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A szegénység gyakorta Istennek bölcs
büntetése.
Nagyon sok szent mint király,
császár vagy herczeg a legnagyobb
gazdagság közepette is folytatott
szent életet. Sokan azonban sajnos,
nem bírják el a nagy gazdagságot,
kevélyek, igazságtalanok és kegyet
lenek lesznek.. Ha látja Isten, tiogy
ezeknek a megaláztatás megszerzi
a megszentelő malasztot, szegény
ségre juttatja és mások megvetése
tárgyává teszi őket.
Ezt keserűen tapasztalta bizonyos
angol úri nő, ki roppant gazdag
lévén, semmit nem dolgozott és
egész büszkeségét szép fehér ke
zeibe helyezte. Midőn egy alka
lommal nagy úri társaságban ült az
ebédnél, fehér és fekete cseresznyét
hordtak fel az asztalra. Mikor a
cseresnyés tálat hozzá hozták, nagy
elővigyázattal szedett ki abból né
hány szemet, mondván: „Nézzék
csak mennyire elüt kezem szép fe
hér szine ettől a cseresznyétől."
Rövid idő múlva azonban ezen el
kényeztetett úri nő oly nyomorba
jutott, hogy fehér kezeivel, melyekre
annyira rátartó volt, a legdurvább
munkát végezni és végre koldulni
volt kénytelen. Az isteni irgalmas
gondviselés lelki üdvére intézte ezt,
mivel jómódban örökre elkárhozott
volna.
Gazdagság és szegénység Istentől jön.
A szegénység Istentől jön, akár
az ember önokából, vagy azon kivül válik szegénynyé; ha az ember
kicsapongásai és rossz magaviselete
folytán elszegényedik. Isten engedte
meg, hogy úgy történjék, a hogy
történt s igy a szegénység közvetve
Istentől jön, vagy pedig az ember
olyan gyarló észbeli tehetséggel van
megáldva és olyan viszonyok közt
van, hogy nem bir felül emelkedni
és szegénynek kell maradnia, ekkor
is a szegénység Istentől jön köz
vetlenül. Gazdagság és szegénység
tehát egyaránt Istentől jönnek.
Ezen igazságról egykor Zsigmond
király feltűnő módon meggyőzte
egyik alantas szolgáját. Ez oly gyak
ran és sokszor oly hangosan pana
szolta, hogy nem tud nagyobb hi
vatalra és magasabb fizetésre szert
tenni, hogy az elvégre a király fü
léhez is eljutott. Elhivatta tehát ma
gához és eképpen szólt hozzá:
„Krisztus Urunk mondá, a veréb a
háztetőről, a levél a fáról és a haj
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szál nem hull le a fejről mennyei
atyátok tudta és akarata nélkül. Hi
szed ezt?“ Hiszem, hiszen Krisztus
a mennyei csalhatatlan igazság. Jól
van hát, mondá a király. íme itt
van két doboz, mindegyik egyforma
nehéz, az egyik tele aranynyal, a
másik ólommal. Válassz közülük, a
a melyiket választottad, az a tied
lesz. A szolga szorgosan nézegette
a két dobozt, vizsgálta súlyúkat,
sehogy sem tudott azonban eliga
zodni rajta, mivel egyforma fából
készitvék, alakjuk és súlyúk is egy
forma volt. Remegő szivvel válasz
tott tehát egyet és felynyitá azt; és
mit lelt benne? Ólmot. Látod mondá
a király, nem én vagyok oka sze
génységednek, hanem Isten; nem
tőlem függött, hogy arany helyett
ólmot válassz, hanem Istentől; ha
azt Isten másképpen akarja, akkor
kezed nem tévedt volna olyan na
gyot a választásnál.
Minden gazdagnak és minden
szegénynek eképpen kellene gon
dolkodni; ezen hitben mindegyikük
boldogulhatna; a szegény Isten in
tézésének és megpróbáltatásának
tekintené szegénységét, elviselné azt
megnyugvással akaratában és érde
messé válnék a mennyországra. A
gazdag jó módját Isten ajándékának
venné hálaérzetében, azt lelkiisme
retesen használná és az irgalmasság
cselekedetei gyakorlása által, az
örök életet iparkodnék önmagának
biztosítani. Az irás szavai szerint az
igazságtalan mamonból szerezze
tek magatcliiak barátokat, hogy
felvegyenek, ha innét elköltöztök az
örök lakástokba.

Julius elsején.
Elmúlt a diáknép feje felől a
legterhesebb felhő: megvoltak a
vizsgák! Bizony nagy teher ez a
junius hónap a diákságnak! A
tudományok összevisszaságában
tökéletesen kell megállni a helyet,
mert egy gyönge perez, egy el
tévesztett szó, egy hirtelen meg
nem értett kérdés berekesztheti
az érettségisek jövőjének a kapu
ját; a kisebbek sorsa is itt dől
e l: a legtöbb suszter pályája a rossz
vizsga napján lett elhatározva.
És biz ez elég szomorú jelen
ség: nem a kedv csinál nálunk
susztereket, hanem a kényszerű

V. évfolyam.
ség ! Nem azért lett a fiad szabó,
hogy a magyar iparnak diadalt
szerezzen, hanem mert Horácziusnak kinos a nyelvezete és kom
plikáltak az algebrai egyenletek.
Pedig azok a lusta kis legény
kék, kik nem voltak kaphatók
latinra, a kik nem tudtak gyököt
vonni a szemüveges tanár ur előtt,
azok az iparban is gyönge ember
kék ahhoz, hogy megállják a ver
senyt az idegen népnek erős szel
lemtől áthatott iparosaival, annál
kevésbé fogják ezeket legyűrni
amazok.
M i itt veszekszünk és apostolkodunk a magyar ipar érdeké
ben, de a meddig az ilyen ósdi
felfogás fog az ifjak pályaválasz
tásánál döntő befolyást élvezni,
addig szavunk nem sokat ér, ha
nem a bécsi gyári szemét fogja
zsúfolásig elözönleni országunkat.
Hejh ! de sokan megmondták már
ezt, de azért lámpással kell ke
resni azt az apát, aki örömmel
csinált fiából mesterembert.Mert
nálunk a kérges kéz nagy szé
gyen ; de tanult fejjel és mégis
üres gyomorral szaladgálni hiva
tal után, az úri tem pó!
Ám a haza boldogsága nem
abban nyilvánul, hogy sok-e a ta
nult ember benne, hanem hogy bol
dogan éli-e napjait a nép 1? Pro
duktív ipari munka boldoggá tett
már nem egy európai államot.
Azért megismétlem azt a sokszor
hangoztatott, bár sok szülő előtt
nem szívesen hallott igazságot,
hogy éppen az okos fiuk valók
ipari pályára.
Hallom egy gondos apának he
lyes ellenmondását: „Am íg a ma
gyar ipar nem tud tagjainak jobb
egzisztenczíát nyújtani, mint a
minőt ma nyújt, addig nem szán
hatom nyomorgásra a fiam at!"
Ám ezzel szemben áll a másik
igazság : „M íg az ipar tagjai mind
a sikerületlen gyermekekből tél
iének ki, addig nem is lehet szó
a magyar ipar felvirágzásáról!”
Nyilvánvaló tehát, hogy kikre há
rul a kezdés kötelessége. Mert
miután a hegy nem ment Moha
medhez, fogta magát a tétovázó
és — ment ő a hegyre \
M. M
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Széntgyakoflatkof.
M ennyei íeheliet ér^ik i i afczSmen)
Édes csók játszadöz' heíülő ájkíltiöri.
S szerető süivemben bSIdó'gság és b á é ; . . ,
Be'iéni szállt; érzem ttiáf, e fsirf
Bimbókat fakasztó tavasz van szivemben,'
Illatos virágok pompáznak e kertben;
S szeretetnek szava ballszik m inden á g o n . .
Csak te vagy, Istenem, az én boldogságom I
Elm erülök benned, csöpp a Végtelenben,
Egygyé leszek veled égő szeretetben , , . ,
Földi vágyam kihűl, kialszik T e benned,
S szivem még örül is, ha érted szenvedhet.
Hogy csak tied legyek itt s a magas égben,
Föláldozom magam’ engedelmességben.
Szegénység, szüzesség,

lánczoljon T e

hozzád! —

8 Jézusom jutalm ul hőn égő szivet ád.
Szivet ád, lángolót, boldogsággal telit.
Mely édesen zengi az Ur dicséretit.........
Szivei ád, s z erető t: önön szivét adja,
S vele száll, belém száll segítő malasztja.
Nem, oh nem vagyok rab! . . . szabad lett a lelkem !
Fogadalmak szárnyán fel, magasba lebben . . . .
Sasszárnyakon röpül a tiszta, kék égbe,
S belém száll , , , . enyém m ár e föld

Üdvössége.

Horváth Jenő.

A bűnről.
(A szen( Atyák irataiból.)

Mielőtt a bűnről szólanék, szent
Ágostonnak egy kérdését teszem
fel: Vájjon az a törvény, a melyet
legfőbb oknak nevezünk, a melynek
engedelmeskedni tartozunk, s a mely
nél fogva a gonoszok szenvedést,
az igazak pedig boldog életet nyer
nek, vájjon változhatónak tünik-e
fel valaki előtt? Vagy igazságtalan
dolog-e az, hogy a gonoszok szen
vedni fognak, a jók pedig boldogok
lesznek? Bizonyára nemi ezt felel
hetjük a kérdésre, s feleletünkkel
elismerjük örök érvényét annak a
törvénynek, a melynek mindent a
legjobban kell szabályoznia és sza
bályoz is.
Mielőtt még irott törvényünk lett
volna, szivünkbe véste az Igazság:
„A mit nem akarsz, hogy csele
kedjenek neked az emberek, te se
cselekedd azt másnak.“ Mindenkinek
kellett ismernie ezt a törvényt
mondja sz. Ágoston, hogy lehessen

