reteqebe.
0 nern isrnert rangi, szilletes!
.kill6nbsegeket,
hanesn csak kuzk6d6,
Kriszttis verevel
rneqvaltett
lel^
keket, akiken a 1II. rend altal seqiteni akart. }61 jegyzi meg Koch a
Rajna videkcird! sz616 tiflrtenelmeben:
»Szolgak' es cseledek, nos ferfiak
es Ierjes asszonuok, ifjak es szuzek, nernesek, fcjedelrnek es kiralqck
fogadtitk
el szabaluat.«
Meg szebben ir rola a hires Hettinger: aki szaval szcrint maqa is
harrnadrendi
lehetett : »egy altalanos
testveresnles volt az (t. i. III. rend)
ameJyben
a hiiberes fejedelrnenek,
az alattvalo a kiralgnak, a leqequszeriibb
keresztenq
a papanak
mint testverenek
llYUjtott kezet es mlalatt
miildegyik az Isten altal neki kijelolt
illlasban es hivatasban
. maradt,
kotelcsseqcnek
teljesiteset HZ Istennel
valo sz6vetseg
alta I me~szentelte es istentisztelette
valtoztatta.«
Hoqu ^
ez nerncsak
beszed,
mutatja ^
a harmadrendi
szentek ^
es
,
boldoqok
naqq szama, 80-m31 tobb a szcntte es boldoqqa
avatottak
szarna es most is folgik 24 szentte es boldoqqa avatasi per. Szentei
kizill
megemlitjiik
a kcdves es hosies
maqgarorsza gi sz. Erzsebetet,
IX. Lajos francia es Ferdinand, spangol sz. kiraluokat,
a nagy §ondoIkodo b. Rajmuadus Lullust, sz. Lazar gr6fot,
portuqaliai sz. Erzsebetet, S2, Ivo es Vianney sz. Janos plebanosokat. Vianne!:jt most avattak
_ szentte, pedig csak 1859-ben halt meg,
Megemlitek
meg nehany nagy ernbert, akikrdl nem is sejtik HZ
emberek,
hogy harmadrendiek
voltak. Ilqenek: Morus Tamas, ^
a hires anqol
kaacellar,
t 1535; Garcia Moreno, az Ecuador koztarsasaq elnoke, akit
a szabadk6miivesek
olettek meg 1875-ben. Harrnadrendl volt: Dante
(t1321), Giotto a f'esto (t1336), Petrarca a k61t6 (t1374),· Columbus
Kristof (t1506J, Vasco de Gorna (tI524) Cervantes (tI616),
Lope de
Vega (t1635), Galvani (tI798),
Volta
(tI827), Liszt Ferenc (t1886)
stb., kik Iqazan a szellerai, tudomanuos
es muveszi elet vezetoi voltak
es boldoqoknak
tartottak maqukat, hogy sz, Ferenc alazatos gyermtkei
k6ze tertoahatnak.
Harrnadrendi
Msgr. Baudrillart
kimerai c. puspok, a parisi kat.
e~J!:letelh uj rektora.
Dr.' Killing Vilmos a vilaqhiru
malernatikai
tanar
a milnsteri
harrnadrend
vilaqi eloljaroja tisztet tobb evig viselte. Most
, bait meg. Tcrciarius volt Gomor Vilmos, a kat. »Daly American Tribun- hires f6szerkeszt6je
is.
}\ harmadrendiek
valeban
minden reteqben megtalaljak ^a kin cse^
ket er6 lelkeket es elhozzak sz. Ferenc kertlebe,
mm.

~
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}\mi kezd elttinni,
Idealis lelkek valahogy misduntalan hiangba utksznek. Ragya~
qasos szemiik ep ott Iedez tol sotetseget, ahol a leqtobb feflHt, szepseqet varna.
Ugy kierzik sok lelekbol az a rornbolas, ami celtsdatosan
rabolja el t.luRk eszmengi ertekeinket,
eltet6 kincseinket.. ]\z eletet
- sajnos ___:.meg szok is durvitjak, akiket Isten a kiilsQ es belso vilag-

n2Jk B1€gnemesithere, megsze,pitisere teremtett.'
.
Fajo, .h8gy maT 2 katolikus nok is kezdik levetkezni

a noi
melt6sag szent erzetet, Az'1I bsngomasunk, hogy igen kevesen veszik
ezt eszre, csak rohanaak lIZ anal. Patak partjan nonek a 'vira§ok: aa
ar nemcsak himport lop Ie; hanem le is tor, piszkol is.
_A, nok szep erzeke nern mindig talalja meg a helges
iritnyt
. es akkor mar {ofxit. _A, no, addiq erttk~, wirilga az emberiseqnek. arniq
igazi' eszmenyie5:sege, mafias ndi meltosaq-erzete no. Amig. a leany,
a n6 oit6zete, beszede, viselete, megjelentse viragos, erintetlen rnarias
lelket irul el, sziste abit,atos tisztelettel, onkentelcrn Ragyrabecsuh~sse!
adozunk neki,
'
.Maradjon a 110 igazi, valodi, a vallas szentseqei
alt.al megtisztult, folemell{edett no. Ne akarjon ferfias lenni.' P1 virag nem lehet
tOlgy.. Hiszen' igy szebb ·Is a hiyatasa .. Minek legyen 6 durva es erzeki,' rnikor (\ a durvssap megfin@mitas{ita es~ az erzekiscq
megf€ke-;
zesere szfi' etatt ? !
A.t~.i a Teremto gondo.latailll keresztul gyon!:loriicw, szent' es
..' nemesen s0ep. a~ aver es 32 osztOtl szernen keresztul elveszti dies. feny~t es lesMllyed az. allsti I{020nsegessegig. Jajj ann ak, aid \ elvesztette nimbusat I Faidalom a mal nak eroszakkal akarnakr
leesni azon.
maqaslatrol, amelure oket az egyhtIz Ielktizdotte ... ,
Ne feledje:k· az edes anuak, hogy szertelen

divatozasukkal

c5k

olik ki a helyes es az iqazl noi erzcket leanuaikbol.
Hassenak
oda,
hogy a ruha kesziteset ez a aarom irangitsa : a helges es valodi n6i
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azeperzek,
a rnanas nol. meltosaq-erzet
es a kEltolikus. lelkiismeret.
Oh mi szep az ilyen tiszta nernzedek 8Z 0 artatlansaqatol
ragyog6
){!nyeveJ! Orokke tarte erteket hoz az eletnek I

mm .
..............
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1;\ papi hivatas es a szulok,
Piinkosd:ii.nll~pen
lIlintha fiilembe csengene ^
821.
Janos evangtlista szava : »Akik Istenbcl sztilettek=, va!iJ~ [ezuse : »Neja ^
ti ^
valasstatok eng.III, hanem en valasztottalak
titeket, hogy g!jim6lcsQzzetek , .. « Igen a papi hintas
csak .. gyan isteni JlteghivasbOl'
szarmazik b illteni a celja : Jjojetek hoz:itant! et:R~erek helaszaiva teszlek
titeket,«

Az· eletbea ssebb es fen:s~gesebb celt Hem is tudok elkepzelni, mint Istennel Igyiitt 11IukOdni a lelkek meqmentesen,
Allogy a
Szutlelek
a menllyei AtY8 jobbjlinak ujj., ugy a pap van seqitsegere
ezen kegyelem osztoqate, az lsteni venasokat iii. lelkekae ir6 Ujjnak,
-

I

J~,zus a jo pasztor, aki a Szentlelek altai es az Eg'wnaz altal
legelteti, orz! nyajIH: ^ ^a hiveket, Mind~net
Ielaldozta
junai~rt, meg
eletet is. A pap is elltagy raindent,
hogy
atyja, jobaratja,
vezetoje,
vigasztaloja, ~aplal6ja leg!.)en iii. lelkeknek.
A lelkek ernbere, mint aki a Szentlelekbol
sauletett,
Krisztus
baratja es rneqhittje. Hlszea kincseit, sot C>nma!lat bizza ra Jbus .. Ax
attar karll folyik le egesz elete, mert sltar es aldozat maga is; rajta
keresiiJtil kapcsolodik az eg a lelkekbe. Szinte .u.zeri n!!lilik meg az egnek, hogy ^8Z ellllbtrek konlebb jUlsl.aak ^a menayhez. Kristaly ragyoga~
Slot csatoraava
tisstul lelke, hog!t altala keg~elllilesek ltgyeaek a lelkek.
Boldoqok a sziil<ik, akiknek pllp~gyermeket adett Isten I Ezerszer kellene aekik halat adaiek e nagy kegyelemert.
Sajnos, sokan
valosaggal ketsegbe esnek, midin eszreveszik, hogy gyerfl!.ekiik pap
akar lenni. Siratjak, .intlla legolabb is telltetni viaaek, Hivd, Istent
szeret6 edes anya boldogan adja gyermeket [ezus szolqalataba. Hiszen
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djuk

is all, amit [ezus mondott taaltvanuainak
kl'lptok es 81: Irok boldogs.got
elvezitek,

:

Szazszoros

jutahnat

Ne felecijet.k,· hogy Isten terveit u§J!lse lehet megakmdfi.lyozni.
Ha 6 valakit hi." ugyis elYiszi, ha akarja, 6 iranyitja az ernberi szivet,
J\djuk orimmtl. amit Jiilus szeretetbol ker. l\ vidim adakozot szereti
lsten. Sziil6k iflladkouatok
gytrlllekeitekkel
j6 papoksrt,
lIl.m. •
............................................................

_

a•• :
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Berrnalasi korut.
Amill/ Szolnokos szereto tisztelettel €s ragaszkadassal
lLtk FopasztoruttJ(it, Ugyanaz tortent egesz korutjan.
.
Minden kozsegben
varva·vMt
vendeq
Utoda, meg a mas vailas'ual{ resz~rol is.

volt

az

fog ad-

apostoiok

Maj. l l-en este Om~lt6saga
Martfiir~
erkezelt
dr, Kovats
·S8ftdOF titkara kistreteben.:1tt
Noqall Laszlo esperes-plebanos
fogadta
Kover Janos foldbirtokessal,
akhlek vendege volt. Redden
reggel
lavas band~rium es fenyQs kocsi sor kiserte a F0pasztort Tiszafoldvarra,
,ahel 250 berrnalkozo
varta. A plebaniai
ebeden
megjelent:
Timon
Akos kunszeatmartoni
apatplebanos
es kaplaaja,
Revesz Istvan cibaktJitzai plebanos, a videki fOldesbtrak es fA vento emberek,
Ebed utaa
.a piisp6k I:Ir Omeltosagl! meglatogatta
a . nagybeteg
f0sz01gabirot~
majd a hemoki iskolatestvereket,
akiknel a gyermekek· enek es zene. -sZlitnokkal kedveskedtek
6meltosl.ganak.
Szerdin
reg'~ei a cibakhaztii es tisaafctdvari
banderium
ko.zott vonult De a Fopasztor Cibakhazara ~s 450 lelket erositett meg a
kegyelmlvel.
Delben Kover J6n05 f6ldbirtokos,
vilagi elnok
:adotCdiszebedet
martftli kastelgaban.
Miadket
heluen
nagyszimmal
1isztelegtek
8 F6pasztornliJ.
Csiitortok reggel Martftir61 biro
Urban
Laszlo aut6ja vitte 6meltosagat Szelevenure,
'Szentlelek

Majus 18-an Toszeqen bermalt Fopasztorunk
:;80-nal
tob.et.
A papsaq h vilagiak itt is Q!jermeki szeretettel
vettek korii! a Fapssztort. Niindenki erczte, hogy veliink erzo Atgatial vagyunk. A
Ierencrendlek
nes

vezetese

is neg!)@n jelentek

meg P. Veun

Jakab

hazf61'1ok-pl~ba-

Blatt.

Majus 19-en VarkGnyban volt b~rmalas. Megkapoan
enekeltek
I
.at gyermekek «J6 Atyankert
esdeklunk= c. eneket, amidon
Fopasatoeunk a Ielvlraqozett es Iorribsateres esolnakban atkelt a Tiszan, 1\ parton mar varfa a ni~6czii klldotfseg.
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Maj. 20-an Rakociban
394 volt a be~alkozo. Ide 'mar kij,ott
Szolnok varos vezetoseqe es plebanosa is, hogy fogadja a Szolnokon
keresztul hazat.er6 Fopasztort. D.
u. hiromnegyed
46rakor rneqszolaltak
^ ^
plebaniank
haranqjai,
hogy jelezzek : most van . ujra nalunk szeretett
Fopasztorunk.

Imadkozzunk, hogy Isten
~g~szsegben Ptispok-AtyankeU
••••••••

0.

_

••••••••••••••

oriz'ze meg

8 ••••••••••••••••••

nekiink

sokaig

er0ben

es

0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TorokszentmiklosoD . P. Venn Jakab Hazfcnok, III, rendi
. iqazqato kezebe 5 terciarius tette le a fogadaimat
es 8 vette rnagiira.
, sz, F~T1lrIC egyszeru ruhaiat majus 21~en .
...1\ Ferfi kongregaci6 ideiqleaesjtanacsa kozli a taqokkal, hogy,
[unius 2-an tortenik az u] es vegleg~s tisztikar .meqvalasztasa,
Keri,
hogy ezen fontos gyt1lesen mindenki [elenjen meg. Junius lfi-an lesz
meg gyules. l\ ferfiKong'regaci6
tagja lehet minden komoly katolikus
ferfi: qazdalkodc, iparos, hivatalnok, tanito, tanar stb. [elentkeznt lehet
vagy P . .M6r prezesncl irasban, vagy a gyiileseken az iven ( Konstantin
iskola ). A gyiiles pont egynem~ed 9-lwr kud6dik.

lIz Uri hol9Uek

kongregaci6ja

oral nagymise alatt unnepelges
hivja • testver konqreqaciokat,

Ielavatast

punkosd

tart, melyre

hetf6jen
szeretettel

liz Urleanyok kougregaci6jaban
ma], 25 ..en elvezetes

eloadast

dr. Bakos
tartett a szemr61.

...................................................................

Szerkesztoi

Odon f6orvos

.,

................•

iizenetek.

lqaza VIH1: a «Nep« es »Szozat«
teny .Magyarorszaq Ielepitesen .

. A. budai Ierencesek
ugyesen
lapjat szeretettel hoszontjiik.

_

de. 9
meg-

so kat dolqoztak

szerkesztett

a' keresz ..·

»PlebHnilink«

€.

111
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Pinkosd vasarnapjaiu': 8) 90rakor a ~h6s0k« emlek-Iianepe.
b) Fel 11 orai sz. miseben emlekeznek meg 8Z 1915-bea veqzett tel:sol<ereskedelmi iskola novendekei elhunut tarsukrol 1~ eves talalkozoiuk alkalmaval,
Utana kedves j,jlln~pseg. c] Fel 12 o rill i sz, mise
alatt aldja meg P. Mar a naquvaradi may. vonatkiserek
es az allo-'
masi szemelyzet volt z81Z16j8t, meluet 30 varadl menekillt, es az erdellJi
mcnekuttck szepen helgre ililitottak. Folemel6n hat a vasutasok .hite es
hazaszeretete. d) Piiakosd napjan 9yiljtes az epite.nd6 dornsodi temp:!gm javara
Punkosd ·napjan a 9 orai nagy mise alatt tortenik
a vartemplomban
a Stogermayer-csalal!l
adomanuanak, Cinober Miklos
kepenek rneqaldasa. A kep Krisztust a Golqotan abrazolja,
Kantorbojt
j6lalpis, es penteken

jun. 3. 5, 6. Szerdan

es

szornbaton : egyszeri
sziqorubojt
(egyszerj jolakas;
a huseves
tilos.]
E napokon imadkozunk es b0jt6LUnk, hogy Isteu jo papok at kuldjon

Egyhazimak.

Pap! gyiles jun. /lMen 9 6rakor . sz. mise. Utana Nogal!
Laszlo esperes- plebanos clnoklese alatt a keruleti papsaq megb~szeli
a papi es hiteleti kerde.seket.

1l nagytemplom

bucsuja jun. 7·en sz. Haromsag

napjan. D. e. 9 orakor imnepelges
Hettel. Este ' ~ orakcr
S nspon

keresztiil

naqumise sz. beszesldel

litania HZ. imadaudc

sz, Haromsag

vasar-

es korme-·
tiszteletere

miadennap.

Urnapja (parancsolt unnep] JUIJ.l l-en. 1\z Olariszcntseq alahala-unnepe,
Dr e. 8 orakor iinnepelues nagymise. Utana
korrnenet t1 leqmeltesaqosabb
OHa,:iszentseggel.·
A. . kormenet
halad:
a Szaparg-, Gorove-, f\pponyi- es Templorn-utcakon.
Oltarok leszaek : a Kenez- es Dusek-Iele
hazaknal,
a- Szentharomsaq-szobornal
_es a f6ghnnal!lium eI6esafl'lol<ab<;l·n. I(erjiik szeretettel az egyesiHeteket,
pitasanak

vegyene.k reszt minel naquobb szamban e korrnenetben zaszloik HIatt.
Ggulekezes es
1~6rmenet Ielallitasa d. e. f~l 9 orakor a Templornutcaban. ·Kerjlik kcdves hiveinket, diszitsek fel hazukat, arnerre az Ur
Jezus eihalad.

a

,
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[ar-e

csaladjaba

leqalabb

egy katolikus

lap.?

Paduai
Szellt lIntal nspjan (iunlus ^
13.) ^
d. e.
8 orakor ·li^ ^
^
liQmok rneqaldasa, urana liliomos korrnenet es nagy mise. Este. 6 orakor szcnt beszed es litania, Litania este 6 gr~kQr az eges~lnYQlcad alatt.
alatt lesz.
Szentsegiml;i.~as f! f!afly~efl1pJom~an junius 17-en : delelott;
minden oraban szentmise, dte 6 ..orakor szenteeszed,·
litaaia es ,k6r"
JRenet. Viraqokrol meg ne fefedkezziif!.,k!
li Szoluok-Szollok u] haranqjai mar ktdvesen
csenqik
lsten .dicsoseqet. Meghato volt az a lelkesedes, amellgel a aep foqadta
6ket. ~1I6ny6r[i volt a haranqok mcqaldasa es a kormenet,' meluhez
mar a 2 u] harang zenqedezett. Az Urban-napet meg szebbe tette 4.0·
Ievente fetavatasa, akik a harangokat me~iI[d6 1', Vema Jakab plebanos e161t megigertek: Istenhez, hazahoz, kiralyhoz miRdig hiiel{ !e~ziink ^
I' .
}\ sz6l6beliek nem Ieledik el P. POl'lgnk nevet, akikaek ezen, szep"

napokat k6szonhet'ik.

'

.'

lInyakonyvi kivonat.
UjszUl5ttek. Caako Fer<:'nc es Seretes Erzsebet
lanya Erzsebet, Bede Janos es Vecsel Ilona Ianya Katalin, P. Molnar Fereae.
es Fodor Erzsebet Jar.YB Anna. Hcrnech lrsre es Nagy Maria langa
Brzsebet, Csornanu Istvan es Markovics Erzsebet fia Jlihaly,
Torok;
Vince es Danui Maria limy. Iren,
(Folyt. kov.]
Jiazassagot
koti:Htek: Sokvari Karoly es Raina
Terezia ...
Szanto Lajos es G6bly6s Erzsebet, Kantci.r [ozse] es '.Kollat ' Piroska~" "
Szasz Lajos cs Nagy J"aria. B6di )\ntal @s Kollar Erzsebet, Pelyi Ka~
roly es A.nd6 Rozalia .. \f6zser A.ntsl es Olah Maria .
. .Megbaltak :Abel Mihaly 22 eves. ·Yarga [ozse] 11 h6, Horvath Igmicz 95 eves, Horqasz Mli.ria 55 eves. Somogui Ilonka 5 ho.
Matyi Istvan 34 eves. Levai l\\aria 57 eves, Desk Maria 18 eves,
Ikladi Istvan 4l! eves. Rig6 Bela 8 honapes, Mihalyi Maria 41 eves,
Knies Maria 73 eves.
,

'

Neug~bauer
'Kntal szolnoki malomtulajdonos
tisztelette!
. kozli a nagyerdemil k6z6nseggel~, hog~ malmat ujabban lit Il!gkitUnobb ~..
es l~gujBbb szerkezetii g6zgeppel szerelte fel s igy modjaban all,
hogy barmilyennemii; qabonat a Ieqrovidebb ida alatt es a legkitfinihlr
medon a n. e. k6zonseg Jegnagyobb meqeleqedesere
megorolhessen,
Egyben aianlia raktaron lev6 legjobb min6segii 6rlemenyeit,' ugymint
elsorendu
liszt-, dars-,
korpa, tenqeriarpadarait
a leqelo.ny6sebb arakban. Gepeszlakatcs tanonc felvetetik. Neugebauer Antal.,
gepgyar es hengermalma Szoinokon.

es

szabo Ferenc fenykep,esz
-

SZOLNOK,

BAROSS-U. 567.

=--=---

S z a va to I szaks~erii elet~O kivitelii fe~ yk epeke rt.

'e~,pontosarv

Dilfarnos ~~et!e(esek.etesjaDitasoKat gyousan
ess[{6:eo[ szottd a1?ak.rneltett

flo
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"
s~~:~~n~~e~:;~
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cstllaeok kapf)at6K~

SZLEZAt<

LAsz"U)l
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.HARANG-ERCONTOOE, HARANGFELSZERELES
,HARAN6LAB6VAR '

. BUDAPEST, VI., FRAN6EPAN-UTCA'

77. SZ.

(SAJA T HAzABAN)
TELEfON-SzAM:

139-62.
vllag-,

Az 1900. avl parlsl

~A nyugat'i p. u.-t01 inelul6
BUR vasutl "Orhaz" megall6hely.
A. B,. C. J. kocsik.

as 1928. !ivl vas- as gapipari
tason

arangerernmel

Szamos egllhazl

az 192'1'.
klalll-

•

i

kitulltetve.

elismeril

level.

M46YAR1': MEZOGAZDA~ ~ZOVETKEZETE ~ZOUOKI KIRENDELT~EGE
----

BAROSS-UTeR.

----'---1"

Ajaril leqjutanqosabb aron mindenf'ele mezdqazdasaql vas- es Iaarut, gepeket, zsak es kotelarut,
fUt6szenet stb,
Telefon: 62 szarn.

...

R' o's' ~'Z'~.
A'AY
I
M·~mZ:~f'
_

~'"

. __

G<JNY ES PAPLAN

'

KARPITOSES
S Z 0 L N 0 K PAPLANOS
~ ANGOL
_BUTOR.
RAFOLT
FtJG-

KESZITES 11 LEGSZEBB

KIVITELBEN

GOROVE~U., MEGYEHAzZ1\L SZEMBEN.

,
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Ha

meleqe

vBn

frissitse
torv.

"Zuzmara"

magat a
vedett fagylalttal

toltott

csemeqevel,

csokolades

Kesziti: Kadar Kalman cukrasz
S Z 0 1n 0 k, Szaparu-utca.

Kintzler Elemer oras es ekszeresz Szolno ...
~~~as~l~~ Arany 8S BzuSt Bkszorok nagy v~lasztBk~an.
Mersekelt

arak I Alapittatott

Miiveszies fenykepek es naqqitasok,

1875-ik evben,

Vaczy Mihaly'
Baress-utca,

; uri szabo,

Szipal mutermeben Szol ...
nok Baross-u. 611. sz.

.Majhith Janos
hentes es meszaros mester.

Allaodoan . friss aru kaphato.

\ Laktanya ...korut 2082.
Tisztelettel ertesitem a nagy ...
erdemii kozonseqct, hogy
ferfiszabo uzleternet epit ...
kezes miatt ideiglenesen

Ktndlovits - haze
A!lando szuvctraktar. - 8zolid arak.'
Lequjabb divatszerint
keszit noi ~s gyermekrllhcikat

Kovacs Ferencne
Lilktanoa-korut 2015 suim. . sslukn8k kodv8zmony.

Csizmadia

Tisztvi-

Gyorgy

fenyk'epesz, Katona-utca
2181. sz. (Golya-korcsma1~v6 utca). Ke-

val szemben
^

Batthanyi-utca 670

szit: egyes, szemelg, csaladi,

8 a g i • Z 0 I tin

telek stb.erolfenukepfelvete

sz. sajdt hazarnba heluezem at

forfiszabo.

csoport, tablcan, osszejoveleket. -

Kiss Karoly sziicsmester

LOVilozolap hivHSra jOYUk•

Szolnok.

Kalap, sapka, egyenr.uluik es sportcikk ek raktara!
Ujonnan

berendvzett

sztics

uzletet a penzuggi

Junius

15-80 a molykar ollon

mi!hel!)e

es

palora alatt.

lDogOYD.

...

8oroKot

csavaz.

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
U. evfolgam 12. szam
1925 [unius h6 15.

Mogjulonik minoon hu 1. 6815.

Szerkeszti :

Szerkesztoseq es kiad6hiv8tall

P. Inajsai 1l!16r ofrn,

Fur&l1Cl'~lIdipl8b~nia ~Olnok.'

Tarssaerkeszto :

P. Raffinszky

'1\z . osZi l\lf61di

S,zolnokon

RomuAldolm

Kiadotulsjdones

PmllGi'undi

Katholikus

zarda.

:

bulak.

NagygyiUes

lesz sze~tember 6. es 7. tajt.

~ Mester Iabanal.
orok Iampa kicsi fenye boIdog iqeret. }\milyen
. gyonge kis vilaqossaq dereng belole, ep olu nagy az elet,
amlt orokoscn jelez.
}\ sotetben nem vaquunk egyedUI.}\ siralorn volgyeben baratunk az oltari [ezus. }\z elhomalposulo szem
Iaradtan tapad Ra. Nala e csendb61 az orok hegyek -vilaqa
}\Z

bontakozik ki,

Mintha

itt nem is hallanok a zursavart, ami odakunn
.tuleksztk. }\ vegtelenseg
csodaiba merulten ugy erezzuk,
hozzank mi sem er tel. }\ meqtisztult rnaqassaq
ihletett
hanqulata emeli lelkiiuk. }\ hihetetlen szeretet isteni ere]e
raqad me, bennunket.
. Uj forras 64z09 fOl lelkiinkben.}\
hetkoznapi vayyak elnernulnak es meg-megcsillan
bcnnunk HZ isteni
Al'l1 peldainyonkint

1500 K. Neggedevre

9000 K.

\
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von as. Oluen jo- a Vegtelenb61 kapni es 8 Lathatatlant
magunkb 10 latni l
Oh Uram ragyogtasd fel benniiuk vilaqodat ! Benae
szeretnenk jarni az elet szurke kodeben is. Nalad sokszor
akarunk megpihenni, hogy megtanuljunk
Lelked szerint
elni.
mm.

Ami [ezusnak legnagyobb

oromet szerez.

1675-ben Urnap nuolcadan megjelent [ezus Alacoque Margit~
nak es az egtJszeru apacanak megmutatta
[ezus szentseqes
Szivet.
Tisztan latszott a Sziven a landzsaszuras,
l\ sebb61 lanqok csaptak ki.
K6ztiik tirndokolt a kereszt. A szivet tovis koszoru Ionta k6riil.
Mig Margit e csodaszeo [elenetet szernlelte, meqszolalt az Ur:
»Leanuorn, nezd szivemet!
Ez a sziv ugy szerette
az ernbereket,
hogy veret utolso cseppig kiontotta
es az emberek
halatlansaqqal,
tiszteletlenscqqcl,
karornlassal, szentseqtorcssel
fizetnek nekern, Az~rt
~e~:mrajta, hogy a sok bantalornert karpotoljanak. l\z Urnap nyolcaddre
koveikezo pentekei Szivem tiszteleiere szenieljek,
Biztositalak,
hogy
semmilele ajtatossaqqal sern okoznak nekem nagyobb orornet, mint ha
Szivemet tisztelni Ioqjak az ernberek.«
Az ernberck mcqertik [ezus sz. Szivenek
ohajat. Mikor Hlacoque Margit 1690·ben
meg hill, mar az egesz
vilaqon
gyakoroljak
[ezus SZ. Szivenek tiszteletet, IX. Pius 1856· ban az altalanos
egyhaz
szamara rendeli el [ezus sz. Szivenek unnepet, XIII. Leo papa 1899ben yyony6ru litaniat szerkeszt [ezus Szive tiszteletere.
X. Pius buzdit]a a hivekel, hogy az egesz junius honapot
szenteljek a Sz. Sziv
tiszteletere.
l\ kilenc elsa
pentek ajtatossaqa
es a SZ. Sziv tisztelete
a
k6vetkezQ kegyelmekkel
jar:
»Megadom
nefik a kegydmeket,
rnelgekre allapotuk
szerint
van.
.
Csaladjukban
bekeseqet szerzek.
Megvigasztalom
oket szevedeseikben,
Biztos rnenedekiik leszek eletukben, de f61eg halaluk
orajan,
Minden dolgukat, vallalatukat
rneqaldom.
l\ bun6sik Szivemben az irgalom Iorrasara, tenqerere talalnak.

sziikseguk

A lanuha lelkek buzqokka valnak,

A buzgo

lelkek

meg nagzobb

tokeletesseqre

-emelkcdnek.

Megaldom ama hazakat, rneluekben
Szivem kepet felfiiggtsz.
tik es tisztelik.
}\ papoknak olyan erot adok, hogy meg a legmegrogzottebb
blintisoket is megteritik.
Szivembe irom s onnan soh a ki nem torlom azok neveit, akik
ezen ajtatossagot
terjesztik.
Szivam tularado irqalrnassaqaban
mcqiqerem,
hogy mindazokoak, kik kilenc egymtfs utdn kovetkezo honap elsa pentekein megdldoznak, megadom a vegsa
allhatatossaq
kegyelmet,
hogy t. i. nern
fognak nagy bunben, sem sz, gy6nas es aldozas
nelkiil
kirnulni es
hogy szivem biztos menedekhc ly lesz szarnukra halaluk orajan«.
Hissztik, hogy [ezus 5Z. Szive sok lelket mcqihlet es felgyul ..
laszt. Barcsak mindenki meqtapasztalna
onrnaqan,
hogy huseqcs HZ
Ur iqereteiben. csak mi legyunk hiiek es kitartok szeretetebcn
.....................

_

.,
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Dr. Liebner Janos ernlekezete.
Tartotta az 192.5. junius 2·iki papi gyiilesen
plebanos.

Nogall Laszlo esperes

l\ f6pasztori kortevel rendkivlil rneleqen ernlekezik meg Liebncr [anosrol. Ezt vartuk is, rnert nem egy sablonos elet Iejezodott be
akkor, arnikor Liebner Janos Ioldi eletet or6k elettel cserelte fel.
Liebner Janos Kakucson Pestmequeben s_zuletett 1888 auqusztus 16.iJ.n, vagyonos foldblrtokos csaliidb61;
a vallasos neveles altai
beleje oltott hailamok a papi palgara iranuitottak.
}\ theoloqiat Insbruckban veqezte a jezustarsasaqt atya k vilaghirii egyetemen.
1916ben mar felszentelt pap. Mint kaplan mukodott
Ceqledbercelen
s UjHartganban. Haboru kitoresekor, mint katonapater vette ki reszet a
nehez napokbol s halalra szant Ielekkel engedelmeskedett
a hazafias. sag nagy parancsanak.
Forradalom
alatt a budapest!
[ezus 'Szive
templorn lelkesze lett s ott erte at utol
a komrnunizmus
rombolo
szale, mely bortonbe dobta annyi sok derek pappal egyiitt. }\ kornrnunlzmus gyiiszos napjai utan Szolnokra
kerult,
hol oly sokaiq
es
kegyetleniil
uralkodott
a szervezett
szenny.
Goethe
mondja:
»nagy
faha nagy eket kell verni.« Ezt tette
Liebner is akkor,
amikor arra
hatarozta el maqat,
hogy a lelki holtaknak ismetelni
fogja Jezus e
szavait : =talita curni, Ieanuzo kelj fel«, hogy elerngedt
lelkeket iidito
szavaval s [ezus szcntseqi erejevel visszaadja
a szep es eros eletnek;
hogy a szelnoki egyhaznak
megmaradt
keyes s Krisztushoz
hu hiveit
meqerositi a johan,

•

184
Maddch
."Kiben era

mondatja

Adammal: ^

es

Isten lakik,
f3§, :ves vagy
Ha lelke fa], saivrazoan
zokog,

1\z ssonokolni

dalol,

Moso1yog, ha ke] mamorat alussza
S bar uj utat tor, bizton celra er,
MUveb6l fog kesziteni
uj szab«lyt, ..

A kolta Liebner- fele leikekre gondolt, arnikor ezt irta. Jl 9yoztes akarattal foganatos igyekezet ott, hoi kopar, terrneketl en terulet van, azt
mu nkaja altai, arnelube egesz
lelket beletemeti,
gazdag terme foldde
valtoztatja
at. Liebner kezeben s keze altai az elvetett mag szazanngt
termest hozott.
'
Emmerson mondja: "Kilokott kavicsot arnyeka
kiseri ; ^
a ^
legardiilo szikla a foldbe nyomja cselekveseit : .a foly6 maga vajja rnedret; s meg az egysz~ri.i Ialevel is beleirja a legfinomabb
eletrajzat az
<JgYBgba, palaba, vagy koszen retcqbe.«
Liebner
az egyhaz foldjebe
belefurta maqat ^
es mintegy
modern
Briareus
eros lelekkel ^
s ezer
kezzel dolgozott szuntelen
s megfeszitett
erevel,
mint olyan,
kit
»arasznui let - sietesre in,t.«
Ket dolog
nehez : meginditani,
vagy
rneqallitani
valamit
Ez ir-ditas nagy muvesze Szolnokon
Liebner volt; az a .yomain jottek a retormalt szent Ferenc-rend tagjai s a vil'tigi papok s
meqkezdtek ^
az ^
Or hazanak epiteset szernes ^
es szeges gonddal.
Liebner hatalrnas volt a nep elott szoban es cselekcdetben ;
nerncsak nagybirtokos
volt, de a szt) es gondolat
nagybirtokosa
is;
hatalmas termete, kitunu organuma, muveszies erovel hato
Iellepese,
mel yet egy korrekt elet igazolt, irnpozans hatast valtott ki a lelkekben.
Liebner szoneklataiben.vmelu
a modern elet osszes arngalataln
vegi!:]
futott, szolqalataba szeqodtctte
a nagy
gondolatokat,
de ugy hogy
azok ne rernboljanak. de epitsenek,
Fellendult hitelet,
konqregaciok,
u], friss lelkielet, mely az 0 mukodesenek klfcluasa volt,
a kuls6 sikert is biztositotta
szamara. Szolnok k6zansege
onzetlen
mukodeset
a tobbi kozt avval [utalrnazta meg, hogy tarvenyhatosagi
bizottsaql.
tagga valasztctta
meg, hoi tapsvihar kozatt foglaJt ,allast a torvenges
kiraly mellett.
Midon a szolnoki ujonnan szervezett
esperesl kerulet esperese lett, mi mlndnqajan szivesen allottunk malleje csekelq
eronkkel,
s kovettuk a vezert meleqen, lelkesen.
Laocse szava ra iIlik: egy
boles 1(1)0 nemzcdek
oktatoja ; szavait elraktarozzuk,
peldait utanozzuk s csskhamar
me.gszokjuk,
hagy a dolgokat
ugyanolyan
vilagitasban lassuk,
Jl vaci egyhazmegye
Fepasztora
a kath,
elvek
es elet hu
~ret, tudos kepvisel6jet,
az aldasos mun~assag
erdemeit papai kamarassaggaI honofliita.
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Liebner Szolnokrol Vacr a ment theoloqiai
lelk~sedessel
es kifaradhatatlansaqqal
tanitott.
Petofivel mondom en is Liebnerre:
Ki es mi Vflgy,

hogy

igy

tuzokado

.

::..-~Mas levelenkent kapja a

[gyanant

Tenger m~lyeb61 egyszerre

Neked

bukkansz ki?

Calderon mondat]a

tanarnak,

a bohoccal

rogtDn

egesz

hol

regi

borostgant,
koronat

kell.
[adni ..

:

»De corpo:e
bene - de pecuniis male=,
Liebnerre
ep megforditva
valok ; a hatalrnas
torzset az'
fereg folyton tamadta s folyton rernelte megis, hogy ezt az
ferget legy6zi s harckepes
lesz az Ur hadsereqeben.
1924 rnajus havaban,
mld6n Vacott a papneveldeben
mcqlatogattam, meglepett jol taplalt alakja s orfiltern, hogy talpra all az, kinek holt hire kerekedett, Csalodtam,
A csontvaz mondja az ember traqedlaiaban :
»En vaquok, ki ott lesz
Minde-n csokodban es olelesben.
Ez a kikerulhetctlen hatalorn idegen foldon, hoi minden virul, eletet
es feltamadast
hirdet, ami orok banatunkra
gyozedelmet
vett porhiivelye feleft s a halal megszokott
kepe irnponalo
es meqrendito
hataloma lett benniink is. Mikor halalanak hire hozzank
is eljutott es
arcvonasai
markans korvonalakban
meg egyszer me~jelC!ntek elottunk,
Szolnok s vele mindnuajan,
kik szerettiik Liebnert,
ekkor rneqrendfilt
s konngezett. »Szegeny
Liebner« monda sok szereto ajak. De miert
lenne 0 szeqenu ? Hisz a boseg. teltseq,
rneleqseq, arom,
boldoqsaq
classicus hazajat mar elfoglalta, amelu
fele mi erkolcsi
Scillak es
Charibdisek
kozt evezunk. lnkabb
rni vagyunk
9 szeqengek
es <)

E szavak
alattomos
alattomos

a qazdaq.

Herder mondja : »Sokszor koran aldozik
le az igazernber
napja, de csak azert, hogy erenqe jutalmat e16bb rneqkapja.«
.M.i a szentiro szavaival
mondjuk
e gyaszeset
alkalmaval:
«Bieses

az Ur szerneben az 0 szenteinek
halala.«
17. szazadbeli
kolto es pap bucsuztatojaban
a
kovetkezoket
mondotta:
Az ember konuvhoz hasonlit, Szuletese
a cirnlap, kereszteles e
az ajanlo sorok, sohajai s panaszai eloszavak az olvasohoz,
csecsemo
es gyermel<kora a kanyvben
leva tanulrnanu tartalornmutatoja,
elete es
tettei maga a mii targya; vetkei es hibal a sajtohibak: banata a helyreigazitas. Van sok nagy ivretes kotet, vagy kicsiny tlzenhatodretu
: egyik
diszk<>tesLi, a masik durva papiron nyomolt.
Egyik ember elete olgan
kegyes, istenfelo, mint mags 8 biblia ; soke olY!H:J hiu es ostoba, mint

Fitz-Geoffry
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valami pamflete. 1\ biblianak is, 8 parnfletnek is ott all azonban utolso
sora ban egy sz6: Finis, vege.
Liebner lathato formaira is all mar e rideg szo : "Finis,4C
"'vege.« Valosult rajta is Ezechiel szava : -Ime jon I} vege, a vege jon,
jon 1I vege.
De felre a banattal, a rideg val6saggal!
Szuletni annpl, mint
lassan elher zadni, meghalni; meghalni annul, mint orok eletre sziiletni, A bolcsesseq konqve mondja : =[tisti autem in perpetuum vivent
-et apud Dominum est rnerces eo rum. 1\z iqazak pedig oroltke elnek
majd es az Urnal van jutalmuk. Ugy legyen!
Ugy hisszuk, ugy valljuk, hogy Liebner a siron tul Isten sziveben orokre boldog! Ugy legyen I
Liebner diadalmas zaszlajat az uj ifju papi nernzedek kezebe
vette, tovabb lobogtatja gy6zelmesen dladalrnasan.
Liebner hult teterneinel en is eleneklern
azt a szep dalt,
mel yet a m. kir, opera enekkara enekelt el Kossuth Ferenc ravatalanal
, ,es amelg szerintern szebb s jobb is, mini az annulszor hallott: »Mert
horus- gyaszenek.
4C

az ember, mig el,
hu1l6 level,
Nagybatran
megis azt hiszi,
Elet t a csuda meddig viszi.

Mig rnennporszaq fele megyunk,
1\z 'Ur akar]a, j6t tegylink.

1\z ifju fen yes [ovendot
1\ ferfi meg sok esztendot,
s 5Z 8gg, ki reg meqerett mar,
1\ sok nylirhoz meg egyet Val',

Csak aki Isten szerlnt el,
Rlintal, mint a halaltol Iel,
Szivet sieretet hatja at:

Ne rnond, akar mely rossz talal :
Elmen6ben
forog a halal,
Kit a halal jobba nem tett,
Rz rola nem -elmelkedett.

Ki a halalt nem felejti,
1\zt 8 bun torbe nem ejti.

Mily gyarlo

Por, hamu,

Hog!:) amott
S nyugodtan

boven arassunk
szarnot .adhassunk.

Csak az lei amott szebb

hazat.

Ki rola t61 elmelkedik,
1\ jobban

is nevekedik.

1\tyam ne blintess engemet,
Ha elmurasatam
tiszjernet.
Seqeld bunbano gyermeked,
Hogy eljek -haljak
teneked,

Liebner ernlekezetet Pszmant]
Peter,
,.miRden dolgot vege dicser vagy karhoztat.s
•••••••••••••••••••••••

!IO

so

A vortano 8~Bsanyja a vatikani

szavaival

fejezem be:

"

.

missioskiallitison.

Megraz6 jelenet jatszodott le [anuar 14-en a vatikanl missies
kiillitas szenttoldi osztalyan. 1\ sok lIitogat6 kozott volt Moroni Maria
di }\marisse neva. asszonu, a romai tartornang Cave k6zsegeb6(.
Ez
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8Z aSS7.0ny edesBnyja
a Ierencrendl
P. Amarisse
Aibertnek,
a szentfoldi Custodia
volt
hithirdetojenek,
kit tobb keresztanngel egyiitt
kegyetleniil meszaroltak le a torOK6k 1920- ban [eniqekaleban
(ArmeJlia). Ezen vertanusaqot
a szentfoldi Custodida Va rani tanar altai megfesttettc! .s a kepet a missies klallitason ldfuggesztette.
Mikor a vertanu testverei s egyeb hozzatartozoi a kepet eszrevettek, rnindent elkovettek, hogy az edesanua elal elrejtsek. De HZ
'agg6do edes anual sziv osztonszeruleq
erezte, hogy legdragdbbjanak
itt kell lennie. Vegre ra is talal a kepre, es latja mint erneli fia eg
fele kezeit s tekintetet es mint esik ossze a nagy torneq kozepette a
szivtelen torokak kegyetlen
uiesei alatt. A kep lattara az edesanua is
iljultan rogy ossze. Amint lassankint
fal eszrnel
ajtlltsagabol
es ijjedelrnebol, azzal a gyongedseggel,
melylyel
csak edesanua tud beszelni, neven szolitja fiat, rnajd .reszvetet Iejezl ki f61otte, maid Nagy
szerencsejcert
ud vozli, es aldasar,
oltalmat
kerl mag a 'es masok

"

szamara,

. 1\z edesanya kialtasara sok latoqato es alkalmazott
szaladt
.Qssze : azt qondoltak szerencsetlenseq
tortent. Mid6n'
azonban
ertesultek a tortentekro',
megrendiilve
allottak es sokak szeme telt meg
konnyel, midon a vertanunak
kepet
lattak es alatta a vertanu edeslInyjat. Tisztelettel
es hajadonfovel
vezettek ki a tercmbol ~ vertanu
edesanujat, (Antoniusbote,
1925. 80. L)
.
line az Egyhaz! Mindig elnek benne ssentek, akiknek szeretete, nagyhite es onzetlenseqe HZ Equhaz isteni eredetenek
legszebb
bizonyW~ka. Valoban

veliink

van Krisztus,

mert csak szellerne, szere-

tete nevelt ilyen anuakat es i1yen h6s gyermekeket'l

A

~at~91i~us 8gy~azt 8nR~~oIt88ZBt 1180i iro~almunl\DHn.
Irta: Kemeny Laszlo.

[Folutatas.]
IV. Sixtus papa kovete, kinek Ieladata '\..
volt Matyas kiraly es Frigy~s csaszar kozott a beket kozvetiteni, 1483ban ezeket irja a papanas • «Habet (Mathias) Cantorium Capellarn, qua
nullarn praestantlorern vidi; et prldie in Capella sua so!emnem
Missam
juxta suorurn gIoriosos mores cantari fecit, maqno Praelatorurn et N6.~
bilium praesente caterva Cum rediero, quanto silentio; quanta
devetione, quibus ceremoniis, quanta gloria, rnissa ilia perfecta sit, expli-care studebo ... »*) (Van neki - Matyasnak
- egy enekkara, melyne1

Yuliurani Peter pusp'ik,

*) Peterflt Sacra Cencilia I. 9-tO II.
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kivalobbat
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meg nern Iattam ; ez a rneqeldzo

szokasa

szerlnt

imnepi

miset

enekelt,

napon kapolnajahan
6seik
melyen a f6papok es a f6visszaterek,
igyekezni fogok

urak naquszarnrnal
jelen voltak. Ahogy
kifejteni, mily csendben,
n i!!:J ahitattal, mily szertartasokkal
fennyel folyt Ie az a mise ...)
A szcnt mise Ioreszcinet
azonban,
a felajdnkisndl,
mutatdsnal es az dldozdsndl a rH?P mar ebben
a korban
bizonnyal
enekelt,

es mennyt
oz
is

Urfelminden

Nagyobb szercpe volt a nepnek a delutani
Istentlszteletnel,
a
vecsernuekne) es a cornpletaknal,
ldil6n6sell advcntben
es naqgbojtben, val mnt az unuepnapozon.
A papok es szerzetesek
delutanl
brevlariurnozssaban
zsoltarok es himnuszok
eneklesevel vett reszt es
ezattal az efJesz istentisztelctet
bensobbe, unnepiesebbe
telte.

A zsoltarok

hasznalatat

az Equhaz

nem

szivescn

engedte

so

_!{es6bb a hivek szaporodtaval
tobbnek a hasznatatat
egyenesen megtiltotta, mert a feluletes szem sok eltentmondast
vehetett eszre bennilkMindamellett
mar a terites kezdeten meqindul naluuk a blblianak es
a zsoltaroknak
Iorditasa,
Az else ismeretes zsoltarforditas nalunk a Becsi-kodexben
je~
lent meg s Tamds cs Bdlint papok a munkaja. E f(?SZ azonban elveszett s csak abb6l kovetkeztethctunk
ra, ~oqy az Aoor-kddex reszben

Ienntartotta,

ez pedig

rnasolata

a Becsi-k.-ties.

Az Apor-k.-ben

HZ

elso-

53 zsoltar hianaik, l\ Iorditasok nem egyforma' erh~kuek, a. jobb forditas a gyi::ingebbel valtakozik, ami terrneszetesnek veheto, mert hiszerr

ket ember munkaja: Tarnase es Balinte.
}\ Festetich-kodex-S'r-,
a Crech-k. pedig 5 zsoltart tartaIm8z.·
amelueknek
forditasa atlag jobb, mint az Apor-k..e.
Mind a 150 zsoltart rnaqaban foglalja
a Dobrentei-k.,
arnelu
mar nagy haladast rnutat az eiobbiekkcl
szernben.
Leqkivalobb
azonban a Keszthetyi- es Kulcsdr-kodexek zsoltarforditasa, ameluck egy es ugyrwazon
ismeretlen
eredetinek
a masolatai.*) A Iordito itt mar tudatosan
helues es maquaros - Iorditasra
t6·
rekedett es h61t6i becsvaqqgal
dolgozott,
A zsoltarforditas
irodiilmunkban
a Batthvdny-k-oea
erie el Iejlodesenek csucspontiat. A k6dex jelen alakjaban protestans qradual, dekatolikus eredelil.**) Vannak benne 1. i. olyill1 helyek is, amelyek katolikus volta mellett bizonyitanak.
Ezt k6nnyen rneqerthetiuk
akkor,
ha tudjuk, hogy e korban (a k6dex keletkczeset
1541-65
evek k6ze
tehetjukl
-

meg nem volt a ket vallas kozott
*) Nyelvemll?ktar XI. Bev. XXIV-XXVI. II.
**) NyelvemU~ktar XIV. Bev.

rnerev ellen let.

A k6dex-
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masolas minden valoszinuseq szerint ugy torrent, hogy. a protestaas
iro el6tt katolikus zsoltarforditas volt, de ezt nem masolta szorolszora hanern egyes h elueken a saiat" izlese szerint ata Iakitotta.
, A zsoltarok
eneklese mint fentebb
mar emlit6k - nem
volt a^ katolikus. egyhazban
altalanos: ^
IiI nep csak
egyiket-masikat,
a
^
^
konnyebben
erthetocket
hasznalhatta.
Maga ^
az Egyhit1. azonban a^ hivek kizarasHval Ii mal napig is el veliik a papi zsolozsmaban stb.
Tarquunk
szcrnpontjabol
sokkal
naquobb
Iontossaqa
van II
himnuszoknak es nepenekeknek. A legels6 alkotasok latinbol vale> atultctesek. Elso lelohelye
czeknek az Apor-k; amelyhez
ido- es min6segi
rendben a Festetich-k. all legkozelebb.
Azulan sorrendben
a Nddora Dobretitei-, Kesztheiyi-kodex,
- mig a Winkler, Peer-, GyongyiJsiCzech- es Thewrewk-kodex forditott himnuszaiban mar hatarozott haladast latunk mind a gondolatok
koltoibb visszaadasat,
mind a kUls6format, a versclest iIlet6leg.
E himnuszoknak
egyik tarQ1jat 6Z Ur [ezus rendeltctese, elete,
kinszenvedese
alkotia, Van egy eleg j61 gi}rdul6 forditott
himnuszunk
Krisztus het igej~r61 a Peer-k.. ben:
«RIdott Krisztus keresztfan
het iget meg monda,
Bines nepnek peldajat kialtani hagyo.
Krisztus testamentumba
ez foldon marada,
^ Bodog doktor BMa.
Irast rola, mint ira

IJrunk egyik tolvajjal elegyedek

szoba,

Monda neki: velem lessz rna paradlcsomba.
1l'1ongyad nekern, ha leszek halalnak morkaban : (?).
Velem lessz rna orokke fenes mennporszaqban.s=]

volt a magyar
katolikusoknak
egy ismeretlen szerzo Patris sapientia kezdetu himnuszanak
Ierdltasa,
melyet
meg Kdjoni Jdnos XVII. szd.- i enekeskongveben,
valamlnt . annak kesobbi kiadasaiban,
- ha teliesen
meqvaltozottan
is - megtalalunk.
Egyil<e volt czcn himnusz
azoknak, amelyeket
a^ protestans
egyhaz.
sietett atvenni a sajat hasznalatara,
Bornemissza Peter, a hires predikator k6zii is t 582· ben kiadott
enekes
k6nyveben.**)
Krisztus traqediaja van e himnuszban
Ieldolqozva,
amelyet
a fordit6 - szigoruan
raqsszkodva
a latin vredetihez
- altalabau
eleg sikeriilten
ultet at.
A. Ienseqes, naquszeru tarquat iinncpies, kornor, eroteljes nyelvezettel
ad]a vissza :
Iqen

kedvelt

eneke

-Kornpletanak idejen koporsoba helhetek,
Krisztusnak
nemes testet, eletnek remenseqet
Szent kenettel kenetik: irasok telenek ... «***)
*) Szilady Aron; Regi Magyar K51t6k Tara, I. 196. XLIX.
**1 Szilady, R. M. K. T. I. 343.
***) Szilady, i. m. I. 162. I. XXI. sz.

. Egyes himnuszainkban,
k616n6sen a Diibrentei kodexben ko~
nincsenek ~~g a rimek, eheluett azonban a fordlto
kovetnl
iparkodik a latin eredeti jarnbikus dimeteret, De csak iparkodik. mert
Ambrosius es Venantius Fortunatus hirnnuszainak
utemetol
naqgon
.Iolteknel

messze

all.

Diibrentei-k: 222. lapjan van

A

«Veni Redemptor
ameluet a ford ito hasonlo iiternben igyek-

gentium» kezdetii himnusza,
szik magyarul tolrnacsolni,
Veni redemptor
gentium,
Ostende partum virginis,
Mlretur omne saeculum:
Talis decet partus Deum.

Jojj nemzetnek
Mutasd sziznek
Minden orokseg
Hyen sziiles illet

Ugyancsak
a Dobrentei-k-ben
masik iqen kedvelt hirnnusat, arnelunek
tun a t u s (600) irta:

tMa :
•••••••••••••

Ambrosius

valt6ja!
Ii sziiltet
csudallon,
Istent! *)

talaljuk a ksth.
Egyhilz
egy
eredetijet Ve nan t ius
F or~

Vexilla regis prodeunt,
Fulget crucis rnusterlum,
Quo carne carnis conditor
Suspensus
est patibulo,

Kiraly zasaloi terjednek,
Keresztnek
titlrja finletik
Kintestben testnek teremto]e
FelfesziiIt keresztfara.

Arbor decora et fulgida,
Ornata ragnis purpura,
Elects digno stipite,
Tam sancta membra tangere.

Ekes ez h!nl6 dtszes fa,
KirilIynak barovnuavat
ekesiilt.
Fak kozott kivalasztott
Illy szent taqokat iIletni.*)

Kiralyi

_ ••••••••••

zaszlo

fenn

lobog, Titkos
kereszt
(Folytatjuk) .

0

uton

Van valami titkos alorn a lelekben,
}\ kepzelet ezer szalabol es a sziv meleg
Ott ra!Jyog az emberi vilag rejtett
hogy megtalalja kepmasat HZ emberek

stb.)

• •
amit sokan szeretnenek
elerni,
szlnelbel szovlk ki maguknak.
meluen, Orman indul kifele,
k6z6tt. Ahol
kepzeletenek
es

SzHardy, .i, m. I. 179. I. XXIX. sz. es 356. 1.
i. m. I. 184. es 362. II. XXXIV. se,

**[ Szilardy,

ragyog

,

}\z

*'

dicson

.
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szivenek szineit, Blakjat csak sejti is, ott keresi eletenek
eszmenyet.
kiegeszi teset,
Berm hamar megsziiletik, kinn nehezen
lelheto fel 8Z eszrneng,
Mindenkin az elet ngomai feketelnek. Hangan
nem ertik meg. h09Y
zarandoklatunk
veszteseqekkel jar?
Mikor feltiinedezik csillaga, besuqarozza ~jszakajat. Rajta keresztiJl ssfnezodik, alakul,
kap u] erteket minden. EIt~to, serkento ferras
fakad bel6le. Uj nap kel egen. Harmatos lesz a ru, amerre jar. hogy
viraqai iiden nyilhassanak.
Lendulettel pezsdal meg a sok szunnyad6
TUgy. Uj sugarak erik oket. Meqmozdul
ott berm val ami, amitdl atdozatossa szepiil szive-lelke.
Uj erzelmek, inditasok, meqvillanasok ragyogjak be valojet. MasDII
no at lelke. Megsziinik a keresqeles es kezdddik a nagy beolvadas.
Csodalates elni-akaras tirzesiti. Nem ismeri az elerngedes
lemond6 hangulatqt. }\ kibontakoz6
ismeretlen erok a biztonsag erzetet
.lIdjak a tapegat6dz6nak.
Ahitatos szemmel kutatjak egymist
a lelkek,
hogy egymas
gyongyeit folszinre. hozhassak. Tiirelmes
gyongedseggel
tor iilg etik,
njzolgatial{ a vonasokat Boldogok, amidon egyre tobb val6dira bukkaanakIgy viszik at, ami ott a melyen fenylik. Fenylo mosolgbol
elnek. Mikor ez imlik ki behilrol, a testet ragyog6va
teszi. Szinte hihetetlenul megszepill a ki1lso, mikor a sziv deriije mosolyog rajta.
}\z igazi szepseq
lelklseqbol, j6sagbol
taplalkozik,
ahogy a
valodi szeretet is lelki osszehangolcdasbo),
kolcsonos
Ielernelkedesbdl
fakad. }\ szep es nemes szeretet a legnayyobb
ertek : boldogssgok
.epiHnek ra.
Azok talaljak meg magukat az eletben, akik
eletrevalo
eszmengeket alakitanak ki.
mm.

Keves a munkas,
Mikor a papnevelo intezetekben
szent ti.izf61 egnek
az ifju
Ielkek, eszunkbe jut Jizus szava: Az aratas
ugyan b6, de a rnunkas
keyes. Kerjetek azert az aratas Urat, hogy ki.ildj6n munkasokat
az i
eratasaba l
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Most hogy az anuaqlassaq
fogja Ie a lelkeket,
a szellemek
mezejere es HZ Isten harcterere nehezen
akadnak vallalkozok,
Pedi!}
ha nines papunk, nines akinek szavara Jezus oltarainkra
szallion.
A lelkek sotetban rnaradnak, mert nern ismerhetik
meg
az
evanqetiumi vilaqossaqot. Uresen, kietleniil fogad tcmplornunk,
mert
csak ahol pap van, ott lehet a !egmelt6sagosabb
Oltariszentseg.
A
gy6ntatoszek
viqasztalanul
huzodik meg a templornban : esak
a pal>
isteni hatalma es [osaqos szive
avatja
oazissa. A betegek
epedo
szivvel varlak a Viqasztalot, IlZ Utravalot, arnde nines. aid elhozza ...
Irnadkozzunk, hogy a sz. Lelek talalion kozottunk munkasokat az Ur nagy aratasaba l

Felvetel a vacl azeminartumba.
^
Az evvegi bizonuitvanu
alapjan tortenik junius vegen. Felveteluket kerhetik a qirnnaziurn felsa osetaluait vegz6 es 3Z' erettseqizo
tanulok. A felvetel elenqedhetetlen
Ioltetale a t6rvenyes
szulctes.
l\:'
felveteli kervenuhez
kell rnellekelni
a keresztlevelet
(polqari : any akonyv nern e.legseges) es az iskolai pizonyitvanyt.
Kivanatos, hogy a~
ifjak sziileik, lelklpasztoraik
vagy hittanaralk
kisereteben
jelentkezzenek. Ellenkez6
esetben
hittanaraiktol
hozzanak
ajanlo
levelet.
Mar
most is lehet foluarnedui
az I. felevi bizonuitvaru;
alapjan, de a veqleges Iolvetel esak ^
az evvegi bizongitvanp
alapjan
tortcnik.
Elkesett
jllentkezesek
nern vehet6k figyelembe.

Jelentkezes a ferenczrendbe.
A Kapisztranoi
szent [anosrol
nevezett
szentferencrendi
tartomany konkurzust
hirdet a szentferencrendbe
valo belepes celjabol, J\
folgamodasi
kellekek a kovetkezok
: 1. j6 sikerrel
veqzett gimnaztumi
neg!:) oS21taly (a fels6bb
osztaluokban
lev6k el6nyben
reszesittetnek],
2. Keresztlevel.
3. orvosi bizonuitvam]. ii' Sziil6i vagy gyami beleegye20S, mely szerint
a szerzctbe
valo belepes szandeka
ele akadalqt
nern
g r ditenek es hogy fiuktol, mint szerzeteslol
sernmifele anuaqi tamoqafast nem varn.sk.Az ekkent kejloen felszerelt kervenueket
a Kaplsztranot
szent ]anosrol nevezett szentferencrcndi
tartornanufonokseqenek
cimere
julius he) to-ig [Budapest, II. ker, Margit korut 23. S2;)' kerjuk intezni.
P. Tamas Alajos szentterencredi
tartomanpfonok.

^

^
^
*
*
*
Cserxesa junhilis..
A helubcli rcalqlmnazium
196 sz, Damjanich
cserk eszcsapate
az ifjusagi zenexar
kozremuk6desevel
f. ho 20-8n (Szomdaton)
d.u. 5
, erakor rmisores {1v"t6 unnepelqt rendez az intezet udvaran, utana pe(fig este ^
fel ^
9 orui kezdettel
ugyanott [unialist tart. Belepodi] 20000,k.
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diakjegy 10.000 ^
K. Az
kozonseqet
tisztelettel meghivja es
^ erdcklodo
^
fellilfizeteseket
a cserkeszcsapat
es zcnekar f61szerelese [avara kOSZQM
nettel Ioqad a cserkeszcsapat oarancsnoksaqa.
.
........................................................................

_

^^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^
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_
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^

11 1I1.rend 2 es 'fel millio koltseqen
szerzett, Szep sarqarez
miihely keszitette.

felirasat

Farkas

uj konyvtar
szekrenut
fomernok terve szcrint a Mav

11 ferfi kongregacio junius 2-an valasetotta meg veqleqes
tisztikarat. Prefektus lett: Farkas Istvan fomernok.·
I. 1\ssistens:
Ke
meny Laszlo fels6ker. isk. tanar. II. Assistens:
Wollek Geza fagimn.
m. iqazqato. Titkar : Marks Lipot felsoker, isle tanar, Ellena!' tanacsos:
Dr. Tenuak Sandor penzligyi
seqedtitkar,
Tanacsosok:
id. Nerfeld
Ferenc, id. Vegh Antal, dr. [aaossu Odan, Zsiga Lajos,
Pancsali Ferenc. Penztaros : Fekete Imre. Jegyz6: Fazekas Laszlo. Beteqlatoqato :
Szabo Tivadar. Sekrestues: Szep Sandor. Nagy remennuel nezfink az
uj tisztikar miikodese ele. Junius 7~en a ferfi konqreqacio
k5zos aldozast vcqzett.
A Ceciliai 'leany kongregacio maialisa kedves es otthonias
volt. Mint halljuk, taqiainak
uj szep nagy ermeket szerez,
[uliusban
felavatast tart.
11 Rozsafiizer Tarsulat vette a ferencrendi
templomnak
az
Alleluja szobrot 1,350.000 koronaert. 1\ tarsulat most fekete zaszlojBt
akarja feldisziteni vagy ujat venni.
M

R nagytemplomi szentsegimadas junius 17~en egesz nap.
Reggel 6 orakor imnepelges
nagy mise Szentseq
kitetellel.
Utana
deJel6tt minden oraban sz, mise. Eqesz nap minden oraban 5t perces
•
haranqozas,
hogy a hiveket figgelmeztesse
sz. -k5telesseglikre.
D. u. 6
e.rakor sz. beszed es litania, maid korrnenet a kereszt k5riil.
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Jezus Szivenek iinnepe iunius 19-en penteken. Reggl~
6 6rakor imnepelges nagymise. Utana a Rendet es a ph~b8niat felajanljuk Jezys Szentseqes Szlvenek. Este 6 orakor [ezus Szentseqes Salve
Jitaniaja mindennap
nyolc napig. Vasarnap
azonban
delutan 5,
6rakor lesz.
Szeut lUajos napjan [junius 21.en) - van ^
fot. Tartomanq!
f6nokiinknek nevenapla. Fel 12 orakor nagy mise lesz oerette.
Besenyszogi bticsu junius 24-en Heresztelo
sz. Janos;
iinnepen.
Peter. Pal iinnepen (jun. 29.) a megyespuspok ur rendele-.
tebOl d. e. 9 orakor a papi hivatasrol lesz sz. beszed,
H papi gyiilesen (jun. 2) fajdalornmal
emlekezett
meg Hi
papsilg dr. Liebner Janos halalarol,
akit csak [unius 10.en
ternetctt
el a hazai fildbe Kakucson puspok ur
meltosaqa .. Szomoru [elenseg
^
HZ ^
is. hogy a^ v.egyes hazassaq miatt sok katholikus keriil ellentetbe:ax
egyhilz torvenyeivel. Pedig iii katolikusnak
sz Isten el6tt is ervenues
hazassagot esak akkor engedik meg az egyhazi torvenuek, ha eskii elott
allarnllaq is ervenucs reverzalist rnutat
fel a katolikus fel t. 1. hIDliJ9
a gyermekek katholikus hitben kereszteltetnek es nevelkcdnek,
Sz6ba
kerfilt az oszi Alfoldi Katholikus
Nagygyiiles
is. rneluet Szolnokon

o

akarunk tartani.
Hz urnapi

/
kormenet

szep es hatalrnas

volt. Sajnosan allapitottuk meg, hogy katolikus haz is maradt kivilaqitas nelkul.. Dicseretet erdemelnek
az egyesiiletek es iskolak szep sza.nu rneqjelenesukert,
^
^
1\ tuzoltosaqnak es rendorseqnek ^
is koszonetet mondunk. Kedvesek es
iigyesek voltak a polqari fiu iskola uj cserkeszei,
Harangszenteh~s Besengszogon.
Besenpszoq kozsege az
oromUil konn!jbelabBdt szernrnel unnepelt junius 'l-e», Szentharomsag
vasarnapjan. 1\ -haboruban elarvult templorntorona
uj lakoi kilenc eves
bujdosas utan tertek vissza negyen. 1\z oreq vezerharanq
ezt viseli
ercoldalan : »Szent Laszlo kiralqunk, im hozzad
klaltunk, vedd fel
csatabardod, vedd meg os orszaqod 1« SulY8 526 kg. Ambrus Laszlo
plebanos halaaiandeka sajat ternplomanak.
1\ rnasodik 300 kg. sulyut
a hivek vettek, Ezen a regi fohasz esedezik : »HoI vagy Istvan kirely, teged magyar kivan, gyaszQs iltozetben te elotted sirvan.« A har- ,
madik sulya 156 l<g. Balazs Matyasne onttette. Kedves szavan -aroad.
hftzi szent Erzsebethez .Iohaszkodik : . =Szent
Erzsebet
Asszony, je).
salved virasszon beteg hazad egen, gy6gyuljon meg szegeny.« A negyedik 65 kg. sulyu Kovacs Pal haranqozo es felesegenek
ajandeka.
Mindennap fajdalrnasan zelldiil bele szava a bus mag4ar· eJetbe :_
»Boldog Margit hazank gyongye, tekints Ie e gyaszos foldre, alazatos imadsagod valtsa meg uJra orszagod.« .A harangok egyhazi meg~
iI!dlisat 1\mbrus plebanos vegezte a^ nagy mise utan. Majd Tarcsa.falv!j!
kisegit6 kaplan koszontotte a 9 eves bujdosasbol hazatert kedv-es jo,baratokat az Ur Jezus neveben. Ti ~r~bol vale lelkiisrneret, Istennek
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mondta, legyetek ^
az Istenbe vetett ^
el6 hit
s HZ
kesz
^ ^
^ aldozatra
hazasze retet orei a lalkekben, hogy a porig alazott magyar
nepen se
B poko} se a foldi ellenseg
ne g!:lozhessen
ujbol I Ncrn, nern, soha I
Estell harangsz6
utan teljes fel 6raig zuqott a negy haranq. }\ kozseg
minden hazimak kivilaqitott
ablaka s a nema ejben messze, az Isten
tronjaig felszilllo haranqszo
az elesett h6sokert
mondott Imat, melyet
a kivilagitott temp'ornban ^
a hivek konnges szernrnel rebeqtek ^
HZ iga^
zan, tiJegkap6, meqhato ilnnepelyesseg
kemoly
fOnsegeben.}\
haran ...
gQk Szlezilk Laszlo haranqonto
rernekei.
ercszava,

II jaszbereng!

haranqsaenteles.

Szcp unnepseq kereteben

torten!

a [aszberenu! ferenczrendi
zarda
haranqjainak
meqaldasa is
junius 7· en 9 orai 3 papos nagy mise utan. A naqurntset, a meqaldast
es a szep beszedet P. Unqhvaru Antal gyongyosi
hazfonok
tartotta.
A nagy haranq 6 q Szent Ferenc
tlszteletere
keszult.
[elmondatai :
Istennek dicsoseg, ernbereknek
beke, megholtaknak
orok nyugodalom.
A 130 kg. sulyu sz. Erzsebet tiszteletet hirdeti. [eliqe]e : Istenert, egyhazert. hazaert. A harangok a [aszberenui hivek b6keziiseget,
P. Lornbos Laszlo Mzfon6k
buzqosaqa! es Szlezak
Laszlo
haranqonto mOveszctet dicserik,
II barang-uti iskola novendekei punkosd hetfejen naquon
^
szepen sikerult eloadast tartottak. Csomor
Irenket dicseri ^
a rendezes.
1\ M.av tiszti kaszlnri [unius 7-~n szep
[okau-unnepelut
rendezett a Mav miihely szinpadjan
.
1\ Mav segedtiszti kor junius l l-iki
Jokay
unnepseqen
Csepe Jen6 poig. -iskolai Ianar beszede nagy hatast keltett,
Kedves majalisf rendezett az Konstantin es az Abonyi- uti
iskola •
............................................................

.

llNYllKGNYVI KIVONflT.
Hazassaqot kotottek: Bozso Andras es Farkas Marla, Fulop Zoltan es Salmen Margit, Kesrnarku Miklos es Reti Maria,
Berzenyi Antal e, Zeller Rozalia, Szabo Sandor es Csabi Ilona, Kiss Istvan es Orszaczku Terezia, Csabi Laszlo es Nedorna Amalia,
Gellert
Istvan es Bed Piroska, Hibe Sandor es Balla Margit,
if], Fulckl Ferene es Ketroczo Viktoria, Bozso
Ferenc es Kovacs Apollonia,
Korondi Istvan es Bedoqh Margit, Ponqo Janos es Csornbok Maria, Balazs Andras es Montlok Maria, Kovacs Sandor es Barsony A!3ollonia,
Gulyas Ferenc es Csabai Maria,
Farkas Istvan
es Zelenka
Maria,
Ruzsits Ferenc es Kohler [ulianna, Tornpa Andras es Kovacs Terezia,
Buluaki [ozsef es Barsony Anna, Balla Iqnac es Bartha Rozalla.
Meghalltak:
Falinkas Erzsebet 24 eves,
Levai 1'I'lihaly 66
eves, Vargha Maria 68 eves.. Szabo Istvan 65 eves, Torocsik Andras
2 ho, Kovacs Maria 59 eves, Nagy Jazse'f 66 eves, Balog Istvan l!
eves, Katona Mihilh.J 2 es fel eves. Lazar Zollan 15 napos.
Ujsziilottek. (Folyfatas.) 6nodi Lajos es Ulicsnik Maria fia
LlIjos, Oodok Sandor es Levai Erzsebet fia Antal, Bali Janos es Hajdu
Julianna fia Janos, Barsony Janos es Ujszaszi Maria fia Jal1os. Hegmann -GerQely es Dracsko Ilona lanya Ilona, Deme Sandor es Kohler

Irma Ianqa i&atai}ti, Illes jozsef as S06s Maria lanqa Maria,e' -Barhacs
Margit fia Gguta, Pinter Mate es Racz Ptreska fif! Bela, Hesznos M.i.,
haly es S Pap Erzsebet tanya An'na, Pinter Istvan 125 Ronto [ulianna
lanya Maria, Molnar Janos leS Keczka Mafia fia Janos, Szakaf
And ..
ras es Markoth Erzsebet fia Andras, Palatlnus Peter es Halkovics
Erzsebet fia Peter, Bali Istvan es .Makai Er2se,bet
fia Istvan,
Tal~6'
Matyas es Handa [ulianna
lanua [ulianna, 'Nagy
[sasef
@s Fodor
Rozalia fia ..Kalman,' Medgyes [ozsef es . Zsiviczki f\nn~ fia [ozsef,
$znros Istvan es Major
l\poll6nia
lanya Erssebet, 'Barsony
Maria
hlnya Rozatie. Kovacs es Sera l\poll6nia fia Karoly. Almassy
[ezse]
es -Zambori Terezia fia Janos, Hamarak Istvan
es Lukacs
Veronika

fia Istvan,
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iiZEN E T E ,K.

F~:liilfizetesek. Egri. fer. r.-za.rda 030.000, Revesz Istvan 'dbaRi plebaaos
50.000, Dusek Bela. 40.000, Mag.yal'!:f Gyula
16.000,
Matkovich Sindor
plebanoa 11.000, Zelenka Margit 11000, Kovacs
Jimos 6000. Brassau Otti 4.000 korona, Halas k6$zon~t. ,Kerjilk terjesztoinket,
hogy az uj neg!:jedevi elofizeteseket
siive~kedjenek'
meg- "
szereznl, Mindenki apestolkodion,
hogy minden csaladba eljuthassunk I
e

Neuge1>8uer

lhltal szolnoki, malorntulajdonos

flsztelettel

kozli a nagyerdemil

k6zonseggel,
hogy malrnat ujabban a legkitilnQbb
es Iequjabb
.szerkezetii
g6zgeppel
szerelte fel s igy modjaban all
Jaogy barrnilyennemil
gabon at a leqrovtdebb
ida. alatt es a legkitiinabb
m6don. a n, e. kozonseg legnagyobb
megeleged~sere.
meqorolhesaen,
Bgyben ajanlla raktaron leva legjobb minosegii
orlemenuett,
ugym.irit
'elsar~ndii' liszt-, dara-, korpa-, tengeri-. es arpadarait
a legelonyosebb
arakban, G epeszlakatos
tanonc Ielvetetik.
Neugebauer Antell gepgyar'
~s, hengermalma
S.l(olnokon.
.
.
==;====

, A

SZLEZ
HARAN6-ERCONTODE, HARAN6FEI,.SZERELE$
HARANeLAB6VAR

BUDAPEST,

VI., FRANGEPAN-OTCA

E5

77. 5Z.

(SAJA T HAzABAN);
TELEfON-SzAM:

.A

nyugati p. u.-tol indul6
vasuti "Qrhaz" meg,
all6hely..
.

BUR

A. B. C. J. kocsik.

139-62.

'~} ~900. evl
-

parisi

vUag-. az 1921•

es 11123.evl vas- tis geplpari ki.lillitasEln aranwtiremmel

kitilnt~tve.

,Siam.o-s egyhazi aiismero

level.

,.

-

N!:iomatott Va,rga Jo_:sef kONgv- ~s mun!:l@mdffjiIban SZelnbk,

Gorove-utca

HITBUZGALMI ES TARSADALMI' LAP SZOLNOK6N.

n.

evio'lyam 13. szam
1925 julius

ho 1.

Mqjelllllik milldsR M t, 6815.

Szerkesztesea

Szerkeszli:

P. Majsai .M.6r efm..
Tarsazerkeszte

es kiad6hivatai:

FRrs!!crolldi plGbiinia SzttIIlOK.

:

Killd6:u!ajdonflS:

rartllGl'ondi zarda, Smlllllk.

P. Raffinszky Hont~aldoflil

Hz 6szi' Alfoldi \ Kathoii,kus ' Nagygfjiiles
. S z 0 1no k 0 n lesz szeptember 6. es 7. tajt.

Krisztus szeretete siirqet . . .
N!'l9Y hideq

csap

meg

bennunket.

ahogu az Dr

kozelebfil

tavozunk. Mintha az erz;~ketlense9:b61 ,hegg@k
ernelkednenek eh~nk. nehogy valamikepp
Eittorh¢ssil~k raj ...
. ink. Es Krisztus s~eretete csak surg~t,' liz bennanket " ..
Gunuesan mosolyg6 areok tolaitddnak k6renk, hogy
kirnarjanak bel6ltink mindea kezdest, Ott til vonasaikon
valarni ami azt huhoqja: htaba l Es mi megis nekiindulunk
8 harcaak: Krisztus szeretete Rem hagy nyugtot.
,'~
Remenutelen lelkek sivar vihigabqI ektelen hangok
iitik meg fuliirik: Az abbahaquas keserves hanqulata,
letorf -szivek sot~tlo viIdga akarja kirabolni bel6liink· bizalnttlllk fehy'e~ eszmiHt. Es esziinkbe jut: Ne feljetek-en legy6ztem a vilagot! .
.'
. Sziikkebliiek zsuqorl szerne villog feleFik: II magassagok szent tijatol j6v6kre, visito vercsekent esapnak:
I

a

,

Ar. peldanuonklnt

1500

K. Neguedevre

I

9000 It.

'

ahova ok nem [uthatnak, ne erien el mas set Arcunkro]
lesuqarzo edes nyugalomboJ es lelkesiilesbel erzik, hogy
HZ orok
elet forrasanal .voltunk. Gazdaqsaqunktol szeretnenek megfosztani. Nem! a krisztusi osztonzestdl, eltetestol nem szakaszthatnak
ell
Mil!] boldoqsaq szeretetb6l elni es a krisztusi szeretetet szetviani! Ne feljetek! A szeretet a leqnaquobb hatalorn, ha [ezus Szlvebol taplalkozik, Vigyetek szet a szivekbe es ne nuuqodjatok, mig lmatokkal, peldatokkal es
szavatokkal meg jrqalmas szcretetekkel Ieqalabb em] lelket nem hoztok [ezushcz l
Krisztus szeretete nem hagy nyugton ...
•••••••••••••
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}\ ferencrendi missiok,
Sz, Fercnctol tanultak a Ierenciek a' lelkes es aldozatos hitrnelu oket mindjart
a rend
alakulasa
utaa hitterlesztol
munkara Qsztanozte. Szinte hihetetlen erofeszitesek
aran jutottak az
akkor ismert vilaq minden tajara, hogy megvigyel{ a hitetleneknek,
szakadaroknak es poqangoknak Krisztus vilaqossaqat,
buzqosaqot,

Ma"r a XIII. szazadban ott latjuk a ferencrendi missionariusskat Albaniaban, Montenegr6ban, Szerbiaban, a Fekete-tenqer
eszaki
part jan, Kievben: Poroszorszagban,
Livlandban es Kurlandban,
deli
Spanuolorszaqban : Afrika eszaki reszen : Marokk6ban,
Tuniszban,
Libgaban es Egyiptomban.
Azsiaban
sz. Fold,' Orm~nyorszag, Perzsia, India, Kina stb. latta a Ierences hitteroket mar a XIII. szasadban,

Montekorvinoi Janos Pekingben 1299~ben fejezte b€ a szep
templomot, melyet a 6000 uionnan megkeresztelt
szamara
epitett,
Zardaja szemben volt a csaszarl (nagy kan] palotajaval.
Temur nagy
kan maga is szivesen hallqatta palotaiabol
a 150 tagu gyermekkar
eneket, Temur ut6dja}faichan
nagy kan mar folvette a keresztseqet is
1310~ben,Ekkor Peking ben .3 kat. zarda es.templom allott, Valcban Montekervinoi Janas a legnagyobb hitteritok kaze tartozik, 6 fordltotta le
az uj szovetseqet es a zsoltarokat kinai nyelvre.
A XV. szazadban Ierencrendi hitterito telepek a Lappfoldtof
Kong6ig es az Azori-,szigetekt61 Kinaiq terjednek, Aho!l1'yvalarnelg u]
tertiletet felfcdeznek mar ott vanaak
(Amerika). s6t egyiitt rnennek
iii felfedez6kkel.

I
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Hogy az eredeti bu.zgesag most sera lanyhult el s szinte CSQdakat muvel, legjobb bizonyitek erre a Ferences missiok mostani al-,
lapota (1924 dec.' 31-erol). }\ Ierenciek ellatnak 57 misslo teruletet,
meiyek~n van 527 ,lebBnia, 1045 ker~szte.y k6zseg: 926 templernmal,
3032 kilpoinavaJ es 988 temetovel. Dolgozik 2885 ferencreadi es 809~
III. rendi pap ; 42.106 laikus testver es 2342 terences nover. }\ nem paPGk foglalkoz3sa: Tanitas, hitujoncok oktatasa, kuesztelese,
betegek
aptllasa, 9yermekek gondOZ8Sft stb.
Az 57 teruleten lakik nem kataolikus. 109,090.468, katholikas
3,.303.511, hitujonc 184.760. Ngomdajuk 16 van 186 munkassal, kiadtak 662.13-3 k6nuvet. 151 gyogyszertanlkban
690.607 rendelest eszkozoltek egy ev alatt, Apoltak 690.607 beteqet,
Megkereszteltek 16.733
Ielnottet, 13'.260 csecsernet. Hazassaq
volt 23.068, utolse kenet
31.829, aldozas 6,247.902, eretnekseqbol visszateres 1088. Beszedeket
mondo!tak a hivek szamara 148.320, a hitetleneknek 233.617. Okulasal feljegy~zziik, hogy 15 rnissios telepet esak olaszok, a spangolok
8, iii nernetek 6, a belgak 4, a hollandok 3, a franeiak 2, I'IZ irek 1. a
portuqaliaik 1, amerikaiak 1 (Kinaban), a kanadaiak 1 [japanban] hitterit6 telepei latnak el szemeluzettel s leqtobbnqfre
anyagiakkal
is.
M.ar a lenqueleknek is van egy telepiitk Harbin-ban (Azsia) 3 atgaval,
l\z Egyesult Ailamokban
kivandoroltak
lelki
86 lengyel, 66 olasz, 35 szloven, 9 magyar, 2 portugal
tartozkodik Esaak- l\merikahan.

gondoz8sara:
Ierences atya

Ime, milyen sok szukseg. menngl soletseq, de meanui eros hit
es aoostoli szeretet is beszel e szamokbol l Valoban igaz, hogy nagy
az aratas es keves a munkas. Irnadkozzunk sokat azokert,
kik a s6tetsegben es a halal arnuekaban iilnek. Azutan ne sajnaljuk neha aa
anyagi aldozatot st. Hlszan a hitteritd nern csak terlt, hanern
templomokat, iskolakat. stb. Es .. , kerjiik gyaknm Istent,

epit is:
kiildjon

j6 munkasokat I
.....................................................................
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iro~almunk~aD.

Irta: Kemeny Laszlo.
(Folptatas.)

Kozepkori

egyhazi

kolteszetunk
egyil{ fojellemvonasa
8Z
objektivitas, arnelg - mint a fentebbi
osszevetesekbol laftuk ~b.
eredetihez .valo merev raqasaksdasban
ngilvanul, Hogy a nyelvnek
minden szegenysege es nehezkesseqe ellenere is mit tud egy-ClQY ihletetett
Iordito alkotni akkor, amikor van batorsaqa egyuttal szabadon dolqozni
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'fenyesen

iqazolia

Szt. Berndtnak tuiajdonitott
es a Thewrewk- kodex l1oz61:

a sokaiq

.tasa, amelget a Czech-

Kegyes Uram, [ezus Krisztusf
Ki verettettel, sebesultettel,
Keserqettettef
l
Beteqekert b'etegiiltel,
Szeqenueken k5ayorilltel;
lm en rnaqam bozzad yettem,
Kor voltomat hol esmertem :
Binosokcn
ki konyori.ilsz,
Hiszorn, velem nem nehezulsz.

Piros oidal! nek5m n!)iIja I,
En szivemtill el ne tavozzal r
Ha , en veled elmchetnek,
magamnak
nagy jot Ielnek,
Szomju szarnval ha illetlek,
Gorjedetest ha 5lellek.
8.kkor vagyok minden [oban,
Es en lelkornnek nyugalmaban.

9tt

Megfeketiilt
Barson szinii veres kezed
Szerelmemben
meqolelern,

Szornehozott asszu szamval
Iszern

szen verodet

kivansaqval.

hirnnusz fordi-

ho leva

tested,

Sz ep orcadon halalt jelont.
Lam epettel utalatost,
Es meqholtal keservetOst.
6 melj nagy volt te szerelmed,
Hog!) magadat

iglll messed,

Nernmondanam sernmi kenorn,
Sot vola nagy viqasaqom,
Ha kinodert kint vallhatnek,
Halalodert
meqhalhatnek
•..
stb,"')

Toldy Ferenc, hogy'»szabad
utanzas
inkabb, mint Iorditas es it magyar szerzo koliai erzeseriek eleven tanuja«.**) S e tobb mint 70 evvel ezelott kelt ertekeles rna sern va Itozott meg. Horvath Cyrill, a kedexirodalom
koranak legalapos3bb buvara is ernelkedett, k61t6i leleknek tartja az atdolgozot, »aki aterezte
a latin k6ltemenynek. a mgsticus irodalom
e jellernzo
alkotasanak .
hangulatat es nemcsak az ertelmet kivanta totmacsolni, hanern azokat
az~irzelRleket i,s. arnelqeket lelkeben az eredeti ebresztett«.***)
J61 mondja

e munkarol

E himnusz megvan - mas terditasban
ugyan - a Cantus
Catholiciben****) is es az ennek nuoman 'kesziilt tobbi, XVII. szazadbeli
enekeskonyveinkben.
Megsz61al kodexiredalrnunkban
a Szt. Lelek Isten imadasa as
'Stgits~giil hivasa, Pi1nko~d napjan, de masker is, kiilon6sen predikaclo'
elatt felhangzik a Nagy Karolynak tulajdonitett
hlmnusz magyar fordltasa, mGly a Keszthelyi-kodex-oen foglal helget. Alljon itt ossze~
hasonlitasul II himnusz latin eredetije ,es magyar fordltasa :

A" R. M. K. T.

I. 12-21 11.V. sz.
1\ magy. nemz. irod. tort. .I. Pest, 1851. 164. 1.
*"*) Horvath CYlill, Ki;izepkori magyar verseink, Bpest, 1921.
****) Cantus Cathollsl, 1651. 54-64. Il-ea latinul es magyaTul.
*) Szilady
**) Toldy,
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Veni creator Spiritus,
Mentes tuorum vlsita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora

e

6 szent lelek I minden, allatoknak te[remt6je
mi hozzank es meqvilaqosohad
Te 'hlveldnek elrneit,
Es' beteltsed az sziveket

Jii

Mennyi

rnalasztval,

Kiket te tererntettel ...

stb"]

Amint latjuk @^ peldabol, ^
a forditas naquon
szabad,
Ritmust
aJig talalunk benne, inkabb
strofakba szedett
prozanak
tetszik.' Ezszoaban 'egyaltalim nem. bizonqitja azt, hogy nem enekeltek. A Iordi- '
tasok e
a szo^ korban meg qreqerian dallarnra keszultek; ennel pedig ^
'tagok szarna nern fontos, rnert e§l)-egy
hangjegyre
tobb sz6tagot
- sot a szetaqok egesz sorozatat - lchet enekclni.
K6zepkori vallasos kolteszetunkben mind szarnra nezve, mind
koH6i becsaket tekintve leqelso heluen a Mdria enekek allnak, A Maria
tisztelet tulajdonkepen egyutt szulctik meg a keresztengsegqel,
a III.
saazadban pedig mar altalanossa lesz s ez idotal kezdve a kath.
vallasnak elvalhatatlan
alkotoresze.
NlIgy Szent Gergely mon.dja: »Non
est dubium, quidqaid in laudibus matris proferimus, ad filium pertinere
et rursum,
cum filium honoramus,
a gloria
rnatrls non recedimus«.
(Ketseqteten,
nogy amit
az .A:n~abaR
diescriink,
as a
Fiura vonatkozik es viszont, amikor a Fiut tiszteljiik, az Anya dicsosegesal nem vonunk le semmit.)
Mint minden nepnel, a maquarsaqnal
is namarosan 9y()keret
ereszt a Maria kuItusz, arnelu azutan eqesz vallasos
kolteszetiinkon
vegigvonul. Nalunk tobb koriilmeny seqitette elo az elvetett mag megfoqarnzasat es viraqzo, pornpazo fava val6
kif{'jIOdeset. Igy tobbek
kozott csak arra utalunk, hogy »mar lpolvi Arnold Magyar My th 016gidjdban meg van penditve az a qondolat,
hogy bizonyos
pogany
mqthlkus nonek, <I »boldoqasszonunak«,
'a »naqgasszongnak«,
a »szep, '
asszongnak«,
de kUlonosen a »kedves asszonunak=
a kepzete ment ~t
a magyar Mdria-kepzetbe.**) Szt. Istvan Nagy-Boldogasszony
"napjan '
koronaztatia meg magat. Halala eltstt Hartvik-legenda szerint orszaqat
Szfiz Maria partloqasaba es oltalmaba sjanlia, Szent Irnre ejtszakakat
tolt oltara el6tt, Szent Laszlo pedig »sziiz Marianak valasztott viteze«.
IV. Bela es, es V. Istvan okrnanqai Szuz Milri<lt egyenesen Magyarorszag vedoszentjenek
nevezik.
Valoban, 32 orszaq Mariat min dig a maga partfogojiinak
te,kintette es mintegu ncmzeti szeatte tette, akihcz minden iigyes-bajos.
dolgaban bizalornmal fordult. akitol bizton rernelte
meqhallqattatasat
•.
*) Szilady, i. m. 193. es 368. II. XLII. sz.
**) Beothy Zsolt, lLMagy. irod. tort. elm. 1901-2.

A Kinigsbergi Toredek az 'els6
himnusz.
arnelluel II k6zepkori Maria·enek
ferditasok
tetemes sora megindul. Ezutan
kovetkezlk
idorendben
a Pestetics
Cornides-kodexekbea
talalhato
0 gloriasa
Demina c. himnusz Verselese. kezdetIeges, s nem talalunk a forditasDan semmi kolt6i lendiiletet. ANddor-Mdex-ben talaljuk meg 8 Miserorum ^
pia adiutrix kezdeti himnusz latin ^
es Riagyar szoveget
- hang^
jeIJekkel
ellatva. A latin eredetl 3 versszakalilol
magyar
forditasban
-csak :5 van meg.

es

Kerlek teged, szlzeknek r6z:siljllI
Ki mondatol mindi)noknek
Malasztos any janak, siralmasoknak I
Esed6zjel korsaqornert
Jezus Iiadnal r
Gy6gyihon meg engom.*)
Az igazi fontossaqat
azonban
ennek a darabnak
meg
·egynehanyhak
e k6dexb61 - az adja meg,
hogy
dallamuk
is fennmaradt, arnelueket »Matray
Gabor altalilvaa
es ngilvanos
hangversenyeken eloadatvan,
a regi magyar
zene
meqhato,
Ienseqes hangza^
,okban fen yes diadalmat iinnepelt«.**)
, (Folytatjuk.)

es

........... ~

~

__

~

_
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·pap oolt-e szcrxt recenc 2
Assisi sz. Ferenc olqan nagy tisztclettel
beszel az aldozopaPQkr~l, hegy sokan azt hiszik, 0 nern is volt pap.
Igy
pI.: Tisztelni
akarom a pasokat, mint uraimat es nern akarok 'predikalni
akaratuk
ellen. Urainak rnondja a papokat,
rnert
amint
uratol
kap a szolga
testi taplalekot,
ugy a papok a lelki, szellesai taplalek, a ' kegyelmi
elet
kozvetitoi. S6t meg jellemzcbb kijelentese van: Ha
ut kozben
talalkozna aldozepappal
es angyallal, el6szor az aldozopapnak
csekolna
kezet. Hiszen HZ Oltariszentseq
nyugodott
kezeben,
Sz, Ferenc nem volt aldozopap,
hanern szerpap,
diakonus,
aki
predikalhat, unnepeluesen keresztelhet, atdoztathat
es unnepelues azaz
3 napos mise kozben a misezo pap jobbian all az evanqeliumot
es
az He missa est-et enekli, a kehelube bort ont stb, Alazatossagaban
nem szenteltette
rnaqat misezo pappa. A leqenda
szerint
megj~lent
neki egy angyal kristalu uveqben kristaly tis eta vizzel
es azt
mendotta : Meg ennel is tisztabb
legyev
az, aki aldozopappa
lesz.
Ez
meg jobban l1'legerositette
elhatarozasaiban.
*) Szilady, i. m. I. 1i. IV. sz.
**) T61dy F. II Nador-c, Bevezeteseben

9, I.
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Wadding szerint (III. 1210. ev] akkor szentelte

sz. Ferencet
biborosa,' amikor 1210 apr. 16 utan
tarsainak
- Catani Peter kivetelevel - .Ieladta a haikoszorut
annak
jeleiil, hogy, predikalhatnak, [Catani Peter kanonok
es hires [oqasz volt}
Szerpapi teendoit vegzi is a foljegyzesek
szerint, Mikor 1218
',piinkosdjen
Assisibel1 kaptalanra
g~ulnek os~.r;e 8
es
^ ferencrendiek
^
Hugolin biboros, a rend protektora, ve«oje el6szor jelen meg kozittiik,

-szerpappa

Colonna

Janos, S. Paolo

a Porciunkulaban
vegzett bib orosi sz, rnisen S2. Ferenc enekll az evangeliumot, mint diakonus.
J 223-ban a grecci6i erd6 meqhato iimtepsegen
szerpapi
ru ..
^
^ mondotta meqhato
"hilban segMkezett
a ^
sz. misen es
bessedet,
m~ly
k6zb«en a kis [ezus ugy mosoluqott ra es megsimogatta
szakallat
es
-durva ruhajat,
.'
Barcsak

meg

I

tanulnank

tole, .JwQyan

kell tisztelnank

az aldo-

zopapokban Krlsztus heluetteseit l Valoban elmondhetjuk sz. Ferencrol,
hogy alazatossaqaban
rneqhalt Krisztussa! es elete elrejtodott Krisztussal Istenben,

hogy

Krisztussal

meqdicsdalion

.........................................................................

.
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Erosites a harcra.
}\z ernberi leleknek ezer
a 7 szcntseqben.
-'hogy IlZ edesanua
keit, Legnagyobb

fajo

sebere hozott orvossaqokst

JelUS

k8riilmenyihlkben
meJlettiink
all az Egyhaz,.
szereto gyongedsegevel
seqitse kuzK6d6
gyermea tusa, arnikor a veg kozeledik,
.hogy 6rok boldoq

Mind2n

:'vagy boldogtalan

allapotunkrol dontson.
eletbe lepnek, f61keni hivcit az Egyhl&z a keresztseq
szentseqeben: amidon
kiizdelembe
elegyednek
az elettel, berrualas
meqkenes altai avat]a oket h6s6kke; a dont6 harcra kenet szentseqevel
Mikor

kesziti

HZ

elq a kwzdelen1ben

kitaradtakat.

_ 1. }\ kenet szcntsege
nagy
bizalmat
qcrjeszt bennlink Isten
iasa§jos irgalma trant, Igy azutan konngebben
vesszuk es hatarozot'tabban allunk ellen az ordog" a rossz szokasok es szenvedeluek csa.bitasainak,
1\z igazi bunbanattal
es hivo bizalernmal, szeretettel
fOlvett
kenet szentseqe nerncsak meqerosit es nove Ii lelkunkben
a J11!lgszenttl6 rnalasztot, hanern epen azon celbol rendelte Krlsztus, hogy altala
a keresztenueket
a fisztito tUzt61 meg6vja es igy halaluk utan kozvetlen az Eqbe [ussanak (Pohle). Yorki sz. Egbert ponttesetatetaban [szertartas konyv) ez all: «hogy lelke epen oluan tiszta legyen halal utan,
mint a csecsernoe, aki roqton
kereszteles
utan meqhal>
HQgy ezen nagy keyyelemben reszesuljunk, szukseqes ; a) hogy
:kell6 id6ben vegyilk fel a kereszt szentseget,
amikor
meg magunkmU
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va9yuni<; b) legyen meg hezza a kello hangulatunk is, azaz elohlt;
nlil~m ,bizalom es saeretet, oszil'lte btinbana] es Isten &karalal1 valo tel,-,
^ ~egnyugvas.
^ ezen
jes
Meg mielott ^
a pap' hozzank erl{eziK, inditsuk fel
e~zelmeket maqunkban, vizsgaljuk
meg lelkilsmeretunket
€S iidvoz61jilk
'
ahitattal nagy Vendeqimket,
Ha a beteg nern bir irnadkozni, tanacsos
a komye:zetenek
odahatni irna es szeretctbol,
hitbol Iakado
szavak
^ U rat.
altai, bogy ilyen Ielkulettel varia az
,
Aki meg beszelni se Iud, az is Iolveheti
a· kenet szentseqet,
€SaK banja meg buneit, &\eg ha eszrneleten kiviil is van a beteq, mladia neki a pap, de akkor is szukseqes,
hogy a beteg :megbflnja btineit, lcqalabb mikor maqahoz ter.
2 . .M.asik hatasa ugyanis· a kenet szentseqenek,
hogy sziil{seg
eseten 1. i. rnikor elobb nem gy6nhat a beteg, mcqsocsatja buneit, ha
azokat rneqbanja. !\zonkiv[i! g!),6ngiti lelkiinkben a bun I'OSSZ hatasait
es kovetkezmenueit,
Iluenek : a lelk! elernuedtseq.
ElZ erkolcsi
gyonge~

^
^ a^ rendetlen
seg es
osz1on6k hatalrns. Ezekkel szernben erosit, hogy
~meztesen IH,;ruijiini, ki a csabitas vegse tuzebdl.
3, Vtsszaallit]»
testi egeszsegUl1ket
is: olgkor, ha az lelki iidvossegiinlmek
hasznal, Termeszetesen
csak ott lehet errol SZ0, .ah01
idejeben hittek a papot' es csodara nines szGkseg, [{ szentseqek
elsosorb an a lelek iidvet cdozzak. Mikol- bet~ghez meg!:! a pap, a [o ka'tholikus Ieterdet, mert 3Z 6 ego lampa jelzese szerint az Oltariszentseqet

viszi,

De a heteq kornqezete
is terdcnallva
fogadja a papot
es
szertartas
alatt is, h09!1 irnaiaval seqitsen
a betcqen.
A kenet szentseqehez ffl kovetkezoket
keszitsuk el, ha modunkban 'lian. lh: asztalt teritsiik It? felrer abrosszal.
Tegyiink
kozepere kercsztet "ket gyertyaval, ha van. viraqot is! EmJik poharba ivovizet, a rnasikbe szentelt vizet. Oldalt tanuerba kenuerct-szeletet
es sot.

ugy marad

a sz, oiaj letisztitasara.
Ha van, kis terdeplot az aszta! ele,
;,tarra valik az asztal es a beteg is ilhitatosabb
lesz .
.Mig .~ pap meg~~Gntati3 a beteqet mind cnki kimegy,

Igy

01...

hogy az

jelre visszaterien.
Mtg at erze!{et [szern, 'fill, orr,' sza], kez, lab}
megk:eni, valaki segit 3 papnak .3 betcqnel.
A veqen kezli)r!6t is hOf:."
,J\ ke:zmosas'ra has;zmllt vizet, sol: <e.s Iren1,leret tUzbe keli tenni.
.
^ llegeFl :a
^ beteg megkapja ^
1\
a papi aldast, amely telJes bUcsu;"
val j'ar a ilalal i:),-ajan. F6ltetel: a) Jezus nevenek ajtatos Idejtese, se ...
g~l!:l,til hivilsa, hB maskelP nem lehel,
szivunkben,.
b) Isten akaratan- .
1eljes megflyugvlis.
Legtobb~t ·hasznal a b:eteqnek a sz. mislif' Szolgaltassunk erter!
^
,OIJ!jcmt kii~djiink 'pppe!rt. aki '.j61 tud
m~mni,\ l:1ehogy eikessen,
a^ pap •.
ihll!adk(1}H'"zunk, :mog!J 11 ;If.egs6 ·szenlsegekben
melt6kep
resze~stHhe.ssu~Jd
mm.,
adett
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1\ hosok utjan,
:C&ilIagos -egen rag~og a 1t1osok egyik ut]a, a masik az aldolelkekbol
indul ki. ,Ha kerdezed,
merre halad, nehezen
ad ok ra
va.las:lf.:±''Inkabb akkor veszed eszre, arnikor meqall,
amidon fajon erzed, 'hogy -aincs.
Nem koveld)0~ r<lkj~k, hanem szivekbel.
Nines ott :;Z8Z dolg020 ,kez, .larrna se hallik, amerre .kiteriil. Sot! Ajtatos szeretettel
al. lank nl(,§ mellette ket eldalt : a nernan is beszedes utra kis eleteket
iranyit valaki. Belele e,pUl most ,8 .hosok utja.
Z8t0'S

Valahennan
bel~lr61 ik0rii! I~i minden. l\ kicsi szern, a kivancsi
fUI, a tapogat6dzo
kezecske
valami lathatattan, de foqhatova valt szeretelbe ,fog6dzik. 1\z az ,0 ul!j1il. Kicsi szivek 118gYS5g fele csak a nag!J
sziv apr,o nag,gsagai
ilnhf. [uthatnak. Kksisegekben
onmaqat adni minden piIJanatbarr
rnaqhato . elindito es bizton terelqeto
hatalom,
Az ail.Y81 sziv jilr .a h<}so,k utjan, Equszer
szende
mosollual,
mint az oranggaJ,
masker
a tUra
szeretet
nag!! uralrnaval,
mint a
vertanu. Magaw.d visz, pedig gyong~nek
latszik, Kemeny elctbe kuld
batrakat,
akik hazza jartak iskolaba,
Es a vitezek elfeledik
a mestert,
aki eszrevetleuul
tDlimagan keresztul
avatja a hosoket.
6 meg rejtekben marad.

l\ legnagy.ofl.b

szepseqe.
hogy 6veiert kicsikben is aldozatosan
hu, odaado. Mintha eJ akarna tiinni, hogy valoban
0 legyen a b6sol{
utia. Athaladnak
raita .a hosok, de elfeledik,
hogy belole,
altala let1ek nagyok. }\ napsugarra
se gondolunk,
mikor
a vlraqot
elvezzuk,
tpefiig abbot rajzolodtak •. valtodtak
!ci szinei, raqgoqasa,
Tanuljunk
meg MI'as, figyelo szemmel
allani
a hdsok
utja
mellett, Erdemes
es orvendetes. Eqbe nyul, de a foldon
kezd6dik
es
a Joldre er vissza. Mintha Oitt fenn
se nuuqodna,
mig itt botorkal
valekl, Jakob lajtorjaja, hog!} .belekapcsotja szivunkbe
az eget,
ha kiJOjlta .onnan a gyaviik utja.

Vegyuk eszre
gyog' kitoriilhetetleniil.

Jelkiink csillaqos
egen
M.ikor felhdk borulnak

is

8' hosi.kl: utjat,
rank,
akkor
is

bOIY melengete, biztato suqaraival vezessen.

OU

ra- '.
Iitt6r~
-,

.

. Es ti hosok csak haladjatok
8 howk
utjan, ha senki se tudja,
akkor is naQyok vagytok Isten es az EgYh6z
el6tt.
Bol.'Ogok.
akik'
naggyli tudnak tenni,
mm.

I

~
t
~