*:iácái

félni azokat is, a kik nem kaptak
irott törvényt.,De hogy ne panasz
kodhassanak a törvény hiánya miatt
az emberek, táblára Íratott a mit
sziveikben nem olvastak. Szemük
elé lett állítva, a mit lelkiismeretük
ben kellett volna szemlélniök, s igy
ttlírttegy külsőleg is intette az Isten
s2ava az embert, s bensőjére utalta.
Ezek után a törvény létezésével
tisztában vagyunk, vonjuk most le
belőle a bűn fogalmát:
A bűn oly tett, szó vagy vágy,
a mely az örök törvény ellen van.
Az örök törvény Isten akarata, irja
sz. Ágoston, a mely fentartja a
természet rendjét, s tiltja, hogy azt
valaki megzavarja. Ha senkit sem
gyönyörködtetne a tiltott dolog, ak
kor senki sem vétkeznék. Vétkezik
tehát az, a ki táplálja a tiltott dolog
után való vágyódást, a helyett, hogy
zabolázná. Tiltott dolog az, a mit
nem enged meg a természet rend
jét fenntartó törvény.
Az Isten mindenütt jelen van, s a
szolgálatára alkotott teremtményt
sokféle módon édesgeti magához,
ha elfordul tőle: hivja, ha hisz
benne: tanítja, ha remél: vigasz
talja, ha törekszik: buzdítja, ha
előre halad: segíti, ha könyörög:
meghallgatja. Nem rójja fel bűnül,
a mit önhibáján kívül nem tud az
ember, csak azt, ha elhanyagolja az
ember kutatni azt, a mit nem tud.
A ki szabad akarattal követi el a
bűnt, nem akarva is bűnös!
A kik azt teszik, a mit a minden
ható Isten tilt, nem egyebet tesznek,
mint elzárják lelkűket előle. Ellenállanak parancsainak, s nem enged
nek tért neki szivükben, mondja
szent Gergely. Mintegy igy szólnak
hozzá: Távozzál tőlünk! s meg
bántják tetteikkel, habár ajkuk di
cséri is őt.
Mi jár a bűnnel? — Büntetés!
A ki kisebb bűnnel szennyezte
be magát, csekélyebb büntetést
szenved, de a súlyos bűnök, a me
lyek a lélek halálát vonják maguk
után, sem lúggal, sem borith fűvel
nem moshatók le, arra súlyos bün
tetések kellenek, irja szent Jeromos.
Hogy milyen volt a bűne kinek-
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kinek, azt majd a tűz mutatja meg;
a tűz lesz a hévmérő.
A bűnnek ellenértéke részben az
ima. Mindennapi imánk, a melyre
maga az Ur tanított, eltörűl némely
bűnt, a midőn mindennap imádko
zunk: „És bocsásd meg nekünk a
mi bűneinket, mikép mi is megbo
csátunk az ellenünk vétőknek." Ev
vel az Ur egyszersmind megmu
tatta nekünk, hogy a míg ez élet
nyomorúságain átgázolunk, a bűn
kísérőnk, s elengedtetéséért minden
nap kell imádkoznunk, s hogy azok
nak, a kik ellenünk vétenek, meg
kell bocsátanunk, hogy mi is bo
csánatot nyerjünk. Súlyos bűneink
ért kevés az ima — mondja szent
Ágoston — hozzá kell adnunk
könnyeinket, sóhajainkat, hosszú s
nehéz böjtjeinket és alamizsnáinkat.
El kell vonnunk magunkat egy időre
az egyház közösségétől, gyászban
és szomorúságban kell esetleg nyil
vánosan is vezekelnünk, mert mél
tányos dolog az, hogy az az em
ber, a ki sokaknak a romlásával
bukott el, sokaknak épülésére térjen
meg.
A mi magában véve halálos bűn,
az némely esetben lehet bocsánatos
is, t. i. ha a cselekvés nem teljes,
vagyis a mikor az ész nem fontolta
meg az erkölcsi cselekményt, ha
nem hirtelen követte el, irja aquinói
sz. Tamás. De azért ne vegyük
könnyedén a bocsánatos bűnöket
sem — folytatja sz. Ágoston —
bármily kicsinyek is, mert a kicsiny
férgek rendesen nagyon is számo
sán vannak. Vagy nem apró-e a
homokszem, de ha megtöltjük vele
a hajót elmerül és elpusztul? Mily
kicsi az esőcsepp! s vájjon nem
tölti-e meg a folyók medrét, s nem
öntí-e el a házakat? Félnünk kell
tehát a bűnök sokaságától, habár
nem is nagyok.
Három lépcsőn jutunk a bűn el
követéséhez: a gondolat, gyönyör
ködés és beleegyezés lépcsőjén. E
szerint a bűnnek változata van, első
a szívben, második a beleegyezés
nél, harmadik pedig a megszokás
ban. Ez a három változat három
halál. Először áll be a halál, a mi

ipógép azonnal és állandóan látható írással, tizedes tubalatorral
Teljes aczélszerkezet. Prospektust küld, a gépet díjtalanul bemutatja
a vezérképviselőség.

Schott H. és Donnáth Budapest, VII., Erzsébet-yrit 1.
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kor a szív beleegyezik a bűnbe ;
másodszor, a midőn a beleegyezés
tetté válik; harmadszor pedig, a
mikor megszokjuk a bűnt, a m,ely
mint valami óriási teher nehezedik
a lélekre, s olyanná teszi, mintha a
sirban rothadna!
Széman István.

Jézus szent Szivéről.
(Szt. B e rn á t utá n .)

Mivel egyszer már Jézus édes
Szivéhez jöttünk és jó nekünk itt
lenni, ne engedjük magunkat könynyen elszakittatni Tőle, a kiről irva
vagyon: Kik tőled eltávoznak, a
földre iratnak. S mi lesz a hoz
zája jövőkkel? Te magad tanítasz
erre. Te mondád a hozzád jövők
nek : Örvendjetek, mert neveitek be
vannak irva a mennyekben. Hozzád
jövünk tehát és vigadunk s örven
dezünk Te benned, megemlékezvén
a Te szivedről. Oh, mily jó és mily
kellemes e Szivben lakni! Inkább
mindenemet odaadom, lelkem érzel
meit, minden gondolato
mat Uram Jézusom szivébe
vetvén s az minden hamis
ság nélkül fog táplálni
engem.
E templomnál, e szentek
Szentjénél imádkozom s ,
dicsére m az Ur nevét, mond
ván Dáviddal; Megtaláltam
szivemet, hogy imádjam Is
tenemet. Én is megtaláltam
királyom, testvérem, bará
tom szivét: a kegyes Jé
zusét. S vájjon ne imád
jam-e ? Tehát a Te szived
ben s az enyémben meg
találván Téged, édes Jézu
som, imádlak Téged, Istene
met. Bocsásd be legalább
meghallgatásod szentélyébe
könyörgéseimet: sőt vonj
engem egészen Szivedre.
Oh, mindenek szépségével
ékesedők Jézus 1 moss meg
továbbá engem gonoszsá
gomtól és bűnömtől tisz
títs meg engem: hogy
Általad megtisztítva Te hoz
zád, legtisztábbhoz járul
hassak és a Te Szivedben
életem napjain lakni méltó
legyek s láthassalak és aka
ratodat is megcselekedhessem.
Ezért
nyittatott
meg
lándzsával a Te oldalad,
hogy nekünk bemenetel

nyíljék. Ezért sebesittetett meg a
Te Szived, hogy abban és Benned
a külső hányatásoktól menten lak
hassunk. Nemkülönben azért is sebe
sittetett meg, hogy a látható seb
által a szeretet láthatatlan sebét lás
suk. Hogyan mutathatta volna ki
jobban szeretete hevét, minthogy
nemcsak Testét hanem szivét is
megsebesíteni engedte? Tehát a
testi seb a lelki szeretetet mu
tatja. Ki ne szeretné viszont az így
szerető szívet ? Mi tehát, míg a
testben élünk, a mennyire bírjuk,
szeressük, viszontszeressűk és ölel
jük a mi megsebesített Jézusunkat,
kinek a gonoszok átfúrták kezeit és
lábait, oldalát és Szívét s legyünk
rajta, hogy a mi még kemény és
vezekelni netn akaró szivünket szeretetének kötelékeivel magához fűzni
s nyilával megsebesíteni méltóztassék.
Az Ur szeretetéből mennél többet
iszom, annál jobban szomjuhozom
s azzal betelni nem tudok sem én.
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sem ^bárki más, a ki szereti Krisztust.
Az Ő szeretetét mennél többet eszszűk, annál inkább növeli éhségün
ket és mennél többet iszszuk, annál
inkább fokozza szomjuságunkat s
magát a lelket, a melyben lakozik,
úgy elmámorítja, hogy immár sem
mit sem keres, nem szeret, nem is
szerethet, nem is képes. Azonkívül
a ki úgy szerette a világot, hogy
egyszülött Fiát adta érte, hogy
mind az, a ki hisz, meg ne haljon,
hanem Ő vele éljen. Ehhez a szeretethez hív meg bennünket maga
e megbecsülhetetlen szeretetnek szer
zője s kér, hogy abban maradjunk.
Ugyanis mondja: maradjatok az én
szeretetemben. Mintha azt mondaná;
Mivelhogy én azzal a szeretettel
szeretlek titeket, melylyel az Atya
szeret engem: kérlek, hogy ti is
ugyanazzal a szeretettel szeressetek
engem. És ebben a szeretetben ma
radjatok meg.
De hogy miként kell az Ő szeretetében megmaradnnnk, meg
mondja ; Ha parancsaimat
megtartandjátok, az én sze
retetemben maradtok, mi
ként én is megtartottam
Atyám parancsait és az Ő
szeretetében maradtam.
Kedves testvéreim, ezek
a cselekedetek okai Krisztus
szeretésének. Lássa mindegyitek, kell-e az Ur Jézust
szeretni. Mit kellett volna
Neki tennie, a mit meg
nem tett ? Hogyan szeret
hetett volna jobban ben
nünket, mint a hogy sze
retett? Nagyobb szeretete
nem lehetett hozzánk, mint
a milyen volt, mert életét
adta érettünk. Maga a szent
Igazság tanúskodik nekünk,
hogy nagyobb szeretete
senkinek sincs, mint a ki
életét adja barátaiért. Ne
legyen előttünk testvéreim
oly csekély Krisztus sze
retete, a ki szeretett min
ket és megmosott minké
bűneinktől az Ő vérében,
ne legyen csekély, ne le
gyen keserű Krisztus sze
relme, Krisztus szeretete.
Krisztus szerelme egé
szen édes, egészen gyö
nyörűséges, birtoklóját nem
gyötri, hanem gyönyör
ködteti, nem gyöngíti, ha
nem erősíti, minden
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megvet, az égiek után törek
szik. Krisztus parancsait keresi s
azokat erejéhez képest megtar
tani iparkodik és e parancsok meg
tartása folytán szerencsés előmene
tellel halad az örömek elnyerése
felé: hogy immár tökéletesen ör
vendjen Azzal, kinek vágyában sok
szor oly keservesen sóhajtott, mig
e siralom völgyében élt. — Azért
helyesen következik: Ezeket mon
dottam nektek, hogy örömem ben
netek legyen és örömetek teljes
legyen. Mintha azt mondaná: Azért
parancsolom ezeket nektek s azért
intelek, hogy tartsátok meg paran
csaimat és maradjatok az én szeretetemben: hogy örömöm legyen
bennetek és az én felettem való
örömetek teljes legyen, hogy az
általatok irántam tanúsított kölcsö
nös szeretet fölött örvendhessek s
azt az örömet, melyet a jutalmak
adásakor a választottak fognak nyerni,
elnyerhessétek és bírhassátok.
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E Szívben áldott a család.
Megőrzi békés, szent f a l á t . . .
H á t gyermeked’ hozzá vezesd
S mondd n é ki: „oh szeresd!"
Díszítse képe kis tanyád’
S rá h in ti jó lé t aranyát
Minden veszélyt, kórt elrekeszt. . .
E képre nézz, szeresd!
H a élve, hozzá hű v a lá l:
Boldog, nyugodt lesz a halál
E szív sírodra fényt keleszt. . .
H o ltig szeresd, szeresd:
Fönt majd e Szív trónzsámolyán
Virulsz örök kéj záporán. . .
O tt fö ld i kint, bajt elfeledsz:
Istenszívet bírsz és szeretsz!
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jan magasztalták bátorságom at e
elfogadták az ajánlatot.
Ez tehát el volt intézve. De hát
merre menjek?
Két ut volt előttem; az e p ik az
ellenségen át, a másik a sziklákon,
rettenetes meredek hegyeken ke
resztül. Hosszú tépelődés után az
utóbbit választottam. Iszonyú szen
vedéseken mentem át, mig újra a
lapályra jutottam a másik oldalon,
tiz kilométernyire a főhadiszállástól.
De még egy akadály volt, nem tud
tam a jelszót.
—
Mindegy, — gondoltam, egy élétünk, egy halálunk a had
sereg a fő.