~~~.~

Ki a szabadba.
Kiiiriiltek, nernak az iskolak. }\ gyermekek,
leanuok
es ifjak
sereqe elvezi 117. aranu szabadsaqet.
Milyen jo is gondtalan
boldoqsagban elnl es romlstlan elloqulatlansaqban
nyugodtanlol·ulni.
Leqgunk
rajta, hogy a fiatalsaQ a meqerdernelt
szep
napokat
floe lelekkel es keresztenu
katolikus szellemben
toltse. Hadd Jegyen
vidarn, hiszen ove a tavasz elevenseqe
es vlraqzasa.

Nern jo az elettelen es kedvtelen gyermekkor.
Kitorblhetetleni.il belevesodik
a lelekbe es veqiq huzodik az eleten.
Sotet foltjait
bele eroszakolia
leqszebb
orainkba, hogy elvegye oromeink izet.
}\ lJyari honapok
idejet szabad eg alatt,
a terrneszet
olen
toIt~ni legnagyobb
etvezet a fiatalsaq szamara.
Nemcsak
egeszseges
es Iejleszto,
hanem lelki szcmpontbol
is oriasi kines.
Megovja
6ket a rnai tarsadalem
rothadt szellemetol,
mcqtanitj. egymas kolcsonos
meqbecsiilesere
es a tiszta, szep
elvezetekre,
}\ terrneszet nagy konuv, de kevesen
tudnak bel61e hclyesen
es szepen olvasni, Gqerrnekeinket
tanitsuk. meg e nagy
muveszetre,
akkor legboldogabb
perceik azok Iesznek, ameluek igy teltek ~1. .Ekkep
aerncsak tftaejGk es szervezetuk
msrad
egeszst2ges,
hanem
szivuk,
erzelmeik
es gondolataik
is. Hisz a ragyog6 napsuqar
a ked vet is
raquoqova teszi kinn a viragos retek es a hullarnzo
vetesek
kozott,
8.z erdsk susaqo
lombjai es vidam enekesei
a lelek alvo
hanqulatait
liikteto eros kedellye vanizsoljiik,'mely
csak ugy szrporkaaik
az erot61
es a kedvnil.
.1\ terrneszet

es

olen

omi1losag erdekeben

szabadnepek
fejlodnek,
akils a filggethmseg
mindent aldoznak. )\ magyal' is, nag.!;!. ronain,

-

~ ~
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. belithatatlan
siksaqaln taaulta meg, hogy senkitol se feljen, csak attol,
.akl a kek eg~t fOlenk Ieszitette,
.
J\ termeszct
az Isten nagy templema,
Figyeljiik
benne
lIZ
.Alkoto remekeit. Tanuljunk meg szent Bhitattal es gyermeki
otthoni ..
assaggal id6zni abban a muteremben, am ely az Orik Mtlvbz
szeps~ger6l, negysagarol
bessel, A kis virigt61 8 heg~~k oriasaig, 8 por:-szemt61 "^ csillagok millionyi seregeig
mind beszel,
mind enekel
a^
Teremte nagysagarol,
szeretetere],
Am a nuaron ne feledkezziink el arrol se, hogy Ii kobo1
epiilt templomokban
'minden vasar es iinnepnlp SZ. mlset is kell hall ..
^
^
gatnunk. Itt IZ oltaron mutatja ^
be [ezus onmag't menngel 1\tyjanak ^
iiI..
dozatul, hogy lelkiink lsten temploma
maradien,
1\ fiatalsag
epen
-e honapok alatt mutassa meg iqazan szeretetet [ezusnak : necssk ' VI ..
.sar les unnepnap,
hanern
medjaban all, hetkiz.ap
is legyen jelen
·a ss, misen. Itt szentelodik,
rendezodlk el benne mind az a sok szep
-erzes, ihletes, amelyeket a terrneszet olen g!1iijtott.

ha

III. rendi

volt a nernreq meghalt

Anna poresz herceqne,
Vilmos csassar nagynenje, aki protestansbel
lett katolikussa, azutan
buzg6 terciariussa.
1\ szenteletu es lanqlelkii Flscher-Colbri Agoston
is szerette sz. Ferenc.-rendlet,
1\ gyaszlapon 1I »megyes puspok« utan
mindjart ez kovetkezik : <sz. Ferenc harmadik rendjenek tagja»}\ berIini katolikus ifjak kazill sokan lepnek a Ill,' rendbe, meg Ii «[unqborn»
;tagjai koziil is.
H kongregaci6k tagjait szeretettel kerjiik: a sziinid6 alatt, a
nuarslasok
cimen se feledkezzenek
meg vallasbeli es kengreganista
klltelessegeikroL
1\ sz. gyoriast es aldozast
barhol lesznek, pontosan
,vegezzek el. Isten 'es Sztiz l\n~Jank szereteteben
sehse .lehet szlinet,
1\z )fjusagi kongregaci6k tagjai pedig igyekezzenek iskolaik elvegzese
.utan a nekik meqfelelo kongregilci6ba
atlepni, nehogy buzqosaquk el ..
lankadjon, }\ nuaron
minden kongreganista
Sziiz .Maria gyermekehu
melt6 heluen e.s m6don szorakozzon,
hogy edeSHt1!:)ank szernebe barmikor nguqodtan, nezhessen. J\z.t se Ieled]e el, kuto nosen 61mzeseben,
hogy 6 a Szcntlelek temploma. Tehat nemcsak lelket, hanern tester is
fiszta, gyenged tisztelettel vegye kortil! I
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li Katolikus Legenyegylet jun. 6-iki otthonias es [okedvis
ismerkedesi estelqe utan, julius 5-en nagy kirandulast rendez a teny6i
hidhoz. }\ut6bu5Z kozlekcdes a 1<6vetIH'ZO: Indulas reg gel 8 anita 1minden oraban d u. .3 oraig. Visszajovct este fel .7-t61 minden f{~loraban. Felszallas a Ker. Part. epulete elott a Marie-uecaban
es a nagy- .
va hidjanal. Kinn egesz nap kfllcm,tele jatekok es versenuek lesznek
u m. versenykugli, dijlovesaet, probehaaassaq, tojassal futas stb. Buffet
lesz, Belepo di] nines. Esos ido eseten julius 12-en lesz meg a kirandulas
este 8
••••••••••••

li ferfi kongregaci6
orakor 8 Konstantinban.

gyUleseit julius 'l-en

es 21-en tartia
~~

,

01> ••••••

!••"'
••

Tamast,
ikit
nelkiH valasztott polqarmes ...
tereve . .30000. katolikust szamlalo plebanianknak
iqen sok . eget6 es
Iontes kerdese var elintezesre. Dr. Teth Tamas eddig is megrnutatta,
hog~ a tettek es HZ idealis qondotkozas emberc, bizton hisszuk, hogy
ezutan Iokezottabb mertekben lesz az. }\ [o Isten adjon neki erot,
tiirelmet es boles, belatast, hogy sok~an elrnaradott varosunkat
minden szempontb61
fal ziraqoztassa .

Ofomniel iidvozoljiik e helurel is dr. Teth

. Szolnok

VarOSH

egyhalilguJag, ellenietolr

. Jun. 28-an d. e. 9 erakor a nag!:ltemplomban imnepelqes
nagy mise volt halaadasul az uj varosl tisztikar mcqvalasztasaert
es
eggszersmind sikeres' muk6ctesiikert. }\ sz. miset P. Venn Jakab zardafonok ..plebanos tartetta, A varosl foje~JYz6 dr. Kerekes Sandor. a fo-.
szamVlv6 Jam:so Endre lettek. Nekik is szivbol qratulalunk.
Hiyatalos korutjaban jun. 23-25-ig zardankat is meglatoqatta. rendiink rornai alta lanes f6n6kenek
(Generalisanak]
neveben
P. Szmercsek Guula S.- p6lteni zardafonok, Plz allomeson a varos neveblul. dr. Toth Tamils polqarrnester
es dr. Dark6 Dezs6 varosi jegyz6"
a rcndcrseq reszerol Keresztfalvg Gyula rendorkapitanu es Csorgheo
M.alyCis felLlgqelo, zardilflk reszer61 P. Pelle Richard h. hazfonik
es
P. Raffinszkg f?OI:!Uuld toqadtak, Vele jott P. Karacsongi Aladar tartornanuunk tu«. l'rl A. ternplornbaa P. Venn Jakab a'· zarda tagjaival
varta. 1\ temp !,):i1ot megtpltottel{ a sorfalat allo harmadrend
es a leang-.
konqregacio, meg a hivck sercqe ..
r

..
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Hittan vizsgak vottak: junius 13~an ^
8 ^
fiu polqariban, [unius
'15-en leany polqariban,
az abongl-uti
es a tiszaparti
elerniben : [unius
lfi-an a ternplomteri,
siposteri, vasarteri
es!a barang- uti elemiben, meg
,;8 M.av-miihelyi
tanonciskolaban ; junius 17-en az ujvarosi
es vasar-leri elerniben, Ez alkalommal
koz6ljuk hivatalosan
is a kcdves szli'l6kkel, ,h@gy gyerme!\eiket zsido iskolaba nem [arathatjak,
csak a katholikus, vagy valarneluik aU ami iskolaba, Kulonben
kiteszik gyermekiiket azon veszedelemnek,
hogy hittanbol .jegyet nern kap, 6ket pedig
a gljCmtato szckben nern oldozzak fel. - Junius 19-en szepen
vizs'gaztak hittanbol a f6gimn8zium es a Ielsokereskedelrnl
iskola
noven-dekei, Junius 22 es 23-an a Konstantln iskolaban volt, a hittanbe! es
a tobbi targ!jakbol a vizsga.
liz elemi .iskolak evzaro
Te Deum ..a [unius 25-en
-:8 orakor volt, a pol@iitri iSKoliike, junius 29-.en delelott fel t 1 orl1kor
Sarlos Boldoqassaong
napja julius 2~an, Sziiz Maria tatoqatasa ^
sz. Erzsebetnel.
Varosunk fogadalmi
bucsuja,
d.
^ e.
^ julius 5~en
tartjuk meg szekasos kormenetet.. Indulas vasarnap (jul. 5) reggel S
orakor a Partos-kapolnaba.
Kinn 9 orakor sz. beszed es nagy mise.
Itthon 9^ orakor beszed nines, csak csendes sz,
^ mise.

Jezus

Szive iinuepen es litaniain

sainte
unnepi
szsmban
e!!lYre 'tomben megertik [ezus
-6hajat is: a naponkinti,
a 9yakoti sz aldozas]. Nern tudunk jobb eszkozt a gyermekek es a fiatalsaq artatlansaqanak
meqorzesere.
mint
a
-sz, aldezas, Kerjiik a kedves szuloket, hogy a nyari szunet alatt 'huzditsak erre gyerrnekeiket
.I
1l minlstralas szent es udvos a csalaara nezve is. Kiildjiik
l1yermekeinket,
hadd segcdkezzenek
a f6Iseges alsozatmil.

-ielentek

meg

hivelnk,

Igen ori'iltiink, hogy

A kunszentmartoni

katolikus

nap UlY kiiJs6 rendezeseben,

es hatasaiban
varakozasoa feWl sikerult. l\ videk is
szep szamban joti be. A delelotti diszgyules es a delutani szakulesek
\U9D kapcsolodtak
fegymasba,
mint a lelkesito
eszmenuek es a rendmint tertalmilag

.szerbe helqezkedo munka, -Frlihvirth Matyas az el6hitii vallasossaqrdl
Ernszt
Sandor katolikus kincseink
becsuleserel
issze~Hli.ijteserol,
Hegedus
Gyorgg a katolicizrnus allamfentarto
erejer61, Lang Janos
8 magyar kalvariarol,
Huszar Karoly HZ ezereves hagyQruanyokrol be-szelt, J\.
^ katolikus napot efJYoras szentsegi korllHenet Iejezte be.

es

lIz ujvaros!

sz. Janos kapolnabpn

jun.

21-en unnepelye-

sen allitotta tel P.. Venn Jakab hazfonok a szep dombormuvii keresztutat, melyet' P. Bacsich
Metod buzgosaga ernelt. Ugyanekkor tQrtent
8 sz, Janos-szgbor megaldasa.
P..' szobor aze16tt a kapolna Dltaran volt,
most citfest6elott es a kapolna melletti terre kerUIt, Er.ny6je r~gelde a
,JlIria-utcai 5Z • .Maria~szobor
felelt fesziilt ki.
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Bakocziban
szepen sikerult irredeata
ullnepseget rendezets
jun, 4-en Schissel Maria ig. tan. n6 es Sehnid Maria tanitono a ta:..
nit6i otthon [avara, A, ket egy-egy felvonasos
irredenta
darabot dr.
halmos Andor kir.:tanf. irta es a IV. o. fiuk meg a II. o. ldn~lok adtak
elo ugyesen nehany veadegszereplovel.
Kedves volt a tiinderl [elenat
is. 1\z e~ek szamok szerzoje dr. Bihary Istvan kir. f6tnnfeliigyel6.

I

Ujsziilottek:
CsabaiIstvan
es Matyws Maria lanua Margit ..
Borhi Vendel es Matyus Maria fia Jozsef, Modla Mihaly es Levai
Margit fia Istvan, Feher Lajos es Sandor Piroska hiny8 Rozalia, Tresser [ozsef 8S Pinter Maria tanya M.aria, Griinfeld Vilrnos es Gedon
Vilma fia Gy6rg!j, Tempfli Janos es Szep Maria fia Janos. Virag Erzsebet fia Imre, Balyi Imre es Palla Mari~ fia, Miklos.
(Folyt. kav.)
Hazassagot
kotottek.
Nemeth [ozsef es Garics Maria,
J\g6os Boldizsar es Simon Margit, Paller Antal es Irnre R6z8, Szabo
Sandor es Jegessy Katalin, Harvath Karoly es Ri§o Magdolna.
Meghaltak.
Abonyi Appolonia 81 eves, Molnar Janos 1 ho
Mako J6zsef 72 eves, Ad~m Andras 18 eves, Szecsi Janas' 54 eves,
Farkas Erzsebet 3 honapos, Balazs Geza 5 h6napos. Harvath [ozsef 54
eves. Bede [ozse] 4 ho, Veninger Ferenc 78 eves, Sandor Arpad 46
eves, R. P~lyi Janos 74 eves.

SZliiRK. fiZENETEK.,
G,F Ilyen alakban nem k6zolhetem. Ha bejon atadorn, Talan.
mas medon ertekesithetjuk. 11 szeged--alsovarosHerences
plebania
csinos kialltasu, Ugyes lapjat szeretettel
iidvoz6ljiik. Neve: »Szegedi
Havi Boldoqasszonu».
,
Kedv~s terjesztoinkhez
olvasoiskhoz
I Tobb oldalrol
dicsertek mar lapunkat. Minden dicseretnel t6bbet er a lap teresalese, el6fizet6k, vevoklgyiijtese, az:anyagi es erkolcsi partolas, Ha tudnak,
menngit dolgozunk, hogy szep es j6 legyen Japunk, elvasoink jobban
buzgolkodmlnak erdekeben most az uj negyedevben!
.

es
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Istentisztel etek,

~

I. 11ferencreRdi. plebania! nagytemplomban.
a} Minden vasarnap : (Vasdrnapi
rend.)

,

'

Hegge!, 6 D., s~ent beszed. .
,. f~1 7 ~. en ekes szt. mls.e.
»
leI 8 o. csen~es vagy ene-.
kes szt. mise.
f». e. 8 O. 8Z elemi iskolak csendes szt. miseje.
,. 9 a. szent beszed.
»
fel 10 a. cnekes szt. mise

Iel 11 6.. a polqaristak
tanoncok

csendes

es

szent

miseje.

,.

lJ) Minden szornbaton es iinnep
elotti napokon d. u, 3 orakor
loretto! litania sziiz Maria tiszjeletere, utana gyantatas.

h) Rendes gyantatas;

a nepert,

,.

Antal mise» ajtatossaqqal.
Minden honap elsa' pent., reggelfel 7 a. szentseqkivetel enekes
szt. mise es ajtatossaqqal.
8 a. szt. mise szentseqbetetellel

fel 12 O. csendes szt, mise
szent beszeddel.
.

reggeJ 6 orakor szent beszcd helyett. enekes szent mise, a tobbi a vasdrnapi rend szerint.
I) Minden vasarnap d. u. 3 orakor litania. Es pedig:
I-56 vasarn, [ezus szive tiszt.
Il-ik »1 orai szentseqimadas.
III-ik » lorettoi litania szuz
,Maria tiszteletere
utana szent
Ferenc III. Rendienek
havi gyiilese szent beszeddel.
. IV-ik vasarnap loretto! litania s
b} Unnepnapokon

utana a' Rozsafuzer tarsulatnak

i) A betegek Iatoqatasat lehet6Ieg
a reggel 6 oral szent mise
alatt [elentsek be kedves
hiveink. - Vasar- es unnepnapokon - ternplomi gyanta-

tasok rniatt -

e) Minden hetkoznap:
Reggel 6 a. csendes v. en ekes
szt. mise.
»
fel 7
leqtobbszor enekes mise.
»
7
csendes v .. enekes
szt. mise.
»
8
cseodes v. ,enekes
szt. mise.
f) Minden kedden
8 o. <szt.

a.

a.
o.

•

a beteqlatoqa-

tast lehet61eg kerilijiik.
Suiyos betegekhez
harrnikor
megyiink.

II. Szolnok-var! templomban.
Minden vasar- es iinnepnap d.
e. 9
€Flekes szent mise szt,
beszeddel,

o.

D. e. 10 csendes

havi gy ulese szt.' beszeddel.
a) tTnnepnapokon es esetleg V.
vasarnap d. u. 3 orakor lorettoi
litani a sziiz Maria tiszteletere,

aldoztatas :

reggel 6 oratol fel 9 araig.
Vasar- es iinnepnap reggel 6
oratol d. e. 10 oraig lehet
gyonni.

beszcddel

a

szt. mise szt.
kozepiskolasok

szamara,

III. Szolnok-gyarvarosi tmpl, _
Minden vasares iinnepnap
d, e. 9 a. enekes szt. mise
szt, beszeddel. .
d. u. 3 orakor lorettoi
sziiz Maria tisztelerc,

litania

Rendkivim: JuI. 5-en q. e. 8
6rakor indul a szokasos kormenet a
Partos-kapolnaba, ahol 9 6rakor sz.
beszed es nagy mise lesz. Hetf6n d. e.
9 6rakor nem lesz beszed,
csak
csendes mise R .tobbi rendes .
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Dtllamos

gyo~5an e6 poei to san.
J
a~ak me (lett

sse11eleseKet esj:avifasoKat

e~~k.6~o( ssottd

'See1!eL6, t),e1!ett-utca
2385. ss,
Ugyafli6tt i$~..olatnlj,1)ilk fitf;

estttaeok kapf)atok.

<,

Neugebauer
k5zli

IiI

nagyerdemil

es legujabb

Antal

szelnoki

k5zonseggel,

szerkezetu

Hogy malmat ujabban

gozgeppel

szerelte

hogy barmilyeAnemU gahlonat a leqrovidehb
medon a n. ~. k6zonseg
Bgyben ajanlja raktaron
elsorendu

legnagyobb

as hengermalrna

fcl

s

a: leqkitimdbb

igy modjaban

leva legjobb minosegU

megorolhessen.

orlemenyeit,

es arpadarait

ugymint

a legelonyosebb

Neugebauer Antal gep!Jyar

tanoric f@ivetetik.

Szolnokon.

Szerkesztesert

es kiadasert felel6s P. M,ajsai Mot ohn.

SZLEZAk

LA

HARANG-ERCONTOOE, HARANGFELSZERELES
HARAN6LABGyAR

BUDAPEST, VI., FRANGEPAN-UTCA
(SAJA T HAzABAN)

E5

77. SZ.

.

TEl.EFON-szAM: 139-62.
A nyugati

,.
-

p" 'y.-tel inElulQ
BUR vasuti ,,'Orhaz" mega'1I6hely.
A. B. C. J. kocsik.

Nyomatott

Varga J6zsef koltYv~

Az 1990.avl parfsl

villig-, az 1921.

es 19a5.avl vas- as g&plparl kiallltason arangeremrnet
5~

as

au

ido alatt es a legkitfinobb

megelegedes@re'

liszt-, dara-, korpa-, tenqeri-

:arakban. Gepeszlakatos

tisztelette

rnalemtulajdonos

kltBnte,tve.

elJllhazl ellsmerll

mfing@mdajaban Szelnok,

levil.

Gorove-utca

'

HITBUZ6ALMI
. II~ evfolyam 14. szam
1925 julius h6 15.

MODjsiiRik minduR ho 1.6815.

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
'Szerkeszti

:

S:Hrkeszt6seg

P. Majsai lIIi6r afm.
Tarssserkesxto

:

es kiDrtaRivB;tilt

KiadQbdajdones

P. Raffinszkg Bomu&ldOfm

I

FerellGl'ulll plebillia SWaM.
farBllcrBlllIi

:

zardl. Szollfllk.

Legszebb apostolkodas j6 katolikus lapok
,
e s konuvek terjesztese.

"Meghajlunl< az elott, aki leterdel."
Igen, a meggy6z6deses
katholikus hit iJyen nyivanulasa meqhato hatalorn, Raborul Jelkunkre
es szinte onken ..
telenul szerinte hanqolodunk.:
Nem mehetank
el mellette
hatas nelkul : vilaqitasa beraquoq az elrejtett melube, hegy
Ietorol]e ott Isten nuomairel,
venasatrol a rahullatott
port.
A valedi kstholikus
lelkekbc51 mas vilag kel ki
iluenkor, hogy k inn folutatodjon.
Mintha a terdtlo,
az elmerulo ember
nagH csondjeben
hatasosabban'
munkalkodna, mint a kiHs6 elfoglaltsagokba
temetkezo.: A szeI ..
Iernen kereszta: a malasztos
elet tulvilaqi
szepseqe ra ..
gyog meg a testen. Amit ez a leterdeles
neman bizonyit,
az k ap lelkunk melysegeibe': Itt Isten kezd orszaqolni:
Minel jobban erezzuk va lakin, hogy valoban Isten
ernbere, annal iml\abb tapasztaljuk,
hog') van valarni fol ..
emel6 lenyeben. C)nkentelenill,
erot vesz
rajtunk a meg.

I

lha peldanyonkint 1500 K. Negye:devre '000 K.

,
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hatodas, (JZ, Isten kozelletenek meqnusqtato
vagy szcmreha
·erzet~. Valarni maqunk fole emcl, hogy osszetor]e, ami

,nyn

ellenkezik

,bennun~c

Ha meqhajlunk az 'e16tt, aki leterdel, mit csinalunk
HZ el6tt, aki elott mindenki leterdel? ! Ne csak az emberekben,
hanern Istenben is Iassul; \mfg a nagys€igokat:
szereto,
imado, kereso, meqhodolo,
meqnuuqvo
Ielekkel, es mar adjun k nala !
rnm .
••••••••••••
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SZo Bonaventura.
1221--1214 jul. 15.
A Iercncrend
Je9SZeGb ekessege. Nem tudjuk, mi szebb benne
nag~ €letszentsegIH,~,
melget a bolcseseq
a ki;riiltekintes
es ~ meuerta 'szeretet jellemez ? AVBmJ nagy tudasa, amin keresztul tor minduntalas az ahitatool saarmaso igazi kenetesseg ? Vagy
talan na~y
l!!iyszeri1seg~ es alaaatossaqa, melget a kitilntetesek, -az fiIlalhos nleg-'
besales, meg johban kiernel ?
,
Szuletett 1221~ben Baqnoreaban,
mel!J akkor 1'1 papal allamhoz
tartczott. Kicsi lroraban
suluosaa megbetegedeH.
A kalal torkabol
.assisi SZ. Ferenc imaiara szaba~uH meg, aki irant ezert mindig halas
is volt. A ferencrcndbe 17 eves koraban lepett be. Iskolait Parizsban
v~gezte az egyetemen,
ahol akkor a hires .Halesi Sandor
tanitott.
1245-ben egL.letemi fokczatet
kap. 12'-18 t61 1255- ig tanit a parizsi .
eg[JetClm€8, de a dulo viszalgok miatt csak 1257 oktober 23·6n kapja
a mesteri, a doktori cimet,
Eloadasai fcltlli1Qst kelteitek: p81das szerzetesi
el~te, vonzo,
lebilincselo j~ll~tne. es bolcsesege
~nn!lira ratere~telr szerzetes tarsalnak figyel.met, l10glJ 1257 februar
2-an eguhangulag
6t valasztjak
nleg a read f()J:tokeve. l\.~int Generalis 1257 Iebruar 2-t6! 1274 rr ajus
20~ig allott a rend elel1. Parisban
szekelt, de Qyonge
egeszsege
dacara is tizszer ment Olaszorssaqbe, hogy az eget6 kerdeseket elintezz{i, Minden 3 evben kaptslant tartott, 1260-ban a narbonne: kaptalan
meqbizta, hogy irja meq sz, Ferenc eletet. Ennek irasa k6zben !epetf
be hozza Parizsbaa egLJ alkalornmal Aquinoi sz. Tamas, akihez rueleg
barati viszony fiizte, de mivel sz. Bonaventurat
elreqadtatasban
talalta, igy tavozett : »Haqgjuk a szentet, mert dolqoaik
a szentert.«
1263 aprllls 8-an fenervasarnap
[elen volt paduai sz. Antal
sirjanak Ieltarasaaal, Mikor Ii 32 ev, 3 honap es 10 nap ota sirban

I
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tekv6 szentn,ek nuelvet
ep olgan frissnek
talalta,
mintita ep akkor
halt volna ~g
a Szent, e szep szavakra
fakadt : -,.Oh aldott
nuelv,
IRellt mindiq HZ Urat aldottad
es mbokat
is erre rivettel,
n1()st:H!dil~
yah meglatszik,
mily nalY erdemii v'agy Istennel l« l\zutart azon gyon~6rU teplomban
lielyezt~k a Szent
nyelvet,
rnelget a psdu! iak sz .
.Antalnak epitettek.
'
Sziiz Miriat gyerl~ekileg
tisztelte, szerette, }\z 1269-i k:~ptf!lan
6 kezderneauezesere
elrendelte,
h<llgy leJaet6leg
minden szembaton
h~gyen a SZ. Szjiz tiszteletere nagy mise es hogy I'IZ esti
haraqszora
mindennap az angyali
udvczletet
imadkezzak.
Jens ssenvedeserol
sokat el;neliH:~dett. l\quinai
sz. Tamas saemrehangast istett neki, hogy
a tanufmangozast elhaagaqolja erniatt, Egy alkalornrnal =boldog Tamas
latta az 6 [Bonaventura]
f~ie folott 'Krisztust
es hogy
sebeibol
foly!
Bonaventura
szajaba.«- Innen kezdve
t6b1ge nern tett neki
szenrehan~last. [Haqhen
Jainos testver
foljegyzese),
IX. Lajes
kirall!! reszcre
Irta Bonaventura
1:1 SZ. keresst zsolozsrnajat •
HZ

. 1263- bar! IV. "Orban papa meqbizta
ket evao§lQlium 'mi'g~arasasaval,
de nagy elfoqialtsagara
vale tekintcttel
folmentette
a munka
alol. 1265 DOV. 2li-en IV. Kelemen
papa sz, Bonaventurat
yorki ersekke neveztc ki. De ea alkalornmal
meg sikerjilt megmenekednie
a

kituntetes

elol.

Hogy milucn na9!~ tekintclunek
Qrvel1dett az egyhazb. n meg
mint Generalis
ia, mutatja a viterboi
,pilpavalasztas.
MSr
t6bb mint
'ket ev eta nem tudtak
megegyezrti a biboresok,
kit vli1:IBuzan ilk papava. lljfinlatara
6 biborost
aiztak meg a valasztassal,
akik
azutan
sz. Bonaventura
tanacsara
Visconti
Theobaldot
valasatottak
papaya
1271 szept. 1-c?tl. }\ Sziriasan
id6zQ uj papa csak 1272 tebruar
lO~en
erkezett
Viterbsba, ahol 1272 ev marcius
27 - em korenaztak
meg X

-Gerqelg

neven.

X

Gergely'sz.
Bonaventurat
maqaval
vitte Rornaba, hogy tlllnacsaival
segitsegere
le~lYen. A g~r6gok
egyesiHesentk
kerdeset ege~
1izen rabizta. Szentunk
negy
Ierencreadi
atllat kiildott keletre, hogy' a·
gorogokktl
es a tatarokkal
valo egyesiilest
~lokeszitsek.
1273 marcius
I l-en a papa meqbizza
a lyoJ1i egyetemes
zsinat
e16kc2sziH>.sevel.
Hog!.) pedig a zsinat iigyeit nagyokb tekintellgel
intezhesse,
1273 rna].
28-an albanoi biboros puspokke nevezi azen
szigoru meqhapuassal,
hogy a kinevezes
ellen sernmifele nehezseqet
se hozzon
fel Jt 1I,'!i!ZO
alazatossaqara,
hogyan fogadta a biborosi gailert
hoz6 papai ) ovdeket, akik Parisb61 a papaA9z sieto Bonaventurat
Fiorenze
ko;:«ieben
egyik fer.flees kgleshi>rban erte!( el. Ep i1 konyhai edenyeket
tord ':t<>.tte,

,
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.. ikor a kovetek megerkutek.}\
bi_orosi glllert egy sonafa agars fQg~
gesztette, Illig dolgivalkeszln lett. Aztb koszintotte tlsztelettel a koveteket es vette f51 II gallert (Wadding 1273. ev 12. SZ.
Hegy mit mlYelt a lyoni %siaaton, nines hel!!llnk elmondanL
Az htzonqos, hogy javareszt
az 6 erdeme a gorogok
egyesiilese.
Kedves egyenidget
a girogok is meqsaerettek.
Nagysagat bizonyitjaa
82: a rriely; sot megrlndit6
fijdllom,
melget viratlan·
Ralala a %sinat
atY8iban keltett, A gyiszmiset Peter osztiai
siberos ptispok
tartotta
ilyen jeUegii beszeddel : Ftjdalmat erzek e.rtecl, [onatnas
testverem.
A papa temette 8Z egeaz zsinat h a karla jelenleteben.
»Sok
konny"
es schajtas volt ott. Megadtlil neki Isten 8zt a kegyelmet, kogy barki is.
latta at, visszatartQzhat8tlan
szivbeli szeretetre
gyulladt iranta.« A zslnot 5. es v~gse olesen Iajdalmasan
mondotta a papa, hogy az egyhaz ml'gmerhetetlen
kart szenvedett
Bonaventura
halallival.}\z
·id6lr
rnostohasaqanak
tulajdonithato,
hogy
csak 1472. ev apr. 14-en kerult'

a sor szentte

es

doktorra avatasara,
Tudasat
mutatjak 10 Iolians kotetnyi muvei, melgeket
man atjar a sserefi szeretet
tuze. Innen a ,szerafi-doktor«

tela cirne is. A melHebb leiki
eletnek
szazadban . .Mint szonok is nagy:
»1\z
egyike s~m ail eI6th!« mondja Velenczei

6 8.2: els6
ekesszolasban

egy for-

megtisziroja
a· XlIL
kortarsainak;

Paulin testver,

Leqszebsen viJl!.gitja meg lelket Egyed testverrel
Iolgtatett
beszelqetese. Egyed testver kerdezte, hogy mint egyiia~jj es tudatlan
mit tehet, hogy Odvoziiljon.
Bonaventura:
Eh29 ha szereti
Istent.:
Em:Jed,: .Az egy£\gyii szeretaeti-e Istent an_yira mint a tudos ? BOIl8ventura:
Egy oreg uyoka jobban is szeretheti Istent, mint a theoloqia
mestere, Ekkor Eg~ed kiment a varos fele eso kertbe
es ezt kialtotta : Szegel'lJ,J oreg angoka l szeresd az Ur Istent es nagyobb lehetsz,
mint Bonaventura testver, Es elraqadtatasaban
mozdulatlan
maradt

Hr:lm onin

at.

[mrn].

_
~
.
A· katholikus Bgyhazi uDokkoltusz'ut rogi iro~almunk~aD.
...

_

Irta :! KEMENY LASZLO.
(4. Polgtatas.)
41

AltalanQs(}:J elterjedt ! ko:d:edvelt hirnnusz volt a »Szent enek;.
ki dicseri sziz M{lri·t es az () Fiat«, [Wiakler-k.] }\ kosszu enek egyesreszei lUI angytlli iidvozletre, Jews szaletesere, I pasztorok es harom
kiralyok hodolasara
a circumcisiora
S az Egyiptomba
valo menekiilesrl':
vonatkoznak. Az ismeretlen fcrdit« l;cnnyen
es szabadoA dolgozik"
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helyea ely sdpen, kilt6i modo. adja
}kogy a' mal olvase is gyonyoruliget
tlllnlja benne:

:sot egy-ket

6 lAaria szap. verag
Es szizeknek gyongye,
Hz mennyei IIdvarnak
Nagy szep fenyessege,
Mert vegy Istennek anyja,
Hngyalo,knak asszonya.
Nagy meltosag nekod,
Kinel nagyobb nem lehet
Istennek utanna
Sam foldon, sem manngon.

ViSSZ8

a gGl1dolatot,

Szeretetnek r6zsaja
Teged ekosejte,
Szent alazatossaqnak
Violaja szepejte,
Tlsztasaqnak lilioma
Igen tegOd tisztole
Es minden j6sag~ak,
Jsmborsagnak, szernseqnek
Edosseges illatja
TegOd mind elhata sta.*)

Ismeretlen szerzd »De •• ata Virgine..: (An marls Itella) c'kedvelt himausza ket forditasban van meg h ,edig a Festetlcs kodex'ben es a Czeck-k6rlexben.}\z
elobbiben kozoIt tordttas .indell nehezsege lIIellett is jobb a Czecs-kodexbeltnel,
. a.ely majdaern teljesen
'.proza. '_ Osszehasonlitasul
ide iktatjuk:
Festetich-k,

Czech-k,

6

'V6d az idvezletet
'Gabriel szajabol ;
Rllass minket bekeben

Valtvan Eva nevet,
Eggyesseges sziz,
.Minden kezott kegyes,
Minket binbol odoztakat
.1{egyesse tegy s tisztakka,

Istennek kegyel!:nes Izileje,
Ki ved Gabrlelnek sziljab61 az idvozletOt
Eroseits minket bekosegben
Valtoztatvan Evanak nevet,
6 Krisztusunk kogyelmes azileje,
Egyetlen egg sziz, mindenek kozott kegyos,
Minket binoktAl, meqszabadejtvan
Tegy' kogyelmesse es tisatakka ... *)

Az »0 glorioslI Domina« kezdetu kimli1usz is kef forditasban
maradt rbk. }\ Cornides-kodex
a latin eredeti 5 versszakabo: csak
;}lIlrmat ad, mig 8 Festetieh-kodex
HZ egtszet
qondoaabb
forditasban
nyujtja. MindkeU6t ugyan csak egy hajsdl valasztja el a prezatol, de
-megis eszrevenlilt6 .rajtuk, hogy eneklesre 5Zant forditisok.**) Kicsiszolva;
.kisimitva a XVII. es XVIII. sz'z2Id enekeskouyveUuw is megtalaljux.
}\ Peer-kodex 236-40. lapjain vas ae »Enll{ a szilz Mariahoz=. Ezt a humnuszt kizar61egos hittitokra leket vonatkoztatni.
}\z
enek tllrt2'lmn, a.E_ hogy M.aria sseplotlenal fogantatott. szfizen Ioqadta
meh¢be a Megvillt6t, e sznzess2gbn
isfeHi gyermekbek
szulesekor
g!jarapodott s e sziiz tisztaaag3 6t »mend a szenteknel
Ielette« hel!j€ze. Figgelemremelt6 strofa alketass :
keglllts sziz AUria!
Te vagy szep tis:tta rozsa.
Bin nelktil Iogantatal,

o

,*) R. M. K. T. I. 155. es 346~7. ll. XXlII. sz.
-,*) B. M.. K. T. I. 188-89. es 365. II.
**) Sziladg, i. m. I. 367. I,
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Mert .mennybOl te adatal,
An!:ladt61 mikor sziletel
, Istentol ugy tiszteltetel,
HOQY meheben
megszenteltetel,
szerettetel,
epiiltetel,
Ketseg nelktil eredet biintol szeplotlcn
or~ztetel.
Sziz Mariti ekes viola,
Biini;;oknek
viqassaqa !*)
E!l1yil{e a sikerultebb
es k6nnyen
gordiilo daraboknak
az
»lrnperatrix giodoS3;O: kesdeni latin himnusznak
a Peer-kodexben
ko20,t torditasa.
Dicsoseqes sziz Maria!
Bines nepnek orvossaqa,
Dlcseretvel v:agy tellyes.
Tev61yg6knek idvesseqe,
.Hatalrnas vagy es felseqes
Bizony rozsa tovis nelktil,
Angyali tisztesseqvel,
Szizeknek liIioma!
IlIl..eltan dicsertessek
Engedgyed. mit keronk
, M.ennyorszagriak asszonya.
Igaz Istennek anyja,
Ajandekozz minket
Mert bunossok vagyunk;
Hz te szent fiadval
Irgalmazz minekonk
f\ <!gyes Krisztusnak szent AnyjJl!
Remenuseqnek vigasaqa l stb.**)
Ks.dexirodlllltlHWknak
legszebb
Maria ..I!Jlleke, amelynek
magyar
ember a szerzo]e,
ameluet tehat a keresztenq
rnaguar
lelek
ossinte
menuilutkozasanak
teklnthetunk,
Vasarhelyi
Andnits
eneke a sztiz
Mftriahoz, lS08-b61. A »Cantilenat= MarianBk,
mint BZ RI1gyalok es;
saentvk kiralYflejanak
dicseretere
irt eneknek
tekinthetnok.
Kozben.
azonban
egeszen IIIb vonatkezasokat
is tslalunk.
Rank nezve kiilononosen fontos ZI kovetkezo
versszak :
. Halottaknak
ToroRoknek

Kiralyoknak

meqszabadeitoia,
mignyolllorejt6ja,
j6 tanacsadeja,

megoltalm8z6ja.

Magyaroknak
Most

alakul

ki elsdizben

koIt6tt

tormaban

a

»Patrona

HUJIt-

gari[oe« _kep, Az eneket az utokor szarnara a Peer es 8 Thewrewkkode xek tartottak
Ienn. Szerzoje
Vaslirhetyi
Andras val6sziniiJeg
Ii'
Szent Peter- utcaban [mai Kossuth Lajes- utca] leva ferencrendi
koloatornak volt a taqja. Hirnnusza
III katolikuseknak
minden idobenjkedvelt
encke volt, amehjat megtalaluuk
a kb6bbi szazadok enekeskonyveiben
is.
EgUhllzi kolteszetiinknek
egyik klemelkedo [elenseqe
Ii valla_...
SOlS

es

hazafias erzes osszekapcsolasa, A nemzeti erzessel

soran nern talalkozhattunk,
dolgunk, az eredetieknel

mert
azonban,

*) R. tn. K. T. I. 197.
**) R. M. K. T. I. 198~9q. 11. L1. sz.

tulnYOJllloresiben
-

mint smilyen

8Z

eddigiek

Iorditasokkal
volt
Vasarhelyi Andras
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eneke is - a ket motivurn mar egyim jelcnik meq, A. Mari3-tisztelet
rnellett, ar:r:ely a Patrone Hunqariae prossetioja altai spectatls Il~mzetir'

jelleqct nuert, mar Ii XI. szazadban
meginduJ szent Istvan kultusza s
szent Laszlo. Irnre, Margit, Erzsebet alakjat is mar I.l legri>gibb idrllben
qloriaval vonja kortil a mag!) nemzeti keg!:lelet es. tisztelet
»A rnagy~rsi1gban az erre szukseges' era epen uglj rneqvolt, lRint ahoqqan a
gall, luzitan stb. fajQK bcle tudtak vinni aemzeti szentjeiket
nuikat a katklikus egyhazunl{ sltalsaos kultuszaba.v"]

es verta-

(Folgtatjuk.)
•••••

,..6'e.C' ...• ~C'."'

G ••

.,

~

~

egg szep {partnutJes~~ti

_..- ',_ ,,,

~

.

dat!ab.'

A.zt hiszern, nern teljesitek f610sleges murikat, ha most egy'
kis leirassal t~je!wztiltom, illetqleg felhivom a nagyk6zonseg
figyelm¢t
~g!J erH~kes es stilsaeru rmiveszet! .darabra. Ez a szolnoki szent , ferencrendi
tcmplornban
talalhato szcnt I Antal oltara, mely a f6hajo [ebb
oldatan a szoszek rnellett heluezkedik
cl HZ ablak meluedeseben.

Ezen oltar nagy erteke iparmuveszeti

munkajaban,

csinossahogy

qaban, osszeallilasaban
es eredeti szineiben rejlik, nern abban,
az oluan fl2gi volna. Szoval nern a n2giseg adja meg erteket.
\

Hz oszloplzrbak alatti resse teliesen

rendes kikepzesu

es nem

'

rnutat eltel'r2st az e stilben leva oltarok also reszetol, hacsak nem emlitem fel dekoracios
disz iteset, mivel itt a rokoko sli: szeszelues
volta
meg naquon is indokoltnak
mendhato, mcrt minden egyes dlszitesi
elern fedi ott leva elhely{:!ze;:et es ceIszerusQ§JeL
A oszroplabak
alatti ne~J!jszbgii tartoko rendszeresen
van
elheluezve
es szepcn ngugsZ8no!\
raita
az oszlop
labak,
ameluek
kettos keronq 1{~pzOdessel birnak es vastagos m'q,zlyozottal{, ep ugy
mint az oszlop lab alatti dekorativ diszitesek kiernelkedo reszei.
Ezen osaloplab utani reszen erdekeseri van' kikepezve egy harrnad

rnagassagig
HZ oszloptorzs,
mely kiall6 palcika alaku egyontetii diszitessel bir .es itt ahel egy hatodnui rcszeben leqvastapabb 5Z oszloptorzs, melt; naquon szepen ervenyesul. Ezen kidornborodo
diszitesek
fo!8tt egy erdekes elliptikus kimetszesu
aranuozett
disz ites van lIZ
oszloaori, m~l!:l' a csiszolt GS! fenyezeN oszlop sima reszet
nagyol1
iigyesen taqozza. Nerncsak ezen neg!:! zoldes szinu oszlopon talalhato
ezen leirt diszites, hanem a mog6tte 21116voros
~zinezesfi'
pillerei~en
is, melyel{ teljes ;5!:jmmeiriavlill simulnafr a szep zold oszloPQkhoz. l\z
oszlopf6 korinthusi rendszerii beosztason
alapul, melyre e stil szesze*)

Erdelyi PaJ, Eg!Jet. Phil. K5zl: 1894.-520.
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lyes formaju diszitesei vannak alkalmazva,
de
^ ^
oly medon, hogy
^
a
szeinlelore
nagyon kellernes benuemast gyakorol
nemcsak
szep aralIyodsliival
es dombormil vevel, han em iii feny es arnyek
kepzcdesevel is. Ilyen szepea aranuozn! manapsaq
rifkan szoktak
az iparosok

de az iparmuveszek l{oziil egyeigy pld. itt nalunk
Szelnokon
leva k~t oszlop kozott van
ski megkovezesenek
[elet, a
kovek~t tartja ball kezeben es area a meqdicsdiilest abrazolja. 1\ rnasik oldalon van szent Lerlnc diakonus szinhht teljes ornatusban
be.utatva, de ennek area nern sikerult, mert nem adja vissza
azt
a
nyugodtsagot. melget eleven megsutese alkalmaval
is . tanusitott,
A
nigy eszlop kozt van elhelgezve a. »szent l\ntal«
cimii kep, mely
eleg jn festmengnek mondhato, csupan a sok gyertya fust korom lepte
be ^
es ezert keyes lathato bela Ie, ^
de kella tisztitas utan ismet vlssza^
mert taradsaqos. koriilmen"es munka,
sek ezt mai napon is igy cselekszik,
Urban Janos arangeeo. 1\ bal oldalon
szent Istvan diakonul .Ighato
szobra,

ayeri

kellemes szinhatasat,
Ezen kep 'keretdiszitl~se is talal HZ oszlopok stb. diszlteseivel.
Itt nern muleszthatorn el meqemlitenl
a kepkeret felso
reszen
elheluezett cimert, mely azt mutatja, bogy kik veltak azek, akik hozza

[arultak ezen oltan keszltesenek koltseqehez : a szoves, Ionas es varras mestersegevel Ioqlalkozo egyenek, mert eet mutat]a a rajta levo
.0116 es tilofa illetve pad es folotte 8 .kendercsomo.
(A . szolnoki
szab6k es szucsok cehe em'eltette 1T59-ben.) A~ osz;lopek:f6latti gerendaparkany csinosan tllgozott es piros meg zald
szinnel biro ^
A z61d es
piros szin mindenutt marvang utanzatott mutat.
Erdekes H ket kfils6 cszlop folott elheluezett
csiqatornuolasu
parnan terdelo ket angyal iii maga naiv
es kedves
arckifejezesevel
de egyuttal ^
a szlvbeli jesagot abrazolo
lenyiiket
adja
vissza, akik
sziviik j6sagait meg a kezmozdulat altai is elaruljak.

Sajnos az egyik angyal vpstagor.l arangozott saarnua hifmyzi!f,
ami as id6 viszontagsllgaillak koszonheto,
}\ ket belso eszlop fOlott ket kis orok e!Jo rnecset abrazolt a
milvesz, kellemes domberulatct
adva az edenunek 'es kell6en szinezve,
mert langjit voros es broriz szlnunek tiinteti tel.
'
Fel kell emlitenem meg az oltar befejez6
stilaris alko.tasat,
melynek kozep011 a szent 1\ntal kep fo}6tti reszben
szinten egy festmeny van: magyar szent Erzslibetet .abrazolja fejen koronllv!ll
es
szep magyar nepviseletu
ruhlilban,
amint. a szegenyeknek
kenytret
osztogat.
VegUl ~ legfels6 r~sdn
egy ~jsak alaku forma zarja be az
oUart, melynek als@ reszen ket kis angyalfej kelyezkedik
el. Folfeh~
tekinhmek es azt abnlzoljlik, kQgy minden ltaland6nak
imadnia kell HZ
egek na.gy Unit: a.z Ur Istent,
. Brasst.'ly Kdroly.

>
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Ami ~gazi 'emberre tesz.
Gyonyoril lI'1tvany az artatlan emberi . teremtes,
dese viraqkorat eli. Mintha benne gyjHektzne
minden,
vHigban

eszlelheteen

szep,

OsszhllDgos

mosolqabol

amidon fejl6ami a lathato
meg azt is ki-

erezzilk, ami elveszett a fOldr61: az eg denijet.
Sajnos ilyen tiszta, egies or5mben ritkan van re~zil~k A benn
Iazadozo, ebredezd 05zton sok arcot megfoszt
harlRatQssigat61, meg
tobb szemb61 rabolja ki Isten eget! .Meg az embereket
is meqijesztettek vagy elneveltek, hogy sziizi tiszta elet nem megy, m~g a
l
haz8ssagi g 'sem,
. '
Nem, mert nines jellemes aka rat, . kiveszoben
egymas meg, beesulese, oda a tiszta szent qondolkodas,
megfogyatkozott a hit, a
krisztusi szeret, Sok gyermek vesziti el tisztasaqat, rnert nines szil16,
aki helyes es szent Qondolkodasra tanltana.
Sekszor a j6 katolikus angak gyermekei is szornoru rabszolgasagra iutnak, rnert sziilelk ;[lls~emQnnes~egb61 nern vezetik 6ket a
kamasz evek kuzdelmelhen. Pedig ilyenlwr a [o tanacs, a komoly es
igazsaqon alapulo sziHl6i utbaiqazitas draqa kineseket rnenthet meg.
Ha as ebredo kivancsisagot es az abrandok kozott esapong6
kepzeletet feher csolnakba es tiszta vizekre tereljiik, halas nagy nyugI

'

/

talensaqtol rneqszabadult 'szivek sseretete lesz jutalmunk,
Ne Ielelemrnel es ijjesztessel ontozziik til tisztasag szent vlragat, hanern bizalorn keltasevel, helges, azsz Isten qondolatain alapulo
nevelessel es az Ur Jesus verevel.
Winy fiatal elet t0rik kette, mert Wszeg folfogasa rniatt
fel 8Z elettol. A neveles celja, hogy tarnoqasson, nern ltogy feketitsen. Oktasson tiszta latasra, Ne sarozza
be f{~lszegseg€veJ, rovidlatasaval azt, amit a romlatIan szern es HZ Isteni terv ,'szentnek akar latni.
Boldog sztilok, akik el6tt ngitva marad a gyermek
szive
ilyen korhan is I Feher kis !:I)aJambjaik nguqodtan
J')ihennek. Vannak
mieaosak, nebants-viraqok,
akiken meg nem rontott I az elet, Ezekre
moadja a sz.-Iras : Oh mily szep a tiszta nemzedek fenyessegevel I
I

222
Ahol cz iii nernzedek el, ottZeros a ncrnzet, meleg a csaladi kor,
nern untat az elet, A tiszta elct a java e'geszseg es boldoqsaq
zaloqs,
az iqazi 52'211t szcrclem
alapja, ^
a kolcsonos . megertes
egyenes
utja, ^
a
^

bizonqtalan
tunkct

[ovorc

biztato

ig~ret.

.

Ne f'eledjuk, hogy igazi ernherek
is szent tisztclettet vesszuk k6riil,

vaquunk,

akkor

amidon

his2 az i.$ Istentol

van!

tesrum,

Dolqozo szcretet a szulok irant,
.

. I

Irta : Radvanszku

Ma, aqlikor 'a teldntel!:lek

[ozsef,

ingc)dozna!<,

amikor

3

sziii6k

iranti

~.zill<segl2s, hogq a szvretet
vegye fel a harcot es
fi~,y~~!me2h~s0n minden kit arra a !lag!J kotelesseqre, homJan
kcll tisztisztelet

telettel

kialvoban,

lenn iink azok iraut,

akiknek

Istcn

-

utan

-

sokat,

sot

min-

dent koszonhetunk,
nelkul

Isten oltotta a ernberi
szivbe
a
scm a csalad, scm az allarn Ienn

gyermeki
!\em.:~detet, Brne!!}'
nern alihat.
Ez a hilonos

erzes, amelqct meg a qonoszsaa
sern kepes kitrtani. Mar
a neqerek
kozrnondasa
ezt tart]a . «Fossz meg 8Z elctcmtol,
de anBl~mat
nebatltsd« Nern is tudok etqondolni
dolja 32t a .sok jot, arnit szuleitdl

oluan gyermel"~t,
aid ha meqqoangert, - bogy azt . szcretlenseqqe]

vlszonozaa.
Most ha vannak Iluenek,
pedig de sokan
vannfu{ I azok
nera erdemlik meg, hogy gyermel{eknek
nevezzuk.
A reqiek azt tartottak,
hogy
Idn6
a kez
a sirbol,
melu a~
apat, vagy any a! meqsertette.
Ma sokan ezt ketseqbe vonjak : pediq a
tapasztalas
elegge iqazolia. - Mert Isten nern siet, de nern is telejt. Kiil6n6sen
nagy biinnek tartorn, arnikor valaki a gyermek
elott serte-:
geti a S2U16ket. l\z iga~i onerzetes gyermek ezt konnuea 121nern tilri
,

.

es ha feltiimad, benne a bosszu erzetc, ezen scm csodalkozorn, hiszen
a,tyjaro'l, -ally.jarol V,3H szo, lUb'oin lonqobar dok ~iralya
legy6zte
es
meg/me a gepidak kiralyat _. Kunirnundot. - Ennek a koponyajab61
a 9yoztes kiraly iv6 pqharat
keszittetett,
A lcangat
pedig
Rosamundat felesegiH vette, Mikor az eskuvo volt a kidly rneqtoltotte
a koponua serleqet
borral es e szavakkal
ngultotta at . mcngasszonganak
;
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»Ro,;amunda!
igyaJ boldoqsaqunkra
apad fej~b6I«. A no szivet
ez a
kegyetlenseg annuira elkeseritette,
hogy masnap ferjet Aibointorozva meggyilkoltatta.
Am ne feleitsi.'iJ.\: Ne elj I
Nines szebb valarni, mit II hala viraqa, amit szeretetbol
szuleinlmek ngujthatunk : es bolqog az a 9!Jermek, aki ezt meg is teheti
Avagy azon tiszteletre. melto-e 62 » kez, amely ercttunk oly sokat faradt es dolgozott?
Amely minket [arni tanitott ? Ne feledjiik:
elefiink
hajnala a szU!6k kezere, azok eletalkonga
pediq
mi keziinkre
van
bizva. Ok az elet kenuerenek Ielct meqosztottak veliink, rnikor gyerrnekek veltunk, 8 masik Ielevel nekfink kell taplalnunk
6ket. Iqy kivanja (l'Z iqazsaq,
, }\z indusok
Menu ncvu szent konuve azt t art]a, hogy a qondot, aggodalmat
es Iaradalmaket,
rneluekbe eg4 gyermek
Ielnevelese '
kerul, szaz ev alatt scm h~l{ilhatjuk
meg. Kotelessequnk
cnnek csak
kis reszet Iegalilbb viszenozrii.
Uralkodok
voltak BZ elsok. akik az »atua«
czirnet . Ielvettek.
Igy akartas tlsztcletre szert tenni . es maquknak tekihtel~Jt szerczrii.
Mert tudtak, hogy ezck nelkul
uralkodni,
korrnanuozni
nem lehet
Kell tehat, hogy a szill6 tekintely legljen a gyermek
elott, a tanito
tanitvanua, a korrnaaq a polqarok elott. S e tekinteluek
f016it all az
Isten tekintelue, mely egyedul kepes amazoknak
ervenyt szerezni,
Romboljuk Ie lsten tekinteluet es felbornlik a tarsadalrni rend.
A szul6i tekintelp
tehat BZ Istenben, mint minden hatalom kutfejebcn
nguqszik, Ezt a gyermekeknek
nerncsak erezniok
kell, de fejleszteniok
is. Minden kis gyermek rncq van 9yoz6dve, hogy az 6 apja a leqhatalmasabb, aki mindent megtehet. »Megmondom
cdes apamnak=,
Ebben a mondasban
mintegy kijelenti, hogy az 6 apia a vilag
elsa forurna. Ezt a tiszteletet
kell apolnl a' gyermekben,
rnert ez fogja rneqszerezni szarnara a nagyrabecsuies
szep erenuet.
.'
Sajnos I rna altalanos a panasz, hogy a szii16i tekitMly
es
tisztelet nagyorl megfogyatkozott.
A g.unyolodo kor, [obban
mondva
korszellem, leakarja
rombolni
az oltart,
tfgyanakkor
nevetseqesse
akarja tcnni a sziil6k iranti tiszteletet. S rninel inkabb 9yengfil a vallasos neveles, annal jobban foszlik a szilI6i tekintely nimbusza. Romlik a csalad, mint az oldott keve,
mert szakadoznak
a legszentebb
(
k6teh~kel<, amelyek a csalad ttlgjait osszeffiztek.
l\ ver kezd vizze
vaIni. Ma nagyban szerepel
a hideg on7.es, a fagyos
szlimitas,
III
sziikkebliiseg
ott, hoi ezel6tt a szeretet melege lehelt eletet.
l\ glJermek-emancipild6
napj<lit eljiik. Ma mindenki szabad II.kar
lenni, fUggni senki. A pelyhes madarnak sziik left a feszek es kirepill,
miel6tt szarrlyai lennenek,
Ma a szillonek
szent kotelessegei
vannak,
I

de jogai nincsenek. l}zert nem tud sek szUl6 oriilni az eletnek es fet
a meqoreqedestol,
Mert talan nincscnek
olyan gyermekei, akik megedesitenek
eletenek szomoru napjait. Hanu csalad van, ^
hoi ^
a sziil<5 ^
8
legutels6?
Hanu oreg szuld sinulodik teljes elhagyatottsagban
minden
vig~sz ~s apolas Dp.lktil? Kis gyermek Iaraqcsal az udvaron, Apja kerdi: »rnit csinalsz Ham ?-ValyucskM,feleli az 6sz,inte gyermek. Minek ? vagy kinek?«Edesapamaak:
ha rneqoreqszik, legyen mibe az
az etelt tennle. Ime egy igazsag 8 szomoru eletbol.
HoI vannak ma iii. Butonok as Kleobiszok,
akik Dreg anyjukat
szckeren huztak a templomba?
Hoi vannak
a szent Kutmanok, aki
hogy teljesea elnyomorodott
~desanyjat fenntartsa, talicskat csinaltatott
s abba fektetve a [o anqat, .Ialurol-Ialura
rnent es ugy dolqozott l Ma
ezek nagyon megritkultak .
.Mar Herodusz megirta: «A szul6k iranti halatlarisaq gonosz id6k
elojele» A gorogok hanuatlasa akkor allot! be, amikor a sziil6i es hazsszeretet meglazult. Rorna mikor bukik el ? Miker Nero az edesang[at meqoleti,
, Ma mintha a regi id6k szomoru
ernlekei kisertenenek,
1\ gyerrnekek, a pelghes allu ifjak mar felnottek korehe tolakednak s mindenrol elbizakodottan
fecseqnek : mindent
tudni es latni akarnak; U
tisztes szerenu ernbereket gunytargyava
teszik ; enqedelmeskedni
nem
akarnak, de kormangozni igen. Szerenutenseg,
g6g, kovetclodses jellemzi 6ket.
Mily mas az elet e tekintetben a keleti
nepeknel, Ott, igaZlin
patrlarchalis
a csaladi elet, Ott mindenki kezet csskol a csalad fejenek
es mig az apa, BI1ya el, a gyermek nem orvend oly nagy szabadsaqnak mint nalunk, Nagy Napoleon csaszar letere bathol talalkezott edes
.anyjaval- Laeticiaval=-annak
mindenkor meqcsokolta
a kezet. A doni
kozakok
koz6tt az az 6si, SZOIUIS, Itogy a rneliiyasszony
az eskuvot
megelizQ alkongatkor kimeg!ll a temet0'»e es szutei, vagy osei sirjanal\
imadkozlk, hogy aldiak meg frigyet es le!lyltnek szoszolei Istennel,
Irne, mily magasztos peldak a sziil61c iranti tiseteletben I
Szeretet Te orz6 angyall
Hirdesd e szeles vilaqnak, hogy csak
-akker lesznek
hosszu eletfi gyermekek
a f61d6n, ha mindenki megtartja ^
a nagy torvel1yt: Tiszteld atyadat es angadat f
..........................................

...........~..
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Jot cselekszik, ha a

Kl\THOLIKUS
minden saamut megveszl

ELET(~)
es

olvassa.

.

I

1\ harmadik read kedves hanqulatu
naquvacsorat
rend ....
zett a kath. korbcn P. Venn Jakab plebanos es III. rendi
igazgat6tiszteletere,
akit szuletesnapja
alkalmaval
a varosi tisztikar
es szamos,
tiszte16je is felkeresett .

.a ferfi

kongregacoi buzqo tanscsosat,

id. Nerfeld Ferencet
nagy!
XI. Pius fenykepet sejat kezu al8irasavaL

kittintetes

erie: Oszentsege
es aldasat kirldte neki a maquar

_eli, ,hogy

,ezaltai

l{i~vetseg

'altai. A mcllekelt irat kiekifejtett buzqolkodasat'

Oszentseqe a vallas tercn

akarja meqjutalrnazni,

•

,
11. katb.L.egenyegylet
jul. 5-en' jokedvu deluiant szerzett a
kiranduloknak,
A' teny6i hid kornueke
mar termeszetszeruleq
is arm
valo, hagy' a munkaban
kilarad!
szellernnek es testnek udiil6 tleJyiil
szolqaljon.
II sz, Margit Jeanykongregaci6 gyuleseit szeptemberig kethetenkent
tartja; l('gkozeJebb jul. 27-en.

Cesare
Orseulqo, az uj papai nuncius rneqerkezett Budar
pestre es atvette hivatalat. Tiikara
saerint 8Z uj nuncius, is 6szinteR
sziven viseli iigyeinket
S i9B remelheljii!{,
hog'y ~p oIl:! hataatos partfegonk
lesz,
mint
koz szeretetben
atlo elodje, Schiappa
L6rine:
Scqitse Isten I
II szenievi zarandokok
szarna 1924 december 20~t61 rnaiss
31-ig 300.000 ... Leqtobben
[ottck eddig
a nernetek : 20.000'.
A rnagYlArok: 15.000. A. franciak : 6800. Amerika, Azsin es Afrika csak ezutan jon nagyobb
szarnban.
Jellemz6
a szentev
sikerere,
hogy HZ
1900-ik szentev
atkalmaval alig 300,000
ember
vandorolt
Romaba,
Ugylatszik,
meqls csak feji6dik a katolikusek
bite.
Bucsunk

napjan
9 orakor HZ apat-miset
12.; kozben . meg
beszedeket
a tudes es ekescn s2016 Pttlffy Bela
apat-plebanos
tartotta,

fe1 12 orakor a szent
szentetorna-gpoparhalmai
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P. Lombos
Lasztd iaszber~ngt
h3~f6n6k' nevensplara
gy~
nqoru zold miseruhat
es paiastot kapott ket 9!jermeld0ten csaladtol kb
7 mil!io korona erlekben. Ezck iqazan imadkozhatjak:
Uram, szeretern hazad diszet ! Kovetesre rnelto pelda,

Jileg mindig
ugylatszik
sZGgeuiik,

probalkosnak
az ildv kadsereg
katonai,
de
hiveink komotusaqan I"negtorik minden kiserletiik.
Ujra le-·
hogy a »Sege!~J-kifiltaso:, vaml e~yeb cimu
iidvhadsereqi

iratok olvasasa sziqoruan
tiles. Nil is azt rnondiuk,
amit szent
Pal;
Ha az egb6i iJ119£!31 [onne es mast hirdetne, annak se higyjetek! }\!d~
nek nem anuia a katolikus
anyaszentegyNaz,
annak
nem atuja az
Isten, mondjak

ax egghaz

A leatly polgad
et. Csak .dicserettel

ngerte
Barcsak

ftanem

a tobb!

iskolak

dalalian

at yak.
datversenuen a zaszlot ujra a III. a OSZ1.
unh?I(lzhetiink
meg ezen szep ilnnapseqrdl.
is kovetnek
e peldat l Nerncsak
nuelveben,

is el a nernzet.

Pi pacak

gO,ndo2zak

Sot I
ill

szeuEm.yhazi

apolt.ukat.

A vm.

kozkorhaz b(~tegeim~k apolasa: mar evek 9t~l 49~J az 8j»oltak, mint a
k6z6nse~ le qtetiesebb meqeiegedesere dicsereles buzcalornmal es odaadassal, ax »Isteni Niegv{llt6 leilnyai« c. neii szeraet t-'lgjai latjak e1.
A kcdves nliverek minden dicseretet
rncqerdemld
korhazi rnunkalko-

dasa

inditctta

arra varosunk
nobilis polqarmestcret,
hogy a most ep016 '
az apoltak qondozasara
az .Jstenl
Megv3lt6
leanuai"
noi szerzet
alkalmazasa
irant
teg~~n
a kepviselotestuletnek
eloter[ssztest. A f ho 3-an delutan
mcqtartott
kepviselotestuiet
a polqarszege!1!.]hazbu

inditvanuat eglJhan~ju21!1 rTIl'lgaevli
tctte
es felhatalmazta
ugYl'lnakkol', hoqu a szerzet seproni
rendf6nokn6jevel
fl
tarm.f8iast
kezdje meg. Minden rem{mtjunk rneqvan,
hog!} ezcn eletre valo ha-

rnesterunk

tarozat

meqvalosul

felel~ kczekbe

es czzel a szegenyhazi

apoltak

gondozasa

meq-

IH!ri.i1.

F6t. Vajda 181101il jul. 29-an de. 11 orakor, tartja
els6 S2.
misejct. ,A'Use kozben sz. beszed, a vegen ~alda~. Du.:1 orzi Iitania
stan szinten lesz aldas,
Nag~templom!.:l.nk
es zard~nk kuls6 [avitasa nern sokara
befejezodik Bcde Am'al vallalkozasaban.
HaUlS keszonettcl tartozunk
Almasg Sandor' f6ispari, dr, !\enez Bela !(epVifbeI6 b
Berseng Bela
-penzugyigazgato
uraknak, akiknek kozbenjarasa
eredmengezte,
nagy
Magas Keg!!!urunl{, a penzuqgminiszterium
a [avitasokat engedelyezte.
11 sz;ohoki
f6ka?1tori
allasra julius 29.i9
leliIet palu<!zRi
F611elelek megtekinth2i6k
a plebanian.
Felt. P. Klumpe;\" Bernardin
fC'ndiink generalisa
aU1Z
Romabfln szel{el6 altalanes fonok€ julilis 22~1l~e k6rtil erkeziK Pestre,

lw9~l a gyonmlosi kaptaianon
elnohc;lion.
Cegledep, foly6 evi <:Jugusztus 30·t61
dasilgi, ipari. kultura!is es egeszsegi.igyi
kiallitas

szeptf>mber

lesz.

6.ig

gaz

-
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I\NYJ.\KONYVI

KIVONl\T.

UjsziU~ttek
: Lazar Karoly
es
Barna Rozsa fia Zoltan.
Radics Gi.i0rgy es Kovacs Rozalia fia Gyorgy. A~J()cs Istvan es Hangodi Maria lanya Ter ez. Ondok Ferenc es Biro Rozalia tie Dezso.
Madia
Ferenc ^
es Varga Maria lat.lya Roze. I\aimfltl Guula ^
es Levay
Erzsehet fia Gyula. Sleder Istvan es Szabo Maria Iia Istvan. Kun Istvan es Molosia
Erzsebat
lanua Maiia. Kerekes Janos es Molnar Rozalia fia Laszlo. Kocsis [ozsef es Paznvindi
Anna Iia Istvan. Biro J6zsef ,e.s Kiss Margi~ lanue Margit.
[Folgt, kov.]
,
Htiza:ssagot
ko'toUek: N:1gy Tibor is Schmid [oian, Erdei
AfJoston es ROMIlY Lenke, Barsony Istvan es Sandor Maria, Hasznos
Ihldras es R. J6z$~ Apollonia.
Simon
llliihahj es Rakes Rozalia,
Meszaros Lajos es Kovacs N18ria, Schneider Bela es Poloaji [otan,
Werner
Sandor es Medveczl,!:i :'lara .
•~eghaltak:
Toth [ezsef 39, Ecseki Katalin 3l.!, Scblakla
Arpad
2 ho, Szabadszallasi
Erzsebet
7 he,
Vi!IJh Erzsebet
6 ho,
Csollak Sandor 25 ev, Bnlazs Viktoria 1 QV, Sandor Gergel~ 84 ev,
Tovizi Gaspar 2 ev , Kerellyi Dezse
55 cv,
HAgyiII<; Laszlo 21 I1fiP,
Tari Irnre 10 ho, Horvath Ferenc 37 ev, Hajnal l\ll,Hyas 58 eIT, Halasz
[ozsef 22 eves.

Dillarnos szccetcsckct csjaottasokat mJO!1san cs po ntosarv
.<2s~k.osol S2.0Hd aeak me (lett

~ Za

'1' G ~·.I,y 8 ~ ,

'OF

Dcncb-utca
238'5,.
Ug~anott
i2!'l;olampaK
cs ss,

5t!:el?el6,

cstllacok

kapnat6K.

L
HARAN6-Ei~cbNT6DE,

HARANGFELSZERELES ES

HARAN6LAB6VAR

BUDAPEST, VL, FRAN6EPAN-UTCA
.

(SA')AT

TELEFON-SzAM:
A nyugati p. u.-t6! inElul6
BUR vasuti ,,6rhaz" megal16hely.
A~ B. C. J. kocsik.

77. SZ.

HAzAs,6,N)
139-62.
Az 19(){), evl parlsl

vllap-,

es 1923. €lvi vas- as gaplpari
tason
Sxarnos

arangcrernrnel
egijhazl

az 1921,
kialll-

kitontetve

elismero

level.

..
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Istentiszteletek,
I. 11 ferencreadi

plebaniai nagytemplomban.

B) Minden vasarnap : (Vasdrnapi'
rei1d~)
Reggel 6 6. szent beszed.
»
fel 7 6. enekes szt. mise.
,. fel 8 a. csendes vagy ene-

..
..

a.

h) Rendes gyontatas,
aldoztatas :
reggel
6 oratol
fel,9 oraiq.
Vasar- .2S iinnepnap
reggel
6
I d. e. 10 oraiq
lehet
gyonni.

9yUiese

szt. beszaddel.
es esetleg V.
vasarnap
d, u. 3 orakor lorettoi
litani a sztiz Maria tisztcletere,
2) Minden hetkoznap :
Reggel 6 o. csendes v, 'enekes
szt. mise.
»
fel 7 o. lcqtobbszor
enckes mise.
»
7 o. csendes v. enckes
5Zt. mise.'

a) Unnepnapokon

o. csendes

8

v.

enekes

szt. mise.
f) Min~en
-

Minden honap elsa pent, 'reggel
fel 7
szentseqkivetel
enekes
szt. mise es ajtatossaqqal.
8 o, szt. mise szentseqbetetellel

a nepert,
fel 11 6. a polqaristak es
tanoncok csendes szent
mise]e.
fe'i 12 6. cscndes szt, mise
szent beszeddel.

lese szent beszeddel,
IV -ik vasarnap loretto! litania s
utana a Rozsafuzer tarsulatnak

»

ajtatossaqqal.

g) Minden szombaton es iinnep
elottl napokon d. u. 3 orakor
loretto! litania szilz Maria tiszteletere, utana gyontatas.

b] Unnepnapokon
reggel 6 orakOT szent beszcd helyett. enekes szcnt mise, a tobbi a vasdmapi rend szcrint.
Ii) Minden vasarnap
d u, 3 orakor litania. Es pedig:
.
I-s6 vasarn, Jezus szive tiszt,
Il-ik
»1 orai szentseqimadas,
III-ik » Iorettoi
litania
szuz
Maria
tiszteletere
utana
szent
Ferenc III. Rendjenek havi gyu-

havi

mise>

kes <szt. mise.
iskolak csendes szt. mise]e.
9 6. szent beszed,
fel 10 6.- enekes szt. mise

Ji!). e. 8 6. lIZ elemi

..
'"

Antal

kcdden

8

a.

«szt.

Ngomatott Varga [ozsef Mogv-

es

anita

i) A. betegek

latoqatasat lehet6leg,
a teggel
6 orai szent
mise
alatt [elentsek
be kcdves
hiveink, - Vasares iinnepnapokon - templomi
gyontatasok miatt - a beteqlatoqatast lehet61eg. keriilju]«
Suluos
betegekhez
barrnikor
megyiink.
' .

[I. Saolnok-vart

Minden

vasar-

templemban.
es

unnepnap

d ..

e. 9 o, enekes szent mise

szt,

beszeddel,
D. e. ·10

csendes

beszeddel

a

szt .. mise szt,
kozepiskolasok

szarnara.

HI. SzoInok-gyarvarosi
Minden
vasares
d. e. 9 o. en ekes

tmpl,

imnepnap
szt.

• szt, beszeddel,
d. u. 3 orakor lorettoi
szuz Maria tisztelere,

mise·

litania

Rendkiviili: Jul. 26-8n t:l. €. 11
orakor primicia (els6 sz. mise) lesz.
Mise k6zben beszcd, vegen aldas, ,
D. u. 3 oral mania utan is ad aldast
az. ujrnises.

Szcrkesztesert es kiadasert feleles
P. Majsai M6r ufm.
mangomdajaban

Szelnok, Gorove-utca

-

.

,~

'\

I

..,~

~ ~~'_;#:-:'~tyf._~~~:!:.~_;;
HITBUZ6ALMI
U. evfolgam 15. szam.
1925 augusztus he> 1.

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Szerkesatl :

.

MtDjelsRik mindoR 1101.Wi 15.

Legszebb

Szerkesztoseq

P. Majsai M.ar ofm.
Tarsszerkeszto

:

P. Raffinszky Romualdofm

es kiad6hivato1:

Pmncremli plabania Szoluok.
Kiadotulajdonas

:

fmnmmli zard~,SZOlROk.

apostolkodas j6 katolikus lapok
es konuvek terjesztese,
I

.,,~z8nt !tyam' Ilukom 118a~j Bvokot, haDom a~j fu!kokot I"
Ezt mondotta szent Ferenc Ill. Honorius
papanak,
:m.id6n tole a porcunkulal bucsut kerte. Es a papa hajlott
keresere, I1yen bolcseseq es szeretet, cse 11:Krlsztus szellemebol szolhat,
Lelkeket ad;' akik ny_{>gnek a szenvcdelgek
igaja
alatt es schajtozzak az elvesztett beket. Mikor en [ezus
·iizeneh~t hozom. akkor nernuljon el minden emberi habozas, kicsingeskedes.

Nem @vek kellenek nekem, hanern lelkek. Az evek
is a lelkekert vanaak . .Minden erttik ekelodik a f51di let
szflk korlatai ko.ze. Ok a k5zpont, a tobbi mind . mellekes,
1\ fo, hoqg epfiljan Krisztus titokzatos teste: az egyhaz ...
.8

lelkek.