M ég egy fo h á szt: Szív, óvd e h o n t!
Melyet a kapzsi gőg le ro n t. . .
B á r gyáva, hűtlen, el ne vesd:
H isz m ártírod volt, oh szeresd!
Reá borult az éjszaka. . .
Szived legyen u j csillaga,
U j zászlaja az ős kereszt,
S í r d rá ; „M a g y a r! Szivem szeresd! !„

Rosty Kálmán S. J.

D al Jézus szent Szivéről.
Szerelmi lángban ég e Szív
S minden szivet epedve hiv . . .
[ö jj hát s e szépet, hűt, kegyest
Szeresd, viszontszeresd!
E S zív sebéből vér eredt
M atatva , m ily híven szeret,
Érted nyomd a kinkereszt. . .

Oh hát szeresd, szeresd!
Szivét tövis f ű z i köriil.

Lágy rózsalombnak nem ö rü l. . .
H a tüske szaggat, tűrd el ezt —
Ö érte, — és szeresd!
A n yílt seb ajkán tűz fakad,
Mely kőkebelt is megragad;
Olvaszsza szived' — a jegest, . .
Hogy lángolón szeresd!
E földön Ö legjobb atyád.
Üdv-oktatást, oltalm at á d . . .
Szavát kövesd, kegyét keresd:
Híven szeresd, szeresd! a
H a bánat ér, ne sírj, ne f é l j !
E szívben élj, bízón remélj!
Sebedbe balzsamirt ereszt. . .
Kérd vigaszát s szeresd!
ínség ha nyom és f ö ld i ká r
Gazdag Szive kincs, égi tár.
N yú jt fö ld ié rt ezerszerest. . .
Ö megsegít, — szeresd!
H a bűn s kísértet tö r feléd:
E szív kinyitja őrhelyét;
Szived’ e pajzs alá helyezd . . .
Bátran szeresd, szeresd!

A jelszó.
Irta: Bret Harte.

A nagy amerikai rabszolgaháboruban az éjszakiakhoz tartoztam. Ve
der ezredes seregében szolgáltam
V. H. Texar hadnagy alatt. Több
szerencsés kimenetelű csatában vet
tem részt és sajnos! egy elveszett
ben is! Akkor történt meg az a kis
epizód is velem, amelyet elmon
dandó vagyok.
A déliekkel az Ikvechotee-tó mel
lett kerültünk szembe s ütköztünk
meg. Mi kevesebben voltunk mint
ők, de azért azt reméltük, hogy
győzni fogunk.
Az ellenség balszárnya már-már
visszavonult erős támadásunk előtt,
de mint a futótűz terjedt el a hir,
hogy középdandárunk fu t. . . fut,
nem is tekintve hátra. A jobb szárny
is ingadozni kezdett. Mit tehet
tünk mást, mint, hogy mi is vissza
vonultunk.
Azaz visszavonultunk volna, ha
ez lehetséges. De a nagy tó elzárta
visszavonulásunkat. Hajónk nem volt,
mit tegyünk ? . . .
Veder elhatározta, hogy futár ál
tal kér segítséget a kormánytól.
Felszólította a legénységet, hogy
vállalkozzék valamelyik a veszélyes
útra. Én is jelentkeztem. Mindnyá

Tovább vánszorogtam. Fáradt vol
tam testben, lélekben, s közel az
összeroskadáshoz. S magam előtt
még mindig nem láttam mást csak
szürkeséget... sötétséget... De ime!
Egyszerre megvilágosodott előttem
a té r. . . kiáltást hallottam:
— Á llj! Ki vagy ?
Szótlanul bámultam reá.
— Jelszót, vagy lövök, — kiál
tott az őr újra.
De én újra hallgatással válaszol
tam. Mit is mondhattam volna?
Hiszen nem tudtam a jelszót. Ezért
kellett ily kinos, hosszú utat meg
tennem . . . hogy ily nyomorultul
pusztuljak e l. . . az őr golyójától,
aki talán földim is, azért, mert elfe
lejtették megmondani a jelszót...
Mit tegyek?
Térdre hullottam s felé dobtam a
levelet. Azután Istennek ajánlottam

304

PADUAI SZENT ANTAL LAPJA

a lelkemet s keresztet vetettem,
hogy az Úr bocsássa meg bűneimet..
És Íme, mi történik ? Az előőrs
vállára kapja fegyverét, tiszteleg . . .
—
Mi az ? — kiáltottam fel meg
lepetéssel.
Husvét napja volt és a kereszt
volt a jelszó!
Keresztben az üdv!
Mindenkoron!

Az örök fakir.
— Rawling „Room“ -jából. —
(G. S.) Száhib, a bronzszinü fakir,
szilárd elhatározással ment ki a Gan
ges partjára. Kevélyen oldotta meg
ővét, hogy elvégezze a szent mosa
kodást. Lágyan ringattatta testét a
szilaj habokkal, majd izmos karral
úszott vissza az ár ellenében oda,
a hol ruháit elhagyta. A koldusok
serege éneklő könyörgéssel rajzolta
körül a partra szálló férfiút.
— Üdv, üdv Szahibnak, a szent
folyam barátjának.
A fakir büszkén nézett végig a
véznák és nyomorékok csoportján.
Mert joggal lehet büszke az, ki a
Ganges rohanó áradatát legyőzi. A
nagy folyó fölszine mintha mindig
nyugodt lenne, pihenne, de alant a
mélységben vad erővel száguldanak
a hullámok és kavargó örvénybe
sodorják a vakmerőt, ki versenyre
kél az elemekkel. Nagy ritka ember
az, ki szabadon uszhatik a szent
folyamban, a ki testvére lesz a hul
lámoknak és ismeri a mélységek
titkos ösvényeit.
Szahib, a fakir már születése óta
jó barátságot tartott a viz csöppjeivel. Hamarabb tudott úszni, mint
járni és hét éves korában már jól
ismerte a rémséges alligátorokat, kik
belátták, hogy lomha testükkel úgy
sem mérkőzhetnek vele és békében
hagyták az izes csemegét. Nagy
néha, mikor valami sötét tömeg
bukkant föl a viz ködében, egyik
másik ilyen tapasztalatlan, vagy az
öregek közül az, kinek látóképessé
gét a kor már megrontotta, mohó
étvágygyal vetette magát a kínál
kozó falatra, hogy csakhamar szé
gyenkezve térjen vissza társaihoz
és bosszúsan dörmögje:
— Szahib ismét kagylókat keres
a fenék iszapjában.
— Nem csalódtál? Csakugyan
Szahib mozog ott olyan gyanúsan?
— Nem, nem, egészen közelről

láttam, hogy a kis Szahib az, a mi
barátunk.
így növekedett Szahib tekintélye
emberek és állatok előtt a napig,
melyen utolsó szent mosdását vé
gezte. Mert a mint kilépett, akkor a
Ganges szent habjaiból, szétosztotta
ruháit a koldusok között.
— Viseljétek tovább köntöseimet,
mert én megtérek Buddhához az
örök nirvánába, mivel megelégeltem
társaim romlottságát.
És Szahib beváltotta szavát, a
mint mindenkor ura maradt önma
gának. Kivül a városon, a hol az
ősök porba omlott városának már
csak az oszlopai állnak épen, ott
választotta ki uj hazáját. Óriási kő
oszlop tetejére állott a büszke fakir
és ég felé emelvén karjait, nagy
hangon csengett Buddhához:
— Buddha, örökké való Buddha,
hallgasd meg fakirod kiáltását.
És a mindenható Erő nem zárta
el szivének ajtaját a könyörgő szó
zat elől. Nap-nap után, éj-éj után
múlott el és Szahib még mindig ott
állott az oszlop tetején, ott állott
némán, mozdulatlan, ég felé emelt
karokkal, de megmerevedett szemei
egyre csak azt nézték, hogy mi
történik alant, az emberek között.
£s eljöttek az emberek, hogy lát
nák az élő bálványképet. Gúnyolódva,
csufondárosan kiáltott az egyik:
— Szahib, az alligátorok húsodra
éheznek a Gangesz habjai között.
— Fakir, kiáltotta a másik, a kol
dusok bolondnak csúfolnak. Szállj
le oszlopodról, hogy tekintélyedet
megőrizhesd.
Az örök fakir mozdulatlanul nézett
alá a csufolkodókra.
És jöttek később a dsunghel leg
félelmesebb fenevadjai — a sipoik,
kik ugyancsak hirét vették a dolog
nak, És megállván az oszlop előtt,
kiáltozni kezdtek:
— Szahib, a tigris már vár a
dsunghelben. Jösz-e vadászni ?
Hogy pedig erre sem válaszolt a
fakir, agave tüskéket röpítettek reá
nyilaikból. De a tüskék visszapattogzottak testéről, mintha csak kőből
lett volna az. Mikor pedig azt is
látták, hogy megindulnak a távol
Himalaya sírásói — a szakállas ke
selyük, a királysasok és az orv hollók
is lecsapnak a mozdulatlan fakir
szemeire, de csőrük meghasadozik
annak keménységén, csodálattal el
telve suttogták egymásnak:
— Szent, szent, szent ez a Szahib

V. évfolyam.
és jött, hogy örök fakirja legyen
Indiának.
Azontúl pedig már csak az ele
mek bántották az élő bálványképet.
Hó verte, nap sütötte, szél tépte,
eső csapkodta, de emberfia nem
emelhetett kezet reá, mert a sipoik
csapata állott őrséget körülötte. És
jaj annak, a ki a sipoik haragját
kihivja. Magános cserje árnyékában
leskelődik a tigris, hogy zsákmányt
ejthessen. Magános sipoi csúszik az
avarban a tigris felé. És a mint ug
rásra beéri, a mint a kés fölvillan
kezében, csak egyetlen orditás rázza
meg a vidéket. A sipoi szerényen
tér vissza társaihoz és csöndes han
gon jelenti:
— A bokor alatt halottunk fekszik.
Mert csak a kis vad érdemel dög
nevet, mig az ember méltó vetélytársa — a tigris halállal hal meg a
fegyver alatt. A sipoi megbecsüli a
tigrist és jaj annak, a ki egyetlen
szentjét — az örök fakirt megbán
taná.
Legvégül pedig, mikor már min
denki megkísérelte Szahib csodás
mozdulatlanságát, eljöttek az ég éne
kes madarai és fészket raktak ke
zeibe. Sugár folyondár kúszott föl
az oszlopon és örökzöld leveleivel
babért font a szent alakja köré.
Az idő futása pedig rohamosan
haladt tova a maga utján. Nemze
déket nemzedék váltott föl. Az ősök
régen elporladtak haló ágyukban,
csak Szahib állott mozdulatlan az
oszlop tetején és ridegen, közönyös<;n nézte a jó és balsors forgata
gát. Ah, Szahib tétlen maradt min
denek között is, pedig száz alkalom
mal könyöregtek az emberek lábainál.
A szent folyam hullámai túllépték
medrüket és vizözönnel borították
az áldott földeket. Hasztalan imád
koztak az emberek:
— Szahib, ki testvére voltál a
vizeknek, szállj le oszlopodról és
parancsolj a hullámoknak.
Szahib mozdulatlan maradt.
A dsunghel ismeretlen rejtekéből
üvöltve, bömbölve tört elő a királytigrisek rémséges erejű királya, hogy
végígbarangolja Indiát és vérnyo
mokat hagyjon hátra minden lépte
után. A gyáva nép sirva borult akkor
Szahib lábaihoz:
— Szahib, sipoik egykori vezére,
vedd kézbe tigrisölő késedet, mert
méltó áldozata akadt fegyverednek.
De Szahib ekkor sem mozdult
meg magas helyéről. ,

V. évfolyam.
És hogy eljött az Ítélet napja,
Szahib akkor sem szállott le oszlo
páról. Hidegen, tétlenül nézte, mint
jönnek a vörös kabátos, fehér arczu,
britt harczosok, hogy rabigába hajt
sák ősei birodalmát. Rettenetes kép
volt az. A ráják büszke harczi ele
fántjait halomba döntötte a messziségből repülő hitvány ólomdarab és
negyvenezer sipoi repült az ágyuk
elől a másvilágra. Az eltiprott nép
óriási jajkiáltása zúgott végig az
egész országon, hogy a hegységek
sziklái megrendültek reá és leomol
ván helyükről, eltemették a völ
gyek utait. Csak Szahib, az örök
fakir maradt mozdulatlan és né
mán nézte, hogy mint harapja el a
ráják rájája nyelvét a korbács alatt,
hogy a jól elrejtett országkincsek
nyomára ne vezethesse elleneit. És
néma és mozdulatlan maradt akkor
is, mikor látta, hogy mint mutat reá
a hitvány rabszolga a kincstár elföl
delt kapuira és mint törnek be azon
a kincskeresők, hogy megrakódja
nak a ráják vagyonából.
Idegen volt az ur India fölött és
rabszolgaságban sinlődtek az ősök
unokái, hogy elkövetkezett az idők
ideje az örök fakirra. A gabona, a
rizs csirájában fulladt a hosszú tél
alatt és éhinség fenyegette a győ
zőt és legyőzőiteket egyaránt úgy,
hogy sírva menekült mindnyája Sza
hib lábai elé.
— Szahib, Szahib, segits, hogy
éhen ne vesszünk.
És Buddha meghallotta az éhezők
könyörgését és elbocsátotta szolgá
jának lelkét. Az örök fakir meg
mozdult. Az ég énekes madarai ijed
ten repültek tova tenyeréből és a
folyondár indái szégyenkezve pörög
tek le tagjairól. Az örök fakir erős,
hatalmas hangon szólott alá a magas
ságból :
— Bizony elvezetlek benneteket a
ráják titkos magtárához, mert enne
tek kell, hogy becsületesek marad
hassatok.
És leszállván oszlopáról, elvezette
a népet a titkos magtárhoz. De a
rejtett helyek kapuit áttörhetetlen
závár védte és a nép tehetetlenül
könyörgött az uj létre ébredt fakir
előtt:
— Szahib, Szahib, nyisd föl a mag
tár kapuit.
Az örök fakir szomorúan bólintott
fejével és keserűen mondotta:
— Kevés az én erőm a zár meg
oldására. Túl a zajló tengereken —
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más Isten papjai őrzik a kulcsot,
mely az átkot fölengedné.
És amint kétségbeesve állottak
volna a zárt ajtók előtt, csodás tüne
mény jelent meg előttük. Magas,
tiszta arczu alak, kinek termetét
érdes szőrköntös fedte, mig kezei
ben keresztet emelt magasra. Arczán
komoly fenség honolt és lényének
kisugárzó varázsa tág utat nyitott
előtte a tömeg között. Öntudatosan,
de büszkeség nélkül lépett a kapu
elé és magasra emelvén keresztjét,
harsány hangon kiáltotta:
— Az én uram. Istenem bizta
reám e kulcsot, hogy megoldhassam
vele a titkok titkát.
Halványan, remegve lépett Szahib
az ismeretlen elé és fojtott hangon
kérdezte:
— Fölnyithatod-e a magtár zár
jait, ember?
A fehér arczu idegen szilárdan
felelte :
— Elbocsátotta az Ur az ő szol
gáját és bizony-bizony mondom né
ked ember, hogy a mit én feloldok
itt a földön az ő nevében, föl van
az oldva ugyanakkor a mennyek
ben is.
Az örök fakir sötéten suttogta az
intés szavait:
— A zárt ajtón túl a ráják átka
és a sötétség rossz szellemei lesel
kednek reád.
Az idegen büszkén egyenesedett
föl és szilárdan mondotta:
— In hoc signo . . .
Magasra emelt keresztje súlyos
koppanással zuhant le a zárt kapura.
— Nec portae inferi . . .
A zárt kapu föltárult sarkaiban és
a kiéhezett nép vad mohósággal
vetette magát az élet garmadáira.
Csak Szahib, az örök fakir állt szem
közt az idegennel, ki kegyteljesen
tárta fölé karjait és lelketrázólag
kiáltotta:
— Elkésett bűne a múlt száza
doknak, térj vissza őseidhez. Az én
Uram mondotta, hogy porból lettél
és porrá leszel.
Az örök fakir szelid mosolygással
hanyatlott a föld porába, hogy viszszatérjen őseihez.
Más Isten, az igaz Isten hite ter
jed Indiában és az öreg fakir porai
rég összekeveredtek a föld igaz
rögével.
Miatyánk . . . . imádkozzatok ti,
fakirok unokái. Miatyánk. . . .
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Szent Antal ügyei.
Szent Antal Kassán.
„A z ember ellenállhat a
világosságnak, ellenállhat a
hatalomnak, ellenállhat a
nagyságnak, a dicsőségnek;
— de a jóságnak és szere
tetnek nem á llha t ellen."
D up a n lo u p