Evek ...
Ami elrepal

lka

es

lelkek ... ! Egyiitt nem is emlithet6'k~
ami arak eletre sziiletett. Evekrol nern be-

peldanyOllkint

1500 K. Negyedevre 9000 K.
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szel Krisztus:

a

kellett

sok :

,

Kr'~SZ~NS,

,""

a- lelke~ert

leI.~eket

,.ve, et; ontja.

}\z evekbol

nekl se
min,d' ma.gahQz_lill{8rt~ vonzsni. '

.sz@!llem..et}zo.·):i1j'~h6if~n1'i,h'Qg,9, s~,Ql1Jtasakle-

gl:)enek a .Ielk~k. Ji\z :orok eIet lHJpujaf,ske·r.etnerrl,cl f-Old0R
kinyi,tni, hogy rovidebb legyen az egig azut.
.A., 1J1egter~
heltek ~allat ohattenam me!lfk6nnyiteHi
ott, ahol nekern
is foltarult az eg ...
Lelkcket, lelkeket adj- nekem !
rnrn.

-Doeciunkula,
I

~

"

anqqalok

.I~,t a

'

J1Jev..[elzi azt a kicsiny, k.apoiJ1at, rnelu a 1'erenciei} 'f6~ es
anuatsmptoma. Assisit61 krl. haromneqqcd oranuira - vail. A PorciUNl(u'la hossza 6'80 m, es szclesseqc 4' m. Poleje epult a hatalmas bazilika, ho~y maqsba rejtse a' Ierenciek draqa kincset,
Ezen bazillka hossaa 127 m., &Zch:UUgc 67 m.. rnaqassaqa a ku
poja\TliIlem~iiit 87 rn, Harom hajoja van' '20 kapolnaval.
Porciurikula.:.iHlpolna a, k6zepso Il~j6b311 f.OgI3~ J1i~I!Jd. 11 Q"lzilikat -rneihin nevezhetjak
a vilaq equik leqtokeletcsebb templornanak.
l\ Porciunkulatl Vflf.El mas neven az Angua10s Boldoqasszonu
kapolf.l*jat 352. ev ;~6,~Jll Qpjtett~.l! 9.,aralJ;<iJok, ak,~k~lek ,j~J;'u?sal~Jni sz,
emu a. QQ}ld: ~zi.iz, sjrji1r()1 e.re,k'~~~tadott, r:r}eiy~t Id,e hel!J~z~ek Itt az'
I

is tobbszor

rneqjelentek

-

a haquomang

szerint

-

es ene-

keket zengtek KiriJl}:]niduknak. Oltara folott, regi id6b61 szarmazo kep
volt, mely Sziiz M.~ria rnengbcmenetelQt
abrazolta. l! S2. Saiizet sek
ang!jiill lebegte l{orul. Innen az angyalos Boldopasszeap
v. S Maria
de
l\nggli.s
nev, Santa .. lIIlI'lIia ~qgli '..An.Q,e)1 elnevezes.v->
A. kilpoJn,l'l 576 ote a ..Subasio ,hegyen epbilt lil.€l1ces apatsaqhoz tartezott. l\ »Pol'ciunkula«' nev jelente'se: »Foldreszccske«,
rneluet . a kitpolnahez Farfa zarda kapott Otto csaszartel 96} - ben. Itt . irnadkczott
[ambor PH{61, sz. Ferenc edes anuja, hogy Isten j6 ,gyerm~kk~l aldja'
meg. S rnikor sz. Ferenc meqszuletett,
:_ a bagyornany, szerint -- az
:angYIilI'dk oromeneket 'zel1!;]tek a Por;dunkuh:lban.
Sz. ferenc idej€ben mar n agyon elh<ltlyagolt, maqara hagyott
volt e kapolna. 6 hozta rendbe 1207 korul. Benne
kapta hivatasat
1209 Iebr. 24-en, midon a pap l\'\aty!'!s apostol imnepere szole .evang{diumot felolvasta es mcqmaquarazta
Lasd Mate 10. 7-13. Ez lett a
sZui<n6 ferenc~s csalad elSl6 es f6 "lart6zl{btla'si 'helge i{ melle epnlt
kis haz~csIHival. t211-ben Macabeo apat orok hasznalatra
&tengedte
Porciunkulat a ferenceselmek.
.

'-

A kap lnat erdo vette kortil. A. m~iJnl.Jt szerete
sz. Ferenc
(i s ..
!'"
t 1"",
orornmel tarto:z~~i::lotfl'ltt,t, rnert 'elmelk@dese.g,eJ1: =semrrn
se zavarta.
Tobb egi jeleaest is ll!\t1J!tt;;tt. I.Legfontosabb:
a porciunkulai
bucsura
:vonatkozp.
, '"0,
'j ' ...
r·. ' '
Tudjuk, Q,Q9YI sz. ferepc
gy6ntat6j~ L~6J)esJver,.
a miliik ~t
~bizalrnasa. peqig )¥lassfie6, es, ~.ufino tesiv~r (",!q~. Leo f ,ils :~~s.~!-~o
t~stve~:ell!De~zel~~e, szerint 1·216 'lu'liusabpn,~ tr~d.~m,eg!1~ejjet, sz, ,Fer~Jle
: 11, S~:UZ, M.~~ia '¥,~I?.oln,~h.0z.i~6z,el, ,;;;,2 erdohen
bu&gon imadkozott, 1,u,dtaPl, lida~R'Jt" ry,9~~ 8,!pi Ur,l~n~
J,ezus Kriszt:~s ..: ~.zA~ ~ariaval r ,ef '-~z;
"an9yalp.~ s~r,e,9J¢vel ~:':!rjl) 6tia, kis Jap~lna~,an.
; ~~tke, eJtn~k ,~<lp,liI\t.ra
. J1P.9Y qrQmmel, telt. el; ,r6~ton ,f6lkelt es ~dp'~i~t~tt,,« >:p,ar pillanat m.ul,va
Krisztus megszolitojta., Ferenc, .kel] fel es !d~rj J6lem, amit akarsz az
Isten dics9_s~g_ere es a lelkek iid~ere, mart azert tererntettelek
teged,
, ,hog!:!, 8Z emberck, vilagossaga
legy es elegtet~IiiI; adtalak teged e f61~
".don IlZ ~gwhaIZl1flk« I )! f£,!< [{Rr ke.rtel Szu,z) M~rja ..~.9.?ib~nj~rlisayaJ, ;;Qpgy
a Pbrdu!1J.kiulet )~e·glilt(i);g:(l;t6k t~)i~s ,buc:;t\t il mH~r.i~ni3.!f,;!: he; ,;,b.(il.J~i.~;et
:s 6szintel1 megb,a.nja,k i:1slynl9g,g!Jen\jr~k. JeZ:J1~ felf}l~ : ~.Fer~nQih~st\l.el((;na.gy
dolog az; arnit kersz, de t~ meg, naquobhra V1l.gy melto,
az{.>rt. ,[neg-hallqatorn keresedet,
de ehaitorn, qDgy a .bucsut, ~Jel.yet kertel, kerd
killon maqad is he!yettesemt61,
a papatol, !~iieJen!.eg Peruqiaban
tartozkedik.« Bartoli atua, ulan.
Masnaf) SZ. Ferenc Masszeo ~s J..,e6testverrel
p,ap6,hoz ment,
III. Honortus 1216 julius vegen a biborosok ellenzese dacara teljesitette a Saent ohajat : »Es. en, a te ohaiod szerint meqadern nekcd.«
EguelCire azonbas csak egy ..napra adomanuozta a papa a teljes bucsut,
meluet 7 piisp6k jelenleteben
hirderett ;!d, S2., Ferenc1223 .auguaztus
i-~l'i'Porduriku!a
fOlszehtelese
atkalmaval,
••
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Ma mar }\s:sisiban mindennap elnperheto 'a porciunkulai
bucsu.
}\ vilaq tobbi Ierer-crendl ternplomaiban
es 'Ott ahol III. rendi hitk6zs~g
van Ielallitva, aug l~€n d. u. 2 oratol, auqusztus
2~an estig. A teljes
,b(lesu elnyerh~f6 annyiseor, J a'h(inyszot
auqusztus
eiseie«
d. u. 2 drd_.,
_, .!
~,
tfit f.;lIguszius 2~dl1
.estig
f(!rencreizdi
temp/OHWi.
7dtogatank
es ott a
"I.,,'},:i~·;
papa szat;lde~ara _6 ,1J1ia~!:1ankat,~ udvQzieg,y.et' e~ 6 diC~6seget . .in~M~
kqzunk es. me.ggy.'2n~nk, .aka~ ~16bb, is par- napp~1. Az, ~den a t,elj.e.s
bUcsut esals
l11e~hQltak szilmara nyerhetjilk
er. Mikolnines I'szent.ev,
,4 A
. ,
,',
r::,
'
",
!lk~or,::rWigHn~{,s1f,~P1pr~ i~ f\hanyszor C:$~k; ,9,r~jti~k:.
..'
Ime az Iste;oi "ajandek.
,}9yeke"zzg,nk' t61~asxl1~I.I)i ildvQ~~e,
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Nagyboldogasszony.
Irta:

T6TH

MARGIT.

1\ -boldoqsaqos
Szua halalanak
es mennubesaeneteleaek
emlek.napjat tinnepell az egyhaz auqusztus
15".en. Minden
testi
betegseg
:nelkiil szenderult
el a b. Szfiz : 6 hagyomany
szerint
eletenek 72.
'eveb'en es teste harrnadnapon vetetett fol a mennybe.
Az innep lati.nul : assurnptio
»menngbevetel«.
Magyar aeve allitolaq
szt Gillerttel
-szarmazik.
Az unnep iqen- regi; valcszintileq
az apostolok
korabol
szarmazlk. I. Gelazius papa (t 496.) mar
ltreQi es altalanosan
divo«1
Iinnepnek
nevezi, auqusztus
1a-ere
3 VI. sz.-ban
tettek : az egesz
egyhazra
pedig IV. L126 papa teriesztette
ki 857 -ben,
}\ legtisztilbb, leg5zentebb
asszonu halalanak
unnepe ez, skit
HZ Or kl9yelme
kiernelt az emberck
kozill, rnert hiszen az emberiseg
Megteremtojenek
anyja lett. Az 0 eleie
es alakja
volt mar 8Z elsi
keresztenq
szazadoktol
kezdve a Jegb6vebben
buzg6
irnaforras
es
elmelkeds
kutf6; - mert mig HZ Or vegtelen folsegiinek
ttint fol az
emberek e!6tt, addig Maria sok ernberi szenvedesevel,
ernberi szive.bol fakado keseni kennueivel
kozelebb
allott a fold fiaihoz.
Ezt a
tiszteletet a szenvedesekben,
meqprobaltatasokban
gazdaSf
kesebhi
szaaadok
meg ontudatosabba.
meg oszlntebbe
rnelqitettek a ldi1onnoze;
nernzetek
emberrnillioiaak
saivebea.
Isten anuja volt, a leqmagasabb
rneltosaqra ernelt ember, megis
a hivdk hatejrnas torneqe bizakodo
szivvcl tekinti
ot anujanak,
nala
keres menekvest
es oltalmat a foldi viszontaqsaqok
viharaban
es az
I
"
.elet ezerfele
csapasanak
k6zep",ije.
Ki tudna megszamlalni,
hanuan vannak azok, kiknek sziveben
a boldoqsagos
Szuz; keltette
eletre
a hitnek
talan utolsot
lQbbane
azikrajat I Szereto szoval, megerto lelekkel
oleli rnaqasoz a bunost s
az isteai igazsag min dent folderito fenyetOl
visszariado
lepteit anga!
-ssivenek szeretetevel batrabba, Istcn irgalmabalii bizakcdova teszi,
Innen van, hogy nines szazad, mely a b. Szfiz tiszteletere
templornokat ne epitett, iinnepeket ne letesitett, [amber tsrsulatokat ne
alapitott, enekeket es imakat ne szerkesztett volna. Inaen van ,11%,
.hO!1lY mindenkor
es "mindenlitt kiilonos hodolattal
kornyeztek
a b.
Szuzet, halaval teli emaeri ssivekbdl
Iakado,
dicsteljes
cirnekkel rnagaszhlltak,
gyongQd bensoseggeJ iiltek m0g Iinnepeit es hatartalan bizalommal fordultak hathatos segelyeert.
Egyes [amber fejedelmek
pedig Maria vednoksege
ala bel!te~te,k orszligaikat,
igq: Francia-, Olasz-:, Spanyol
~ 1ill'Z9yel- ~s Baj'otorszag, Dania, Szicilia e,B IlJyria mind H bold. ~","1.;; .,illonos
pirtfogli:8!ba ajanlottak magukat.
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Dicso kiraluunk : sat. Istvan
1038 auqusztus
15··en. heluezte
orszaqat, koronajat
es csaladiat Maria eltalma ala azon eros m(>ggy6~
z6desben, hogy mig 6 vedi a ncmzetet, addiq biztositva
van' boldog
fennallasa.
Nemzetunk
a b. Szuzet mindig kival 6mil tisztette
es NaQYasszonganak
ncvezte. Szamtalan
torteneti
ada! tanusaqa
sverint osreqi,
mintegy velesauietett es hagyomanyos
erenue a maquarnak
az a tisztelet, arnelluel
az tTdvozit6 anuja irant viseltetett.
A b. SZUt irant erzett gyonged tisztelcttmket
rnutatjak
azon
reqi aranu es ezust penzdarabok,
amelueken a qyel'mek [ezust karjain
tarto Maria alakja lathato e szavakkal : »MagLJarorszag
Pertfoqola=.
Ez a tisztelet tukrozodik
vissza az 1550. evi 40. tc.-hen is
mely kimondja, hogy «Qfelsege ne engedje meqvaltoztatni.
vagy eltoriiltetni Magyaronmlg
regi jelvenget,
hanern inkabb qondoskodlek
arr61, hogy a penzek hatlapjat OS! sz ekas szerint a b. Szuz kepe di~
szitse=. }\z 1741. evi orszaqquiiles
pedig az orszaq zaszloira vonatkoz61ag elrendelte, BOgy azok e~JYik: eldalan a set. Istvan
koronajahoz
tartozo tartomanuok cirnerei diszclegjenek, a rnasik oldalat pcdiq a b.
Sztiz ekesitse.
Es nern szabad meqfeledkeznunk
dicso
kiraluunk,
a
9yozhetetlen
Corvin Matyasrlak
Marin irant erz ett tiszteleterol,
melget
vilagosan kifejeznek, a becsi fegyvertartlan
ma is lathato pajzsan e
ropimaszerf
szavak:
=Udvozitonk
kegyes
Anyjll, legy Matyasnak
szoszoleja.«
Hos kiralguink es hadvezereink
Maria nevevcl
rohantak az
iitk6zet hevebc. Es ha mi <dieso oseinkhez melte utodok akarunk lenni,
szent lelkesedessel
kldl korulvennunk
annak az atakjat, akit, mint hazank »parfo!l}6jat«· evearcdes mult haquott rank draga 6r@~seg gya..;
mint. }\kl((H rnajd bizakodo szivvel, torctlen rernennuel szakadhat
fol
sziviiukbol a fohasz : »Boldoqasszonu
An!jilnk, reqi. na94 Petronaak 1«
Es a vart sege1!-J Rem maradhat
el, nern marudhat
al, rnert mogottiink
lili eg~ Maria tiszteleteben
rnp.gnemesedett
ezer eves
elottunk _. a

Iiliumos
ferfiakka

2:3sz16!{ alatt gyermekszivvel
tornorulo,
de rnajdan
acelozodott uj nernzedek, melunek ferro irnadsaqa :
»!ilagyarorszagr61, edes hazankrol,
.
Ne fcledkeazel
meg szegeny
maqgarokrol
«

A katholiKHS ouyhazi 8HOkkoltoszot roui

izrnos

irooalmtln~~an.

Irta: KEMENY LASZLO.
[Folutatas ]
Magyar szentekre vonatkozo szoros ertelernben vett nepenek
kettii maradt rant, a k6zepkorb6J.
Szent Istv.anraJ van egy enekunk az Erdy-kOdex-ben,
a kovet!{ezo hevf2zetessel: »Netalantan
re~en elvesztiink volna mi gonosz
binQin!{('>rt, ha az edes asszonyunk
sziz .M.ariaval az szent kiralyol(
<)

-

\

kegyes "essednzesoknek
rniatta nern taplalnanak,
kir61 ugy' eJrek51
anf~bszentegylWlz ez rnai szent Zs6roz~miIban« .: . 'es Hi jon a' 2 vars ..p
szakbef alia kezdetleqes, d6c6g6s enek :
Id vezlegy 'b6dog szent Istvan kirill !
Te nepe!llm~'k nernes remeinsege!
""
i J

, !

,

I

Te miattad" hitWrtk Krisztus IJez'l:lsbai1:
Te miattad idvozoliink es Krisztusb'<ln kerurik,
Imadgg .ez te nepedert,
Imadgy egyl1azi szolqalokert es,
HO~l!J egy ellcnseq se legyem '
Raqadezo ez te neped kozott, 'l\men.*) ,
I

,.

1

]\ rnaguar tortenelernnck

egyik

leqkedvesebb,

leqnepszerjibb

alakja Szent Laszlo. Amint 8 rnonda, a tortenetlras es ,a kepzoihii~ ,I
veszet szinte verscngre "I\:eltek egg¢l'lssal ,e' nemes, h6s kiraly
ma\ _,
gaszt,os alakianak meqrajzolasaban,
ugy a, 'k51teszet is minden id0~d'c
h
~
ihletest kapott egyszeru qmenisege'tel.
«
'
Himn,uszat a Peer es a Gyongybsi kodex tartotta fenu, a la-"
tin szovcqqel
Qgtjetemben. 1\ Gyongyosi-k. azonban a latin szoveqet:
negy oluan versszakkal totdja meg, ameluek k5ziil II Peer-k- ben a'gyi
sines meg, s e negy strofa k6zul harornnak a magyar' szoveget
i~
meqorzi. A \ Peer-k:- ben a latin es mangar versszakok valtakozva ko..:"
vetik egy'm8st. ehb61 ta:I.8" arrn is kf)vetke~tethetunk.
hogy a pap~a~
es a nep felvaltva enekelte a hirnnuszt. Ez" a vdliogato eneklis ku-.
lono'e'n is btth011i'lS '''''olt '8 kath: egyhaz.bell at'l!1ak e'lso.' napjail'dl rnondr
hatni lTI~ig.**).
.
A k'oz61t"latln szoveg ellcnere is' maganal{ a 'targYrlalc,' szt>
Laszlo eletenek k6lt6i feldolqozasa
minden izeben annuira.. mag!:)ar,,'
,
'hogy e ko!temen~Jt a magyar szellem e_gyik eredeti
alkotasanak
kell
tartanunk.
Gabor htnddndk, a magyar osi ritmus kutatojaaak
sikeriHt'l
e kolternenuben
tosgy6J(eres
magyar ritmust
kimutatnia,***)
holott a
Iatin enekben sem a rirr;nek; sern a latin himrniszok valarnelq
metrumanak pyoma .sincsen. Ketsegtelen
tl2hat,1 hQgy n('m a latin enek i'JZ"
-eredeti, hanern a magyar. '
•

.,

(

""

.

I'

)

1

'

Idvezlequ
k~,gyehnes
szent Laszlo kiraly I .
Mag1:)arorszagn:lk
edes ?lhilma ' ,
Szent keraluok kozt draqa latus gyongy,
Csillaqok koz6tt f{messeges esillag.
*j'

u

,

R,
K. T. I. 204 es 377.
**)' Bart~lus.' A' magy. e~JYh. szert: enekel. 4-5
***) Magyar Nyelvor, XXXIII. 544. I.,
J~.

n.

Szentharomsaqnak
[ezus Krisztusnak

vagy

te szoigai~,

nqoriidoka lr6veti';
tiszta eden!:Je",

, .1.

Te SZQl1t Lelcknek
S~jz M.~rianak" valaszto'U vileze,

,

Mikoron meqlen gyermekded
volnal
Khi~2a -B~ra:k~raiy [o M~9!i~niorsz3gfia:~"
Hqgy dicsekednel te ket orszaqban,
) / 1_; \,..
.Magyarorszifgbari
es mennqorszaqban.
r'"

,"

T3godb~lfl ek~s, terrnetedben
disaes,
Valladtu! foqva rnindeneknel maqasb,
Csak szepscqed csaszarsaqra rnelto,
Hogy szent korona teqed rneltan illat.

.M~rt valaszfott'a az siiz Moria,
Megdics6ite sok j6 aiandekkal.
Hog!) te orizhed es oltatmazuad.:
Neki aianlad j6 .Maggarorszagot.
,

t,

,

I"

Fejedben kell az szent korona,
.
Megbatorejta
teged az szent Lelek ,
Kezded 'llovet(li atuadnak eletet, '
R6zsaka't szaggatlal koronadban Iized."]
,

E himnuszban
igen
szercncses
osszhanqha
Jut kifejczesre
a
vallasos es hazafias erzes.}\z
. enekszerzo, meg az enekes is er:zi
vidahogyari:
hogy k6iel all hozza az, akit kolternennue) dics6it, hiszen
JmJanabb61 a verbal valo.: 11 '1<6zepkorban
a hllz~fisag
eszrnejes,
teh~t egyiitt jar a valtassal s osszefor a katholicizrnussal es a kiraly~
s'iig eszmejeveL A keresztenu magu~r hazafl is ket orszaqert, Magyari2s mennuorszaqert
lelkesul. »Istcn valasztott nepenck
hiszi nernzetet
s a magyar korona, mint az isteni pdrtfogtis, kirdlyi jog
es netnzeti
szabadsdg [elkepe, JOliii es mennyei hazdjdnak osszekof6 kapcsa.«**)

()' is

-0valarnelues
l<cpet nuujtao!
egyhazi'
.
~nekk()lteszetiinknek
'l- rll0hacs'j veszig terjed6 korszB!<'ilb61.' Blzonuos]"
hogy (1 kodcxekben meg(\fz6it ('S tarquunkre venatkozo
verses
rnaradvanuok
csak eienY2sz6 szarnat' teszl« annak a' gazdag
enekkesz~'
Jatnek, arnelluel ^
a I(ozepl.{or keresztenu
rnagyar'j1:j a^ maga osztnte val-·
las
erz'elrnelnek
kif2j2,~est adott. S a.nennuire
f~jt), ho'gg a minden
bizonnyal szepen viraqzo vilaqi koltesz etunknek a kori.ilrnenyel{ rnos\

II- Ientickben
^

iparkodtunk

as

*) R, M. K. T. I. 202 es 272~3. II. ,

**) Gyulai Pill. Vorosmarty

eletr. 249. I.

'I

r,

236
tohasaqa
k()veIlIezteben [oformsn ali§ akadunk 1JYOItJ8ra, annal inkabb
.ha!{lval tartnzunk
a Gendvlselesnek,
h'bgy vallasos
IIc)iteszetUnkb61
en,nyit is'megmeatelt
s ezaltal alkalrnat es rnodot nuuitot] az utokor;
nak erra, hogy ugyanazoll torzsnek
me qmaradt kicsinj; aqacskajaro! a
masikra,
.........

""

..

~,,"

~

lenuesetre

1I
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'
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kovetkelii!telhessen.
".'

>

_

'
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~
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Dolqozo szeretet, (Babona.)
Ida:

R,ADVANYSZKY J6ZSEF .

.Van a mi magyar neplinknek eqq nagy hiba]», hog!:! ne rnond ..
jam btine, amelutol sokszor alig tud szabadulni. S sz : a babonasaq,
melt] armuira befeszkelte
maqat a szivbe,
hcqu aat onnan kisepriizn]
ugyancsak
qondot ad. Itt a szeretetnak
kell kozbelepnie
es fE!1 ken
villigosittmia
a ncpct, h09!Jj 11 haborresaq Istcn Jl1en vain vetek
s akt
elhiszi, V'fl!:m szerinte cselckszik, Istent serti meg.
Mi a buhona ? A bahl~na tevhit, meUyel valaki a terraeszctest
a terrneszetlolottivel
Dsszekeveri, vagy' rnidon valaki Istent es szentjeit ncm . ugy tiszteli, amint azt sa Anyaszentegyhaz
el6irja es tanitja,
vagy midol1 valaki valamely doloqnak oly titkos erot tulajdonit, amel- .
luel sern terrneszetencl, sern istcni rendeleselH~1 tcqva nern biro Forrasa
rendescn
a tudatlanssq
cs a vallestalansaq.
l\zert mondot!a 1. Napoleon»Al1ol Isten nines, ott kisertctek
[amak.«
.

tudja mindeuki, mert tudnia !:tell, nOQ!J az. imadas,
illeti meg es senki ma..st. Imadni
pediq
Iehet Ist~f1t·
dicsoite, halaado. l;er6' es cnqesztelo medon. Di~s6jt6
az irnank, ha Equha ~ altal eloirt imak es enekek altal dicsoitjuk Istent.
- Halaado, miction a vett [okert Istcnuek
halat rnondunk. - Ken';, k~
Isten .aldasaert kony6rgunk.
EngeszteJ6, midon i5erjUk Istent,
hogy
lnlneinkct bocsassa meg es az ~rdemjett
csapasokat
tavoztassa
el
rolunk.
\
. Ait

pedig

egyedul

lstent
negyfelekepen:

. Aki azonban
Isten mindentudcsaqat,
kek Ieletti

, lajdonitja,

rendelkezesi

Istenen kivui rnasba heluczi bizalmat,
va9!J MId
a jelen, mult es joiri) isrneretet, a l'{wgholt leljo~rH nern Istennek,

hanem

ef!lbereknek

tu-

vOigy aki hisz embed [ovendoleseknen,
alcmlatasokban,
kuruz slasokban, saetlernidez esekben, kartqa vetesekben,
asztaltancoltatatasokban stb. az babonat kovet el, -;- VetlH~zik Istcn clso p8riltlCSa
ell.el1, 1'lJ¢Jy azt mondja: »Idegen isien~1d
ne legyenek
En e16ttem.«
:Babona tehat, ha valald ertelem flelkuii cselel£edeteket
visz veghez,
hogy ezaltal valami szerencsetlenseget
elharitson;
ha valaki igeretek··
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ben, megront<lsokibsn hisz, ha valaki elhunut halottjait'
latni akarja,
feloHik tudakozodlk
€S igy ki.i!onfelR. szellemidezesi ceremoniakat
velez.
Babonasaq mid6n valaki azt hiszi, hogy az ~ mise erve~!1es,
ha egy oluan pap vegzi es oluan gyerrnek ministral, ,aki,k egyutt
mint a babonas ember tartja - ketszer herevesck.
Babon,gsag
az is,
rniddn valaki oluan irnadsaqokat
mood, vagy v2§ez, am~lllek
az egyhaz tanirasaval ellenkeznek s azak jovanam)'va nincsennck, . pl. »Hit
. rnennyei zar«, »Boldoqasszong
alma« es mas ponuvairodalmi
termek,

amelyb61 esak j6 iizlet.et csinal egyik- rm'isik kereskedo, Es- hogy a hikere~zt-en!Jekef
meg, iskabb lepre csaliak
odairjak
az ilyen
me.g nero enqedett imak veqere - arnint m8gam is. olvastam -- »aki

szekenu

ezen (sodas

vankssa

irnat naponkent

el~ondja,

vagy

~ordjB,

nyakaban'

ala ~eszi, az meg lesz ova tUzt6!, viztol,

veletlen

vagy

halaltol es

7 nappal elobb meg tudja halala orajat ; az nern fog eil{a.thozni,
ha'nern aquenesen a menyorszagba
jut«. Ki ne botrankoznck
meg i1y
9yalazatos hazuqsaqokon.? K6telessege a keresztengnek]
ha ily meg
nern engedett
imadsagforma
3"
ke,zebe kerul,
osszetaposni.
es
meqeqetni,
. NeAll babonasap,
ha az An.IJ~szentegghaz hivei a szernorasaq,
veszlHy, vagy betegs.eg idejen Istenhez, ae Ur [ezashoz,
vagy a boldoqsaqos Sztiz M~riahoz fordulnak segitsegert s igy 9 napi ajtatossagot vegeznek azon rem§nyben,
hogy keresuk meqhallqatva lesz es a
csapasek
elmulnak. Ezt az egyhaz nemcsak
megengedi,
de erre busclitja is hiveit, hiszen magI:] laz 'Ur [czus
meqmondette : »Ha
valaki
szomorkodik
k.6ziiletek, imadkozzek : kerjetek es' adstik nektek.« Nem
babonas.ag
a skapulareknah, errneknek, olvasonak hasznalata serrr, ha
azok' meg vannak aldva, mert meg van a terrneszefolotti
era es 8Z
Equhez rendelese : rnert amikor a pap
megaldja
azokat,
arm
keri
Istcnt, hOgL! akik e szentelt tlir.gyakat nnszmlljitk, azokat Isten minden
haito) megvedje.
Az sern babonasaq, ha a keresztem;
csaladok
szentelt vizet, vam:! szentett gyert!1,H tartanak : mert a szentelt viz meqov
a kisertesektol,
a szentelt gyertya egi haboru alkalrnaval
es az elotte
elrnondott irna meqov elemi csapasoktol.
De az mar babona, amikor I!l
szentelt vizet a barmohkal
megitatjak,
hogy azt rontas ne erje.
Vizet
azert szenteI a,? Egyhaz, hogy azt aldiIsolmal,
szenteleselm(:1
(s kereszteleseknel
h8szmfiljuk, nem pedig "a joszagnak adjuk.
,
(Folyt. kov.)
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Arr,liNt orulsz
is.
Boldoq,

"

11

szep

akiI,.',gyermeki

viraqnak,

artatlan
"

J,eny .
(.

ug1j oriil;
szernmel
•
'""

I

testcd-Ielked

szep-

nezi a vilaqot

akker

,'.,

is, ami~61! a~ ~le,t fe,~n6tte nev~li.
,
I t: (:
'1'
•
,
Azert sferetik. olqan k,ev,esen az iqaz i" szepet, rnert l~epzf!letii,k
lesiklott a tiszta vir~!Jos mezokrol,
1
, Nagy klncs a, kepzelet
es rneqis hanuan fertozik
.be veil
Illiomuka]
I
,
Mikor a piros rozsa. kezd Iasleni, akkor hamar hervad el sok
liliom. Pedig ep a ,Iiliomos rozsa ,a Ieqillatosabb
I
Seknal a lelek !'Iapsug,ara: a szeretet - rabolni ,5z_koH, mikor annale §8zelagitas,
fejlesztes a celj~:
Masok ~zt hiszik, a viraq .akkor szep, .arnikor legkeN€sbe
vlragszeri:i. (,.ehl,dlatja ~ok, Virag· szirrnait, de e,l is- VesziH .illata!'!:
kulsejen

,

A szep azert szirIetelt, nagy nemesitsen, ne durvitson. Akhiek
ott nqilik a leI'ek, a szellern baia, HZa? iqazan bajos.
A szep~J ott ragyog
lelltiseg 5sszhangja, mint IJ . napsuqar

Ii'

a kristalutissta' patak tikren,
Ahol nem tolakodik ki aszepbol
az erzekis@g, az a szep finornitja a lelkaket,
A szep f6,lemel, szinte feledteti
vellinl!:" gyarI6voltunkat..
Ami
azonban naquon is fiil~.nJ(be kiabalja minduntalan
les,iilyedtsegunkc:t,
nem mondhato
szepnek,
Boldoq,

aJdt mindeniitt az iqazi, a netpes szep saeretete
leli
ragyog. Van' derfije, hiszen benn csupa feny.
.j'arhatnak
a rnocsar viraqai utan, nekiiflk eszmenyiin'k-:
,

kesit. ,~lete mas fenyben
Jiasok

Ma.ria I

mm.

Kirjiik

fennakaddst

a hdtraiekos

tie szenvedjen.

dijak fizeteset,

""

hogy a

lap

megjelenese

2:f9' .

A/R'lRnel( '{sfen a,i",' Q5ztA:tYc,ei.iUk.

I

'Vai~a' ]arlOs elsa' ·sz: ,misrej'e' lalk~lmaval'iilIone'Kt 'tiiJrtjtik\1 h'o@'y',
hogli 1<edves: hi'Veink orclIheret iHi)zol)'uk 8 8Z01rI'okr61 'sz81'maz6 elo '
papo'l{l es szerz'et"esek I1~VIB~mit:V~rO's(fnkat tigy~ tiinteti,k 'feP SOKSZOr-,
\
'
mint vallasi szernpentbol elrnaradottat, Etvel szemban ml" r~mutatltnlt',
j

a k6iUliink szarmazo papok es s~erzetes@k diszes sorara. 'Ahol engnyilin, len'n-eli'~ .papi' es ;,sz{!!rz;etesi!palya~·k~r!i!s'zf:es utja,Fa""'on,,,szept'e~
m~lyRl1jt~Je,~..eJt;eti a)sziiJ61{ es a ;gyermekek"szi:ve-t:
'
">,
.De egyszersmind bU.Jditarii is akar;juk a Jia.t:a!~'agot,~ hogy: ne
ijedjem,meg'i 8.1 'aldoZlllf0S elett6:1.i' £fi,s~en""annak tOBb az" o'rome).' 'j~,.
Aki nern ismeri a kiizdelmeket, nern is izleli meg a szebb viM,g
m¢J!:lseg~it·se ...
"
ql,
}:'~,
}~l '.'!l ',"":
! "",
Bcldoqan all·apitju.k 'rn~gl _rnen,t:Jyi~nim~4koznak
,varasunk~rt!
H.ny?sz. rnis~bet:J seall ,fel a, buz!Jo fohasz, HZ Egek VraHilq~I Oly~~.til
megnyugtlllt6 erze~s~I.1',tolt,\01 ,be!113ilnl<itt 1,<lZ ,8' tl\Qllt, • h99,YI, hi.yein~.
Hye.n' szoros osszekottetesben vannak HZ AnYflszentegyhazzal ...
j'

e

)'"

I

I

"L

(

I.

f

~.

•

I

-\..

.), Tu.d0tIJ~sqnk s~,ef~9t ,m~st! ~t;91~?N~ka N)V~t~fZ&. 'p~pok .. ~~<l
sz~rz~t~~ek: Katk~cz 1\11'1)05 p\eba,n~s ,BtiS!1,.R~gCilFerenc esp. p,le~.
.Sar, Sarkanp ]ezsef pleb. Derecske, S~?1btfl]6z,sef pi:arista hiiifanoK.
NagyUro.ly, ,S~abQ Fer\?n~~.~zentszeki i!p5k p.t~b: Bihal'pilsp!OKil Pa:~
link~s An':a:I e'g'p', pleb: ]obbagy': Perenyf
Lasz'l6 esp.· pleb, Pelg;
Modlci Istvan .i-fqilArosi hJ,telnato, ' SzahQ : Kalman pleb.' Szentl.orip<£
SiJil~s';Be~"ed'ek1~h; h~z(Fiilek, Papay' Lajos esp, j3hHi. n-&rt,' M~q:gye~s-y
e

p.h~b. N~g!:l:k~ta. T6th~ Tiham€r dr, e'mreteml tanar; papai kamaras" B ud'ffp est; ,BaHz's' Laszld- hitaKtato K6l{enyefi; Bordb' Pal fiit~aJ1,ar'
B{k:~§csab:~. p;'r ~'z~·bo:3;zerafin~,hi~@'ktato~Eg~r,.:B'aJyi..t Kil~~:I~' pr~t'·
montrei tanar God611o, Virilq Sandor hittanar Szeged, Magyary Ggu!a
qyula

dr .. kapilsn! ; Szen'te,nd:rej'iSalyi' J_apos hittam,~IT H9Q.mezowdsarhel!iJ. Vajda
Janos ujmises, Palla Bela .It ev. theol.' .Roer~l;Ind, Sebestgen
Sandor
IR 'eve' theolv Vac. Ignatz Im,Fe IJ. ev:. theol. Budapest. Csollak
Lajo;s'l
1."1 e:ves, rtheel\ Valt. fl1,) SZl'd)@ J6ZSBf
kah:lzf:lT-l!)tHIS conqr.
1l0vendf' -c ,
Budapest; fr:~1BtI~i; Szixtusi Ierencrendi szeraetes, IG!:l~ngy()s.
I .
I '"
,Kerj-4ih:ISitentll 'e:l1;~ss~,ti6ket~ sokaig,' '~~ml),azt!qk ,e~ .l;I~Z£~ni{
diszerl'1
.v
:
m TI).
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Oromme~ ertesiiltiink.

hogy Novak Sandor ti)rol{s%el1t~
esperes ^
lett ^
h meqkspta
f6t.· ^
P. Tamas.

miklosi plebaaes
l\lajos

keruleti
t8rtomangfol1ok
urtol

a III. rendi

iglJzgfttoi

kinevezest,

..a

ferti kongreg~ci6 iileseit BUg. 4-en es 18·an tartja a;
Konsrantinban.
K sz. Margit lea<ny konqrcgacio
gHiilesei aug. 10 .es.
I

24-tn

Iesznek,

1l Kat. Le§en~iegylet £lUg. 2-8.n a teiw6i vasuti hidnae
egesz napos ,kininduiast rcndez. A. kOIcnseg szorakoztatesarol
gazdag;
.misor qendeskodik. Este 9 orakor a belso Tiszahidnal nagy tuzijatek.
Haj6jaIJils d. ~. fel 8, 9 es ,fel 11 eraker, d. u. fel: 2 es 3 orakor.
Hazalele
7
orankent. Belepo dij nines. Mindenkit szivesen hit a.

oratol

rendezoseg.

1illg. 9-en a kat. 'L~genyegylet
rendkiviili kozgyiilest
meg. Amint

kazban

halljuk

milkedvtl6

az Ipartestulet
naQytermeben
nagyon fontos dolqckat
beszelaek
aug. 19-en este 8 orakor pediq a Vilrosi
Szin-

tart, melgen

eloadast

tart. Bovebbet

legkiniebh.

Dr. T6th Tlvadar
fogimn. tamar, cserkeszperancsnok
vezeteseveJ 32 cserkeszunk 2 hetig nyaralt Parad-fitr do mellett iii Sandorreten. S.dp velt teSliik, hogy a hosszu
ut es a mcqazas
dacara
is:
szep szarnmal reszt vettek a primician.
I

Ft\ t. Vajda JaROS primicitija jul. 26~ii.n d. e. 11 orakor
lJ1e~jhat(J volt. E. d.Ht oriilt mindenki 1l boldog edes anyaviil, aki mellett foglalhik 11' T't az ujrnises tcstverei: Vajda l\ntal es Vajda Beske(', kcreszt-atgj« ;;1[0 MatEjas femwcrneki
foldbirtolws.
Ml'lnuduktor
volt M.edgMess~l Gyula nagykatai
plebanes.
Seqedkeztek
: P. Venn JIIIkab hazf6nik"plebtnos,
Szabo
tCalmim, Borbas
Pal, P. Richard,
P, Pongrac, Brliclder Bsla IV.' e. ttl. Heiler Andras
IV. e. thcoloqus

'Stelxner

es Stlgestyen

P. Rornuald tartotta.

mi a kathellkus

Isten es

csztogateja

->dig elvezhesse

huesu

naqgtemplomaen.

nngymise szentseqes

I

mar,

a

tarts uk
katolikus

lehessen meg sokliig es min-

meleget I

lesz

BUg.

1 d. u, 2 aratol aug. 2 esteig a

Aug. 2-an d.

es

kormenettel

minek
nagy

e.

9 orakor

sz, beszeddel.

unnepelges

A teljes

bricsu

Vlsszalepett
Kar dos Gl1u.la.
KaptslanUllk azaz rendtartemasuank
szerdan

lesz Gldon9yOS0!"l. 1\ Eend

.. ezetni.

Imadkozzunk

llug.
S2.

rdh'llllli' ,fonoke,

aspjan,

9~~n Szolnok

varas

, tartas-dalkor

Generalise

5· en
faljlll

a 111.rendiek

harom

kozos

unnepe a Xaver-kapol-

a

5Z.

beszed

~z. mise.
iiflnelpelyes

nagymise

sa,

aldozasaval,

dalkdre : Milleniu11l, Iparos es
,

aug, 14-en Sopronba

utazlk, hogy

resztveSlYen. Sok sikert I 1\ millenium
or8)<or koltseg~i ff!dez~lere harrqversengt
rendez
versenqen

unnepelues

Dornonkosnak tiszteletere.

fel 9 orakor indul. Ott lesz

Sz. HJara iinnepen fel7 orakor
Varosunk
.

5Z.

fogadalmi

mise.' Itthon 9 orakor csendes

Kllirlll tiszteletere

Istvan.

81olg.

aug. 4-e~ fel 7 orakor

Ferenc at yank baratjanak,

"llilban, ahova a kormenet

- es

.
naggyiilese

Laszlo,

!

Sz, Domonkos
S2.

HZ

alkalmazhato,

Kantorunk nem sokara lesz, Palyaztak:
Dubrovag
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Istentisztcl efek ..
ferenerendl

plebaniai nagytemplomban.

a) Minden vasarnap : (Vasdrnapi

Antal mise» ajtatossaqqal.

,rend.)
"
,
\ Minden honap els6 pent., regge}
R~ggel, 6 0: s~ent beszed. . .
fel 7 a. szentseqkivetcl
en ekes
,. f~l 7 ~. eneke~ szt. mls;~.'<'
szt. Q1~sees ajtatossaqgal.
,. fel 8 o. csen~es vag~ ene8 o, Szt. mise szentseqbetetallcl
kes szt. mise.
.
"
.
fil. e. 8 6. az elemi iskolak cseng) Minden szombaton es iinnep
des szt. rniseje.
elottl napokon d. u. 3 orakor
,. 9 a. szent beszed.
.,;
lorett6i litania sziiz Maria tisz»
fel lOa. enekes szt. mise
teletere, utana 9yantatas.
a nepert.
h) Rendes gyontatas, aldoztatas :
»
fel 11 o, a polqaristak es
reg gel 6 oratol fel 9 oraiq.
tanoncok csendes szent
Vasar- es unnepnap reggel 6
rnise]e.
oratol . d. e. ~O oraig lehet
,. fel 12 a. csendes sit. mise
gy6nni.
szent beszeddel,
.
i) A betegek latoqatasat Jehetoleg
" b) tinnepnapokon
reggeJ 6 oraa reggeJ 6 orai szcnt mi'se
~". kor szent beszcd helyett. (mealatt jelentsck be kcdves
hi-"
kes szent mise, 8 tobbi a vaveink. _ Vasares iinnepsdrnapi rend szerint.
napokon - templomi gy6ntaI) Minden vasarnap d u. 3 oratasok miatt ._ a beteglatoga-'
kor litania. Es pedig:
tast lehet61eg keriiljilk ..
I-s6 vasarn. [ezus szlve tiszt.
Suluos betegekhez
barrnikor
Il-ik »1 orai szentseqimadas,
megyilnk.
III-ik » lorettoi litania szuz
H. Szotnok-vart templomban •
.' M.aria tiszteletere
utana szent
Minden vasar- es imnepnap -d.
'Feren-c III. Rendjenek havi gyile. 9 o, caekes szent mise szt,
lese szent beszeddel.
beszcddel.
)
IV-ik vasarl1~p loretto! litania s
D. e. 10 csendes szt. mise szt.
. utana a Rozsaftizer tarsulatnak
beszcddel
a kozepiskolasok
. havi gyi1lese szt. beszeddel.
szamara,
I'l) Unnepnapckon
es esetleg V.
IU. Szolnok~gyarvarosi tmpl.
. vasarnap d. u. 3 orakor loretto!
Minden vasares imnepnap
litani a sziiz Maria tiszteletere,
d.
e.
9
enekes
szt. mise'
e) Minden hetkeznap:
.
szt,
beszeddel.
.
' ,
Reggel 6 a. csendes v. enekes
d. u. 3 orakor loretto! litania
. szt. mise.
szuz Maria tisztelere, .
,. fel 7 O. legtobbszor eneRendkiviili:
Rug. I-en d. u. 2
kes mise.
orat61 aug. 2-im' eSUg porciunkulai
»
7
csendes v. enekes
bucsu -- csak a meqholtakert, Rug. ,
SiZt.,.mise.
9-ell fogadalmi ,iinnep a Xaver-ka-

a.

o.

»

8

@.

sat,

I

esendes v. enekes
mise.
ked.d.en ;;. ~k. «,ltd.

M.inQe.n
- Nyomatott Varga Jozsef kOHYV-

ea

polnaban,
Szerkesztesert es kiadasert felelos
P. Majsai A\o.r ofm.
.
mfing@mdajaban Szelnok, Gorove-utca
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Naouboldoqasszonu
Fogadd ez arva koronat.
Ragyog6, arany, mint a beesiilet.
Ver es konnyharmat rajt' a draga ko
- Es ott roskad ezek felett,
Mint ezer evi szenvedes,
A meovaito
kereszt . .'.
BlBLlOTi'lECA
6
_
FRANCISCANA
Fogadd, Nagyboldogasszony, . ~HUNGARIAE
Es tedd fal homlokodra ezt.

z4rda.

'

Fogadd! Hisz, mind a tie« volt
E tepett orszag, de regen draga kincs,
E bujdoso, sire nemzedek,

De ha hos kell, a faldan parja nines .
Feted imbolyog e veres szivii nep
Es nem hagy el teged soha;
Fogadd vissza oroksegedet,
Magyaroknak kiralyne asszonya!
ZSIGA LAJDS.
.lira. peJ.danyoakint 1500 K. Neggedevre 9000 K.

SZIllnok.
:

SlollHlk.
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tanar.
1889 junius Ill-en szuletett Szolnokon. liz elerni iskola osztaluait a Constantin-iskolaban,
a qimnazium I.-VI. osztalqalt a helgheli
allarni fagimnl:lziumban veqezte mindveqiq jeles eredmenn!:-.wl."!Viil1tVII.
osztalqos tanulo Icpctt a papi- pa'lyaxa s Egerben,
mint kispap jeles
ercttseqi bizonuitvanqaval mar annqira rnaqara vonta Samassa
biboros
ersck figyelmet, hogy tanulmanuai folqtatasara a budapesti
kozponti
szerninariurnba, iIlet61eg egyetemre kiildte fel. Itt is, az orszaq osszes
egyhazmegueinek legjobb es Ieqtehetscqesebb thcoloqusai
kozott vezet6 szercpet jatszott, mint a theologusok irodalrni tarsasaqanak elnoke
es kiadvanuainak
szerkesztoje. Thcoloqiai tanulrnanuai bcfejezese utan
erseke a becsi Augusztineum intezctbe kiildtc ki; ahol rovid ida alatt
letette doktori sziqorlatait s megirta dissertaciokent
elso naqqobh
rnunkajat »A secularizatiov-rol
1911-ben szentelte pappa Szmrecsangl
egri ersek S egy evet Hevesen toltott, mint kaplan,
1 evet Gyongyoson mint hitoktato s azutan Eqerberr thcoloqiai tanar lett. .Itt meqalapitotta az »Eqri Katholikus Tudositc--t es allandoan cikkezctt, tanula f6var~si egyhazi lapokban. A vilaqhaboruban
rnajd
2 evig, mint tabori pap viqasztalta es lelkesitette a Iaradt es beteq
katonakat. Kituntetessel fejezve be harcteri szolqalatat csakhamar a f6varosba kerul, mint a kozponti papnevelo intezet tanulmanui
feliigye~
loje. Itt mal" sokoldalu tevekenuscqet fejt ki : a gondjaira Iiizott thcoloqusok ncvelesen kivul, mint hclgettes 4 even at ellatja Vass rnimiszter egyetemi kathedrajat;
egymasutan
irja ifjusagi pasztoracioskongveit, melyek majd minden europai nemzet ngclven
megjelentek,
konqreqaciot es cserkeszcsapatot vezet a bpesti .minta-qimnazinmban,
egyetemi rnaqan tanar lesz, tagul valasztja a Szt. Istvan akadernia es a
Magyar Paedaqoqiai Tarsasaq. il napokban me tudomaauos
erdeme,1.
nek leqfobb elisrnereseul a tudes Ierflak legnag!:lobb kittintetese : az
egyetemi rendes tanari meltosaq a bpesti Pazmaru; egyetem theoloqiai
fakultusan.
Mikor varosunk sztilottet nagy kttuntetese alkalrnaval
e helgro1 szeretettel koszontjuK, buszke'k leh'e'tunk Hrta,' hogy epen Szolnoknak jutott ilyen szerencse oszfal!jrestiH. De a boldog edes anuanak
boldoqsaqahoz is qratulelunk. Adja Isten, 'hogy· fia meg sokilig lehessen varosunk buszkesege .
rnanuokat kozolt
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Leqszebb apostolkodas j6 katolikus lapok
es kon yvek terjesztese,
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Szent Istvan napjara.
Irta : Dr. M6RA LAJOS.
Szent Istvan unnepen halaval kell visszagondolni a minden magyar ernbernek arm a dicso elrnejii szent ferfire, ki megmentette
a
teljes pusztulastol Magyarorszagot es fnegvetet~e annak a hitnek, annak
a kulturanak dicso alapjat, mely leqeto.ve tette, hogy Magyarorszag es
a magyar nernzet 1000 even at fennmaradt.
Szent Istvan csodat tett a nepevel.
A kemeng, harcos magyar nep, ki a hadak Isteneben
hitt es
kinek Istene volt a fegyveres Hadur, jelvenue a kard, aldozata a Ieher
le, meqtert es Szent Istvan orokk6n-6r6kke dicso rrnikodese folutan a
magyar Istene lett az Dr [ezus Krisztus, jelvenue a kcreszt
es lovak
heluett reqi babonait Iclaldozva, clvetve, buzqo hivo es huseqes katonaja lett a keresztcngseqnek.
Szcnt Istvan elharitotta nemzetetol a mar majdnem betelo orok
veszcdelmet, mely rneqsernmisitett ket, a magyarhoz rokon nernzetet,
hogy el ne vesszen a magyar a nepek tenqereben, mint eltunt a -harcokban a vitez hun es ki ne irtassek az europai nepek gyiilekezetebol,
mint a meg nem alkuvo avar.
Szent Istvan bolcsescqe
terelte a magyar ncp dicso erengeit a
helyes iranyba, a hard erenueket atalakitva bekes munkava es mentette
meg Europa rneqtorlo bosszujatol a kulkalandozasole rniatt mal' halalraitelt magyar _nernzetet.
Szent Istvan lelket ihlette meg ama szent eszmc, hogy az
istentisztelet, az istcni eszrne tobbet er es tovabb el, mint a nyers
hatalorn, belatvan azt, hogy akinek kard van a kezebcn, azt onnan kiraqadjak, de akinek a szent kereszt a jelvenue, azt onnan, annak kezebol, soha, de soha _el nern vehetik.
Szent Istvan lelket atitatta a' leqfenseqesebb: erzes a szent keresztenuseq szeretete es nagyobb hos volt, mint AtiUa, mert konnuebb
volt Atillanak nepet haboruba vinni, mint szent Istvannak
a maga
buszke, kemeng vad magyarjait bekes rnunkahoz szoktatni es a ngH
meg kard helgett keziikbe keresztet adni,
Szent Istvan valoban csodat· tett es csodatetele
or6kk6norokke megmarad.
Atilla isten ostora, kinek ereje a fegyver, a brutalis hatalom
volt, mig szent Istvan ereje a hit volt. Es a kereszt diadalmaskodott a
nyers ero fOl6tL A qoadosarr apolt vetes megtermette
a magyar fOld
u], csodas szenteit, Szent Istvan, szent Laszlo mind mind szent Istvan
dicso rmikodesenek kovetkezmenge.

W.·
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1\ szent hit, mel!:) meqrnentette 1000 evvel
ezelott {Aagyaror.szaqot, fenntartja az orszaqot ezer orveny es szirt kozott, haboruk,'
belvlszalgok, nepek ezer versenue kozott es mint egg sziklavar
L!gy
vedi szent Istvan szcnt hite Magyarorszagot
es rneqajandekozza
a
keresztenu hit Mag!:jarorszagot iqaz mag!jar veru, szeplotlen eletil hltval6 apostolokkal es vitezi batorsaqqal
harcolo, kiizd6, onfelaldozo
.martirok seregevel..
.
Szent Istvan hite, mint eg!J 6rzo al1gyal veszi koriiI szegeny
elhagyott Magyarorszagot, midon a tatardulas utan a szenteletii papok
ezrei, megkezdik a teljesen elpusztitott Magyarorszag ujjaepiteset,
Szent Istvan hite ad erot evszazadok mulva Hunuadt; [anos
dicso katonainak, szent eletii papjainak es .azok koziil a IegkiviJI6bbnak
Kapisztran [anosnak,
hogy az Osman roharnat Nandorfehervarnal
J
_
feltartoztassa.
, Szent Istvan hitcnek melto kepviseloi allanak ort a vcqvesze-delemben, mid6n az orhclqet oly sokan elhaqgjak, .ok' azok, akik min-den partoskodast Ielreteve harcraszallnak, midon a torok ujra fenyegeti
Magyarorszagot. 1\ Iektelen szenvedelu altai sokat szidott kel'eszteny
papok allnak ellen utolso leheletiikig a toroknek
es szent Istvan
.alapitotta piispokpK eges.z sora esett 121 a mohacsi mezon az utolso
Jeheletig kitartvan Magyarorszagert cs az osi: hitert,
Szerit Istvan egyhazanak szerenu
munkasai. lelkesitik ujabb
-szazesztcndck .mulva a torok kiverese utan a csaknern teljesen kilrtott
magya~ nernzetet es vezetik a reqeneracio rnunkajanak biztos utian,
Szent 'Istvan hitenek felszentelt "katonai vezctik tovabb a rnag!Jar nepet a kultura osvenuen,
Szent Istvan hitenck terjeszt6i reprezentaljak a qermanisalo II.
J6zsef csaszarral szemben a fiiggetlen magyar qondolatot,

. Szent Istvan hitehez forduI, ha bajban van a maqgar es talal
gerinees, fiiggetlen; Beccsel meg nern alkuvo f6papokat
Lonovics;
Bartakovlcs, Sarnassa ersekek szemelgeben,
kik: akarnak,
tudnak es
mernek oszinten beszelni es magyarul erezni es ennek meg az egyik
legnag'!:fobb foldi hatalorn kepviselojevel, 'a klrallqal szernban is kifejezest adni.
Fordulnak az idok, valtoznak az ernberek, az e-9Uhaz altai
jarni tanitott es j61 vezetett gyermek onilllossagi lazatol vezettetve,
folosiegesnek es nelkiilezhetonek tartja regi vezereit, Minek nekiink Ii
vallas, mit nckiink a hit, minek nekiink a pap ok ? - Mondjak. ey XI.X.
szazad reformerei. .
.
Ennek kovetkezteben vegetalunk, tevutakbn jilflmk eVtizedeken
keresztiil, rnikor kiiit ~ regota fenyeget6 orkan, a.\ szent Istvan MaI
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g!Jfirorszagat es hitet evszazadok ota elseperni
akaro rettenetes aradat, a haboru.
.
..
Es a szent Istvan alapitotta egybaz, mint a jo szUlo Ielejtve Ia
fia Mlatlansagat, rogtan scqitseqere siet az allarnnak es ad neki csuda
er6t es ha a regi vezereire hallqat a magyar, ugy nem . is bukik el, a.
harcban, rnert a szent Istvan meqalakitotta szervezet
meg 1000· ev
mulva is j61 rmikodik.
De kit az Isten elvesztcni akar, annal, cszet veszi el,
Kitor a voros orulet es mindentcl, rni szcnt es jo elszakitjak:
B magyart az ortiltek es gazok.
A voros uralornnak rnindenki ' behodol, de egy intezmenu
orokkon~arokke vetot mond a nernzet, a vallas, a kultura es =tradiciok
szent neveben az oriilte'knek es rneqalkuvas nelkul« meqalljt kialt .a
bolsevizmusnak.
~ De ezert az ellentmondasert a kornrnun alatt meqolt 27 s2enteletu papjanak ~Ietevel fizetett az egyhaz" szaporitvan sok-sok martir-

janak' es arna

Q9!:JM.zi Ierfiak

szamat, kik

a hahoruban

.hdsi

ha-

hilt haltak.
..
Szent Istvan hitevel ajkukon, bizva a biztos Ieltamadasban, ..
batran rncntek halalba a kommun alatt meqoltek es nem ok, de' gya:va
gyilkosaik remegtek, mldon a halaltoszto gOIQ6k a, magyar nep regi es.
kiprobalt vczerci eletct kioltottak. A. magyar nep e martirjai megbaltak
a- nepukert, vallasukert, a szcnt Istvan altal a boldoqsaqos
Sztiz oltalmaba ajanlott Magyarorszagert es bizton-bizvan,
nerncsak a mag uk,
de arna Magyarorszag feltamadasaban is, meiyert eletuket adtak. Peldat
adtak nekiink, hogy benniik is megfogant Szent Istvan hitcnek vetese
es hogy hitiiknek ok az igaz fclszentelt katonai,
Kioml6 veruk rnutatta meg az utat, bogy merre kell menni a'.
magyarnak es a magyar hala'Istennck meqertettc az . utmutatast, A rna}gyar csak szent Istvan hitevel tarthatja fenn egyseget,
orizheti meg
ezer eves rnultjat es lehet ujra a rcqi nagy magyar .hon lakoja l
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I. magyar' kiralu,
'.

A mag !Jar tortcnclem f6 tenuezdi I{ozii! az elso kor rneqsze-'
rezte a fold es neprajzi tenuezoket es az orokl6 Iejedelemseqet:
a
rnasodik kor ezeket tovahb fejlesztettc, noveltc, szaporitotta.
Il harcias, osi vallas heluebe a nyugati szornszcdok krisztusi vallasa Icpett,
A meg akkor kczdetleqes
magyar kultura belekapcsolodott
a nyugateuropai kultura es tarsadalom 'koz6ssegebe,
~el!:!nek' h6sszu
ev-

~

250
szazadokon

keresztiil

vedelrnezoje

lett a keleti, poqaru; rokonok puszszt. Istvan,. az els6 magyar

titasal ellen. E kor WhOse es kepviseloje
kiraly.

Atyjat, Gezat nem hatotta at lelkeben a keresztenuseq,
mert
mint tudjuk, a poqang aldozatokat sern hanyagolta
el;
azonban
fia
Istvan 957 tajan rneqkereszteltetve
val6szinilleg
Promvart,
svab
puspok altal - keresztenu
vallasban
nevelkedett.
l\,\ikor
Geza
halala
utan at!:lja orokebe lepett, belatta, hogy igazi keresztenu Kiraly a kozepkorban csak 32, kit a papa, mint Krisztus helyettese
az egyhazak
vedojenek elismer, szent olajjal folkenet
es megszentelt
koronaval
folckesittet,
mert a kereszteng
kiralusaq
theokratikus
kiralgsaq ; Isten
akaratabol
es neveben uralkodik, Ezt meqertve Istvan fejedelem, Astrik
altal II. Szilveszter papatol koronat keret, A papa elkuldte a koronat
apostoli kereszttel
5; azon
apostoli
kiralqsaqqal,
hogy
a puspokseqet
es az egyhazakat szervezhesse ; egyszersmind
apostoli aldast ktlldott
levelben s a kiralyi cimet, elrendelve a Iolkenest
es koronazast.
E
'koronazas meg is tortent 1000-ben.
Az a korulmenu, hogy a koronaert Istvan a legf6bb, az eg!:lediili erkolcsi tekinteluhez
fordult, elisrnerese
volt annak, - az egykoru
felfoqas szerint - hogy az ifju kiral!:lsag minden mas. allamtol fiiggetlen marad, amely fiiggetlenseg
nelkul az Arpad szerezte
fold
sirja
lett volna a maquarnak, mint volt annul masnak a maquar el6tt.
Tisztan all el6ttiink a magyar
kiralusaq meqalapitojanak
a
(:elja: az Q Iejedelernseqe alatt allo maquarsaqbol es a terulet eg!:leb
Iakoibol eros, kozponti hatalom
vezetesevel
megfeJel6
tarsadalornra
tarnaszkodo es nyugati
kulturaval
taplalkozo
fiiggetlen,
kercszteng
magyar
allarnot a!apitani, melynek kiepitese utodainak lesz gondja es

kotelesscqe.
,
Istvan kiralg a kereszteng vallas buzg6 apostola.
Egymasuh:hl
atakulnak
ki a kiilonb6z6
puspokseqek:
veszprerni,
kalocsai, (ez ut6bbi
rovid id6n beliil ersekseq)
pccsi, vaci,
csanadi, egri; valamint
a
pornpasan
epult bazilikak : puspoki bazilika a rornai
Apulum
romjain,
a regi Sopianae
es Arrabona
heluen a pecsi
es gy6J;i bazilika . szt.
Peter es sztiz Maria tiszteletere. Sz. Maria volt az eszterqorni bazilika
vedoje is, valarnint a vacic es biharie. Volt bazilikaja
a csanadi
es
eqri puspokseqnek
is, az elso szt, G!:lorgy, az ut6bbi olajba
f6tt
szt.
I

jiioo~ tiszteletere

szentelve.
A pannonhalmi,
vasashcqui,
zobori,
zalavari kirill!:ji .apatsaqokon
kiviil folepult meg a bakongbeli
es csanadl:
maqankcqquriak
pedig a tatai es oroszlanosi.
Istvan
boldoqasszonu

ldnily legfenyesebb
epitmenge volt
a Iehervari
bazilika, melget temetkezohelgul
valasztott,
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}\
szt. kinll!:J torvenqkezeseben
es
a tarsadalmi osztalgok kialakltasa^ ^
^ ^
nal is szern el6tt tartotta a keresztenq eszmckhez simhlo erkolcsl ele ..
tet. Biztositja az egyhazi javakat es kiilon egyhazi biraskodast rcndel el;
b6nteti a vasarnapi munkaszunet meqszeqeset es a S2. mise zavarasat ;
a bojtok es a vegso gy6nas elrnaradasat, a hamis eskiit, boszorkanu-

saqot, rontast, merqezest, hamujoslast,
A tarsadalmi
osztaluok ' kialakitasanal
azt valletta, hogy a
szabad alia pot Istennek tetszo es ernberhez leqrneltobb, tehat senkit
scm szabad jogtalanul szolqava tenni.« Mas szolqajat ugyan senki scm
szabadithatja fOl, hacsak meg nem valtja, de a sajat szolqajat mindenkinek joga van folszabaditani.s
A
^ szolqak kedvezo heluzetet mutatja ^
az
is, hogy kir. var, vamJ' Kurtis elere is kerulhettek.
,
Szent Istvan kuzdelmes hadjaratait tartotta
elcte legnagyobb
cselekedeteinek ; a magyar nemzet azonban kulonosen mint boles torvenuhozot tisztelte.
Boles belatasat, iqazsaqszeretetet
a szomszcdos
uralkodok
is
elismertek. A
szavakkal nuilatkozott
felole
^ papa pedig a^ kovetkezo
»£::n csak apostoli vagyok, de 6 rneltan Krisztus apostola=I
Az a par ember pedig, aki 1083~ben S2. Istvan szcntte avatasakor
me'g ernlekezctt ^
ra, .naqgon komolg, nagyon szornoru
embernek
raj^
zolta a nagy kiralyt. Ajkan alig jelent meg rnosolq, - rnondottak s^ area oluan volt, mintha mindiq Krisztus iteloszeke elott allana.
Egy kuzdelmes, szcnvedesekkel, faradalmakkal teli elet gyil~
molcset :^ a^ belsoleq rl.yugodt; viraqzo, keresztenq Magyarorszag
Iennmaradasat szerette volna szt, Istvan biztositani .. Ez volt lcqhobb vagya,
ezert ktizdott annul gonddal, ezt cclozta annui ovintezkedese.
Uralkodasa alatt killonosen viraqzott a Naqqasszong tisztelete.
A kor irGi
szerint e nevet a maquarok »Asszonynak« mondjak s rnikor halljak e
nevet, terdett hajtanak foldre szcqezett szernmel.
Szt. Istvan 1038..ban halt meg, miutan a Naqgasszonu.
oltal-:
rnaba ajanlotta Mag!jawrszagot. F6 tortcneti erderne a kereszteng
erknlcsi alap es kultura meqtererntese
Mag)Jarorszagon, rnelgnek
a j6~
tekonysag hosi g!:jakorlas8.val szent peldat adott es csodas
ernleket
haquott szent »[obb--jaban.
Toth Margii .
\!
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Szuz l\l\a'ria Jezus 'halala utan,
katolikus

[czus anujaro! a Szentiras ig1211 kevesct ir. Pedig minden
sziv szeretettel kutatja, milyen lehetett Szilz M.aria elete.
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haqqornanqok alapjan egy-ket dolgot ohajtok clmondani ^
Egi Anyank
eleterol.
[ezus halala utan -csak Szuz Maria lelkebcn elt a biztos hit,
hogy sz. Fia Ieltarnad. Hiszen 0 [ezus minden szavat megjegyezte es elmejebcn forgatia, meg ^a jovendelescket ^is isrnerte. Alighogy foltarnadott Krisztus, rogton ejjel rneqjelent edes anujanak. Azert nem olvassuk, hogy Szuz Maria kiment a sirhoz a tobbi szt. asszonyokkal.
do
mar akkor boldogan onilt rnegdics6Ult Fianak.
[ezus menuberaeneteleiq bizonuara meg tobbszor lehetett resze
e boldoqsaqban. Ha az apostoIoknak annyiszor megjelent az Ur, akkor
edes }\nyjana,k meg tobbszor. 1\'lenybemenetel utan az apostolok
az
utos6 vacsora terrneben vartak a sz. Lelket Szuz Mariaval. Az egy^
^
haz atqak szerint Szuz }\nyank irnajara nagyobb fokban reszesultek
a
sz. Lelek \kegyelmeiben.
A hithirdetes mcqkezdese es a jeruzsalemi
elsa hitkozseq
rneqalapitasa utan jezus Anujanak sz. Janos apostol misezett naponta
es aldoztatta. A szeretett tanitvanut nern is osztottak
be addig az
apostoli rnunkaba, amig [ezus amjja elt, Hiszen neki legszentebb
kotelesseqe es dicsoseqe volt, hogy [ezus anqjat gondozza.
Hosszabb
ldore 0 nern is tavozhatott [eruzsalembol.
Szuz Maria lelke es peldakepe volt a jeruzsalerni els6 hitkozseqnek, Nerncsak a hivek, hanem az apostolok is tanulni jartak hozza,
& Ur eletet sokban az 6 elbcszelese
alapjan 1rta meg kulonosen sz.
,
Lukacs evanqclista.
Szuz .Maria Sion hegyen Janos-Mark nevu (nem Mark evan- ..
geJista) tanitvanq hazaban lakott egesz Krisztus utan 40-ig. Ezidotajt
erkezett vissza Hispaniabol
[Spangolorszaq) idosb Jakab apostol es
harnarosan vertanusaqot szenvcdett ^
: Heredes husvet elott lefejeztette,
Sz. Janos erre Sziiz Mariat Efczusba vitte, hogy az uldozes
. vihara elol megmentse. De itt csak rovid ideig rnaradt. Visszakivankozott [eruzsalembe, ahol minden sz. Fiara ernlekeztcttc. Vegig jarta a
keresztutat es azon helueket, mehjeket [ezus verevel [eruzsalernben
rncqszentelt. Naprol-napra jobban egett a vagyt61, hogy sz. Fiahoz
juthasson. Isten akaratabol azonban nagy kort crt el, hogy viqasza,
anqja, tanacsadoja Iegyen az apostoloknak, akik mint edes anujukhoz
siettek Szuz Mariahoz.
}\z apostoIok terito utjukon oluan szeretettel
beszeltek
Sztiz
Mariar61, hog!:! a hivek annyira kivankoztak
Szuz Mariahoz,
rnintha
benne jezust latnak, Szent Janos apostolnak irja szent Iqnac antiochiai puspok : hogy Jezus Mariajat lassak, sokan naponta
akarnak tolunk hozzatok sietni. Mikor Areopagi Denes, atheni boles szent Palt61
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meqtudta, hogy meg el [ezus }\nyja, szent Janos apostolhoz sietett,
hogy Szuz Maria latasaban gy6nyorkodhessen.
}\ szent Szfiz egesz
^
lenyenek edesseqe, meltosaqa oluan hatassal volt ^
ra, hoy!:! istenn6nek
hitte es imadta volna, ha rnesteretol, szent Paltol nem kapott volna
oktatast, Kulsejerol leragyogott istenanuai meltosaqa ^
es lelkenek ^
kegyelmes b6seye ugy, hogy puszta rneqlatasa is lecsillapitotta
a belso
kedelqi hullarnzasokat.
Krisztus szuletese utan .58. evben egi kijelentesbol
megtudta
Sztiz Anyank, hogy 15 nap mulva eljut szent Fiahoz.
Ekkor korulbeIiiI 72 eves lehetett. A orornhirt kozolte kedves vedojevel, szent [anos apostollal, aki viszont a hiveknek es az apostoloknak
hozta tudomasara. Mindenki jelen akart lenni. }\z apostolokon kiviil rneqjelentek [Ierotheus, Timet, Oreopaqi, Denes, sok tanitvanu
es sz. asszony.
Dicso kimulasa nqganazon terernben tortent, amelyben ^
az utolso va. esora. A szent pillanatra ugy kesziiltek az apostolok,
mint a legnagyobb unnepre. A termet kivilaqitottak, Iolekesitettek viraqokkal, sot
az agyat is, meluben a szent Sziiz pihent. Ugy alltak korul az Istenanyjat k6nnyez6 szernekkel, mint a gyermekek, kik bucsuzo edes angjuk agyfmal vannak.
Ott fekiidt a szent Sziiz kezebcn a palmaaqqal, meluet megdicsoulesenek jeleul szent Fiatol kapott. 0 vigasztaJta
a szomorkod6
apostolokat es arcarol a tulvilaqi feny tukrozodott
vissza. Augusztus
14 es 15 kozotti ejjelen eljott [ezus szent:AnyjMrt es rnaqaval vitte az
egbe, hogy az angyalok kiralunejava koronazza. Testet pedig harmEd~
napra felramasztotta, hogy ebb en is hasonlitson Ohozza. amint egesz
eleten keresztiil vele egyiitt szenvedett,
mrn,
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. A, katnoliku8 ogynazi uHokkoltoszol rogi iro~almunk~an.
Irta : KEMENY LAsZLO.
[Folutatas.]
A protestantizrnus terfoqlalasa a haromfele
tepett orszaqban
annyira megfepte a kath. egyhilzat, hogy joidore meg vedekezni is elfelejtett. f\ mohacsi katasztr6fa es az ezt koveto fejetlenseq
a legalkalmasabb Idopont volt arra, hogy a protestantizmus
HZ elfasult esiiggedt nernzet koreben nagy hoditasokat tehessen.
El6segitette
ezt a
nemzeti tiyelvnek az Or szoigdletdba tortent befogadasa,
ami ketsegkiviil egyik leqcsabitobb eszkoze volt a teritesnek,
.Hz ujitas lazas tevekenyseggel
mtikodven, nem volt kepes
mindent az uj eszmenek meqfeleloen atalakitani. Kenytelen volt tehat
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- lcqalabb bizonqos rnertekiq ^
a meqlevo katholikus enekkeszletct
is
^
^
felhasznalni ^
es pedig vagy anyagul, arnelubol forditott, vagy rnintakul,
amelyek utan dolgozott. Ez belso es kiils6 ok okra vezetheto
vissza.
»A kozepkori keresztenq lira sokkal meluebb gy6keret vert mar a
nepek sziveben, e szazados es' ezredeve~ hymnuszokban sokkal tobb
kolteszet, az oszinte vallasossaqnak nagyobb ereje, a magasra kifejlett
egyhazi zenebcn tobb szepscq es melyebb ahitat rejlett, minthogy a
reformacio a kolteszcttel es zen eve I csak ugy konngcdcn
szakithatott volna.e"]
De nern csalodunk talan, ha a rcformationak
ezt az cljarasat,
- arneluet kiilonben kezdeiben ritualis szertartasoknal
is alkalrnazott,
^
^
ugy hogy a ket egyhaz istentiszteleteben
eredetilev CSQk a nvetv alkotta a kulonbseqet - taktikai okokra is visszavezethetjuk.
Ilukcpen
tehat mind politikai teren, mind vallasi tekintetben egy kaosz, egy nagy
bizonptalansaq volt az orszaq.
A magyar protestansoknak egyebkent maga Luther adott peldat, midon 1524-ben ,megjelent leqelso enekeskonuveben csak 6 ercdeti I
szerzerncnut nuujtott, mig fl tobbi atvetel.
Csakharnar megindul azonban protestans reszrol ^
a lazas munka.
Megerzi, hogy sajto, iskola es szoszek rnellett egyik leqhatasosabb hodito
fegyver az enek, S mikcnt eszmei terjesztesere
kiilfoldi egyetemeken
tanult mesterekkel es prcdikatorokkal arasztja
121
az orszaqot,
egyik
konuvnuomtato muhelut a rnasik utan allitja fel s igy enekkongvei
kiadasanak sora is rneqindulhat Gdiszecsinek prozaban Iorditott, nehezkes, darabos zsoltaraival, Mig kezdethen szivesen hasznalja fel ^
a katholikus enekkeszletet, most, hogy gyokereit sikeriilt meluen belcereszteni a magyar lclekbe, az egyhazi enekles teren is ccclesia militans«nak mutatkozik s tar9!:l~rt s ihletert az otestamentumhoz fordul, hogy
ezaltal is szernbeheluezkedjek
a katholicizmussal.
Meg a reqi himnuszoknak rovid nuolcas ~lakiat is elhaqgjak s a hosszabb, 12-15 szotagu sorokat hasznaljak, melyeket a dogma es a -polernia hosszu ver-'
sekke dagaszt. S rnivel a sulypont naluk van, terrneszetes,
hogy a
»kornak eqesz lirai terrneset, eqesz irangat a protestans
emJhazi enck
dorninalja. Kivetelt csupan Balossi tesz, de a sem tud rnenekulni kora
es kornuezetes hatasa aI61.«**)
. A katholicizmus, elkabitva a hirtelen es sikeres tarnadastol,
pB;ssziv szercpet jatszik 12 korban. Csak termeszctes
tchat, h09Y i1y
korill11!enyek kozott egyh~zi kolteszete
sern Iejlodhetik.
Nyomtatott
enekeskonuveik nem voltak, a k6zepkori gazdag keszletnek
kell6ke*)
^

Kardos

1:flbert, ^
a XVI, szd. magy.

*) Erdel!li Pal, enekkoJayveinek
18.12, 56. 'I.
.

II

Iirai k01t. Egy. Phil. Kozl. 1883

XVi-; es

XVII. szdban.

Magyar

2. ^
1.
K5nyvszeml~

,

,

255

pen vale) osszegyiijteser6! nem gondoskodtak s igy csak nehanl:l .kezirat es maga a szajhaquornanp tartotta fenn ezeket, Meg 1693-ban
is,
amikor pediq mar a katholikus enekeskonuvek rendszcres
kiadasa 40
eves rnultra tekinthct (Cantus Catholici 1651.) igy
ir
Istvan
^
^ Irtyes
»Sottdri enekei« eloszavaban :^ »Nuorntatott enekeink, f'okepea vasarnapokra es a halottak temctesere sziikebben vannak, hanern nehez rnunkaval es sok fogyatkozassaJ kezrol-kezre rnaradtak es irattak rneq» Ha Illyes igy beszel 1693-ban, mi lehetett rnasfel szazadda!
elotte ? !
Arnikor az eszterqorni ersckseq teruleten az elobbi kor 900
plebanosaval, ^
30 prepostjaval es
^ korulbelul ugyann!:Ji apatjaval szernben
alig talalunk 100 plebanost : amikor a kath. sziil6k kath, iskolak hianuaban protestans iskolakba kcnutelcnek adni gyermekeiket;· ^ -^ akkor
egyaltalim nem csodalhatjuk, ha a protestans enekeskonuvck
a kath.
hiv6k kezcn is rneqfordulnak es a protestans enekek kozul iqen sok
- elsosorban azok, arneluek doqrnaival nem ellenkeztck s arnelueknek
sz6vege es dallama lelkebcn visszhanqot keltett, a katholicizrnus
koreben is meghonosul.
A katholicizmus azonban csakhamar raeszrncl arra a nagy ve^ 010.11Miklos
szelure, amelget rnindezen korUlmeny rnaqaban rejtett. }\z
ersek-prirnas alatt 1560. aprilis 23-an kezd6d6
nagyszombati
zsinat
siet ez irangban intezkedni. }\ »de missae sacrificio« c. .XVI. fejezet
III. §-ban kimondja : »Itern sub qravi poena similiter commitamus: ne
vulgares ullae, aut latinae etiarn cantilenae, praeter
eas, quas ante
^
centum annos, majores nostros certo aprobassc constet :^ aut
praeter
cas, quae prosthaec a nobis fuerint approbatae,
in temp lis rnaxime
.admittantur : ne sub specie pietatis, Hungarus populus,
natura aJioqui
ad divinum culturn propensus, in errores inducatur; sicut, proh dolor!
.fieri nostra aetate in pluribus locis videmus«(:t-), [Uquszinten
sulgos
buntetes terhe alatt tudtul adjuk, hogy: ^ semrnifele kozonseqes,
vagy
akar latin enekck, azokon kiviil, ameluekrol tudvalevo,
hogy oseink
szaz evvel ezelott jovahaqgtak, vagy azokon kivul, arnelueket rni fogunk ezekutan jovahaqpn], a templomokban egyaltalaban meg nern engedtetnek; nehogy az istentiszteletre
kiilonben terrneszetenel
fogva
keszseqes
magyar nep, tevedesekbe kevcrcdjek, ahogy ezt - fajda'lom l :----korunkhan tobb heluen latjuk.) Ugyanazon szinat kisse alabb
a kovetkezo hatarozatot hozza : »Ouapropter ludi maqistri se ipsos
intra terminos, atque can cellos suae ipsorurn vocationis continere studeant. Lutheran orurn autern aliorurnque haereticerurn, quorum sermo,
.*) Peterfy, Sacra Concilia. II. 93. I.
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ut cancer serpit, et ad impietatem multum proficit, dicta, scrpta, libel-los, catechism os, cantiones, conti ones aut alia hujus Iarinae, in scholam
nullo modo adf'erant, aut admlltant : sedd illa tantummod6
tractcnt,
quae jam diu, ab Ecclesia ipsa Catholica, adrnissa et : approbata
dignoscuntur.«*)'
(Arniert is a tanitornesterek
torckedjenek
hivatasuknak
hatarai
les
' korlatai
kozott
maradni.
A
luteranusoknak pedig es mas eretnekeknck, - kiknek beszede, mint a kigy6
mar es az istentelenseqet nagy ban elomozditja' mondasait,
irasait,
k6nyv(dt, hittanalt, enekeit es beszcdeit, vngy mas ily alattornos dolqokat az iskolaba semrni korulmenuek k6z6tt be ne vigyenek s mcq.ne
engedjenek; hanem csak azokat vegyek be" melqek mar a kath, egyhaztol regt61 enqedeluezve es j6v<\hagyva elisrnertetnek.)
E rendelkezesek egyeI6re hiahavaloknak bizonuultak.
1\ pro,..
testantizmus sokkal erosebb volt, a katholicizrnus
meg, 'mindiq sokkal
gyengebb, hogysem az elyen indirekt vedckezcsnek
ke1l6 eredmenue
lehetett volna,
;\
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Macia.
Mint megtestesiUt sZ'epseg vonzod lelkiink. Magassagos eleted
f6Iemel6 rneleqseqe ad szarnuat, Lagy szelloszeru
sirnoqatassal
tereled szivunk.
"
Nagysagaid merhetetlen
meretei eltorpitenek,
de lenyedb61
meqhitt tisztelo bizalorn suqarzik. Gy6ny'6riiseges lelkeddel betelunkes^
edes, tiszta illatu erengeid ellenallhatlarnil lekotnek.
. A veqtelenseq faraszto terein megnyugtat6' oazis es az 6r6kkevalosaq tengerebOI kifakadt ude forras vagy. Nalad pihen'iink, nalad
erosodiink.
Maria! K6zeledben masnak tudjuk magunkat. 'Nagy
meltosagod erzete fog eI minket is. Rosszul esik, hogy eszmengtinktdl
oly
*) P~terf!:l, i. rn, II. 112. 1.

xxv, Cap. Ill. §.
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messze jarunk. Valami belul egyre erdszakol 'ahhoz,
aki ?lyan
szeiiden szep ...
, Rajutunk, hogy hivatasunk nalad tanuljuk meg legszebben, aki
szuz is, anya is voltal. }\zert hirdet teqed boldoqnak minden nemzedek,
Maria! Batoritsd, vedd sziizeinket,
hogy feher' ragyogasod
tiind6k6ijon homlokukon. Oltalmazd, lelkesitsd az cdes angakat, hogy'
bermiik istenanyai meltosaqod szent erzete eljen.
Maria! Orinan -ez egbol mosoluqasoddal uditsd fel az eItikkadt
sziveket. Hiszen nem ismerunk biztosabb rnenedeket, mint a^ ^
te edes
egi lenyed.
"mm.

.......................... __

Vajda

.,.-

_

Janos

.

"'

.._

-

.

primiciajahoz,

Irta : SJ\SHEGYI ERN6 drd.
'Mit ereztetek, volt osztalutarsaim, amikor Iolcsendult
ajI{an a
a Gloria? - Nern azt, hogy 0 valasztotta kozuliink a legjobb reszt ?
Hog!:) neki van koztiink a leqnernesebb hivatasa,
hog!:! 6 lelkeket fog
nevelni, hog!:) 6 olgant fog adni Ielebaratainak, ami az Uristen elott a
legkedvesebb?
- 'Tudatlanokat tanitani a legszentebb nevrc, felenkekct batoritani, csilqqedoket feiemeini, csalodottaknak uj vezercsillaqot
mutatni, ketseqbeescttekct
kibekiteni onmaqukkal, szetronquolt
lelkekbol'lljra egesz cmbert tercrnteni ... -szomoruakat viqasztalni,
a sze, retet ezer csodajaval betolteni kornqezetunket . .. ez al2:, minel tobbet
mar' ember nern adhat,
'
Mi egykor gondtalan 'kis qimnazistak mar hyiIatkozhatl1nk
ig!:). Kozii:liink naqqon sokat olqan helyre allitott a Gondviseles,
ahonnan az cmberi nuornorusaq es gyarlosag minden arnualatat szcmlelhetjiik. Szenvedo lelkck oveznek bennunket.
Ezcknek a szercncsetleneknek sziikseguk yair valamire, szomjuhoznak valami utan, arnit mitalan - rnaqunkenak rnondhatunk. Ez a valami olqan, amibol adhatunk
rnasoknak' is boven, ezzel nernhoqu fogyna, hanem, inkabb,\gyarapodik,
tokelcsedik benniink . . . Csodalatos val ami, uqu-e ? Tudjatok mi ez?
\
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- A szerctet, Ezcknek az ernbereknek csupan Istenre van szuksequk,
mert Istcn a szeretet, Ha 6,t adjuk nekik, a' leqtobbet
tcttuk ; nem
eltunk hiaba.
Talan gondoltatok arra, hogy ti is majd tekintelues allasba kerilltok es lesz alkalmatok - ha mas sal nen:, peldatokkal - irgalmassaqot cselekednetek, Ti, akik tarnrlmanuaitok soran, talan mindrujajan
talalkoztatok mar Istcnnel, lattatok 6t rmiveiben - adjatok 6t rnasok- .
nak is . '.. Nem latjatok, hogy' epednek, hogy' szomjuhoznak
a lelkek? - l\.'\unkasokra nagy szukscq van az Ur szcllojeben.
Hiqujetek
el, .aki. hivatasa rnaqaslatan all, meqtalalja a maga rnunkajat.
Imadkozzatok naponta, hogy sok iluen munkast adjon az Ur
nekunk, konyorogjetek fiatal pasztorunkert is. Ifju lelke telve szep
idealokkal
. . . Csupa era, csupa rnunkakedv
. . .
Imadkozzatok, nehogy. esetleges csalodasok
elvequek rnunkakedvet ; kitartassal,
ferfiasan allja meg helqet ott, ahova Isten rcndelte,
. Menj! Istcn segitsen
utadon!
K6ny6r6gj sokszor
varosunkert is !
* *-

*

Dr. T6th Tihamer.
egyetedti tanar munkat,

»Az Intetliqencla

lelki g0l1dOZ3sa.9'

L. kotet : »Az ifjusag

lclki
14 Kt , II katet:

qondozasa». Masodik, sokban bovitett kiadas. Alapara
»l~ fdn6Uck lelki qondozasa« Alapllira 10 K,
",A maguarorszaqt kath. eg9haz joga vagyonahoz
kularisaclo « Alapara 2'50 K.

es a sze-

»1\z elet ertelme es a sz envedes». Elfoquott.
»/\ I\.ath. Egyhazi Tudosito.«
AI. ara 0'50 K.
8

=De Toestanden in Honqarije.« Holtandiaban
mcqjelent
fuzet
magyar allapotokrol. Elfogyott.
»Levelek Dlakiainrhez.«
Ifjusaqi [eltcrnnevelo
konqvsorozat

g":20

eves ifjaknak:

'

,

1. »}\ tiszta Ierfiusaq.« V- VIII. kiadas.
Megjelent 7 npelvea, AI. ara 7 K,

Marlon

L. 28

2. »Dohal'lyzol«? IV. kiadas, AI. ara 0'80 K
3. »Ne igyaJ 1« IV. kiadas, AI. ara 1 20 K.
4. »1\ miivelt ifju.« I-HI. kisd. Marton L. 18 rajsaval.

rajzaval.

AI

ara

rajzaval.

AI'.

7 Korona.
5

»}\

ara 7 Korona.

jelle mes ifju«. I Ill. kladas,

Marton

L' 23
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6. »}\ vallasos ifju« El6kesziilelben. }\ szerz6mH megrendelve
(Budapest. IV. Papnovelde-u,
7.) 20 szazalek,
tomeg@s rendelesnel
~o szazalek enqedmenu I
'
Ifiusaqunknak
es 8 nevelsknek
a legrneleqebben
ajanljuk
e
gyonyoru

es a szep eletre vezet6

.................................

111 ••

'

miiveket.

'

'

.

11 porciunkulai bucsu nagyszerii keretek kozoU tinneptc- ..
dott Eqerben. Eqesz ejjei Szcntseq-imadas
es 7 sient beszed ,8 delelotli orakig, 1\ nep orlasi szarnban jelent meg, hogy reszt vehessvn
a rendkivirli
bucsuban,
Ez alkalornrnal
nyilt meg a »Ierences
haz«
kegyszer uzlete. E-,-.30 meter hosszu. gyonyoru
freskokkal
ekeskedo
eg!.lemeletes haz hazank e!s6 lelkigyakoriatos haza. Ugy tudjuk, okt,
-4~en avatjak Iel unnepeluesen.
llug. lSi~en a Ierfi konqreqacio es az Urleangok konqrc.gaci6janllk hizos atdozssa.
1l Kath Legeogegylet
'mor:Idott. Mint halliu«,
..............................................

utoda

alelnoki tisztjerdl Vac~i MiMly
Csizmadia Gzirgy fenyl<epesz lesz .
0

le-

_

.

Kaptalanunk

fot. P. Generalis eln6klete
alatt P. Ungvary
hazf5nold)t tarlomanyf6nokU
valasztotta.
P. Venn
Jakab korrnanutanacsos
lett, Eloleptetesehez
qratulalunk,
Ui hclre
Kccskernet. ahol sajat ehajara hitoktato lesz. Szelid,
nuuqod:
termcAntal

gyong!.jt)si

-szete es derus kedelye altalanosan kedveltte tcttek a nep es mfivelt
korok kozott, Nem csoda, ho,gy tavorase altalanos Iajdalrnat
kelt. Uj
milk6desehez Isten aldasat kivanjuk.
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Uj plebanosunk es zardafotJokilnk P. Lombos Laszlo von
jliszbere!1yi h3zf6nok; a szolnokiak elott isrnerds neve. Mar tobbszor
megfordult
nillunk. l\ vihighaboru
idejeben 52. Fold6n jart mint mi szszlenarius. 1\ munka ernsere. l\ jaszberenui ' zardat
rovid I<et evi'
tartezkodasa alatt csaknem teljesen rend be hozta. I\z u] plebanosn8~
tiszteleqtek : 1\ III. rend, a ferfi, leany es ifjusisgi kOAgregaciok es
l<or6k. Hisszuk, hogy vezetese alatt es lelkes munkalkedasavat
Szolnoken tovabb fejl6dik iii szepen megindult hitelet es lassankint
megvalosulnak a szep tervek. A t6bbi Ierences at4ak mind meqmsradtak
regi mfIkcidesi .korilkben. [aszberenui hazf6n6k P. Riba Hugo lett.
Nagyboldogasszony
napja azaz aug. 15 parancsolt iinnep.
EI&ItQ! 14-en szigoru bojt
penteken,
Kenderesen
bucsui szonok P.
~omuald, Fulopszallaseu pediq P. Ponqrac, Aug. 15-en sz. mise lesz.
reggel 6, 7, 8 stb. orakor.
.'
Szt. Istvan napjan (aug. 20.) a hivatalos sz. mise d. e,
9 orakor. t1nnepi szonok dr. 'Toth Tihamer ~gyetemi tanar, Uquanakkor J\bonybaJi bucsu. Kiil6nben sz. Istvan napja egyhazilag
nem
parancsolt iilmep.
Ii fajdalmas

oltarra

szep uj antipendiurnot
es oltarteritot
nem akaro hiviink. Isten fizesse meg.
Jezus Szive oltarat uj szep autipendiurnmal
diszitette
feb
leg~ jamllqr hivo. Ezek szeretik Isten hazat l
\
Naggtemplomllnk freskoit, M.agas Kegyurunk.
a p~nzfigyrniniszter ur engeflely~vel rendbehezzak. Mar keszek is az allvanyolc
Iluenkepen
az 1919. ev rornbolasanak
nuomai teljesen elti:innek
templomunkbol.
Nagy halaval tartozunk czert Berseng Bela penzfigyiQazgat6 urnak, aki oly nagy szeretettel karolta Iel iigyiinket.}\ temp ..
10"11 homlokzata
es a sekrestye is megujul.
Fdt. .Medggessg Ggulat, varosunk szulottet aug. 15-e'n ik1-1;)'111 be a na.:J1::lKalaiplehaniaba.
Gratulalunk
Szentesen lesz a IV. l\lf6ldi Katolikus Naggyfi.les szept. 6,
7. 8·an. aki ,I onejt menni'lielentse be aug.20-ig
a plebanian.
XL Pius papa az tuniszi kath. zarandoklat
Ioqadasa
elkalm'lv/Jl· kiamclte a karthag6i kat. nok keresztenui es szereng
61tozkodeset a nok nuaka es karja a kelloen fedett, amikor
a templomba
lnp.rlI1ek. lsmeteltcn fzlhivta a kereszteng n6ket, hogy a kereszteng
S?flrenj.Jseg jegyebe 1 ki.izdjenek az erkolcstelen divat ellen .
vett 3 rnaqat meqnevezni

.Munkatarsaink

elnezeset

kerjuk,

hogy cikkeiket

a helg-

szuke miatt nem k5z6lhettilk.
Legkozelebb
hezzuk, Tisztelettel
kerjiik
a hatra'ekos e16fizet6ht, hogy et6fizetesilket minel el6bb ujitsak meg.
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Szerk. iizenetek.
Feliilfizettek: Dr, Druga [ozsefne 50.000, Marks Lipot 32,
ezer, Horvath lstvanne 25,000, Eisenkolb Frigyes Szalevenu 22,000,
Szarvak [anosne 21,000, Sipos Orban es
ifj Bodi Istvau 13,000.
^ ^
.Sziisz Iren es Zsernlge Istvanne 12,000, Kleh Gizella 7,000, Szilvassu
Eleonora 6,000, Toth Istvanne 5,000, Pethes Erzsebet 3,000 koronat,
Tebben 2,000 koronat. Halas koszonet.
.oZIT.

Ujsziilottek: Takacs Imre ^
es Illes Maria lanya Maria, Katona
B, Siha [ultanna

fia Belli, Vigh Sandor es Gojzer Margit ]anya Margit.
Gqctvan Bela es Voltinger Lujza fia Erne. Csabai Sandor es Bucsu
Rozalia fia Istvan. Cs. Sebestgen Menyhert es Rakes Erzsebet lanua
Erzsebet, G. Molnar Ferenc es Fekete l\pollonia fia Ferenc. Ecseki
Istvan es Levai Anna lanya Margit, Szoke Antal es Hommer Klar a
fia Miklos. Czigony Gy6rgy ^
es Dora Rozalia langa Mariz. Kalnai San^
dor es Munkacsi Margit lanya Erssebet, Biro Istvan es Vereb~dyi Victoria fia [ozsef. Menyhert Janos es Tassi Apollonla fia Lajos. Caako
Mate es Czak6 [ulianna fia Ferenc .. Prudi Istvan es Hajba Erzsebct
fia Istvan, Demenu Imre es G. Teth Erzsebet langa Erzsebet, Toth Rozalia fia [ossef; BllCSU Istvan es Hoksari Victoria lanya Maria. Hagyli!C
Janos es Hasznos Anna fia [anos, Sipos Sandor es Fekete Roaalis
fia Laszlo. Dobos Laszlo es Dobos [ulianna fia Ferenc. Vale Sandor
es Szarvak Maria fia Sanaor. Csisczli M.ihaly es Szarvak Etel lanya
Erzsebet, Cs. Sebestgen Laszlo Is Szarvak Etel lanya M,argit. Bencsik
Janos es Torok Ver(l)ltika fia Lajos. Kakati Janos es Szabo Anna hlRya
.1\nna. Gajer Jonef es Miskolci Anna fia [ozsef. Pintar Erzsebet fia
Sandor, Kapas Istvan es Bu.bIQS Terezla leanga Maria. ^S. Pap Tamas
es Ecseki Rosalia leanga Erzsebet, Csang] Ferenc es Magyar Erzsebet
fia Ferenc. S. Pap Sandor es L, Molnar Maria fia Sandor. Dinka Istvan es J01:S8 [ulianna fla J6zsef, Szabo Matyas es T. Kovacs Erzsebet
fia Sandor, Fancsali Janos es Pinter Erzsebct leanga Julianna, Gzenge
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^ ^
^ Istvan, Dobos Gyorgy ^
Ist
cs Kovacs Anna fia
es Csontos Erzsebet
^ Biro Anna lean gil Anna. Kocsis Janos es
^
leanga Maria, Tassi Antal es
Equcdi [utianna leanya .'\1eronilul, Kovacs Istvan es Meszaros
Rozalie
fia Janos. Bede Janos es Raqo Erzsebet fia Janos, Vigh Matyas €s
Saqi Apollonia leanua lren, lEcseki Istvan es Kiraly Mafia fia Istvan.
^ Dobo-s Margit leanua
Habel Mat~ils es
Margit, Meszaros
Mlityas
es
Pin
t e r
Rozatia
tla
[anes.
Szabo'
Terezla
leanua
Tereaia, Sagi Janos es Fulop Etel fia Lajos, Rafael
Terezia
leanya
At1;'Il. Gulyas Janos es Paszti Ilona fia Janos, jakus Lajos es MolRar
Erzsebet fia Bela, Horvath Janos es Papp Erzsebet
lanua
Erzsebet,
Horvath Ferenc es
^ Bodzsar [uiianna ie-liBya Mar-git. Katona Istvan es
^
^
^ Sziraki
Ru-:siwyi Rozalia leaaya Rozalia, Ruzsanui
Janos es
[usztiaa
lanua [usztina, Csapo Andras es Takacs [ulianna ie~nya
Anna,
KLi~
czora J~~110S es Palla Anna fin Ferenc, Kertesz Lajos es Nilgy ]uli'-nna ^
fia Lajos, Csabai Janes ^
es Palla Katalin ,lefmya M.aria, Toth
J6zsef' -es Polonul Erzsebet fia ANtal, Ri.l~6czi jozsef
es GrobmauerMargit leanya Mlirgit,
Meszaros
Mihilly es Pillio Borbala
leanga
Margit. Somedi [czsef ^
es Falusi Ilona fia
es
^ [ozsef, Hag!J~ Balazs
^
P~pp Ilona li!ilnya
Fancsali Ferenc es Kalman Viktoria lcanya
l\.'\argit, Ivanyi Laios esSaebadseanasl
1I0na leanqa Ilona, Szalai
[ozsef es Gabo Karolin leanya Ilona. Steinrnuller jozsef es Biro [ulianna
f(a
^ J ozsef., Csontos Mihaly' e;s Kovacs Etelka leanua Etelka. Horvath
Kfi<zlo es Csapo [ullanna iker gyermeke Anna es Maria, S. Pap Fer
rene es Sa9i' Anna fia Antal, Karaszi
Marton es Sisak Ilona leany8
^ Raba},lel{ Erzsebet fia
^ Laszlo, Balazs Gaspar
Li?n\~e, Szabo Lilsz\o es
es Pap Ter:ezi~ leao.ya Anna" Varga [ozsef es Piros Mr:rgit leanua
Margit. Pinter Ferenc es Rigo Erzsebet fill Ferenc. Fekete Andras ^
es
Fekete Er?S~.Bet leanya Viktoria, Rigo Jozsef es Csapo Anna fia [o:~sef, f. Bede Laszlo e~ Dobos Piroska fia Laszlo, Nemeth Janos es
Vigh ,Roz~lia fia jallos, Szava GyorgH es
^ Natzka Lavela leanqa Katalin; Biro' Pa'l es F.
Bede
Marla
leanya
Ilona, Barkat'lU Antal es G~
^
iVloimir J61~n~leanU8 1uli!inna.
'
_
Hazassagot kotottek:
Szundi [anos es Cs. Sebes1yen
Erzsebet, Kratochwill Karoly es Zsida Borbala. Dobos Istvan es Lukacs Rozalia. Bodnar Sandor es God6·Jty J u·lianna. 'Csasz! Laszlo
es
Cs~k Erzsebet. Tajthy Gabor es Csasz.i Erzsebet. Glazer Bela es Kiss.
Erzsebet.
.
M.eghaUak: Kusko Jozsef 1 es feI eves, Fekete ViMeria
" napos. Kisraal M.aria 41 eves" Karaui Lenke 3 het. Szav8
KataBn
.3 h'des. D<ini Maria. 10 h6napos, Feher Magrlolna
10 honapos •.
Szucs Maria 40 eves, KisZeIy Anna 53 eves, CS0rdas Istvan
6 nonapos, Dobos- Janos 73
6 het.
^ eves, S.
^ Papp Sandor ^
^

Auna,
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TELEFON-SzAM: 139-62.
Az 1900. hi

parisi

vllag-,

az ~,lI21.

A nl!lugati ,po I\lAOI .if1f;1!uI6
BUR vasutl ;iO,rnaz" meg,
ilH6hely.

lis 4,9~3-,\fIvl vas- eSi'geplparl kl'alll-

A. B: C. -J. kocsik.

5zames eglJhazl elismerEi levil.

tason aranlJeremmel kltOntet¥e.
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Istentisztel etek.

,~

I. A ferenerendl
1:1) Minden

ph~baniai naggte m ptomban.

: (Vasdrnapi

vasarnap

rend.)
Reggei 6 O. szent beszed.
,. fel 7 o. en ekes szt. mise.
,. Fei 8 c. csendes vag!) enekes szt. mise.
a. e.' 8 o. az elemi iskolak csendes iszt. miseje,
,. 9 o. szent beszed.
" Iel 10 c, enekes szt. mise
a nepert,
»
fel 11 O. a. polqaristak es
tanoncok
csendes szent
mise]e,
»
fel 12 O. csendes szt. mise

szent beszeddel,
b) tlnnepnapokon
reggeI 6 orakor szent beszed helyett. enekes szent mise. a tobbi a vrrsdrnapi rend szerint.
I} Minden vasarnap d. u. .3 orakor litauia. Es pedig:

l-sd vasarn. [ezus szive tiszt.
Il-ik ,. 1 oral szentseqimadas.
III-ik

,.

lorettoi

litania

szilz

Maria tiszteletere
utana szent
Ferenc III. Rendjenck havi gyiilese szent beszeddel..
IV -ik vasarnap loretto! litania s
. utana a Rozsafuzer tarsulatnak
havi gyulese szt. beszeddel.

d} tlnnepnapokon

es esetJeg

V.

d. u . .3 orakor lorettoi
litani a szirz Maria tiszteletere,
e) Minden hetkoznap:
.
Reggel 6 o. esendes v. enekes
vasarnsp

,.
,.

szt. mise.
6. legtobbszor
mise.

fel 7
kes
7 6.
set,

csendes

v.

ene-

eaekes

mise.

,. 8 6.· esendes
szt. mise.

v. enekes

Antal
Minden

mise» ajtatossaqqal.
honap

elsa

pcnt., reggel

fel 7 O. szentseqkivetel enekes
szt. mise es aitatossaqqal.
.
8 a. szt. mise szentseqbetetellel
g) Minden

szornhaton
es iinnep
elotti napokon /d. u, .3 orakor
lorettoi litania szuz Maria tiszteletere, utana gyontatas.

h) Rendes
reggel

Vasaroratot

gyontatas,
aldoztatas .
6 oratol fel 9 oraiq.
es iinnepnap reggel 6
d: e.
oraiq
lehet

to

gyonni.

.

l] l\ betcqek latoqatasat !ehet6leg
a reggel
6 orai szent mise
alatt jelentsek
be kedves
hiveink. r: Vasarcs unnepnapokon
- templomi
gyanta.esok rniatt - a beteqlatoqaMst lehet61eg keruljiik.
Sulyos
betegekhez
baraiikor
megylink.

II. Szolnnk-var! templomban.
vasar- es unnepnap d.
e. 9 6. enekes szent mise szt,

Minden

. . beszeddel.
D. e.. to

csendes

beszeddel

a

szt. mise

szt,

kozepiskolasok

szarnara.
III. Szolnok-gyarvarosi tmpl,
Minden
vasares iinnepnap
d. e. 9 o. enekes szt,' mise
szt, beszeddel.
.
^ orakor loretto! litania
d. u. .3
sziiz Maria tisztelere,
. . Rendkiviili. Rug. 15-en Nagyboldogasszony. Parancsolt iinnep 1\ug.
20-an Sz. Istvan nemzeti unnee. 9 erakor hivatalos istentisztelet.

Szerkesatesert es kiadasert felel6s
r} MiHden
kedden . 8 8. «-szt.
P. Majsai M6r ofm.
- Nyomatott Varga J6zsef kOnyv- es mtiny9mdajaban Szelnok, Gorove-utcl!-

•

HITBUZ6ALMI ES TARSADAlMI LAP SZOLNOKON.
fl. evfolyam

17.

SZ3m

' Szerkesztcse«

Szerkeszti :
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Amikor az isk olak rneqnuilnak, saeat megilletddes
vesz erot rajtunk. Szinte ternplomi- hanqulattal nezztlk HZ
, iskolaba sieto gHerme~eket Hisz az iskola szentelq, abo I
ahitatos qondossaqqal
dolgoznak a java remenyseg,ert.
, , }\ fak adri ru.gyek a tudas, a szeretet es a fegljelem
sugaraib61 fejlodnek. }\ szep k atolikus elet boldoq mosolygasa [atsztk vonasaikon. Onkentelenul
alakulnak
kivul-belul, amig elmejuk vilaqa ontudatossa nem fenyesedik.
Milyen rornbelo hatasokat idez ela az ilyen artat· Ian teremtesekben
az -avatatlan kez. Elterelaeti olgan tajakra, ahol drag,a hitiink elteta ragyogas,! nem vilagit es
kivesznek a j6m~~vak,
melyeket a Szentlelek keresztse,g alk"1mav al lelkiinkbe litetett,
Semmi sem olya,n veszedelmes, mint, az igazi katolikus hit ap_ohiscin.a~ ~lhanyag_olasa. Isten szimon kid a
szfiloket,' menngire oriz,tek' gyenllek~ik ~zi,y,~b;en J,~~us
Krisztust.
.
\
Szii16k I ne .fele.djetef~: a katolikus szijlo .legszigl)l,{l'pb
· HUNGAR!t\E

o

· kotelessege, hogy gyermeket a katolikus gonaalkodd,slJak
meg/elelD iskolaba irassa. .
At •. peldanuollkiut 1500 K. Negy.edevre 9000 K.
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Nerncsak

hite, hanem

is vet, ak i a nevelcsnel.
veszti hitiink, emlhazuni{

gyermeke
boldoqsaga
c;llen
az iskolazrisnal
szem elal

te-

utasitasait.
Mindig. iqaz marad : Amit nem ismerek, ami! nem
szeretek, azt massal se ismertethetem, szerettethetem meg!
mm
......................................

-

_
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.~

ct

_

__
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Naqutemplomunkrol,
Kevescn tudjak; hogy a ferenerendi
templom
a barok stilus
laqszebb
alkotasai
koze tartozik . .A. rmiveszek
csodalkozva
g!~6n!:Jorkodnek benne es azon qondolkoznak,
rnikent Iehctne 1] nagykozonseggel meqismertetni.
Par sorral ~pileser61 @'lIlek(>ziink meg.
1718-ban
Bercczku
Jgnaez schivatali
f6riok
a Tisza
part jam:
szenteluszeru k~polnat epittetett a varban lako fcrenciek
szarnara. }\
kapolnahoz
1736 jun. 6-iln kezdtck meq a mai hajot,
melgnek
falai
meg uqqanazon
ev oktober 9-ig a Wid fDie ertek, Ozv. Szelesi Irnrene szul, Veres Ilona nemcs ur.6 1000 forintot adornanuozott es igy
folytatt{!k a Ialakat 1737 apritis 9-el1. 1742 szept. 19-en fodtek
be a
hajot, }\ koltseqekhcz
Nasz Gyt1rgy 252,forinttal
jarult.

A. halo boltiveit

1744 ben f'ejeztek be .. Ugyan ekkor
vakoltak
be a ternplom kulselet. 10 ablakot lattak el kivulrol
drotos
raccsal.
}\ templorn homlokzatat
egy aile! erneltek, hogy a bolthajtast
rahuzhassak
1745-ben
keszult 121 a hornlokzat rnai alakjaban.
Ekkor
bontottak le a Ialat, mely a kapolnat,
mint szcntelut
a hajotol
elvalasztotta . .A. belso vakclassal
is elkeszultek,
csak
a. korus
maradt
meg
csupaszon,
mert cpitese csak 1748-ban
Iejezodott
be.
Ekkor Hint ki, hogy a szcntelg
nem aranulik
a haiohoz .. 1754
majus 3-an letettek tehat az, uj szeJiltely alapkovet
es 18B8-ban eJ is
keszflltek
vele. ~ haja belsd hossza '37 m. 20 em., szelesseqe
18 m.
20 em. }\z uj szentelu
belso hossza 18 m., 10em., szelesscqe
12 m. E.
szerint tempJomunk
belsd hosszusaqa
55 m. 30 em.
1751-ben

kesztiltek

a korusi

szekck,

1752

tek el a templom alatt a kriptat, rnelu 3 foluasora

rna].

3-im

kezdet-

oszlik. Taiss [ozset-

nek, a zarda szlndlkusanak
(gondnokimak) buzgasaga
eredmenuezte a
kriptat. Halabol a zarda meqcndedte,
hogy
6 es csaladjanak
tagjai

bels temetkezhesscnek.
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1753·ban kcszultek a ternplorn padjai vn'es feny6bol
k6vezes is; a templorn f6bejarata
pedig 175l!·ben

es

1l

l\i-

A szentelu else Iooltara csodaszep
volt. Kronovatter
Gabor
pesti festa er anuozta 1760 nov. 22. ig. J\z oltart 1759~ben csinaltak.
A szent Harornsaq kepet Gergelyi
Ferenc
gyongyosi
fest6 festette.
A f60ltar akkor .1l!OO rajnai forintha keriilt. Ssjnos reg meqsernmisult.
A mostani fO€lltar mar a harrnadik.
Orszaqhiru szoszekunket
is Kronovatter
Gabor arangezta 1759
nov. 9.ig. Ra l\er napra, hov. l l-en beszelt rola eloszor
sz. Marten
napjan Hordes Ferenc abonyi plebanos.
A szoszek
rjtatat
1760-ban
aranuoztak,
Szep tornuunk

kiepitese tartott le~iovabb. 17l!9 aug. 19-en a
zarda tetejere tatornuot epitetrek a 3 uj haranq szarnara. A negyediket, vagyis a vilaqhaboruban
elrekviralt na~JYIHlTi'nqot kcsobb vette a
L
varos. A toronu alapjat 175 ! maio 3-311 tettek Ie. Falai 1758.ban
lettek keszcn. A rnostani sz ep aranuczntt
VOTOS
rez sisakot azonban
csak 1835· ben kapta. Addig zsindclu teta fedte. Homaluossq
Ferenc,
epireszt es acsrnestert dicseri a gyonyorti
toron y sisak, rJ m ely 6990
Iorintba kerult. A gomb es a kercszt arenuczasat
a varos fadezte.,
A tornyot
haranqozok

k6rulvevo

ablakaibol'

nics is 1835-oen IH~szo.lt. Addig
csak a
nuultak ki racsok es az okrol figytelh2k a tuzet.

mm .

.Dolqozo szeretet, [Babona.]
Irta : RJ\DVANSZKY
(Folgtatas).

JOZSEF.
2

Valarnint a termeszetnek lJIeg van a rnaqa Istentol nyert gyogyito ereje, - ugy az imadsaqnak is meg van a maga terrneszetfolotti ereje, arneluet isten adott neki. J\zt mindenki tudja, ha a, napkelte igen hiivos, ,.........
es6t. ha a napnguqta voros, szcles idot varhatunk. Vagy ha a szanto-veto
ember a vetessel
bevarja
holdtoltet,
ezt azert teszi, mert tudja, hogy hamarabb kikel es bujabb lesz a vetese, Ez a terrneszetnek
ereje cs nem babonasaq. De, hog!:) valaki koporsoszcqet
akasszon ii nuakaba fiilbaja ellen, vagy patk6szeget
hurcol jon sargasag ellen, ez nemcsak babona/sag, de nevetscqes ostobasaq.
19azan kiilonos is az ember! Ha bajba keri1l, nem az Istenhez
fordul seqitseqert,
hanern a babonasaqtol
var]a a baj elmulasat, J\vagy
nem nevetseqes-e
az, amikor valaki a jegeso ellen kidobja
ali: utcara,
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vagy az udvarra a siitdlapatot ? Szegeny
sutolapat I Te uqgan nern
foqod a jegesot elallitani soha; de elallithatja azt a terrneszet minden,
hato Istene, ha HO;!.Z8 buzqon imadkoztmk. Babonasaq
az is, mid6n
valahol tuz van a varosban, a babona~ rneqforditja <1:Z asztalt es kenyeret tesz ra, hogy. a tuz a hazat elkerulje.
Hat mit
mondjak ^
a nepunkncl ^
oly annuira
elterjedf babonas
^
Jelfog~sokr61? Hanuszor halljuk : Aki hal labbal kel fel, azt baj ,eri.
A balszern, kez, fii) viszketcse j6 jel, a jobbe rossz. 1\"hal fill csengese j6 hir, a jobbe rossz. Ha a bal' kez viszket, pcnzt kap, ha a jobb,
kiad. Luca napjan varni tiltva van, mert a tuukok tojasa elmarad. Ha a
leanu varras kozben tiivel rneqszurja az ujjat, ugy abban a ruhaban
lesz menngasszoup. Baj eri az utast, ha nqul fut el6tte keresztul
az
uton. Ha a lcanu szcnt Andras napjan , bojtol, kovetkezo
ejjel meqalrnodja, . ki lesz a f,erje. Ha Luca napjan ferfi lep be a hazba, azon
evbcn naQY,szercncse cri a haz nepet, l\ki karacsonu
ejszakajan 01vasztott olrnot hideg vizbe ont, az kiolvaszthatja jovojet,
Ha a talbol
"kifogy az ctel, tiszta id6 lesz. Ha a tiikor. pohar megreped,
kozeli ,
rokon hal meg. Ha az ora szokatlan id6ben iit, vagy ha az ajt6 rnagat61 kinqilik, azt fOSSZ jelnek rnondjak. A. babonas ember meg az
akasztott ember kotclet is szcrencsenek tartja. Hogy egy darab kotel
micsoda szerencset hozhat nem tudom, de az bizonuos,
hogy hoz a '
hohernak, aki uqqancsak szep osszeqet bezsebel
a hiszekeng
emberekt61. Sokan szcrencsetlen napnak tartjak a penteket
es sernmifele
rnunkaba nem fognak e napon es ha kerdezik toluk,
okat adni nem
tudjak. Masok szerencsetlenseqnek
tartjak a 13. szarnot es a vilaqert
Ie nem ulnenek oluan asztalhoz, ahol tizenharman vannak, mert szerintiik egy meghal 'kQzilliik, meg abban az evben. Ez sem egyeb, mint
babonasaq. Vannak sokan, kik tenyerilkb61 jovcndolqetik,
hogy ki
meddig el, En nem a tenyerem rancaitol, sem a kakuk madartol nem ,
kerdem meddig elek, han em rabizom eleternet a j6 Istenre. Ki legjobban tudja, meddig kell elnern, mert 6 az elet es halal Ura. M"isok
ismet biznak a k8jtyavetesben. Pedig ez scm egyeb, mint nevetseqes
babonasaq, M.ert, hogy valaki megunta a lanysagot es szeretne fO'kot6
ala kerii!ni s ak_kor holmi kartyaveto asszonY0khoz, k6boHiganyekho'z
,
forgul, hogy azo~ rnondjak meg a szerencsejet,
akik aztafl husert,
li~ztert; szatonnaert, megnyugtatjak dobog6 szivet, hog-y mal" jon, ha
pleg nem all, talan ide is er iI' v6legenyforma. Gh, de sok£n megjartak
mar HZ ilyen kartyavet6 asszony babonaskodasaival!
'
,

Nehany evvel ezelott beallitoft hozzam e~;1Yj6 or~9 nenike s
~zJ kerde~te tolem:
Hanyadik gYl?rmeke maga B-Z 'ed~s
anyjanak ?
EIs6 - feleltem en es elnevettem magam. - Miert akarja ezt tudni?

- kerdeztern
a nenit. - Hat azert, rnert rnisct akarok szolqaltatni
es
nekem azt kommcndaltak,
hogy egy oluan papnak adjam a miset,
aki
kilencedik gyermeke
az edesanujanak,
mert akkor
roeggy6gyulok.
En aztan meqrnaquaraztarn neki, hogy a mise ervenucsseqe
. nern attol
filgg, ho,9y az anuanak hanuadik
gycnneke,
hanern
felszentelt
pap
veqzi-e ? Hogy ilyen qondolat, kinek az- agyaban szuletett meg, iqazan
nern tudni, de az bizonuos,
hogy ez emJenes kicsufolasa a sz. rniscnek.
De van a mi szolnoki
nepiinknek
meg egy nagy on rossz babonas szokasa,
am it mashol nern tapasztaltarn,
Ha pappal
talalkozik,"

azt szerencsetlcnseqnek

tartja s ezcn babonasaqanak

kilejezest

is ad,

arnikor odadobja a pap utan : "Nem lesz mar· szerencsern
l" Hogy aztan az illeto ncha nagy on mcqjarja
azon nem csodalkozorn.
-;
Mert a pap sem haqqhatia szo nclkul az ilyen tiszteletlen
megjegyzcseket, Masok, hogy eluzzek a pappal valo 'talalkozas
szercncsetlenseqct, - gombostiit
dobnak a pap utan, vagy bluzuk gornbjain
kapkodnak, rnintha nern, volnanak odahaza naluk. - Miert volna az a pap.'
szerencsetlcnseq
barkirc nezve is? Csak azert, rnert hosszu
ruhat visel? Mert irnadkozik minden nap, hogy mindcnkinek
meg
legyen
a
mindcnnapi
kcmjere ?
Oh Szeretet!
Tedd meg kotelesseqedet
es figyelmeztesd
a
nepet, mondjon Ie a babonasaqrol,
rnert az nemcsak
Isten ellen
valo
bun, de elveszti rniatta lelke nuuqalmat
s vele a menuorszaqot,
(Wge.)
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OHOkl{uitoszot fOgl ironalmnI1K~an.

Irta : KEMENY LASZLO.
(Foll1fatas)
A katholiciz-nus

tudaros es szivos harcanak

rcnd-zeres

nieg-

indirasat a Teleqdi Miklos pccsi piispoKlol
1577- ben alapitotr
els6,
kath, konuvnuornda
jelenti.. Az iqazi iavulas aeonaan csak XVII. ' szd •.
elso evtlzedetben
indul rneg Eorqach- csal es Pazmannus).
Pazmahy
jo tanulonak mutatkozott axkor, mikor a protestantizrnust
ugUanazokkal B femJverekl(d
tarnadta es verte meg, ameluekkel
ez a mult SIiH3.zadban diadatmashodott,
Iskolak,
konyvnyorndak
es magyar
nyelvii'
irodalmi miivek ez ek a fegyverek.
Pilzman!) elcinte
inkabb
az esz,
mint a sziv embercnek
bizongult. Naquobb
eredrnenut vart a megm6z6 btzcngiteknktol,
mint az enekelnol
De' clobb-utohb
be kellett
latnia, hogy az eszhez a sziven kcresztul
vis'z a legke'nyelmesebb
ut,
"'

l\ hiv6k kez ebe tehat egy n<lg4 qonddal
1\ell adni.

szerkesztett

en~kesk6nyvet

Ezt a celt iparkodik szolqalni
az 1629. hi okt. 4-en kezd6d6
zsinat hatarozutainak
Ill. fejezere, amikor
a~ IX. §-ban
ekiirja : «h\inthtll9Y pedig hazai SZOkBS
szerint a heszedek
.elott es
utan a kantortanitok
nepies enekeket
enekelnek ; egyik plebanos
se
-snqedie meg, hogy sernrni oluas
We
eneket
enekeljenek,
amelyet
a piispq,ld helqn6k [ova nern haquott. K61elessegeve
teszuk
tchat
a
helunok urnak, hoqy a belatasa
szerint
vegyen
rnaqa
melle
segito
tarsalHlt es valasza ki ezen egyhazme9!~e hasznalatara
HZ
enekeket,
amelgeket
8 nagymelt6sa!ilu
ersek kiadat : mclueken
kiviil masokat ne
~nekeljenek
a temple nb an, se a kormeneteken,
se a bucsuiarasokon.t«
A kivant ercdrncnue ennck az intezkedesnak sem [etentkezett
egyhamar.
Megjelent
uguan mar ebben
az evben
(1629) Becsben
Hainal Matyast61 »Az [ezu« szivet vezet6
szivekkek
aitatosseqara
Szives I(epelfliel Ki Formaltatott : es azokrol valo Elmelkedesekkel
es
Irnadsaqokkal
megh maouaraztatott
konuvechke
...
Vannak az vcqe
fele egynl!hany r2gi es aerates embereknek
Deakbol Magyar
nuelvre
fordetott
Humnusok ... «**) - S 15 ev alalt 3 kladast ert, de keves
(19) es forditott enekeivel
az igenyeket
nem tudta kieleqiteni.
A Lost lmre primes alatt 1638-ban
meqtartott
n~gyszombati
zsinat (J. Caput, X. §.) isrnet f61veti a kerdest : »Nehogy a harnis
es
1eves hittetelek
konkolua
az Ur szantofcldjebe
beiopodzon,
gondoljak
meg a f6tisztelendo
Fopasztor
urak, hogy az ezen a' reszeken
tobbnyire az eretnek
kiinyvek olvasasa es as eretnek enekek altai szokott
16rtenai:
rniert is a legnflgyobb
szorqoskodassal
kcll torekedniok,
bogy a hivo nepet, az ilyen olvasrnanutol
es . enekek
elfoqadasatel
rneqovjak, elejirk tarvan, hogl~ a teves
tiltott
I(onyvek
olvesasa
kikozositest VOH maga utan, Es hogy e teren a visszaelesek
konynuebben meqszunjenek, B· szent zsinat meqbizott egyeseket,
hogy
az
·iI~en enckeket
egybeg~luitsel"
5Z eretnekseq
minden foltjatill meqtisztitsak es kinuomassak
« (Forditas] ***)
E rendelkezes
iqazolia,
mily e~et6en sztikseqes volt mar ekkor egy rendszcres. eyyontetii·'$
minden idegen iztol mentes
katholikus enekes konuvne« a forgalomba
hoaatala.
Ez az ida is megjott. 1651-ben megjelent
az elsa,
bivatalos
kath. enekgyijjter.nen~
ciroe: »Csntus
Catholici Regi es Uj
DeiIk es
Magyar }\iitatos EgLJhazi Enekek es Lileniak:
Kikkl'l 8 Kereszt!-jenek

egYhazmegl.)ei

es

.

*) peterfi. i.

.

m. II. 244. I.

**) Szab6 [{aroly, Regi Magyar Konyvtar I. 576.
***) Peterfi,

i. m. II.

595. I.

SZ.

\
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es%tendo altf1' valo Templorni Solluuitasokban,
Processiokban
e.s egyeb
ajtatassago'<h;m
szoktak elni: M.ost uionnan {'gybeszedettek
I1s a Keresztllene'm2k
Lelkei epuletekre
es viqasztalasokra
kibotsattattak « l\
gyiijfemeny Kisdi Benedek
egri pirspoknek
koltseg~n jelent
meg s
neki ^
is van aianlva. Szerz6je allitolaq Ragyoczi Peter egri kanonok.
A k6nyv terjedelme 269 lap. Tartalmaz
adventi, karacsonui,
ujevl
es
vizkereszti. rJI,~yb{)jtt, husveti es piinkosdi
enekeket. Vannak
benne
tovabba az Oltariszentseqrol,
SZU7. M.aricirnl es szentekrol
SZQlo e.nekek, asonkivul zsoltarok, 1\ii16nfeJe alkalomra szolo Iitaniak,
A 256^
269. !apig terjedo fUggelekben pedig »egynehany kesebre 6sSZVI szedett es Magyarra
forditott Enekek.«
}\ Cantus Catholici- nek nagLJ hatasa volt. 1\z egyhaz,
8 f6megqy6z6dol1 08g)4 fontossaqarol s aldozatokat
nem
klrnelve
lehetove tettek, hogy most Ids rneqszakitasokkal
majdnem minden evben meqielenjek egy-egy enek=skonuv.
pspsaq

1672-ben

ersek

rendeletere

Naqqszornbatban
Szclepcsenui
Gyorg.lj
uira rnegjeient egy enel<eskonyv.****)

esztergomi

1774·ben Kassan lat napvilaqot
a Szegedi Lenart-Iele
Cantus
Catholici, arnelu mar nagy haladast rnutat 11Z elsdvel szernben. A gyiijta
dolqa itt hatarozottan konnuebb
volt, mint az els6 C. C szerzojee,
Ez toretlen
.uton [art, mig arnaz elott mar egy rendezett eriekkesalet
^
allott. Teriedelme 560 lap.
_/"

Egy e» rnulva (1675) Szelepcsenyi Gy6rg~J eszterqomi
ersek
koltseqcn jelent meg Naqqszombatban
a C. Cr-nek -u]. mas tobb
szep enekekket meqszaporitott=
kiadasa, Terjcdelme 297 lap.
Uquanezcn
evben jelent meg uquancsak
Naquszombatban,
=Peduai Szent Antal Solosmaja, elelenek es Csuda
Tetcleinek
rovid
sommabsn
foglaJtatott leirasaval. sok szep imadsaqokkal
es soltarokkal ... «, ~ mclunek elsa kiadasa 1662· bol valo, l\ 233 lapra terjed6 leis konyv Szent Antal eleten ^
s ^
a hozza intezendo irnsdsaqokcn
kiviil neh{iIl!J hirnnust es zsoltart,
azonkivul
Sztiz Mariahoz
szolo

irnakat

es

a lorett6i

litaniat

tartalmazza.

****) Szabo Karoly. R. M. K. 1141.
••••••••••••••

0'

(Folytatjuk.)
SZ •

.

Legszebb apostolkodas [o katolikus lapok
es konuvek terjesztese,
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Ami igazi katoUkusa tesz,
/'

>Nincs namlobb
rne1u as?:

meriti

hatalom
lapiaHwzik.

atdozasbol

a t():d6n, mint
dolgos

if

isteni

<1,"-

szivu

szer·etet.

kn.lolil<U8

inl'len

hit"t, oszt(Yn'7Qsltit Neni csoda, nO'J!j ilL; eqnhaz kezct~tt61 fogva oluan nagq sul!Jt fe!dci{'lt (l 'sz, aldozasra, Sot O'iZ igazi !tutolikussaq jelenek vatte.
€rejet,

Mar ^
az

A.postO!OK

hsnqoztaria,

cseiel\edeie

egy szivuk; eQl) le lkuk volt, mert mindcnnsp
kenyerloresben,

vagyis

E jo
es buzqo
^
^ ^
az elsa
loknal

harem
meg

(1

S2021Jd

IV.

napi

szokas
hoseit.

er0bb kezdett
(i-379) idcjeben

doztak,

SZ.

de mar

ITthe

f{i)2bcm

szokasbot

,!'JJdoztaY.

naponta,

kirnenni

a hive!{wzk
^
resztve!te~ 1!1;

aldoztak:

nevettc ^
S7.. ]usztin
essz.^
^
Nuuqaten
a romalaknal

is annuiszor
me9haligaltak. sokan

Keleten
Nagy ^
5Z. VazJ,
sz, at yak

sz.

szasadban

a S2 miser

ahangszor

n

!logy

kiturtnen

Ciprian

szerint

es a span yo-

a

keresztcl'l!J.ek'

iria S2

a napi

sz.

[eromos.

aldozas,

h'\tt'<\l1hint Icqalabb ,meg. negyszer
at^
Atha.naz,· aranqszaju Sz. [anos es a tobbi
goro§'

panaszkodnak,

hO!Jll <1 gqakori

aldozas

letuno

h~!ben. »Hiaba

,a rnindennapi aldozat, a nivor senki sines, aki aldozzon.«
sz. [anos konstantinapoh.i
puspok
panaszs.
,

Arf.l!1~szaju

. Miiior (I^ buzgo'1ig^ Nuuqaton
Iank adni kezdett. egyhazi forveny' .
hatarozta meg, hO~jU a viltigial< lenalabb vasarnapokon
es 8 naqqobb
iinnepeken
aldozzanak. Ez a hatarozat
l-1f2s6bb inxabb
csak silrget6~
buzdito jelleqet 6116t1, de ercdrnenu nelldl1. Az aqathai
zsinat
szerint
(506· ban) lcqalabb karacsonu, husvct (>s punHlsd napiau aldozzanak
a
hivek es »akik ezeken
sal( katolikusoknak.«

(8Z unnep cken]

nern

aldoznak,

azokat

ne . tart-

A kozepkorban
meg szigorubb
intezkcdes
kellett. A IV. Jaterani (1215) zsinat elrendeite
kikoz ositcs
terhe
alatt,
homi minden
eszevel el6 katotikus evenklnt egljszer okvetlen meqqyonjon
es husvet tajilri mcqaldozzon. Aid meg ezt is elhanuaqol]a, ne enqcdjek be
a fernplornba es halala utan nc resz esuljon epyhazi temetesben. ~ kl-

kozosites buntetese mar nines meg a husvcti 9yemis es aldozas elha-·
n~agololrp., de azert sulyos biint kovetuek el es kiteszik
maqukat
a
hitbeli meggyongillis
veszedelmenek.

P. trieuti zsinat Isten irqalmara ..keri a hiveket, l_Iogy ol~
hittel, imadassal es ahitatos szeretettel tiszteljek az Ottariszentseg:e1'; liogy ad'
^ a^ termeszelfeletti ken~leret gyakran magukhoz vehessek~
eros

Mashol

buzdit,

a hivek

is.

hogy

Hiszen'

neesak

napomkint

p8P aldozzon
S2. mise k6zben,
hanetn,
hib'8zunk, n"aponlf'iht'szorulullk
orvossagra~

1:1
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Barcsak
ben egllanlnt

lanqot

Ioqna

az eqbol

es tapasztalhatnank,

melysegei, boldog
nak meg.
Aki szcreti [ezusr,
csod1-is

•••••••••••••••••

tavlatai

quakran,

Ierfiak-nok

8

vallas cdes
pitlanataiban

hogy
a szerrt

tilz
katolikus

sldozas

ontudatosan

_••••••••••••••••••••

1.(

hozott

e •••••

szrve-

~s atdozatosan

oromei
nqil-

aldozik .

~•••••••..............................

lO cocs embce,

Milldent

szamokba
Ioqlalnak
mar. Erdekesen
szamitottak
ki,
az ember 70 eves koraiq. Lassuk csak,
25 eviq doigozik. 20 evig alszik, 7 es tel evig szorakozik,
6
es fel evig setal, 2 es fel eviq tetlenkedik,
2 es Iel evig reudezi kulsejet [toilette], ha nern no! 2 c2vig eszik, 1 evig oltozik. 9 h6napig
mosakodik, 9 honapiq var a kiszclqalasra.
7 honapiq
borotvalkozik.
5 honapiq telef'onal: es ha postas ? 4 honapiq az orrat fujja, 2 honanapiq Ioqat tisztitja.
Egy ev alatt 96,OOO.000-szo,r nyitjuk
es csukjuk
szernimket,
mivel

tolti idejet

es 11.800,000

szavat

mondunk.

Kerdes meg: 70 eves ember hanuszor
gyent
es
aldozott ?
Mennyi ideig imadkozott ? Han~ 6nH taltott lsten szolqalataban ? H~ny
eren!lt gyalwro!t?
Menn~li ideig orizte meg a megszentel6 rnalzsztot?
Van-e erderne az orok eietre?

...................................... "

.

,

7-\KiK fe{nek.
Amint a gyonge szem fel a vilaqossaqtol,
ugy irtoznak e~mesek a val6di elett61. Pedig ha bele allaaanak,
fide kedves _egyenisegilk boldoq feszket tercrnthetne.
Vannak, akik a fel(ete foltokt61 ijednek meg. AlBt hiszik,
viragos fik arnuekaban lehet megpihenni.
Az igaz, az Jenne

a

cs·a~
leg-

214

eszrnenuibb. De meg a Ieher mez6kb61 is kiverooik
itt-ott egy-egy
feketel6 pont. Az embernek gyarlosag a neve. Csak az boldogul a f5!don meg 320n tul is, akl a g.nlarl6saggal osszebaratkozik es meg sern
baratkozlk. Elviseli, hogy fOlemelje.
Masok meg valosaqqal Isten. tervei ellen hadakoznak.
Saentebbek akarnak lenni, mint az J\lkot6, Feledik, hogy IlZ ernberi nem
rD6i aerendezesen alapsztk a me leg csaladi elet, Meg aztan minden
karnak, hivatasnak
meg van 8 maga kotelessege,
cilja. Es any":
nyira ertexes mindenki, arnilgen szent qondolkodassal es szereto odaadassa: torekszlk hivatasaban Istcn godolatait
nerncsak meqlatni,
ha^
nem meg is valosltani.

Gyavasaggal
se kezdhetiink
semmit, Minden oiyan kedves
es
szemlinkben,
arnermul. kuzdelernhe,
turelesahe keriilt. AZQk ismerik az unalmat, akik kertilik az onfelaldozo
eletet, Erdernes elhagyni a csendes szobat is, ha abbol a sels61< cdes csondje szarmazik.
Senki se feledje. hogy a holdoqsaq tuskes, gor@ng~Jos uton halad, de
8 lelkek szcpseqes,
szeretc5 osszhanqiatol viraqossa valhat,
Vannak gerlek, akik azt hiszik, hogy csak egy fan, rakhatnak
feszket es ha HZ kid61t vag'!:! ra nern szallhatnak, mar csak HZ ures,
kielten barlanq tatonq felejiik. So~at kibir a^ sziv csak a^ kepzelet fole
emelkedjen. Sokszor a zuzo-tordelo
vihar hozza a legaldasosabb
esot,
Nines seb, melqik'be ne 9yogyulna, ha akarjuk,
Ne az elet nehezseqcin
torjilk
Iejunket,
harlem rneqoldasain
erh!kes

V 81'1l1ak.akik Iampaval

keresik az

eieten

a f'oltokat,
hog!:) elkeseredaz egen es orokl(€valosag
Folfele a szernmekkel l Akik
eszmenuiseqet szamitasaikbol
kikapcsollak,

hessenek, Mintha bizorn; nap nem sutne
. nern raqgoqna be egunk rnesszi tavlatait.
csak ^
I:) foldet

ne varjak

latjak

a biztos

^
es
revet

HZ

. . .

rnm.

Amit?ol 16 sokat gondolko~ni.
A mayyar gyermekekrlel<, tehetsaqeknek
az a szerencsetlcnseqe,
hogy nern kerulnek B nekik megfelel6 helyre. Igy azutan elkallodnak,
pangnak, kedv nelkiil viselik az eletet, mintha minden pillanatban sza. badulni akarnanak t6le.
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Ebben nagyreszt a szul6k is hibasak, his zen naQyzasi hobertjukban ti9bbnyire olgan terekre iranyitjak gyermekeik
figyelmet, ahol
ritk_a boldogulnak. Meg azutan edes-keves goudot forditanak gyermekeik
Iftegfigyelesere is. Pepiq a l'lyil6 kis teremtesek mind kiilon vilaqot alkotnak.

Sajat helyere csak akkor kerulhet valaki, ha tudja, mi uekivale.
Pici koratol vele a sziiJ6. Neki kellene e kerdesben eliqazitania a tlito /azot, Menyit seqithetne gyermekenek HZ a sziilo, aid nerncssk szeret6 hanem figyel6 szemmel is kiserne fejl6d6' cscmetejenek
minden
,bajlamat, tulaidonsaqat, szorakozasat, erdek 16deset'
Keves

gyermekeiRkert

irnadkozni, veliik egg!!Jitt kell erezntink,
gondo'lkoznunk. szinte feil6dniink is. Igy marad nuitott szlvuk es oda
nekiink barmikor szabad Iesz a beiarat, Ilyen szempontbol
ne csak
szulel«, haaern majd azt mondom: megerto jobarataik is legyiink
annelkit. hogy elfeledkeznenk
sziil6i mivoltunkrol,
l\mikor iskclaztatjuk
gyermekeinket, ne a sajat hiusaqunk, hanem az 6 erdekuk, boldoqulasuk
legyen a foce!. A nuiveltseq
nagy
kincs, arnde nem minden. Sot I sokszor az elegadetlenseg ferrasa, mert
fJagyobb igenyiive tehet, mint ameddiq er takaronk,
Amikor
visszakozni kelt kedvesen
kialmodott
taiakrel,
az semmikep se a bol, doqsaq utja
'Az iparos, a keresked6
a szabad p~lyal'l kiizkOd6 ember nem
eszmenue nepunknek,
hanern csak azok a terek, ahol »ur« lehet a Iia, Pedig az az ur, akinek van a tejbe mit apritania es onrnaqanak ural, a rnfiI
veltseggel pediC{ szeppe, nernesse, katolikussa teszi eletet,
I\ munka szent I dolog. Raepiil csaladi, es hazal boldoqsaqunk
nagysagunk.
1:\z igazi ororn fomisH, hogy tehetsegiinket:ervenyesithetiiik
es erezzUk nem hiaba eltunk, Istenadta testi-Ielki kepessegeinket t0rekedjiink foldi es orok boldoqsaqunk
erdekeben gyi.imolcsozt~tni. Ez a
I,egedesebb cram.

:..::.!:..:
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....,
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cselekszik, ha a

(:::KA. THOLIKUS

E''''I.L 'E 1'"1""

minden saamat megve~zi es olvassa.
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1l harmadrend
uj iqazqatoja P. Lombos Laszlo, az uj hazIonok. Folvetelert hozza kell Iordulni,
A ferfi kongregaci6
gyiHesei szcpt, t-en es is-en
lesznek. A konqreqacioba jelentkezes vagy irasban tortenik, vagy a gyiilesek alkalmaval folfektetett iven. Folveszunk minden komolu
katolikus ferfit, aki rneri katolikus vallasat elrneletileq es .gyakorlatilag
is
megvallani es orul, h09!] Sziiz Anyank gyerm(>ke lehet,
A prezesek ,es tanacsok szeretettel figyelrneztetik a kongreganista testvereket, hogy el ne Ieledjek szunidei tavolmaradasukat
igazolni. Es ha innen tavoznak, jelentkezzenek
itt is, meg az ottani
konqreqacional is. Ha uj tartozkodasi heJyukon nines kongregaci6,~ug!:J
kotelesek fonttartani erintkezesukct
az ittcni konqreqacioval
vagy a.
leqkozelebbivel leqalabb a -renovo= rnequjitasa altal. J\. havi gyonas.
mindeniitt kotelezo,
1i kath, Legenyegylet
uj vilaqi ~noke P. Lombos Laszlo
hazfonok-plebanos,
rnasodelnoke P. Raffinszky Rornuald cs alelnoke
Csizmadia Gyorgy fenykepesz lett. J\dja Isten, hogg a nagy terveket
sikeruljon meqvalositaniok l Szept. l-en este 8 orakor a Legenyegylet
a Ker. partban isrnerkedesi vacsorat tart, rnelgre tisztelettel meghivja a
Legel1yegylet joakaroit is a Vezetoseq .
.R Vaczi egyhazmeglle t<hvenyeibol:
189. §. 1.}\ ple-·
banosok kotelesseqc orkodni, hogy kantorvalasztas alkalmaval kortes-'
kedes, etetes, ltatas, a tobbi palyiizo lekicsinulese stb. elo ne forduljon. Valasztas elott a paluazok probacneklese es orqonalasa
megen-·
qedtetik, de szigoruan tilos ezt az istentisztelet
kereteben
veqezni.,
2. A pahjazok figyelmeztetendok, hogy az 1. pontban foglaJtak megsertese a valasztas meqsernmisiteset vonja maga utan, 191. §. A kantor a valasztas jovahaqgasa utan akkor lep javadalmaba,
arnikor a,
plebanos kezebe a hitvallast es eskiit unnepeluesenIeteszi.

Szerk. uzenetek.,
FeHilflzettek:

Magyar!:! Guu.ane
7000
K,
Horvatie
Ant,ll es Ecseki LiI'zlo' 6000 K. Halas koszonet. Tobbeknek: Mi is
!1<.194011
ohaitius, hugy leanyaink nevelese kedvea I'loverek kezebe keriilji1n. Hiszen ;;,wduntalan
tapaszruljuk
lea!)llainlwn:.
a sz,erenijseg.
egyszeriiseg es igazi vatlasossag
hianuat. V (l1I8Si, hitvedclmi,
liturqiai
[szertartastani] stb. kerdesekre szIvesen valaszoluak, Kiilonben a vasaruaai fil 12-e~ "?:. n,j'cn lllO:·t iT'en 1:1 SZ, mise szertertasairo!
szo-·
I,ot! 5Z.
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1l fiatal a\yak aug. 25-enGyongyoson vizsqaztak 15-en. Ez
a vizsga a folszenteles titan 5 evig kotclezo.
Szept. 3~aH d. u. 3 orakor tartjak meg a paluazo kantorok
probaikat a nagytemplomban. Utana a varosi testulet katolikus
tagjai
'Nogall Laszlo esperes-plebanos,
a kantorvalasztas
puspoki biztosa
elnoklete alatt a zeneszakertok javaslata alapjan ebedlonkbcn
rneqejfik a valasztast. Valaszthatok a kovetkezok : Dubrovai Laszlo, Lupkovics Laszlo, Oresko Dczso. Baranuai Ferenc, Szabo Janos es
Bosnyak Istvan. Erpsen hissziik, hog,y a varos atyak szavazatukat arra
adjak, akinek a hangja es jateka a legjobb, barkinek is hivjak, Ez ko20S erdekiink es kotelesscqunk .
.a rekasi hatar fele eso foldekre ujra visszakeriil Sziiz
Maria szobra, Szept 8-im d. u. 3. .orakor aldjuk meg a mcqujitott
szobrot egyik jambor csalad 5 holdas birtokan. Eddig a sz616i kapolnaban talalt menedeket, mert el6bbi qazdaja nero akarta qondjat viselni.
Ez I!? jo jel, hogy aldozatosabbak hive ink.
11 Rakoct.ii
buesu szept. 13-an lesz; inn en kormenetileq
megyiink. Az indulas idcjet a templornba hirdetjiik.
A polgari fiuiskola szept. 3-an d. e. g 6rakor tartja a Veni Sane'tet a nagytemplomban. -A polqari leanuiskola szept. 3-im d. e. 9 orakor jon sz. rnisere es Veni Sanctera. ~A tanonciskolak fiu es leany
-tanuloi szarnara szept. 8-an, Kisasszony napjan d. e. Iel 11 6rakor
lesz a Veni. Sande. -A' f6gimnazium es a fels6 kereskedelrni . iskola
Veni Sancteja a Varban lesz szept. Li-en 10 orakor. -Az elemi iskolak
szept 9-en d. e. 8 orakor jonnek sz. misere, hogy evi rnunkajukra
Isten aldasat kerjek, -A Mav. miihely tanoncai szept 7-en d. e. 9
-orakor, -A Konstantin iskola SZI2Pt. lO-en d. e. 8 orai sz. misen
.irnadkozik a Szcntlelekhez egi seqetseqert,
'
(
Ezuton ujoJag nuornatekosan figye!mez~etji1k a szuldket, hogy
i}yermekeiket katolikus, vagy allami iskelaba Irassak, kiilonben ok is
'9yermekeik egytHizi buntetesnek teszrk ki magukat.
Kisasszony' iiuuepe [szcpt, 8) eltoriilt unnep. Sziiz Maria
-sziileleset ilnn,epJi az e,,,,yhaz. Saiilei sz: Joachim es sz. Aroma voltak.
:~:zent gy~rD!.~kjj~et csak hosszas imadslig utan e.16rehal.l~dott korban
kaptak Istentnl .
.sziiz A\.a.ri.ane~~r;tek iinnepe szeptember 12-ett. Boldoqok,
akiknek nerncsak ajkan, hsaem sziveaen is. otthonos Szuz ~ar'i~ neve.
:Sziiz }\ngank leqszebb tisztele;te tinnepein meggy0Jl.ni es meqaldoeni,
, SZ0nt K'er.eszt(.~ohBagasztartasaDak iinnlep~ sZlptember
-14...ere. Chosmas ,p~r~s:f;JkinHy He!fa"kliMS ,csaszarna~
visszaadta
8Z
elrabloit sq. Keresztc!t, UJ,elyet a buzg6 cS,aszar sajat v811an vitt fel a
:Klilvaria hegyer~. D~ ko:?b~n. til h,gy ip,p,ana.l mega~adt ~s csak akkor tUdQtt tovabb haladni, amidon Zac'l'iarias jeruzsalemi piisp6k t8ifIDCSara mezitla'b, munkb ruhilban folytatta I,Itjat.
Els'(i p6ntek szeptember 4-'en 'Iesz. Ellie feledjiik a' kllencedet.
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UjsziiloUek.
Varga Istvan es Pap Rozalia lan!J8 Jre~. TOUl
Andras es Vale Maria lanya Eszter,
Kercsztenq
Andras ~s Saghr
Maria fia Sandor,
Bede Istvan es Matyas Rozella lanYRI :Gizella.
Rildcsi Rozalia fia Janos. Kt:ojtila Janos es Szaraz Margit fia Istvan.
Vaczi Ferenc es Kocsis"Maria fis Tibor. Szathmari
Sandor es R~d6
LUjz8 lan~1l Lujza. Kis
^ Imre es
^ Routt) Mal'git h'iI1Y8 l\(iarqit, 300s
Istvan es Sari Apollonia
lanya Mlllrgit. Szudi Matyas
es Balazs
julianna limya, jullanna. Ptilir.Iiois Kalman ^
es Dobos' Maria
l1imya Ilona"
Csapo Laszlo es Leval M.argit fia Ferenc, Planicska Ferenc es Mezei.
^ Istvan, Falusi Istvan es
^ Nagy Maria lanya Maria. Dobos
Maria fis
Sandor 'es Balogh MarJia lanya [ulianna. Racz J ulianna Iia Bela, Pasz,or
T".r~zia lanya Terezia, Straub Sandor . es Kucsoi a Erzsebet
1/lllya
Marta. Ondo Istvan ^
es Bohacs Erzsebet ^
fia Istvan, [uhasz Al1dni~. ^
es
Toth Hozalia Ianpa Rezalta.
Szalai Istvan es Debrcceni
Ilona fie
^ Vale [olan Iia
^ L8jOS. Berta MIha!y es
^ HlIjdll.
Ferenc. Dobos [ozsef es
Erzsenet fta. Lajes. S, Varga Sandor es Varga Piroska ial1tFl Piroska
Fefuer'l.{almim es Kinl11l [ulianna fia KaJrnlm. Csapo Geza es' Galles
Margit Iia Geza. Horvath GyQrgy es Herbszt Margit l1itnY3 Iren. Mat!jUS Mih81!J ~s T'asi ,Maria ,fia Erno, Kovacs [ozsef
es Bede
.lit\ilria
fia [oasef, Horvath Ferenc es G. MolfHlf A{HJ<'Ifia Istvan, Palla Illes
es Vilg6 Ilona I~nya Ilona. Szucs KarollJ es Burian Szerenafia Ka,rofy.
Nh~szarr)s Laszle es Kelemen Katalin fia Laszlo.
'
fIazassagot'
IdHottek. Balogh. Ferenc ~s Wagner
Easzeset
Na_gy Feren es Timon
M~ria,. Buzas
Imre es
Kalman' -Rozalia,
Feher Laszlo es IVincze Borbala, Szathraari Istvan es Varga Erzsebet,
Ber [ozsef es Szabo julianne. Szudi [aaos es MadIa Ilena,
Sandor
[ozsef ^
es Szintal Mar.git, Dobos. Istvim' ^
es Pinter Ilona ... Palla Ferenc
es Illes Juliabna, Si~on Istvaa , es Bagi Anna.
"
.
•

!

,

.
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. Meglialtak.

Miiria 55, e,ves, Kallai [anos 'f! honapos .
. Szoke. Ferenc 19 eves, Ronto Pal"6 eves, Zsemlye
Istvan 67 ev.es,
,MoIMr Margit 10 honapos. Aezel Jozsef 29 eves, ~ato Glzella .110
.honapos, -Mertan Imre 5 eves, Kun Maria':3 honapos;
.
Nemeth

~...-.-.........~~~~-"'~.-Kerjiik
hdtratekos. dijak fizeteset,
\

a

fennakaddst

ne' szenvedien. ·

"

~Qgy

a lap

megjele"nese

. \

,

es

Oleson

.izlesesen

'es mindennemii

egyhazi

.~
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------------------------------VARGA JOZ5EF
villanyerore

berendezett
ngomdaja keszit

konyv-

S z o I n 0 k 0 n,

Ditlamos st;eveleseke.t esfanttasok.at gyotlsan es pontosarv
eS'2.ko~o l sso lid aeak mcllett
saecclo, Deneb- utca 2385. S~
Ug~anott i~s.6b=lmpak. es
csttlasok kaphatok.
~D:mntmt
~~:trlO."{~

HARAN6-ERCONTOOE, HARAN6FELSZERELES
-HARAN6LAB6Y AR

ES

BUDAPEST, VI., FRAN6EPAN~·UTCA 77. SZ.
(sAJA T HAzABAN)

A nyugati

p. u.-tOl

BUR vasuti

"Ornaz"

TELEFON-szAM:

139-62.

indul6
meg-

Az 1900. evl parlsl

tasen aranlleremmel

al16hely.

Szamos egllhazl

A. B. C. J. kocsik.

_en'

eMAH

vllag-,

es 1928. ev! vas- 9S geplparl

+Hi."

az·1921.
kialll·

kitilntetve.

ellsmer6

level. .
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Istentisjjeletek,
I. II Ierenereadt pl{~b,an'iain aggtemplomban,

a) Mihden

vasarnap

: (Vasdrnapi

rends.
6 6. szcnt beszed.
»
fel 7 6. enekes szt. mise.
»
fel 8 o. csendes
ene. kes szt. mise.
fa. e. 8 6. 3Z elemi' iskolak csen, des szt. rniseje.
»
9 6. szcnt beszed.
,. Iel 10 o, enekes szt. mise
a nepcrt.
,. fel 11 O. a polqaristak es
tenoncek cscndes szent
I
mise]e.
,. fel 12 O. cscndes
szt, mise
Reggel

vagy

szent beszeddel.

sdrnapi rend, szerint. '
.

Minden vasarnap
d. u. 3 orakor litania. Es pedig:

I-s6 vasarn,
Il-ik
III-ik

[ezus szive

tiszt,

oral szentseqimadas,
»
lorettoi
lltania
sztiz
Maria tiszteletere
utana
szent
Ferenc III. Rendjenek havi gyuJ;ese szent beszeddel,

»1

IV-lk vasarnap loretto! litania s
utana a Razsafiizer tarsulatnak
havi gyriese szt. beszeddel,
,Il) t1nnepnapokon es esetJeg V.
vasamap d. u. 3 oraker 'Ior,ettai
litani a sziiz .Maria tisz~elet~re.
e) M.inden hetkoznap: .
',"
Reggel 6
€sendes v. enekes
szt. mise.

o.

,.

fel 7 O. ·Iegtobbszor

mise»

ajtatossaqqat.

Minden honap elsa pent., reggeJ
fel 7 6. szcntseqkivetel
enekes
szt. mise es ajtatossaqqal,
8 6, szt. mise szentseqbetetellel

g) Minden

szornbaton es iinnep
el6tti napokon d. u, 3 orakor
lorett6i Iitania sziiz Maria tiszteletere, utana gyontatas.

h) Rendes gy6ntatas,
aldoztatas :
reggel
6 o nita I fel 9 araig.
\!asar- es Iinnepnap reggel 6
oratol
d. e. 10 oraig
lehet
gyonni.

i) }\ betegek

.,,) tJnnepnapokon
reggel 6 orakor szent beszed helyett. enekes szent mise, a tobbi a va ..

.J

f\ntal

ene-

kes mise.
»

7 9. I csendes

v. enekes

»

sat, mise.
,8 O. 'esendes
szt, mise.

v.

enekes

Iatoqatasat lehetoleg
a reggel
6 orat I szent ' mise·
alatt jelentsek
be kedves
hi-.
veink. - Vasares iinnepnapokon
- ternplorni gyanta~sok rniatt -- a' betcqlatoqaliast lehet61eg lserhlji.i.~.
Suluos beteqekhez
barmikor

meqqiink.

(I. Saolnok-vari templomban,
Minden

e. 9

vasar-

a.

es . unnepnap

d.

eHekes szent mise

szt,

beszeddel.
D. e. 10 csendes

beszeddel
szamara.

a

szt. mise
szt.
kozepiskolasok

[II. S~,oln9k-gyarvarosi

tmpl.

es Iinnepnap
d. e. 9
enekes szt, mise
szt. beszeddel,
"
'
d:· u. 3^ orakor lorettoi litania
szii,z Mada tisztelere,

Minden

vasar-

a.

Bendkiviili. Szept. Ii-en el;!o
FJentek: Vi,9Yftzzunk a 8Z. aldoztlsra I
/Szept. 8-a." Kisasszony iinnepe eltornlt unnep,
ss. mis~k 6. 7, 8 s-t,b.
,
erakor.
,

S\le.rkesztesert, eS kiadfisert f.elel6s
f) Minden
keddeD
.'...
..at.
. P. Majsai Mot ofm: ' ..
- Nyomatott Varga J6zsef kOnyv- ea mllngomdajaban Szolndk, Gorove-utcll -

HITBUZ6ALMI
II. evfolgam

18. szam
1925 saeptember h6 15

MlIOjolsnik
milHlun hO1. 6s 15.

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Sz'erkesztt :
Tarsszerkeszto

P. Raffinszky

I

Szerkesztoseq

P. Majsai M.6r ofm.
:

Romualdofm

es kiadGhivatllil

fel'8DGrendi pltlbania Szolnok.
Kiad6tulajdones:

fUl'RnCr8ndi zarda, Szulnllk.

TUve(em.
A legszebb ereng. Jezustal tanuljuk. Eros lelkek tulajdonsaqa es nagy boldoqsaqok ara. [elenti a szenvedesek nguqodt, Istenben bizo elviseleset, Tovises ut, de rozsak illatozzak be. Boldog, tiki igy tiir l
Turelern equmassal szcmben SiZ. k:6telessegiink, amig
IZ iqazsaq
es a sz. meggy6z6de~ szava mast nem parancsol. Am az nern erenu, hogy krisztusi eredetu katolikus
AnY8szentegyhazunk
tamadasat, bantalmazasat
elnezzuk,
Ilyenkor a Hires gyavasag es a megegyezes arulas
1\.z apostoli Anyaszentegyhaz nem szerul Iatszatokra:
az iqazsaqon es a' szeretcten epal Iel, Ai igazsag pedig
Jegyozhetetlen, a szeretet meg szent es erinthetetlen.
Az
igazsag fenyl6 napjat aa isteni szeretet tuze teszi mindig
vonzova.

Fajdalmas, bogy vannak, akik §yiiioletre epitenek
. es raqalombol
elnek. Nekiink csak egy HZ Irangitonk :
a szent igazsag es egy az eitetonk: az isteni eszllllenyek,
melyek a szeretctet elesztik.
lit-fi peld~yoJlkiDt 1500 K. Neggedevre 9000 K.

2H2

Barcsak minden ember bclatna mar, hogy nem art
a k atolikus vallasnak,
hoquha
bantalmazza
. Sot hazaj a ellen vet, ak i osi szcnt
intezrnenuet : a katollkus
}\~!F'lSZentegyhazat
kil{ezdi ... ! \,
~
Elturjiik

szcnt hitunkct.

a szenvedzseket,

Ne nquljon

de

vedjiik,

holtig

-osi

hozza senki
rnm.

...

O.QI

~=

"'.,.

e

0

•••

.,.

'

.

1\ radnai szent Szuz orzi .oveit,

^

Ker, szent Janos a f0gsagban hallva Krisztus cselekedeteil,
1<0veteket ktrldott, kik meqkerdeztek
tole: Te vaqu-e az eljsvendd,
vagy
mast varjunk ? Felelven [ezus, monda nekik : Menjetek
es jelentsetek
[anosnak,
arniket hallottatok ^
es lattatok:
Vakpk latnak, santak
iarn~k,
poklosok mcqtisztulnak,
siketek hallanak, halottak f'oltamadnak, a szegenyeknek hirdetik az evanqeliurnot.
A tengek ekcsebben
sz elnak minden beszednel.
Ebb61
Janos
tanitvang-ti
meqisrncrtek,
h09Y Jews az_ iqert
Messias,
lsten Pia.
Hungaria is fcqsaqba keriilt. }\ Csonka-Maquar
orsaaq veqtaq[ain a bel<ol< Jan08 zor5g a bcteq torzs quzsba kotve a NepszovetsI?gek nernes erdeklodese s wilsoni eI6zel{enys~~e folyt~n~ A. szegel1Y
haza fiai elvesztettek M gltzdagulas, .Il lelki ~incseshaz
kulcsat: Maria~
radnat. Egy orszaqhatar, @9Y masvilag valasztla 121keserpo nH'I~!:Iarokat
Vigasztalojukt61, edc'~'.A.nyjulitol. a verzd magyarokat egi Patronaiuktol,
Vajjon azota mi lett Mariaradnilval,
milgen so/sa lett 'Magyar~
orszag'..Nagyasszorlyanak?
Csodakat rnuvel-e meg a rabiqaba gornyedt
fiaival?
Ezek; at 6szinte qondolatok tolulnak ajkunkra, kik Mariaradnatal
tavol Iettiink. Figyelemmel
kiserjuk e kegyhelyet.
Birszkek
vagyunk ra ; szemtink feiiye Magyarhon
e kies tenqerszeme.
Jr l{ov~t~l{h'ek, a -hirnok6kllek. a v'alasztviv6kaek,
a Nag'y~·
u~zo\ny i a kemjhel!t Urnoje azt feleli: M.ertjetek· s' jei'eritsefek
arvan
maradt 9yermekeimnek,
amit hallottatok ^es Iattatok : 5ilketek hallina~.
n~rfIilk lszolnak, If lelki: poklosok tis'ztul'n'ak, a szegenyekn~k taz evangeliumet hirdetik.
.,
(
.
Az itt maradt maquarsagnak
tovabbra
csodatevo
Anyja
radok. Nem haqqorn 6ket arvan.
A romaniai ujsaqek (a magyaril~pok)
az' e!mult honapokban

csodaval

Ioqlalkoztak,

melu

Mariaradnan

a

kegyheJyen

rna-

egy

rneqtortent
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,
naquitva
allirottak
be, t.
i.
^
^ ^
ernleqetnek,
pedig azt nem
tudhattak
meg. EgLJ leangt szerepeltetnek,
ki otven svab zarandokkal
jelent meg s ott suketnernasaqbot
meggyogyult,
hit pediq hires. aradi
s tcmesvarl orvosok
minden eredmenq
nelkiil g~j69!~ito!t8k. Szerintuk
e leanq 21 eves es ujaradi,
Szoval tudnak ok kolteni, nern azert jerikoi kacsak. A zardafonakseg
mvqtiltott s meqtacadott minden felvi!agositast nekik e kerdesben. A varakozas okos allaspontjara
heluezkcdett, a tovabbi
fejlernenueket figyeli eber orl{odessel.
Az egyhaz nem harnarkodja
el a
^
dolqat. min dent alapos vizsqalatnak
vet ala.
Sikeriilt nekimk meqis hiteles ertesiilest szerezni. Ez a !egelso
biztos adat errol az ~gesz vilaqon, Meg a roman
mcqszallta
erdelyi
katholikus lapok is tevesen hoztak.
1925. rnajus 30-an.
pii.l{osd saombat
estejen
a^ kisiratosi
zarandek- csoport
a ternplombaa
aitatoskodik
a t6bbi magyar bucsuja^ eves
. rokkal. Vegzik a^ lorettoi litaniat, Korpa Ferenc
17
suketnerna
kisiratosi fiatal l€geny az antitona
alatt
kezdi Maria nevet
kiejteai :
eloszQf .ahadozva,
betiiket ismetelve,
vegre tisztan
hangoztatja
a j6
A
^ ktszivarqo

hir
^ nuoman

a O1aguk marmara

haitva

ujsaqok

zsid6

a vlzet, Never

}\nya nevct.

Hamar 9yertY8s menetben viszi a Mmeg az oltar ele.