Mélyen tisztelt Tanács ! A katholiczizmus üldözése Francziaországban megszomorit, gondolkodóba ejt
és nagyon sokra megtanít minket.
Ez a tisztán katholíkus ország, mert
hiszen elenyésző kisebbségben van
nak más vallásuak, mintha fejét vesz
tette volna, mintha vaksággal meg
volna verve, mintha önkényt saját
romlását és pusztulását akarná elő
idézni, az Egyház támaszait kezdi
aláaknázni, saját fiait és leányait teszi
hontalanná és a saját népét fosztja
meg vigasztalóitól, ápolóitól, tanítói
tól, gondozóitól akkor, a mikor a
szerzetesrendeket üldözi és azok tag
jait országából száműzi. Ez megszomorithat minden józanul gondol
kodó és becsületesen érző embert,
a kiben a hálának utolsó szikrája
még nem halt ki. Gondolkodóba ejt
és az okok kifürkészésére sarkal min
ket, miért uralkodhatik egy vallás
talan, istentelen, erkölcsileg romlott
töredék a vallásos, istenfélő, becsü
letes tömeg felett. Soknak vélemé
nye szerint azért, mert társadalmilag
nem szervezkedtek a katholikusok,
mert bízva nagy számukban, ellen
ségeik együttes szerves működésére
ügyet sem vetettek, vallásos meg
győződésüket a közűgyekben nem
érvényesítették és a szabadkőműve
sek haza és Isten ellenes üzelmeinek gátat nem vetettek. Ebből azon
ban tanulhatunk nagyon sokat. Leg
először, hogy ne csak a templom
szűk határai között szerezzünk érvényt
Jézus igazságainak, hanem a társa
dalmi életben valljunk nyíltan szint,
ne szégyeljűk vallásos elveinket a
vallástalanokkal szemben hangoz
tatni, ragaszkodjunk szívvel-lélekkel
ahhoz az egyházhoz, a mely böl
csőnktől a sírunkig vezet, oltalmaz
és vígasztal. Másodszor ne bizakod
junk el, hogy túlsúlyban vagyunk
más felekezetüekkel szemben és ne
engedjük magunkat megtéveszteni
azzal, ha a katholíkus Egyház befo
lyásáról, hatalmáról dicshimnuszokat
zengedeznek; lídérczfényt tartanak
szemeink előtt, a melyet követve
romlásunkat, ki nem kerűlhetnők,
kárörömüknek pedig tápot nyujtunk.
Kötelességeink hű teljesítése mellett.
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igyekezzünk arra, hogy méltó gyer
mekei legyünk Egyházunknak.
Harmadszor pedig ne feledkez
zünk meg arról, mi tette a katholikus Egyházat hatalmassá, elterjedetté. Az t. i. hogy jóságával és
szeretetével ezen két biztos legyőz
hetetlen fegyverével küzdött a munka,
a vigasztalás és ápolás terén. Igen
helyesen jegyezte meg Dupanloup
franczia iró : „Az ember ellenállhat
a világosságnak, ellenállhat a hata
lomnak, ellenállhat a nagyságnak, a
dicsőségnek; — de a jóságnak és
szeretetnek nem állhat ellen." Ezzel
a két eszközével odaférkőzött az
egyház az emberiség szivéhez, a
társadalom sebeit gyógyitgatja, az
ellentéteket ügyes kézzel egyenlitgeti, megnyugtató, békéltető mennyei
igazságaival az emberi nem jólété
nek és boldogságának legfőbb és
legmegbízhatóbb eló'mozditója. Jó
sággal és szeretettel inti a földhöz
ragadt szegényt, hogy sanyarú éle
tének, fáradságainak, küzdelmeinek,
nélkülözéseinek jutalmát a túlvilágon
nyeri el. Ne zúgolódjék, ne essék
kétségbe, hanem küzdjön kitartóan,
munká kodjék Istenért és bizva bíz
zon az Istenben. Jóságra és szeretetre tanítja az Egyház a jobbmóduakat, a kiknek az Ur Isten a
javakból többet juttatott, hogy sies
senek nélkülöző, szűkölködő fele
barátaik segítségére, segítsék az Isteni
Gondviselés által a görnyedők vállaira rendelt kereszt viselését, vi
gasztaló szavaikkal cseppegtessenek
gyógyirt a szenvedők sziveibe és a
nyomorúság által kifacsart könnye
ket törüljék le gondos, jótékony
kezükkel, mert a jó tett már magá
ban birja jutalmát. Íme mélyen tisz
telt Tanács, ez fejti meg azt, miért
terjed oly csodálatos módon a szent
Antal intézménye mindenütt a mai
önző, érdekhajhászó korban. A titka
ennek, mert ezen intézmény alapját
képezi a jóság és szeretet, ezekből
a bő forrásokból merit az adakozók
nagy serege és innen táplálkozik a
szegények nagy tömege, ez az in
tézmény, adakozni, segíteni feltűnés
nélkül, ismeretlenül és segélyben
részesülni rimánkodás, koldulás nél
kül. Mig ez a két jellemvonása meg
lesz a mi intézményünknek, mig a
jóság és szeretet fogja jellemezni a
mélyen tisztelt Tanács tagjait, addig
intézményünk Isten dicsőségére és
szent Antal tiszteletére föl is fog
virulni és kimondhatatlan sok áldás
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bán fogja részesíteni a társadalmat.
Április havában be
vételünk volt:
1554 K. 12 fii.
kiadásunk pedig:
1088 „ 85 „
465 K. 25 fii.
E hó folyamán széjjel osztottunk
2598 darab kenyeret, 3880'/.) kilo
súlyban 1021 K. 65 fillér értékben.
A szegények lajstromába bevet
tünk 6 uj szegényt, törültünk pe
dig 4-et.
A szegények jelenlegi létszáma:
320.
Kassán, 1903. május 15-én.
Kiss József,
iga zg a tó .

A szó indítson, a példa vonzzon.

Két nemzetiségű nép, magyar és
német s az Ég két gyermeke: a
vallásos buzgóság és a művészet
testvérisűlt Szülök község egyik filiájában. Emlékmajorban, szent Antal
ünnepén. Isten imádására és szent
Antal tisztelésére. — A buzgóság
Széchenyi István grófot, Kálmáncsa
és Emlékmajor urát késztette arra,
hogy Emlékmajorban gyönyörű em
léket állítson szent Antal tiszteletére.
A művészet is megtette a magáét s
most rendkívül ízléses, művészi és
áhítatra keltő szent Antal szobor,
remek román stílü építménybe il
lesztve, kedves parkocska közepén,
tetején kis haranggal hívja áhítatra
és imára a puszta népét. A megáldás ünnepsége junius hó 13-án
történt; erre a napra munkaszűnetet rendelt a nemes gróf, sőt húst
is osztatott ki a cselédség között.
Szulokból, melynek filiálísa Emlék
major, körmenettel vonult át a hívők
nagy serege, mig Kálmáncsa és
Emlékmajor népe szintúgy a hatá
ron várta szomszédjait; megható
jelenet volt, midőn a két sereg,
egyik németül, másik magyarul,
mindkettő a maga anyanyelvén, de
egy szívvel, egy lélekkel zengedezve,
a határon találkozott s egyesülve
vonult az ünnepség színhelyére, a
hová délután 3 órakor egybegyűl
tek az alapító kegyuronkívül; ennek
édesanyja, néhai idősb Széchenyi
Imre gróf özvegye, továbbá Széchenyi
Péter gróf, Széchenyi Géza gróf és
neje, azután Hunyady László gróf
és végül Schílhán Gyula intéző, a
ki az ünnepség és a hely külső,
mondhatni remek díszéről gondos
kodott ,s a környék, három falu
intelligencziája és köznépe. Reiner
Gyula apát, szuloki esperes-plébá-
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nos, megáldotta az egyház szertar
tásai szerint az emlékművet, azután
beszédet tartott, melyben megismer
tetvén az ünnepelt szent életét és
jellemét, ennek kapcsán az élet kü
lönféle keresztjeiről: a szegénység,
az üldöztetés, a betegségek és fáj
dalmak keresztjéről szólott. A beszéd
belső hatása külsőleg is nyilvánult:
megcsillant a könny a hallgatók sze
mében, föl-föl hangzott a zokogás
ajkukról. Ezután Schnekker Frigyes,
Gőbel Károly szuloki tanítók és
Kollarik Kálmán káplán igen szép
éneket adtak elő terczettben, külön
ez alkalomra irt szöveggel; végül
imádság és á nép éneke zárta be
a lélekemelő ünnepség egyházi ré
szét. Ekkor a nemes grófné szép
emlékképekkel, érmekkel és füzetkékkel ajándékozta meg a szereplő
ket és a, puszta lakóit; majd megdődött a népmulatság, melynek kez
detét a grófi vendégek is érdeklődve
nézték. A szó indítson, a példa
vonzzon!
Tudósítások.

Veszprém. Szent Antal napját nagy
fénynyel tartották meg a Ferenczrendiek templomában. Zsúfolásig
megtelt a templom szent Antal tisz
telőivel, hol a ragyogó ékességgel
ujonan restaurált szent Antal oltár
nál Varga Márk atya, a szent Antal
imaegyesület igazgatója, feher ruhás
leánykáktól környezve végezte eme
ünnep legmeghatóbb szertartását,
szent Antal liliomainak szentelését.
Az ünnepélyes szent misét és szent
beszédet szintén ő végezte. E he1' ütt nyugtázza az egyesület igaz
gatója azon kegyes adakozók kegy
adományát, a kik a múltkori kimu
tatás óta még hozzá járultak szent
Antal oltára restaurálási költségei
hez s így lehetővé tették, hogy e
szentnek ünnepén méltó díszben állt
a szent áldozat oltára.. A kegyes
adakozók: Gáspár Pál 40 fillér.
Vízügyei Ferenczné 40 fillér, Kiss
Julianna 6 korona, Sándor Jánosné
1 korona, N. N. 10 korona, Niemetz
Ágostonné 1 korona 60 fillér, N. N.
1 korona. Többen, kik magukat ne
vezni nem akarják 10 korona 10
fillér. Összesen 31 korona 50 fillér.
Előbbivel 67 korona 50 fillér. —
Isten fizesse meg nemeslelküségűket s imádkozzon érettük sz. Antal.
Osztopánban a plébániai templom
megnagyobbíttatását a hívek szám
arányának (2800) megfelelőleg, illető
leg annak stilszerü átalakittatását,
Viníss Fülöp ottani plébános megokadatolt kérvényére — a nagymélt.
vallás- és közokt. miniszter elren-

;

f
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delte. Az építkezését a legközelebb
már meg is kezdik. A templom szent
Antal tiszteletére lesz szentelve.
Tisza-Füred. Kis templomunkban
is lehetőleg fényesen megültük szent
Antal napját. Nagymise után kenye
ret kapott 22 család (60 kiló súly
ban). Minden hó közepén kapnak
kenyeret szegényeink, a múlt hóban
26 korona gyűlt össze szent Antal
perselyében.
Farsang Pál.
Hajmáskér. Szép ünnepük volt
vasárnap (junius 21-ikén) a hívek
nek, kiknek buzgósága és áldozatkészsége egy remek szent Antal
szobrot emelt a díszes templomban.
A megáldási szertartást, melyre a
szomszéd plébániák körmenetileg el
jöttek, Varga Márk szent Ferenczrendi atya végezte. A hívek itt tapasz
talható példás buzgósága dicsére
tére válik a jó lelkipásztornak!
Kérőszavak,
Székesfej érvár. Szent Antal buzgó
tisztelőinek imáiba ajánlom egy igen
fontos ügyemet. Kérésem meghall
gatása után, egy szent Antal szobrot
fogok felállítani egyik helységben
hálám jeléül. Es kilencz keddi ájtatosságot fogok tartani, valamint ki
lencz kedden szt. misét fogok mon
datni mindazokért,' a kik imáikkal
ezen ügyemet elősegítették.
Özv. Lüdvig Jánosné.
Szent Antalnak és tisztelőinek segítő
imáit kérik ; Egy anya (N— 6) javulá
sáért és nyomasztó helyzetük jobbrafordulásáért; F. István (Budapest)
állásért és tartós egészségért; Jancsó
Ernő föesperes, hogy Piski-telepen a
templom megnagyobbitásához segít
séget kapjon; B. M. (Székely-Udvar
hely) teljes gyógyulásért; B. E. (Székely-Udvarhely) a család egészségéért
D. J. (Székely-Udvarhely) gyógyulás
ért; D. M. (Székely-Udvarhely) három
óhaja teljesüléséért; D. J. (Selmeczbánya) jó sikerű államvizsgáért; mind
annyian kenyeret ígérnek a szegények
nek és nyilvános köszönetét szent
Antalnak.