}\ fill-

nak allandoan
hanqosan
diktaliak ^
r Maria
s^ ^
6 buzqon
ismetelqeti.
Majd rneqcsokoltatjak
vele a kequkepet.
Ez a valo H~Il!l.}\ Ialu fele erositi, hogy
szuletesetot
fogva
suketnema, csak altati, artikulatlan hanqokat ejtett ki, Irne
most nuelvenek kotele
meqoldedett.
Sztilei
tanitjak
fogalmBkat
mcqismerni,
beszelni.
'/Az elsa intrada Sziiz Maria, 8 j6 '}\nya csedatette,
Plink6sdkor
az apostolok 11 nyelvek ajandokat nqerik.
Korpa
Ferenc magyar g)ferek a
^ szolast-hallast kapja m,eg.
Ez tortrlDt Radnan. Mi, J)edig imadkozzunk, hogy 8 ;6 Vedasszonq teritse ki ezutan is' palastjat
elarvult. fiaira,. szolaltassa
igaz~
sag a^ vilag ^
s orszaqck [sorsat ernheri: esszel. kim:eIlO hatalmasok
megnemult nyelveit.
Ne feljtink) Dizzunk!
Egy' edes Any;a ,imadkozik,
'ork6dik,
konnye.zik~ Konnyek gyermeke nem veszhet eL Vigyazz rdnk
edes
edes }\nyank, or6kOde,t alH,tsd helYlfe, ho91i· ismet ep le'9yen' a Reg· ..·,
nurn Marianum, Pannonia megint szentjaid viragos kentje leg~el'll

~~~.!

. fIIPII~

tildozni

Minden jo is szent
is tudnak.

us»

..

sikere

._

.j.

[elkes'
, '.

e'

emberekto/

,.

.~

jiigg, akik

A katnoliku~ B~y~azi oBokkoltaszot roui iro~alrnuHk~an.
Irta : KEMENY' LAsZLO.
[Folqtatas ]
1676-ban a keletl V~geR jclent meg egy' nagy gyiijtemen!:l
a
=Cantienale Catholicum Regi es Uj Magyar ajtatos egyhazi
Enekak,
, Dicseretck, Soltaro~ es Lgtaniak, melgek most uionnan
nagy szor·§ulla'latossilggal egybeszedettek,
meqjosbittattak
es ^
a Keresztengek
^
epuletere s lelki viqasztalasokra kibocsatottak.
A Szent Ferenc sz erzeteben leva Kajoni P. Frater JaROS altal.« Terjedelme
nagy:
786
lap. Itt mar a regi euekek mellett sok ujat is talalunk,
Ujabb kiadasa
1681-b6! es 1685-b61 Balazs Agoston ferencrcndi szerzetestdl.
Ezek
azonban nem ismeretcsek,
csak Szabo Karolq emliti*), valamint Toldy
Ferenc is Sandor Istvan utan.
1693-ban hagyja el a nagusaombati
sajtot Illues Istvan eszter·gomi kanonok miive, a =Soltarl Enekek
A' Magyar Anyaszentegyhl&z
'viqasztalasara es Halettas enekek }\' Szomoru Teraetesek alkalrnatossaqara. Hozzaadatvan rovideden. l\ j61 meqhalashoz
nlo keszulet«.
Mint e f6tim is mutatja,' konuve 3 reszbel all: Szoltargyujtemenyb61,
halottas enekeltb61 es »a j6 meghalash(!)z valo« imadsaqokbol. Leqlontcsabb mindenesetre az I. resz, amelyben a szerzo 73 zseltart vesz fel '
6si maquar dallarnokkal,
amelyek hivatva
voltak
iii
Szenczi MolNar
}\Ibert·fele francia dallamokat ellensulgozni.
Konyvet
meg a XIX.
szazad kozepen is kedvvel Iorqatjak.
}\ XVII. szazad egyhazi <i!nekkolteszetet
rilelt6 medon zarja
be Niray Gyorgy 16!i>5~ben meqjelent Lyra 'Coelestis-evel.
KOl'lyvenQ1k
terjedelme 237 lap s e lapekon mar nagy szerep jut a szorosan vett
miseenekeknek, mint iii Kyrie, Gleria, Credo,
Offerteriurn,
Sanctus,
}\gnus Dei stb.vaek. }\ szerzo sokat atvett a reqibb enei{kinyvekb61,
8 legt6bb
azonban eredeti alkotas, meluek az erzes melysegbel
es
^
oszintesegevel tiinnek ki. Sok Maria es magyar szeatekrol szel6 epje~
ket talalunk benne. amely utobbiak azenban cSllpan
a szentek elatenek es csodateteleiaek
gyar1Q versekben Villa elmondasara
szoritkeznak, Killen6sen fi9!~elelll.remelt6 Naragnal az enekek valoqatott,
kellames, szep dallama.
Mint ez i;)sszea1li1asb61 Iatjuk, iii XVII. szazad
rsasodik
feteben ujra lJlegindu16 kath. egyhiizl enektrodalem
gazdagnak
mendhato.
Nem szabad azonban azt hihnu'nk, hogy ezekhez HZ arfu:tylag
draqa
myomtllttott kO!l!JJvekhez a szegenyebb neposztalg
konnYeJl. hoazajuthatott. A szuksegletet a regibb keziratos
gyiljtel1l'lenyek -eleqitettek
ki,
s6t ~ korban ujak is keletkeztek,
*) Szabo Karoly, Regi Mftgyar Konyvtar

1253 es 1328 sz.

"
Id6rellldben az elso a =Liber
Choralis Paulinorurn
Ujhelqienslum="]. Tartalrnat
leqtobbnuire
latin enekek alkotjak,
de a vcqen talalunk negy magyar eneket ^
is, amclpek azonban
kcsobb], XVIIl. szd.-!
heteldasok.
Az 1629-35. eve.kMl valo a »Gyongyosi
Toldalck«.
Ez 2.3.
magyar

egybazi eneket tartalrnaz.
1630-63
kmzi:)tt keszulhetett
a Magyar
^
konuvtaraban levD [ancso kodex, Tartalrnat tisztan

Ncmzcti

egybiIzi
humnuszok,
Maria

Muzeum
enekek

pcdig protestans
es
kath.
dalok,
szertartasos
enekck, passio cs magyar
jeremiad,
osszesen
226 drb.
amelyek kozUI rnindosszc 9 latin nuelvut talalunk.
A kodex
7 kez
irasa. A leirok kazlil csak Petri Gyar'gyat, Petri Andras! es Reti [anost
ismerjflk s a ket ut6bbi cquuttal
a darabok
szerzoi kGzoH is (Batizi
AridrrfIs, Sztarau Mihlilly, Szeqedi Gergely,
Szkaresi Horvath 'Andras,
Vasarhelyi
Andras) heluet foglal. Tartalrnanak
leglHI9yobb
resze megalkotjak,

meg

van a Kajoni-fele
Cantonale
Catholikumban,
azonkivul
a Gonei-, UlfaJvi ) Bornernissza
es IllHes Istvan-Icle
G,Yujtemenyekbiw.
l\ Mihal Farkas 9,=!ujtemenye a XVII. szazad utolso negyedehen keletkez ett s qazdajanak
meqanhasznalatara
hesziilt. Kezdetleqcs
irasa arm enged kcvetkeztetni,
hogy Mihal Farkas
~9yszerll
ember
lehetett. A tobb helyiHt cson~a kodexben 108 drb.-ot talalunk
s ezek
kazi.il 1O~ egyhiizi enek, 96 magyar nyelven. Az enekek
leqnaquobb
resae a -t6bbi irott es nuomtatott
gyujtemenybel'1
is megtahllhato.**)

1'678 korul
melgnek

seovege

~JYobb reszben
.~ozes-,
Zakarias

masolta
azonban

a

le egy isrneretlen
a r~gibb szazadokba
^

Z oltarok
ngulik

ViSSZ8.

zsoltarokat
tartalmaz,
azonkivul
rneqtalaljuk
Anna-, Izaias- es Ezekiel.
a harem
ifju-,

Szent
es Simeon

k6nyvet.
Leqna-

bennevalamint

eneket,

A XVII. szazad

veger6l

valo

a M.tJ9yar

Cantionale,

az ei0b-

hiekkel ellentetben
kizarolaq mag!'lar szsveqqcl, Az cnekkonuv ve!ljcn
mar IJ XVIII. szazad elejere valle irast is talalunk.
Leqnaquobb
reszben ^
a regi enekeskonuvekbot
ismaretes enekcket tartalrnaz.
A XVII. szazad utolso
negyederoJ
szarmastatja Bocisich MiMly a Turocai enekeskonyvel***).
'Szerz6jerol, kelctkezese
idejerol
a
kezirat sernrni Ielvilaqositast
nem ngujt. A konyv bcosztasa
meqfelel
a XVII. szazad enekes Konyvekeinek.
Sok uj es reqibb, mar haszna*) Erdelgi nevezi igy a Magyar Konyvszemle
gyar Egyhazi nepenekek
a XVIII. szaaadbol
1623. e. alatt foglal helget.

**)

Erdelyi

*'k*) Bogisich

P. R.daJek a
Mihit.iU,Cant.

regi~ magy.
et Pass.

1809. 253. I. ~- Boqis ichnel
(Ma50. I.) Graduate rr manum de Ujhelg

irod. tort.vhez,

E. Ph. K. 1893.

Hung. Soc. [es, Res. Turoc, -Bp. Akaderhia

1882.
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latban is
m{'g meg nern erositett magyar
enekkel
^ volt. de
^ €qyhaziiflg
akarta boviteni a Cantus 'Catholicinak
elotte meuielent
kladasait.
[eJentOs'Qlge,hog!;! ebben a keziratos
ene.kgyiljtemenyben
akadunk az.
elso mamFlr teljes mise cnekekre, amelueket aztan 'Narau G.LJorgyis utanoz.
[Folgtatjuk] .
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Kis toetenet..

Egy szeqcngsorsu,

napszamos
ember minden
erejet
meg fehogy tW9!:J csa!i.djat tennlarthassa.
Sokat szenvedett
tH~)ki.iloz5tt, de meg i9!-l is aliq tudta meqszerezni a mindennapi
1(12nueret. Eg!J$zer aztan elhatarozta, hogy elvonul az ernbcrek k5ziil az
erdobe, messze a hegyek koze, ahol, ugy qondolta,
f:'lV~gassal. es
szeneuetessal
fpglaJkozva,
konnye_?b lesz a meqelhetese.
Itt elt mar
tobb eviq es bizong azt kellett tapesataluia,
bogy
ig!] is nehez a
sze~2ny ember sora, elcte. Lelke cldurvult,
mequralia
ernbertarsait

.szitve dolgozott,

Egy alkalommal bcallitott hozza U9!~ estefelc egy vandor es
szallast kerf ejsz akara. l\.doU is neki a favilg6, annal is inkabb,
rnivel eszrevette, bogy az idegen zsebeben peril: csoroq es elhatarozta,
hogy () azt barrnily medon is meqszerzi.
Elhatarozta, hogy . a vandort
rneqoli. Midan vendeqe
mar elaludt, elovette
keset, odaallt
az alvo
tole es mar d6fesre ernelte karjat, mikor a vandor, almaban talan
Isten tronusa
elott allva, imadkozni
kczdett : »A!\i
At yank ! ki vagy
rnennqekben
... = . Megd6bbent
ezekre a szavakra
a favago es Icengeate keset. De azutan felelrnet lekuzdve, ujbol tetlre
hatarozta
ef
rnaqat, azonban
a dofes pillanataban
a vandor fQlylatta irnajat : =saenteltessek
meg a te neved ... « S miutan ez ketszer-haromszor
rneqtsrnetlodott
a favaqo! oly nagy rernulet es f!2ieiem szallolta meg, hogy
eldobva keset, kirohant hazabol es egesz ejjel az erdoben
baranqolt,
Reggel aztan, mid6n Ieldult areca: visszatcrt
hazaba, mar ebren talalta a vandort. Bcszelqetni
kezdtek es a vendor
f51fedezte
maqat, hogy 6 nem .rnas, mint a Iavaqo fia, lli sok evvel
ezclott
el,ha9yta a sziiloi hazat es elment a vilaqba szzreucset
probalni,
Ekkor a Iavaqo lelket elotte regota ismeretlen
erzes szalletta
meg €s leborulva
adott halat a i6 Istennek,
hogy
lia irnadkozasaval
megmentette 6t at!61 a sz6rnJ.jH !Juntol, hogy
sajat fianak
9yillwsa

le9yen.
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Szcntes,
Ii szcntesi alfoldi katholikus nagY9uiil25< szept. 6. 7. 8. napjain
wgy Iatszik az eddiqieknel
is jobban sikcrult. Nern csak
azert,
mer!
k6rultekintessel
szervez.ek
meg, han em eredmenqeibcn
Is, Dr.
A.ndrklss51 Kalm{lI1 beszamotojsban bejelenti ket ternplom epi!eset, egy
tanqai moriostor [zarda] alapitasat stbb., Gr. Klebersberq . Kuno kultusz
miniszter pedig a tanuai bitvallasos iskolak naquobb Ioku kileitesztesct
peldas

{

a kormanu 2 es rei milia aranukoronat
, Ha mas semrnit S2m ercdmenuezett

Erre

irap!lzoH 1216.
volna a f18gygyiiles, mint
ezeket, akkor is oszintetl
or(imrnel qratulalhatuank
a reneJezQse§nek
De a le!ki haszon es tanulsaq
n~g!:l volt. A fnlu, a tanya ttszta H~
kolcset, sz eretetet ved6 beszedel: bizonusra nem maradnak hatas nelneIkuL Ide]e is volna mar, nagy ez iranuban k6rulf.ekint6bbek Jegyunk.
Hiszen Nuuqat min reg Idmutatta, hogy 3 ncmz ateket nern a varosok,
hanem a videk, a falu viszi elobsre cs adja
HZ
eros
nemzetlonn,
tarto elemeket, tehetseqeket, Tehat itt vigyazzunk a vBliBSOS,tiszta es

is

-,

hazafias
gond01kozasra.
Tanitsuk
meg a nepet a varus vcszedelmeire
'es a fiiggetien,
onallo elet (lfclmeire, hog!J ne kivankozzon
21.
nagyvaros IHHes elvezetei utan.
Sore lelki szepseqet jelenlett az ejjeli szents.eqimacas.
tJgyes
.gondolat: ejjel-l1t1ppal Krisztusnal
idoaik a jo katolikus, Csak imJ allhat
meg renduletlenul
azokon a maqaslatokon,
melpcket
a szonokok
meqrnutattak.
Az istentiszteletek
diszet erneltek 5Z enek es zcnekarok,
k,ul6nosen a hornoki Fiu ..arvahaz zenekara.

Sokat tanulhattak
a m'2!~jelentek a bcszamolokon
is, Megra ..
gadta a a lclkcket P. Banqha Bela beszt.?,dre a papal'ol {~S Bozoku
-Gyula vezekari ezredese a bithHsegroi. Kornolpan fogl51kozlak az ifju.sag nevelesevel is:

Melt6 es katolikus

bef'ejezest
adott a nagqgyi.ilesnek
a szcntmcluet megyes puspo!<i.illk dr. Hanauer E\ Istvan szetJlIe!!:l,~sen vezetett. Iqen.mert a katolikus hitelet kvzdete, folutatasa
es
befei~ues'2: az Ottariszentseq.

seqes korrnenet,
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Llcam, szceetem hazad dicsoseget!
/-iz ernberi

sziv

utan

Isten

lcqkcdvesebb

~~ld6n a ternptorn. Csendjebcn
lakik
szentelpbol
irangitja, szcnteli, szepitl

a

kiralqok

tartozkodasi
helue e
Kiralua. Orman
a

a lelkeket,
Var a ternplorn. Bale menekulnek az tild6z6ltek,
a hanukolod6k. }\ haionak a kik6te, a szivnak la szentseqhaz
a biztos revc,
Mikorra ide er a vilaq zaja, mar nern erzi a lelek.
6azisuhk.
Itt Iakadnak ^
az elct iidito, etevenito Iorrasai, BoJdog
^
l'Iyugalom pihen erre, Hisz
istenseq kozcleben
elul minden. ami bant.

az

}\z equhaz
^

sz. ahitattal
^

cpitette,

ckesitette

az
^

Ur
^

lakoheluet.

}\ terrneszet es rnuveszet valamennui kincset ide halmozta.
Szepscqe
sohse eleqitette
ki. Tebbet,
naqgobbat
akart
rnindlq TInnak,
akinel
tokeletescbb,
nagyobb nines.
}\ muveszet legszebb
rernekei Istennek keszultek.
Nem saj^
naltak vagyonukat,
Iaradsaqukat
a hivek, csakhogy ekes iakasa legyeu
HZ Egek Uranak.
Szelnoki
oseink se s.2ukkeblusl<odtel{
ternplornunk
epitese alkalrnaval, Nekik koszonhetjuk
szep barok
templornunkat,
mel~ a muvcsaek
szcrint
a l<ijlfi:ildon
is a. szcpek
koze
tartozik,

Milwr

a pcnzuquminisztertum,

tasi munkalatok

hiveinket

kegyur [ovoltabol
az ujinem rnulaszthattuk
121 kedves
: meg van mit javittatnunk.
Hisszuk, hog!:) nern

csaknern

fiquelrneztetni

mint

befejez6dtek,

halt meg ki az iqazi katolikus
lclkulet, Amint regen a buzqo
adakozok bokezuseqe teremtett
otthont a Ierences atyaknal~ es diszes lakot
Istenaek, ug~ remelltik. most is lesznek aldozatos szivek ...
Kes6bb bcvcbben is kifejtiiik, miluen iranuban adakozz unkMost egyelore csak ennyit: orgona es eg!Jhazi
ruhak I Pizutan meg
amire egesz evben szukseq
van:' II virdgok. Csaladok,
egyesuletek.
mQgegyezhetnenek. bogy Isten oltarainak
viraqokkal
kedveskcdnek}\ viraqok ne csak szobainkat,
hanem oltarainkat
is diszitsek.
H'iszeR

minden

Istene.
}\ xatolikus

diszes. Boldoqak,
nuara megmutatja

lcqnaquobb

ororne legyen, hoqu

ternplorna

akik szeretik Isten hazanak dlcsoseqet,
majd nekik ^
az ^
Ur ^
az i:irok szep hazat

* * *

rnert

ekes,

bizo-

is ^ ^
^

}\ katolikusnak
csaladi otthona is sz'etJtely. Sajnos
rnanapsag
mar sok lakasbol hianqaik a szenlely
legszebb
disze:
a kereszt
es,
Sziiz Anuank kepe. Heluettiik a muveszet
iiriigge
alatt oluan kepek
is bekeriilnek
a halo szohakba,
ebcdlckbe,
amelyek a katolikus
gon·
dolkodassal
sehog~ se egyeznek
es ^
a !'J!1etmeki ieleknek botranyt:
okoznak. Lakasunk is leg!Jen templom!
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Szebb szemeket!
Miden szep eszmcngekbdl H Elotte raquoqnak
es bclehatolnak, Vonze erejiikkel lebilincselik
lelket es az eletnek mils szint
adnak. ^}\z ihlet, 'a
^ szeretet erdszakaval alakitanak nUIgukhoz.

a

Mirlel finornabb valaki, annal foqekonuabb
az eszmenyise!l
hatassival szemben. Hlszen napsuqarbol
szinesul, illatesul a vinlg I
}\ lelekhez legk@zelebb ail az idcalis jellem, ha erintetlen hamvassaggal [ar- kel kozottunk,
terjesztik,
szepitcnek rajtunk, nern predikacioval, hanern nernesito
lenyukkel.
A
[oaak es szepnek orangyailli
a fciiJdon. -Eleven bizongsaqai
az orok
eletnek, mely utan a [obbak sovaroqnak,
Az ilqenak betoltik hivatasukat:

az

isterri

szcpet

lsten soktelekep gLJozi ~eg az ernbereket maqasztcsabb
hivatasukro! es a termesaetfolotti clet ertekairol. Az By en 6si tide lenyek
a katolikus vallas szep eredmenuei, Mintha mind enekelne : boldoqok,
akik tullatnak e vi lagon es esereveszik, elvezik a lelket. Nyugedt tekintetiikb6J kierezzjik Isten kozclseqet es azt a nagy Ieszelidiilest,
arnit
.csak az eg)hlete
hoz meg a belsonek es ktilsonek.

ge

Ne marsdjunk hatra ^
mi ^
sc, ^
}\z elsck uqgan tobbet kuzdenek,
^
qazdaqabbak
is. Hatul huzodik meg a kenyeleni es a szenvedelg.

Mi ^
a kemenu munkat vallaltuk,
^
Nern masok velermhl!ljl!!, hancm

,ho~y ^
a szebb leveqdn
[arhassunk.
lelkunk eszmengulese,
krisztusi
volta

sarkal: El6re!

Vilaqossaqra

az orok Vilagossag
orulnek,

h09H latnak,

vagyunk, hogy a lelkek fenyebgn
megtanuljuk
sz. kozelseget szeretni, keresni. Beldoqok, akik

.:... ...:.
:
~

.. .....

: :.: :
~ :~..
:
:.....
:
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Istcrvcet - Jiazzuit?t - Csaladcet,
I

J clmonaattal

kedves j~i.;; gyermeknaptart
it t Blasko
Maria az
1926. eyre. De szol 1925-1926~ra is. Raizait
Gyorgyfy
Gyorgy keszitette.
Minden van ebben, ami [ora, szepre neveL Szerintiink minden
j6 szii!6nek jobb keze lesz ^
e kicsi naptar. Hcluette oktatja,
vezeti ^
a
^
gyermek lelket .az Ur [ezus, szulei es haza]a szerctetere.
tTgyes bcosztasa ^
a naptari rcsznel nemcsak ^
a 9yerl11ekeknek,
hanem a Ielnotteknek
is jo kalauz. Azutan az iskolai es egyeb
f61jegyzesel{ szarnara ^
is rnarad
boven helljl€.
Olvasmanuai
a harorn jelmondat
szerint oszlanak
fel. Tartalrnukat kedves rajzok szernleltetik es viszik kozelebb a gyermeki
leIekhez, Kioktatjak a tanul6t vallasi, haaafiui . es gyermeki
kotelesse-'
geire. Mindezt
konnued,
gyermeki
nyelven
es kozvetlenseqqel,
^
elevenseqqel.
A moka vihig meg hurnorral is szolgal,
E gyermeknaptar
a szivqardistaknak
keszult,
de melcqen
ajanljLtk minden katolikus szulonek ^
is. Vegyek meg ^
cs lapozqassak
szorqalrnasan,
Ok is mcqtanuliak
oeJ6le, mikent lehet sz. igazsagainkat
IiI gyermeki
szivvel megkedveltetni, Kaphate a plebanian. Am 5000
korona.

* * *
siralgok sziklajan»
«A Saiv= ifjusaqi konuvtaraaak

franciabol atdolqozta
Laczika F. S
1. szama, Ara 15000 K. Kaphato
«A Sziv» kiadohivatalanal
Budapest,
VIII. Horanszkg-utca
18. Igen
ltrdekfeszito
es tanulsaqos ifjusaqi elbeszeles. AL ek l{ozili val6, arneIqeket az HjD. lelek orommel olvas. Tengeri kalandjai elenlien' Ioqlalkoztatlak a fiatal kepzeletet, M.arton L. rajzai diszitik.
«1{

J.

'*

,bogy
sere.

szill6
napok

* *

11 hitoktatok ev elejen szeretettel
figyelmeztetik
a szulcket,
9yermekeiket
kaldjek pontosan a vasarnapi
es unnepi szent miLegyen arra is gondjuk, tanuljak-e
a hittant szorqatmasan.
A. j6
maqa jar ela [opeldaval a szent
mise hallqatasaban
es a bOjti
meqtartasaban.
Otthon e a hitoktate, a szule. a pap ...

,
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1l harmadrendiek
figyelmet ki.ilonosen fehivjuk a Ierences
[ubeleumi evre, rnelu oktoher li-en kezdddik,
Eqerben
ekkor avatiak
tel unnepeluescn
hazank elso Telkiquakorlatos
hazat, meluet P. Oslau
Ozswald egri hilzfonok csodas gY0rsas.aggal epittetett fel. Hi; szerint a
Ierences lelkigyakorlatos
hazban eloszor (1 berkocsisok keresnek lelki
udulcst. szamszerlnt 80-an.
Szcnt Ferenc

unnepere

mi is

-szulunk. Okt, 1, 2, 3-8.n este 6 orakor

harornnapos
szent

ajtatossaqqel

beszed.

Oktober

keli-en

egesz napi szentseqimadas.
1l
kongregacio szeptember
13·an tartotta felavatasar
a fel 12 orai szent mise kozben. A Ielavatottak
varosunk
kozlsmert
kornolq katolikus Ierfiai. M.eghat6 volt a koziis aldosasben
az, hoqp.
iobben a f'ettizenkettes szent misen aldeztak, 'Ugy latiuk, az elvetett
mag meqhozza gytim6lcset: katolikus
Ierfiaink
belatiak,
hogy Szfiz.
Anyank zaszloia ala allani dicsoscq es boJdog kituntetes .

fern

..a sz, Margit leang· kongregaci6

tanacsa ertcsiti a taqookt. 5-el1 t0rtenik. Mindenki
ielen[en m~g. Addig a jalentkczok folyamodvanyukat
P, Mornal, Westher
Vilma
pretektanal,
vaqu Kiss Boske titkarnal
adhatiak be oluankep, hogy
ket rendes tail ajanlja 6ket. Ezen ajanlas nelkiH senkit se
veszlink feI.
1l leang polqar! kongregaci6janak uj tisztikara
mcqalakult. Prefckta lett: Feher Margit, titkar' pedig: Toth Iren, [elentkezni
'kat, hogy az uj tanacs

lehet

mindkettonel,

A tisztikar

1l fin polgal'i
Ferenc lett. A iel6ltek
kozelebb

valasztasa

tobbi

tagjat kesobb

I{026Ijiik.

prcfektusa Pozseqovits Geza, titkara Al1drllss)
naluk
jelentkezzenek,
A tanacs nevsorat
leg-

k6z6ljii!c

1i. Kaiolikus legeneegglet
szcpt, 7-en uira szep estet
szerzett nsknnk Pastas f\lari viqsainrnu eloadasaval.
Gondos
J6zsef
,polg. isk. tanar erdeme, hogy a darab blztosan
r:n('dt Ie q>16ttiinl,.
bar Hj szcreptsk is leptek fel. Latszott rajtuk, 'Wily ~;zrreptiket kornolYEIn foqtak Iel es lelkiisrnervtesen
i{(~:;;,ji,:el< Heu.cs vo t Gu\!:as JOzsi
,es Nlagdi g~12rmek szerepeben. J(li ,:iat'.it,.!: IL:f!!);'zili L;1jOS CS Kase-
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ner Laszlo is. Egyik mint az arulkodo BOrotVB Mate, a masik rnint:
posta iqazqato allotta meg a helqet nehez Ieladataban. Zelenka Manei
nezda lettere is iigll€sen jatszotta Pastas Klarit, Ha onrnaqat Iejleszti •.
jo )~iikedveI6 lesz -beI6Ie. Ffileki Sari a kenyesked6
divatos gy6gyszereszne! erzekkel adta. Zruhka Boz~i belcelte . magal a postas,nt'
vesaedelmes heluzetebe. Kedves volt Bozso Margit is. Valed! postas
le~en!!lt alakitott Abel Antal. Csonka [oasef fino man iatszetta a fiatal
ember szerepet, Altalaban megallapilhato, h09!:! a Legenyegylet
tagjai
lelkesen veqzik dolgukat es melgerdemlik a partolast. "iszont
az is.
biaonuos, hogy katolikus tarsadalmunk meg mindig nem erti meg, milyen fontos a fiatalok meqmentese, ami a kat. Leqenuequlet
f6ceija.
Sajat hazuk alapjara rendeztek ezea eloadast. Mint halljuk, komoluan
qondolkoznak otthoa szeraeserol, hogy fejlodesiiknek
biztos alapja
legyen. Szeretettel kerjilk hiveinket, atkalornadtan tarnogassak anyagilag is a kat. Legenyegy!etet.
.
•

I
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Fok:siIl,l;ort valasztotl Szolnok szept, 3~1I\r] Bosnyak Istvan,
Lupkovits Laszlo; Oresko Dezso, Szabe Janos ^es Dubrovau
Laszlo
p,Hyazok kozul. A szakerto bizottsaq 3-an d, u. 2 oraker
tilt ossze.,
hogy meqallapitsa 8 proba anyagat. Ep 3 orara Iejeztek be ertekezletuket, arnikor mar fa varesi at yak a zarda
ebJdlajeben
hallqattak
Nogal! Laszlo esperes-plebanes,
valesztasi
puspoki
biztes kornolq
szavait. Ezutan a valasztok a ternplornba mentek, hoI mar naqgors
vartak a proba kezdetet, A prebat P. Lornbos Laszlo hazfonok- plebanes vezette. Mogotte foglalt '. helget a szakerto
bizottsaq u. rn.,
P. Szabo Pelikarp
az eg!iJhazi zene @s enek tanara
a 9yo1l9yosi -theo16\]i0l1, Kiss Sandor es Nevothng Jeno. A hivek az ' egesz ida alatt
peld-is cscndben

viselkedtek.

tak es ertekezlefUkon

A probak

meqallapitottak,

utan a szakertek

vtszavonut-

bogy Bosnyak Istvan Ielel meg
Jcqiobban a, l~R ! Inri kivanalraaknak.
Erre
dr. Kiss Erno
elnoklete
di ...tt rneqala+ul: <) szavazatszcdo
bizottsaq. l\ titkos szavazas
eredmenye: Bosnyak Istvan 50, Szabo [anes 22, Lupkovics
Laszlo 18:.
Oresko Dezso 1 os Dubrovan Laszlo 1 szavazatot ' kapott. Mire Noqalr
L i';;:::6 vales t{lsi uiLt;c; :"!h,;'l~,:ile nogy Bosnyak
Istvant
abszolut,

F
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:szotobli>seggel Szolnok varos ffSkaiorav3 valasztottak. Iluen uyugodtan
es komelgen
regen
valasztottak
fOkitntort a, sz('}lnokfalr.
Remeljuk,
\\tag4 az uj f6kantor bevaitja Ii beleje helgezett
.biza!mat. Allasat csak
.szept. 20. es okt. 1. kozott
foglalja
cl, amikcr tudniillik a pispolrl
meger0sitest
megkapja.
Fajdalmas
Sziiz iinn€tpere szept. 19-en szombaton
d. u. fel
)6 fele nagy korrsenet
indul Eqerbe. Vezeti
P. Romuatd. Ha .400-ail
[elentkeznek,
killon vonatot kaprrak. [elentkezes a plebaniai
irodaban
.
Szent Mihaly napjan [szept 29), Toszeqen
bucsu lesz. 1\
reqqeli Urangym!,lfa cs HZ estire 7 6. harangcznak
e naptol kezdve.
Kantorbdjt szept, 16. 18. es 19. napjaia, meg pedig szerdan
~s szetabaton ellyhitett b6jt (egyszeri j611akas es huseves], pcnteken
.
b-'t
\
:SZlgOru
oJ.'
.
Loreitoi Iitania lesz este 6 orakor ., szept, 12-t61 19-i9
(szombaton
is) Sztiz Maria sz.: Necenek
tiszteletere.
1l vasarnapi
sz. beszedek utan kihirdetitik, kiert Iesz elile~
kes, vag!:! gyaszrKise, hogy isrnerosei
is meqtudhassak.
.'
Mikor ,8'Z. 'beszed alkalmaval a ss.-Iecket felolvassa a pap
jilem kell Ielallani, hanern csak akkor, amidon az evangellom
kovetkezik
Kereszteles es avatas d. u. fel 3 orakor van. Kerjuk
kedves hiveinket, igyekezeenek
ezt pentosan
betartani,
mert a f@t.
.,t\tyak ev kozben nagyon elf@gJaltak.

11 rekasi hatarbanrobb

5ZHZ

szelaoki

bucsus

es

tangai je-

Ienleteben,
Palla Bela es Sebestuen
Sandor theoloqusok
seqedletevel
;81dotta meg P. Mor Sziiz Maria szorat, .meluet ifj. Bodi Istvan
vasutas' es neje ujiltatott meg es helueztetett eJ sajat foldjea.
Szept. l-en a kat Legengeg.glet
vacsorat
rendezett
u]
vezeteseqe,
~iilon6sen
P. Lornbos Laszlo elnoke tiszteletere. ~ A' vacsorat ielentosebbe tette a varas vezetosegenek
megjelenese.
Ott lattuk dr. Kerekes Sandor h. polqarmestert,
Matllle [ozsef
Mi;lv rnuhelgfanokot stb. Az elhanqzott
beszedek
is fi§}!delemre
rnelte
erdeklodes [clei.:
"
'

A f'ajdalmas Sziiz llngat sziveben het torrel ,abaizoli!ik.
1\ het tor: 1, az ilgg Simeon jovendo!ese,
hogy jezus a jel, amelgnek
'majd ellene mondanak,
vagy [ezus Iajdalmas
ki.)riilmetet,eles€,
2: Menekulese
Egyiptomba
a verengz6
Heredes
12161.3. A tizenketeves
Jezus a templemban
M'larad es csak :5 napra taliIija meg
az anuja.
4.
Latia, mint viszi [ezus a keresztet,
5. Nezi fi31fesziteset es halalat,
6.
Elotte n~itjak' meg lamlzshal
]ezus oldaJat. 7. Jezust a keresztrol
112'vClszik, ilene teszik e!) eltemetik. »Sta'bat Mater« m8§j,)arul » Alia a kes€r:ves anya« c. fajdalmas
szep eneke Sz.f.iz MiIria szenvedeset
allitja
.eJenk. Szerzoje
]acopon€
da Todi
(t 1306) ferencrendi
szer.zetes.
Szept. 17 -en (1224 eVben) csodalatos
latomas
k6zbel'l
kapta
sz. Ferenc ]ezus sebh~lyeit,
amidon az Alvernan
(.ltegq Assisi ki-zele ...
b~n) sz. Mihaly mrkangyal Ilnnepere
kesziilf. IS sz. sebhelyek·sz.
Fe~
rencndf
sok es nagy fiijdahbat okaztak
es vereztek is, Megis eltudta
rejteni titl{i.t ugy, hOQ!jJ csak legme§ihittebbjei
tudtak Tala.

UjsziUoUel<:. Pcmazi [ozsef es Fazekas Milria fia [oesef',
GyfjrqIj es Plczmann ,Maria fia J6zsef. Szep Laszlo es Simon
Rozatia fla Laszlo. Balazs [anos es Sz. Ecseki Terezia lanya' Margit,.
Nemeth [oz sef ^
es Garics i1.'laria lanua Maria. Kocsis [ozsef ^
es Varga;
N\arill lanua M.8ria. Lasztelics [eno ^
es Molnar Maria
lanya Ilona.
Horvath Ferenc es Szabo Terezia fia Bela, HIes [ozsef
es Tisza
L'\'l"lfgit ^
fia Istvan, Balazs Laszlo ^
es Balazs .Maria 'Itwya Nl.aria, Simon
Irnre es Ssveqes [ulianna fia Istvan, Tisaa Kalman es Molnar M-:Jrgit
!8nya A'larqit, Ludviq Ferenc ^
es Tarle Margit lanua Ilona. Kiszel.
Ferenc es Csontos Erzsebet lanua [ulianna, [erolin Bela es TuB Erzsebet fia Bela, roth Istvan es Bodi Borbala :fia Istvan,
Hegedus.
Istvan es Dobos M~ria fia [ozsef, Toth Erzsebet lanya Erzsebet.
Simon j6zsef es Dobos f\pollonia lanya Erzsebet, Ecsedi [ozsef cs Teth
Erzsebct fia Guula. Kiss Imre es Ujvari Rozalia -laflY6 Rozalia, Nemeth
Balazs es B. N<IQY Eresebet fia Ggula, Godlevics Ferenc e.s B. Nagy
-Rozaua fia Ferenc. N,agy Lajos es Kiss [ulianna lanua Olqa, Horvath
Sander es Raske Vlkforia fia Lasilo,
Ozsvarth
Ferenc
es Szabo
Erzsebet fia Zoltsn, Szucs Berkes Ferenc es B. Kiss Ma~git fia Ferenc,
Fancsali Imre es Bsrangl Rozalia lanqa Mar!l]it, Csaszt Ferenc es Kiss.
IUlil1pIH:l l'l?trl~)aErzsebef, VaczlJ Istv8,11 'es Kristofl!l Olga lal1~J,1l Ol:g.<J
<=zinege Ferenc
.Molnar Erzsebct fia Ferenc, Kubik Lajos es Csabai
Erzsebet lanua Piroska, Csenui Janos cs Munkacsi Rozalia fia J ozsd
J\i~s Istvan es Lazar .,Rosalia fia Istvan.
Varga

es

Haz8ssagot
\

farkas

kot(;ttek: Hordes

es Oresko

Istvan

•

Mihaly es Riltz. [ulianna, Dobos Istvan es
,.

Palla, Etelka,

I

mir Lajos: ^es Halasi Nlargit.
^
~

Zeleaka
1

,

"

Gyorgyike.
'a

Jezd!~
'"'

Matyas ^es' Halzaai

M'sria, Balats ..
_~

S"do .. es' Pozsegovits. Etelka, l:iGJgeGiiiS, Karoly es Magyar', Julianna,;;J;
Kiesl Pal, es BagUViarial Bujdoso "lstva,n "es Szsrvak
Rozil1Iia,· . Fiiit(ed~
'Htvan as Feher M,argit.
r
..
'
, •

Meghaltak: Palinkas Margit

10 honapos. Adam [ulianna
1
Tisza
Margit
4
napos,
Kisael
.
Ferenc
1 oras, Rac;z [ulianna 28, ives. T6th J6zsef 2' hcnapos.
Pees
J\!\ariB 76 eves.
.

es fel eves,
.

Kovacs

(

Ferenc

86 eves,

,

\

e,s

Oleson
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Istentiszteletek.
I. .R ferenerendi

plebanla! nagytemplomban.

a) Minden vasarnap : (Vasdrnapi
rend.)

,

,

Reggel,6 0., s~ent beszed. .
»
f~1 7 ~. en ekes szt. mls.e.
»
fel 8 o. csen~es vagy enekes szt. mise.
I). e. 8 6. az elemi iskolak csen"
des szt. rniseje.
»
9
szent beszed.
»
fel 10 o. enekes szt. mise
a nepert,
» ft~111 O. a polqaristak
es
tanoncok csendes szent
'miseje.
»
fel 12 6. csendes szt, mise
szent beszeddel.
"J tinnepnapokon reg gel 6 ora. ~ kor szent beszed helyett. eneL kes szent mise, a tobbi a vnsdrnapi rend szerint.
at Minden vasamap d. u. 3 oraker litanla. Es pedig:
I-s6 vasarn, [ezus szive tiszt.
Il-ik »1 orai szentseqimadas,
III-ik » lorettoi litania sziiz
Maria tiszteletere
utana szent
Ferenc III.· Rendjenek havi gyi:il.ese szent beszeddel,
IV-ik vasarnap lerettoi Iitania s
utana a Rozsafuzer tarsulatnak
havi gyiilese szt, beszeddel.
rij tJnnepnapokon
es esetleg V.
vasarnap d.u. 3' orakor lorettoi
litani a szilz Maria tiszteletere,

o.

e) Minden hetkoznap:
Reggel 6
esendes .Y. enekas
szt, mise.
»
fel 7 Q. legt6bbszor eriekes mise.

o.

I

Antal mise» ajtatossaqqal.
Minden honap els6 pent, reggeJ
fel 7 6. szentseqkivetel cnekes
szt. mise es aitatossaqqal.
'
8, o. szt. mise szentseqbetetellel
g) Minden szombaton es iinnep
el6tti napokon d. u. 3 orakor
lorett6i litania sziiz Maria -tiszteletere, utana gyontatas.
h) Rendes gyontatas, aldoztatas :
reggel 6 oratol fel 9 oraiq.
Vasar- es unnepnap reg gel 6
oratol d. e. 10 oraiq lehet
gyonni. ,
i) It. betegek latoqatasat lehetoleq
a reggel 6 orai szent mise
alatt [clentsek be kedves
hiveink. - Vasares iinnepnapokon - templomi gyonta~sok rniatt - a beteqlatoqamst lehet61eg keriiljiik.
Sulyos betegekhez
barmikor
megyiink.
II. Szolnok ...vari templomban.
Minden vasar- es unnepnap d.
e. ·9
€Mekes szent mise sz,t,
beszeddel,
0. e.' 10 csendes szt. mise szt.
beszeddel
a kozepiskolasok
szamara,

a.

III. SZQlnok-gyarvarosi tmpl,
M

inden vasares
d. e. 9 o. enekes
szt, beszeddel.

iinnepnap
szt. mise

d. u. ^3. orakor lorettoi litania
sziiz Maria tisztelere,

Rendkiviili.
Kantorbojt; szept.
16. 18 es 29-en: Szerdan es saornba-:
» 7
csendes v. enekes
ton enyhitett bojt, penteken szigoru
set, mise.
bojt. 19-en este fel 6 O. indul az egri
- 8 6. esendes v. enekes
bucsu. Okt. 2. elso pentek.
szt. mise.
Szerkesztesert es kiadasert felel6s
f) Mbtclen kedden
8 @. «~zt.
P. Majsai Mor ofm.
_ Nyomatott Varga J6zsef kORYV- es mlinyGmdlijliban Szclnok, Gorove-utca -

1

_

o.

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.

n.

evfolyam 19. szam
19250kt6ber ho 1

MoujolBnik mindoll ko Us 15. P.

Szerkeszti:
Tarsszerkeszto

Raffinszky

es kladohivetal
fsr8nurendi pltiballia Sxolnnk.

Szerkesztoseo

P. Majsai Mar ofm.
:

Romualdnlm,

Ktadctulajdones

fmnmntli

r

:

zarda. Szulouk.

l\hol a lelkek tanulnak.
Mindig uj es kulonleqes utan kivankoznak az emberek. A regi kijegecesiilt tanok cscdaszep epuletebe nem
szeretnck jarni Szerintiik az nem eleg erdckes.
, Regi anuaqbol, s6t elrontottan
epulnek fel az uj
alkotasok, de m ai szlnezetu falakkal. Es ez a fontos. Hiszen tulajdonkep nern igazsag kell nekik, hanem hiusaq,
szabadossriq

Csaponqani akarnak a vilaqossaq k6rlil, mint a deneverek, de ugy, hogy ni ne talaljonak,
Csakhogy a botorkalas kimerit es kWH a szebb vilaqot bel61fik. Szavakat,
hanqoztatnak,
az igazsag meg szertefoszlik elottuk, Pedig
HZ nap, mely vilaqit,
melegit, vezet....
az igazi eletre
Minet tlsztabb, nuitottabb szemu valaki, annal inkabb erzi a biztos igazsag hianyat.
A nagy szellemek
Krisztus kozelcbe torekcsznek.
Csak mila lelnek -otthonra,
meqnuuqvasra, eletre.

Am a tortenelem azt mondja: Krisztus ott talalhato,
ahol
papa es a katolikus Eqghaz, Ezert vetette ala onmaqat es Rendjet Sz. Ferenc az Egyhciz iranuitasanak. AKa peldAqollkint 1500 K. Negyedevre 9000 K.

a
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Csak ilyeD Ioltetlen engedelmes
es hiv6 Ielkulet ovhatta
meg, hogy mindig iqazan krisztusi maradt.
Sz. Ferenc peldat adotta mai embernek,
mint epitse
ki Ielki eletet, mikent sajatitsa el Krisztus szellernet. Eggszeruen : ^
Hit ^
es erkolcsi dolgokban hallqassunk f61tetlenill
a k atollkus Equhazra,
melyet a Szcntlelek
iranyit. Es tartsuk tavol rnaqunk at a modern profetaktol,
akik kepzelik,
hogy Iatnak es mutatjak, hogy kineses
hazak: valojaban
pedig: vakok es uresek, gyagyognak,
mint £1 gyermekek.
_ A hullarnok csapkodhatnak
: a k oszal tOrhetetleniil
all. A morzsalekok
Iehullariak
rola, de a kernenu resze
meg se rezzen.
mm .
............

tlI

..,.

'"

,;

.,~
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Mitko'Szonhet a vilaq sz. Ferenc Rendjenek?
Ida: RADVANSZKY

JOZSEF.

Equ ev mulva - 1926 oktober 4. - lesz 700.ik evf'orduloja
annak a nagy napnak, amikor a szegenyseg
nagy apostola, egy hatalmas
Rend rneqalapitoja - SZ. Ferenc -lehunyta
szernet aboldog feltarnadasiq
A katolikus vilaq a Jegnag~obb
nnnepelgesseqqel
akarja rneqilnnepelni e napor, mini oly esemenut, amelq a vilaqot Ielrazta
a kozornbos tespedesbol
es I1j iranyt rnutatott a boldoqulas Iele. Hiszen a sz.
Ferenc, aki alazataval, onmegtagadas8v21,
munkassapaval,
Isten es ernbertarsi szeretetevel annuirn megh6ditotta
a XIII. ~zazad romlott tarsadalmat, hogv azota szellerne
el es uralkodik az 5 vilaqresz minden
nevezetesebb
pont jan.
.
Mindent Isten dicsoseqere
es az emberiseg
boldoqitasara
l
Ez volt a [elszava. S ezzel indult megh6ditani
a vila got es meg is
hodltotta. Ezt lchclte fiaiba, ez tette naggya szegeny,
de erenuekben
gazdag szerzetet, Ugy, hogy rota valoban elmondhatta
X. Leo papa:
;fu;Tetrol jott es HZ ela lsten jegyeivel rneqjelolt arlgyal.» Valoban
angyal volt 6: a bunosok rernengt es vigaszt hirdet6 anqgala.

Most csondescn
pihen Assisi
alatt, de munkassaqat
atvettek
lelki
HZ ernberiseq atdasanak es joletenek
lagon. Valoban ok --:- sz. Ferenc fiai
tanitjak a nepet az Isten, a Haza es

hatalrnas bazilikajanak
sz. oltara
gyermekei,
kiknek ugybuzgalma
roasait hintette szet e szeles vi~
- Isten igazj rnunkasai,
akik
IlZ emberek
szeretetere. Megmu~

I

,

,
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az utat az oroli: boldoqsag
fele s (l2J elet zBjilbaij is, mint @f~
lobognak
lstenert faradv8, mindenrol lemondva. or6mmel kovetik 3Z
zaszlaiat, amelgrel Krisztus tovises keresziJ€ te^
^ onrneqtagadas
^
kint le raiuk. - Iqea, 5Z. -Ferencz
fia Krlsztus
zaszloja
alatt kuzd,
nyoltJdokaiba
kivan Iepni es embertarsainak
lelke az a draga
kincs,
amelunek megmertteseert
mindent, 's6t onmaqat is kockaztat]a. Es mindezen munl(as~agilert
ncm kivan a vilaqtol [utalmat, sot meg az alamizsnat
is, mit os'szekoldul,
gyakran szetosztja a szeqengek kozott.

, tatjak

tuzek

»Aki utannam akar j5nni, tagadja meg onrnaqat, vegMe fal keresatjet es kovessen enqern«. Ezt hirdette sz. Ferencz
es sekan kovetik az
^ iqengtelen szerzetest. - Szazan es
^ ezrcn allanak ezea zasz10
e
Mindent
csak
^ ala, meluen lanqolo betiikkel
^ szavak fenylenek»
Istenert l« A kovetokbol
egesz sereg alakul. Csaszarok,
kiralyok,
meltosagok
es ~gyszeril
emberak,
ifjak es oreqek,
szilard elhatarozasu
Ierflak es akarateros
nok veszik fel az alazat olt6nyet. - 700 esatendo 'eta GlZ egben es a foldan eggre terjed sz. Ferencz rendje.
A rendriek

napjainklq

volt az

egesz

vilaqen

252

tartomanga.

es 26.000 rendhaza
tobb mint f'elmillio' taggl:ll. A szentek es beldoqok
saze' 3700 taqot scrozott, akik kazill 1700-nal tobb a vertanuk
szarns,
Sz.: Ferencz

adott egghaznak
7 papat, 57 bibcrnokot- 3000 puspokot.
~ VaN a rendb61
nap. [ainkban .krl. 50 ersek
pi1sp6k, kik az emberlseq
lelki ildvet a vilag
minden reszeaen onzetlen ill iparkodnak
elomozditani,
.

12 patriarchat,

rendje

126 ersekai,

es

2 csaszar

oUi fel a bibor

a silimy szerzetes
ruaat, 20
Ferencz
rendjeben
az eji
koronat rneqnuerje. - Szent J .!-ljllls francia, IV, Bela: maquar,
II. Karoly es Hobert sziciliai, IV. uC110ly cseh kini!yok ne.m tartcttak
rneltosaqukon alulinak sz, Ferencz
szeqenues
kordaiaval
ovezni
msqukat,
Mikor V. Miklos papa elsarandokolt
sz. Ferencz holttestehez,
6t a haIaszgyiirilvel
az a~lJaszen.tegYhiIz jegy,,~ev~ tette, - IX. GergelM papa
SZ, Ferenczet
a vilag vedapostolanak
nevezte. IX, Plus es XIII. Leo
papak a legnagyobb
mcqtiszteltetesnek
tartottak,
hogy a sz. Ferencz

kiraly lemond f6Jdi koronajarol,

III. reridjenek

taqjai

helyeti

ho!!m

S7..

lehettek.

'Uj nemzedeket
tererntatt
sz. Ferencz, arnelg nemzcdek
a java
szazadok boldoqsaqanak
volt es lesz sziiJ6je. 112: uj nemzcdek vetelkedve
utanozza
a diCSG re.ndalapH6t
a hitbuzgalom
es 'szererct
erenyeiben.
- Nagy ferfi.,k lepnek sz. Fernncz nyomdokaiba,
Sz.

Antal

eJragado

ekes sz6Jas8vai

megteriti

Padu,at. -

Sz.

Bonaventura

mint Jdtiino hittud6s magaslik ki e.s tudomBnyanak
elisltlereseiH
bibofossa te.szi a papa. - Roger Baco ,mint
fere!,)ces, a· termeszettudo~

manqt rntiveli es a terrneszetnek eddig nern isrnert titkait
jeria fel a
vilaq el6tt. - E9!l Dunscot Flagy bolcselete
altai
u] iskolat
alapit,
rnalqnek tudo-nanuos munkal-.odasa konuvtarakat tolt
rneq : kongveibol a modern tudo .sok hOngeszil. a regi iqazsaqokat.
A Iopor Ieltalalasat
Schvartz
Berthold Ierencesnek
koszonheti ^
a vilaq ; ^
sot meg
a slemiiveg
Ieltalalasa
nevehez fi.iz6dik.

is egy szegeny

'bflnltnali,

paduai

5Z. Antalnal{

}\ nepszenl
tudosainak

retetere

ferencrendiek
mig a tudomimyt apolva az ut6kor'
halliljat erdernlik ki, addig a neppel erintkeave
a hivek szetesznek
szert.

szerzetes
volt ^
es ^rna ^is ^a nepnek tanito]a, vezeto- .
[e, [obaratja
es innen nevezte el a nep bizalarasan »baratriak-jobaratnak« - Edes hazank nepehez
ugy oda forrtak SZ. Ferencz
fiai, hogy
~rnemzet bujaban, banataban. oromeben, viqassaqaban osztoznak. }\ terences
^

}\ tatar es torokdulas
koraban
kik allottak a nep mellett, mint
a terencesek
? A rnohacsi vesz is eqy Ierences szerzetesbol
lett egyhilzf6t - Tornorjt kivant aldozatul.
Kapisztran Janos, a szinten Ierences (III. rendi,) Hungadi, jarrossal
kivivja a magyar nernz et egyik leq-

nagyobb

qyozelmet

Nandorfehervarnat,
bajnokai

haranqszo,
}\ szabadsaqaarc
.%ott is nern eg4 ferencrendi
es Iennmaradasaert.

szerzetes

aminek

ernlekere

es a vilaqhaboru
kuzdott
hazaja

szol

a deli

borzalmai
k6szabadsaqaert

Hat napjainkban mit rmivelnek SZ. Ferencz fiai? Nines
az a
tarsutat, nines sernmi fel~ egljesiilf:t, arneluet
nem iranYitanBllak.A [ezus Szive, a Rozsahlaer,
a III. rend. a S2. Antal tarsulat, az Oltaregylet, a rnlsszlok,
a kongregitci6k
mind-mind
erztk
buzqosaqukat
Boldog

azert az, aki. tisztelni

»Barmit

tesztek a legkisebbnek
mondja az Ur. -

.nektek« -

tudia
az

az Ur valasztottait.
enueirn

kozul,

vlsszalizetem

Legyiink azert tisztelettel
azok ira nt, akik a lernondas utjara
leptek is imadkozsunk ertuk, hogy a buzgalem meg ne Ianghuljon
bennuk es legwenek tovabbra is a mi vezeto orangyaJaink
azon
az
uton, amelu 6rok celunk fele vezet

Nern ontudatos katolikus csalad az, ahova
nem jar kifejezetten katolikus lap. 1\milyen
olvasmanuunk, oluanna alakul qondolkodasunk, lelktilettink, hitiink.
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Szerafi indulo.

./

Testvet ! Rajta, siess l Vlra keliink ;
Szent Ferenc atyank lelke veiiink.
-0 vezet ime. Lepte eloz Hivogat, int, - karja eros!
Talpa sebetol verharmatos ut
/steni, aldott szivbe bejut,
Tovistelen rozsa illata arad,
Meg pihen ott mind, aki faradt.
Testver l Rajta, siess l Kiinnyii a terhiink ;
Nem hagy a lelek bilnbe heverniink . .
Hatunkon nem gubbaszt astaba kincs,
Nem nyiigoz a sarba leha bilincs
- 0 vezet, ime. Lepte el6z .. ,
Hivogat, int, - karja eros.

Zsiga Lajos.
,

Szent Ferencrend es a Szentfold.
Iria : P. LO MBOS
Assist szent Ferenc

LAsZLO.

700 eves [ubileurna alkalmabol
HZ
eg~sz kcresztenu katholikus vilaq vetelkcdik
az Egybaz em€ nagy'
szcntje erderneinck es az egesz tarsadalornra qzakorolt
j6H~kol'llil ha-

tasanak

rneltatasaban]

halalanek

Ezen par

SOl"

szinten ezt a celt ohaitja szolqalni,

Hogy a katholikus valles bolcsoieben,
Palesztinaban
a mai
nap is viraqzik es bogy a leqszentcbb
helueken
[eruzsalernben,
8
Kalvarian, a sz. Sirban, az Olajfakhequen. a Sion begyen, Betlehernben 5Z Or J2Zl1S szuletesenek bartanqjaban,
Nazarethben.az
Ige megtestesulesenek
heluen, a Taborheqgen stb. nap-nap utsn bernutattatik
a leqszentebb aldozat egyediil
szent Ferenc
Krisztus szrretetetdl
lanqolo, a vertanusaqot
szcrnjuhozo lclkenek az erdeme I

I

f\ssisi szent Ferenc nagy kegyelettel
viseltetett
a keresztre
Ieszitett isteni Udv6zit6 irant, Ebbol Idfolyolag mindig egett lelkeben a
vagy, ho94 a SzentfOldre menjen es csokjaival illesse az istcni Barany verevel ontozott Gelqotat, Tovabba vegtelenul tajt erzekeny .lelkenek, hogy a mohamedanizrnus
sotetsegeben
sinulodnek
azon Ioldnek lakoi, ahol az igaz Vilaqossao szuletett. Eppen ezert, amint rend-

~02

jet meqalapitotta

es taqjaiban e leg ervsne!( latta,
szetku ldotte
6ket
kettcnkent a sselrozsa minden iranuaba, hogy hlrdessek
az Evanqeliumot ^
es bunbanatot »egyszeru szavakkal=.
Onnonmaqanak
a leg^
nehezebbet, a poganJ;J Kelctet valasztotta azon rernenuben, hogy a vertanusaq palmajat meqszerezze. De az istcni Gondviscles
rnaskep hatarozott, mivel meg nagy tervei voltak Fercnccet,
A rnohamedanek
fanatlzmusaa hajotorest szcnvedett rniaden igyekezete,
de hosiee elszantsaqa,
lanqolo buzqalma meg ME!lek 121 Kamel egyiptomi szultant
is meqteptek €>s,tiszteletteljes
felelmet keltettek
lelkebcn
Ferenc
es
^
^
tarsal irant, ^ ^
es tarsait udvarabol sertetlenu! clbocsatotta ^
es ferrnan[absn szigoruan mechaquta, hogy orszaqanak teruleten bantodas
oket..
ne erje sehol.
.
Szent Ferenc ekkor tarsaival Szentloldre vitorlazott. Itt a sz,
helueket a Jegnagyobb ahitattat meqlatoqatta es ajtatossaganak veqcztevel Olaszorszaqba haiozott. Tarsait azonban harrahaquta
11 Szentfoldon azon meqhaquasssl, hogy a szenthelgeknek gondju\{at
viseljek
es az odazarandokto
kath. keresztenueknek
tamoqatasara
es lelki viqaszara legyenek. Ez 1219 novernbereben
tortent, Csak 1220-ban
tert vissza a Szentfoldrot.
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kathHlikll~ 8nilRZi oHokkult08Z6t ruoi irDdall1lun~~an.
Irta : KEMENY
[Folutatas

LAsZLO.
]

Ii katholikus nep, - mint mar cmlitettu I{ - a 5Z. mlsenel leqtobbnuire
nerna szemtanukcnt vet! reszt, A? 6 ajka inkabb csak a delesti istentlszteleteknel nuilhatott dalra, a szent miscue! a pap, a kantor es a
korus cnekelt, rneluet sokszor a naquobb, kul6n6sen
puspok:
templomokban teljes zenckar egesEilett ki, Panaszkodik
is ernlatt
Gelegi
Katona Istvan, c>reg Gradnaljanak
eloszavabao : »A papa reszegiit>
boranak aruloi is, ezent rntivelik, rnert hogy az 6 eleg~, bele.gy velekedeseiket es szcrzctiket inkabb kcdveltethessek
cs az igaz vallast a
kUls6 pompasaqrol
cs gy6nyorilsegrol
b6tsill6
iteletlen
ernbereket
meqis hitaqethessek, sok koltseqben kesztilt musical eszkozekre tcsznek
szert, naqu fiz etessel Orqonistakat
es egyeb rnusikasokat
fegadnak es

tartn a k«. *)
-*) Az Isten ditsolttetesenek

modjairol valo ajanlo level. - Greg Gradual.

.b
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Nag4 eredmenunek

volt

rnondhato.

rnikor

a

kath. egyhaz

1564~ben az encklesnek
egy. addig nem elvczett
nemebzn reszeslilt.
1. Ferdinand uqganis - a protestans terjeszkedesnek
ezzeJ is nemileg
gatat akarvan
emelni - az ev (1564·) junius 19-en kelt dekretuma,
nak XI. pontjaban
rnengengedte,
hogy a nep »aldozas utan anyanyel-

ven enekelhessen

v=Iamelu

hirnnuszt, vagy a szok~snak rnegfeleJo va-

laszos zsoltarokat,
rnctueket elozetes
szorqalrnas
vizsqalat utan a
piispck jovahaqqott.s"
1\ reformacionak
is mcqvolt sok tekintetben
a maga kedvez6
hatasa az eg ihazra. Igy mindenekel6tt
peldat ad es keszletet teremt 8
XVIII. szazad kozepe
tajan megi idulo
katholikus
enekirodalomnak,
Mert mid6n a katholikusok
a protestansoktol
rneqtanultak,
bO~JLl a
nepnek az istentisztelet alkalmaval valo szercpeltetese,
enekeltetese
mily fontos eszkoz az ahitat
ernel esere, bensohbe
tetelere,
egyremasra Iorditottak
es szerezl ek enekeiket, vaqy vettek annan, ahol IH~szen talattak, a protestans Gradualekbol es Cantionalekbol.
Ez kesztette aztan a katholicizmu
vez ereit arra, hng!J regi enekeike; osszegyujtse!< s a protestans rnaztol mcqtisztitva s ujabb
alkotasoxkal felfrissitve nuuitsak a hiveknek.
.
XVII!, szazadi en ..krskonHveink
bcosztasa naqgjaban eg!lforma.
1\z egyhazi ev elejevel, advent
els6 vasarnapjaval
kezdodnek s ez
utan id6rendben id)zlik a Idil6nboz6 unnepekre vale enekcket, Kieqeszitik ez eket a zsoltarok, a Mar ia- enzkek, az 'Oltarlszcntseqrel
szolo
es halottas enekek, a szentekrol
8Z010 himnuszok
es litaniak.
}\ XVII. szazadbeli
enekeskonuvcinkben.
nevezetcsen
a Turoczt enekeskonuvben
es Naraq Lura Colesztiseban mar meqtalaljuk
a
szorosan vett rniseenekeket.
»Szent, szent, szent,
midenhat6
Atya {coil
en.
N1Jgy 8Z {) dicsoseqe mennuen, fOldon.
Szent a Fiu, iidvozit6 [ezusunk,
Ki altal a halalto) meqvaltattunk.

SZP.!lt a Szentlelek,
viqasztulo
Isten,
Ki Krisztust plan.alia az mi lelkiinkben**)
,
.enekeltek »Sanctus--ra.
Mikor pedig a pap HZ »Ite missa est«- hez er, a ministrans
pedig »Deo qradas-s-t mond, a gyiilel{ezl't igy enekel :
»Menje!ek el 0 aldottak
[\ bekesseqnek utty"ra,
Krisztus valo Szent Aldozat
Ertetek menyben kuldetet,
*) Peterfy, i. m. 11. 192. I.
'**) Bogisich, Cant. et Pass. 20. 1.
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Megvaltonlilk es }\tylinak,
Ki a kezdvt es a veqe,
Szent Lelekkel egg Istcnsesnek
N3gy
^
^ Mia orokke lem.Jel1. }\men.*}
Enekeskonqveink
szarnos regi eneket vesznek
Iel lapjaikra;
1\ Winkler c.ben leva -Szent enek, hi dicserl
sziz
Mariat es ax 0szent

Fiat«

pl. rneqvan

a Cantus Cathoticiban,

Winlder
IL
Isten fia sziletek
Tiszta nernes szi~161.

Isten fia tamada,
Ti-zta
nemes
Szuztol,
Mint rozsa Iitiorntol
Terrneszet clarnul.
Kit a Sziiz
Leang szule
Vilag elott ez vata,
Minden Teremtole.
Ki tiszta em!6jevel
S tisztasaqos tejevel
A. Krisztust felrievele.**)

MiI{(mt rozsa
riliorntol.
Termeszet csodalja.
Kit szule ifju lean,
Ki volt ez velaq e!6tt,
Mind6nnek
szorzo]«.
Tiszta sziznek emloi
Neki tejet adanak
Regi nagy istennek.

Megvan

a Venanfius

vahoztatassal.

Fortunatustol

szarmazo

Vcxilla

reqis

prodeunt.

Kiraly zaszlol terjednek,
Keresztnek
titkja Iinletik,
Kinn testben tcstnek teremt6je
Felfesziilt

Megtolt
Ineklett

keresztlara.

Kiial~Ji zaszlok lobognak
Fenqlik titka kereszlanak,
Kinn az elet meqoletett
S halalaval
i!ietet nyert.

kit hii David
ii kintomajaban

Be telluesedett
irasa
David kiralunak mondasa

Mondvan:
»Nerazetek
lioz6tt
Isten az Iarul orszaqlott.«

Nepeknek

o

6 szent kereszt reroenysegiink,
tJdvozleqy mi bekesseqfink,

egyetlen remenysegiink
Szent kercszt tidv6z1egy.
Ez gyetrelmnek
idein

»Uralkodott

ekkepen

szolvan

~

Isten a fan.«

Nevel] bennunk iqazsaqot
b~ven igazsagot
M'2gront.van a gonoszsagol.***)
Es binosoknek fegy bocsanatot,
}\ XVII. szazad katholikus enekkeszletet
altalabban
qazdaqnak
mondhatjuk.
Minden unnepre, illet61eg unnepkoi re egpsz sorat talal[uk a tobbe-kcvesbbe
sikeriilt enekeknek.
Keg~esseknek

*) Narag, Lura coel. 95. I.
**) R. M. K. T. I. 169. C. C. 16aL 13 I.
'***) R. M. K. T. I. 184-5. II. - C. C 1651. 25.65. I.
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Parsanqra :
Meg iid6tok vagyon, terjetek Isrenhez,
Hadjatok a vetket, arnelq halalt szerez,
Hoquha jol{ka Iesztek, Isten rneqkeqgelrnez,

sz]. Laszlo Jdralyok hitir,e
Kikt61 teve!ggesben estetek rnesszire,
Terjetek es vissza j6jetek veqtire."]
Szt . Istvan

Pilnkosdkor
Teqcd ker iink AtY8 Isten
Seqits : er6 bennnnk nincsen:

pl. igy enekeltek :
Eso nelkiil fold mint szarsd,
UgH en szivem csak
elbagyad:
KiJldj szeat Lelket, ki bennunkct
Orman foHul fa ha nem jon
Viqasztaljon, ebresszen,
Szt, Leleknek malasztja.**)

Husvetkor,
Krisztus Ieltamadasa . iinnepen
allelujas
lelekkel
hirdettek 6rorniiket:
(
Fenulik az nap Ienuesseqqel,
Pol<ol torkat meqtapedta.
Zeng az Eg' nagy dicsercttel,
Ez vilaq viqad orornmel,
Krisztus ki vag!:) rni klraluunk,
Ordit pokol retteqessel,
Hoszad kivan kozik, szivunk,
Mert a Krisztus feltarnadvan
Hogy nekcd buzqo eneket,
S hal,al ereit meqrontvan,
Mondhassunk es dicseretet.***)
'(Felytatjuk.)
•••••••••••••••••••••••••••

.o

s~.feecrvc

e ••••••••••••••••••••••••••••••••••

40 ••••••••••••••••••••

'halala (1182-1226).

Utolso
esztcndejeben
a betegseg, ndver so kat megIatogatta.
Egyiptomban szembajt szerzett. ami csaknern megfosztotta
latasatol,
yegso napjaiban marcsak homaluosan hit ott. Also teste, laba megdaqadt a viaibeteqseqtol. Gqomra nern birta el az etelt, Mcij es lepba]
is gyotorte. Egy atkatommal
oluan nagy verzese volt, hogy tesverei
azt hittek, meghal.
Orvossa Bengiovanni volt, akit 6 Bernbeqnato-nak
hivott.
1226 rnajusa es szeptembere kozolt tortent, bogy sz Ferenc meqkerdezte Bonqiovannit, meddig elhet meg. ,Miker az orvos latta, hogy
sz. Ferenc az igazsagot ohajtja, nyiltan ign valaszolt : »U9H velern,
hogy meg szeptember vegeig, vagy oktober elejeiq elhetsz « Sz Ferenc
~rre 'kifarta karjait es folkialtott: «Isten heaott, halal testver ]« (eelanoi
~) .Narag, 38-39. II.
"'*1 Narau, 86. I.
***) C. c 1651. 76. I.
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Tamas szerint sz. Ferenc mar halala elott
lasanak orajat] Ezcn hirre meg e94 verset
I

ket evval megludta
kimuirt H nap himnusahoz : a

halalrol.

Innen kezdve Angel6 es Le6 testvert
min dig rnaqa rnellett
tartotta, hogr~ neki a halalrot enekelhesscnek
- vele e9!:lutt. Hlaba
intette Illes testver : =Kinnjerkalnak
az orok es azok majd nem hiszik,
hogy te szent ember vagy.
ha folyton [zene] [atekot es eneket halIsnak celladbol l= A szent ezt valaszotta: »l\. Szcntlelek keg!:lelme 'altal oly bensoseqesen eg!:jesiiltem Uramrnal es Istenemmel, hogy 6benne
iqazan

ujjonqhatok

Mindez

es orulhetek 1«

az assisii puspok lakasan

tortent. Itt keszult vegrendelete is. Eletenek utotso heteben kikivankozott
Porciunkulara.
Amint
Assisiben feg!Jveres orseggel rori;>:tette a Yaros, nehogy
halala eseten
ereklueit ellopjak, ugy vigyazott ra az orseq Porciunkulanal
is.
Porciunkulatol
par Iepesnuire egy kis knuuhoban
fekiidt a
szent. Ep )evelet akart kiitdeni [akoba »testvernek«, amikor a nemes
szarrnazasu urno, [akoba fiaval es kiseretevel meqerkezett. Mar eliutott hozzajuk Rornaba is a hir, hogy az aseisii szcnt halalos betcq,
Elhezott mindent, amit sz. Ferenc ohajtott : egy u] hamuszinu
csuhat,
gyertyat es tomjent a temetesre es a szent kcdvelt sjiternenuet,
Mikor meqlatta a nagybeteg
Szcntet, ugy borult sirva labahoz, mint,
[ezuseho» Mar.ia Magdolna.
Okt. l-en csiltdrtokon
kiilon-ldHon
meqaldotta
testvereit es
buzdit6 beszcdett tartott, hogy kiilonosen a sz. szepenuseqre
vigyazzanak es szeressek Porciunkulat. l\..zutan megfosztatta
magat ruhaitol,
mint [ezust a hoherok es ugy kerte alaaatosan
a hazf6nokot,
hoqq
adja neki ' [akoba aiandekat : az uj csuhat. Azulan elaludt pentek reggelig. De mar koran regge! Ielebresztettek heves Iajdalmai. "
Mikor latta a testverekct
maqa korill, azt hitte, meg csiH&rtok
van. Kerte hat, hogy sz. Janos ev.13.fej. az 1-101 Ifi-ik versig
olvassak fel, Azu!an egesz nap [pentcken] a nap hirnnuszat
enekelte
Leo
es Angelo tcstverrel.
Ajkarol rninduntatan
e vers ismetlese
hanqzott :
»AldotUe.gy.
6h Uram, a halaltestverert
!«
Szornbaton [okt, 3) eljott orvosa,
a,kibez e kerdessel
fordult:
Mikor nyilik mar meg az orok elet kapuja?!
Ugy latszik biztato valaszt kapott, rnert ki'rte testvereit,
sz6rjanak
ra hamut: »hamarosan
nem leszek mas, mint por es hamu.«.
Estefele szokatlan erovel kezdett
enel{elni, de mar nem a
nap himnuszat, hanem a 1142. zsollart. Igy kezd6dik: »Szlilvammal kialtottam az Urhoz, szavammal inteztem HZ Urhoz imat.« f\ testverek neman hallgattak, hogy enekel, imadkozik atyjuk. 1\ kunyh6ban bes@@edett
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.es a szent is clhalqatott az utolso versnel : »B6rtoJleb61 szabaditsd
meg lelkemet, bogy dicserjern nevedet; varnak engem aa iqazak, mig
'megjutalmazoi cnqem.« Enekkcl
ajkan ment a tulvilaqra.
Agoston
testver latta, mint ernelkedett rneqdicsoulten
az egbe. E pillanatban
meqszolaltak a pacsirtak a kunuho Ielett, hogy clbucsuzzonak
[o'baratjukt61.
'0
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Egy ebreszto hang.

E Budapestrol jott sorokat azon megjegyzessel kozoljuk, hogy
aldozatok nelkHI sohse epul fol az uj templom. De akik vasarnap
dolqoznak es dolgoztatnak,
azoknak meg az is sok, ami van,

Fotisztetendo Szerkeszto Ur.

,

c, napllsp 1925 szcpt, 15- iki szarnaban olvastam
a kovetkezoket : Szolnok varos polqarsaqa maslel rnilliardot ad szinhazanak ujjaepitesere. Ugyanez a »Vilag«
qratulal a szolnokiaknak
erne nemes tettehez. M.int szolnoki szuletesu, a qratulationak
magam
is meg6riiltem. Hilla lstennek l veqre Szolnok
is epit a muveszetnek
templomot.
Fetisztelendo
Szerkaszto
U r! Azt hlszem, Szolnoknak
nagyon
s nagy az 0 szinhaza. Miert?Erre a feleletet: megadta az egyik szinitarsulat bucsueloadasa alkalrnaval. Ezen eloadason
az egyik szinesz
a sslnpadrol
nyiltan szernebe
mondta Szolnok kozonseqenek,
hogy
ok tervbe vettek t5bb Shakespeare
tragediat,
de nern rnertek elcadni,
okulva azon, hogy Katona »Bank banv-jat, Madacb
»Az ember tragedia«-'jat is csak a diaksag es a latejner ernberek neztek
meg, mig
a tobbi szlnhazlatoqato
kozonsep csak »Fl-Fi--t meg a »Kek-szakal
, nuolcadtk felesege«-t es az ezektol nern sokban kiilonb6zQ darabokat
nezte vegig. Pedig ok sajat bevallasa szerint '_ szivesebben eleveniteltek volna meg a Shakespeare traqediakat, mint arnazokat. De hat
ugye a Shakespeare trage~iakat
g!::ler nez6ko26nseg,
mig a masikat
telt haz 121611[atszhattak.
A »Vllaqesajnalkozasat
fejezte ki Szeqed varosan, mert az
filH~g nem epitett allando szlnhazat, Igaz,
de a Fcqadalmi
temploma
az mar befeiezes Iele jar. Es Szolnoknak a [ezus-Selve temploma?
Fotisztelendo Szerkeszto Ur I Arra kerem F6tiszte1end6sQc'eri
hogy legyen szives fOlhivdi Szolnoknak
figyelme! a fontehb
cnlitettekre; Jegyen szives es hasson ada. hogy, ha a muveszet terr plomara birt Szolnok masfel milliardot adni, akkor nuissa ki penztarcsjat
·is epitse mar egyszer fel a Jezus-Szive
lernplornat isl Em! katholikus
A »Vilag«

a

diak,
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}\ rozsafiizer.
Sztia Mariat egesz ektoberben
a S2. rozufiizer
hiuidkozasavai
tlsateljlik.
Oktober 7. napja pedig a sz. R6zsajiizer kirdlytiejdnak
iin~
nepe, Ezen szep imadkozasl rnodot Sziiz Maria ohajilra sz. Domonkos

terjesztette

el 1212 koriil.

1\ rozsaftizer
a) bevezetesbol
:es b) 5 tizedb61 all. 21) A be1 Hiszekegy (8 kereszt], 1 Miatyank (3 nagyobtol szem]
es 3 udv6zlegy
(a kisebb szernek], b) Minden tized all: 1 Miatyank~
1>01 es io tJgyvozlegybdil,
m.elyet egy titok bovit,
Minden
egyes Mi~tyilOk el6tt ezt mondjuk: Dicsoseg az A tyanak es Fiunak es Szentleleknek l Mikepen kezdetbes
val a, most es mindenkor-on,
orol<onorokke. 1\men.
H bevezetes 3 Udvozl;?g~Je"el »qyiimolcse Jezus« utan az

veztest alkotja

orv'eude'tes

olvasonal kozbeszurjuk : 1 ..
ki bennunk
novelle
az
, ki bennunk
novelje (l,z eros 'remenyt. 3 .. " Iii ban'f

igaz hitet, 2 ...

niink novelje a tokeletes szeretetet.
1l fajdalmas olvasonal ezeket
szurjuk be: 1 ... , ki vilaqositsa
erteimiinket, 2 ... , ki tokeletesitse
akaratunkat. 3 .. , ki erositse emlekezetiinket.
1l dicsoseges olvasona! pedig ezeket : 1 .. , ki igazgassa gondolatainkat.
2 .. , ki ve-zesse szavainkat. 3 .. , ki kormanuozza cselekedeteinket.

1l tizedek UdvozlegyeincH
Krisztus
natkozo

[ezus« utan [ezus.
eletenek orvendetes
fajdalmas es dicsoseqes
eserr.enueire vo-·
titkot szurunk be, hogy errol elJY kisse elm1elkedj.iink.
a »gyumolcse

Az iirvendetes olvaso titkai: 1 tised .. , kit te, Szent Szuz
mehedben
Ioqantal, 2. tized .. , kit te, Szent Szuz,
Erzsebetet
latog8tv{m hordostal, 3. tized .. , kit te, Szent Szuz, e vilagr.a szultel, 4 •.
tized . : ~ kit te, Szent Sziiz,
a templornban
bernutattal.
5~ tized . . ,.
kit te, Szent Szu,z, a templornban f'eltalaltal.
A fdjdalmas olvaso titkai : 1. tized..,
ki erettunk
verzett •.
verejtekezett, 2. tized .. , ki erettunk megnstoroztatett.
3. tized ..•
ki erettunk
tovisselkoronaztatott,
4. tized ...
ki erettunk a kcresztet
hordozta. 5, tized .. , ki erettunk a keresztre feszittetett.

A dicsosiges

olvaso titkai : 1. tized , .,
ki halottaibol
feltan.adott.
2. tized .. , ki a mennyekbe
Iolment.
3. tized .. , ki a·
Sz entlelke i elkilldotte. 4. tized .. , ki teged, Szent Sziiz, a rnenngbe
Iolvett. 5 tiled .. , ki teged, Szent Szuz, a mennqekben
meqkoronazett,
'\'(' 'evu:(
e) 9yalnan,
napont ••
rozsafuzer
legalabb
egg tileel! t. ~. 'j, hucsu jar veJe es Iste. aldasa! E!melkedjunk
a titkok fe-·
l~it es ' __,-,~l~.!zzu!1k mine! nagLlobb szerddtel
rrtelmiikbe
hatolni.
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Lelkck koszoeuia
I

Ionddik.
Uigy kezek es szcreto szivek mavesacte
fonja. annan a melyb61 percq ki, tJlint a mez a lepbol. Illatosan
csillog ki a
szeretst apro lanqccskaibol.
Nuilik, nuiladozik, egie~ szep szirrnokba
feslik .•.
Majd indulnak a -rozsak. ,AI3zatos
tisztelettel
ada tortetnek,
ahol szent ihlet zengi:- Ddvozh~gy Szuz Maria. Valami era viszi 6ket.
A maqassaqok
vilaga denil ki bennuk, ugy fUz6c1nek 6ssze.
"
Ezek a roasak atszellemalten csak egyet szcmlelnek. S minel
tovabb neslk, annat tobb VlrliJ.!lJ Iakad a koszoruba,
Mindegyik
f@lf~le
vligy. Kicsi szivuknek
az ilteni elet, nem eleg meleg
az itteni nap.
Keszul a lelkekbol az orok filzeT .. , a koszoru.
A rozsakbol az ereld6 orom ragyog, vagy a keresztes fajdalorn sappadoz, V~9!J diedalrnas
boldoqsag
ujjong. Mimden szirmuk
eszerint szinesill, illatosul.
Ugy pattannak
fel, mint a villagossaq
rneqhittjei, Harrnatosan,
nyitott szemmel-sztvvel
tarulnak a f(!le, akinek
sz. Neve hennjik suqarzik,
Halkan, csendben pereqnek a rozsak ...
Boldogok, kik koszoruba

Ionjak : lelkfik-szivfrk

ahitatos

melgen,

............ ,

rsm .

.

SZERK. UZENETEK.
S. Eo Cikket nem hozhattuk helgszuk« miatt. - V. J. Cikkebelt Qlh~r a kat. ~g4haz tanitasatol.
A lelekvandorlast
sehse
hirdette
Jezus; tevesen hivatkozik ra. Az eredeti bunt nem az anqgalok
bukasa, han em os sziileink, eJtgedetlensege
okozta . .Aki a vallds6sszehasentit» tudomdnyt elfogulatlanul tanulmangozta, nem mondhatja, hogy a
kiilso Iorrnak kivetelevel a keresztengseq
a buddhizmussal
azonosCsak saeretaek egyesek. Lehet-e az Qrok tavaszra
nevel6 krisztusi
tanokat, szentseqeket, termeszetfolctti
szep eletet a buddhimnussal
egyiitt emiegetni?!
Nern, nem, soha I A keresztenqseq
nemcsak
pa-

310
rancsokb61

all, hanern csedasan kiepitett

tanokbol,

melyekb61

a
' ^
^ pa^

rancsok, az erknlcsok termeszetszeruleq
kovetkeznek.
Nalunk a szeretet parancsanak egesz mas a tartalrna
es a' szentseq
boldoqsaqot,
eletet suqarzo tokeletesseg. - Az EgYNaznal{ is van rnisztikaja, amelg
fonseges, mint a legszebb tavasz, .M.aghha 6 nern szorul es holmi alprofetak vilagvegi [osolqatasa nern iiesati meg. [ezus eljovetelet me~
az 'eg anqqalai se tudjak, Ha az egyhazra hallqatnanak
az ernberek ..
hamarosan
meqszelidulnenek
az erkolcsok, a lelkek mlndenfele
titokzatos tanok neJktlI is. De sajnos meg a vezeto k6rok is felreismerik .
8% Equhazat
es sokszor ugy mellozik, mintha Ielnenek tole. A katolikus,
Egyhaz meggy6z6desb61
vallja, hogy J ezus Krisztus csak 6t alapitotta
es tette tanai oreve • Ll] profetak zavart csinalhatnak,
de nern istena

vallast I Tanulmanqosza

Szuszai Apologetikdjdt! _.

Novak Sandor torokszentmiklosi
espcres plebanos
koszonet, - Uj negyedev kezdodik.
Kerjiik
partoljak mcqrendeles es terjesates altal lapunkal.
a lapot pontosan, jelentse rogton a kiadohivstalnak

Feliilfizetesek ~
200.000 kor. Halas
kedves olvasoinkat
Ha valaki nern kapja
.

.........•............•.................. ~...................•............•...

11. 111. rendiek saakosatalg
iilese a Kat. NagY9ytiles alkalmaval okt. 1O-en este fel 6 orakor lesz a budepesti rendkozseq otthonaban (Bp., IV. Ferenciek-tere
7, III, lcpcso, I. emelet],
Diszclnok
dr. Csernoch Janos biboros herceqprirnas. Az eloadasok cimei: A jubilalo 1II. rend.
A III. rend tarsadalmi jelentoseqe.
A III. rend
es a,
csalad, A. III, rend naqujai. Okt. 3-an a Ill. rendieknek bojt : sz, Ferenc
vigiliaja.A.z Orsz. Kath, NagygyUles okt, 11., 12., 13. napjain lesz.
11 ferfi kO,ngregacio gyilleseit
okt. 6. es 20· an este S;
orakor tartja a Konstantinban. Erdeklodoket szeretettel var,
llz url~anyok kongregacioja o~t.. 5-en valasztje
meg u]
tisztikarat. A jelolesek mar szept. 20-8n rneqtortentek.
A. gyiiles kez ...
dele oeste pont h~I 6 6rakor a leaDY polqariban.
II SZ, Cecilia Ieauukonqreqacloba
jelentkczni
lehet P,
Rornuald prezesnel irasban,
vagy szemelgesen,
Folveteli
Ioltetelek i
Icqalabb It elerni osztalu es komoiy vallasos elet. A gyiilesek minden.
szerdan este orakor vannak a leanupolqariban.
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1l po(gari leangiskola

kongregaci6janak

tisztikara

igy

uiult meg. Prezes : P. Mor, prefekta:
Feher Margit, titkar : Toth
Iren, egyuttal a IV. b. tanacsesa, I. f\ssistens:
Eperjessy
Matild, II.
Assisztens:
Balint Er rsebet. A IV. a. tanacsosa
Nagy Margit, a III
a-ban Bartha Maria, a III. b.-ben Ardelean Etel, a III. c.-ben Oroszi
Erzsebet, Penztaros : Kapusi Ilona. Konyvtaros: FQkete Erzebet, Beteqlatoqatok : Fejes Maria es Paraszt
Ma.ria. Remeljiik, hogy szepen
viraqzik vezetestik alatt ez a kis viraqos kert.

1l polqar! fiu iskola kongregaci6janak
uj tisztikara,
Prezes : p. Mor, pre'fektus: Pozscqovics Geza, titkar: Andrassi Ferenc, I. assistens: Hamza [eno, II. assistens : T61h Aron, Tanacsosok: Szep Gyula, Sarkadi Istvan, Timar Karoly, penztares : [ancso
Laszlo, konyvtaros:_ Kindlovits Istvan, betcqlatoqato : Tuza Ferenc es
[aszi Rezsc, Az uj vezetoseq buzg6n latott konpvtarenak
kibotesehez
J6 lapokat is lelkesen terjeszt.
II Szivgarda is megkezdette

egyesiileti

eletet.

Minden

va-

sarrrap gyiilest tart. Havonkint
kozosen
aldoznak,
Ugy
halljuk, ujra
tartanak az iden 3 napos lelkigyakorlalot
a k6zpont bevonasaval,

liz Eukarisztikus Gyermek Szovetseg buzg6
szinten ott latjuk hetenkint
. maradnak soka tavol,

az

Dr

asztalanal.

Ids tagjait
Hlsszuk, hogy sziileik se

1l Kat. Legengeyglet sziireti mulatsaqa baratsaqos
hanqulatban fo!yt Ie. A csoszleanuok
es legenyek
ugyesek
Bizony nehezcn lehetett szolot topni .
..................................

~ ••••

_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

rneleg
veltak,

e

.

Okt6ber 4~en kezd6dik a Ferences jubilemi ev : 12261925-26. IMn Pnnepelyesebben keszuliink
sz. Ferenc At yank Linnepere, A haromnapos elokeszulet alatt mlndennap este az 5 6rai rozsaftizer utan este 6 ora fele szent beszed S2. Ferencrol, mint a szeretet
apostolarol, Oktober I-en «S2. Ferenc es a termeszet» cimen beszel
P. Ponqrac, Oktober 2~al1 =Sz. Ferenc es az ernberek= - P. Mor.
Oktober 3-iln <Sz. Ferenc es sz. Dornonkos» dr. Saghy Sandor.
Oktober 4~en d. e. 9 orakor «a Ferencrend
es HZ Eukariszlia»-
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P. Romuald, Oktober 4~t2n egesz nap szentseqimadas.
Este 6 orakor
Transitus, azaz SZ. Ferenc halalanak
unnepseqe
szent : beszeddel :
«Sz. Ferenc es az oltariszentseq> - tartja P Izornbos Laszlo.
Oktoberben rnindennap este 5 orakor «Rozsefuzer-ajtatossag».Okt6ber
2 an' «Oranqualok
unnepe.»
I\ jo kereszteng szereti
orangyalat es napont keri oltalrrrat.
Oktober 3-4n M.atterny linnor postafonok 25 i>ves szolgalati [ubileuma alkalmaval d. e. 9 orakor halaado szent mise.
Oktdber 6-8.n d. e. 9 orakor hivatalos gyaszmise az aradi
vertsnuk

evfordulojan.

it-en Mag!larok Naquassaonuanak
bucsuja a vard. e. fel 9 6rakor indul a nagytemplomb61.
9 orakor
szent mise.

Oktober
ban. A. korrnenet
szentbeszed

es

Szerkesztesert

es kiadasert felel6s P. Majsai M6r.

Dillarnos saeeeleseket csfaottasokat gyo17san
es~k.6zo( szottd aeak mellert

es

pontosarv

need6, Deseb-utca 238'. se,
Ugyanott iaaolampaK es
cstllaaok kaphatok.

-

SZLEZAK LAsZLO
HARAN6-ERCONTOOE, HARAN6FELSZERELES
HARAN6LAB6yAR

BUDAPEST, VI., FRANGEPAN-UTCA

77,

ES

SZ.

(SAJA T HAzABAN)
TELEFON-szAM:
A nyugati p. u.-t61 indul6
BUR vas uti "Orhaz" meg-

all6hely ..
A. B. C. J. kocsik.

13Q----a2.
Az 1980. Bvl parisi

vlhig-.

as 1928. Bvl vas- os geplparl
tasen

aranyeremmel

Szilmoa

egyhazl

az 1921.
kiallJ-

kIUint.tve.

ellsmera

lev6!.

HITBUZ6ALMI

n.

evfoJyam

20.

szaRl

1925 oktober.h6

15

M81liolonikmindslf bOlBS 15.

ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Szerkesati

'SzerkQszt()seg is kladohivlDllt

:

P. Majsai .Mar afm.
Tllrssnrkes:1I6

I

far8D&relllli pl9bania Szulnllt

:

P. Rafflnszkg Homualdofur

Kiadetulajdonos :

fBreDCrBndi zarda, lzolnok.

Egy .<Zoe
jovurrk es beszelank 8 szebb vilagr@l, ahol a lelkek deni]e
fakad. Sz avunk terjed es a lelkek h urjan me'g-meg rezdiil
egy-egy finomabb hang. Mint a aapsugar fut saet a vila ...
gQssag s talan azota itt-ott kevesebb a s@tetseg. Hisszuk
nem hiaba aldozunk iddt es ideget: lassankint rmivelddnek
8 lelkek.
Lelkek! Ertetek kiizdunk, mint a gazdag kincseiert

Szeretettel

allunk a vartan es az ej korornjaban is csillagokat keresunk. Nem ijeszt el a ked, mely a nern torodornsegbol lohaszton rank telepszik. Szemunk
az el-clrevedezo suqarokbol is a szebb hazat, a szebb lelkeket varazsol]a elenk ...

Keves a pasztortiiz ; pedig sok an szeretnenek korotte
melegedni. Meg olyanok is, akik tagadjak. Belulrol,
mint
az ejszakana'k
nernasaqa, zsonq ki az orok
eler vtl·gya.
De ugy jar, mint a szelli susoqasa : tulzuqja az erzekek,
a szenvedeluek tiilekedo harca.
Allunk tovabb is 82 arban, Bizunk a hit es a szeretet diadalaban. Elobb-utonb
18n9r8 lohban es tuzebol
Ara peldi1.nyonkint 1500 K. Negy~devre

9000 H.
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krisztusi

elet, katolikus gondolkodas alakul ki. Csakhogy
az eszmengek tusa]a kemeny: kis es nagy kercsztek jelzik utiat, J\z egi n8gysag keresztekbel ered, keresztek a
lepcsdi

. . .

-

Hissztik, hogy egyre tsbben ertik meg kis lapunkat, Nemdicseratet keriink, hasern partolast, terjesztest, tamoqatast,
Celunk, hogy minden csaladba bejussunk, llki ebben segit,
ax dicser leqszebben.
Ezutan is eszrnenuank : a szep,

bator

katolikus

elet.

............

.

HZ

ontudatos

es a
mm.
.

Sz. Pet~r apostol katedraja, ptispokl szeke,
,.}\ ket borestuan

flihoz« c. katakornbaban
a kovetkez6
koht
vesett dombormiivel
ltitjuk: Sz. Peter szeke, folitte
es ketoldalt
mggonyok, hogy klemeljek jelentoseqet. A szek fetett dicskoros
galamb
all, mint a Sz. Lelek jelkepe. [elzi, h09lil a szekrol elhangz6 tanitasok,
dontesek
csalatkozhatatlanok
es isteni iqazsaqon
nuuqszanak,
».Apostoli szek«, -Sz, Peter
szeke«, »romai szek« valosagcs
szeket is [elent meg kepletes ertelme is van. E ketto eggyiitt jar. Tarh\nelmileg
bizongos, hogy sz. Peter apostoli szeke Romaban volt es
van. Kepletes [elentese,
hogy a szentpeterl
tans ..eknek ut6dai hitben es
erkolcsi dolgokban
az Equhaz legfobb tanitoi.
Aki e saekcn
iii, az
sz. Peter utoda es igy Krisztus tevmentes
foldi helytart6ja .
. Az apostolfejcdelern
elsa szekhelue
Sziria
f6varosa, AtJti6kia
volt. Innen [arta be Pontust, Galaciat,
Blthgnlat, KappaQ.9.ciat es [oniat,
Itt lehetett Kr, u. a 37. es 38 .. evig. 40 korlil
[eruzsalemben
latiuk.
42 tajt fordult meg eloszor Romaban
es Pudens
szenatomal
kapott

szallast.
}\ keresztennge lett Padcns
hordozhato patriciusi
szeket sz.
Peternek
ajandekozta, ToIgyfilb61 keszfllt es ernlekeztet azon hordozhalo szekekre, rnelpeket Claudlus csassar
(41-54)
idejeben 8Z 1210kelo allami rneltosaqok hasznaltak. }\ szek labait akactaval burkoltak.·
Egyebb reszei is valok akaclabo), de ngilvan Istszik,
hogy ezek csak
a IX. vagy a X. szazadbeli
munkak, Kiilonosen
elarulja ezt az eHilsi
reszere
kerult elefantcsont
faraqvang,
mely Herkules
tetteit abrazolja,
Tertullian
a n. szaaadsan }\frikaban is tud arrol, hogy· sz.
Peter pi\spoki szeke megvan Rornaban
es aki szon iiI, az 5Z. Peter
utcda. Sz. Ciprian (sainten }\frikaban)
it
III. szazedban
hasonlokep
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beszel.Marcion
eretnek ellen B III. szazadban
irt konyv igy szol : =Baen
szekre, melyen egykor maga Peter I1lt, Linust tiltette 6 utanna 8 fan:aeges Rorna=. A IV. szazadban
mar tmnep is van [anuar
l8-an ilyen
cimen ; »S7.. Peter apostol katsdraia
[puspokl szeke], arnelgen
elosz6r
Romaban tilt.«
Sol. Optatusz egy ssakadar puspokkel szemben raAiutat
^ ^ ^
.B rornai piispokok
apostoli leszarmaz asara,« aklk mind sz. Peter sdken ultek, melyet 6 ugyan (a szakadar)
szernevel
sehse latott,«

Sz. Damaz papa a regi 5Z. Peter templom mellett
levO keresztctl6 kapolnaban hell:!€!ztett€! al sz. Peter szeket, Evszazadokon
hasznaltak tronusnak e szerenu szeket, miden az ujonnan valasztott
pap
unnepelgesen
beiktattak,
Ezzel [eleztek
a rornal
piispokok
apostoli
leszarmazasat,
tiszta es tevmentes
tanitasat
es szcnt
Petert61
rajuk
szarmazo
el6jogokat:
a papasaq elojogait.
vn. Sandor 1663.ban ere
piisp6ki trout keszittetett es ebbe helgestette szent Peter
szeket HZ
oltar fole, mely a felkoru szentelgben HZ u. n. tribunaban
van saent
Peter sirja magett. 1867-ben
szent Peter halalanak
1800. evfordulojan
IX. Pius papa kingittatta
es az
kitetette,
k091J ^
fl hl^
^
^ ertekes areklget
^
vek tisztelhessek,
mint regebben
szent Peter katedrajanak
unnepen.

at
at

Szent Peter szekenek
oltara elott a tribunaban
tartjak a b91dogga~_ es ssentteavatasokat.
Itt hirdette ki IX. Pius 8 Szeplotelcn
Fo ..
gantatas
deqmajat. Szent Peter szek e ei6tt hirdeti ki 8 hitaqazatokat,
mert csak szent Peter ut6da lehet Krisztus foldi helytBrtoja ^
es tanainak tevrnentes rnaquarazoja.
mm •
••••••••••••••

')
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S~6lott az U~.
Szolott az Ur az en szivernhez . , .
Eros, igaz, vegte'en 'Isten:
- »Mit torodsz te az ernberekkel,
Hog!,} egy sines I(oztuk, aki seqitsen ?
1\1i gondod, hogy ellened allnak ?
- Mind zsoldosai ok a halalnak
Ngomorult,
gyonge ssolqahad,
ime I
Letilk hiabavalo
pilla nat , .•
Szetoszlanak, mint a kod s a para
1\ perzselo
napsuqar
alatt,
Mit arthat mind eggyiittveve
is?
Ha hamisan palcat tor read,
.
Akar ha gyilkos kezzel tepi szet
Foldi elted gyenge Ionalat ...

.
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-::- }\onak se vel] testeben tobb erot ;
Porbol, sarbol van az is, mint te VlIgy,
Sitba lep az is - ide-nap
elott ...
Mit torodsz

veliik? - Te ram figyelj
En latok rnindent a nap s 3Z ej alatt.
Verted es kardod
en vagyok;
Megvedelmezem
igazsafJodat I

csupan I

Zsiga Lajos.

.

,

A katholi~us Bgy~azi

BHOkkuitBszot rout iro~a,lmuukbaD.
LAsZLO.

. Irta : KEMENY

(Folylatas.)
Ugyan'cSak

Tam~s maga'szt6s

a Cantus Catholiciben olvashatiuk
1\quinoi
a legmeltos89.osabb
Oltarlszentseqrol

himnuszat

Szent
:

Irnadlak teged elrejtett Isteaseq,
Ex sziuek alatt [elenlevo Ielseq.
1m szivern neked adqua maqat rabul,
^

Mel!:! rolad eJRu~lkedv-en, majd elajul.
^
Oh Jews ^
kit most fedel alatt nezek,
Reszesultess
abban, arnit ehezek,
Hoqu en szlnrdl szinre lassalak teged,
S orokkon orokke algyam szent neved.*)
^
1\z enekeskongvek legszebb
gyiilngyei minden
AUria inekek, amelyek nraidnem mindig odai magaslatra

bizonngal
emelkcdnek

Te szep llliomszal, kiMl kegyelelf1 szall
MindeR testre e foldon,
^ kinek draqa kerte, onte vilaqszerte
S
Draqa lllatot, mid6n
Minden nagy atokban, szallna karhozatbaa
1\ vaszedelmes
id8n.
Te azep hainalcslllaq,
ki mindenkor
villag

Nap tamadasa el6tt,
S ki artatlansaqban

Az Isten szeme

fenlel

e vllaqban

elott,

Te rnehedberr szalls, ski nagy

S minekiink

valtsagunk

kint valla

16if.**)

Megtalaljuk
regi enekeskonuveikben Szent Kazmernak
Izat igen iigyes, sikeriilt es hatasos fordltasban :

*. C. C. 1651. 93. t.

**) C. CI 1651. 113. I.

hirnnu-

a
:

Mondgy naponkent es orankent lelkem dlcsereteket,
M6rillRak, Sziiz Anyanak fillj vigtm innepeket,
Gondolkodjal s almelkodjan felsegen As'szonyodnak,
Mond boldoqnak .cs aldottnak, mond Istentink anyj6aak.
Tisztasaqban s iqazsaqban noha fiat foqadtal,
Ek~sseglol s sziizessegtol de te meg nem f0sztatt~1.
Mert szuz vo It,ttl, sztiz rnaradtal, amidon megsziletett,
Uj magzattal s' aldozattal fEmlo Isten edenye,'
,
Fiat hoztal s meg nem nyiltal sxlizessegnek sztkr~aye.*)
A naquszamu latin, forditott ea .eredeti enekek mellett talalunk
4Igy elqan fajtat is, ahel a maayar sZQveg nem ~lstinbol vale f.orditis
hanem 8. benne leva latin mondatok, vagy szak 8 magyar 8z6veggti
szerkezetl osszefUggesben vannak:
.
In dulci jubilo, Zengjen vig Jmekszo,
Ur meqvaltonk nyugszik in praesiepio;
Es fenylik, mint a fenyes nap .' Matris in gremio
'
Alpha est et O.

o

[ezus parvule, 0 klsded gyermecske,
Sziv.Gnket vig.asztallyad,
puer optime,
Minden te [avaiddal
.
o ,pri~~eps ~gloriae
Trahe nos post te.**)
A k\ozepkofban is voltak 1\:\afia siralmaink, ezek azonbaD
.~Iljdnem kizar61ag .8 magan 8jtatossag targyat tettek, A f~jd.at~a.
Sziiz Aaya tisztelete naluak a kozepkerban nl.m ngert RH~gngil~a~ps ki!t[ezest. Csak a XVII. szd-ban jelennek
meg a _Maria~siralm8k templomi nepenekek alakjaban,
E siralraaknak Iorrssa a Szentiras, 8Z egui1azi h~gyolI!i1ftY,.
szentatysk erre vonatkozo helyei s nem utolso rnertekbea az ir6k
sajat elqondolasa es bizoriyos nepies kolteszeti elemek.
A Maria-siralmak
egyetlen ismert k6ltoje Niiray Gyorgy,
asonban a Lyra Coelestist nJegelo.z~ enekkongvekben
is talalunk ereItelj~s kolt6i venaval megirt slralrnakat,
.Oh, fajdalmimnek isszengusaqa I Oh banatimnak s%ornyii orajil
Oh, .napok teli mereqqel, oh orak rakvak epevel I
Ez napon, bu napsn, kin napon ...
I!" szivern megsebesedett, sok sirastul meqepedett
En Fiam eretted . . .
Oh Istennek minden alkotmanui, kivaltkepen Adamnak fia! I
Fejenkent slrankozzatok s velem e.gJYutt bankodqpatok,
*) C. C. 1651. 127-35. II
**Cc. 1651. 30. l. - Kajoni, 1676.47. l.

°

Ez napon, b'u napon, kin napon.
J\nyak sirlatok fiamon, gyenge szfisek matkatokon,
Ferfiak, asszonyok. ti is 6 AI!I9yalok .
tHt6zzetek
szomoru gyaszban,
Eqek, Hold, Csillagok s banathan
Nap ne vihigosodjek, mert rna Fiera kinzatik."]
cNaray Gyorgy szersemenge mar i98zi kolt6i tehetseget arul .1:
[a] keresztla I ki magas vagy, Szanj meg, sirni tobbe ne hagyj.
Hajolj ala szent terheddel, Szep [ezust tolern ne vedd el,
Szivem dniga oromit, Szivem draqa oro mit.
Draqa

Iejern, Iilbok, kezek, Minden tagok mik sebesek,
minden tested, Szep szinedet ver megfestett,
O menngei nagy szepseg l Nines kep rajtad, sem epseq l

SZ8ggatott

GyaszbaB fenyu
nap oltozzel, Hold homaluban
rejtekezzel,
M.ert vilapossaqtok nem el, Itt meqholt ki mennyekben
el,
Vilag gyaszban oltozzel. Vilig gyaszban olt6zzH
Orditsatok es siriatok, Velern mindenfele
vadak,
Szivernmel hasadozzatok,
Hegyek, kosziklak, ~6falak,
Isten fia halalan, Szep ]busom nagy kinjan :*)
(Vege k8vetkezik.)

..

...;

Egy.-ket szo a: szentekrol,
Azt hiszik sokan, bogy a fegyeImeiett,
onsanyargato
elet nagyon megroviditi foldi tartozkodasunkat.
Ugy latjuk a szenteknel, hogy
ez l'1 f61eIem nern indokolt. A nagy munkskat vegz6
es. nagy oDf2~
gyelmtzesben
elo szentek naqgon is sokaiq eltek.
100 evesnel id6sebb volt, mikor meqhalt : Sz. Simon, SZ. Pul .
reraete, sz. Anta] remete, sz. Bertin, sz. Rornuald es sz. Mor spat.
A nagy 6nsanyargatasokat
gyakorl6 sz, ]eromos 72, sz. Agoston 72,
53. Remig 83, Paulai SZ. Vincze 85, Paulai sz. Ferenc 91 es Ligouri
sz, Alfona 90 eves keraban halt mtg.
A. bunbano elet kemeny embere Alkantarai sz. Peter 63 evet
ert meg. De a noi nern is meqmutatta,
hogy R rendezett,
munkas h
kuzdelmes elet, ha sziqoru is, nero mulja felijl erejet, 1\ hires Genuai
IZ. Katalin 63, . a csodalates
munkakort
bet6Ito -sz. Terez 67, SZ.
Gertrud a lato 70, Chappuis Ssalezia 82 evig elt.
A keresztenuseq
legszebb viraqai k6ze tartoznak
a sziixt etetet elo Iuizestdrsak. Szinte folgtenos szernrehsngas eletiik 8Z erkolcstelenseq es a hutlen haaasok saamara : Lehet a test vagyain,
Gisztonein uralkodni, ha lsten kegyelmevel
egyiitt miikodiink.

c.

*)
C. 1651. Kajonind! is.
*) Naray, Lyra Coelestis 66. 1.
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Ilyen sziizhdzastdrsak:
Szuz Maria es sz. jozsef', Chrusantus es
Daria, gr. Eleazar es Delfina- grOfno, Galaeian es Episztema,
Gombert
es Berta, Injuriosi es neje, [ulianusz es Bazilissza, Henrik csaszar
h
Kunigunda
csaszamo.
Ezekrol elrnondhatjuk : Mind hosok ok ...

*

j6zan lelek egyszerii es enqedelraes.,
Beismeri hibait b
szivesen vezetteti maqat (a lelkiekben lelki atyja altai). .A. .sziik latokorii es korlatolt lelek azonban meg akkor se latja hibait, amidoR
meqmutatjak
neki s min dig megelegedett
leven ·onmagaval folylonosan
tevutakon bolgonq=. Sa -, Tercz mondasaibol.
»}\

.........................................................................................................

Gondolatok az igazi hitrol,
arulja el betso meggyc5zOdeset._
. Szivesen tartja meg Isten es az Egyhaz
parancsait, hiszen 8
hit vilaqanal azok csak segitsegeink.
Buzqc az irnaban es gyakran
[arul a szentsegekhe1",.
bogy
me~6rizze es fejlessze termeszetlolottl eletet,
Igyekszik minden
alkalmat
Ielaasznalni,
bogy a hit kincseit
masokkliil is meqisrnertesse es rneqszerettesse ..
Orommel es engedelmesen
ha'llgl!It Istenre es helgettesere,
lIZ
anuaszentequhezra
hit is erkolcsi
delgokban. Tudja, bogy ilyenekben
ez a legbiztosabb
ut.
.
Mindennel
szemben gyonged tisztelettel
van, ami Istenre vonatkozik. 1\ szentekkel is, akik Isten baratal,
Melys~ges alazat .es onmaqanak
kevesre
becsulese jelllmzi
gongolkodasat, szavat es tetteit, Folyton a f6ns~ges
Isten elett erzi
KUlsa tevekenysegeben

r

maqat,
chill, h6gy jet tehet es irtozik a biinta!. Hibait oszinte
tal javitqat]a, Maga ro ertilk onrnaqara Ienuiteket.
es tudja

Tiir clrnes folfeletekintessel

tussal

iarna a Kalvariat.

Ez

szent akerata I
6szinlen kivankozik
+~~~~~¥€g~C~~~~'?R+

az
hiteert

banal ..

vise Ii a kcreszteket,
mintha Kriszohala : . Mindentitt
tortenjen
Isten

szenvedni,

meghalni.

Nem ontudatos katolikus csalad az, ahova
nem jar kifejezetten katolikus lap. l\milyen·
olvasmanuunk, olganna alakul gOijdolko ...
dasunk, lelktiletiink, hitiink.

.llmi banto ..
No! ajkak a gyongedsegnek
es igazi fiaomsaqnak
szent szolgalatabltn allanak. l\ beke es a szeretet. a szelidseq es a viqasztalas
orz:o Hl1gyalai a foldon. Fatyolt heritanak
a durvasagra
es irt csepeqtetaek a tivisszurta
sebekre.
.
Lagyan simogatnak, mint a barsongos szirorn es HZ elet biztato lehellete susog Ie roluk, A. keseniseqnek
edes izt tudnak adni es
II banataol
oromkonnyeket
csalni, Eloszlik
eloliik a lehanqole
kOd
es a napsugar aranpcsilloqasat szorjak a szivbe.
Ha angyalok, ha [ezus Szlvea nott viraqok , ...
Mint a szel hideg sll vitesevel a veloklq hasit, rnikor helen ve,gig szaquld. rajtunk: olyan fajdalrnasan
gyotro
a durva nol ajak. Torz, amin iii. zfirzavar bants aenebonaja sir. l\ szebbet, a finemab.hat siratia.
Ternet HZ ilyen minden szavaval -: ontnaqat. Rombolja I. remlket es kilopkod]a belolUnk, arnit a [ok, 8 viraqssak- belenk Illatoztak. Torzul6 lelkenek vonasai egesz lenyen kivercdnek.
l\ sotetsegnek is van kisuqarzasa,
de boru kel nuoman,
Mintha sok n6 elfe1ejtene, hogy a szavak a sziv kisiitodesei.
A. szo is hasit es tep - a h!lg~isebb goromba szo is. Pedig a neH
leny finomsaqok
aranuos harmoniaja,
Nem szabad::a
harmatos
Iideseqet
hetkoznapi
u tanzatokert,
meqszokasokert
felaldozni,
Banton szornoru, hogy szesselueken
epul
fel sok lelek es elfogy nern egy viragos kertbel az illat.
.i\ szirmok becsukodnak, hogy ki ne szaradjon
mezuk. Pekezett ajkakon terem az elet balzsamos
edesseqe
a kuzdelrnes
napok
saamara.
Jezusrol irja a proteta : Szeliden cseng szava, hOfJY ki ne
oltsa a pisloqo rnecsest es le ne torje a meghajlott nadat, Ma is sok
mecs pislog es meg tobb g!Jol.1~eseg ingadoz. Minden noi szo legyen
iii mecsesek
elesztqetese es a meqhajlottak folernelese.
l\ n6i ajkak legyenek a tererntes virligai I . •
mm.
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l\ nemzet viraqai.
J\zt mondotta egyszer IX, Pius papa;
»Adjatok
nekern igaz-i
keresatenu angakat h en megmentern a vila9ot.« E szavakkal a nagy
papa ra akart mutatnl szokra a nag,y kotelesseqekre,
o.melyek kell
hogy minden kercszteng
nonek, anwanak lelket ekesitsek,
Az anua ne
Istent61 hazukba szaliasolt idegcmeknak tekintse
guermekeit,
han em
'ugy neue 6ket, mint a jova rernenuelt, a haza f'enntarto eroit, a nernzet ekes viraqait, akikre nagy feladat var.

Ma, egy rernes kialtas szaquld vegig e szerencsetlen
hazan,
amely kialtas belernarkol minden kornolgan gondolkodo lelkebe : »Matwar sziH6k I Szeressetek
gyermekeiteket~«
Miert e rernes kitillhis?
· Horman ez a nagy aggodalom?
Miert fordul minden szern a kicsi'1'yek elrejtett vilaga fele ? - J\zert, rnert Jatjlilk, mint pusztul
a mil ..
gyarsag, a magyar ero, a magyar gondolat, ~ igy a hazanak
felta ..
masztasa az ifju nemzedekre
var,
Ne Ieledjetek keresztenu
anuak, hogy azokra a porban [atszadoze, iskelaba jaro gyermekekre var a haza jovoje; azert ti vagytok
8 felelosek,
ha vetkes hanuaqsaq,
vag!) tudatiansaq
folytan ssaporod ..
nak a gyermeksirok.
l\ haboru elott hiabavalo volt minden szo, rniaden Iras .e komoly tarqurol, de a nagy vilageges kijozenitotta
a nepeket es kezdik meqerteni, hOQY rniert van nagy szukseg a gyermekre
a csaladban., l\ beesiiletes, magyar ember mindenkor Isten
aldasanak
tekintette
a gyermeket,
de meg- annak
tekinti
most a szanalas
es
.agyontipras e rernes korszakaban is. Azert vigyaz is azokra, mint a szem2fenyere,
mert tud]a, ha a nagy ok utan a kicsinyek is elpusztuln ak
· vege a, magyarsagnak
ebben II megesonkitott
hazaban.
1\ gyermek rna a leqdragabb
kines, a nernzet virag a, a szebb
java zaloqa, a jelen orome, a joVa remenue. J\lapja a csaladnak,
az
allarnnak, az egyhaznak;
eI6 emlek az elveszett
paradicsombol,
Es
· vajjen e draqa kines, a gyermek hol uevelodik ? l\z imadkozo terdein,
Igen, HZ anua segitij quamolitja a gyermeket, k6telessegenek
teljesiteseben es celjanak elereseben,
mert tudia, hogy az a gyermek,
akit
karjaiban hordoz nerncsak az eve. hanern az Istene,
akinek
egykor
rola szarnot kell adnia,
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Jr kotelesseqet
hUsegesen teliesito n6t61 fOgg a csalad boldogsaga, az Allam java, az egyhaz viraqaasa,
a gyermekek
udve, 8
tarsadalom
es az ernberiscq jelleme es j6v6je. }\zert en csak sajnalni
tudom azokat a noket, akik a csaladl szentelut nem szeretik es karhoztatni azokat, akik kiqunuolva
a- ndnek terrneszetes
hivatasat,
elvenjak oket a csaladi elettol.
Szomoru [elenseq, hogy rna a n6 is szakszervezctekbe
vB9yik
szavazati jogo! siirget, versengtarsa akar lenni a ferfinak. - Hova lesz
akkor a keresztenu n6 Ieladata ? Hova a bekes csaladi elet szentsege?
Mi lesz a gyelmekekkel,
kik neveles neJkiil nonek fel. }\z bizonyos,
akkor _pusztul a csalad, arnikor a no kilep 8Z 6 keresztengies
visszavenultsaqabol:

meqboluqatia

a csalad! elctet,

s tovisekkel

rakja

mel

a hazas elet feszket. Es mi lesz a gyermekbol,
ha azt az utcara bizza? }\ keresztenu
no hivatasa a csaladban
van, nem pedig az utcan,
6 vendeqloben
@s II joqokert valo tulekedesekben.
- 1\.z a no, aki
gyermeknek
ad eletet, nagyobb szolqalatot
nyujt az orsz agnak, tarsadalomnak, Istennek es a kozjonak, mint a ferfi, aki eletevel, aldozatkeszseqevel,
munkassaqaval
vedi II hazaiat. A kereszteng
no, aki jamborsaqban, szcretetben, istenfelelemben neveli gyermeket,
tobbet tesz
valtasanak,
nemzetenek,
mint az c luan iskola, amelg csak tan it, de
nem nevel, Azert mondotta egy [eles hadvezer »A sziilok bfine lesz,
ha a [ovoben kevesebb lesz R valtasos gyermek es ha tobb okos ordog lesz a, vilaqon.« - Pranciaorszaqban
anngira rnentek a vallas'gyiilbletben,
hogy meg az »tJdvozlegy
Maria« irnat is mcqvaltoztattak
es a valjastalan iskelaban igy tanitottak »tJdvQzlegy koztarsaseg, iqazsag gal vagy teljes, a td:>zvelemeny van te veled es aldott vagy te II
kermanuok
kozoft.« Es nova lettek a francia anuak, a francis
csatadok? 1\ forradalom
vertenqereben fulladtak 'TIeg.
Radvdnszky J.
[Folgtatjuk.]
••••••••••
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UZENETEI{.-

Felfilfizettek: It]. Bernath Istvan 1\.bony 50.000, Uh'reich fOor32000, Rakes Mihtllyne 20000, Varoshaziak
Szolnok'18.000,
Keszey Lajosne, Fekete Ferencne,
Csomor Irenke, Horvath 1\.ntal 1 t.OOQ.,
Dax Fri!}yesne, ozv, Kamarik
Ferencne
10,000, Csomer
[ozsefne
7000, Csabai 1\.nta!ne, Frizzi Terezia. Gertner Rudolf
6000, Horvath
Geza 5000, Vay Ferenc Ktsujazulles 4000 kor. Halas kOSlOnet. Kerji.ik
kedves olvasoinkat
teriessaek.Japunkat,
hogy minel t6bb J{~leknek lehessen famasza. }\kine!< va'ami megjegyzese ~an, kGldje a szerkeszto",
seg cim2re.
VQS
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II III. rendiek a Ierenccs jubileumi
evben (1925 -1926) ugy halliuk ^- tobb naquszabasu
unnepseqet
szandekoznak
rendeznl,
hogy a ferences szent evet emlekezetesse
tegyek. Leqkozelebb egg
vallasos
delutan
kereteben
ismertetik
ielentoseqet
es ^a Ierences
^
szellemet.

II ferfi kongregacio gyiilese oktobzr -20 an a Konstantinban. ^A konqrcqacio
tanacsa Vermes Perencet
bizta meg egy unnepelues diszQy~le~ elokeszitesevet,
meJybe 8 megyei ferfi konqreqaciokat is be akarja vonni.
lIz Ilrt iangok konqreqacioia okt. 5-en valasztotta
meg uj
vezetdseqet. Pr ezes : P. Mor, pref'ekta : Westher
Vilma, I. assistens :
Stohl JeW. II, assistcns Kormos Anna, titkar : Kiss Beske. Tanacsosok :
Hegedus Irma, Szi.ics Maria, Sebestuen
Maria, Hegedus lea, aki penztaros is, Balazs Eta, Westher
Maria,
Verebelg! Anna. Oroszi Ilona,
Decker J uci, Bodnar lea. A jeloltek mesternoje es konyvtaros:
Gyenes
Ilonka, jeg!:la6: ^ Tauszig Erzsebet, sell rest yes Szekely Beske. ^
A kulturalls szakosztalg
vezetoje ; ' Gyenes Ilonka, az egyhazi kezlrnunkae :
Westher Vilma es a saitcterjesztesi
osztalue : Kiss B6s1<e. 1\ tanacs
imnepelpesen
6hajtja megulni a iH>ngrflgacio mcqalakulasanak
otodik
. evfordulojat.
Errol kesebb reszletesen. A kongreqacioba azon komoly
vallasos es Iedhetetlen
vlseletu leanuekat vesszuk fel, akik lcqalabb
4 polqarit veqeztek es ket rendes tag ajanl]a oket irasbeli Ioluamodvan yukon. [elentkezes a prezesnel vagy a tltkar nal. Gyulesel{ ~ leany
polqariban hetfon d. u. fIB 6 orakor.

Szabo Irenket, »Pirtt« okt. ^12·en
ottarhoz Juhasz
^ vezctte
Kalman pusztasz enttamasi rk .. kantortanito.
Unnepet jelcntett
ez nerncsak neki, harlem a Cectlia-leanqkonqreqacionak
is, melgnek tevekenu
es kedvelt titkarnoje volt. Hissz iik, hogy
eleven
es tiszta
lelke uj
k6rillmenlilei k6zbtt is annui szeretctet
valt IIi, mint amenauivel
tarsal
es ismerosei leany koraban korulvettek. Isten
vezesse es aldja 6ket r
1i kozepiskolai ifjusagi k'ongregacio is meqtartotta tisztujit6 gyilleset okt. 8-80. Prczes : P. Rornuald, pref'ektus : Straub Sandor VIII. o. t., L assist ens : Katona [ozsef VII. o. t., II, assistens: _Bakos Miklos VII, o. t, titkar : V,hady
Sandor
V, o. t., t-nacsosok .
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.'traub Irnre YI. o. t., Hettler Laszlo V. o. tot _Bordas {\Ifred lY. 9. I,
Varady Tibor III. o. t., Baldini M.iklos II. e. t., penztares : Schembek
Ervin V. o. t. .Amint ertesulilnk november
hoban
nagyobb
szabasu
~Hkepz6kori
filest rendeznek mfisoros estellgel.

Jl Kath. Legenyegylet

megkezdi ismeret(erjeszt6
.Minden este 8 orakor erdekes
stb,
.

a Ker, Part helyisegeben.
tartanak eloadast tanarok

elQad:asait
dolgokrol

........................................................................................................

. A Izomdlyos

este

csbndjeben

rdzsdk

Elmeiyiil: lelkek dhitatos szivebOL kiro

szdll az ig fete.
ostromoljdk az eget.

illata

sohajok

Mindnydjarz oda tekintiutk,
ahol az egen pirkadni
kezd is a fOlkel6
napol csodds csillag ragyogdse elozi meg. Mdridn van szemiink, ndla

szivilnk. Bdr csak vele tartana eletiink is.
Bosnyak Istvan, az u] f6kantor
elloqlalta
allasat, 1\ hivek
mar okt. 4- en gyonyorkOdhettek
szep hanqjaban, Okt. 18-8n, vasarnap a 9 arai nagumisen
lesz meg az unnepelues
fekant8ti beiktltas.
Szivb61 kivanjuk rmlkcdesere Isten aldasat.
Ii Katbolikus
Gyonyoru

NagygyiUesrol

volt az eukarisztikus

legko.zllebb
szamclunk be.
200.000 katholikus vett reszt,

korrnenet.

Hust nem ehetnek az eloirt bOjti napokon
azok, akik a 7
evet betoltottek, Tehat az ok se, akik mar 60 evesek, .l\z egyszeri
[olakas kotelezi azokat, akik a 21. evet betoltottek
egesz a meg nern
kezdelt 60 eviq, vagyis aki mar 59 eves clmult, az szigoru bojti napon
is [olaxhat tobbszor napjaban .
.R vari bucsura igen sokan mentek, l\z ilj f6kfmtor vezde-·
sevel szepen enekeltek oda es vissza is. Ezzel kapcsolatban jegyezzilk meg, hogy az egri bucsun P. Richard es - Rornuald vezetese alatt
420 hivunk vett reszt.
Hldozas
hogy a szentseqi

utan leqalabb 10 percig rnaradjunk a ternplornban,
[ezussal

1\ j6 katollkus
rnelkedik.

elbeszclqessunk.
naponta

tart

Ennuit

lelkiisrneret

elver

tolUnk

vizsqalatot

Jews.
es el-

II gyakori goon.okat k~rjuk,
elyankor

vegezzek,

amikor

G

ritkabban

h09!J
~y6tJok8t

gycin<3sukat
lehetoleg
nern tartjak
vlssza,

o

S.z. Tere2 a spango! hosno tinnepe okt. 15·en.
vezette
vlssza a karmalltakat
eredeti szlgorusaqukra.
Na9!.J szellem, aki mint a
lelki elet isrneroje, eJoje irataival spanyol orszaqban
az »egyhflztanito«
nevet is kierdemelte,
Sokilig kuzdott a kegyclem
Diva szavaval, mig
vegre teliesen gy6zott benne [ezus szeretete.
Kimondott -ellenseqe volt
minden Ierdeseqnek,
eroltetettseqnek.
Egyeduli szabalua volt Isten 8k8rata. Am-irol ezt meqtudte, fer fills batorsaqqal
hajtotta vegre, akarmibe is kerult. Beszede
kedves, szelld, derus, kcmolu, nyilt es okos
volt. Csodas _hatassal bilincselte Ie a sziveket,
]I. leqfontosabb
iigyek~t
is szives vidam arccal, szent es szelid nuuqalomrnal
intezte. Folfelil:
l-efele egyfo~man oszinte egyenes
lelkii volt. Az eszinte es egyenes Ielket
szerette,
mert azt tartotta,
hogy csak HZ ilgenek dolqoznak
Isten dicsoseqeert
es Ielebaratjuk
udven. A legkisebb joert is h 3135 volt, nern
felejtette
el. Anmil kevesbe tartotta ernlekezeteaen
a rosszat.
A legkisebb rneqszolast
is sziqoruan
iild6zte. jelsz ava : Ida rnasrol jot nem
tudok, resszat 'se mo ndok. A szegenyseg mellett naquon sur qette a
tisztasaqct, s6t a csint is. Mindenben
inkabb
oveirvl
qcndeskodott,
mint onmaqarol. Valosaggal Iszonqodott a- rendkiviili kegy-elmi adornangokto].

Senki se ohajtbattn volna job ban, hOIIY elreitett legyen, mi-nt o.
Senki se -lehetett kiStbb es meliatlanabb sajdt szemeben, mint 0. Hogy
nagy dolgokra vdllalkozott,
abban ketto vezette : Semmitol se felt,
esak a IJJ tin fO/, semmire se tekintett, - csak lsten dicsosegere. Nem
iinmagdra gondoli, aki kicsi es tehetetlen, hanem Istenre, aki nagy es
mindenhato. Ez adta neki Q bdtorsdgot, amivel ezer ferfit is megszegyen-itett. (Ribera.)
.i-..•• .,...• '.. '..•...•••.••
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Uj sziilo~tek: Cs. Sebestgen Istvan b Mondo}!: Erzsebet fia
Istvan, Csabai J6zsef es Val~ Etel fla Ferenc, Fajankovles
[ozsef es
Lambert Erzsebet .Ieanya Erzsebet,
Pinter Ferenc es Csengl Erzsebet
Iia Bela, Szoke Imre es Tlmar Anna leanya
Anna,
Biro
Ferenc es
^

Mathe

M,aria fia Sandor,

Patakl

Janos

Borbala

Vilmos

es Kiss Ilona leanua

fla Tibor,
^

Barna

Bayer

Lajos

Viola leanua

Balazs

es

Klara,

ARna fia Lsjos,

Horvath

Ferenc

es Klsael

Lajos ^
es Fancsali .Anna leariqa Maria,
Erzsebet
fia 1\ntal, B6ka Istvan es Dalke

Lovas

•

Erzsebet,

es Czernitz

Nagy Mihaly

e~ Hasznes

.Anna

f~a Ferenc,

Tari Janos es Kezer Anna fia Janos, Nasz Andras es Torok Katalin
Ieanua Katalin, Oravecz Istvan, es Kiss Viktoria fia Kalman, M@szaros
[ezsef ^
es Malnar 1\nna leanua .Anna, ~eNer Ferenc' ^
es ^
es Nagy Ilona
fia

Istvan,

P.

Kovacs

bet. Potarl Ferenc
Dravucz
lcanua

Anna

es Szudi

leanua

[olan, Simon

tal ^
es fiagy6
^

Matyas

Maria

es

Potari Borbala

Margit

Erzsebet,
Ferenc

fia

Madia

leati!.ya Erzse-

Ferenc,

Nuolcas

Balazs

es Balazs

Janos

es

Erzsebet

es Hangodi
^

fia Antal,
^

Maria ^
fia J6zse-f, Csapo .AnMaria
leanya
Viktoria, Bartfai

Jennei

[ozsef es Fekete,. Rozalia fia Iozset, Csdke Lajos es Balint
, Maria.
leanua Ilona, MihAlyi Piroska Ieanua Ilona, Munkacsi l':l1re es Horvath
Maria

leanga

Maria,

Kare [ozsef

- ronika, Bokos! Domonkos
es Halrnai
Gizella,
[ozsef

es Szabo

Etelka fia J6zsef,

Preczer

[ozsef

~s Gulyas

R6za

es Matusinka
Rosalia

Sulyok

es Dobos
leanua

Veronika

fia Lajos, Molmlr

Vencel es Kiss

Erzsebet

Roza,

Ieanua

leanua

Herceg

Janos

Emilia
Ilona,

es

v«:

Laszto
Icanua

Verebelui

Pinci Viktoria

/

leanya Maria, Keskenu .Antal es Gulgas Rozalia fia .Antal, Fekete Lajos es Kokelly€si Veronika -fia Andras, Vidra MiMly es Balog Maria ~

Ieanga Maria_
Hazassagot
Potari

kotottek:

Kover

Kalman

Ferenc

es Szudi

M'argit,

Rozsa

Andras

Csallos Istvan

es Kover

Maria,

Gyetvai

Istvan

raki Istvan
Istvan

es Abel [ulianna.

es Fekete
^

Maria,

Nagy

Rctkes

J6zsef

Barkany

es Urban
,

pes, Czrnarko. Antal 53 eves,
42 eves, Haber

Hatalin

nos 2 honapos,

Teth

.ssebet
Kertesz

Janos

Haguak

36 eves,

Erzsebet

4 eves, Papp

Orosz Rozalia

74 eves.

76 eves,

Piroska,

Etelka, Szi~

Erzsebet,

Ondok

Maria.

Major

Matyas

Szebenui

Ilona 51 eves, Csak

30 eves, Papp

lin Bela 1, hoaapos,

[olan 3 eves,

Mate Gisella,

Molnar

es Feher

[ozse! es Bede
,

Meghaltak:

es
es

Ferenc

,32 eves,

3 hona-

Geczi Istvan

. Guula 46 eves, Nernet JaMaria

52 eves,

Papp

Er-

.Apo1l6nia 76 eves, [ero[ernei

Viktor

11 napos,

'o
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as

Ole s6n

izlesesen

egyhazi es mindennemil

_nyomtatvanyokat
VARGA JOZSEF
villanyerore
I

berendezett

konyv-

ngomdaja kes~it

S zo I n 0 k 0 n,

Dillamos szeeeteseket esiavitcisoKat gyousan es pontosarv
essKoao( szoltd aeak mellctt
.

SZLEZAK LAsZLO
HARANG-ERCONTODE, HARANGFELSZI;RELES
HARANGLABGvAR

BUDAPEST, VI., FRANGEPAN-UTCA

ES

77. SZ.

(SAJA T HAzABAN)
TELEFON-szAM: 139-62.
A nyugatl p. u.-tel inElulo
BUR vasuti ,,6rhaz" me~al16hely.

A. B. C. J. kocsik.

Az 1900.ivl parisi

as

vllag-. az 1921.

11128. 6vl vas- es geplparl klalll-

tas.n aranueremmel kltQntetve.
SZAm08egllhazl ellsmerll level.

-
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I!ll~r.~r!}
P!.~l!g~.~l!:b!.
E Kt

a) Vasarnap : (Vasdrnapi rend.)
ReggeJ 6 o. szent' beszed.
»
fel 7 o. en ekes sz. mise.
~
,. fel 8 o. csendes va~y enekes sz. mise.
O. e. 8 o. az elemi iskolak csendes sz. rniseje.
~
,. 9 6. szent beszed.
,. fel 10 o, enekes sz. mise
·a nepert,
,. te! 11 o. a polqaristak es ta. nonc~k cscndes sz. miseje,
,. fel 12 o. csendes sz. mise

~
,

1
•

t,
t
t
•

Iuinap elso pent. reggell
H?'I7 o. szcntseqkivetel en ekes
sz. misevel es ajtatossaqqal.
'.
8 o. sz. mise szentse9betetellel't
g) Minden szornbaton
es unnep >

Minden

elotti

napokon

d. u.

3 orakor

t
t

loretto! litania. Utana gyontatas •
h) Rendes gyontatas, aldoztatas .
reggel
6 oratol fel 9 oraig.
Vasar- es unnepnap
d. e. 6
. oratol d. e.. 10 or~i~ gyont<l.tas.
I) A betegek latog,a.tasat lehetoleq •
a reg gel 6 orar szent mise
szent beszeddel. '
alatt
jelentsuk be - Vasar- •
13) Unnepnapokon d. e. 6 oral sz,
e.s
il?nepnapo.~on
a b.~t.~.gb~sze? h~lyett 6 o, enekes S2.
!a~oga~ast ~el1etoJeg k~m!~uk.mise: 7, 8 stb. orakor
szern
Sulyos betegekhez
btirmikor ~
mise mint v8sarnap,,'
megyilnk.·
~
c) Minden vasarnap d H. 3 ora,
K,eres~tel~S es avatas
d. u.
kor litania. Meg pedig:
fel 3 onuor.,
,.
•
I-s6 vasarn [ezus S . e t' t
Jegyesek oktatasa vasar- es
ZIV
ISZ '
..'
d
f' I 11 ' k
II-ik ,. 1 oral Szentseqirnadas
unnepnep
n. e. e
ora or:,
Ill-ik ,. loretto]
litania Szfiz n. Szolnok-vart templomban.
Maria
tlszteletere.
DUma szent Minden, vasar- es imnepnap d.e. •
Ferenc HI. Rendjenek havi gyu9 6. en ekes SZ. mise es beszed, \
lese sze~t beszeddel.
D. e. 10 6. csendcs sz. mise es •
IV -i~ vasar~ap
.!orett6i litania.
beszed a k5zepiskolasoknak.
•

t

. , ...

Uta~a a Rozsafuzer tarsulatnak

.

•

'.

beszeddel.
II~. Szolnok:g!Jar.var~sJ tmpl._~
'
Mmden
vasares unnepnap
)
t1
d
nnepnapokon
es esetJeg V
d
9'
. k
.
irnan d
3'
k
.:.
e.
o. ene es sz. mise
•
vasarnap
. u.
ora or lorettol,
b ~ zdd I
!ita,'nla Sziiz Maria tiszteletere
~z. e~z~ :,' Itt"
IT . ~
• e) Minden hetkoznap:
.
s·~· M ?~a t~r t °l~e ,01 lama.
.
R
I 6'
. des
ZHZ
aria ISZ e ere,
'
egge sz. jn!
o. csen es v, enekes
R'en dk]IVU"I-1. Okt6b er b en d . u.•
.\
f'1'7 m.ls~. r bb ..,'
5 6ra'kor minden nap- r0zsaf,ii'zer. Okt. ~
•
e so.. eg 0 saor ene- 51-en Mindenszentek b6jtje: enuhltettl
k
havi gyillese

sz.

'lI ,.
,

,.

"

7 ~

csend

'

bajt, vagyis

a Ielnotteknek

egyszer

o. c~en ~s y. enek~s szabad j6lakni, de hust delben es estw.

SZ. mise.
. h t k
' es. v. ene
. k es sz'. mise.
.
IS I! e ne .
8 O.
.
Minden ~ ke~?en
8~ €i. "sz.
Szerkesztesert es kiadasert felelas
Antal. mIse» a)tatossaggal.,
P. Majsai M6r ofm.
»

t
,_~.............-.~...::....-..-...::--.-....:,....~~'"
f)
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Nyomatott Varga J6zsef ,konllv- es mfinyomdajaban

Szo)nok, Gorove-utCfI

~

HITBUZ6ALMI

u.

evfolyam 21. szam
1925 november h6 1

M~j818flik minds" hot 8S15.

ES'

TARSAD.ALMI LAP SZOLNOKON.
Szerkesett :

P. Majsai Mar

' Szerkesztoseo

ofm.

Tarsszerkeszto.;

P. Raffinszky

es kiadooivstftll

Formrundi uMbailia Sznlllok.
Kiadctulajdonus

Romu,Hdofm

:

fBrfnlcrnndi tal'da. 8zo1110i.

____~I--------~-----------------------------

kiizdott mindiq a magyar. Nem is tartotta
zaszlonak, ha
nem ragyogott
rajta Szfiz }\nyanli kepe. }\z egies szelid
arc batorito mosolpribol meritett er6t h6si harcaiban. Mig
iluen
lelkulettel hadakozott, gy6zelmi baberok ekesftettek.
,
De a fiak azt hittek, hoqu Ielnottek es nines szuksegUk Naqqasszonura.
Kivontak
maquk at az egi J\nya
.oltalrna a161. [elszavak
kerultek Sziiz Anyank hcluebe. De
a baberok is elhervadtak,
A hiitlen Iiak mcqteptek
szep
honunk koszorujat.
Es ... a gyermekek leszakadtak az
''''1 .... I
anyal . SZlvro
,
Az arvak sajg6 szive csak Anyat keresett, Hozzad
\

Iohaszkodtunk

es

j6ttiinl{ ujra,

aldott

Vedasszonuunk

zaszlorl. III jelvengunk .es egi deriidb61 eliink. Nern
ijediink meg tobbe a lekicsinylest61,'
atkos tetlensequnk
se tartoztat
mar. Ezer veszedelem
kozott is folyton egyre
figyeliink: Mint lchetnenk isrnet hil quermekeid l
Sokat gyavaskodtunk,
eleget huzodoztunk, de rnequntuk, szegyeljuk.
Mas lelkulet utan kivankuzunk.
Gy6Megint

lira lh~khinyonk:int 1500 K. Negyedevre

9000 K. ,
I

l
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nyoruseges lenued zaszlod ala vonz bennunket, Taborod
egyre er6s6dik es szellemed
vonz6 vinigai ~yilnak ..
Maria! Zaszlod ala allunk I
mm.

.............. .

-

.

.Minden szcntek iinnepen.
Szep iinnepet
foldi eletuket
tatlan koronat

iiI az Egyhaz. Azon boldogultakat
tiszteli,
akik
mar bevegeztek
es az orok
Biro
kezebOl a hervadhameqkaptak,
Mily jol eshet aekik e hare utan a dics6seg

koszonijaval raeqplhenni l
Sokat kuzkodtek a vilaggal

es onmaqukkal,
De le!Jy6ztek a
vilaqot es gy6zelmet
arattak 6nmagukon
is. Istennek
eltek
es igyekeztek a vegtelen
tokeletessegiil
Istenhez
mint1ig [obban
es [obbaa
hasonulni,
Kedves volt nekik Isten es kedvesek
lettek Isten elc5tt. Azert
aerkent bennjinket az Egyhilz'
tlszteletakre. De a leqmeltobb a szentekhez, arnit az Egyhaz siirgd, hogy kovessiik erengeiket,
peldajukat
Izellemiiket.
Gondoljunk
gYlikran raj uk, h0gy peldajuk
osztonozzi!)Jt
a torekvesre
es vigasztaljon
a szenvedesben.
Sok vlszontaqsaq altai jutunk Isten orszaqaba. Az a szenved6
talal megnLJugvast. amelyik tudja, hogy a konnueket Isten letorli es az
iromok
tenqereve valtoztatja. Szerne az e!)Jen pihen es a szenvedes
edes gyiirnolcseit
szemleli, Milyel1 nagy is a mennuci
diescJseg a ve!!las, rovid foldi szenvedesekhez
kepest I
En vagyok It te igen nagy jutalmad.
A. betegdgyon evek ota jekvtJ Galgoczy Roske gondolataib6l .

........................................................

.

""

Szerxtek cs a oilag.

\

November
1., Mindszentelt,
a katholikus
vilag
legneps~crilBb
iinnepe. E napon a szcntek
es el6k ajakan felhangzik
HZ
Istent
dicsera hqmnusz
mennyei dallarna ^
: -Udv Neked Istenlink, ki ^
a kini.lyi
sseken iilsz.« Orman a maqasbol IiIZ orom es b01do!lsllg
edes illata
irad le rank; mert ma teltarul eIottiink a menny, hogj
lassuk
Illzt II
vegt@ieJII dicsoseqet,
ami a szenteknek mar osztalgresze
lett.
Ma, amikor altllagias korunk mindent a haszon szerlat
rnerleqel,
meg 8 vallast is - nem lesz erdektelen,
ha nehany sorban
bebizonyitom, hogy 8 szentek voltak ax ernberi tarsadalom
nagy
uttor6i,
mlert ^
is tisztelet illati meg oket.
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Hi! odatekiatek Galileanak
orokke lUtvezetes hegyormar.,
hoI
egykor a Ur [ezus I'l 8 boldoqsagot fejtegette, - egy fenseqes
IatVaHY tarul 'szemern ele. Ott latom egybegyiilvt a keresztiN.yseg
else)
saentjelt, ki:izottiik a vilaqot megvaUo Krisztust, amint isteni .jakar61
elhangzik a Ragy szo : »Menjetek hirdessetek az evangeliumot minden
nemzetaek.« A vezer parancsa volt ez egy 01yan hadsereqnek, amely
,osszesen 12 harcosb61 allott s akikhez hozz;8szegodott
a nerszetek
n(lgy apestola sz. Pal is. Es 8Z a 12 harcos elrnent es megh6ditotta 8
vilaqot, Uj szokasokat,
uj erkolcsoket, uj sziveket, uj vilagossagot
hoztak, arneluek romba do~tottl?k a pogfmy villigot es hely'be
felepult ^8 keresztenu tarssdalom, arnelgben ^8 szabadsaq, testveriseg
ea
^
szeretet nagy elvei egy csaladda k@tottek OSSZft 8Z embereket,
Ezt
mtivelte az elsa 12 szent, a 12 koldus, a 12 vertanu. Van-e aldasosabb intezrnenu, mint 8 kereszte.yseg?
Melyik Ieiedelemnek
vagy
hadvezernek, melyik torvenghozasnak kosaonhet az elliberiseg
annyl
jot, mint az els6 12 szentnek. Bs oket koveth!k a nagy szabadsaq
t6bbi hdsei es szentjei, kik utjlt alltak a zsarnoksaqnak,
kik mint
J6.sue a aapot, rneqatlitottak veres utjaban Atillat, Theodoziust,
IV.
Henriket ^es Barbarossat, MOgy ^a szent kereszt diadalat elobbre vigUek
.es a nepeket l'IZ Ur [ezus sz. evanqeliuraanak meqngerjek.
Szent Gergely, Le6, Agoston, Boaifac l hoi van a ti hingbuzgalmatok, mely Europat oly anngira meqvaltoztatta ? Szeat Domonkos
assisi sz. Ferenc, Klaver! sz, Peter, ti Azsia, Afrika, Amerika es
Ausztnjlia apostolai, Istenes S2. janos, paulai sz. Vincze es ti mindnyaja~1 ^
3 szenvcdo
emberiseg apostolai ^
...^ ^ mit irjak ^
a ^
ti naml erdemeitekr61 ^
? Hiszen arcotok
egyetlen
veriteke,
durva szercsuhatok
egyetlen rongya tobbet er a kiralqok koronaianal, III palotak
minden
biboranal.:Mert
mcqkaptatok a legnagyobb jutalmat: magat 8Z Istent.
De nezzUk, mit tettek a szcntek a nepmuveles, 8 tudornang,
ae ipar, a miives.zet es jotekongsaq mezcjen ? }\ mostani kultur allamokban egyre hangzik a [elszo : iskolat a nepaek, nevelni kell az
ifjusaqst, rnert akie az ifjusag, aze ^
a jev6, NaggoR helues, nagy On
szep ! - De mind ezen allambolcsek kitol tanultak ezt a nag!J iqazsagot? A szentektol, Azon szentekt61, kiknek elodjeihez Jezus az ctlso
Ra~y l.eptanit6 e ssavakat iatezte : »Tanitsatok minden nemzetet 1« Ki
gondolt az. elott a nepnevelessel?
Melyik 6kori b61clilnekj~tolt eS21eoe
siirgetni, hlllgy ^
~ kormany torjQ meg ^
a sziikseges tudomany kel1yeret
a nepnek is I A.ldjitok a szenteket,
mert az (; hibuk nyomaban virult
ki az anyaszentegyhaz
legszebb viraga - a nepiskola.
De n~mcsak a nepiskelat, de II fels6 tudomanyokat is 8 szenteknek koszonheti az emberiseg. A sz. at yak csodalatra melt6 iratai
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kepezi'c a szellemi elet 8ZfH1 f(myes csillaqait, arneluek
az eszrnek, It
tudornangos kerdesek es problemak 56tet utain biztos vezetd suqarat
szolgaltatnak
az elmenek,
mely as iqazsaqot 6szinten
es kornoluarr
keresi. Egy ^
S:I. Athanaz,
[eromos,
arangszaiu
52. Janas,
aquinoi ^
sz,
^
Tamils, Bonaventura
oly tudornanuos
konuveket
irtak, hogy a mal kor
minden tudesa ezekbol meriti tudasanak ossaes kincseit.
Hat az ipart, a foldmivelest
kinek koszonhetjuk ? Ismet
a
szanteknek. }\ tQrtenelem igazolja, hogy sz. Benedek es 5Z. Ferencnek sz. fiai vollak az elsok, akik
a mocsaras
lapokat
parsdicsorn
kertte, Kanaan foldjeve varazsoltak.
Sz. Benedek
rendje a kozepkorban oly maqas nivora ernelte az ipart, ho§y meg rna is csodalattal
eltelve barnuljak a meg meqmaradt
iparmfivesaeti
dolqokat.
.
Nagy erdemiik van a szenteknek
abban is, hogy
a hasznos
talalmanuok
es felfedezesek
tekintelues
resze toliik szarmazik.
Vagy
ki Ille halotta volna, hogy. a szerzetesek
talaltak fel a hanqretlat
@S'
zenei osszhanqot,
a delejtut es a szernfiveqet,
a messzclato csovet es
a horgonyt,
a lop or! es az elso csillaqaszati
orat. HaRY tudos
tette
nltvezeiesekke
a zardakat l Mennyi terrnesaetbuvar,
csitlaqasz, ve~yesz
koltc es allarnterfiu volt a szentek soraban ! Meg a vilag legnfl~mobD
esernenuet
- Amerika
Iolfedezeset
is - egy
szenteletu
baratnak
- Columbusnak
- koszonhe.i
a vjlag,
Csodalatos,
hogy a tortenelern
legfenyesebb
szakai
is azen
ldokbe esnek, arnikor az isteni Gondviseles
egy-egy
szent
uralkodot,
kiralyt ad ott az orszaqnak. Nagy Karoly, sz. Lajos, S2. Istvan,
sz.
Laszlo a hazaszeretetnek
es a hosiesseqnek
iqaai
peldakepei,
akiket
, a hmzaszeretetben
kovettek eg!-J Hunuadu,
egy Kapisztran,
e~1Y sz.
Genoveva,
De a szentek hosiesseqet leqjobban csodalni azon .arcbon,
81tlelyet onmaquk
ellen viseltek,
E hoslesseq . az onmeqtagadas,
a
lemondas,
az eletszentseq,
Ehhez kell (lro es kitartas I Mar a pogany
belcsek ozt mondottak : »Aki onrnagat legyozi, az erosebb, mint aki
orszaqokat hcdit.« Es az a kiiliDnos, hogy ezt a rendkiviili
erot epn
azon szentekben
latjuk a leqdicsobhen
ngilvanulni, akik 1I terrneszetlk szarint a leggyengebbek
voJtak. Iluenek voltak: a sz. Agnesek,
a
sa. Ketalinek. a limai sz. Rozak, a sz. Imrek, a sz, J\lajosok es sz. Szaalsslok, akik mint az ifjusag ved6szentjei
tfindokolnek
8
Mindszentek tarsasaqaban.
Krisztus katonai., ti Mindszentel,!
Minden
jo, mindeR
aldlis,
minden miilTeltseg a ti erdemetek.
Kell tehat, hogy tisztelet illesse meg
oket Ha a nemzet na~yjainak
szobrot emel, Hem azert
teszi,
hogy
sarra I dobaljiIk meg a 'szobroltat,
hanem hogy tanuJjon mindenki
lel-
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'kesll!dni, alkotni: ugy az egyhaz is oltarra em eli asokat, akik erengeik,
eletszentsegiik
altal oly nagy on kitiiatek, Ez iltal akarja az egyha:3
hiveit azok kovetesere
buzditani.
•
Spartaban HZ a szokas, hogy az ev egyik napjan ossze9!.Jiijlik
HZ ifjusagot
egy nagy tererabe,
ahova mar elobb osszehordtak
a nemzet hires emhereinek szobrait, akik a hazaert
eletuket Ielaldoztak.
Ekkor a varos legf6bb ernbere a szobrokra mutatva igy szol az ifjusaghoz: »Oluanek lesztek, mint ezek, ha olganok lesztek,
miat

ezek valanak.«
Kovessetek a szenteket es oly emberek
oluanok lesztek mint ok valanak.
..................

...-
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lesztek mint

ok,

hi

Radvdnszky Jizsef

_."
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Szent Ferencrend . es a Szentfold,
I.

Irta: P. LOMI30S LAsZLO.
(Folytatas.)
1219 ota assist sz. Ferenc fiai hiisegesen
teljesitik HZ atgjuktol kapott parancsot : 6rzik a sz. helqeket es ~@ndE)zzlik a kat. keresztenueket. Hog!) ezen kcH p srancs teljasitese rnilgen aldozatokat kivan]
es kivan a Szentferencrcndtol, kininik abbel, hogy 700 ev alatt tobb
mint 2000 farences halt vertanui halalt a SZ12ntf6ldin
es tobb mint
,6000 esett' aldczatul az
^ atlandoan diih6n!llo pestisnek,
koleranak, tt^
fuszrrak

es mas egyeh> keleti ragalyos
Szentferencrendje

a Szcntfold

Historiajaba.

saiat

Azt

beteqseqaek,

verevel

lehet

irta bele

mondani,

700 eves tortenetet
kogy a Szentfoldnek

aliq van egy talpalatnui
foldje, arnelget ^
a tercnces
vertanuk, plrosvere
meg nern ontozott velna. A moharnedanok
vad di'ihe, a kiilo,nfele ke-

Ieti eretnek szektak

enqesztethetetlen

nalkozo alkalmat megragadott,

hogy

guillolete minden
bosszujukat

iii

leqkisebb

Ierences

ki-

baratok

verevel .csitlapitsak.
^ egyiptomi szultau idlette
^
Mindjart kezdeben, 1244· ben az
a
saent varosban az osszes kath. keresztengeket,
mely alkalornmal az
,Qsszes Ierencesek is vertanui halalt szenvedtek.
Az 5000, folkoacolt
. kath, kereszteng
vere pirosra f'estette a KiIivariat es patak kent DmioU
.a Szentsirban. 'A.lig szaradt fol a vertanuk vere, mar is ujabb Ierences
- baratok j5ttek ^
a szenthelgekre,
hogy Ielkoacolt te$tvereiket
eltemessek
es sirjukat saiat veriikkel
ontozz€k!
Se bortoN, sem iHleg sem a
hala! ncm vo ltak kepesek
S1:. Ferenc fiait visszariasztani,
hogy atyjuk
or6ket ne orizzek, vedelmezzek es 8. szorongatott
kath, kereszteny
hiveket

ne vigasztalja~.
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1263~b8n Betlehera es Nazareth szent helyeit ontoztek
meg
veriikkel a ferences vertanuk, 1.291~ben 30 f_rencest es 65 Klartssza
apacat koncoltak fol a mohamedanok. 1368-ban 12 Ierences atga is
testver szenvedett vertanui halalt HZ Utolsovacsora termeben [eruzsalemben.
De e lapnak szfik keretei mem enqcdik, hogy bevebben
targyaljam e dolgot, csak par adatot raqadtam ki a sok koziil mllitasom
beiqazolasara. Azt lehet mendani, hogy a kozepkor minden esztendeje
maqkivanta 8 maqa atdozatat, De ezzel ne azt gondoljuk, hO§lY napjainkan a ferencesek zavartalanul teljesithetik iii Szentfeldnn
kotclessegeiket. 1901.ben a sz. sir vedelmeben 15-en sebesultek meg sulgosan, akik kozill meg rna is tobben elnek es akiket szemelgesen ismerek,
Set legujabban 1919-20 evekben a szentfoldi missiokban 12 Ierences
ontotta veret az igaz hitert, Ok a jelenkor legujabb vertanui, kiknek
kepet a romai missi6s 'kiallitason nagyon sokan szernleltek. Ezen kep
szernlelesene! eggik anga vertanu tiara ismert es ajultan rogyott ossze
Iianak kepe elott. Ezen legujabb vertanuk kozill nem egy szemelges
jo baratorn, rnissios tarsarn volt.
megorzese es sz, fOldi kath. keresztengek lelki
gondoz8sa mindcnkor nagy aldezatckat
kivant I!I sz. Ferencrendtol
Ez keriilt neki aleqtobb
veraldozataba, Es a rend mindenkor szivesen hozta meg a legnagy0bb aldozatokat,
hogy az Ur [ezustol megmentett helqeket megorizzQ, gondozza es iii hiveknek Ielkiekben tasiegatasarll legyen.
Harem evig voltam szernleloje es igenytelen resztvevoje azon nagy
munkanak, mel yet III ferencrendi .szerzetesek a szentfoldi 'missz'i6kban
vegeznek. Europai ernbernek szinte hihatctloROk azon korulrnengek, melyek
k8zott a rend tagjai nehez feladatukat teljesitik. A sz. heluek qondozilSliban es a barbar profaAizah'lst61 valo meqvedeseben a tulekedesek,
veszekedesek
meg ugysz61van az en ottartoakodasorn alatt is ugy.
szolv3n napirenden voltak. NelD egyszer napokig sajgott a hatam, karam, vagy a fejem azon iitlegektol, melyeket a szent Sir vedelmezeseben kaptam. Ejjelenkent sokszor 2-3
eras harcok Iolutak a sz•.
Sir bazilikajaban, hogy a fanatikus keleti szakadarok er6szak~s tulkepasaitol, rablasaito!
a szent Sirt migvedelmezziik .
A ssentneluek

....

.j,

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••

&>

.

A teherpdlyaudvaron is az oreg temeton . keresztiil elveszett
egy szegeny asssonynak retikiilje. FinyUp, rdzsafiizer is 63.000 kor.
volt benne. Legaldbb tl jinyUpet is a rozsafiizert szeretne vissziikapni,
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A katholikus ouyhazi 880kkiltoszot rogi irodalmlokbal.
Irta:

KEMENY

LAsZLO.

(Folutatas. )
A. XVII. szazadban
a kolteszet vallasos iranya mellett
llfil6J1
utakon fejlodik a nernzeti irang, mmely Iolutonesan
erosbodik,
mig
veqre a szazad vegen, iIlet5leg a kOV2tkezQ szazad (XVIII., elsotlz edeben
a kuruczkolteszetbentetepontjat
eri el. Mindllmellett
a ket ininyzat e
korban meg nem valik el teliesen egymast61, hanern szamos enekben
egyilttesen
es hatasosan jelentkezik.
A. nemzeti szentjeinkrol
sz616 enekek
naqgobbreszt
epikus
tartalrnuak, s kiils6 alllki tekintetben
bizony sokszor kifoqas ala esnek.
Alljon itt eg!:J XVII. szazadbeli
palos szerzetes
himnusza
Szt, Laszlo
kiralgrol

:

Meg is verte szent Laszlo kiraly a rut tatarokat,
Mikor azok kezdenek szorni aranuokat,
Hilt szcnt kiral buzgosaggal azert imadkozik.
Hogy az elsaort arany mint kerkove vattozzik,
Meghallgatja
Isten HZ szent kiral irnadsaqat,
}\ tataroktul

szort sranp penzek

kaye

valvak.

Meg rnostand is talalhatod heqyek allan oket,
Igyen tette csuffa istcn a rut kisertoket."]
MegenekJik Szent Istvant, Szt. Irnret, Szt, Gellertet, Boldog
Margitott, Szt. Erzsebetet, Talan legsikeruitebb ezek kozul Szt, Erzse ..
betnek Kiljo,ni gyujtemenyeben
leva himnusza.
Kiralyoknak

nevezetes neaie,
tundokl6 gyongyszeme
Kinek qazdaq arra es erderne,
Szt, Erzsebet,
Krisztusnak
jegyese.
Erketcsoknek

Orszaqunknak draqa szep plantaja,
Oseinknek edes unokaja,
Nernzetiinknek
fenyes keronaja,

Szent

Hitunknek

gyumo1cs6s

szep 3ga.

ily fo nemzetankkel,
Szent Erzsebet tfind6kl6 szentunkkel :
Kit kovessuak
bizvast eletlinkkel:
Hogy ovele eljfink Istenimkkel. **)
A »Patrona Hunqariae«
kepe nem mos6dott el a torok dulasok es vallasi harcok vlharaban. Elhalvanuodott
ugyan egy kisse, de
Dlcsekedjunk

*) Kozli Somogyi Rntal, Regi magyar enekek, Pest, 1873. II. 31-32.
**) Kajoni, 1676.-498-9.

n.

n.

1'.

mar ismet foH'i!ngel ~ a Szent Sziiz tiszteletenek
tiize s a
katholikus felfogas most abban a kovetkeztetesben
nyilvimlill meg,'
hO!lJY az erszaqnak
azert kellett
annqi szenvedesen,
npcmorusaqen,
IIH.!gpr6bflltatason
atmennie,
mert Naquasszonpunk
tisztelete
az rdobmi
szaaadban a szivekben
kialvo felben volt. S arnint Vasarhelyi
Andras
fohaszt kiildott a »rnaquarok meqoltalrnazcjahoz>,
- ugy a XVII. szd,
magyarjanak
ajkar61 is hozza szal 5Z enek :
e korbart

Ez orszaqnak

te vagy

fa

Mindenekben
leqserenuebb
Ellenseqtcl rneqrnentoje,

Hiveid remenseqenek

qondviseld]e,
seqitoje,

Ielebresztoje.

Szent Istvan elsa kiralgunk
hogy rneqhala,
Ez orszaqot akkor Nekcd haqutavala,
Hoqu lennel gyan'lOlitoja,
M!ndenfele
ellenseqtel
oltalmazoja.

*)

"

Szuz Maria, Krisztus angja,
Magyarorszag
magos tornua •
.Arya Isten kiacstartoja,

Magyarorszag

szoszoloja.

**)

Egy szent Istvanrol
sz616 himnuszban egyenesen
kath. felfcigas arra is, mi az oka az orszaq romlasanak
:

rarnutat

a

a

Utolso orajan az
halalanak,
Ajanla orszagat a Szuz Marianak:
Viselne §ondgyol1at
meqtert
maquaroknak,
Esedezek ertek aldett Szent Fianak.
Valami!jJ pediqlen Szent Istvan Klralunak
testarnenturnat
meqtartak
Uroknak,
Es a' Szuz Mariat lenni Patronenak,
Mi szep nernzetimknek
oltalmazojanak.

to

Mindenben

addig Ian i6! esek sorsok,
160 minden ben delqok :
Epen meqmarada. szep gazdag orszaqok,
Es nem kovetkezek sernrninernu karok.

Beldoq es szerencses

De miiyen hatra vetek Asszonyunknak
Kegyes szep oltalmat Szep Szuz Marilinak :
Elkezdtek veszteni fen yet orssaqeknak,
Kit mar konnl1es szemmel mindnyajan lathatnak."]
Eaekeink
I~gn:agyobb reszeaek
szerzfiit nern
ismerjtik,
az eoekek
- mint a mezo szep viraqai -' lettek, terrnettek,
*) C. C. 1651. 25q~5. ll.

**) Szegedi

Lenart, 1674. 472 J.

*) Kijoni, 1616~474~5.II.

Ezek
A n'p

/
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vallasos buzqabaa
vette
adja tovabb haqqomanuos

l\ katolikus

at [amber 6seit61 becses
^
kegyel~ttel
utodainak.

enekk6ltesz@t

^

orol{seg

a XVII. szazad vegeveJ

elerte

fej-

16desenel{ tetopontjat,
}\ kovetkezo
saazad
igenyeit
kieleqitettek
a
meglev6 enekeskonuvek,
illetoleq azoknak klsebb-naquobb
mertekben

megbovitett
kiadasai, csak Amade es Faludi [arulnak nehaau
darabbaI a keszlethez.
}\ XVIII. szazad irodalrnuakban
eg!Jebbkent
is pangas korsza kanak nevezheto.
Jl\z altalanos politikai
kimeriiltseq
jg~n
- kedvezoHen
hatassal van iroinkra. Ekkor mar a frsncia
Ielvilaqosult
esztnearamlat
is kezd
dalhat6, ha a vallases

k6riilm~nyek
•• ~ ....

,o •••

~

It ,0

II.

k6z6tt
e ••

04t ...

~ ••

be. beszivaroqni
k6UI!$zet naiv

nern talal term6

eo.II

•••

!.CI ".

It ...

4)".

It •••

eo

(t. B

az orszaqba
s i!!JY nern is csoviqasztalo
szellerne ily

hanqja,
talajra •

G" •••••••••

!_
•••
_Cl"~.~o ••••••

·E.·E··E·-E·~E~~,E··E·
.Eo,.E
•• E•• E•• E••

1\ szomorti ffiz
bagyadtan
hullalja levelet, Mintha nern is fOlfele
tortetne,
u9~1' kongulnak lefele aqai, Elernuedt
haitasai felnek a maqassaqoktol,
Megtort lenyek eleven szemleltetoi,
Hull, hull a sok level. Talan a foldet
akariak vedeai, oluan buzgon Iedik a 'f'ekete foltokat,
Lelkek K526tt is akadnak szornoru Iuzek e eltikkadt,
bequbozott lelkek. Nines, ami, gerineesitse
oket.
Puhak, hajlekongak,
erotlenen. Mikor viraqoznak,
akkor is osz van nalux,
A tavasz lenduletet61 szinte Ielnek. }\ lomha tornpasaq
egykedvu Iatuolaba burkoloznak.
}\zt olvasnl le rnluk, k0gy faj nekik az elct. Nines tflziik, ami
beliilrol melcqitene.
V alahoqu kodde foszlik
elottuk minden. Hianuaik
naluk, ami ~ot, kapcsol,
szinez, tartalmat ad. Nem j~ er €'I hezzaiuk
semmi, KHmllik
bel61Uk, ami az ernberi
nagy keringe-~
. szivek
sebe kapcsol,
Lehetetlen elettik hanwkol6d6 vizeken evez. Ncm lelnek biz'los pontra, ahot megnuuqodhatnanak.
Megdermed
hanniik az akarat,
~mid6n 1I nytlgtalan kornyezefb61 szabadulni
akarnak. Latjak
a kekld

.

,
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eget es a hivoqato partokat, de szinte makacsul
fedte hullamokba

be a kod-

~iilyednek·

...

ffiz gyorsan ver gyokeret. Az ilgen lelkiilet is eh~g
is, akik eltet6 remenueknek szulettek. l\ kodos novemberb61 vezessuk ki az aleltakat, Nines szebb jocselekedet, mint
valakit az elettel meqbaratkoztatni.
Aki eleri, bogy a szomoru fazon
is illatos SEep viragok nyilmak, mavbz ^
a lelki elet teren.
^
l\ berozsdasodott
ajtok csak az iqazi szep Ielkiilet simoqato
mcleqetol ta'ulnak fet. l\ lelkek iilatatol kizoldul, dallosul a belso ..•
l\ szomoru

raqados,

m{!g oluanoknal

^

^

^

^

m,..

^

^

1\ nemzet viraqai,
Igen helgesen rnodta Aristoteles,
B fC2gipoqanj; boles: »}\z orszegok
becsuletes
allapota fokent a leancok
neveltetesetol
fiigg, nemcsak
azert, mi vel az orszaqnak
tobb, mint fele no. hancmazert
is. mert a
Ierfiak nevelese nagyjaban a nokt61 fUgg.« En is azt tartom,
nem a:
sztiletestol, hanern a nevelestol fi.igg a aernzetek boldoqsaqa, jolete es
felviragzasa.
Lettek volna-e nagy [ellemek, tudosok, szentek vallasos anya
nelkfil? Soha f Ki nevelte aranuszaiu
szent [anost ? Edesanuia
szent
l\nthusa. Szent Benedek es szent
Skotasztikanak
edesanuja,
szent
Abundantia
volt. Nagy szent Vazult es ni zzai szcnt Gergel!:Jt~ szent
Nona nevelte. - Szent Eusztaknak es szent [ulianak szent Paula volt
az edesanujuk.
Nag~ szent <fiergellj papanak szent Szilvie, szenj Brunonak szent Matild, szent Katalinnak szent Brigitta,
es szent
Istvan
magyar kiralunak
bold. Gizella, szent Gertrudnak a mi magyar veriink:
szen] Erzsebet volt: HZ edesanuia. S irne a szent anuakat HZ oltarokra
helqezte az egyhaz, mint 8Z erenuek h6snoit, kik viraqokat, szenteket
adtak az egyhaznak es az allamnak.
S6t lehet mondani, hO!iJy miota a keresztenuseq
kiernelte II nOt
8 rabszelqasaq
gyalazatab61 es visszaadta
neki elvesztett szabadsagat
azota hosszu szazadokon keresztjil a gyonge nei kezek inteztek nerncsak az allarn, de az egyhaz iigyeit is. Az· allemet
anngiban, hti)gy
t61iik eredt II vallasos neveles, mely tobbet er minden torvengnel
es
rendori feliigyeletnel;
ez egyhaz uQyeit annyiban, hogy az egyhazat
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es
meg. .nint

anyagi
erovel
seqitettak, de orszaqokat szabaorleans! szuz ; ul vilaqot segitettl?tek felfed~zni.
Szabella,
kira:yo~at teritettek
kereszteng
hitrre,
mint.

nerncsak imaval

ditottak

mint casflliai

IlZ

CIotild, Berta, Sarolta.
E korulmenueknek

koszonhetik

a nok,

hogy

rnanapsaq nem
rabszolqak,
hanern anqualoknak
nevezi 6ket a vilag.
Nemcsak
rcqenuekben, es <1 szerelmi h6sok dalaiban, de 'tudomanuos konuvekben
orszilgos torve n!:lcikl~ekben, pilspotd korlevelckben
Win igy.

Valo iqaz, legnagyobb joteternenu, ha valakit Isten J6 angaval
ald meg, Mert az alma nern esik messze a Iajatol. [o sziil6k, [o §l:Jermek. Azert a joravalo any a . nem eleqssik meg azzal, hogy a ffa io
qaz da, j6 hivatalnok, i(~iparos legyen; nern ~l'egszil{ meg azaal, hogy
a leaAya tudjon befotteket
kesziteni, tudjon lancolai, zoaqoraani,
ha'nem azt is akar]a, hogy a: Iianak, a Idn!,jarJak nemes szlve, ke'res2t~ny
gondolkodasa

es [o erziilete

is legyen.

Ma amikor sok honfiui sziv fe!zokog »lesz- e gyumolcs
a haza fajan, melunek nines viraqa 7« Most keJl, hom.J szeresse
den

szUlo

gyer\meket,

mint a haza

lesz- e ex a s-zegeny orsaaq
. Eljenek " ncrnzetek

nagy

jovcndo oszlopat,
es viraqzo.

viragai!

mert

t6luk

Radvanszku

a fan,
minfugg,
.

[ozsef.

II III. rendiek. es zenekedv:elok fig,yelmebe iqen meleqen
aiantjuk Beretvds Hugo Oratoriumdt SZ. Ferencro:
A rornai iubileumi
aizottsaq a^ Jegnagyobb dicseretben reszesitette, ^
A nemetek es oleszok
rnindent meqtcsznak, hoqp a. remek zenei miivet minel szelesebb korben isrnertessek. elvezhessek.
A java K~L Nagyules{'n
Pesten
elo is
adiak. Megrendelesi
ara 250,000 korona. Erdeklednl
lrhet a plebanian.

Rekason megindu!t

a III. rend komcluabb

II ferfi kongregaci6
seit a Koastantinban

november
este hit orakor,

lIz Urinok kongreg~ci6ja
hogy ^
a Szegel'1yek
lIz
gaci6kkal

Hazariak

'kapolnajat

november

8-an

buz qosaqqal

gyule-

dolgozik ..

folszerelie,

Urleanyok kongregaci6ja
karoltve

es 17· en tartja

3-an

lelkes

szervezese.

unnepli

a szolnoki

meg

ot

testver kongrefennallasat,

eves
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Programm : Delelott fel 8 orakor a konqreqaciok
k6zos
sz. aldozasa
Istenben
beldo qult elsa prezesukert,
dr. Liebner [dnosert. Delclott negyed 12 orakor aa Urleangok
konqrcqacioja
unnepelues
tagfelavatast
tint sz. misevet kapcsolatban.
Delutan fel 5 orakor
diszqqules
a varoshaza
dtszterrneben.
Pesti szonokok
beszelnek : Boz6ky Ggula vezerkari ezredes

es Iot. P. Bende Szaniszlc.

1l felsa kereskedelmi

Imre kongl'egaci6

is rneqvalasztotta
tisztikarat
1925 - 26 tanevre. Prefektus
lett:
Wenner
Miklos
l\ssistensek:
Zelenka IKalman es Kadar }\goston.
Titkar lett: Pinter
Istvan Tanacsosok
: Balazs Lajos,
Gulyas
Laszlo.
Fazekas
Istvan
Penztaros : Kozak Gyula.. Mint ertesi1Ilinl{,
partfoqojuk
tiszteletere
november
4-en este 5 orakor zarti<orii diszqpulest
rendeznek.

II Kat. Legenyegylet

SZ.

vatesztmanpa

elhatarozta,

hfJgy mintart. Valasztcloadasai
min-

den honap utolso pentcken
este 8 Makar
«vita-ester»
manui i;ilesei minden ho elsa pentcken.
Ismeretrerjeszto
den kedden este,

Minds;zentek napian iinnepi
rozsafuzer-ajtatossaq.
es aitatossaq,
maid

jovet

a templomban

rend. D. u. 2, orakor
utolso
a ternetebe,
ahol sz. beszed
kok ereszt rneqaldasa.
Vlsszaaz osszes rneqholtakert
tdjt

Utanna
korrnenet
a mequjitott
temet6i

»Libera«

lesz

ot ora

Halottak napjan [nov. 2,) minden ternplornban a mcqholtakert annulszor
nyerhetlink
teljes hucsut, ahangszor
valamelu
templemot meqtatoqatunk
es ott a papa szandekara
iinadkozunk.
Foltetelek
sz. gyonas es sz. aldozas. D. e. ^9 orakor plebaniai naqumise Liberaval .:
Elsa pentek MOV. 6-fl!l lesz: nagy kilenced!
November 8-8n f(~l 11 orakor a II. temetkezesi
holtjaiert

nagy

November 13-an d. e. 9 o. hazank
trt

unnepelges

nagy

P. Lombos

sorsanak

jobra

Iordulasa-

mise.

Bosnyak Istvan fakantor
kozben

<>9!-]let meg-

mise.

Laszlo

plebanos

okt, l8-an d. e, 9 orai S2. mise
l'iezebe cs dr. Toth
Tamas pol-
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garmester
katolikus

jelenleteben
Idette az unnepelyes
hitvallast es eskiit, hogy
sz. hitunkoa
rnindig hfien ragaszkodik,
az emlhaz irant eng{'delmes lesz, hitet eletevel is mcqtart]a es kantorl
k6telesseceit
leIkiismertesan
vegzi. A plebanos szep szavakkal tarta de III kaotor szep
hlvatasat
es
igyekezzen
mindcnkepen
ernelni ^
az istentisz^ buzditotta,

telet h!ntjet. Istcn eltesse !

.z:izoktdbert
^
kedves

szuloket,

[enek, Eloszor
11

hitoktat6i

gyiilessel

ho!!!!:! a rut karornkodas
is szokjanak le rola,

kozepiskolai

a gimmi ziurn rajztermeben
.

Dr. Prohasaka
Katholikas NagYQyiiles

ellen

kapcsoletban

mindenkepen

kerjiik ^
a
kiizd-

fiu kongregaci6 zartkorfi diszgyiilest
nov. 5-en delutan 5 orakor,

tart

.

Otto Kart lclkesen
tmnepelte az Orszaqos
kercteben
nerncsak ^
a hlvek megszarnlalhatat-

Ian serege, hanern a f6papsag is. Meltan, hiszen kevcs ernbernek van"nak -oluan bokres erdernei II katholikus ujjaszuletes
korul, mint a 28
eves piisp611seget unneplo Prohaszkanak,
R. Nagygyulesen
Iejteqett
kerdesekre mQg rni is Idlerunll. 1\ hiteiet
rneluitese es 0 katholikus
ontudat nevelese OZ, amit leqinkabb surqetnck a szouokok szinte eddig szokatlan batorsapqal.
Kierzlk a neszedukb61,' hogy a kat. tarsa.dalorn mennqire hatterbe
szorult tulsaqos turelmesseqe folutan Kruger
kimondja: reszesitsek
embi reinket a^ [obb hivatalokban
szamaranuunkszerint I De azt is hanqoztatjak,
hogy jogainkat
vedjuk, de mast ne
bantsunk I

neterol
ertekes

1l papi gyiUesen [okt, 26.) dr. Saghy Sandor az infula torte ..
es hasznalatarol,
Baranui mezoturi hittanar pedig errol tartott
eloadast, miert imadkoznak
a katolikusok terden alva.

11 het ~egszel!ltelese.
Hetfon az angyalokat,
kedden paduai sz, R.ntalt, szerdan sz. [ozsefet,
csutortokon az Oltariszentseget,
penteken Je.us sz. Szivet es szcnvedeset, szombaton Sztiz Mariat, vasarnap a sz, Harornsaqot ttszteljiik.
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SZERKESZTOI
Menyasszony:

R. k~rdezdt

UZENEl'EK.
doJgokra legeQ!.!,szerMbb a sze-

melyes valasz, wIdget ^
az iroddban kap meg. Ohaja mind 'teljesithete,
esak HZ elsot nem iqerhetem hiztosan,
Mar ezert is 'nezzen be rninel
el6bb. - S. E. Most iqazan nern jutotl hely. Legk'ouJebb.
- Feliilfizettek: e>zv . .Magyar~J PaIne 21.000 Ki., Kemeny Laszlo 16000 K.,
/ ozv. Toth Csongorne 11.000, Tota Jstvanne 5.000 K. Hillas koszonet.

442

UjsziUottek:
Fasi Jozsef es 'Sebestuen Margit fia Laszlo,
Volter Laszlo es GuIDa Apollonia fia Peter. Polyak Sandor es Nemeth
Katalin ^
fia Sandor. Bartok [ozsef ^
es Martossy Roza lanua Roza. Kanyo Matyas es Timar Anna hinya [ulianna, Mondol< Janos es Tompa
Erssebet fia JIiIlOS, Vas ~ntal es Szurgyi Victoria fia Antal. KiralJ
[ozsef es Kollath Piroska limYIi Rozlil! Kusitzky Lajos es Hafra Erzse- •
bet leanqa Erzsebet.Noszkaq Kornel es i rivoszuczky Maria lanpa Maria.
Neczes Janos es [anossu Anna lanya R07.8lia. Ecseki Istvan. es P6tari Rezalia hill.ya Maria. Czek Sandor es Simon Krisztina fia Sandor. Bencsik jozsef ^es Dudas Maria'-'Ianya' Maria. Csontos Ferenc ^es Szudi
Erzsebet fia Ferenc. Kozma Sandor es Veres ROZEl fia Bela Nagy
Istvan es Guba Anna la~ya Erzsebet. G. Molnir Janos es Ecseki Maria lanya Rozalia. MezD Piroska Ianua Margit. Szalay Andras es Munkacsi Apollonia lanya Anna. Sari Laszlo es Haquak Maria fia Ferenc
Lazan Miuia lanqa [ulianna, Hajdu Janos es Dobos Roza fia Janos,
CS0nyi Laszlo es Tampa Anna fia Laszlo. Torok Andras es Fejes'
Erzsebet fia Andras.
Guore Bela es V Nagy Maria fia Lajos, Levay
Pal es Kiraly [ulianna lanua [ulianna. Kovacs Margit Iia Istvan. Pazrnandi Lazslo ^es Kaeser Maria, Szokoli Danieles ' Korbely I10ra^ lanya

Katalln.
Hazassaqot

kotottek:
Tureczi Imre es Vitoris Rozalia
Balazs es Tassi Anna. Kun [ozsef es Danko [olan, [uhasz
R.Hman es Szabo Pirike. Ripian Sandor es Olah Anna. JLilH]sZ Sandor
es Kovacs Erzsebet, Balazs Laszlo es Horvath }\po1l6n~a. Gulyas Guula
^es Magyar Erzsebet. Kalecsai 13.ela^es Csengi ROZl:Hia. Bottuan [ozsef
Balazs Erzsehst. Dr. Horvath La~zlo es Weber Emilia. Potari Istvan es Ceabai Reza, Kasa Sandor ItS Kostyal Margit. Bade Janos es
Kelemen Rozalia. Riqo Antal es Stekauer
Lidia. Csapo Laszlo es
Mondek NU.ria. Timar Laszlo es Matkovszky Erzsebet, Muhari Sandor
es Biro Anna.
.
Szabades

es

M.eghaltak: [evan Pal 90 h. Szabo Sandor 3 ho, Kosutzky ,
(

Erasebet

33 lev. Falusi Maria 2

Iia 15 ho, Madia J~lan 1 ho.

liIo.

Sagi Maria 77 Illv. Horvath Reza-
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Oleson

es izle'sesen

egyhazi es mindennemu

nyomtatvanyokat
VARGA. JOZSEF
villanyerore berendezett

konyv ...

ngom daja keszit
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S zo I n 0 k 0 n.
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SZLEZAK LAsZLO ·
HARAN6-ERCONTODE, HARAN6FELSZERELES
HARAN6LAB6VAR

I

'
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(sAJA T HAzABAN)
TELEFON-szAM:
A nyugati p. u.-t01 indulo
BUR vasuti "Q,rhaz" meg-

•

Az 1990. 8vl pArisi

"

11128.
8vl vas-
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vllag-, az, 1921.
geplparl klAlIl-

tasen aranlloremmel

all6hely.
A. B. C. J. kocsik.
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139-02.
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a) Vasarnap : (Vasdrnapi rend.)
fleggeJ 6\ 6. szent beszed.
»

~

~

~

~

\

t
t

»

fel 7 o. enekes sz. mise.
fel 8 6. csendes
v. agy erie-

kes sz. mise.
[). e. 8 O. az elerni iskolak csendes sz. rniseje.
»
9 6. szent beszed.
,. fel 10 o. cnekes sz. mise

•

g) Minden szombaton
es iinnep »
e16tti napokon
d. u. 3 orakor
lorettoi litan!a. Ut.ana. g!)ontl:l!as •
h) Rendes gyontatas,
aldoztatas :
reggel
6 oratot fel 9 oraig .•

t

a nepert.
Vasar- es unnepnap
d e. 6
,. . Iel l l a. a polqaristak es taoratol d. e. 10 oniig gyontatas .•
noncok csendes sz. mise]e, I) A betegek latoqatasat lehe!61.eg
,. feJ 12 O. csendes sz, mise
a rengel
6 orat szent mise
szent

beszeddcl.

alatt

I)) Untiepnapokon d. e. 6 orai sz.
beszed helyett 6 6. enckes sz.
mise; 7, 8 stb
orakor
szent
vasarnap

d u. 3 ora-

'!':

hta.lIla Sz~z ~ana

e) Mmden
Reggel

hetkoznap:
6 0.. csendes

[elentsiik

be. -

t
t

Vasar-

•

a ~~t.~.gI{~l UI!Uk.
barnukor.

e.s . i.il:mepnapo~wn
Ja~ogal'flst lehetoleg
Sulyos
beiegekhez

megyiink.

mint vasarnap.

mise

c) Minden

kor litania. Meg pedig:
I.s6 vasarn. [ezus Szive tiszt
II·ik
»1 orai Szentseqirnadas
-Ill-ik
,. loretto!
litania Szuz
tViaria tiszteleter e. .Utana
szent
Ferenc III. Rendjenck havi gytilese szent beszcddel.
IV.ik vasarnap
Iorettoi litania,
Utana a Rozsafuzer tarsulatnak
~
havi gyulese sz. beszsddel.
,
d) tTn~epnapokon
~s esetJeg
~ . ~a~a.rnap~. u. 3, ~rak.or ]ore!tol

l

Minden honap elsa pent. reggeJ
f(~l 7 O. szentscqkivetel
enekes
sz. misevel cs ajtatossaqqal.
8 6. sz. mise szentseqbeteteltel

tiszteletere.

v. enekes

~eres~tel~s
es avatas
d. u. ~
fel 3 orakor. •.
..
J.eg!:Je~'2k okta.as.a
vas~res «
unncpnap d. e. fel 11 orakor. ~
U. Szolnok-vart templomhan.
Minden vasar- es unnepnap
d.e .•
9 o.
ekes sz. mise es beszed. ~
D. e. 10 6. csendes sz. mise es •

en

beszed

a kozepiskolasoknak.
,

_.

n~.Szolnok:gyar_var~sJ

MInden
vasares
d. e. 9 o. enekes

•

tmpl, ~

unnepnap·
sz. mise

5Z. beszeddel.
d. u. 3 orakor lorettoi
SzCiz Maria tisztelere

litania ~
•

BendkiviUi. Okt. 31: enphitett ,

f .~z7 n:IS~. t" bb '"
bOjt. Nov. t. d. n. 2 6. rozsafuzer, ~
~
0.. eg 0 szor ene- -utana korrnenet a temetobe. 5 6. tajt •
~s mise.
.
itthon Libera. Nov. 2. a papok 3 sz
,. 7 o. csendes v. enekes mis~t mondhatnak. Nov. 13. d. e.
,
sz. mise.
6. nagymise a hazaert,
~•
., 8 6. cs. v. enekes sz. mise.
r) Minden
kedden
8 o. <sz.
Szerkesztesert es kiadasert felelps
Antal mise» ajtatossaqqal.
P. Majsai M6r ofm.

l

t

,.

9: •.
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-
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Nyomatott Varga J6zsef konyv- es mlinyomdiljaban

SZQlnok, Gorove-utca

-

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP. SZOLNOKON.
II. evfolyam 22. szam,
1925. november h6 15

P • .M.ajsai .M6r ofm.

Mouiclcnik rnind~1l hO 1. ES15.

P. Baffinszkg Romuald ofm,

Szerkeszli:
Tarsszerkeszto

Szerkesztoseq
:

Fmomndi

es kiad6hivatal:

plBbania Szolnok.

Kiadotulajdonos

:

rOfanGrendl plabaniil Szolnok.

---~----------~----------------~--------------

A_ lelek

vara,

Eros, mint a pancel, Nines ero, aminek engedne.
Orman belulrol edzodik folyton. Tiiz, heviti, ami ^ki. nern
olthato. Hiszen a hit .meluscqei es az Oltariszentseq szent
ihletesei taplaljak.
Sot! Minden feloldodik benne szcntse ..
ges kenetes zen eve, hogy a lelkiismeret titkos szep mu..
zsikaja legyen. Ami meg a harrnonikus dallarnba belerikacsolna, szent hevvel olvasztja ki, torkolja le , ..
E varat mcqalkuvast
nem ismerok orzik. Ide csak
szent, csak katolikus mehet. Ami, aki nern viseli homlokan,
szellerneben,
eletebcn a lelek edes Anyjanak jelleqet, irqal ..
matlanul Ieltartoztatjak a bejaratnal. Csak katolikus szelIemii jelszavakra
nyifnak meg az ajtok,
Eleget hallgattunk tcves, hazatlan, akatolikus jeli ..
gekre. Ezutan keressiik, koveteljuk, valositsuk meg mindcnutt es mindenben aldott Anyank tanitasait, parancsait I
Beszeljen katolikus voltunkrol: ^a csaladi szentelu diszitese,
a mindennapi ujsaq, a k6nyves pole, a katolikus napirend,
a gyakori sz. mise es SZ. aldozas, a tarsadalmi
f611epes
es elheluezkedes
...
^

-<;

I

lira psHdangonkint 1500 K. Negyedevre 9000 K.
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Eros, mint a pancel a katolikus ontudat: 2000 esztendo uteseit is tulelte, Nem gyonguliink mi se, ha [ezus
szellemebol, szeretetebol edes Anyank, a katolikus Eqqhaz
kebelen - merltunk. Igy valodi lesz a szellern, folemeld a
szeretet es lankadatlan a katolikus en).
A lelek varat a katolikas elet kincsei teszik vonzova es bevehetetlenne.
Boldog, aki varanak
oreve a
katolikus Egyhazat teszi es vandor titjan utana indul!
mm.
_

••

__

._

••••••

.,.••••••

_

_
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1\ niceai zsinat 325 ...ben.
. Puspok
ur Orneltosaqanak
szozata
a niceai zsinat
1600 eves
evfordalojan
oluan szep, hogy az alabbiakban
k6z6ljlik
kedves hive·ink szamara,

eves tortenetenek
egyik
Ieqnevezetesebb
zslnat. }\z altalanos zsinatok az egesz taa kath. pusp61{ok !!Iyulekezete a Papa clnoklete mellett,

11.z egyhaz

esemenge

1900

az elso altalanos

nito egyhaz,
ahol mint a Szentlelek altal vezetett tar.Itoi az egyhBznak a felmerul6
'Sztiksegletek
szerint meqallepitjak a kath, tent, rarnutatnak a hi! tisztasaqat fenlle~et6 tevedesekre es az egesz egqhazra. vonatkozo
torvenyeket hoznak. }\z egyetemes zsinat a Iequnnepeh.esebb
me~n!.lilatkozasa az egyhaz eletenek,
araikor leqszernmellathatobb
a Szentlelek
vezetese,
akinek nevebcn
a zsinati atuak
hataroaataikat
es rendeleteiket kiadjak,
}\ keresztengseqet
a pogany
csaszarok 313 utan mar nem
iild0ztek, de uj ellenszqek
tarnadtak
a kiilornboz6 teves tanit.isokban.
Ezek l{oz6tt lsqveszedelmesehb
volt Arius alexandrial
presbyter tanitasa, mert a .keresztengseqet
gy6kereben,
a Szentharornsaqrol
sz616
tanaban tamadta meg, hornaluos szavakkal
Krisztus istenseqet
es eztel a Szentharornsaq
masodik szemelget
tagadta, azt allitvan,
hogy a
rnasodik isteni sz~mely nern ugyanoly Isten, mint az Atya, hanern csak
YllalMikeppen
hozza hasonld leny.
Arius tanltasa az eqesz keresztc!ny vilaqot