Fohász.
Nézd szent Antal az én szivem :
Téged követnélek hívén!
Vezéreld üdvös vágyaim,
A szent áhitat szárnyain.
Mi kérünk anyagi segélyt
És te, dicső szent Antalunk,
Meghálálhatlan jósággal
Lelkileg is segitsz rajtunk.
Kimondhatlan a nagy szükség;
Csak meghallgatást nyerj nekem,
Úgy, remélem, enyhíthetek
Aíinden nagyobb szükségeken.
Schultz Vilmos.
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Hálaszavak.
B. Fogadásomhoz hiven ez utón
mondok köszönetét páduai szent Antal
nak, hogy kínos álmatlanságomtól
csodálatosképen megszabadított. Szol
gáljon eme ujabb jótéteménjre buzdí
tásul a sokféle bajban sínylődő emberi
ségnek, hogy ne szűnjenek meg ki
tartóan könyörögni szent Antal segít
ségéért. P. A.
Budapest. Többbek nevében mon
dok köszönetét ígéretemhez hiven a
jó. páduai szent Antalnak, a kinek
mérhetetlen hálával tartozik az egész
emberiség.
Többek nevében írom ezeket a
sorokat, olyanok nevében, a kik már
az iskola padjaiban érezhették Isten
kegyelmét az ő szentjének közben
járása által.
Hányszor hallgatott meg bennünket!
Hány nehéz vizsgálaton segített át
év végén és év közben!
Most elérkeztünk a legutolsó pontra,
a hol nem elég a szorgalom és a
tudás, a hol sok véletlen állhat utunkba.
De mi, egynehányan, nyugodt biza
lommal léptünk az érettségi vizsgálatok
elé, mert imádkoztunk — egymásért a
jó szent Antalhoz. S ő megsegített. . .
Hála és dicséret nevének, imádás az
ő Atyjának mindörökkön örökké. K. Gy.
Szent Antalnak hálát mondanak : S. F.
Gyepüfűzes) egy meghallgattatásért;
ancsó Érné főesperes, hogy P.Kalánon templomot építhetett; Sza!mási Kőmives János (Ságh) sokszoros
megsegítésért; Worlícek F ríp e s (Po
zsony) jeles érettségi vizsgáért; P. R.
kántortanitó (Csík-Csatószeg) egy nagy
kegyelemért; D. J. (Selraeczbánya)
felgyógyulásáért; V. D. (Borsod-Iváníca)
egészségét és hangját hogy visszanyerje;
L. M. í(Budapest) jó sikerű szigorlat
ért; H. f. (—) szerencsés szülésért;
mindannyian kenyeret áldoztak a sze
gények táplálására.

Adakozások.
Szent Antal kenyerére hálából juníus
hóban hozzánk küldtek; Bányainé
1 K ; Benkovics András 1 K ; Boross
György 6 K ; Farkas János 2 K ; Far
kas Jánosné 20 K ; Ginovszky Aranka
1-60 K ; Horváth Zoltán 2 K ; Hucskó
Mihály 1 K ; Juhász János (Cleveland)
2*95 K ; Kendovits Czeczilía 1 K ;
Kiss István 2 K ; K. M. (Budapest)
44*20 K ; Medovarszky Mihály 5 K ;
N. N. (Alsó-Fernezely) 2 K ; N. N.
(Budapest) 5 K ; Simon Ferencz 4 K ;
Simsa A. 2 K ; Szegi Imréné 2 K ;
Vasas Dezső 2 K ; Vargáné 1 K ;
Yiglásné 2 K ; Zakariás István 5 K ;
Összesen: 114 korona 75 fillér. Az
adakozók rendelkezéséhez képest szét
osztottuk.
A páduai bazilika mellé épített kápol
nánkra küldtek ; Benkovíts András 1
és Medovarszky Mihály 5 koronát.

A szerkesztőség kérése.
Olvasóinkat megkérjük, hogy ne
künk tudósításokat küldjenek a váro
sukban észlelhető szent Antal tisz
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teletről és a perselyekről. Ha a helyi
lapokban közlemények jelennek meg
ily dolgokról, legyenek szívesek ab
ból a lapból egy példányt nekünk
elküldeni. .

Jézus és az imádkozok.
Bágyadt féllioiiiálybaii, hideg ős?i estén
Karcsii láiigii iiiétses köré gyiilekezvéii,
Iniáilkoztal .léziis és a tanítványok
Fel n Úrhoz szállott Inizgó iiiiádságiik,,
Már a test ellaiikadt a iiapi inniikátiil, . .
x\gg és ifjú szeme lassanként lezárni
S még csak Chil és Jézus viri'aszták az éjét.
— „Nézd mester a többi mind álomba niéljedt!
Áhilatos sziífink kedves az Istennek,
l i imádkozunk csak, ők már szenderegnek!“
lyan ra nezve.
„Hogyha imádkoztál, hogy vehetted észre?"
P. L.

Napontai elmélkedések
Szent Antal szellemében.
Hatodik nap.
A z önmegtagadás szeretetéróí.
„Ne kövesd szived kívánságát,
ha azt meg is tehetned."
Sír. 6. 2

Ferdinánd sokáig boldognak és
megelégedettnek érezte magát a
coimbrai zárdában. Néha-néha
ellátogattak ide a közeli Szent
Ferencz-rend szerzetesei, hogy
fogadalmukhoz hiven alamizsnát
gyűjtsenek. Ferdinánd már régóta
csodálta ezen istenfélő ferenczesek
szegénységét, alázatosságát és szeretetét. A midőn egyszer ismét
eljöttek, félrehivta őket és így
szólt hozzájuk; „Szeretett testvé
reim ! Régi idő óta táplálom azon
őszinte vágyat, hogy rendi ruhá
tokat fölölthessem, de csak az
esetben, ha megígéritek, hogy beöltöztetésem után a szaraczénok
országába fogtok küldeni, hogy
méltó legyek a szent vértanuk
kal véremet ontani s az ő dicső
ségük részesévé lenni!*'
Ő ugyanis egészében felismerte
a szerencsét, melyet azáltal érhet
el az ember, ha az igaz hitért
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életét áldozza fel és Jézusért halni
kész. Sőt a mint 1210-ben meg
látta a Toscanából való öt ferenczrendi szenzetes: Bernardus, Petrus,
Akkursius, Adjutus és Ottó —
csontjait, kik Marokkóban a mártirkoszorura tették magukat érde
mesekké, ettől kezdve szent vágy
fogta el a vértanuság utáii.
E vágyat növelte az a körül
mény, hogy a vértanuk csontjai
valóban rendkivüli módon a szent
keresztről nevezett apátságba ju 
tottak és ott a tömegesen oda
tóduló népnek nyilvános tiszte
letre voltak kitéve.
Ferdinánd tehát elbocsáttatását
kérte a rend főnökétől, mit az
nehéz szivvel meg is adott neki.
Bucsuzásakor egyik társa igy szólt
hozzá: „Eredj csak! Lehet, hogy
szentté léssz!“ Mire Ferdinánd
ezt felelte: „Ha egykor csakugyan
meghallod, hogy azzá lettem, b i
zonyára dicsérni fogod az Urat 1“
így búcsúzott el 1220 junius
havában és a Szent Antalról ne
vezett ferencziek zárdájába lépett.
Elöljárója a Ferdinánd név helyett,
az ottani templom védőszentjé
nek, szent Antalnak a nevét adta
neki. Ettől kezdve Antal uj éle
tet élt az alázatosság, egyszerű
ség és szent önmegtagadás gya
korlásában.
Ezt az uj életpályát szent Antal
tulajdonképpeni, s Isten által
különösen kijelölt hivatásának te
kintette, a mely elősegíti üdvös
sége elnyerését.
A szent rendalapitó szellemébe
mind mélyebben és mélyebben ha
tolt bele s mind jobban előkészült
az oly forrón óhajtott vértanuságra, m it a hitetlenek között el
érni remélt.
*

A XVII. század elején Ziran
Ferencz olasz minorita-barát (szü
letett Sardinia szigetén a XVI.
században), Afrikába érkezett. Kí
séretében volt Aquarian Mátyás
testvér, kit III. Fülöp spanyol ki(1598— 1621) követségbe küldött
a coucoi kabyl-főnökhöz.
Útjában Ziran megállapodott
Algierban, hogy a rabszolgaság

ban sínylődő Serra Ferencz test
vért kiváltsa. Ez megtörténvén,
tovább folytatta útját Couco felé, a
honnan ismét hazatartott Madridba,
de nem ért egész odáig. Mert
hazautaztában 1602 január 1-én a
földközi-tenger partján elfogták.
Nyakára súlyos lánczot vertek,
arczul köpdösték, ütötték és hátra
kötött kézzel hajtották Algírba, a
hová január 10-én meg is érkez
tek vele. Ott a pasa tömlöczbe
csukatta és halálbüntetés terhe
alatt megtiltotta, hogy őt a ke
resztények meglátogassák.
A tilalom ellenére Serra Ferencz
elhatározta, hogy megszabaditóját
nem fogja elhagyni. M indjárt az
nap, pénteken, midőn a mórok
egytől egyig az imaházban vol
tak összegyülekezve, halálmeg
vetéssel hatolt a börtönbe s tud
tára adta a fogoly lelkésznek,
hogy utolsó órája közeleg. „E le
venen akarnák megégetni", —
tette hozzá mély megindulással.
Ziran apostoli hősiességgel fe
lelt: „Ily kegyre nem vagyok ér
demes. Ha azonban a fölséges
Isten irgalma mégis részesítene
benne, szerencsémnek fogom tar
tani, hogy Jézusért a lángok mar
taléka lehetek."
Gyorsan tovaszállt az idő, me
lyet a mórok az imaházban tö l
töttek, Serra tehát hamar búcsút
vett jótevőjétől. A következő pén
teki napon ugyanazon órában is
mét rnegjelent nála. Könnyes sze=
mekkel értesité Zirant: „Holnap
haladéktalanul végeznek veled,
még pedig a legborzalmasabb
módon, a mit csak kigondolni
lehet.
„A dja Isten, válaszolá Ziran
szent halálmegvetéssel, — hogy
az én elköltözésem felnyissa a
muzulmánok szemeit s a hitre
vezesse ő ke t! Ámde szeretném,
ha előbb egy papnak meggyón
hatnám vétkeimet, hogy a meg
szentelő malasztban halhassak
meg.“
Szerra kénytelen volt tudtára
adni, hogy — sajnos! — egy pap
sem juthat el hozzá. Mire a hős
megnyugodva Isten akaratában
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ily szavakra fakadt: „A sziveket
vizsgáló Isten az én jöakaratoinat
cselekedet gyanánt fogja elfo
gadni!» — Az egész éjét ihiádkozással töltötte, hogy Istentől a
kitartás kegyelmét halála perczéig
kikönyöröghesse.
1603 január l8-án, szombaton
olvasták fel előtte a halálos Íté
letet. Eleven megnyuzatásról szólt
az. Ziran férfias állhatatossággal
hallgatta végig az ítéletet, majd
igy kiáltott fe l: „Dicsőség Isten
nők az ő irgalmáért, hogy Fiának
méltatlan szolgáját ily nagy kegy
ben részesíti!“
„Nem menekülhetsz meg a ha
láltól, — jegyezték meg a pasa
küldöttei, — térj át Mohamed
vallására s az esetben egy tisz
teletet parancsoló állás van szá
modra biztosítva."
Ziran felháborodva utasította
vissza az ajánlatot és élete utolsó
pillanatait inkább arra iparkodott
felhasználni, hogy az őt környező
mórokat Jézusnak megnyerje.
A kivégzés órájában a hóhé
rok börtönébe léptek, levették
róla a szerzetesi öltönyt s he
lyébe fehér guny-ruhát huztak
reá. így aztán mindenek csúfjára
lánczra fűzve vezették őt a váro
son keresztül.
A menet élén kürtös haladt, ki
minden utczasarkon közhírré tette,
hogy: „A pasa parancsából azt a
keresztény papot elevenen kell
megnyársalni, mert a spanyol k i
rály és a coucoi fejedelem kémje
volt, azonfelül Algírban keresz
tény rabszolgákat lopott!" —
Ezalatt pedig a halálnak örven
dező lelkész azt a dicséneket
zengte, melyet a három zsidó ifjú
a lángok között hangoztatott:
„Dicsérjük az Urat, atyáink Iste
nét . . . dicsérjétek az Urat, ti,
az Ur teremtményei!"
A menet végre a Bab-Azounkapuhoz ért. Itt a vértanút ke
reszt alakú dorongokra kifeszitették és még egyszer felszólítot
ták a hitehagyásra. De ő rettent
hetetlen hősi bátorsággal felelt
n e k ik : „Keresztény vagyok s
mint ilyen, nem félek a haláltól,
mely az örök élet kapuit tárja

V. évfolyam.
fel előttem és rövid idő múlva
jutalm ul adja nekem Jézust, ki a
megpróbáltatás ez órájában erő
siti lelkemet. Megvetem a hazug
ságot és Mohamed törvényét,
mely a hazugságok atyjának müve.
Újból kérem az ég és föl urát,
hogy szemeiteket, miket maka
csul behunytok a világosság előtt,
felnyissa, benneteket az igaz hitre
térítsen és az egyházba vezérel
jen, melyen kivül nincs üdvös
ség.“

Uj találmány.

Karczolatok.

Nm. Zichy János gróf íőkertésze,
Ádámszky József oly keménységű
műkövet tud önteni, mely vetekszik
a márványnyal. A vallásában buzgó
kertész ezt a találmányát első sorban
az egyház fényének emelésére

A világ legkisebb egyeteme. Angol
alapítvány a Síera-Leona nevű gyar
mat Foara-Bey nevű fővárosában,
Afrika nyugati partján. Külsőleg úgy
fest, mintha csak közönséges falusi
iskola volna. Belsejében azonban
komoly tudományos élet pezseg. Öt
tanár tanít 19 tanítványt. Mi, magyar
katholíkusok egy csapásra húszszor
ennyit tudnánk alkotni, ha össze
fognánk és még sem teszszűk. Vájjon
mire várunk? Arra, hogy ifjaínkat
elnyelje a modern istentelenség.
Tompa meg van czáfolva! Ő irta
ugyanis a gólya-madárról zengett
szomorú költeményében, hogy a
gólyát megirigyelheti a magyar em
ber, mert annak két hazája van,
nekünk csak egyet adott a Teremtő
és az is pusztulób^n! De ma már
a magyarnak is két hazája van;
egyik itt a Duna-Tisza mentén, a
hol nincs maradás, a másik amott
az Oczeánon túl, Amerikában, a hol
nem leszen maradás!
Szellemes visszavágás. P. Roh J. t.
atya nagy szónok és tudós volt a
szó igazi értelmében. Ezenfelül az
élczesség is teljes nagy vénával
állott rendelkezésére. Ezt az erejét
különösen a vallás gunyolóíval sze
rette éreztetni, lesújtva közíbök elmé
jének megsemmisítő villámával. Egy
szer a marialaachi zárda felé balla
gott az erdőszélén könyvvel a kezé
ben. Itt néhány uracscsal találkozott,
kik közül az egyik a páter bosszan
tására így nyitotta fel gyűlölettől
csöpögő ajkát: „Itt nem lát az ember
csak jezsuitákat és disznókat." P.
Roh rögtön visszavágott. „Igazuk
van uraim: itt csakugyan nem látni
mást, mint jezsuitát és disznókat."
Mivelhogy pedig a mint látni méltóztatik, a jezsuita az én vagyok, önök
minden bizonynyal, csakis a másik
fajtához tartozhatnak." Bálvány nem
néz úgy elképedve, mint a hogy a
lefőzött uracsok összenéztek.
Korszerű pályázat. Méltóságos és
Főtísztelendő dr. István Vilmos
szombathelyi megyés-püspök ur a
folyó évi május hó 12-én kiadott s
az egyházmegyéje plébánáníáínak,
valamint az egyházmegyei tanítóegyesület elnökének megküldött V.
számú körlevelében papságának és
tanítóinak figyelmét az alkoholiz
mus veszélyeire felhívta és egyúttal
56 korona pályadíjat tűzött ki az
egyházmegyei tanítóknak oly mun

Ezután érős lélekkel folytatta
az előbb megkezdett dicsének
zengését, mialatt a négy hóhér
neki esett. Kis késeikkel meg
tették az első vágásokat nyaka
bőrén s aztán tetőtől-talpig megnyuzták. — A borzalmas tett elvégeztetetett s a vértanú teste
immár semmi emberi formát nem
mutatott. De ő mindazonáltal elimádkozta a lorettói letenyét s
imádkozása közben semmi sem
látszott őt zavarni. Végre föltekintett a magasba és Így kiá l
tott fel: „Uram, kezeidbe aján
lom lelkemet!" — Ezzel meg
halt.
E pillanatban irtózatos szélvész
támadt, mely a hóhérokat s a
jelenvolt
mórokat menekvésre
késztette. Remegve jegyezték meg:
„Ez a pap valóban szent férfiú
volt, Istennek hü szolgája!"
Hasztalan iparkodtak a holt
test elégetésére összegyűjtött fa
hasábokat a kivégzés helyére czipelni, a vihar abban megakadá
lyozta őket. Csupán Serra test
vérnek sikerült két keresztény
társaságában a szent maradvá
nyokhoz közelíteni, ki azokat ke
resztény módon eltemette.
Midőn a mórok visszajöttek s
a holttestet nem találták helyén,
megelégedtek azzal, hogy a le
nyúzott bőrt szalmával kitömték
és Bab-Azoun kapujára kifüg
gesztették. De az orkán csak
hamar letépte onnan; mig végre
a keresztények magukhoz vették
s
győzhetetlen hitvalló erek
lyéje gyanánt tiszteletben meg
őrizték.
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ajánlja fel. Lélekre ható mintáját
készítette el a szeplőtelenül fogantatott Szűz lourdesi barlangjának,
Krisztus sziklasirjának, melyekből
most már utánzatot öntene kisebbnagyobb méretben olcsó árért.
Templomokba, zárdákba, kertekbe,
lakásokba egyformán elhelyezhetők
ezek. A barlang és a sir díszítésére
használt fü, virág és lombozat mind
preparált élő növény, mely fölötte
tartós. Készít azonfelül temetői és
sírkereszteket,
sírköveket virág
tartókat. Közelebbi
felvilágosítást és
költségvetést le
vélben! kérdésre
azonnal küld a
feltaláló. — Meg
rendeléseket kér
Ádámszky József
N.-Láng (Fehérm.)
czímen. Az érde
mes dolgot — már
mint a hazai ipar
ujabb haladását is
— melegen ajánl
juk olvasóink be
cses figyelmébe.
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31C
kálat elkészítésére, melyben mód
szertanilag kidolgoztassák azon tétel:
Hogyan kell helyesebben tárgyalni
a népiskolákban az alkoholizmussal
járó veszélyeket ? A pályázók mű
veiket folyó évi junius hó 31-ig
küldjék Sárvárra, Barabás György
elnöknek. A dijat nyert mű Szom
bathelyen, szeptember 15-én tar
tandó közgyűlésen fel fog olvastatni
és az egyesület Értesítőjében közzététetni.
Megvilágítás. A fényképész jó mű
helye felülről, kell, hogy kapja a
világítást. Ebben a „felső világosság"-

V. évfolyam.
életnek a végén, mely Krisztus nélkül
töltődött e l!“

ban minden tárgy plasztikusan és
tisztán a maga valóságában látszik.
Épp így az igaz keresztény ember
is, kinek szive az isteni Mester mű
helye, rászorul az égből eredő
bölcseségre, melyet a világosság
Atyja ad neki. Ebben a megvilágí
tásban elhomályosul a tévelyeg
bolygó tüze és tisztán meglátszik,
mi szolgál a majdani szentség biz
tosítására!
„Hol a pokol?" Ezt kérdezte a
minap valaki gúnyosan egy ferenczrendi atyától, a ki röviden így felelt
a kérdezőnek: „Ott van minden

eddig utolérhetetlen
szer, mely az ősz haj
nak néhány nap alatt
visszaadja e r e d e t i
s z í n é t és f é n y é t ,
megszünteti a korpa
képződést és hajkihullást, nem festőszer, nem piszkit,
lemosni nem lehet. Negyedlitéres üveg ára 3 korona.
Fülöp György-nél Budapest, Baross-utcza 15. sz. és Török
József gyógyszertárában, Királj^-utcza 12.