mozqasba
hozta,
iqen sokfele ket partra szakadtak
a hivek, ugy hogy a pogangok
mar
a szinhazakban
is gUl1yol6dtak f616ttiik.
Ez volt a legnagyobb
vihar,
amelu az egyhazat
Iennallasa
6ta valaha fel'lyegette,
a Iiatal,
a katakornbakbol
alig kinott egYR3z most sokkal
naquobb
vesaedelernben
forgott, mint a legkegyetlenebb
tlld6zesek alatt, Akik nem tudtak
az
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jsteni igeretr61, hogy HZ
ma^ egyhaz minden viharok kozott fenn fog
^
radni a vilag veqeig, biztosra vettek, hogy ebbsn
a meqraakodtatas:ban elpusztul.
Ilyen nchez korulmenuek kozott illt ossze a KonstaetinapalpIyal szernben fekvo Niceaban a zsinat. Haremszaztizenngolc piispok es
'meg sokkal tobb pap jott ossze, meqjelent maga 8 csaszar is, az 8!Jg
Silvester papat Hesius cordobai plispok, Vitus es Madestus romat perhyh~rek: kepviseltek. A zsinat elnoke a papa kepviselGlje, Hosius volt.
Mino meqhato volt a zsinati
at yak talalkozasa
e~lYm8ss81.
Most e16szor l{!ttak egymast szemtol-szemben
a kelet es nyugaf,
Egyiptom, Libya, Perzsia, Gorogorszag, Gallia pusp6k~i. EgyLitt voltak
Isten Ieqtlszteletremeltobb
szolqal.. k6zulUk leqtobb tanuja volt a nerareg elrnult uldozeseknek, tobb~n k6zulok maqukon viseltek az elszeavedett kinzasok ngornait. Mina megindulas
veU crot a gyulekez€ten'
rniddn belepett a hit~allo Paphnucius Thebais puspolee, skit az Oldo ..
zes egyik szernetol es egyik labatol fosztott meg t2S amikor Pal neocaesareai puspok aldasra ernelte csonkara egetett kezet. Ott voltak a
hires rernetek a pusztabel, [akab Nisibi piispoke, mint eg!dkor Ker.
szt, Janos kecskeborbe oll6zve [elent meg. M.aju~ 20.3n kezdte me§
a zsinat a tanacskozast es 8Uq. 20~an Iejezte be .
.A.mid6n ez a tiszteletr eraelto gyiilekezet,
amelgnek
soraiban
az egyhazmlk dicso szeatjel foglaltilk heluet, meghozt~ batarczatait, ez
is mint ez Apostolck ssinata loggeil mondhatta: =Placui! Spiritui Sancto
et nebis«,

»

«tszett a szentleleknck

b nektink=

Ariu', 1 euielent a zsinat elott, nehanqan a puspokok
kozLiI
I
'
az 6 partj8P{ al:1I1I1. De 82t. }\tbanclz, akkor meg egyszeru
alexandriai diakonus, sorra cafolta bizonuitekait es kirautatta,
hogy a! ke ..
resztel1yseg !(He vagy nemlete, az eqesz rneqvaltas muve azon fordul
mep, hogy a Fiu HZ Atyaval mindenbel1
egyenl& .Isten yagy sern,
hoeza CS<lK bizonuos tekintetbea hasonlo, vagy vele . egyliwyegft.
A
zsinat Ariust clitelte es a^ hitvallasba, surnbolumba
belefoqlalta ^
: «akl
egylenyegu
HZ l\lyaval.«
. 1\z egytitt lim') zsinati atgak, miutan a Ieqlontesabb
kerdest
letargyalta!<, ezenkivfil meg egyseget hoztak a husvet
mcqtilesebe,
hogy az eqesz keresztenj, vi flg,lll egy napon
unnepeltessek,
megszuntettek a 14eletus~fl!!le szalHldilst, eliteite,!< Novatian
eretnekseget
'es HZ eretn:':k sQmos~tai Palt; hatarozat€lk~t h:nta,k a piispokszentelesrol, a nyLvan0s biinbanatr6L R IHllehumeilalusr61 s az uzsorar61.
A niceai zsinat ez UdV0S hataroza ()~on kivul fenyes tariUsagtetel volt az egyl1iJ.z egjJse9€ mell~tt, ,'.moi4 nemc~al{. ,3 . tannak,
eg~Jhazi fc!;!yelem1nek es 1izC!rtarlasna II I"g!-Jscege:hen all, hanem
Iii hH-

(
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iIIato fo egysegeaen
is. Amikor a zsinat Silvester pspanak kepviseloit;
akik hierarchial
ranqban a jelel'llev6
patriarkak
utan kovetkeztek,
meqis elismerte a ssinat Iejenek, ezzel unnepelues vallornast
tett a
remai puspok prirnatusa rnellett. Mino sulyt kolcsonoz
mlndezeknek
a
meqngllatkezasoknak
az a koriiimeny, hogy 11 zsinat tizenket
evvel
az uldozesek mQgs~i.inte utan iilt ossze, java reszben maqa is hitvalokbol allt, akik orias! tavolssgokrol
joven, ahol azel6tt
egymassaJ
nem erintkezhettek,
sot egym~srol meg tudornassal sem igen blrhattak ..
megis ugyanarrol
a hitrol tettek vallornast es mindnuajan
ugyanazt
a
romai piispik6t
ismertek el fejiiknek.
Nc m hatalmas
bizonuitek
€I
amellett, hogy amit a zsinat tanitott, az kezdettol fogva a keresztenuseqnek meluen meygy6kerezett
laite volt, ameluet mindenkor
keszek
voltak a tanitok es aivek verirkkel meqpecsetelnl, Ennek az os kath.
hitnek es az egyh{!z egyse§€nt!lk meqszilarditasara
hasznaljuk
Iel a
niceai zsinat tiaanhatszazados
ernleket, Es visszaidezve
azokat az
idoket, arnikor mindazok, akik rna tolunk elszskadva
viselik a kereszteNY nevet, az eg~h{lz egysegebeh
eltek, az egybaz kozos-segebe'
valo visszateres vagyat ebresszuk es u!jlit egyengessiik .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Szuz Szcnt Irrvec heeceg. +
Egy nagy, eg!:J dicso Szent imnepet iiltuk a napokban,
szent
Irnre herceg unnepet, E nap ketszerescn
iinnep rank nezve, mart Irnre>
8% angyali
ifju, ved6je 8Z ifjusaqnak es vedeje a mi eOlllgrega~i6nknak:
is. ,
Eaelott 918 evveta
keresztengseq
l!iisz6ben alit meg hazaak,
Ekkor uralkcdo kiralgunk, szent Istvan
nagyszeru
teritesi
munkaiat
siker koronasta : a makacs, a baszke, szabad magyar m.eghajolt Krisztus
vallasanak Ienseqes volta elott, es felvefte a keresztenyseg
edes, megnguqtato igajat.
De ennek IlZ ifju til keresztyiz altal megifjult nernzetnek sziik.sege volt oly kivalo egyenekre,
akik Ryoman indulva
mcgtalalhasse
az utat az orok boldoqsaq Iele.
Ma!=la Saent Istvau kiraly peldakepe minden magyar
ferfinek •.
ki csaladi es vilaqi cHeteben feddhetetlennek
akar mutatkozni,
De az ifjusilg nern mindenben mehat Istvan kiralynak 'nyom~
dokuin. Nern mehet azert, rnert Istvan felnott ferfi volt, kinek egeszlc!n
mas a 'Qllmd€llkodasa, rnasok a kiserlesei, masok a biinalkalmai,
mint
lIZ ifjunak.
Ezert Isten egy mas szentet allitott az ifjusag ele peldakepiil
~s ez a szent: Imre:hereeg,
Istvan es Gizella fia.
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Szent Imre 1007-ben szuletett. l\ kiralyi paraak volt tab.
~g!germtke is, de kazuHik csakis Imre ert el Ielnott kart. Szent Istvan
a szenteletu es tud6s velencei szerzetesre, Gellertre bizta fia neveleset,
Gellert. minden
erejevel azoa volt, hogy 8 fogekony lelkO ifjuban
-felgyullassza Isten szaretetenek Hizet es ez az igyekezete sikerult is.
1\ 9!~ermek Imre sokszor ejjeli piheneset felbeszakitva
felkell
es imaval, vagy David kinily zseltaraival
dicserte
Urat
es siratta
gyar16silgait.
Apja orult, hogy halala utan ilyen DuzgO kiraly fogja vezetnl a
magyar nepet, Mert minel inkabb novekedett Imre testben, annal inkabb gyarapodott az erengekben is. Ezt az erenges eletet mindennel
jobban mutatia ez a legenda:
Szent Imre eg~szer ejnek idejen egl;1 szolsiijatol
kiserve
lemant .il vesaprerni Szent Gyorgy' templornba es ott ajtatoskodasba merutve kerte Istent, mutatna meg, raivel kedveskedhetnek
neki, es mini mutathatna ki igaz szeretetet, Erre - a legenda szerint - vakit6
f.nr~e5seg arasztotta el a templomot es e szavak hallatszottak: =Dicsd
doloq a sziize:sseg I Ezert a lelek es test sertetlen tisztasaqat kivanom
toled.«
[Folut.: kav.)
*A realgimnazium iff. kongregacio disz£yillesen 1925 nov. 5-en felolvasta
B. M. 11. assistens .
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Buzoky Oyula Y8zorkari' Bzrodus disZDISZ8~B.
Melyen tisztelt H6lgyeim e s Uraim I Mely€n tisztelt DiszgyiUb
Melyen meqtisztelve erzem magam, hogy nekem [utett a fel.adat ()}sztalyreszill, hogy a diszgyiih!sen
Imnepi beszedet
mendjak.
A legnagyobb oromrn~l jottern ide, mert szeretek 'olyan emberek tarsasaqaban lenni, akik nuiltan rnegvalljak, hogy szeretik HZ Istent es iii!!
6 szentseqes Sztiz Anyja iran! is hodolattal viseltetnek.
Szent Istvan [oslata jut eszembe,
amikor HZ elsa nagy kiraly
felajanlotta 8Z orszaqet, azt a kiielentest tette, hogy mindaddig, amig
'.3.% orszagbaa
tisztelni fogjak a Boldoqsagos Szfizet, nines witol tartani, de jajj, ketszeresen jajj, ha ez a tisztelet lsnkadna, mert akkor el..
Ipusztul HZ orszag.
Ki rnerne tagadni, hogy rna sz. Istvan ioslata teljesedik be,
~alllikor kiraluunkat
szamuztek
es ami remlasunkra
van, azt parascsoljak nekiink? itt allunk csonkan,
ellenseqeinktol
k5ri1lvev@, akik
azon vannak, hogy meg jobban belevessek karmaikat testunkbe.
Hova suluedtfmk ? L~ a legm~H!:lebb fokra. Kihiiltek a szivek,
elpusatult az orszag. s az egesz vilag, egy megzavart darazsfeszekhez
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hasonlit. }\ viIag elvesztctte
biztos iranytIijet, 3Z embert a sajat irang'--ttije vezeti. De mintha ezt az orszaqot maqanak
az ordoqnek 8 keze
^
iranyitana? ^ Mi.ndeniitt harcolnak, fegyverrel
a kezbe, vagy ngelvvel,
szoval, indulattal, bosszuval,
harsqqal ^es ^az erkolcstelen
6lombetUk
hadsereqenek
a legi6ivaJ. HoI talaluak egy pontot, shol mcqpihenhetne
8 szemUnk?
Keleten a szovjet-uralom
horzalmai uralkodnak
mar S.:
esztendeje
s Szovjet-Oroszorsaaqban
mar 30,000.000 ember
pusztult
el, Es ett61 a rettenetes
talajtol minket csak HZ olah kiralysag valaszt el- Eszakon a csehek qarazdalkodass
ali meg vereinket
es gyalazzn
Krisztus Equhazat, d~len sern viqasztalobb
a helyzet. }\ gyanyorii szepesaszarvarosban
B bolsevizmus
eszmeit hirdetik s ha a mi viszonuainkat vesszuk szemiigyre,
szomoruan
allapitjuk meg, hogy ^a ^mi allami
^
es k6zeletI1nkben
is hianuztk a krisztusi vonas, amelu egyediil kepes
ami, hogy nemzeteket
boldoqltson. Rerneqo szivvel tesszuk fel a ker-- .
dest, hogy amit61 Isten 6vjon,
ujra a belsevizrnus
feny.eyetne bennunke!, volna-e annui erkclcsi pluszunk, hogy ellent tudnank allani l'
Hova sulyedtek az erkolcsok ? }\ szenngbe, a sarha,
Minden
nemes utan vale vagyakozas
kthalt.az ernberek
lelkebol,
az angaglassag iilte meg a lelkeket, om:o lett mindenki,
nem tor6dik
a rnagasabb idealokkal, !I lelkeket, a sziveket a k6z5ny6ssegnek,
a hitctlenseqnek a burjanja gyepesitette
be, arnelp lerantotta arrol a piedesztalrot,
amelure 6t a Teremt6. Isten allitotta.
Babeli
zurzavar
az'
egesz vilag. __.:.}\ hitetlenseq eszme]e borzasatoan mf<gl<eseriti az emberek eletet, Budapest az ongyilkosok varosa. HoI van itt 'a lelkekbcn
harmonia, hoi van a remeliiY csillaga ? }\ legels6 botlasaal neki a Dunanas, vagy r~volvert a kezbe. Es ebben- a nagy zflrzavarban
mindenki keresi a kivezeto utat, - [elszavak ropkodnek a leveg6ben tudatosan, vagy tudatlanul, szandekosan, vagy nem, de meqallapithatjuk,
hogy az emberek bolondltiak eg!dmast ezekkel 8 hanqzatos jelszavakkal. Nezzuk meg ast a jobb sorsra erdernes szocialdernokrata
rnunkast,
behoditja ^a destruktiv
eszrneknek,
amelyeket soha rncqvalositani
nem
tud es mit ker cserebe ? }\ leqdraqabb
kincset, halhatatlan
lelket
es.
rakenuszcriti,
htalQy a kezct okolbe szoritsa.
}\ szabadk6miivesek
vilaqbeket hirdctnek es lanqra lobbantottak
a vilaqot.
Akta
Iekszik a
kezunkhen,
8mt21y a szabtldkomuvesek
paholyaban
jart kezr61-kezre,
amely mar a haboru el6tt 2 evvel pontosan Rlutatta a trianoni hatarokat.
A IiberaJisok nagy hi.bora, az igy is, meg meg amugy is j6
tabor. Akik kiallnak es hirdetik a toleranciat
es bekes eggyiittmiikodest, mert k ~ onben elplIsztul MZ orszag es csodiJatos,
hogy epen az
a Piltt, arrJ{'ly I!!zt \koveteli, az Grok6s panaszoknal< verlazitoan
hamis.
mestersegl's
jelszilvakb61 osszeallilOti elveikkel e)foglaljak
az orszag
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hatalmi poziciojat
es arnikor elfoqlaltak,
kiallanal, a Iorumra
es k6veteli.k az eggyu1tmlikoMst.
Ha mi katallkusok
fel meriink ellene szolalni,
r6gton rank sutik a bekebonto belyeget. Mi is elni akarunk, ehb~¥
jogunk van es cssk nektink van jogunk I Az ilyen toleranciabol
ncm
kerunk. - Nekunk komi!)lyan kell felfogni azokat a szavakat, ameluek
HZ ellentaborbol
Ielenk hanqzanak,
- A napokban kaptunk egy hivatal os uzcnetet ahonnan rneqtudjuk, hOG!:! Krisztusnak 2000 eves Egyhiizilt emJ reszvengtarsasaqna«
tertjak,
ametu
az or6k eletre silolo
ntalvanqokat
adja ki. l\'li a sscnt gyonasaink,
imaink, keg!jes . esclekedeteink, bucsuink
altai Iegalabb befizetunk ebbe <'J reszven!1t8~sasagba
egy bizonuos erk6lc~i t6ket, de ok meg oda is inqqen akarnanak be-

jutni,
Felernelt fQvel, batran hirdetem, ht;lgH nern akadhat
qondolkod6 fo, aid az ilyen otromba,
durva uzenqetest
alkalrnasnak ,talalmi
armak a sokat hanqoztatott
tolerllncia
utjanak egyengf!tesere.
Mi
hithit katolikusok nem vagyunk najJandolil em.J porszcmet
se levernl
Krisaras 2000 eves egBhaziu61!, Inkabb meqhalunk, de ezt nem!A tolerancta
nsquon veszedelmes
valami, Ne rnenjek szentmisere,
ne,
vcssek keresztet, mert az a rnasiknak ugy tetsaik,
A csupa toleranciato! elpusztulna a gl?rinces meqalkuvast
nern ismero
katolicizmus,
Nektink eloszor li!gy eglJseges katolikus blokkot kell tererntenlink, arnelget nern a teleraacia fog egBbe, hanem isteni ere, iii' hit.
remeny es szerctet
es ha me§vzm' ez a katolikus tabor, akkor a mely
katolikus hitelet nuoman f'eltetlenill mcqszuletik
az iqaz i tolerancia,
arnit [ezus Krisztus \k6vetel es kivan tolUnk. Ha a Ielekezetek
tabora
kepes hasonlo tabor: szervezni,
akkor immar egyfitt 11252: a ket hadsereq s megtargyalhatjak,
hOgy hogyar. kuzdjon
a koz8s ellenseq : a
destruktio
ellen: Ebb61 a borzaszto
helyzetb61 rninket csak maqa
az'
Uristen veaethet ki, fogjuk me\1j tehat hitter, bizalornmal,
remenbyel es
szcretettel az 6 k~zet.

Arnilwr

Krisztus

Ioldi h(;dytf:lrtoj~, a rornai papa hirdeti orszaqnak es vilaqnak, bogy ember ek, nern a 9yUlolet es haraq, hanera a
a szerctet,
alazatossaq
es szentseq,
nern a midi [avak ulan valo torekede5,
harlem az e!ili~l{ utfll'l v<l16 vagy S nem a puskak
es Klilrq,Qk
1
hanem egyes':'egyediU a hit, rem~ny
es szeretet
kifogyhatat al1,
kaprazalos fegyverlara adja vissz(! a bekel, szerelettel
n!:)ilotta meg aa
}\nno Sancto· ban a sZi2nt kaput s fels.zolitoUa az e§Qsz vilagot, hoglJ
jojjenek s irnadflOzzanak
sz.ent Peter apostol feiedelem sirjanal:
megmm;dult a vilag s mind a neml tajarol oriasi csoportol<ban
leph~k
el a szent vilrost.
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Krisztus arra tanitott bcnnunket,
bOYlJ rnindenekelett
az Isten
orszagat es iga21sagat keresslik, a tobbi mind hozzaadatik,
de sajncs ,
az ember el6szor azt a bizonuos »tobbi=-t akar]a latni. Az a szeles
vihar jar, arnelu nem a mennuorszaqaa, hanern 8 pokolba vezet. Ssk
ember nern ekarja meqerteni, ho~JYse. n~gy lovas hinton,
se luxusanton oda be ne~l juthat, mart keSkerl!:l 6Z ut, Ie kell vetniink a sarainkat, vallainkra
kell vcnni a keresztet
es kovetni Krlsztust. - EI kell
meJyednGnk a krisztusi tanok iqazsaqelbe es 9yermeki szeretettel kell
ragaszkodnunk
az
Hiteletiinket

6

csodalatos Equhazahoz ..
kell me!yiteni es erre szolqal
mert amikor mi a Boldoqsaqos-

tulajdonkepen

8

Maria kongreqacio,
Sziiz tiszteletere
M.aria Konqreqaciokat alakitunk, a j6sag®s Isten mind a ket kezevel
aldasa! adja rank, Hitet, melHseges hitet ad, amire a legnagyobb sziiksegunk van ebben a vilaqban. Epen azert lenne szukscq, ha rninel
tobb ferfi csoportesulna a .Maria KongJ:legaci() feher
loboqoja
ala.
mert IlZ az atkunk, hogy nincscnnek Ierfiaink, akik qerincesen,
batran, ki rnernek- vinni a katoliclzrnust a 9!Jarba, a mezore, a hivatalba.
Hollandiaban
1 es fel millie katolikus
lelek ill 2 es fel. millio protestanssal szarnben s Hollandlanak mlndennap
aldozo miniszterelnoke, kereskedelemuoui
minisztere es egy csomo miniszteri tisztvisel6je van. Van 40 katoliuus
napilapja,
80 katolikus
Ioluoiratja,
Csonka~Magyarorszagnak
pediq kimondott
katolikus
ujsaqja sines
Hollandia eloszor melgseqes hiteletet tererntett, ezt kovette a katolikus tarsadalom, amely kovetelte a katolikus lapokat,
Komolgan kell a dolgot a kezunkbe veanimk,
rnert Magyarerszaqon saincs ugy all a doloq, hogy a katolicizrnus
a ternplomba
es a vallasos egy€sGletekbe
szorul, azon kiviil 'katolikus nincsen, De
meg a ternplomban sines meg az
katolikum,
aminek meg kellene
lennle, Hatul lezenq ott is 'csupan nehanq ferfi. S ha Urfelmutatasra
csenqetnek, talan meg le is terdelnek, de aliq varjak, hogy a cseng6
szava elhallqasson.:
rogtoo felugornak a terdelo hel!Jzetb61. Pedig hisz
az Ur [ezus ott rnarad az eltaron, mig a pap meg nem aldozik, s
akkor kell hozza kCl1ij@fogniirik. akkor kell, hoqu a k0nny kicserduljon a szernilnkbril. A beus®seges leleknsk.
ezt eresnie
kell,
heglrJ
HZ a lelket csiszol]a,
vigilsztalja;
Ielemelie az: Istenhez, hitet, remen!)t
adjon es eltoltson ellemllhatatlan
vaggyal, hogy dolgoZlam,
cselek~djem a katolicizmus erdekeben. N@kem a Krisztusomat
megtagadnom nem szabad. Mar fi)edig 8Z a katolikus, aki oem adja meg az
Ortariszentse'gnek
a tiszteletet, nem melto 3 katolilms nevre. Nekiink
olyan lelkekre van sziiksegiink, akik melt6k a Colo~seum es a katakombak vertanuihoz, akik engedtek magukat tilzes rosteJyon megsiittetni, de egy makuUmyit sem engedtek az igaz hitbol.

a
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Krisztus, ha kellett korbacsot vett a kezebe, de mikor
azt
forqatta, akkor sem a gyiiloiet, hanem a legmelyebb szeretet
vezette
a^ kezet, Nekiink ez
talpra
^ a
^ szeretct kell, rnert csak akkor fogunk
idlni. Ebben az onfelaldozo
tevekenysegben
nuilvauul
meg a katolikus
Eqghaz nagyszerii" fensege,
mert ez utan adia az Isten
legnagyobb
aldasait erre a siralorn v61~yere. }\ Caritas, a hitteritcs munkaia olgan
kincsek, amelqeket
ernberi meriekkel
merni nern lehet. Krisztus
vilaqosan megmondotta
es azcrt alapitotta
az Equhazat,
hogy az crnberiseg [obb, arkolcsosebb legyen s necsak a foldon teremtscn
maqanak [olete],

hanem

doJgbzzon

az orol, boldoqsaq

erdek,eben

is.
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Sziiz Maria es a noi lelek.
F6t. P. BENDE SZANISZL6 diszbeszede.
Mikor az ember lefur 5 foldbe, ezt nerncsak az anuaqi haszonert 'teszi, hanern azert a dualizmusert
is, melu mar az asvanyvi~
laqban !1legnyi~vanul. Az a kis asv<1t1!l kivankozik
a iormak utan es
pedig a sz ep Iorrnak uten. Es segitseguJ hivja az u. n, nisus Iorrnativust es feiolti)zik szep kristaJyruhaba es rnegnyeri
5Z ember tetsaeset, rneqnueri
a tudes csodalkozasat, megnyeri
a kolt6 gyonyorkodeset. l\ zdld mezo. hogy selumes
hatara
csalja a gyermeke\let
es az
UdUlesre szorulo
betege\cet, segitscqet ker a viraq iIlahU61 es mefjkeri
a sze1l6t is, hoqq csina'jon
reklamot
az illatnak, vigue be a s~obahba
is es csaljon ki mindenkit a szabad terrneszetbe.
A kis pillanqo ezer
szineivel nyitja kerekre a szernunket es 5Z egesz
csodalatosan
szep
'vilag beleul a nehezlH:~desi torvenunek
a 'hintajaba
es, hintazik, csak
.azert, hogy az ember bamulvs
neaze azt a jatekot.
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A nagy termeszet,

Kinek a tetszcset
hogy szeressen

megnyerle
az ernberek tctszeset,
az ember? Ugy volna rendjen,
meq bennunket
az, aki nagyobb, mint
De annul
bun, szeretetil2nseg
utan, ho-

a vilag
fogja megnyerni

es becstiljdn

mi vaquunk, a mi Alkotonk.
9!:jan szeresscn benniinket a [osaqos Isten, rnikor mar annuiszor f6ldhoz vaqtuk a torvenu tablait, nern rnozesi szcnt heracq=l, hanem gyulolettel ? [aj] volna nekimk es 8Z elhaqustottsaqnak
borzaszto
erzete
nehezednek rank, ha nem volna nekiink egy szep viraqunk, arnelunek
illata beiltatozza
az eqesz foldet,
mrgnyeri
ail emberek tetszcset. A· ernberiseqnek
€Z
a szep viraqa a nazareti haz Virgo Immaculataja.

4000 even kcresztul ki:inyorogtunk, hivtuk az Eqet, hogy te~
kintsen rank ^es letekintett
arnikor bolcso rinqott szent
^az ^Eg ^a Foldre,
Joachim es Szent Anna hazliban, arnelg bOlcso meltett
clenekeli
ai
Eqqhsz rna is, hogy a te sz.iiletesed. oh Istennek szent Szuloje,
61'0met hozott az eqesz vilaqra. 19y alazkodik le a Foldhoz ClZ Eg es igy
emelkedik HZ Eqhez a Fold a boldccsaqos
S7U7
AnlJ6 altal. Az GSzovetscqnek
voltak szentjei, de judith es Eszter csokjar a nern volt
kivancsi az Eg. Sztiz MRrianak lJZ Isten ~yerm,p.ket szant a Szentleboldogan
mutatott
magara:
I me itt vagyok en,
^lek alta! ^es ^I:'l ^Fiu
kiildj enqern ilyen anuanak maid leszek en m~ermekel
A iarnbor. istenlelo

^

Ielkesedes

tuze,

hog!) ep(m

h619yek

sziveben

a n6i szivben

mjullRdjon
^ki ^a szent
talalta meq az Uristcn azt a

nagti kincset, amelunck kedveert 6 Ieteklntett a foldre.
284-306.iq
equ nagy ember illt iii romai csaszsri szekbsn ..
.aki meukovetelte,
hoqu korul6tte
mindcnki
visszamosoluoqja
a nap
rnosoluat, megk6vetelte,
ho~lY koru!otte mindenki terdenallva
beszeljen, Elki akkor quujtott notara, arnikor masoknak
orokre
lezaratta a
szajilt es csasaari erenuei !egszebbjenek
tartotta
azt, hogy g~It1lo1ie
Krisztus hiveit, Mint g~!ulladt orornre, midon latta, hoqy torvengelnek
akkora 1:1 sulua, creje, hogy az 6 dicsriscqere,
BZ 0 tisztcletere
a ke~·
resztcnu vertanuk
vercnek illata szall szet. Ennek
voll e9!c1 Imtyaja_
arnelluel kenuerdarabol-at
addig harapdaltatott,
arniq annak valamilucn
kivehet6 forrnaia lett Ennck a foldnek is van e94 borzaszto
nagy~
doge11es kutyaj~, arnely a jpgfinol11abb kenyerbe, a noi szivbe tepaz
bele es ton!{re h tenne, ha a Gondvls<?16 Uristen
nem vigyazna ra·
Bevezeti a torteneIembe a gyengeket, nak ki:lnnypib61 es szenvedeseibol egll ko.szorut aim ossze. amely gyon~Jorjjsegeset enekel a szenvedesr61. Ennek a dolorozas lelkilietnek nagy feJadata
van.
A !ortenelemnek
volt oly:m korszaka, hogy nem voltak a naknek jQgaik. Meg Aristoteles ^is borzaszto definici6t mondatott ^a n6kr61.
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Meg ferje hazaban

is zarkaban

kellett

elnle

a szolga

feliig!1elete

alatt,

A tortcnelem
masik nagy szaka az volt, arnikor 3Z emberek
meqbocsajlottak Evanak a rakoncatlankodasat,
mert elclmclkedtek
a napsugarak jatekaban,
ameluck
meqtortek
a vilaq
leqszebb
asszonuanak
szerneben a Golqotan. A. k61t6 azt moridia a nai k6nn\1r61: .ezd
e
cseppet I ez ur rnindcnek Iclett, naquobb
era nines a vitaqonl
Ennek
5Z er6nek
beh6dolt
egy szentj AgostOll is, aki eleg tudosnak
tartotta
maqat. nogy vallast csinaljon rnaqanak, i-Jo9L1rnegvesse
a Gracchusok
unokait. De nern bir megkiizdeni
edes io any janak, Moniluinak a konynueivcl es az a tudos, pogany fej raborul keresztenu
katolikus
edes
anujanak
keblere,
amelu keblet ott ekesitett
fl Krisztus
keresztje
Mi
is, arnikor a lelkiinkben
kinuilik az cmlekezes
ajtaja es Iatunk szep,
viragos dornboldalakat,
mezoket,
v61~-lYeket, Iatjuk 9yermeksegunket"
hogy dalol, h094 dudol edes [o anuan«,
kicsi urak
Mlqy- szolgaja"
azutan kinuiltk egy masik ajto a sziviir.kbt n a jclen valosaq ajtaia s
latiuk, hoqu edes anuank nern dalol, hanem sir, rnert raszolqaltunkl
felt he!lniinket,
rosszak Iettlrnk. Hogy visszakivanjuk
a regi szep artatlansagot, ver6f2nyes
neqyoJdalakat, szcp quermeksequnkets
ugy,makkor egLJ draqa esku fooarnzik a mi szivimkben,
hogy jok leszunk,
hoq.] cdes j) an!:ltl IK ne sirasson
bennunket.
Igy alakitja a dolorosas lelkilJet a jellemeket
.Es ebbo' a 1121kiil12tb61 onkentelenui alakulnak sz «ecce mcilla«-s
lelkek, arneluek
tele vannak hittel es szcretettel.
Ami egyszeril,
szivbol
Iakado hitunket is, \8. mi seeuvedo,
imadsaqos
}\sstnnyunk
tartje es edcsiti. Szent
Erzsebet exlaaisba
csett a szenvedo
Krisztus lattara s minden vaquo.nat a szeqenueknek osztotta ki s rnikor sajat laxasabol Wartburqbo;
kikerqcttek
s Eisenach
Ialucskanak
istailojaban r dtak ncki ejjeli szallast, akkor "2 a magyar asszonu nem tort ossze, ncm tepte a haiat,
hanern becsengetett a kolostorha, h09lj mondjak el a <Te Deum--ot,
hogy 6t az Isten ennuire felrnaqasztalta
.
Mi is Ietvetnlk
a szent ker esztet es a jobb utra lep!ilnk.Nuuqodtan
harcoltunk
Krisztus ii9!-!eert s szivunk .oluan, mint a kriptalang es konqo siralo.nhaz kcbelunk es laljuk, h09!J ott lui a demarkilci6s vonalon
uj vandorcsapat
kel, akit az edcs !311!!ja Sjrv8
enged
utr8. Leanyaink
arca, mint a ho, olY(ln feber,
la!juk' nil fiainkBt
lil
borton fel1eken, de ha azt 8 ma9!Jar asszonyt
nem ti.1rte ossze
a faid;::lom, mi S\~m fogunK ketsegbe
esni. VanrlFlk neldlnl{
ass7on!]aillk,
akik tudnak in.adkozni. s szent i.igyunkben er6sitenek minket, mert
inkilbb tudnak imf.dkozni,
mint a ferfiak. - Ez I'lZ im<:ldsag hasnqassa
az eget, veglJen tudomast r6!unl( a vila9 es becsiiljon meg bpnnunket,
Jlilert BZ osszekulcsolt Kez mogott sok buzgoss9 es szeret£t rejtozik.
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Ma

egy legy6zhetetiennek

latszo,

hatalmas

lla~y

ur

szaquld

vegig az orszagon:
a nuornorusaq,
kesertlseq,
arnelu
rater a marvlhay palotara, nadfndeles
hazra, szinet veszi a szemnek,
elveszi
at
mosolunsk a formajat, rator a milliomosra,
torvenut iii az aranu koronan, szinet veszi a bibornak.
Most
kell
imadkoznlok
a magyar
hOlgyelmek,
homl a magNar Ierfl ne karornkodjek, fie szidja
az eget,
mert

nehez

a mcqprobaltatas.

nehez

a kereszt,

Ebb6J a lclkuletbcl
szarmazik a tlsztasaqot
kedvelo
lelkiilet,
Dioklecian
Ievaqatta
azt a szep
viraqot,
Dorotheat,
azt
gondolta,
hogy annak az illata az iboluaet sern ' Ioqia tulelni, s irne
1600
ev
ota rneqcsodaljuk
azokat a 9yenge noi kezeket,
ameluck
abban
az
idobcn alaposan megh~paztak a Kapitotiumon
levck ustoket, Tanitsanak, jellerneket
neveljenek,
Szebb legyen a fold ahova
lepnek,
bogy
• bun, a qonoszsaq
meqhuzodjon,
hogy az ifju, amikor elveszitette
a
tisztasaqat,
jellernet, belenezzen
abba a tiszta, n6i szembe
es lassa,
hogy mit gyalazott
meg es ha nern tud szegyenkezni,
akkor meg az
allatnal is alavalobb,
mert a Colosseumban
a gyenge nok elott
meg
a vadallatok is meqhuzodtak.
Ke:elessege, Ieladata
a nrinek imadkozni,
becsuletesnek
lenni
akkor, arnikor eszrevesszuk, hogy a haza
petuhudt
letkeknek
puha
Ieszke. }\z legyen rnindenkor
az eszmenukep,
akinck
tiszteletere
a
konqreqacioban
eqyesiilt€k, a boldoqsaqos Sztiz A.nya, akinek
kadveskedik a naqu iermeszet is es akinek dics6segeroJ
szolnak a haranqok : aklnek annut szep eneket zenqett
mar az Anyaszetate9!:Jhaz,
akinek a Ids viraq {ilalozH. tavasszat
s dicsoseqc
nagysl3gat elrnondja
az oreg lomb a fiatal hajtasnak.
Ezt a draqa Szuz A.n~Flt szeressuk,
udv6zaljilk es mondjuk »Ave«, l)dv02:h~g!J Ideslunk. - Amel1
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11z Uriholggek kougregaci6ja. dec' 6-an sz, Miklos napjim Karacsonu!
Vas art rendez, A'llint ertesilliink, mindenki
naqy erdekrcdessel varia. l\ program mot a lapok koz tik.
11 ferfi kongregaci6/9yiilesei
nov.
17~en
es dec.
1~en
lesznek a Konstantiaban este 7 orakor.

.
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liz Urleanyok
kongregaci6janak
diszgyUlese
nov.
S-fan d. u. fe1 5 orakor icen szep kozonseq
jelenleteben
folyt
Ie. P.
M.or a meqnuitoban roviden vazolta a konqrcqacio rruikodeset. Majd
Bdsnyak Istvan f6kantor vezetesevel
a konqrcqacio
enekkara
a ,.Talpra rnaquar« c. konqraqanista indulot eriekelte kedves finomsaqqal
es
es Ielkesedessel.
Azutan Bozoku Gyui(l vcz erkari ezredes
seszelt
el~
ragadcan
es iqaz] katolikus
meggy6z6dessel.
A k6lcnseg sziinni nem
akaro
tapssal
jutalrnazta
szavait,
meluekhez
hasonlok
igen regen
hanqzottak
el Szolnokon.
Vigh Endrc cselle-jateka
rnaquaros
motivumaivat szinten nagy tctszest
aratott,
For. P. Bende Szanisz lo budai
ferences
szonok szavait valosaqqal
lelkebe itta
a k6zonseg.
Ko116i
szep beszedet
Bozoxy Gyula czredes
ureval e!HJiitt k6zaljiil{
Ientebb
}\ diszggiilest
a veg1-Jeskar jot sikerult en eke zarta
be. 1\ diszterem
atenqedeseert dr. Toth Tamas pelqarrnester urnak ez uton is halas
koszonetunkct
f~j\:~zzi.ik ki.
II .kat. Legenyegylet
haza

dec.

5· en

tea~e~te~yt

sajat

rendez

iavara .

.._liz iskolankivuli

nepmiivelesi

kodeset

s kiili)nH~le cqqletekben
tarsadalrni stb, elo8 dasokat,

bizot1sag

es korokhen

Jl halottak

tart

napjan kegj.jeletes szeretet
haza h6sei pihennek. Meghato

elkezdte
rrnivallasi, tudornanues

dissitette

tol a slro-

kat, melgekben
21
ssavakkal
ecsetelte
^
P. Lombos Laszlo plebanos
temet6i bessedebea
java remenyseg,iinketo Istcnben boidogult Zrumetzku Viktor sirernleket
nagy
k6zanse§
jelenleteben
aldotta meg dr, Saghy Sandor.
]elgessy Pal a Partos-kapolna
gondnoka
es Rago
Terez
nov. 15~en fel 11 orakor tartja arany lakodalmat.
Isten eltesse.
Nov. lS-an a regi erqona atepitese erdekeben Almassy Sandor
fOispan
ur Omeltosaga
fovedn6lisege
alatt
ZI plebania
ebedloieben

ertekezlet

lesz.

Tiszasiilyon
neprnissiot

11 Zrumetzkg
^
grakor

nov. 22.29-ig

P. Lombos Laszlo es P. Pongrac

tartanak.

gyaszrnise

lesz,

csalad

elhunyt

taqiaiert

nov. 23-an

d.

e.

10
^
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Szentsegima{his

a Varban

sz. rnisen a S;zentseg
kitevese. Este
Szentseqbetetel,
A [ezust szeretoket
enqesztelot.

IHIV. 27-en. Reggel
6 orakor
6 erakor
sz. bcszed,
litania
es
kerjiik, szerezzenek
sok
irnadot,

Nov. 29-en lldvent etsovasarnapja.
Else hajnali
mise
(Rorate) nov. 30-an. A hajnali rnisek minden hetkoznep
reggel 6 ora·l{or dec. 23-ig bdejez6leg.
Celiuk : Sziiz Maria
tisztelete,
biinbanat
es e9Y his aldoaatossaq
altai elokesztllni
az Or [ezus
szilletesere.
A
roratek Blatt rnindiq lchet 9yonni. .
Nov. 3-an dr. Bertok Istvan csanyi ple banos ritka szep beboles beszed kcretebcn
eskette
meg
Bertok
Istvan
ozdi
vasquarl
tisztviselot
Marossy
lmre allarnapiteszeti
f6mern6k kcdves leanuavat,
Erzsehettei.
Csa~yi Istvan
es Sarkarn; Apdll6nia
hazassapat
igen
fenyes eskilv6 kozben aldotta meg P. Laszlo plebanos .
••
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Bertrik Istvan es Marossy
Erzsebet,
Ilona. Pasati
Bela
{s Gcdon
Margil.
. Bakos
(IS Kovacs
Erzsebct, Szonui l'"Aarton es Mihalyi Rosalia.
Gulbert Istvan es M'lhal!jj [ulianna. CsenLji Istvan es Sarkanu Apol16nia
Csanu! Mihaly ^es Dudas
Maria. Dudas
Mihaly
es Bozso Tereaia,
^
Csapo J6zsef es Minifilyi Piroska: Palla Lajos es Debreczeni
Erzsebet,
Farkas Ferenc es Szabados
Etelka. Marina
Antal es Viragh
RoziI:o
Szalay Andras ^es Szabo Maria. Erdos Ferenc ^es Bohacs Katalin. Balogh Sandor es K~)V(1cs [ulianna,
F. Bede Ferenc es Horvath
Anna.
Hegedus
[ozsef es Kacsor Veronika.
Csecseu Karoly es Kovacs
[uliAnna, Kollath Mihaly ~s Molnar Maria. Potari Istvan .12S ^S. Papp [uliAnna. Nagy Istvan es Munkacsi
Anna. Lengyel Sandor
Ikladi
Rezalia. Oravecz .Matyas es Szakali Erzsebet, Ronto Sandor es Takacs
Rozalta. Takacs Mihaly ^es Bszoki Margit
Pinter Lajos ^es Pinter
Lajos es Torni Marta. Vigh Istvan es Berta Maria. Rag6 Istvan es Szanto Maria. Fold! Mihaly es Bezso Ilona. Rag6 Antal es Pinter
Erzsebet. Veszp Matyas es Kelemen
Roza. Pataki Janos es Ecseki
Erzsebet. Mondok
J6zsef es Toth Rozalia,
Molnar

Mihaly
[ozsef

es Cziqeldrom

es
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Elvi dontes a tisztessegtelen
versenyrol. Eddig gyakran meqtortent, hogy -Franck-kave ..-t kero vevo-

Dgyeljen
lltevasarlasainal

nek a -valodigyiirtmany
helyett,
valamely
versenuceq
gyiirtmanyilt
szolqaltattak
ki, melgnek csomaqolasa
a l~gtobb esetben
HZ eredeti
gyiirtmangehoz hasonl6 volt, de sokszor
att61 el is tert, Mert is a ..Franck»ceg HZ i.letot ilpnernu cselekmenuek
abbanhaquassra perelte. A budapesti
Keresk. es Iparkamara
dontobirosaqa
a panasznak
helH adva, a kereskedot
abbanhaquasra
es a felrnerult koltser ek vlselesere itelte, - egyben megallapitotta azt, hogy a kerdeses cse-

vedjegyiinkre I

lekmeng az alabb felsorolt harem 01<b61 a tisztesseqtelen versenqrol
sz616
torvengbe
iitkoziK, mert a kereskedo
altai a : 1., a vev6t amltotta,
arnengnyiben nem a kert arut szolgiiltatta ki,
Ami a tud6sban ax ABC.
2., meqkarositotta a -valodi- cikk
gyart6jat,
amennyiben
az ilykep amiEx a konyh6ban
tott vevo abban a hiszemben,
hogy a
a FRANCK-k6ve
-vatodi« gyiirt many kapott, az utanzat
sllanpsaqat
a -valodt« gyartmany
rovasara irja es vegi.il 3., lIyen cselek'llieny a kercskedelem
legfontosabb
tenyez6inek egyiket, a kozonseg bizalmat assa
alii es alt3111 a kozQ[lsegnek
a kereskedelem
meqbizhatosaqaban
val6 hite alap[aban megrendi.il.
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Feliilfizett~k:
[aszberenui zarda 50000, Keri Laszlone 10000
es ozv. Nagy Antalhe 10000 koronat, Halas koszonet. Botrankoz6:
mest lqaza van, Megis csak sok, hogy a (Ia.yok
es legenMek a
tamplomban
beszelqetnek I Maskor
jelentse a sekrestueben,
hogy
rendre utasitsuk 6ket. Sz ...nak: Szomoru, hog!) akad katolikus - nevet tudjuk - aki lnkahb zsid6nak mondja magat, csakhogy
katolikus
lapot ne kelljen [aratnia •
......................................
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Szolnok,

Gorove-u,
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Ajiml gyari arban : len es pamutvesznakat,
asztalkeszlcteket:
[lenbcl
es pamutbol], iorulk4lz6ket [lenbo! es pamutb6!, Raldaren tart es megrendclesr e kesait minden igenynek es arnak megfelel6
kelenqueket.

Kurio ~ijnl8'nt8s

os U10gmintazutt ajanlatoll1at 8S arj8gyz8~BmRt,

portornentesen
kuldom I Szallitas : Utanvettel,
nern megfelel6
keszsepqet
barmikor becserelcm.
Kivanatta
a penzt vissza l
hirdetesre hivatkozoknak

szabott

araimbol

5

es

r.2E iaoitasokat ggousan
eS'eK5E0(
szotid aeak mellett

ludOYOsy

~Bza.

enqedmenu-

szazalek

Ditlarnos sseectesekct

pontosarx

Seepel6, Oeeeb-utca 235'5. sz,
Ugyanott i2.~6lampa(~ el5
cstltaeok kapbatok,
&S;CU""

SZLE'zAK LASZLO
HARAN6-ERCONTOOE, HARAN6FEl8ZERELES
HARAN6LAB6yAR

BUDAPEST, VI., fRAN6EPAN-UTCA

ES

77. SZ.

(SAJA T HAzABAN)
TELEFON-SzAM:
A nyugati p. u.-t61 inaul6
BUR vas uti "Crhaz" magall6hely.
A. B. C. J. kocsik.

arut
Fenti

139-62.
Az 1900. (lvl parisi

vllag-,

1M; 1928. (lvl vas- as gepipari
tasen

aranyeremmel

Szamos egyhazi

az 1921.
klalll-

kltOntetve.

ellsmer<i

level.

M

HITBUZGALMI ES TARSADALMI LAP SZOLNOKON,
II. evfolyam 23. szam.

Szerkeszti :

P. lIdajsai .M.6r ofm.

1925.';december h6 1
, •

J.

'.

P. Raffinszky HomuaId ofm.

es kiadohlvatal :

FarBnmndi plcbania Szolaok.

,Tarsszerkeszto:

••

, Moo]clcmk mlDdon hot 8815.

Szerkcsztoseq

Kiadotulejdonos :

FerencrBndi p!cbilnia Szolnoi.

l\ rnunkas szerne
is eszrc 'veszi, ami az Ur hazaba nem valo. M~nkaban
meqquotort lelkenek fa], hogy a mai Iiatalsaq meg a temp- '
lomban is tiszteletlen.

.

Eqesz napja, hete Kemeny -robotban

telik. Osszetorod etten siet Istcn titkos kozclebe. J\ fust, a por, a durva
Iarrna utan az isteni beke csondes laka utan sohajtozik
J\ testi es a sz ellerni munkas erz! csak igaz3n
mit jelcnt 'a lelkek oazisaban
megpihenni.
Ketszeresen
bantja ilyenkor, hogy vannak Iekezetlen nyel vfiek, akiknek meg, a templom se a bcke es a szeretet cdes
otthona ... !
, Orulunk, hogy a rossznak kikialtott munkas is odahuz, ahonnan az elct Iakad szamunkra, Meg inkabb, hogy
a lelki Iinornsaqok irant
van. Hiszen ha meqertes,
. erzeke
\
finornulas lesz urra az embed szivek felett, megsziinik a
gyu161et, ercdrnenutelen lesz az aknarnunka.
J\ tiszta, elfogulatlan szern mindenben meqlatja az
iqazsaqot, de a Icrditest is. A dolqozo lelkekhez akkor er
el Isten orszaqa, amidon mcqkezdodik benniik az iqazsaq
uralma.
Ara peldangonkint

1500 K Negyedevre

9000 K.

31i2

}\z egyenes lelek kimondja, ami sziven fekszik, de
a .rafoqast, a feketitest, a harnissaqot se veszi be.}\ beszelgetes scrti a ternplom szentseqet: az elferdites, a Ielrevezetes, a hamissaq nagy tiszteletlenseq a lelekkel szernben! Melyik a nagyobb hiba P >
.
egyik templomot meg6rli az ida, a masik orokkevalosaqra szuletett . . .!
mm.

~z

l\z 'l\ve,-harangozas.
Irta: PEER LEO prernontrei

kanonok.

Reqi irasairn k6z6tl, lapozqatas kozben, kezembe kerfilt egy
igenytelen kis verso Szerzdie "'Z ismeretlenseq
homalqaban,
miive nern
hirneves, de kedves, meqhato a targy, arnirol szol, az egyszerii hang,
a.iral dalal. Avers cime : =Zardaban.e Avers maqa ez :
Hoqgha eliilt a nappall fen!jar, ,.
S esti imam szol a haranq mar,
Maria! Lanuid szent Fiad aldjak,
Es »Ave!« mondjak.
Tiszta szivekbol szall az irnadsaq,
Szall, az egekbe. }\ngyalok varjak.
Szel viszi szarnyan,' mint a pacsirtat,
}\z Ave liangiat.
Maria I Lanqid laknak 12 hazban.
Hallqatod 6ket egi hazadban,
Ha a harsnqot konqani halted
S az :}\ve.hangot?
Faradozasuk.oh
Iegyen aldva I
Lanyaid kerik, esdlk imazva, .
. S igy sziviik Brted langrJl feleled :
»tldv, Ave Neked l«
Kicsiny 12 vers, es egyszer!j. lr6jat nem ernlegetik majd jo·.
v~ndo korek, De ketsegtelen, h0gy szive! rncqhatotta 8Z iii buzg6 irna,
amelyet a haranqsze idejen a boldogsaqos Asszonyhoz
kiilqtek neki
szentelt ahltatos szivek .
. Es amint igy mintegy alomba rinqatta Ielkem a gondolat, hogy
milyen boldog is lehet rna as az ember, ki meg fel tudja e~elni. szi-
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vet es erzesejt
lstenhez:
ol!:! Iajdalommal
latom, hogy olg keves
ember van rna, ki a haranqozas
idejen
nem tsrtana
felesleqesnek
az
imat, rnert talan nem is
haremszor ,
^ tudja, ugyan miert is
^ harangoznak
sot nernelu heluen negyszer
is napjaban ?
,
Ennek a szokasnak ercdetet akarorn elmondani, tatan erdckllk
ezek a dolgok a szolnoki kath. hiveket.
A haranqozasnak
s a vele egybekotott
angyali iidvozlet irnadsaqanak mai modja nem reqi, mindossze harom-nequszazeves
szokas
EIst5 kezdetei
azonban
melgen
visszanuulnak
a^ keresztengseq
regi

koraiba.
Az 6si keresztenuseqben
nem isrncrtek a haranqot,
de az idok
es viszonyok
akkor sem engedtek
vain a meg czek hasznalatat,
ha
isrnertek volna is. Osz Ialapokra, sokszor keritasdeszkakra
vagy
kapukra fakalapaccsal tett utesekke],
mcqhatarozott
titkos [eladassal adtak tudtukra
a keresztenueknek
az istcntisztelet
heluet es ideiet,
Ennek ernleke gyaoant maradt meg az
^
Equhazban
a^ naquhet
harorn
utolso napjan a kerepeles.
A keleti nepek (China, Tibet, stb.) ugy Iatszik, mar az 6si id6kben keszitettek fembol harangokat;
nyugaton
az elso harangot
egy
Tancho nevu sankt-qalleni szerzetes
ontotte a 745-ik ev tajan, Gya'nyaril hanqianak
meqcsodalasara
maga nagy Kiiraly, a hatalmss frank
kiralq is elment es 8 harang
hangjanak
szepscqe
anngira
elraqadta,
h0gy'8
mfivesznek
egy mazsa ezustot adott ajandeku]. Ext a harangot kesobb el is kerte
es Aacltenbe
vitette, hoI bennt a templomban
ilHittatta fel.
De 8 haranq hatalmas hanqja ttirhetetlenne
tette az istentisztelet alatt a tcsrplornban
vato tartozkodast
es szep hangjat csak kiviilrol akarfak elvezni, Torony meg egy ternplornon
sem volt akkor
es
IlIZ altar kozelebea,
a templomon
kivul egy faallvanqra
szereltek
fal
eleq alacsonuan.
Kesobb rakott Ialbol keszitettek
allvanyt, maqasabbat
;
es mihelgt eszrevettek,
hogy a magasb6J
szebb is a harang
hangfa
es rncszebb
is hallhato,
keletkeztek
az aachcni rnintara az elsa torngok, es eleinte ezek mindig a ternplorn hatulso reszenel,
a szcntelgnel vagy annak kozeleben keszultek.
Hazankba
1ft harang
mar sz.
Istvan koraban
eljutott, Tudjuk
^
^
bizonyosan
azt is, hogy a pogany magyarok
nem ttirhettek
a harang
hanqjat, mert allitolaq, ennek eras hangja uzte
el a magyarokt6l
a
gyulakat,
a tilndereket,
sot magat Hadurt is, kik inkabb
szerettek
az
erd6k ~s berkek csendjet:
Ill. tudjuk, hogy 1061~ben
a hires
fehervari orszagyulesen
8 pogaay
magyarok
az erosen szorongatott
es csak
eg!J szerencses
gondolat anin megmenekLilt
IV. BeJat61 a templomok
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lerombolasat
es a harangok szetzuzasat is k6veteltek. E korbel val6 a
hires debrcceni nagyharang
is: Vetesi Albert veszprerni puspok keszittette.
A haranqot kczdetben csak
az istentiszt eletre v816 [eladas
celjab61 hasznaltak. Mindig csak egyszer
(egy »vers=] huztak meg
minden templemban csak egy harang lehetett, ugy, hogy
pld. szent
Norbert
es kozvetlea
utodai el is tiltjak a t000 haranq hasznalatat
a
premontreiek
zardaiban,
Ekkor a harangot
sem ternetesre, sem
pedig
mils alkalmakra
nem huztak mfQ meg.

es

talalunk annak els6 nyomaira,
hogy
a
istentisztiszteletre
hivasra, hanem mas esetekben

Csuk a 13. szazadban

harangot
nemcsak
is kezdtek hasznalai,
Ugyanis a franciaorszagi
varssekban,
de kulonoseR Le Puy varoskaban ejjelenkent
sok tilzeset fordult ela. Ez ertheto is volt az ottani saeles videken . gyujt6 vagy egyeb ttizszerszarn
meg ismeretlen valaml volt akkor es a lakossaq a ttizhelgen
este jo
nagy tuzet gyujtott, hogy reggelre
meg maradjon parazs es ne kell[en a faradsaqos es hosszu idot rablo fadorzsolessel
Hint
9!JujtBni.
A zart tuzheluet
es a keDienyeket
sern ismertek
;neg akkor, a nyitott
tiizhely folDtt egy Iyuk volt a teton,
hoi a heves szcl befu]t es vagy
bet~'l szorta szet a zsaratnokot es ott gyujlott, vagy f61kapta azt es a
tet -t beritotta lanqba. Le Puy varoska tanacsa ezert megkerte papiat
kogy este, napszallat
utan,
eg~ Ielorara
huzassa meg a haranqot,
figyelmeztetesfl!
a tanacs rendeleter e. R varos papja ebbe beleegyezett es a varoska
templornaban
es annak utcain is annak rendje m6dja
szerint kihirdettek a tanacs hatarozatat,
hogy a haranqszo
utan minden tiizhelyen
be kell Iedni
hamuval
j6 vastagon
a tuzet es mindenkinek altai kezdve otthon kell
tartozkodniaes viquazni a javaira; ha
pedig valaki haranqszo
utan, a hivatalos szemeluen
kivul mutatkozni
mer az utcan, szigoru buntetest
varhat. Az ilgen hatarozatokkal
nem
volt j6 trefalni, rnert akkoriban
komolyan
vettek a torvenut
es a
varosoknak
pallosjoguk
volt I Ez az 1250·ik ev tajan tortent, es ez a
szokas csakhamar
eljutott Otasaorszaqba
es Romaba is.

Nernsokara
altalanos
kaptalant
tartottak
a franciskanusok,
Pisaban,
1262· ben. A kaptalan
feje akkor a csodalatos
jellemii es tudomanuu
sz Bonaventura
volt, ez a kedves 'es valaban
csodalatos
szent. 0 .ferences
testvereinek
szabalyul
irtfl. ela: figyelmeztessek
tl
hiveket, hogy
a napszallati
harangozaskor
3 Ave-t
imadkozzanak
Krisztus Urunk megtestesuiese
tHkanak tiszteletere.
Megjegyzem,
hogy
IlZ }\ve Maria
akkor meg csak a rovid
formaj<iban
volt
ismeret~s:
ugy anazvolt
mint rna, de csak a ]ezus sz6ig terjedt; mar Il szent nev
sem volt benne. A I{onyorges
szavai
(}\sszonyunk
Szuz Maria ... )

365

Bozo~y Gynla V8Z81'kari 8zr8~Bs diszbuszudu.
[Folgtatas.]
Az ellen tabor is belathatna, hogy meqis csak j6 alapokra van
. epitve C!Z a mi reszvengtarsasaqunk,
amely ket evezrednek a viharaival .kiizdo es amely reszveagtarsasagot
a hitelez6k sohse perelhettek
be, mert mindig csak adosai voItak. S amikor az adosck Qsszeillltak
es penzzel, verrel ki akartak irtani Krisztas EgMhazat, as elso szazadok 33 papa]a vertanu halalt halt, de nem adott fel a hiteb61 semmit.
MindeniHt
Egyhazat.
takombak

ott latjuk

Kaprazates

olvasni,

ktlzdeni, dolgozni
ezt a nagy,
rnicssda tudemanut, kulturat

dladalmas
rejt a ka-

me lye. S herman az a nagy enerqia, amely ennui erot, kulturat velt kepes terrnelai ? Kutatasunk szaJa odavezet a Golgotha keresztje ala. Orman arad ki HZ a hit, HZ az edes remenu,
amely
oly
zsenialis m6don szabalgozza az emberi eletet a siralom v6Igyeben
es
latiuk, hogy onnan suqarzik ki, az a szeretet, arnelg meg HZ ellensegert is kepes imara nyitni ajkat,
Ebbol a harem erobdl jott letre az, ami vesette
Tizlannak
-ecsetjet, 'amelu dalra fakasztotta 8 koltoket.
Eanel merit erot II kis
gyermek, az 6sz haju .tudes, a hithlrdet6, aki egy rozsafuzerrel a dereka korul, Krisztus keresztjevel a kezebcn nekivaq
a sivatagnak;
nem Iel semmitol, mert vele van Krisztus.
Ha tamadjak Equhazunkat, ne essiink ketsaqbe, sot . legyiink
biiszkek, mert ez is egyik sarkalatos
bizonysag arra,
hogy Krisztus
igaz Egyhaza vagyunk. - Krisztus maga megmondta;
=Enqern gyiiWitek, titeket is gyiilolni Ioqnak.« l\ felekezeteknek
beket
hagynak,
de az Egyhazat iildozik.
Ez az Egyhaz latta Romaba bevonulnl
8
gerlllanokat,
latta a vandalokat,
Barbarossat,
II. Frigyest,
a vallas es
egyhazellenes
utolso Hohenstaufriak
a szoke fejet lehullani a porba,
Hoi vannak a 90gos VIII. Henrlkek, a veres
kezfi Erzsebetek,
. Voltaireok, Bisrnarckok, Napeleonok ? I Hoi vannak ? Sorban osszeomlanak
a nagy csaszarok birodalmai. Hova lett a velencei
dozsek felelfliletes
hatalma? a szasz, norrnann hazak l\ngolorszagban?
HoI vannak Oreszorszaqban a rettegett
carok ? Minden jon~megy,
szetpattan,
mint a
szappanbuborek
es elmulik. csak ennek
HZ egyszerli
halaszembernek,

,
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szent Peter

apcstolnak'

a dinasztiaia

nem pusztul

el, mert erre a k6-

van irva, hogy a pokol kapni nern
vesznek
erot
rajta r
Es ott all 8Z az osz fejU aggastyan, aki beket hirdet, de ez a suket
vilag nern akarja hallsni. AUjunk a Szentatya
melle es zenqjen ezer /ajkon es nyelven:
»Tartsd meg Isten Szentatuankat,
Krisztusnak
helgtartojat l« Amen .
sziklara

HZ

.......................................................................................................
}\z

-.

egybeolvaszt6 karitasz.

Tisztelt Kozgyilles !
Van szerencsern iidvQz61ni a megjelenteket
s \ kozottiik elsosorban fotiszteletu Shvog Lajos szentszeki fotanacs@s urat, a budapest!
Regnum Marianum plebanosat es Haspel Ferencne
iron6 6nagysagat,
akik azert tiszteltek meg benniinket
a mal napon,
h@gq lelkilk
kincseinek reszeseive
teven : karitativ szakosztalpunkkal
szeeaben
is
karitativ rnunkat veqezzenek.
Tisztelt kozgl;jiiles! Fiatalabb eveimben nagy es maradando
hatassal volt ram egg kolternern], amelynek bevezetese olgan Iermaa
szol, hogy ha ejjel a tenqeren ket hajo talalkozik
=arbolczlarnpaluk
ragt6n
folrepul,
I

iidvozlik

egymast

ismeretlenul,

ott kiinn a tenqercn.«
Mi pedig - Iolqtatja tovabb avers
»Soteten, hallgataq
Bolgonqjunk
at a fol€ii uta kat.
VBn erzQ szivink,
konnyezo
szerntlnk
ISs egymas rnellett rneqls elrnegyunk
Soteten, hallqatag.«
Ha igllz volt akkor, arnit a k6it6 a mult szazad utolso negyedeben enekelt,
mennpivel igazabb rna, amikor a haboru nuers
szokasai es a forradalrnak
durvasaqai
kemengebb
kereqqel
vontak
be a

sziveket, amikor a iovcdelem eloszlasaban es it vaquoni viszonuokban
beallott roharnos es arangtalan eltol6dasok csak meg jobban kiszelesitettek es kimelyiteltek
az osztalgok ellenteteit, arnikor a tonkrcmeno
exisztenciak szazezrel senuvednek
a komoly rnunka es minden
erkolcsi alap nelkiil hirtelen meggazd8~odott szerencselovaqok
szazai
mellett, akik nem 6rak61f(~k at a qazdagsaq
Istentol rendelt
ema kotelesseqenek aterzeset, hogy a szeqenuekcn segiteni kelL
Mar pedig, ha valamelu tarsadalornban
nines meg az osataluok
kozt a harmonia, mert hiangaik az egybeolvaszto
es tettekhen
meg-

•
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"yi)atkozQ szeretet, az nern csak a nyomorg6
osztaluok
szenvedeset
lelenti, haaern liz @!ege"detlenseg ngomaban
[aro katasztrofak
' csirajiit
is hordja maqaban.

Epen azert en a mi szakosztaluuak rniikodeseaek jelentoseget
nern csak a krisztusi szeretet parancsanak teljesitesebcn, de egyuttal
nagy nemzeti es szocialis feladatok rneqoldasaban
is latom. Abban t.l
remenuben, hO!1lY szakosztalpunk mint eddig, a jov6ben is teljeslteni
fogja e Jeladatat, - a kozgyiilest
megnyitom.
:Elnoki megnyit6 beszed, melyet dr. Kenez Bela varosunk orszdggyiiltsi
kepviselo]«, mint a budapesti krisztinavarosi rk. egyMzkozseg viJagi alelnoke es
karitativ szakosztalganak elnoke 1925 nov. 19~en mondott.
•••••••••
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;:S!-{i~ Sscnt Irrvoe fjefJCeg.
H.
A veszprerni [elenet hatasa
alatt Imre orok
tisztasaqi
fog a ..
g8dalm~t tett; de mivel tudta, hogy foqadasat Isten segits~ge
n@Jldll
meg nem tarthatja,
azert rogtpn
utana Maria es [ezus
p3rtfogilsab~
ajanlotta mil!lJat, hogy segitsegilkl<el
l(l'§yczhesse az erzekis4!§ hetfeji
sarkanuat.
Imre nem szolt atyjanak
foqadalrnarol,
de maqaban oly toke ..
vitte a tisztasaqot,
bogy lstcn ktiJ6nos
kegyelemb6J
kitfin ..
azzal, hogy masokon is meqlathatta,
miluen a lelkiik tisztalilag

Jetess~gig

tette

so-lgaban.
az. ida eltelt,

es: osztol1:ozte fiat,
kinek ti~zia'sagi ,foga<JalmaroJ mit sern tudott,
hag!:! hazasedjek
meg.
Imre, b~r eloszor vOflakodoft' atyja parancsanak
eleget
lenni;
kesobb
meqis b'eleegyezeU, mer] tudta, hogy Isteri .maid seqiteni f@9jlil
I'
hi.zassagban
is, hogy tisztasaqat
.megtarthassa.
Hazassagra
is lepett
Kreszimir
horvat Iejedelem
leanuaval,
Je!\lyesevel
meq
hazassaquk
el0tt ke.zolte . fogadalmat
es buzditotta,
hogy
h!§yen. 6 'is hasonlo
De ezalatt

Ist van "oregedett

ot

Icqadast.
Szent Istvan
eszrevet.te a testveries
hazassaqet,
de nem haborgatt~ tobbe Imret, hanern meqnuuqodott
Isten akaretaban.
Ezutan
Istvan nern szarnithatott
utcdokra,
de meqis csak rernelte,
hO!11Ykozvetlen utod]a, Imre derek Idralya lesz a magyar nepnek .
. De ez a kivansaqa
sern teljesult.
Mikor
uqganis HZ orszaq1031 szept. 2-8ra osszehivta,
hogy
Iinnepelgesen
megkononaztassa fiat, Imre par .nappal elobb suluosan meqbetcqedett
es
ugyaniU! nap, mikor az imnepies meqkoronazas
tottent volna, elnyerte
gyulest

a sokkal Hmyesebb koran at, melluel 6t Isten tlsztasaqaert
jatalmazta. A
gyaszol6
nep az orszaggyiiles
helyett a szekesfehervari
kiralyi sirholtba kiserte herceqet,
Imre halala utan a szolqa, ki tanuja volt a veszpremi [elenet- .
nek, fOlfedezte a titkot, Imre sziizessegi toqadalraat
es uqganezt bizonyitatta
szcnteletu
neje is, ki 6t a szuztisztasaqban
kovctte
Isten
tronusa
ele, Irnret atgjaval, Istvan klrallual VII. Gerqelu
papa
avatta szentte.

Sz. Imre eqesz elet2b61 csak az tiinik ki, hogy sz. tisztasaq
nem csak nem lehetetlen, hanern
Isten seqitsepevel
es magunk eros
akaratavai (;i t6kelQtessegig
vlheto. Imre e vegtel~n
tiszta elete altai
vedo]e 3Z i,fjusagnak
es peldakepe a congreqationknak.
De mire a
pelda, mire a nagysag, ax era es a tisztasaq
rneqtestesulese,
-ha nern
1,(!)vetjiik?! Rajta! indulj unk annak nuoman, ki vilagito faklya a mostani kor erkolcsi vaksaqaban,
ki hirthozo egy jobb, szebb, nernesebb
vilagbol, mert az 0 utja a menngbe, a magasba, 1'1 csillagok k6ze vezet.
'Azert rajta l Excelsior.
B. M.
[Vege.]
~
.

.....................•...................

Orizziik kincsiink!!
Sz. Cirill [eruzsalernl puspok a IV. szazadban
igy oktatia
8
hitujoncokat:
»Midon [arsz-kelsz 8 varosokban,
~e azt keresd egysze~
nlan, hol van az lsten haaa: se azt hoI van. egyszeruen
HZ egyha.z.
hanera hoi van a kat 0/ i k use g y h d Z.« Ime, mar regen
meg volt
8Z a sziqoru rendelkezese
az egyhaznak,
hogy katolikus csak katolikus

templomba mehet Istentiszteletre.
Egy keyes kovasz .Ieg - mondja sz. Pal, - hogy HZ eqesz
tesztat megsavanyitsB.
Vagy a peldabeszed
szerint : A baratsaq
vagy
rokonlelkuek
k6z6tt van, vagy rokonlelkiiekke
tesai az ernbereket. Ezt a
nagy iqazsaqot sok hitehaguott
bizongithatnall
AId nem-katolikus
temptomba jdr istentiszteletre, vagy esetleg meg abban kiizre is tniikiidik, elobb-utobb kozonyosse lesz a katolikus Egyhdzzal szemben.
}\ nemtor0d6msegb61
kovetkezlk
a sz.' mise, 'a SZ, gyomis es a Mjt
elhagyasa - es a vegen az clpartolas.
I

.,

Egyik vallas felekeaet se veheti rossz neven., hogy a katolikus
Egyh~z k6vetkezetesen
jar el. Ok nem tudjak bebizongitani.. hogy az
igazsag naluk van. Az apostoli es katolikus Egyhaz,
mint az igazsag
osalopa es ore koteles hiveinek lelket a tevedestol
meqdrizni. Egul1a~
zunk 2000 eves tapasztalat
alapian
hozta
azt a szigoru
parancsot,
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hogy stilyos biint kiivet el a katolikus hite ellen, ha nem-katolikus
istentiszteleten reszt vesz. Kivetelt csak nagyon fontos okokbol tesz az
Egyhaz .

.PI. aki hlvatalosan

jobb a lelki atyat
Nern is

hivatalos

meqkerdezni

istentiszteleten

l

szorul ra a katolikus,

[elenik

meg. Leg-

.

bogy mas vallasnak

istentisztekatolikus
szent mise es
istentisztelet
szepseg,et meg 81.% eretnekek
is elismerik es sokban utanozzak is. Nem hiaba vezeti
a Szentlelek
katolikus
Equhazunkat,
Szent misenk es istentiszteletunk
Qyonyoril szertarlasaival
rneqkozellthetetlen
magassaqban all minden felekezet
fOlntt. De istentiszteleteinken csak akkor lehetunk jelen szivvel-Ielekkel,
ha ismerjfik
is a
ssertartasok [elenteset, Aldoz:mok i1yen konyvekre is, . ne csak regenuckre stb es sok lelki elvezetd, ahitatot rneritiink istentiszteleteinkbol.
mm.

letere

rnenjea.

Ketsegen

feWl all, hogy

a

Szep16telen!
Amif arab
osszegyujti
a beszuremkeze
vilaqossaqot,
ugy
szivjuk maqunkba szemed ragyoghilt.
Folottflnk allsz, mint a kinyilott
vinig es illatod arja hotdog dertibe rinqat,
Hozzad emelkedik bennunk minden, ami eszrnenpi, A rut szegyenkezve kullog el eloled. Viharaink
hullarnain
mosolyod lebeg es
Ioldrenqeseink
morajlasalt
hangod rneleqo csititja,
Lelked titkaiba melgedunk es csodas kincsek
orok
fenyebe
keriiliink. Pi meluseqek olen arangos Iiliomok kozott vesznek Id bela-

liink a kig;Jok.
A mereg, a tovis

nem rornbol
tabbe. Lepattoq
a tieidrdl
hogy HZ eszmenui, az isteni vilag nojj5n ki beloluk.
Mas enek lendi.il Idfele lenyedb61. Rozsas tovisek
illata a
szarnga
Mikor szurnak, draqa gyoogy6k ragyognak nyomukon. Krisztusi szinu a csilloqasuk. J\z eg es fold osszekotd
saivarvanpan
nattek. Vcnasaid
lehelete rajtuk.
minden,
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o

^ vigy

erintetlen
kozeledbe
minket I Tikkadt
valonkat
harrnatozza ^
be szentseqed
I Viraqaid hamvas
szirrnai
er6sebbek
mint ^
a
^
qranit, }\ merges Ioqak sohse
kezdhettek ki, Erejiik or6k zsenqesegUk. }\z elet tajan virultal mindig: nem erinthetett
meg a rombolas.
Hequeken
jarbll, mikor azt hitted,
a volgyel< titkos
melyen
rejtezel. Folemelt az Orokkevalo
onrnaqahoz, hQ§y orok mosolua leg!!
szamunkra. A belenk fagyott disharmonla aldott f61o;d6ja lettel. Allj kozenk l Ihleto lerJ~eel aldott tisztasaqa utan szornjazunk.
Fonn ^a rna§jasban szerniink: egyre raitad f'eledjuk. Igy konnyebb
a szep elet.
Bensonk sok sebet kitarjuk elottcd, akit sohse sebzett meg
semrni bun. Balzsam szavad, elet mosoluqasod,
biztos gy6zelem kef(}
imad: Forduli felenk es tereld magadhoz lelkunk : ham vas fide lelkek
szeretnenk lenni kozeledben, aldott szeplotelen }\nyank !
mm.

A gY8rm8kB~ vallasos novolosunck
Irta : RADVANSZKY

SZU~S6D8XS8gR.·

JOZSEF.

Eletunknek a legszebh szaka : a qqerrnekkor, az elet tavasza.
Hisz a ggermek
meg ncrn isrncr qondokat,
a !elke tele van szerctettel, biz atornmal, oszinteseqqel.
Ha nern il!;lfW a gyermek
Ielke, akkor
a qyermek nern QI.Jerrnek tobbe, hancm, mint Wellington
rnendja: »finomitott ordoq.« Ezt a gljermeki lelket, ezt a kis tavaszi viraqot e16szor 'a szuloknek ' egyedill kell nevelniok,
majd kesobb
az iskolaval
keroltve.
.
Regente a fegyhitzaK es bortol1ok csupa oref~, eletunt
ernberekkel teltek be, akiket keserfi csalodasuk. sikertelcn
kiizdelmek
kerqettek a bfinb e. Ma iskolas gyermekel{ oMgyilkossagar61, 16 eves betor6kr61 olvasunk.
Mi ennek az oka ? Az, hom!. a lelek
idealizmusa,
eszmengiscqe
nines meg a quvrmekekben,
de sol, szuloben SQ, A vallasos es erkolcsos elet kialvoban
E nelkli) p(dig Istent, hazat szereto
gyermekeket
nern nevelhetunk.
Pedig
arnive a gyermek
lesz,
edesanyia es tanitoja altal lesz, Csak az ontudatosan
vallasos
nernzedek
mentheti meg az orszaqot
a v~gpusztulast6L
Iluen
nemzcdekunk
azensan csak ugy lesz, ha a csaiad es az iskola attandoan es egy-.
ontetuen
siirgeti a vallasi es erkolcsi elveket,
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oly nagy
kenuerre.

A legnaggobb
bolcsek
bclattak,
hogy a vallasra
es erkolcsre
sziikseg van kiil6nosen a gyermekeknel, mint a mindennapi
Hiszen mar Cicero regen megmondotta:
»Ha a vallas kihal

a keblekbdl,

osszeroskad

ii tarsadalorn

epiilete.« A . valles

szenteli

meg liZ elet elso rnosoluat es a halalos agy utolso k6nnyeit.
Ez oldja
meg a fOldi elet nagy kerdeseit
es kalauzol rcndeltetesunk
osvenyein.
l\ vallas gyermeke a rem~ny, ez a kikclet els6 viraga" elojele egy
szep, boldogabb
jovonek.
'
Az istentaqadok
is 'szukseqesnek
tartjak a vallaserkolcsi
nevelest. Amit ok kint a naquvilaqhan
hirdettek,
annak
ellenkezejet
gyakoroitak
odahaza, Az istentagRg0
Diderot
leanykajimak
a katct
maquaraeza,
a ternptornba maqa vezeti,
Rousseau
es Voltaire,
ai<'ilc
csak qunuolodni
tudtak minden f(l)16tt, ami szent - ,ezek kifogyhatal.
lanok a katolikus lntezrnenuek
dicseretebcn. A hires Muratori
iroasztalan 50 evig alit Maria szobra ep ugy, mint 2J. nernzetquilkos
Millrat
asztalan az evanqeliurn.
Ollen tabornok
buszke volt arra, hogy
cit az
atheistak-tstentaqadok
fpjenek tartjak. Mikor haldoklo leanpkaia
Dlegtort szerneivel
Btyjara nezett es elhalo hanqon kerdezte : »Atyam, Isten
ele megyek. Mondd, mit higyjek?
Azl-e,
amire
te tanitottal,
V<lgy
arnire boldoqult ~nyam' tanitott ?« S mit mondott a nagy Istentaqado ?
~ahajolt leangara es megt6rve mondotta : »Hidd azt szivedb61,
arnire
jo angad, HZ 8Z aldott lelek tanitort teged.«

1l HI. rend dec.
tornatermebcn
tea- estalgt
gyerm.ekek folruhazasara
tas unnepen
d. u. litania
1\z UriholfHlek

l-en
este 7
tart, rnelunek

fordi'[a,
utan

orakor a polq.
tiszta [ovedetrnet

December

a III. rendi

8·

an Szeplotel.

leanuiskola
a szegeny

n' Foqanta-

uioncok Ioqadalmat
tesznek,
kO,ngregacioja
december
6· ikan 0 varosi
kavehazban
karacsongi
vasart es tea- estel!.j! rendaz 3 szegeny
gyermekek f6Iruhazas8ra. fl' [oszivek kozrerniikodeset
varjukl
.1\ ferfi-kongregaci6
gyiileseit dec. 1· Q9 tartia a Konstantinban este 7 erakor, Kozas SZ. aldozas december
8-an .
. 14. kereskedelmJ-kongrf!gaci6 december 7. en cste rmlsoros estelut rendez a polgari Iiuiskola szinpadan.
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.a polgari leany es a' polgari fiu-kongregaci6
8- a n tertia
11

unaepelges

december

telavatasait,

kath. Legenyegylet

tea- estelye

dec. 5- en

este

8

ora-

a

sze-

kor lesz.
1\ Szivgarda eloadasra
geny sorsu tarsakon segitsen.
ngllvanos

keszul,

hogy

karacsonute]t

A kozepiskolai ifjusagi-kongregacio.
december
diszgytilest
tart 3 qimnazium rajzterrneben.

lldventben

sohajos ajkak esdd imaja

ostromolja

19 l<oriil

az

Eget.

Mar hajnalban rncqnuilnak, hog!} utanad kivankozz anak. Eget6 konycscppekben Iakad ki a ban at, hogy olyan keveset vagyalwzunk
hozzad. JoB el, edes Udvozitonk
es tanits
meg [oveteledet
szivvel-Ielekkcl varni !

T6szegen

missi6

nov. 29-tol

dec. 6·ig.

A lazarista

atylik

tartiak.

Ggulai Gaal lmre es kedves neje
halas boldoqsaqqal
Laszlo h. plebanos

!JOV.

17-en csondes

es

iiltek

meg esktivojuk 25 eves evfordulojat.
P.
ur aldotta meg ujbo! frigyiiket. Ad multos annes I

Xav. sz. Ferenc
lesz. 8 orakor

napjan dec. 3-an a rotate utan sz. beszed
a Xaverl kapolnaban sz. miset mond P. Ponqrac,

Elsa pentek dec. 4-en. [gyeketzilnk sz. gyona)Junkat
gezni, mert elso penteken elorelathatolaq sokan 9yonnak.

Ozv. Horqasz Gergelyne
oltarara
meluekct

hcntes,
keszittetctt.
»Gyujtsetek
a ~oIH meg nem erneszt ... «

ottarteritot

elve-

Krisztus
koporsojanak
rnaqatoknak
kincseket,

Hajnali misek, rnaskep roratek november 30 an kezdodnek.
Rorate a nevu'c, mert a hajnali sz. mise igy kezdodik : Rorate! harrnatozzatok egi magasok! A karacsonui sz, gyonast iggekezzen mindenki
meg karacsonu elott elveqezni naponta reg gel 6 oratol kezdve.
December
Iyes naqgmise lesz.

6-an a korrnanqzo

nevnapjan

9 orskor

unnepe-
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Kantorbojti
baton

delben
egyszer

csak

napok dec, 16.; 18. es 19. Szerdan

es oeste szabad
lakhatnak
io!.

es

szosr-

hust enni, doe aklk a 21 evet betolt6ttek
Penteken
sziqoru bojt : egyszer
szabsd

[olakn! es hust nern szasad enol.
NyHvanos tancmulatsaqon
es halon resztvenni
advent
idejeben szigoruan Was. E tilalom kezdodik advent
elsa vasamaojan
es tart karacsonu
napjaiq
bezarolaq.
Minden
katolikus az adventet
btinbanat es elokeszulet
-Idejenek
tertia es ernberi tekintcthol
nern
tesz

egyhaza

ellen.

Szerkesztoi
iizenetek·. •
......

______

Feliilfizettek:
Kcnez
Bela 100,000 K, Farkas

K. Szilard 51,000 K. Halas koszonet I - Haracsongi
szamunk dec
19-en [elenik meg. Kerjuk
kedves
olvasoinkst,
szoval
vagy irassan
jelezzek nekunk mindazt, arnirol lapunkban olvasni szeretnenck, avagy
arnirol katolikus
szernpontbol
irni kellcne.
Hatealekos e16fizetoinket ~ere1ettel
kerjiik tartozasuk
kiequenlitesere,

Ujsziilottek:

Biro [ozsef

es Fut6 Ilona iker gyermeke

Guula

es Istvan, Gcocze Karoly es Hegedus
Gabriella
fia Gabor.
Potari
Laszlo es Ondok ROHl IM1lja R6z3. Fekete
Gaspar es Foldi
Anna
,Ianya Anna. Cseh Mihal!-J es Kengyel
Katalin
!anya
Marqit,
Varga
Czenc Ferenc es Szabo
Margit fia Istvan, Sari Fe: ..nc es Koczka

Anna leanua 'Anna, Csibran Mat!:las es Orszaq Erzsebet
fia JI.Mtyas,
Karcsa] Bela es
^ Derne Margit lanua Mar~it. Balazs Andras es Sarkanp
ilnna langa Magdolna.
Buda Janos
es Ruzsanui
l~hiri:i fia Istvan,
Netzer Karoly es Balogh Erzsebet fia Karoly. Torok Zeltan es Pasz'thy
Borbala fia Istvan.: Hasznos
Tamas es Varicska Anna Iia Tamas. Nagy
Andras es Magda Angela lanua Terezia, dr. Tyapay Ede es Wallon
Lujza fia Tlbor, Gomolya Bela es Sebestuen Anna
lanua
Katalin,
Gojzer Geza es Kotler Maria fia Nandor, Major Istvan es Szep Ilona
fia Karo]!j. Horvath Antal es Deme [ullanna
lanqa
Erssebet,
Agocs
Gaspar es Jakab Maria fia Andras,
Vago Gyorgy es Virag Briqitta
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lanya Margit, Uri Szabo [ozsef es [uhasz Anna lan~Ja Erzsebet,
Keszthelyi Istvan es Gondos [olan lanua M'lria, Dobos Ferenc
(>s Fodor
Gizella fia Ferenc, Vitoris Erzsebet
lanua Sara. Olchai ifj. Szele Bela
es' Nuitraludanui
Ludanui Sarolta fis Bela, , M.olnar Bela es Bujdoso
Erzsebct fta Bela, Pinter Goula es Hanqodi [ulianna fia Bela. Meszaros Andras
es Hasznos
Margit
fia Janos, Saqi Ferenc es [oasa
[irlianna
llinya Erzsebet,
Gulyas Pal es Tirnar Katalin fia Janos, Szalay
Ferenc
es Iqnac Anna lanua Terezia, Barta Sandor ~s Kovacs Maria fia
Bela, Bareczi Sandor es Tuska Rozalia fia Istvan, Kocsis Janos es Vaczi
Erzsebet
fia Istvan, Szabo Gusztav es Budai Ilen a fia Gusztav. Pinter
Janos es Mihalyi Etelka Ieanua Erzsebet, Hamar [ozscf .es Haris Borbilla ^fia [ozsef, Torok Ferenc ^es Simon 1\'\.aria teanga Maria, ^G. Molnar Geza es Deak Borbala
leanya [ulianna, Papp Sandor
es Moinar
Roza fia Laszlo. Nagy Andras es Csabai Maria leanya Rozalta, Palatinus Gyorgy es Gizike Borbala fia GyOtgy, Munkacsi Laszlo es Demenu Maria leanua Ketalin, S. Papp Matya~, es G Molnar Anna fia
Mat~Jas, Horvath Sandor ^es Patau F\pol!oni~
leanpa Anna,
Ondok
Laszlo es Bede Erzsebet fia Laszlo, Ban Janos es Toth Agnesf.leanya
Ilona. Baranui Ferenc es Kollar Franciska fia Istvan,
Szakali" [ozsef
es Vaphal Rozatia fia Andras, Guenqe Domonkos
es Kovacs Viktoria
fia Guula, Szucs Janos es Ladai Katalin lcanua Katalin. Illes Janos ^es
Varga Erzsebet Iia Janos, Kiss Andras es Cs. Feher [olan fia .Andras,

Kubik Imre es Foldi Erzsebet leanua Gizclla, Pusztag Janos es Bafn6
lcanqa Milria,. Bozoki Peter ^es Sera
[ulianna
fia Sandor,
[ani Irnre es Kenueres Marqit fia lmre, Luzsangi
[ezsef
es Tornpa
Erzsebet
lcanua Julia, Varga Bela es Meszaros
Rozella
fia Andras,
Barhacs
Laszlo es Kullay Erzsebet
fia Laszlo,
Ferenczu
Sandor
es
Szekely Sarolta fia Sandor,
Falusi
Istvan
es Polyak [olan leanua
M. Margit

Erzsebet,
Farkas Istvan es Bato Margit fia Istvan, Meszaros
Mihaly
. es Annus Maria Ieanua [usztina,
Vincze
Andras
es Varga [ulianna
leanqa [ulianna,
Hafra Istvan es Dobos Erzsebct
fia Bela, Nuoko Ist-

van es Kazinczy

Ferenc es Angeli Rozalia fia Ferenc, Tasq Sandor es Bozso
Ma.ria fia Karoly,
Zserczi
Sandor es Papp [ulianna fia Sandor, Palfy Jena es Kalman
Maria
iker gyermekiik
Erzsebet es Ilona.
.
••••••••••••••
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leanua

"'

"
"'

Anna

Szerkesztesert

Erzsebet,

Timar

"'

es

CI
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kiadasert 'felel6s P. Majsai M6r.
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A karacsongi

enekek a plebanian

kaphat6k!

'~
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Hasassaqot kotoUek : MUI1kacsi Iozset
Hoffmann

cs

es

Ugyeljen

Maria.

Buluakl

Kalman

Szepkis

bewiuulPlasainal

Maria, Pinter Lajos ^es ^B. Nagy
Rezalla,
Bedckovics
Peter es
An:,

Hamzf [irlianna, Bedekovics

tal es K. Szabo Rozalta, Szebeni
. Antal

es Hazsir

Ilona,

Kuczora

Istvan es Ronto Anna, Sutus
zsef es . Csiqa Erszcbet,

Jo.-

Pinter

Bela es Imrik Erzsebct, S. Papp

Laszlo ^es Levay Maris, Szanto
Istvan es VaU Apollo-nia, K. S,tat.lo
Laszlo es Viszl~y Erzsebet, Tar]
Tlvadar

es Bata ligna,

Matyas

es

Volter GeZ!}
anna.

B. Nagy

Bedekovics
es

Varicska

Maria,
Juli-

v6djegyiinkrel

Ami a 'OOlufak kONU,
A svdjci frank,
Ax a kdoek kozott

A valOdi FRANCK.
D. 177 O.

2(i

I. -

Ve 2,

Halottak . Balazs Nillrgit 1 M. Csendes [ulianna 6 ho, Abra~
M.m Veronika 47 121/.Balazs Rozalia 83 ev. Bobar Janos 74 ev Farkills Antal 67 ev, Baranui Etelk'a, 9 ho, Pohiri Roza 8 map, K. Fekete
Anna 70 ev, Czako Ferenc 86 ev, Szelos! [czsef 56 e», Gojzer Nandar fel nap, Orosz Viktoria 28 ev, Szalai Anna 1 ho, Pink Andras
74 ev, Simon Erzsebet 89 ev.: Gabo Gyorgy 75 e», Bali Istvan 42
I ev, Gal Sandor 80 ev, Schneider
Viktor 25 ev (6ngyilkos), Milbacher
"Maria 75 ev, Dobos Maria 4 ho, Fabri Rozalia 29 ev. VaQh li'\argit
21 nap, S. Palinkas Istvan 54 ev, Nyolczas Erzsebet 2 h6, Pelyi Erzsebet 2 ho, Bertalan Sandor 47 ev, Viraqh Anna 62 ev,. G. Molnar
Rozalia 1 es fel ho, Deak .Andor 4 ho, Ladanui [ozsef 4 ho, Meszaros Apollonla 88 h, Soos M.aria 31 ev, Levai .Anna 13 ev, Ondok
Maria 59 ev (0ngyilkos).
I

............ --_

_

"

'

.

legjo bb cs tegel6n~osebf:r
bco a s antas es~Ko~olbet6
T6TJi OAt-nel fusie~ cs cserrxege ua(eteteben 5a1?055~utca
. ~ Konsranttneiskota meltctt. ~
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A ~egkedvesebb

karacsonYi es uievi ajandek egy mOv6szi feny-

kep vagy nagyitas·

AL

S ZIP

Szolnok,

Sagi Mihaly
merlegkeszit6

es lakatos,
rcndszeru merlegek

Csollak Ferenc

bar-

rOfos es noi divataruhaza
Szolnoll, viztoronnpal .szemhen.

rniluen
javitasat a legolcs6bban eszkozt].
Szolnok,
Kapolna- utca 699. ST.

\

.

Legotcsobb
Iorras,

Mikulasok

bevasarlasi

Vaczy Mihaly

naqu valasz tekban, cukor ka es
csokolade kulonleqesseqek
leg-

uri

angol

szabosaqa
Baross utca

Szolnok,

Kindlovits~hnz,

olcsobban

Kono Cukrosbort
Szolnok,

MUY8Szi

mOtermeb61

Baross- utca 611.

MindenH>le szovetek naquraktera.
- Pontes, szolid kisz olqalas ! -

Szaparu-u

karacsonura

szo'id

arak

sokat 9!jorsan

mellen

hi'Jzbl

Inanest
fenykepesznel

szereleseket es iavita-

Viilanuos

fony'kcpokot, naDYiM~okat

cs pontosan

szolid

arak

esz-

rncllett

Medgyessy -Geza

keszHfessen.

-

szer

Szolnok, Szaparu.u

HARANG-ERCONTOOE,

Vereb-u. 2385 Uquanott

elo.

izzotarnpak

es csltlarok kaphatok.

HARAN6FELSZEREU~:S

ES

HARANGLAS6yAR
BUDAPEST,

VI., FRANGEPAN-UTCA
(SAJAT

TELEFON-SzAM:
A nyugati p. u.-t61 indulo
BUR vasuti "Orhc'lz" megc'liI6hely,
A. B. C. J. kocsik.

Nqomatott

VJ\RGl\ JOZSEF

77. SZ.

HAzABAN)
139-62.
Az 1900. evl parlsl

v!lag-. az 1!l21,

as 1928. evi vas- as geplparl
tason

aranuerernrnel

Szitmos

konyvnyomdajaban,

egyhazl

klalll-

kltuntetve,

elisr.ner6

Szolnos',

level.

Gorove-u,

HITBUZGALMI

ES

II. evfolyam 24. szam,
1925. december h6 15
.

Mcgjelenik minden hu 1. 8S15. P.

TARSADALMI LAP SZOLNOKON.
Szerkeszli:

P. Majsai

Szerkesztoseq

.M6r ofm.

Tars sz erk asz to :

Kiad6lulajdonos:

Raffinszky Romuald ofm.

Karacsonui

es kiadohivatal

FBrBncrBndi plabania Szolnok.
FmncrBndi

pltbania Szolnok.

szozatl

Valarni mclqseqes
rneqhatottsaq,
valarni fcnseqes
hanqulat lehclletet erzi a kercsztenu lelek a mcqallas nel ...
. kiil halado ido teljesscqenek eljovetele, a karacsonui tinnep kozeledtcvel.
A keresztenuscq leqnaquobb, lcqqloriasabb
unnepe
a karacsonu, A szeretetnek ragyog6
napja, az emberiscq
; meqvaltasanak
kezdete : - hisz ekkor szulctett istalloban,
jaszolban, szalrnan a kiraluok Kiralua, az emberiseq Megvaltoja, a mcqtestesult Szeretet : [ezus Krisztus.
A keresztenuscq,
sot az egesz vilaq legnagyobb
unncpe, mert nem hard
dicsoseqrol, nem hadi baberrol,
nem vilaqi diadalrol, nem az ernbertarsak
legyozeserol
ernlekezik
meg e napon a hivo, han em az ernberi Ielek
valodi isteni tulajdonsaqarol,

a szeretetrol.

A szeretct

tin...

nepe rnostanaban reank szegeny maquarokra csak rcmcnut,
csak viqaszt hoz, mert rni vaquunk a nemzetek kozott
azok, kiktol a Ieqnaqqobb
szeretetlenseqqel
fordul el
»a rmivelt Nquqat«, - s a »Szeresd Ielebaratodat
mint
onrnaqadat« isteni orok iqazsaqot - latiuk - rnikent gya~
koroljak a gy6zok velunk szemben ?
Ara peldanyo.nkinf 2500 K. Negyed evre 9000 K.

S ha kivulrol elfordulva
6nmagunkba
tekintunk,
mcqtalaljuk-e a szcretettel teljes karacsonqi lelket? avagy
helyette a visszavonas, a gyu16lk6des, a raqalorn, a bosszu,
az emberi lelek legszennyesebb erzese! uralnak? Szeqcnu
Magyarorszagom!
. vajjon 6nmagadba
szallsz-e ? vajjon
meg tud-e hatni, vajjon clerk ezik-e hozzad a megszentelt,
a szeretett61 atitatott karacsonui lelek ?
Pedig annak, hogy ujbol azza legyunk, ami hajdan
voltunk, elengedhetetlen feltetele a bens6 beke, a rneqbocsajtas, a szeretet, szoval a fenseqes, a rnaqasztos karacsonyi lelek,
Tcrjunk rnaqunkb a, eszrneljunk
kedves keresztenu
testvcrcim, meluedjunk el a karacsonu csodalatos rnisteriurnaban, elrnelkedjunk az isteni meluscqes
szeretetr61, s
lelkunket at es at fogja hatni a szeretetteljes,
tisztan ragyog6, a rneqbocsajto, az embert Istenhez kozelebb vivo
karacsonui lelek. -- S ha ezt meqtalaltuk, onmaqatol jon'
a Ieltarnadas, s nem lesz tobb« csonka, de rnindig egesz.
M.agyarorszag. - »Lequen dicsoseq a rnennyben Istennek,
s bekcsseq a Ioldon a joakaratu embereknek«,
Almasy Sandor foispan .
•••••••••

Bethlehem.
Irta: P. LOMBOS LAsZLO.
Karacsonukor
e lsz all a lelkiinl< mcssz e-rnessze
Ketetrc,
ada,
ahonnan a viraqosssao
sz armazlk. Keleten nerncsak a nap misztikus
hajnalpirjat keressuk es gyonljorkodunk
benne, hanern hitunk vi lagossaqanak f'orrasat. SZ. hitunk Napjauak, [ezus Krisztusnak szulctese
heIy~t is keresi sz ornjas lelk imk.
Kutato lelkLiltk meqakad egy csoda szep hegyen, amelg elbajol6 szepseqzvel, bamulatos term(~enysegevel
a Paradicsomr a ernlekeztet benniinket.
Ugy fest ez a hegy csodas orokzoldjcvet,
mintegy
oazis a kihalt elettelen
Szaharaban,
Kornyeke
kopar sz iklas
hegyek
tomkeleqa.
Ezek kozcpen ugy tunik
rer. Bethlehem hegye,' rnintegy
diszbeoltozutt
kiralunr), rnelunek ruhait a hegyet korulovezf fOggokertek szazainak zold olaj es fuqefai, buja sz6l6i alkotjak, fejen a koronat

"

meg az egymasfi'M
lepcsozetesen
epitett hazak kepezik.
Ez a kedves Bethlehem!
Bethlehem
[eruzsalerntol
delre f'eksz ik mintegy
8 kilometernyire. Ket ut vezet
[eruzsalernbsl
Bethlehembe
: az egyik
a regi
es rovidcbb
karavan
ut, amelyen a Szentcsatad
is tobbszor
ment es
csupa pietasbol meg rna is [arnak a gyalogos
zarandokok ; a masik a
hosszabb
rmiut. amelyet csak nernreqiben
epitettek, Barmeluik utat valasztjuk, mindkett6nek
Iaradalrnat
edesse
teszi
a qondolat,
hog", a
csodas kis Bethlehernbe vezet.
Mindkett6
a bibliai
neve zetesseqtl
Raphaim siksaqon vezet keresztiil, hoi David kiraly a filiszteusok
folott oly fenyes gy6zelmeket
aratott. A. siksaq a veqe fele emelkedik.
Baloldalt egy ciszterna
mellett haladunk el, hoI a haquomanu szerint
Szuz Maria es sz. J6zsef megpihentek,
mid6n a nepszamlaiasra
Bethlehembe mentek. Innen kapta a ciszterna
a »Maria kutja« never. Vize
eleq friss es [o, de azert nem tanacsos belole inni, mivel a karavanok
hasznaliak
es Kelet
minden
jarvangos
beteqseqenek
bacillusaival
mcqtertozik.

Maria kutjatol mintegy 500 lepesnuire eg'y szep 6sregi kolostor all, sz. Illes kolo stor a. Ez a Ieruasalem=-Bethlehemi
utnak leqrnagasabb pontja, ahonnan gyonyoru
kilatas nyilik az eqesz videkrc, Ezen
800 m.ves maqastatrol
g!)onyorkodheti1nk
a sz. varosban : [eruzsalernben. Keletfel61 a Holttenger
apro fodrain csillarnlo napsuqarak
fenytengcre kapr aztatja a szernet. Delf'elol lebi!incseli az ernbert Bethlehem
az 6 gyonyoru
Iekvesevei,
bajos elraqado
szepseqevel,
Miutan itt kisse megpihenti.ink es elveztuk a rernek
kilatast,
tovabb haladunk. 20 perc rnulva rneqerkezunk
Tanturba.
Ez az utt61 [obbra egy magaslaton
- magyarul sipka - fekszik
szep korhazaval, A. korhazat a' maltai lovaqrerid alapitotta,
de a rnult szazad
kilencveries
eveiben
az irgalmas rend vette at.}\ korhaz es a kelastor
jele~legi periele egL} veqtelen kedvessequ
magyar
irgalmas
testver,
akinek magyaros
vendeqszerctetet
sokszor elveztern. Hej be -sok kellernes orat toltottern el itt: besz elqettirnk tavoli szep hazankrol!
Tanturtol jo tiz percnuir e az ut jobb
oldalan
latiuk
Rachel
sirjat, Ez eqy kis kupolas alkotmanu, mely eleg rozoga allapotban van.
Rachel
nes Hebronha,

vezet.

Tehat

sirlato: par percnyire
az ut haromlele aqaztk : az egyea iobblele agaz6 Beit-Dzsalahba
es a bal Bethlchembe
balraterve
15 percnyi seta utan
erkezunk
Bethlehembe,

Bethlehem
ket hegyen epult Kozel 800 m. rnaqason a tenqerszine Iolott. Fekvese elragado, foldje bamulatosan
terme.keny.
IHnen
kapta nevet is: Kenyerhd'za. Az arabok hushazanak
is nevezik. Mindkett6 rendKiviili termekenyseget
jel!emzi.

•
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Lakoinak
szarna kb. 15.000. Bethlehem
tiszta keresz tenq varos
Foqlalkozasuk
foldmiiveles,
allattenpesztes,
haziipar.
Foleg ^ez utobbiaan nagy on ugyesek. Vilaqszerte
ismeretesek
a bethlehemi
kezimunkak : hlmzes, horqolas, cslpkever es. A ferfiak rendkivi.il iigyes farag6k,
Szuria es Palesztina
ujabb ternplomainak,
kozepuJeteinek
leqkenuesebb kofaraqvanuai
a bethlehem!
kofaraqok
kezilgyesseget
es izleset
dicserik
Gyongyhazkagyl6b61
i§en izleses es rnuveszi kivitelii kcresztekvt, errneket, kcseket, his Bethlehemeket
stb. keszitenek. Olajfa szantal,
es 9yongyhaz
olvasoikkal 8Z eqesz vilaqpiacct
ellatjak,
Egyetlen keleti varosnak a nepe sem versenyezhelik
a bethlehemick szorqalrnaval
es rnunkaszeretetevel.
Mar kora reggel rnunkahoz lat apraia-naquia es
meg keso cste is olajmecses mellett dolgoznak
primiliv
szerszarnaikk81. A bethlehemiek
na~1Y iigyessegere
vall, hogy '" fiuk es Ierfiak
negljl<ezlitbbal
dolgoznak.
Minden
kezrnfivesi
munkat iilve veqeznck,
Az eszterqat
nem a labukkal, hanem a keztikkel haitjak es az esztcrqakest ^a labukkal kezelik. Labukkal faragnak, kest Iranuitanak, szoqecselescknel foqnak, .kalapalasnar a kalapalando vasat tartjak,
vesnek
stb. Labukn ak kezqyananti
hasznalataban
utolerhetetlenut
iiquesek.
B » thlvhem lakoinak tisztasaqa
meglep6. Keleten meqszok]a ^az
ember a piszkot, a btizt, a mocskot, a rondasaqot
es igy cqesz szokailan es feltiin6, ha valahol rendet, tisztasaqot
lat. Ezt pedig annak
lehet betudni, hogy ^a bethleherniek
mindannyian
kercsztenuek.
1\ ke^
resztcnuseq rnunkasz eretetr e es tisztasaqra
tanitotta oker. 1\ bcthlehemiek mind irni-olvasni
tud6 ernberek.
Ez pedig Keleten nagy doloq I
Ezt szinten eqyedUI 1:1 keresztenuseqnck
koszonhctik.
A varos szuk zeg-zugos
sikatorok utvesato]e. Hazaik
koepit^
menuek lapos tetovel, A c- utcak szinten
eleg tisztak.
Igen sok az
europai szerzelesek
es apacak altai lonntartott
iskolaja, arvahazs,
j6tekonu intezete. Ezeknek koszonheti
iparat, auivettseqet,
rend,
tisztasag szeretetet,
vatlasossaqat.
A hethleherniek
veqtelenul
kedvesck,
vendeqszeretok,
udvariasok. Oly sek szep Iorrnas gyermeket,
mint Bethlehembcn, ritkan lchet
latni. Szepck,
okosak,
Ioqekonulelkiiek,
vallasosak,
tisztelettudok I

Leqerdekescbbek
nok. Nerncsak
rendkivul
szepsequk,
^a bethlehemi
hanem festoiesen
szep ruhazatuk
is erdekesse
teszi oketo Fclsoruhazatuk egy bokaiq ero borjusza]u lljjU cqubevarrott
ruhadarab, melyet
derekukon szeles, ruhakel meb61 keszitett eszkozzel er6sitenek testiikh6z.
MellUket miiveszi himzesti ^es soliszor igen erlekes melledz6vel
takarjak be nyaktol~derekig.
Fejuk6n forditott viragcserepalaku
fejdiszt horddnak, melynek also keriileten a homl~kon sok ezii'lt es arany
penz
csunq. Fejdiszuket
es egesz termetUket hiltul f61digero h6feher
lepel]el fodik be,
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Ids varosba

Belhlehemet

altalanos
es latoqassuk meg

vonasokban
isrnerjuk,
lepiunk
annak nevezetesebb
helyeit.

Egyetlenegy
kocsikazhato utcaian
eszak-del
majd
feleutjan
nyugat fel-kelet Iele hosszaba
vegigkaesl{aring6zzuk
a varost, egy
rneqlehetos taqas teqlanualaku terre erunk a varos
delkeleti
reszen .
.A terct kelet es del fel61 hatalrnas koepuletek
zarjilk be.
Keletf'elol r6gt6n szernunkbe
otlik a szeles
eros
pillerekkel
alatarnaqatott sz. Ilona- bazilika
evezredes
hornlokzata.
E bazilika
rejti meheben
az apsis* alatt azt a kedves
kedves
kis kobarlanqot,
ahol a kis [ezus sziiletett.
(Folyt. kov.]
•••••••••

.Ave' haranqozas,
Irta : PEER

LEO prernontrei

kanonok

[Folutatas.]
Sz. Bonaventuranak
a pizai franciskanus kaptalanon tett ajan
lasat XXII. Janos papa Avignonban
1318 okt6ber
13-an
kelt irataval
j6vahilgyta
es ezert egy kesobbi bullajaban,
1327 malus 7~en liz napi
bucsut is cnqedeluezett..
A szomoru
14. szazadban
Nernetorszaqban
is
elterjedt
az esti har anqozaskor
HZ Ave Maria
elrnondasa es ott 1331~'
ben egy breslaui zsinat elrendeli,
nogy a haranggal
esle harem verset
huzzanak
es a hivek
terdcnallva
rnondiak 121 este a harem
AVQ~t a
Bold. Asszony tiszteleter e, hog!:! Istentol
beket
es aldast
esdjen ki
minden nepnck es orszaqnak.
Nernetorszaqbol
az esti harm as harangsz6 visszajutott
az imaval egyiitt kiindulasi
helyere,
Franciaorszaqba
es innen papal rcndelet
Iotutan az egesz vilagba.
XXII, Janos papa 1327~jki bullajanak
kiadasa
utan
41 eviq
harangoztak
minden este Ave Maria-ra,
mikor 1368~ban a fels6 Langue d'oc- ban, La V (lUX ban tartott zsinat hatarozata
a lcqsziqorubban
kikozosites
terhe alatt meghagyja
a plebanosoknak,
hogy
rnindennap
napkelte
utan, egy haranggal
ugy haranqoztassanak,
vagy
ok maguk
har anqozzanak,
hogy ilyenkor az (Ir [ezus 6t SZ. sebe
tiszteletere
ot
Miatyankot
mondjanak
el terdenallva.
,A kovetkezo
evben pedig elrendeltek a puspokok,
hogy reggel is harornszor
haranqozzanak,
de csak .
a nagy haranggal
- tehat mar volt egy templornnak
toeb
haranqja
is - es hogy aki ezt a reggeli haranqozast
hallja, imadkozzek
harem
Miatyankot
es Ave-t. E szokas leqharnarabb
Olaszorszaqban
terjedt 121
es innen a tobbi orszaqba,
de meqint egy nernet
zsinat a strassburgi
"'Rpsis -a tempiom felkoraiakw szentelge,

/

,

1549-ben, veszi ezt is jeladasnak
csupan az Ave-ra es Ielszolitia a
hiveket,hogya
mcqtestestiles
titkanak tlszteletere
mondjanak harem Av<!t..
, Hogy a harmadik, a deli haranqszo
lett id~rendbe-n az utolse,
az bizonyos, (IS bar 1413-ban egy olmutzi zsinat a deli haranqsz ot is
elrendeli,
cz a szokas nem teriedt el, mert csak a penteki napr a volt
korlatozva, A d€li haranqszo hazsnk szornoru napiaival van osszefiiggesben. Ugyanis 1456 bar. Hunyadi
janos
Nandorfchervarnal
veri
tonkre a torokot. Az eqesz vilag lelekzetct
visszafojtva
Icsi a hare
klrnenetclet,
melynek sikeren lelkesedve
Ill. Calixtus papa
elrendeli,
hogy az osszcs nuuqati allarnokban,
orok ernleketil e nagy gyozelemnek, minden kath. templomban
haranqozzanak,
hogy II hivck imaval
es tettekkel is szovetkezzenek
a kozos ellcnscq
ellen. Ez a haranqszo eleinte a gy6zelem
idcicn, 2 es 3 ora kozott
delutanra
szolott,
de kesohb, meg a papa eleteben, deli 12 orakor
kezdtek haranqozni
, nalu nk es az akkor szolo haranqot
torokharanqnak
hivtak a l 7. szazadiq. melunek kozepet61
kulon
huztak a torokharanqot
es kiil6n a
8 deli Ave-ril.
A torokharanqozas
kesobb Ieledesbe
ment.
XL LRjOS francia kiraly 1472· ben torvenubcn
reridelle el ersza raban a naponkint . haromszor
valo
haranqozast, mit VI. Sandor
=papa is iova haquott. Lassankint
mas or szaqok torvenuhozasai
is kovettc« a kczdernenuezest. Az imadsaq: amelyet ilyenkor mondani sz oktunk - azaz hogy kellene rnondanunk,
az Urariquala,
mai Iormaiaban closzor a 16. szazad mascdik
fcleben [elenik meg a bold. Szuz
kis zsolozsraajaban. A meqtestcstesutes
tortenctet
maqaban
foglala
harorn titok, rnelu megel6zi a harorn Avc-t meg sz. Bo naventuratol
szarrnazik.
Haz ankban az t309-i udvardi zsinaton rendelik el a naponkint
ketszer valo haranqozast,
reggel es este. Uquancsak
hazankban. kerul
szokasba, elcinte miridenutt, kesobb inkabb a varosokban
esak.(hogy
az esti haranqozas
utan egy cravat isrnet har anqozzanak.
E szokas a
pestisjarvanuok
idejen terjedt el, fiquelmeztetou:
cs konyorgesre
Ielhivasul, A [arvanu mcqszunese utan pedig,
Iclhivas a tisztitoheluen Jevokert k6nyorgesre.
..,
.
Ez, rovidre Ioqva, rovid tortcnate az anquali udvczletre val!})
mai haranqozasnak.
Vajha e par sorba foglaJt r@vid tortenelrni
kivonat eszunkbe
[uttatna oseink IDUZgOSagat,
a
regi
kereszteriu
vilaq
hitct
,
es raqaszkodasat
osi hitehcz es ennek hirdetdjehez
az edesBnya Egyhazhoz?
Vajha liZ forogna
esziinkben,
llmi az 6s6k hitet is lelkesite:
Csak akkor
szeretjuk
igazan
hazankClt, ha imadkozunk
is, do190zunk is erte J
Az elet forgatagaban
ugy elkopik az ember! Es aki konnyen
eIfe(edkezik
Istenr61, aid nem tartja i116nek, haJlva a harangszot,
szi-
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vet, er z eseit Istcnhez
par percre folemelnl:
Iires lelken ek csak szorongalaso.k es bHj idei~lt kiil!iott
ketseqbeesett ures f()hAuait
bizonq nern .
viszi s:ttl III sdrn!)sn,
mint 8 pacsirtat,
sern IH'; l'IngYlilok
Rem varjak.
hogy az LTr ele hel!;l1!zl":.€k, hlll1ern ittmarad
biz' HZ H Io ldon, mint

Kain

II

b{dyeQ;

<iS~ildl

d6lyU)s

Kain aldszata

r a]t hornlokan,

A vallastalan

sziv eben, aikain,

ernberen

rajt van a Kain-

tettein.

'E"rrMk~zziink, kath, hivek, kuloriosen HZ esti harsnqszo idejen
teHr€ is kesz hit~rol es ez ernelje fel szivfinket IlIZ 630k sziveft

hiten, tettein keresztul az Istenhez es e gondolathoz leglliabb annuit tegyelteK hozza : Ave Maria! Nern it bosszuallas
erzese, Item tehetetlen
Ienuegetoz:es, hanern alazatos, tettekre kesz hit es 11 maquaroknak.
»angyaloknak Naqusaqos
Asszonya«
kozbeniarasa
volt mindig az, mely ezt a
sokszor porba sujto!t nemzetet
Ielemelte
es meqaldotta,
Unuanaz
rnenti rneq ez entul is a rnai sivar heiyzetb61, Ita meqerdcmeljiu..
R~ljtunk all, hogl.j mcq is erderneljuk. Ossz« kell . fogni,
dolgozni,
imad ..
kozni, hinni kell l
•••••••••

Szcnt Ferenc es korunk.
Isten tulajdonjoqa.
\

.

.

kovetkezmenuei
az u. n. kornes az ezck nuornan
Iollepett
erkolcsi,
erziiletu
cltolodasok,
kificarnodasok.
Mintha bacillusai volnanak annak az ethikai
kornek, ugll terjed, metelqez, lazba hoz, miazmasszcrii,
deliriumos
allapotokat idcz el6 a tarsadalmakban.
Ezt keservesen
tapasztaltuk
es
tapasztaljuk
sze!'Jeny, osszeornlott, vegtere is megcsonkitott
hazankban
es naprol-napra
tapasztaljuk
a szelrozsa
minden
iranuabol
rapiilo
hirekben.
Tcrmeszetes,
hogy az cletoszton torvenuekkel,
k@zigazgfltassaI,
intezmenyekkel,
tarsulasokkal,
egyesiilesekllel
siet a .betcqseq gyogyitasara epen ugy, mint a szervezet eqcszseqes
reszel Iekozottabb teveA vilaqhaborunak

munista

lcqsuluosabb

Iorradalrnak

kcnuseqqel
iparkodnak
a korral mcqfertozott
reszek
allitani.
Ilyen intezmenu a sz. Ferenc III. rendje.

eleterejet

helqre-

Hetszaz evvel ezel6tt a nagy szcnt, Krisztus
igaz
bardtj«,
akire a baratsaq jeleiil az Odvozito valoban ra is r uhazta
ego es' be
nern gyogyulo sebeit, saiat eletcvel bizonyitotta
be az istcni jog rend
leqhatalmasabb
para qrafusat, hogy:
»1\ fold an minden .tulajdonjoq
az
orok, Istent illeti meg. A Iotdi javakat az ember csupan . bizomanuban
birja az Istentol.

.386
Egyes-egyedfil
csak az Istcn az, akit az ember maqanak megorak tulajdonul.«
Folseqes
jogszabaly es valo iqazsaq I
.
Ferenc, a dusqazdaq
assziszi kereskedo
fia, akit el6bb a kor
s'ellem41 m aqaval rr qadott es a tivornqas briqatak tarsasaqaban
clvezte.
tepte az elet orornei],
- egyszerre auatta,
hogy rnindez : hiusaqok
hiusaqa, ostoba doreseq
a vilaq elvezeteinek
haihassasa ; eg)1, ami az
ember ¢:Ietenek eelja lehet, hogy az orok Istent rnaqanak
megszerezze.
-Ietet, az ovevel osszekosse.
Kopcilt szorcsuhat
altaH rnaqara,
der ckat
durva kotellel ovezte es ejszakakat
virr asztett at e ket szri folytonos
ismetelqetesevel
: »Istenem es mindenetn 1«
.

szerezhet

Elrnelkedett,
imadkozott:
»/stenem es mindenetn«
Fii, fa,
fold, viraq, kines, arany es az egesz vilaq soha,
de soha nem lehet
8Z engern.
Ttl letepern,
ha osszeharacsolorn,
ha folhalmozorn
es rna,amra . zorom, ha elelvezern
oly gyi:in!.Jorokkel, melyeknek utilize ke ..
seru, foltetlen f'aradt, unott kedelu, betcqseq es utalat : sernrnit sern
haszrial nek e: I, sot artalrnarnra van ...
Ha egy hosszu embed eleren
at is elvezhetnern, ugyis egyszer vege szak ad, rneqvalok t61iik rJ_Jeg
akkor is, ha a testemrnel egyiitl teszik azokat a sirba.
Akkor
is elveszitern. Ott se nmi hasznukat
nem veszern . ..
Velem, a tcstcrnmel
~gyiitt fognak .tonkr~menni, elpusztulnf, porra valni ....
.
- Es en? Mi lesz velern, - a valosaqos enemrnel,
·a gondolkodo Ienuemmel, a hailhatatlan
lelkemmel?
Mi lesz ?
- Mert, -hoqu ez rneq van, hO~.4 ez el bennern; azt erzern es
tudorn. Lenueqern : I'IZ a biztos erzes, hogy
meg nern sernmisnlok,
hog!:l e!etem nern fog kialudni veqkepen,
mint az olajfogyott
mecs.
Er zem, hopu letezesemrnet belem oltatett az orokelet tudata. }\ki pedig
ezt belern oltotta, az a teremto Ero, az Isten,
akie vaquok
es akie
minden. - Es aki ezt a tudatomat,
ezt az erzesernet
teljesuletlenul
nem haqgja. nem hagyhatja.
Vajjon, csakuquan
nem hagyhatja?
Ki fogja az Istentol szarnon kerni az en It!tezesemet, I'IZ
vaquaimR8k teliesiteset ? - 6 Maga! }\z Istenseq valo leny('g~, az igazsdg
Uri tole sz arnon. 6 meg nem csalhat es meg nern csalhato. Belem
oltotta, lenyernme teUe az 6rok elet vagyat, tudatat, erzetet, ezt ki
kell neki elegit~nie. Igy' kapcsol6dom bele a' t~remtesbe, igy erzem' at
1I. rtmdeltetes'emet,
a celomat. Istenem es mindenem 1 Rajta kivu}
semmim sines. Se·mmim nern is lehel. Nem HZ ennyem a fold eli annak kinese, termese. Az a gyumolcs sem a7. enyem, amelyet verejtekes munkammal allitok elo, az a haz~ az a kunyho,
kajlek
sem az,
enyem, amelyet en epitettem, hogy magamat
meghuzzam, nem liZ
enyem a ruhazat, amel!:let hordok. Nem az enyem [) keves.
nem HZ

en
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ep

cnuern,

en

nern

az

enuern

bizta az Ur. Mig elek, rendelkezek

a

sol"

Mindezeket

csupan

ram

ve lii},
hasznaljak

Ram hizta, hogy ezekb61
az iqazi celom
eleresere,
Has z nalia.n maqa nnak es e.nhertestvereirnnek
lelki es testi udvere.
Erre vilaqit ra az evanqeliurni talenturnokat oszto ,.kiralyi embere.« Aki neki a talenturniait meglu~tszerezte,
annak iutalmul
annul
varost adott: aki a -safarkodasra«
atadott
talenturnat elasta, hogy
a szarnadasra meg6rizhesse,
attol az t az egyet is elvette
es ot maqat

e~m

I<iwzte

a

,.kiilso

sotetseqre«:

Csodalatos
ioqszolqaltatas
Ez a btinteto szankcioja

hogy

!
arna elobbi

»mindennek Isten a tulajdonosa,

isteni

lorveny

helynek,

Isten az ura«.

A m ai kor ezt a torvenut nern ismeri.
elfelejtette.
Es ezert
vannak a Iorr adalrnak. Ez ert a tarsadalorn
svenvedese,
konnuei.
Az ember elveszilelte
celjat, rendelteteset
: az Istent es tulajdonosa akar lenni a rabizott f61di javaknac
Ebb61 Iakadnak a szociaIista, a kornrnunista
forradalmak.
- Mindnek az a tevcdes az alap]a, hogy a foldi [avak az emberei.
Tevedes es hlusaq. Amitas es hazuqsaq !
Nezzetek bele a hires kairoi rnuzeumban
Tut-Ankh-AmoR
sirjaba. Meg rajta a homok patinaja, a fold szaqa. Nern reg
astak
ki annan,
Merhetetlen
kincs, orssaqokat
ero vagyon, vert aranubol fejedelmi tron, Iequverek,
ruhak, paizsok, pancelok,
eszkozok,
kosontyiik,
boqlarok,
Iorqok. Gyongyok
es draqakovek, Es kozottiik
kilokra mene
aranuvert
alatt ott qubbaszt
egy csontta aszott nerna murnia.
Minlha az isteni qondviscles
kuldotte volna epen most a fold
felszinere
a hatalmas faraonak, a nepek kenuuranak
mumiajat,
hogy
beszelien
az anyagiakon
toprel1go, a f61di javakert cqumast
gyilkolo
ernherekkel. Es a nema,
f ek ete,
clettelen
mumia
kiabalva
beszel,
I!iJlilzolja szent Ferenc tanitasat, igazolja az Isten
orok iqaz tulajdon
torvenye.it
ZSIGA LAJDS •
•••••••••

Szernelvenu

Nuuqatrol.

A magyar Iainak van egy naquszenl
tehctseqe,
hogy minden
idegen ararnlattal
szemben
megtudta 6rizni faji sajatsaqait ; hogy mindenfele idegen kulturabol
at tudott venni annyit, amennuit a, rnaqa
nemzeti rnivoltahoz
kepest at tudott alakitani : maquarra
es nernzetlve
tudta tenni. Errol tanuskodnak
a letilnt szazadok,
errol
HZ
idegen
ngornokon
elindulo gyermekkori
ircdalorn
nernzetive
letele, amely ep-
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pen ekkor a legfonsegesebb,
a legnagyszeriibb!
A magyar Iaji lelek
meg az eQesz ernb eriseqet atfoqo
katolikurnnak
lis tudott
nemzeti
v¥ast
adni, arnint egybeforrott
a nemzet sorsa a katolikurn eszrneievel.
Mintha mar orcqedne
a magyar Iaj lelke, mintha mar haluoq
volna szernen, nern tud izz ani, izzasaban alkotni
es atalakitani, nern .
tud jot es szepct latni, csak csunuat, rutat, iz qatot
es verkorbacsolot,
Talan az a szemtiveg,
amit a rnaquar nagykozonseg
szernere
tettek nem tudjuk illetekes-e, vagy illetektclen kez ek csak bizonyos
suqarakat
bocsajtana
at s f6kep csak voroset es rokonait,
de nem
ultraviolat ; s nem is a szinek
osszetctelet,
hanern csak a Ilflgy
Irresseqet: a Ieketetl
Ide- s tova husz esztendcje
mar, hogy a rnaquar nep lelkenek
tukre, a rnaquar kolteszet, a magyar irodalorn valsaqat eli! Nem tud
megb;,.1Iozni valarni nag!} nyugati szellemmel,
nem tudja atalakitani,
de meg csak atf esteni sern. S ezt a nagy bels6 tusat hivjak mo. dun kolteszetnek.
modern irodalomnak!
Ilz a modern koltesze! nem
ismer rallast, nem ismer erkolcsi kultuszt,
nem ismer nemzetet, fajt,
hazat, _. csak onnon sorsaval soha ~ i nem heldjl6, lclki harrnoniajat
meg nem talalo, uj istenseq ulan kutato ernberiseqet
s annak gyenge
epiqosjait,
az egoismusban
teljesen elmerulo orckke beleg »en«-1.
Ilmennyire
all tZ a magukat maquarnak nevezo ifju oriasokra,
nem vonhatunk
ify hatart »a rruivelt
Nuuqatra«
-'
ahonnan
hoztak
eszmevilaquk at s ahol eltek es elnek az 0 balvanuaik l lqaz,
elhoztak
az u] szint, az uj tonust, az uj kif'ejezesi
forrnalehetoseqekct
is,
de hogy ezzel csak uj kontost ak artak volna adni, hcluette
hozzaadtak egy csorno idegen eszrnet s rniulan
betegek
lettek
ok maguk,
azul akarjak tenni a maquar 1(61Ieszele.
Nyugaton
az u] eszme mellett ott van a regi, - ott a hit, ott
a bennilnk
rejlo erkolcsi
akarat, csak uj Iormaban, csiszoltabban,
va.
lami finom lelki hornokon atsztirve,
de beleburkolodzva
a rnisztikum
sotet homaluaba, AlIjoll itt szernelvenuul kelta: Maeterlinck
es Veerhaeren, a magyar rnodernek ket regi balvanua.
Mleterlinck
belga k6Ita szinte
valarni
szokatlan
rneluseqbe
rantjiil 8Z ernhert »Ima« c. koltemenuevet.
Itt a regi tonus;
itt a regi
ihlet : B miszticizmus,
Faidalmas hang vonul vegig a kolternenuen, mely
elsa strofaja Kosztolanyi
forditasaban
igy hangzik:
(

- II lelkem reszket csendesen
S a testem hervad, Uramisten,
Lelkem lilioma, kezem
. S szemem is, HZ en egi kincsem.

J\ lemondas. 2 feliljlinlas,
kent suhan tcvlibb:

az ahitat,

a vegs6

kiizde:5

kisertetie:5

arn~-

Uram, galambok
szililnak
Sarqan, szemern felhos egeben,
Tepd szet a filj6 fatylakat,
Mik ram borulnak falilva keken,

A modern ieie~ gLj~trodr2~e mellett ott van
vlqaszt enllbilZt »iiliomot 11il<Uilmrfl vl?~s",!
ffl."wtt'riincb:
indul

ki,

b,(iII~S7~ji('

viltlgJlQaelCl

neprnesek
kolteszetet.

mek et tUlirozie'ik
"~ren

e-;

vissz«;

az idin

pektivaiavat,

kolteszetenek,

flamlllld

falfl6n

a lirat

es eglj"zeri.i
kartarsa
moderne

!;Jogq meqal7i,
Vcerhaesen
-

mis zticizrr
tovsbb

:<er

usbcl

haladva

tundcrmese

f61eg

be

tettzi

a bolcset,

a
^

gyer-

(j

le
itt, tul 8
elrtt a velJtlll~I'I~~g persknit)
pri.niliv
eielnezesevel.
meg legjobball
es
ez is a
iMs3:odl1~k

Ve erhaer en Emil,
aruel ttl,

hauem. egyultal
bete
a belqak legnaq!;obb

set a mult

parlu-ne

szer7ete,e,·

A h ,Ial a m aqa feket(!seq~h~n

at A szerne

italja

Isientol

uem~

elef91 nyil~tl'ozik
rniq

a

^

erzest,

torlQrlesei

tcszi

1 Az

>:1

IlJ!Jj(!!

eletorom,

cselekszik,

rn~luseqes

3 drarrl'i1i

forug6ja
ncrncsak

lelkiink

.H ember

e!illj

Kolleszelet)rH

az
^
a valla-os

1;'}IOII>lHaill,

szinten

Iste

is a k alolikus

bdilnJlb~Jli.

1~lil2~Ii'1 a katoliciarncse,

'qLjotrelnJl>g

Drarnai
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a

rnisztikus

hogy vallasos
is viszi
lirikusa

crzeset

poezis cbe.
i~l:'n SO'(

ver-

ugy lat, mint
egy
kozcpk ori
in ebhe a siralomvolqube
es

veqet vet a btinriek,
az iste nk ar o.r.Iasna«.
Abban
az
erteleruben
is
vallasos, hoq, (I fell~gekben,
a vi!~k
jMekabm es a Iornbr emeuesben
is misztikus

szart-rtast

sejt.

Mackel

a parokszi.

mus

h6116;~nel{ ncvezi.

Ixb to ennui
szfnben,
ennui kulonf~ie
meuvilaqitasban,
ilLi V!lI(l:'ir1o:a,~ti~Jb~l'Il
m rn ia'ti1 a kolostor okat, a te nptorn ) lUll, H 1:<.6zQp1wri "C!ljh,1ri ~:~h'j_
LH8j/tJ'ni
a

Csupa

ont.iivi~It';,

suii itualrs

kiils» vrlaqot Iiliq seuki
leuaprobb r esz leteihen

,

rezr'gjlin

Az

Ujabb: verseiben

() iaikepei
a
^

1~IIH:'Sillh~g

es mertl2
mH,1 I<r~dc,'

sern tudta
is egll
mind

Soha

lel~i

il4

~i "p,;loli:,

varos ,a
^ nag~ t6mr2ge~

u]

z=ruen

'dr,

es

haltuctnaciok

k6116i~.

batran,

l~gl:'gljelJ
Miiy~szi

lib

hoqu
erz ese

es visiok.

hitvallasat

tarnoqatj»

nernasen szocialisztik
us viiagllltlxlltG'.
Terrneszsf
tiepc;ci ~8iJlt~ eln(>'!r, mnzognlJk,
el<2tet
lehc Inek
»P. hG« c. varsa Olb) elrl~~nlt'n
r ajzolja
a hO<l~~5t;o;
rnaqat az
ebbcl
sz armaz o Il!2lliililll'lpot9t,
hO~Hj sainte latiuk.amint
:
Huilong a he l33 alkonuatban
S a g!:jaa:lOs nuornortol nem cvjak
Hogy egyik psrc 8 masba pattl'l!ll
b:!rm!,lh6h.l'i bilS 3a:egeny~ I1l2t
Hull, hull - ~gyh8i:1§un, na}ndatlal'l
.
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
!-I6t61 feMr I'Jl. ut
Tompan I.l noms_ haUl! hull
Halo!lak G flllu!\
Zardilkon, csurtikon lapul
H6 mi~lciQnutt, h6 ti3zta h6
Sziszeg, slihog iilttar a Kallsn
Halotti §a~J;;ldt taitar6
[majd IO'1,abD: ^
^
^
}\ zord idok bUE lobog&lj1it
Kibolltja a h37aK felett,

j\ veglrll&51 teE (l:<i.lmf'lQ,Oja
ROl1gyo~ pehely-himm~l besz6ve.
-
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A terrneszet: kepnel a r e altas rnellctt ott az id ealtas.
miert
nem hoztuk hal.gezt 'is nuuq itrol ? Csak a rossz hiszemtl sz em lathat
parodlat »1\ felleqek miseje« c. k o ltern enueb e n, amelu nern mils, mint
misztikus vizi6. A Ieher felh6k tornuosutasat
hasznaltak eddig a lloltak
hasonlatnak,
kepnek ; s mig rna nem tortennek csodak, a modern kolt6
lelke azt Iat benne s atalakitva
vallasos rilusa sz erint igy enel<el:
A tel egen sok kosza felleg
Es ugy ragyog a hold kareja
M~nt zold aranyfenyii
patena. ...
A. fellegek aldozui mennek.
^

Az ^eg korusa ^a sok sotet lepcso; ^a vilaqos, fenyl6 pontok
^
ternplomahlakok
s kozottuk »tovaroppcn
a felttgek Ieher miseje«.
Vallasos ahitatban
elmerill6
lclke rokonszenvesen
festi,.A kolostor«- t, ahol :

a

^

^

-Sok pap jon es keresztet hany a csondban.>
trnat mond mindenik
szeretik-e
^S Istent szerctve egymast

Testverer

»A szelid pap« es »A szilaj pap« c. versei
igen erdekes es
eles tapasztalati
megfigyelesek
E94 vallasos
belqanak
m¢g az sern
keriili ^ki ^a figyelrnet, l<olt6ileg ^ir rota. hogy olvassak sz eles e viiaqon.
Valoban Veerhaeren
mind mutt, kulenosen Franciaorsz aqban ^a csodalat koltoje. Hiszen, aki a »Keresztenu
hatal=-ban
igy ir;
,.KeresztellY halal, legy szazszor aldva l
gyaszod nekiink kincset ^er
^El nem mul6 alom, ^te, szivek IIIma
Bus buszkeseqiink, mennyei kenuer.« -

,

Szornoru

1\z nern lehet kozonseges
lelek, mert lclkenek
zornanca a
"szenvedeluck
orvenyl6 tenqereben
is tltszan raquoq,
ncrn ugy, 'mint
torpe masoloi, kik rnisztiku-naban atheizmust latnak,
pedig kolteszete
a legtisztabb
erkolcs, a leqbensdseqesebb
hit klkristaluosodott
velencei
tiikorkepe.
CSEPE JEND

......,...
1\

potg. isk. tanar .

mfiveszet az Equhaz szolqalataban,
Szeretet a viltig megszepito ereje, era a lelek sulya,
boldogsdg annak ontudattan ragyogdsa,

»Minden ami szep itt a foldon, a szeretett
alkotta.«
Mar az
6sember tarmeszeteben
meg volt IlZ a hallam,
hogy eszreveteleinek,
meqlatasainak
kifejezo format talaljon. Erezte, hogy fels6bb
hatalom
tartja fogva es ezt a hatalrnas erot ontudatlanul
is hitte, kercste minden dolgok meluen. Ep ezert ^a tarquakat primitiv latasanak torrasaiva
teve, tererntenl probalt, utanozva a termeszet problernait. Barlanqianak
Ialara oda rajzolja a legegyszeriisitettebb
rohano vadat, hal at, renszar-
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vast, rnindazt, ami szemleletenek tflTgykorebe
esik. Nem tudja meg
ertelmevel
rnerni, nern erz! j61 az elet ritrnusat, sokszeruseqet
a folqton fejl6d6
vorialakban.

Kesobb,
rneszet

amint ertelm e bovul
il tar quak ertelrnes

torvenueit,

Mar az egyiptomirlknal
az erzesek
[at - az ernb ert - talaljuk.

me qisrner i a ter-

es lassankint
alakot otteriek

az abrazolasban.

legkifejez6bb

es qondolatok

alak-

A Iejlodes
juk, a Ioluton
ervenure.

e~yre nagyobb s arnint Nagg Sandor korat·elhagyterjeszked6 muvesaetvk
a qoroqok alkotasaiban
jutnak

Tulaidonkepcni
dik, a Krisztus

ker esztenu

abrazolas

dast a XV szazad

rmiveszet

mar ekkor

nulveszei

mutatjak.

ElZ

V. szazadban

ismeretes.

Am

E kor

kulonnse

a legfels6bb

n qazdaq

k ezdohalaalko-

tasokban. Miiveit csodalatos f'ense q hatja at, az areokon visszatuk rozodik ^az ihletettseq azon altapota, amelyet ^a rnuves> sziveben hordoz,
E kor naqujai Rarfael, Michelangelo,
Bramante stb. II. Guua
nuivesz et legfels6bb
"~gkoreben. ^6 volt,
aki annak idejen Rornat rnuveszi ^kO/jDontta tette.
^

papa hatasa alatt elnck, ^a

Hi! a muveszetek hatasat, .ielent6s.eget ker essuk, ugy a legfhlemel6bb dolqokrol
kell tanuskodnunk.
A rmivcsz ihletettseqe.
olyan
vectelen meleg szer ctet suqarzasa,
tiszta
lelek, tiszta
Sum latasa,
hogy reszvetlenul sc nki ncm hal-dna:
el mellette.
Amido n Raffael
Madonnait szemleljiik, a boldoqsaq dcruiet szinte
rnllgullkriil'
kell elnunk, oluan kifejezo.ek.
Mind,olyan
szer ctok, orvendok,
mintha csak
az erub er iseq meqvaltodaxe
volna rl'menljtelj(
s vag!Ju~<.
Leonardo Krisztus alakjain ^a vi.aqero; ^a mindent bQtlfto josaq
es szeretet hatalrna olu tokeletes, hogy onkentelenul is befele fordul a
szernlelo
es vezekli
bUill it. Temprnlo naink legt6bbjeben
meqialal uk a keresztr efeszites
pillanatat, amidon a verg6d6 isteni Sziv rneqvalt bermunket.

Itt nines kets eq, nines veq, nines halal - feltarnadunk, - es
hogy rneqbocsatatnak
hiineink, ra van irva a M"gvallo
hornlokara l
A vilaq Ura arnint 011 halodik, az egfele tart karok Iesziteseben egesz alakias rnintha atvilaqolna a pcldaadas nernes tudata, hog~
az iqazsaqert rnegkinzott lelek
meg g~j6trodeseiben is (>1es hisz az
6r6kkeval6sagban.
Ily kifejelo
Ietjiik, 6nkenteleniil

erol< jutnak ervenur e a muvesz etekben. Ha szernis rne qrebban a szivunk a csodak lattan s keresz-

tet vetunk

a.

maqunkr

Templornaiakbsa

Kriaetus
ereztek

feltamadai'!~.

!l

mindesutt stt
~£,zAtetl:

V8Fl

i9td~I~lcI~E~

11

BoldoQstiQo£

~lete

Akik

SZUl
f.lHwltak.

1'I1Bkja,

ill is

jelel'lt2suket.

Min~1 rlrJld~tl!lJbo!! 92 erz~sell:. () ~ej} !l)OIllGo'et{tk. an Rii I IHIgy«9bb a mtiveaz. HO£HJ nC9yjlii-n~ til'.: eq~~fili rmlveszetben
Ieiezodtek
ki, csak SEt [elenti, h()g~ B" legn~mQseDFi dIIQg~c;:j!-Jobb tisztsaaq.
legbekesebh
~iet csak m teremto iqazsaqban,
3l krisztusi
sz eretethen
van.
• A szepet kereso ielek sEQ~(ha
~liNdiq VBn orona, ViqRSZ. Es
ahel Bold()gsag c!S orom vlln,Olt Ii qeniusz is f61~bred II rejtett emberi szivbeu.
A leiek eIl!li aker s a leleknek nines "'~s melllts ervenyeslilese
itt ~ Ioldon a munka es Ii szeretet oromen
kivul.
Ez az ut a tokeletesedeshez
Jl.z ember cel]a, rendeltetese
bebizonyosodik,
a josag, reszvet, szeretet, hit, szepseq, azaz Isten qondolatainak
rneqvalosulasaban l Ki rIl:inel tobbet ad ezekbol,
annal rmiveszibbet

zu~k

alkot,

Testvereim
benne!

I Kornoly

torekvesteket

rneqseqiti

IS

[o

Isten! BizT. A .

•••••••••

Mh~rt van annul szerencsetlen

hazassaq ?

Amikor e fontos targyrol irok a »Kalholikus
Elet« epen karacsonyi szamaban,
ezt azert teszem,
mert a karacsom.i
iinnepek alatt
lesz eleg ida e f616tt gondolkozni;
2-or erre kesztct egy velern megtortent eset.
•
Nehanu evvel ezelott, arnikor Szklanora utaztam reurnas labam
~yogykezeltetese
vcqett,
Hatvanban
f61szalt iii vonatra ket fiatal, de
nos ember, akik epen az en kupernba
jottck be. Lattarn feldult arcukat es hallqattam
rettento sohajtasaikat.
- Veqre az egyik rncqszolalt: »Baratorn,
arniota rneqnosultem
ugy erzem, mintha
1000 mazsa
nuornna a vallarnat.« A masik erre trefasan
igy valaszol : =Hallqass
baratom, mert ha a kalauz megtudja, hogy ilyen nagy batyu-val j6ttel
be, meg kitessekcl
bennunket
a kupebol=.
Az illetok
Losonczon
Ieszallottak
es en folytattam
utamat tovabb : de a batpu kijelcntes anynyira megzavarta
az elrnernet,
hogy kezdtern
folotte
gondolkozni
s
arra a meggy6zodesre
jutottam,
hogy ime akik Isten nelkill,
talrni
szeretettel
kotik hazassaqukat,
azok
elott batyu a no es vele a hazassaq- Igy allitjak ki onrnaqukrol
a szegenyse!lli
bizonuitvanut.
Pedig
az embernek
alig van fontosabb
lepese, mint hszassaqa,
mert cnnek
szerencses
voltatol fiigg nerncsak foldi [olete, de orok boldoqsaqa
is.
Sot, aki hazassagra
_Iep, nemcsak
maganak~
de masoknak
j61ete es
Udvossege felol is halaroz, mert [stefl a hazOissagot
az emberi
nem
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SZIJP'lrocis,l'irH
nevele~e.

Hi!

r cudelte

haz sssaqod

~h iq!j n,·t{flEfI®fH;j
!3

erencses.

e~lli!«

colis

l'l1<tiOf" (Jllerc.;;Qfwi~h,'t

B

!}4errnekek

is

konnuen

b(J!dogsegro 6i~ 0'1 le~l:lIS00 ot!l~t elleves£tetied,
u\:HI vajmi
neM~7.:, mejd n em lehetvllen in Slijt'n~::pkek@t ill'v(;!il'li
blQt1Il{"k,
az egyhazns«,
,. h.'i7.:ilnGk. Alert,
alii Iilfiza~BR(,r(l lep sohssem leh et I'Ii>Q Id1rill~kjnto
6s n ern Il'?h~t kQ' hodllltl'li azoka], 1ll\(ili
kOllnqelmLlen
lepnek
hazassaqra.
Kii!onnsel1
rlRgt"1 :<;7.iil,seq Vi-'!1 ~ \::.oriiltCibi! tesr e mauapsaq,
arniknr Oll!lyi ,Q szerE?l1Cc2tlen
h~'!HJsst.q. M!.~rt leserves
latni
hogy
m~g (lzQk ez eettarsah is, akikr,ek
hazassaqahoa 11I szulo-K 4?fO isrne• ro.ok II Ieqsz ebb -rentetaq~ket
fiiz@.<:, llli~ t.Udilllk par hetiq,
irlonapig
eg!-jutt e.ni, raunnak f'!)ytlaisrl1 eil 8Eenlsegtoro ~Ietre adiak maqukat,
Sot - nern ritkan - hoq!j 9yuloll QS me qunt elettmrsuktol
meqszabaduljanak, kessek az ernberi sziv legdraga.bb kincset, 1:1 hitet is megtagadni es oluan vallast es t6rv"n~t aercsnek,
~mely k edvez minden
szenvedalunek es a nitestars ettaszttasara is szabi. \ utat nyit. - Hoi van
ennek a bajnak az aka? - Ott, hoqy a tn111 fLltnlsag
kifelejli az Ur
Istent minden szamitasabol.
Mikor
hazassaqra
lep, rnindenkitnl ker
tanacsot, c.:;ail Istenhez nem fOlytamodik. M.ert manapsaq, nem a hiqqadt, komoly meqto ntolas, a tiszta es szcnt szandek kepezi'c az el>lJbekeles ruqdit, hanem a hili kerkeMs, a kapzsi ' birvaqu, a haszon.eses es onerdek fuzi ossze a fiatalokat.
Nern az iqazi
jarnborsaqot,
a lelki s'zepseget ne zik a hazastars
kereseseben,
hanern a hiu testi
elonyilket es anuaqi hasznot. Nem (IE erenut nezik, hanern az erszenqt;
nem a [osaqot keresik, hanern joszaqot. Irnad-e Istent, [ar-e temp lornba,
[arul-e a szentseqekhez ? Az neki mindegy, azzal 6k nern gondolnak,
csak szemrevalo, penzes es rnunkakepes legyen. Arrol
per sze megf'cledke aik, hogy -3 rnunkahoz
es a joszaqhoz
Isten aldasa is kelt.
Mar pedig az Ur Isten ugy szokott
fizetni,
arnint n eki szolqalunk.
Szomoru, de valo, hogy sok eselben a penz es vaquon
fUzi ossze a
, sokszor ellenkezo terrneszeteket. A Ierfiu, miel6tt
komoly
vallomast
tcnne, el6bb meqnezi Iccndojenek
vagyoni allapotat a telekkonuvben.
Ha a hozornanu nem ele!gend6 adossaqanak kiegyenlitesere, e1ha9yja a
n6t, leg.yen az bat Ii tokely angyala, birjon bar egy cherub szepsegevel, egjen bar sziveben a boldogito szeretet langja, - magara hagyja
a csa16das fajdalmava!, bana!avBI.
Az anyag korszakM eljuk. }\z ember erzelmi vilaga hihait s a
sziv nem Iud fensegesert dobogni, 8Z erzekiseg rabja lett. Hihult az
emberi sziv es puszta, mint a kopar tarlo. Sokan ures szivvel
lepnek
az Ur oltarah@z, hogy egy csaladot alkossanak.
Istennek es vallasuk
parancsaival edes-keveset tor6dnek. a sz. gyonast is, mely a hazassagot megelQzl. csak immel-ammal es ~sak a,zert vegzik- el, mert i1melkiil katholikus pap nem adhatja ossze aket.
l'ievelheled
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A ipg~esel<,
napi.

heti,

lot

vaou

sokszor

hrin api

k erekvi

ora

zonuara

nem

E'i

uern.

Reqi,
ALZfll
meg

hal.id

oeke

AI.

kozmun.fas

d6dik

vaijou

k,

?

: Aki

[ar-e

tirlfllnak

mill

Kondi,ll

Nehanu

Ierfl es no, hoszanando
rabjai,
az az ora ? Bi-

a

korcsonos

r a a felelel.

uern

I.:.,tumel

indul,

nern

is

hitvesr e« or orn«

csaknern
egyszerre
szunik
"s atiq hogy veqet er a Iakodatom, mar is keztarto
siralom.
A ferj
qonosz
sz envedeluek

ilyen

muz.sikaszov-rt
il sokszor
h'lltig

FI

tisztaban.

lesz

eqgLje

9 arlo'aq;;<i

haz+an

OILj

de iqaz
«

allo

egLjIIl~bH

hitestarsak

1111

elriezesr e. Iehet-«

sinesennek

ulan

szokasokn ak es 9Ljarlosagf'JKnllk

a legellen1<,nobb

Ha az

onmaqukkal

isrneretseq

lesz, lndul.rtos,
kicsapouqo.
isz akos : a feleseg te koz lo, engedetlen, ut alornvaq.rd
lesz, aki szive scn fo qadja a rrasok hiz elqr) szavait.
r abja
Anol,
D~

hcqu

eg~rnast

meqkezrlo.Inek

isrne rte ek

khie,of,Josen
a keserii

vo na I Pokol

gyamolitsal<,

viq-sztaljak

szemrchanuasok

veled

; z elet!"

: »Bar

Az

ilucn

szo

soha
es

sines.

neg

hasonlo

nern
kitore-

a tan ko JI't! a hitvesi
kote esscqek
elhanuaqolasa.
HZ iinnep
es
v.isaruapok meqsz entseqte+enitcse
es iqlj tovabb, Ahonnan pedig a
ker esztenu buzqo saq e lra vnz ik, 0111 an eltavoz ik az aidas, FlZ orom es
a bol.toq ilq is. Tarto s or on Istcn nclku: n ern lehct
Az ert adra egy
sck-t

ni!os

anua le anuanak

h sz assaqot

eli,

heszel]

be~7.elj Isenne:
teui

S irnadko

a kovetkezo
ferjc:>ddel

i.

quakran

sz.irualmu-

an.«

»Leanuom

Istenrol.

l hoqy
meg

c qakr ahban

(j

ioban

rneqerosi-

Ez az iqaz.

All mondia az aposio l : »Ferfiak, sz er essetek
Ii no;< sz eres etel( Ier ivteket,
mint
Krisztus
anuaszentr qghazat.« S vrr e FI kolesCinos sz eretetre is

nagy

vall

elmondani

a hazasoknat
l elk ek

kuzdcni,

ez

11094 keifele
(I

vaquis

a banitsligot
ne

es

a

hazl'lseld

a ferfi

telnek

kell

oltarahoz,

az erzel,i
elhomal

lenni

hervado

lenni

-

a penz,
mint

E

ferj

iil,

mert

virag
volna

Oh

S~1ll

~

a rang,

node!

mert

sem

ujevkor,

erzekit

elfel/dlli

szerelernnek,

osszhanqban

i9az
eddig

az altai
elete
Qtthon
pOtolrti

sem
v(lgy

nem

szeretettel

es

nevellHpjan

elWnkell

~zere-

lehet;
egyeb,
lepne

mint
l'lZ

I(evesebb

a f61doll

a j6let.

kell

szeretetet,

Szeretetnek

a lekintely,
szUletese

azonban

kuzdve

valtozil<.

e nelldil

birta

esal •.

egymaSett

anqyalai

a boldog

nem

sziiksegi;'

a szellemi

es tisztcltte

ha mindenki

erette

a boldogsag

rabbilineese

napjainkban

Az
tcljes

szabad

akkor

nHggya

A szeretetet

szabad

rn

kettonek
nem

mer!

a nO sziveben,

naranes
tCibb

osital

Nr

es szeltemi,

szeretetnek

viJI6sagos

sziveben,

erdekhazassilq.
Sem

van: erzeki

bara 'sago rk mondjuk.

es

egym{lst

sz

IS

es azt egymasnak

de sv eretni

k e k boldoqsaqa.

Ie

sz er eiet

szellemit

lennie,

iqaz

FlZ

sz eretni

.. Mer!
boidoq-aqa,

es
az

felesegtekel

ViS70'i!,

ter emtett

boldog

de

Ieric de:

az az iparkodjal

ferjedr{Jl,
zz al

tanacsot

Ur
az

semmi.

Meglephet~d
holn i e,se-
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cscbecsekkel
es vis zont: de ez meg r ern peto'[a
a z ig ,zi szeretetet.
Szerelet uelkul az a rnirtuszaq a mennuasszony
homokan
esak tovisk oszor u, az a gyuru a vOlegenlj ujjan
nehauu
ezer
koronas
ere es
semmi egyeb. f\ csaladnak szivhol k e ll f ak adnia, merl (sail
i~Hj lesz
a gyerrnek apia, anuja fia s esak u~y lephet ki az rlelhe, hOqLJ megkuzdjan annale minden viharaval.
De f aid elorn ! Mive lett n apjainkb an
az az edes otthon, az a cs aladi elet? Mive
~ett 1st nnek
sz ent
es
rnaqaszlos
rmive : a h!izilssii\j?' Eietbiz tosfto tar-utatta,
pcnzmtcz ette,
hoi a [e lsz o: a j6 parthie l hoi a hazass aqot nern a szivek cserejenek,
han em a gyurilk kicsereteseuek
tarrjak. Igy tcpik IIi a no szivebol a
szer etetet, ezt az egyetlen erzest, ami neki egljrdu i ara,rie es boldogsaga, Mert egy n6nek - kinek sziveben a szervtt.t
el - minden
ororn szarnara van egy mosolya, minden Iajdalom szamara
val, egy
kanllye s minden sz cnvedo szarnara van egy Ir.hasza .. S irne, ezt az
aranyszivet
ak arja tonkre te nni az onzes : panzz e akarja verni a legszentebb kotcleket : a hazassaqot.
Igazat adok a Talmud
erne szavanak: »J\ki erdekbol, pen;:crt hazasodik, azt tuves
korbaccsal
fogjill{
vcrni az anqualok«. - vaquis, mas sz oval,
'81 pend
ker esne«, ott
boldoqsaqot
nem talalnak. Hiszen a szornoru
tapas-tales
ele.gge iqazolia azt. Hanu ily szer encsetlen hazassaq van Szolnokon
is! Elfoquott a penz, nem kell az asszonu;
nines vagyon,
nem kell a lanu.
Igaz, hogy a fedi 150nnlJen veszi az eletet. Ha nem talat boldoqsaqot
otthon, keres masher, de az az elhagyalott
no az t nem tcheti
Ndi
meltosaqa, onatzete, gyermekeinek
becsulete
koveteli meg tole, hogy
a csaladi elet szentelqe legyen az 0 ororne es Iajdalrna. Igy hervad el
aztan a szeqenu no. mint rozsalevel
az utca poraban.
J\ Ierfi konqnuen kothet erdekhaz assaqot. Ifjusaqaban
kitombolja rnaqat, rnajd betelik az cl et gyonyoreinek
poharaval, szive
Iasult tis erz ektelen minden irant, pihznni v8gyik es kat sajat er dekeinek
meqfelelo hazassagot. De ez a szegeny leany, aid cdaviszi az altar ele szivet,
egeszseget, lelkenek minden nemes qondolatat.
nem beteqapolonak,
hanern
Ieleseqnek
akar menni uj otthonaba. Ime mqst sziiksege van a nonek
Istenre! Nelkille osszeroskadna
az elofordul6 bajok alatt. Kriszlus nelkill
nem lenne onfelaldozo
hitvese ferjenek, nem lenne orangyala
gyermekeinek, nem lenne napfenye a csalfidi szentelynek.
Ker. hazasok I
Szeressetek
egymast aZ1al a mindent
megerto, a mindent
megbocsajt6 szereteltel,
mely egyedujj alapja a tart6s es boldog hazassagnak.
Oh kis Jezus, hozd el a kegyelem
karaesonyfajat
a hazasoknak es rakd meg azt a beke aranljdi6javal,
a megertes eukorkajaval,
a
lfirelem ectessegeivel
shadd
gyulladjon
ki rajta a szeretet
gyertya
langja, mely soha ki ne aludjek, mig csak egy hazas
lesz a faldan.
Dics6seg Istennek, bekpsseg a j6akaratu hazasoknak!
RADVANSZKY JOSZEF
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A nokrol, a
Irta: MAGYARY

no knek

...

GYULANE.

a haboru eta nemcsak evrol-evre,
de szinte naprol-napra,
orarol-«. r.na valtozik a no tarsadalrni
helqzete
az clrnult idokhoz kepest, Keresem, kutatorn az okat es bar tolcrn telheto lelkiismerctesscqqel
kcresern,
nem talalo« mas Ieleletet, cs ,I{ a
su yO~Hj:1 nvhcz
meqelhetesi
viszonqokat.
Kenyerkereso
paluara
van utalva a no is, hogy Ierjenek scqito tarsa legyen a kenuerkercsesben.
A-z utolso

evek, de kulonoscn

Dehat az-e a rcndeltetese,
isteni
kuldctescnel
toqva,
hogH a
kcnuerkcresesben
s' gitsen? Nem es ezcrszcr nernt Ahogy igy eltunodorn ezen a ternan, lelkcrn elott all az ell gyermekkori
otthonom,
mikor az en aldott qalamb-f'cher naquanuarn es felejthetetlen
cdes anuarn
voltak a csaladi szentelu oranqjjalai.
Nem volt semrni mas qondjuk, mint melcqseqqel,
szeretettel
elarasztani: azt a puha, napsuqaras,
viraqillatos
kicsi tanitoi
lakast,
arnelubcn en naquon boldog gyermek koromat eltern.
Surqes, forgas,' hazirnunka,
kezimunka,
orokke
tarto. aprocsepro, ide-stova rcndezqetes
toltottek
ki a nap legnagyobb reszet,
S mindig volt ida a »ket kis leanut« olbe venni es tanitani. Mily ertekesek voltak a nuari estck, arnikor egyiitt Lilt a csalad a csupa viraq
kertben, clvezven faradtsaqanak
bo gyLimolcset, mert hiszen az ember
soha sem tud oluan halas lenni joltcvoje irant, mint a viraq,
arneh,
pornpas szinevel es illataval kcdveskedik
apolojanak,
nevelojenek!
Mily szcpck voltak a teli estek, arnikor a »naquasszonu« felolvasta az
aznapra ·szolo szentirasi reszletet, avaqu nehang sort, valarneluik szentrol. Mi meghallgattuk
nagy buzqosaqqal
es ... es ... harisnqat
(nem
selurnet) stoppolt az edesanuam, meg fosztotta a tollat
a majd harnarosan meg novo es ferjhezrneno
kis lanuoknak.
Igy vartuk haza a csalad fejet, az en jo lelku puritan egyszerLisegu edcs apamat, aki rendesen
apro mcqlepetesek
utan nuult a

· 3!)7

zsebebe,

hog!j az este

meg rneqhittcbb,

meg kedvesebb,

meg csaladia-

sabb

leg!jen.
Ig!j karacsonu
tajt kulonoscn
naqqon sokszor jut ez az eszernbe
es llg!j fa] a lelkern, hog!j a mai lanuok es fiatal asszonuok javaresze
korzora, moziba, zsurra jar. Nalunk ezck ismeretlcn
fogalmak
voltak.
Ug!j, valahoqu esak tudtunk rola, hog!j letcznek, de ol!j hidegen haqu-.
tak bennuket, hog!j szinte csak a nevi.iket ismerti.ik.
S itt van az a pont, amelunel naqu nehezen mcqertern,
rniert
keJl hat annul fiatal lcanunak es annul fiatal anuanak
hivatalban
qornucdnie, mert uqu-e nemesak a kenuszer
all a hatuk megett,
han em a .
sok tarsadalrni eopf is,' hog!j rnindcnre eleg leg!jen a [ovcdclern.
De hat hoquan lchet az a Ieleseq, az az anua a csaladi szentel!j ore, a 9!jermekek
gondos nevel6je,
a f'erj gondokt6l
ranees
homlokanak megsimogat6ja,
aki cqesz nap az irodakban,
bankokban,
a telefon kaqulo mel lett farad,
meg
a j6 Isten a tudoja,
ham,
szaz
mas helucn ?
Inncn van aztan, hog!j penz uquan van, ha nern is sok, de
lcqalabb elcq, hog!j a tarsadalrni
kovetelrncnueknek,
a divat hobortiai-,
nak eleget
tequenek ; de nines iqazi melcqseq, boldoqsaq
a csaladban,
HaJlottam
panaszra
nuflo
g!jermekszajat,
arniert
se »cdes
anuanak« se »cdcs apanak« nines ideje veli.ik foglalkozni. Ezck a g!jerekek nern ercztek soha, rniluen j6 a naqqapa, meg az edes apa terdcn
lovaqolni, miluen naquszeru az edes anua nuers tesztajabol . eg!j csipctnuit rneqkapni
es abb6l a babanak lueullusi lakornat kcsziteni.
Hallottarn g!jerekekt6l megjeg!jzest,
hog!j anuukanak nines idcie
ternplomba menni, nines idcje veli.ik irnadkozni. - Nines ... nines ..
es ... es ...
kf,-dkezik
a SZ0l110ru elvalas, rnert ahol nines
ido az
Istenre, ot, csakharnar
rneqszunik
az cllenallo kepesscq
az -elet viharaival szemben.
Ahol van ido az imadkozasra,
ott isrnerik czeket a mondatokat: =Uram, akiket nekern adtal, azokbol scnkit sem vesztettern
el ...
Ha pedig keseruscqet
es szenvedest
mersz hitvestarsarnra,
add, hog!j
azt vele tokcletesen
szcretcttel
megosszam
es soha eg!j komor percenck se lcquek okozoja l= Azt hiszern, ha eg!j naquot, eg!j szornuu nag!jot zokkene
a vilaq kereke s mi asszonuok
megint
csak
a csaladi
tUzhel!j meJlett maradhatnank,
lean!jainkat pedig ug!j nevelhetnenk,
hogy
azoknak se leg!jen mas vag!juk, mint j6 felesegnek
es boldog an!janak
lenni - haesak szerzetesi
eletre hivatast nem ereznek,
- akkor megernenk azt az idot, amir6l Sza:sz Karol!j' irt, a fon6kereket
meg tarsasagban is kezeben tart6 edes an!jjar61, hog!] »rriinden
gondolatom
halaadas a j6 Istennek,
amiert 6t an!jamnak nevezhetem.«

Akkor nern hallanankrnindcn
leptcn nyomon rovid eletti hazassaqokrol,
han em ncmcsak a hazastarsak
becsulnek
.cs
szeretnck
egymast »holtomiglan,
holfaiqlan=,
hancrn a gyerekek
is edcs angjukban kercsnck
a tokcletesseq
pelydimykepet
es lj tarsadalornban
is
ugyanazt a meqbecsulest,
Icltetlen tiszteletet vivnak ki maquknak a nok,
amit kivivtak cs birtak naquanuaink l . . .
•••••••••

Ami az cletet kitolti,
val ami naquon sz/pre,
szentre'
bukkanunk
es ezen kcfelenk, minden megdics6iilt
boldoqsaq suqarzik rolunk,
Napjaink szinte nem is a foldon telnek. Az elet durvasaqai
nem ernek fo! hozzank,
Mlndeniive
eszrnenuunk,
idcalizrnusunk
vilaqossaqa
arad. Napunk suqaraitol
szinez6dnek
qondolataink,
Magaba olvaszt.
Szinte etveszitjiik
onmagunkat; hogy qazdaqabb,
teljesebb
ontudatot
kapjunk.
Mintha lenuunk durvabb resze is konnuebbe,
finornabba,
ideatisabba
valtozna. 11 lelek ernelkedettseqe
a testet is folerneli,
A vesztesegbol uj elet Iakad: .a szcrctet, a lclkesult fejlodes
Mikor

resztul ragyog

elete. Valami szent ihlet magasztosit
tel. Ott a melucn
. gyogas egyre osztokcl,
hogy gyongedebbek
leg!:]iink a
tetobbck
a riigyfakas.zt6
tavasznal.
Nern hagy nuuqtot,
illeszkedunk
az orok tavasz tiszta fejlodo vilaqaba.

az a szent raviraqna! es elmig .bele ncrn

Harrnatos
csilloqassal
suttog korulottiink
a szcrctet. Lesirnitja
a megrebben6
erzelmekct
es biztato rnosoluatol
megold6dnak
a kerdesek, Ajkan a legegyszerubb
szo is ezer szint ragyogtat. Mind mcsel,
valarnennui
iqer.
Belcnuiljak
illatos
szepseqeikct
Ienuunkbe,
1121-'
kunkbe, testunkbe.
Mikor igy iranuitani kezd .a szeretet,
riyiladoznak
a viraqok,
Szirmaikon
onkentelenul
kirajzolodik
ertekuk,
kelyheikb61
akaratlanul
kiragyog mezuk. Csordultiq
vannak
a szepscqekkcl.
Erdernuk,
h<?gy
tudtukon kiviil is adnak; boldoqsaquk,
hogy a ielkekbol eflY kis rosszat
kilophatnak.
Az ilyen szolqalat dicsoseq,
Boldogok, aki ide emelkednek!

az ilyen

eletnel

nines

ertekesebb.
mm.

Helur eiqasftas. Mult szarnunk 363. oldalan a 15 ik sorban
»osz« helyett »szelese-: es az ulolse sorb an alul »IV. Bela« helyett
»1. Beta«~t olvassunk.
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Szii16k iskolaia.
Hat
f6varosBban

is

i1yen

VAn,

'7

van

arnulattal

Kerdezi

csakhnqu

iqen

kevos,

van', pediq

'nd'lden

mert

a ke dves olvaso.

csak

varosban

Budapesten,

a

'elkelne

az

^
A querrnek ne velese nemcsak az
iskolan fordul
a^ sziil6i otthonon .. MennyLre szukseqes
te hat,

meg,

hanem

hogy

a^

szeruen

rnunkajat,

^

tamouatnt

tudia«,

tudjak

isrnerniok

elomo zdithatja,

isrnertck,

ertekeltek

rni sern mutatja

kcket
zos

.tasaban,
teren
elsa,
ala,

gyiijtven

P0tt6m
karorn kedast

erkolcsi

e szernpontb61
lalunk.

dolgokat

Hal

tunulta,

gyerHlt?-

ko-

nevelhetne
isrneretck

-jellemIontosabb,

,az
nuuj-

kialakitas
mint

es vesszuk

vizsqaljuk

.

.az

bilalHt

.

kik meg imadkozni

'

_eg:jrtl3st

meg

qoroqok,
a

a murkabol,
BZ

neveles,

talan

is
^ Cl~I-

Mennyite

reqi

rna is igy

el nemcsak

ez utobbi

_a

mar

Ok rnikor
kizartak

at. Ha

fokent

szuJok

a ncvelest.

ezt

neveles

erne

fontosabb

Iyi gLjereke <,

szidjAk

vettck

a tanulok

ercdrnenut

rnert h a a tanulokat

megdobbento

is
spartai

(I

es

^

de hogl1 ezt
Az
otthori r endkiviil
^

t.

is teheti

az otrhont teljesen

hanern a so', kHI
A' mai nevelesbcn

is.

resztoen

rncrt

n~1TI

valakito)

tudnak,
hatlania

hajrrie-

a

kellett

is '?

Az iskolaban
.az

mint

vettek,

bizonqar a tobb

elveke

mcddove

es sza.nitasba

nevelohazakba

nevelo

nevelesi

teljesen

[obban.

nevelesbe

iskola,

bizonuos

kell
vagy

iskola

'liZ

orszag

iskolaja.

szu!ok

nem.

Marad

hat az utca, -

sajnos

-

sokszcr

otthon.
K~dver.s Szuldk

l

Gondollok

gultsagotokban,

haraqotokban

_akar a mase,

-:-'Iulromkodtok?

6nfegyelme.2lQsfe,

ban a toletck

rnert

e

zsenqe

II

querrnckek

A szulok

ke's~ es szomoru

lelekrnerkez

iskolaja
lesz

esre.

elott,

ova

a lecke,

-

rnikor,

Ieliz-

akar

tietek

tigzelrileztet

HZ

ha a.gg korotok-

atkot es szitkot szorjak rcatok gyerme~eitek
Ne
ne porlckedietek,
ne civodiatok, rnert hatha rnindezt
ki elso onallosaqukban
fiaitok .. A. gyerrnek
elott

tanult

indulatoskodjatok,
rajtatok prribaljak
mindig a szelid, bekes terrneszeteteket
rnutassatok,
hogy ok is oluanok legyenek s a boldoqsaq
maqvat hintitek ezzel Ioqekonu
szivukbe,
mrly
eges? eletukre
a boldoqsaqot
fogja nekik 'megter~mnj;
Ha hallotok karornkodo
.gyermeket,
kolcsonoscn
Ieddjetck m-eg akarkie ^
is sz

S Me mulassatok

btHorijo~i'\1 il!l &0!fJol< fele!t,
"Hut
bi/ony
mondorn,
l~it.i'l'uv~leilE'l1&;eQet srulja .,1 flE ilt~ 1£1~!Hlitlt~ En torvenyilcg megbiin
tetnea, ki gverme« elott k eromkodik.
De htny iller eserre
bi'fje fe! £) £l:iil~k isliWlaj~ ,'I fi:gyelrnet"
Koqq szokj t meg ,"< querrnek ;(l loPQst, 11 hazuqsaqot, a csalast. Ay; isk ol a iluenr e !leE tanitja S61t ~Idoli, S fnzgis lop IlZ, lop az.
Ke dves Slfl·i6k i Vpsgitef.l-e ll:l1'YFltolHlak azt i1 Iaradsaqot.
hog!!!
mindig C21lel'lorziteli: g~"'rr!<lell.eiteket, nillcsell1l-1i' nala id ..g("n ttlrg!1? Biztos KllegQl1o.l':<lctisL szereztek-e. ho nnan saer eate. hoquan jutott
hozza,
8Y11gy e lIisEiteli
(t~ megeleges2le~
ani'll, liHi szt moudja, hogy t; baratja adta [H~l1i [j totballt. I!I korcsoluat.
a har atja fizelett er te It moz ihan, cukrazdaban
sth.?
i\ §zUlok iskolaja rneqkcrdez i, nem teszitek-e
Ii is ki:innnyu
lelkiisrncr ettcl 7::br~ I; tevesen visszaadntt p enzt s nern feledkeztek-e
meg a kolcsON visszaadasarol ? A. querrnek naqu megfigyel6,
eszr eveszl erko+csi hibatokat es meqjegyzi s ha uglj alakulnak
a dolgok,
koveti is s a mggatok Karan okulrok majd, mi-or szekrcnuetekbol
veszi ki sujat gl!erm·'ket~k a miltiot. (Meqlortent).
Nye~egelitek-e
a QljermekeiteklH'I, min! altalaban az ernberrel
veleszuletett
durvahailarnokat.
mint vesz ek edes, uicafalakra,
felreheIyekre valo traqar szavak irkalasa, raiz ok ?
Ncm l [I!::e,'ekre Ii nern is qondoltok, niert akkor nern mcnnenek
betort orr al, leszaqqatott ruhaval quermekeitek ; leqalabb nem annyi-.
szor es ncm latnank ennui arcpirito durvasaqot
irk alva. rajzolva
es

vesve.

L

Figyelmeztetitek-e
Iakodalornban es nazi, zajosabb osszejovetalekcn a mar jokedvu cimborat, hogy ne itassa szessz el es ne ti:imje
ciqarettaval a korna gyereket; avaqu idetlcnul egyLilt rnulattok azutan
a kabult
gyerek
felszegsegein
es qorombasaqain,
rniert masker
rnaqatok is rneqbuntetnetek
?
Sok, sok dolgot lehetne sorba venni,
A szulok iskolajat nernilsq potolni akarjak minden iskolaban a
szuloi ertekezletek. Lequetek ezeknek szorgalmas lstoqato!
S az ott
hallottak figyelemre rnettatol. Az iskojarol es tanitorol
pedig csak a
I.egnllgyobb tisztelet es Mia hanqjan nuilatkozzatok : mert csakis igy
nqilatkozhattok,
ha ezek nagy rnunkajat komoluan merleqelni es erte~
- kelni ludjalok. Hogy mily nagy ez a munka, csak egy nehany szul6
vegso elkeseredeseben lelt azon nyilatkozataval
jellemzem, mikor
ki~
jelenli, hogy tessek a fiammal csin<ilni valamit, mert mi nem birunk
vele 1 Tehat a sziil6 sokszor olyan munkat kiv8n az iskolatol,
hoI a
tanito 40-60 gyermeket nevel, melyet az otthon egy-ket
gyermekevel
nem bir teljesiteni.

/
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Amint
;;)Z otthonnak
szukseqe
VClJ!l az i~k~11:I munkaiara,
ugy a
IzLil6k is tcquenek mpg minden! az iskola
rrunkaiaaak
t&mogaIISlin!,
Ne gondolja
a sziil6, }Jogy avval, hoglj
gyerrJ1~ket az iskolsb a be~
iratta, mar a neveles minden qondiat el is vetet!e S I:! magi!
r~s2~r61
minden kotelesscqnek
eleget
tert.
Iskofa es otthon csak egymast m~gerI6, t dmogato es kolcso-

noseti kiegesziio

munktiva! tud a gyermekbol

ert ekes embert

nevelni ..
TOTH ISTVAN,

Mit olvassunk?
December
o-an a Pesti Hirlap anakdotai
kozott a kovetkezo
is szerepel:
=Dctronizaltak
az Istent !« Egy rnasik cikkeben
pedig
sz.
Janos apostolt idegesnek
mondja, SZ. Mater61 meg azt allitja, hogy irt
ugyan evanqeliumot,
de sohse latta [ezust I
Es meg akadnak »jo katolikusok«,
akik az ilyen nem kereszteny lapokert penzt adnak, sot csaladjuk
szcntcluebe
is beengedik!
Nem csoda, hogy ilyen
nuorntatvanuok
k6zQnyosse,
nerntorodomme,
teszik a katolikust. Igy crtheto meg, hogy legszentebb
kincscink bantasat, serteqcteset, kiqunuolasat Iol se veszi a katolikus tarsadalorn.
Most az ujcv kozelcdtevel
rendeljen
minden katolikus
csakis
kifejezetten
kcresztenu
es katolikus hitunket
tisztel6
lapokat,
Ioluoiratokat, konuvcket,
naptarakat l
llyen Iapok:
=Nemzeti Ujsaq« (rna a legjobb napilapok koz« tartozikl, »U]
Nemzcdek«, »MamJarsag«,
=Uilap« (500 K); »Magyar Kultura«, »Elet«,
»Katholikus Szcmle«, =Fercnces K6z16ny« [Budapest
II. Margit-korut
23.), =Kepes Kronika=: Zaszlonk, Naquasszonqunk,
Tundcrvasar,
Kis
pajtas. (E negy utolso ifjusaqi lap.)
}6 konuvek karacsonui ajandekul : »Eszak Csillaqa= Poharnok
Jen6t61 (8-12 evcseknek]
60.000 kor. kotve. =Ket fcher qalarnb«
Denes .G-tol 49.000' k. »Puszta
haz= Dickenstol
84.000 kor. =Harom szazad a katakornbakban«
42.000 k'o;:-:-Krisztus-Legend~k«
Rubenescut61
49.000 kor. »Brentano
legszebb
mesci=
56.000 kor. »Fabiola«
Wisemantel 70.000 korona. »Officiurn Divinurn= v. mise-irnak
75000 kor.
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II III rend december 2-iki tea-estelue
igen kedves csaladias hanqulatban telt. J\z estet maqasztossa
tette P. Lombos Laszlo
igazgat6 szcp beszede es Zsiqa Lajos eloljaro gyonyoru Ielolvasasa,
melunek egy reszct f6~bb
kozoljuk. A terciariusok december 24-en
d. u. '2 orakor a plebanian 44 gyermeket ruhaznak fel a szeretet adornanuaibol. Dec. 8-an 18 III. rcndi ujonc foqadalma ttett, hogy a sz. Ferenc
szellerneben akarja elctet alakitani,
lIz Urholgyek
ko nqr eqacirijanak
karacsonui
vasarat es
tea-esteluet a rneqqei es varosi vczetoseqek is rneqlatoqattak. A terern
az esteluen kicsinek bizonyult. J\ tekintelues bevetelbol Ielruhaznak 26
szegeny gyermeket, karacsonui oromet szereznek a betegeknek es Iolszereltek a szeqenuhazi kapolnat, J\z iigybuzg6 vezetoseq minden dicseretet rneqerdernel.
8. terfi ko nqeeqacid
dec. 29-en este 8 orakor csaladias
tea-cstelut rendez a kercsztenu pint heluseqeben. Ez alkalornrnal a j6
sajto terjesztcserol is esik sz6. J\z erdeklodok mcqjeleneset kerjuk.
t\z Ur le ao g ok ko nqre qacioja ·gyuleseit dec. 30-at61 szet ddti
d. u. fel 6 orakor tartja szokott heluen. Fontos meqbeszelesek lesznek.
A Cecilia leanykongregaci6
januar 3-an vasarnap delutan
litania utan Ielavatast tart a naqutemplomban.
Utana harnarosan megvalasztja uj tisztikarat is.
1\ kozepiskolai
Maria
konqr eqacio
~ eves Icnnallasa
ernlekere dec. 19-en. szornbaton este 5 orakor diszquulest
rendez a
Verseghy
realqimnazium
rajzterrneben.
J\z crdeklodoket
szerctettel meqhivja.
II felsokereskedelmi
sz. Irnr e k0'1gregaci6
dec. 7-en
igen sikerult rrnisorral mulattatta kozonseqef a polg. Iiuiskola tornatermebcn. J\ fiuk igen j61 szerepeltek.
A Szivqar da dec. 24-en d. u. 4 orakor karacsonufa
unnepelyt rcndez a ternplorn-teri iskolaban a szcqenq tarsak Iolseqeluezesere.
A notqart
lesny- es fiu ko nqr e.qacio fclavatasa dec.Bvart
volt. Mindketi6 eldadasra kcszul, hogy konuvtarat meqalapitsa,
illet61eg b6vitse.
J\ Katb. LegenHeoylet
dec. 31-en este 8 orai kezdettel
Szilveszter-estelut
rendez a Ker. Part heluiscqeben.
es

Szolnok· Sz6116kben
Orosz Gyorgy iqazqato-tanito dec. 25
26-an d. u: 4 6rakor pasztorjatekot
rendez szegeny gyermekek
\

folruhazasara.

_s

1\ szandai
Kath. Kart
13-an delutan ujra szervczte.

P.

Lombos

Laszlo plcbanos

dec.

1\ Rozsaftlz er tarsulatnak
uj ternetesi zaszlojat
a^ litania utan
aldja meg P.
^ Richard tarsulati iqazqato.

dec 27-el'l .

1l kath. faklyatarsulat
janar l-en, ujcv napjan
rendes cvi kozg!Juleset tartja a Kath. Korbcn .

litania uUm

-
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^ [ezuska jaszolatol
A

boldogan ragyog6 derii arad szet.

Lelkek-szivek olvadttak meg tole. Isten fonseges nyugalmabo!
nyitik valami belenk ... Yarazslatos erovel terjed a karacsonyi
hangutat. Mintha a belso vilagok kenyszer alatt atlananak.
Tolan ezen napokban. Isten eroszakot vesz a sziveken : mind
fele fordul, hozza torekszik. Es az isteni Kisded edes uralmatal elijed a riirzavar, a szethuzas es gyiilOlet szelletne. A beke
angyala mosolyatot csillognak a szemek ...
A ,szegenyek OUhona'-t dec. l I-en avattak Icl unncpeIuescn. A. szcntelest P. Lombos Laszlo plebanos veqczte P. Ponqrac
es P. Romuald seqcdletevel dr. Toth Tamas polqarrnester es a kulonbozo kuldottseqek jelenlcteben.
Eloszor a kapolnat, azutan az epulct
tobhi rcszeit aldotta meg. Majd szcp beszcdben
meltatta a =Szeqenuhaz= keresztenu qondolatat, meluet closzor Kreutzer Ferenc vetett Iol,
de rneqvalositasat nem crhette meg. Kifejezte koszonctet dr. Toth Tamas polqarrnesternek, a szolnoki cukorquar iqazqatoianak,
az Uriholgyek konqreqaciojanak
cs prezesuknek fot, dr. Sagh!J Sandor vari lel. kesznek es hittanarnak a kapolna folszerelescert. Majd a szcp oltarnal
papi seqedlettel sz. rniset mondott. Az cpulet 30 szcqenu no es 3®
szegen!J ferfi befoqadasara alkalrnas. Az intezetben a szcqcnuekct az
Isteni Udvozito Leanuai (3) qondozzak. A lelkipasztori teendoket P.
Majsai M6r latja cl a mequespuspok ur 1925. szepternber
l-en kelt
3670. szarnu leirata crtelmebcn.
A szegenyhazi tstenusztetetek
gC:myMzi lclkeszseq a k6vetKez61eg allapifja:

riieg:

sorrendjet
Hetkoznap

a szereggeJ

404.
negyed 8 orakor kis mise, melu alatt
aldozni
is lehet.
Vasarnap es
iinnepnap
10 orakor kis mise sz. beszcddel a hivek szamara. Fel 11
orakor kis mise a szeqcnuek
szarnara. Iskolasok,
polqarisiak
stb. vasar- es unnepnap az iskolaval
egyiitt
hallqatnak
sz. miset: ekkor a
szcqcnuhazi
kapolna csak fclnottek szarnara van. Vasarunnepnap
is
Jehet aldozni.·

A Baranyuti

iskola novcndckei

december
6~an igen sikerult musoros eloadast rendeztek
a Mav rmlhelu
szinpadan.
Minden
ar~nyos volt: az enck is, meg :aiatek is. A nagytermet
rneqtolto
ko. zonseq tapsa sokszor hangzott tel. A darabok bctanitasa
Csornor Ircnket, a triokat prccizul ineklo
250 tagu gyermekkar
meg Richter tanito

urat dicseri.
A Mav muhelyi

as varoat

leventak

naquszabasu
rnusoros
cstelqt
rcndeztek
a Szinhazban.
szarnok kozul kiemeljiik dr. Saghy Sandor vari lelkesz
melyben a levente gondoJatot fejtegette.

Egerben

december
7~en
A jol sikerult
szcp beszedet,
.

december G·an unnep eryeaen folavatta

Szrnrccsanui Lajos egri ersek a Ferences
bovebben
meqernlekezunk.

Otthont,

melurol

leqkozclebb

A Mav segedtisztikor
uj hcluiseqet december
l l-en al->
dotta meg P. Lombos Laszlo. Beszcdeben az Istcn es a hazaszerctetet
fejtette

ki.

I

A. Ii manoval
szep

szarnmal

jelentek

hosok ernleknapjan
december
meg az unnepclues
sz. rnisen.

A Konsiantin

tskota

s aokaso s

12-en hiveink

Pasztorjatekat

a nagy hideg rniatt az iden a Konstantin
iskolaban
adja e16. Guermekek szamara december
19-el1 d. u. 3, a felnottekszamara
6 orakor, meg
vasarnap
(dec. 20.) d. u. 4 es 6 orakor, A rrnisor igen kcdves : El6kep.
Szavalat : Nagyanyo
meseje. AngyaJi udvozlet.
Elokep.
Szavalat,
Ima,
Pasztorok
jelenete.
Szavalat : Bethlehem
csillaga.
Bethlehem!
jaszol,
Elokep. Varorn a Icltamadast. }llom az erdoben.
Kis szindarab.
A
Szcntcsalad
otthon. Elokep. Az anqualkak
muhelqebcn : kis szindarab,
Ott legyiink!

Sz, Tamas

apostol
unnepcn dr. Toth Tamas szeretett
qarrnesterunk nevenapja.
A varban d. e. 9 orakor
nagy
mise
hggy a jo Istcn sokaiq eltessc,

Karacsony masnapjan
sz. m. veqen eskusznek

egymasnak

orok

pollesz,

december
26-an a fel 12 oras
huscqet Rideg Janos es Kirsch-

I

405
ner Anczi, aki mint
szolnokiaknak.

ugyes

rnukedvelo,

sok kedves

Dec. 24-en azaz karacsonubojtien
·Iakni

es hust

pillanat_ot szerzett

csak

egszer

szabad

a
je-

nem chetunk,

Dec. 25-en

Karac50ny. A pcnteki bojt elmarad. Minden
pap 3 sz. miset mondhat [czus harmas szuletesenek crnlekere. Az At!Jat61 oroktol fogva, Szuz Mariat61 R6ma alapitasa utan kb. 749-ben es
szivunkben,
rnikor a meqszcntelo
8, 9, fel 11 cs fel 12 orakor.

Dec.

26 sz. Istvan
,

malasztot

megkapjuk.

unnepe : cltorult

Sz. misek

6, 7,

Sz. rnisek epugy

iinnep.
'

. mint tegnap.

Dec. 31-en d. u, 6 orakor

sz. beszcd

es

halaado

Istcntisz-

tclet. [avultal-c -ezen evben ?
Missi6t tartan ak P. Lombos
J akabszallason.

P. Ponqrac

Laszlo es

dec.

27 -tol 31-ig:

J

A Ferences

lKozlony

g!:)ol1yorii szcp el6jl?gyzesi

ces Naptar-c t ad ott ki. Minden
napnal talalunk
lelki kincseib61. Szep kcpek is diszitik : Ara 25000
plebanian.

A nMagyarok
es enekkcdvelo olvas6ink

valarnit
korona.

Imaja" c. encket szerctettel
Ara '2500 korona.

figyelmebe.

»Fercn-

sz. Ferenc
Kaphat6 a

ajanljuk zene
Erdek16des a

plebanian.

e

Aid szeretn
az unncpek
cs szertartasok
leirasat
es
maquarazatat
olvasni, hozassa mcq> Az egyhazi, cvnck lcirasat cs rna9yarazatat«
dr. Artner Edqartol (Sz. Istvantarsulat).
A.ra 70.000 korona.

Pagany missi6k szamara gyiijtsLink 1. belucqeket, kulonosen
regi magyar bclucqet. A szcqelluel
egyiitt, nem leaztatva l Ertekesek
a
rendkiviili kiadasuak:
arviz, hadi, arvak, koronazas:
tanacskoztarsasaq.
J6kai, repulo. rneqszallt teruletiek
stb. 2. kepcslapokat
cs 3. stanniolt:
ezust papir, sirnan, vagy gombolyagban,
4. regi penzekct, ' 5. mindenIele erect: rez, nikkcl, 610m stb., 6. ruhafelekct,
szovct es jatekfelek,
Fokeperi:
penzt l 125.000 koronaert
mcqvalthatunk egy pogari!J
g!Jermeket es mint keresztszuloi
nevet is adhatunk
neki.
Ott az arvaha. zakban azutan Iolnevelik
katolikusnak.
Eqqszer
mar rni is tehctnenk
valarnit iluen szernpontbol
is.

Az iskolak
'-Bec. 1 es 2, Baranu-iskola,

karacsor\yi

gyonasukat

dec. 3 az abonqi-uti,

igy vcqeztck:
dec. 5 Ielsokereske-

406
delmi, dec. 9 es 10 sipos-teri es Mav tanonciskola, dec. 11 ternplornteri es tiszaparti, dec., 12 realqirnnazium, dec. 14 Vasar-teri es tanoncok, dec. 15 es 16 fiu polqari es tanoncok, d. e. leanu tanoncok. dec.
17 d. e. leany tanoncok, dec. 18 lcanu polqari, dec. 19 fiu es leany
ismetlok, Es a sziil6k? Meg sokan nern .
•••••••••

SZERKESZTOI OZENETEK.
Kcdocs munkatacsatnknak
cs bekefet

aldasat

cs otoaso inkriak a kiS' Jeeu,

ktoanjuk.

Leqkdaelebb
megkezdjiik a sz. mise szcrtartasainak
magyarazatat, hogy irasban is megJegyen, amit szoval hallottak kedves hiveink.
.
Ez utan kis lapunka t jobb papiron jelentetjiik meg, de az
elofizetcsi dij marad a rcqi: egy negyed evre 9000 korona; egyes szam
ara 15000 korona. Viszont csak azt kerjuk, hogy hiveink is buzqon
terjesszek lapunkat, kulonosen elofizetok gyiijtese altal.

...................

~

Szerkesztesert

es kiadasert Ielelos P. Majsai Mor .

~ •• ~

I1I1 •••.........................................

O •••••••

~

A karacsonui

••••

~ __

enekek a plebanian
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SZLEZAK l
HARANq-ERCONTOOE,
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kaphat6k!

"

ZlO

HARANGFELSZERELES

ES

HARANGLAB6yAR

BUDAPEST,

VI., FRANGEPAN-UTCA
(sAJAr

77. SZ,

HAzAsAN)

TELEFON-szAM:

139-62,
Az 1900. evt

p arls l

vllag',

az 1921.

es 1923. evt vas- <is g<ipipari
taso n aranueremmel
Szarnos

Nao n atot

VARG'~

JC>ZSEF

konuvnuomdajab

egyhazl

elismero

an, Szn'nok,

klatll-

kitiintetve.
level.

Gorove-u.

..