Hajfiatalitó

Páratlan a maga nemében a Müller
Albert ur (Budapest, V., Vadász-uícza
42. H. O. szám) által feltalált kettős
villamos delejes kereszt R. B. 8&967.
szám, mely nemcsak az emberi szen
vedéseknek legnagyobb részét szünteti
meg, de jótékonyan hat az egészséges
szervezetre is, mert az esetleg fellépő
káros tüneményeknek elejét veszi. T öb 
bek között igen hatásos gyógyeszköz
az általános gyöngeségnél és reszketésnél, amint ezt Werner József ur
(Nasic Slavonia) Müller Albert úrhoz
intézett elismerő levelében hálálkodva
elismeri.

1890-ben a legnagyobb áll. éremmel kitüntetYe,

H O N IG FR IG YES
gözüzemre berendezett harang- és érczöntöde

ARAD, R ákó czy-u tcza II—2 8.
Ajánlja több évi jótállás és ked
vező fizetési feltételek mellett sa
já t találmányu cs. és kir. szaba
dalmazott harangjait, melyeknek
előnye a más szerkezetű harangok
kal szemben az, hogy 3 5 < > /o sulyés árm egtakarítás mellett is —
erősebb és kellemosebb zengésU
hangjuk van. — Forgatható vasfel
szereléseit és vashaning-áll ványait,

HIRDETMÉNY
N e w -Y o rk és Londonban nem k ím é lték meg az európai száraz
fö ld e t sem és azért e g y n a g y ezü stáru gyár in d ítta tv a érezte magát,
ho g y az egész,készletet csak a munkaerŐegy k á rp ó tlá s a k is e lle
nében eladja. En fö l v a g y o k hatalm azva ezen megbízást te lje sí
teni, m ié rt is csupán 6 f r t . 60k ré rtk ü ld ö m a következő tá rg y a k a t:
6 drb igen fin o m asztali kés v a ló d i angol pengével
6 „ am erikai szab. ezüst v illa egy darabból
6 „ „
„
„
evőkanál
12 „
„
„
„
kávéskanál
1 ,
„
„
„
levesm ero
1 „
„
„
„
tejm ero
6 „ angol V ik tó ria alsótálcza
6 „ hatásos asztali g y e rty a ta rtó
1 „ teaszürő
1 „ ig e n fino m csukorszóró
42 drb összesen csak 6 fr t. 60 k r.
Ezen 42 tá rg y előbb 40 frtb a k e rü lt és m ost csak 6 frt. 60 k r.
m in im á lis áron kapható. Az am erikai szab. ezüst egy k iv ü l-b e lü l
fe h é r fém , m e ly ezüst színét 25 esztendeig is m á g ta rtja , am iért
jó tá lló k . A nnak bizonyságául, h o g y ezen hirdetés

Aiapittatott 1840.

melyeknek alkalmazásával alegnagyobb harangok is lódíthatok
a nélkül, hogy a tornyot meg
ingatnák. Régi harangoknak fo r
gatható vasszerelésre való á ta la -

Kitasát, repedt harangoknak újraöntését, vagy uj harangokkal
való becserélését, a legolcsóbb árak és kedvező fize
tési feltételek mellett. Költségvetések és kópes árlapok
kívánatra bérmentve küldetnek.

nem csalás,
I kötelezem magam b á rkinek, k in e k az á ru nem tetszik, á pénzt
^ visszaadni. Senki se mulaszsza el ezt a kedvező alkalm at, hogy
ezen díszes g a rn itú rá t megszerezze, m e ly g y ö n y ö rű

nász- és alkalmi ajándék,
' továbbá m ind en jo b b háztartásban kiválóan alkalm as. Egyese g yedül kapható

HIRSCHBERG A.=nál
szab. am erikai ezüstkiviteli áruház

{

Bécs, !1., Rembrandstrasse 19. A . sz.

•'‘ f

T e le f o n 1 5 4 9 8 .
Szétküldés vidékre utánvéttel vagy
az ősszeg előzetes beküldése ellené
ben. — Tisztitópor hozzá 10 kr. Valódi
csak az oldalt látható védjegygyei
(egészségi fém ).— Kivonat az elismerő

/

Kettős elektromágneses kereszt
gyógyít és fe lű d it kezesség m ellett.
E készülék gyógyít és segit
hideg kstek
lábak, a osu;,
köszvény. Ischias, bajaiban;
fej-, fül- és fogfájásnál: a
influenzában s a velejáró hátmigrén, neuralgia, vértolulás,
fájásoknál; különösenIdeqbánSíipkór, szédülés, a fülzugás
_
_
nagyothalíás, a szívverés,
talmaknál s a velők Já
szivgörosök,asztmatikusrohamatlanság bajaiban; a renmok gyomoroörcsök s egyébb p B
detien vérkeringés bajaiban a
gcrosök, az étvágytalanság, a ^
öOaDi.
gojj más oly bajban, s
melynek a normális orvosi kezelés s z e r i n t villam os áram a .^ < to ito szere
E készüléknek tagadhatatlan előnye az, hogy nemcsak idoről-idóre, de
állandóan jótékony villam os áramot áradoztat szét a testben s m i g egyfelől
szinte bámulatos sikerrel gyógyít, másfelől a legháládatosabb óvószer az
emberi szervezetet megrohanó betegségek ellen.
N ag-y f ig y e le m r e m é lt ó az a k ö r ü lm é n y , h o g y h ú s z é v e s b e te g 
s é g ie k e t te lje s e n m e g g y ó g y í t o t t . A z ir o d á m b a n lé v ő e lis m e r é 
s e k é s b iz o n y í t v á n y o k , a m e ly e k a v i l á g m in d e n r é s z é b ő l h á 
lá s a n e m lé k e z n e k m e g t a lá lm á n y o m r ó l, m in d e n k o r n a ln d e n k i
á l t a l m e g t e k in t h e t ő k .

A kit legkésőbben 45 nap alatt nem gyógyít meg készülékem,
az visszalMpja a pénzé. A hol már minden ^ z ta la n volt,

hérem, tessék a készülékemé megpróbálni.

Nagy készU lék á r a 6 korona.
Oly betegségek ellen való, melyek 15 óvnél nem bossMbbak.
Kis k é szü lék á r a 4 korona.
Csak gyermekeknek s nagyon érzékeny nőknek v«l6, ,
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BUDAPEST, V. kér., Vadász-utcza 42
O. szám (Kálmán-utoza sarok.)
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V. évfolyam.

Páduai Szt. Antal

meliczukorkái
KClKltltt, liyÍIRa«IÍ« batásuan köhSgés, re
kedtség és minden hurutos bániahm ellen,
€gy doboz ára «0 niu'r.

Hazslinsziy István gyógyszerész
B u d a p e s t,

X .,

L ig e t-t é r

a.

Kavitató evóayszcrtiraktiait es droguattziefckbeit.

TAunnirnráVot templomok, városházak, kastélyok, islülüUjfUlű,R.dl kólák stb. részére a legújabb, leg
jobb rendszer után kitűnő szolid kivitelben készít

LIEBING

RICHARD

hites becsüs
1 9 ^ W IE N 9 7 .
Plébániáknak és egyházközségeknek .részletfizetésre
is szálútok. Költségvetesek díjtalanul.

PÉNZKÖLCSÖNT!
kis- és nagybirtokosoknak, kiknek'birtokait nagy kamatú
adósság terheli és ezt olcsó kamatos pénzzel akarja
kifizetni, avagy ha uj kölcsönt akar felvenni, oly pénzt
melyre csak Ho/g kamat fizetendő s mely kamattal a tőke
is törlesztve lesz, s adós bármikor felmondhat, a pénz
intézet azonban nem mondhat fel, kiknek oly pénzre
van szükségük, azok forduljanak bizalommal

^ a Hitel és Ingatlan Forgalmi irodához,
(beküldendő csakis te le k k ö n y v i és b irto k iv m á s o la t)

Budapest,

Alapillalolt 181S

K erep es i-u t

OrSZágOS üvegfestészet

Abplltaíoit 1878

W A L T H E R R G ID A

Vili., Zerge-utcza 13.
-E ze lő tt: FORGÓ és TÁ R SA , Füvészkert.
Budapest,

Készll stjikerü templomablakokal a legolcsóbb és legszolidabb kivllelben.
K«<z8lt mii«kaK<
Váezi főszékesesryház ré 
szére: 3 ablak. Mélt. g ró f
C sáky K. megyéspüspök u r
rendelése.
S zepes-csütörtökhelyi tem 
plom részére; 9 ablak. A
Műem lékek Orsz. B izottsá
gának rendelése.
B pesti karm elita-tem plom
részére: 24 ablak. F t Soós
Is tv á n u r rendelése.
E sztergom i Szent Annatem plom részére: 6 ablak.
F t.S ám ord Ignácz plébános
u r rendelése.
Sztankováni plébánia-tem 
plom részére: 20 ablak. Ft.
Pazurik M árton plébános
u r rendelése.
E sztergom i közközház ré 
szére: 3 ablak. Mélt. W althe r G yula kanonok u r
rendelése.
Csongrád-esanyi tem plom
részére: 7 ablak. Msgr.
V a rg a M ihály plébános uirendelése.
P ilis Szt-kereszti tem plom
részére: 7 ablak. Eggenh o ffe r u r rendelése.
Zboroi tem plom (Sárosm.'
részére; 17 ablak. Főt.
Vasskó József plébános u r
rendelese.
K ézdi-Vásárhelyi tem plom
(Erdély) részére; 3 ablak.
U j-hartyáni (Pestm.) tem 
plom részére: 4 ablak. Ft.
Nusspell Istvá n plébános
u r rendelése.
Beszterczebányai tem plom
részére: 2 nagy ablak.
Báttaszéki tem plom részére
37 ablak. Ngos H olndonner
Ferencz p. plébános ui
rendelése.

gyomorlikőrökkirálya!
Marschall-kesem
Ezen kitűnő gyomorlikőr füvek
és gyökerek kivonataiból van
előállítva, édeses „keserű," az
étvágyat hathatósan előmozditó ital.
A „ M a r s c h a l l - k e s e r ű '*
törvényesen védve van és csak
a készítőnél rendelhető meg.

Literes üveáje 1 forint 80 kr. postautánvét mellett.
Az összes költség: postadij,
láda és csomagolás ingyen.

Budapesten házhoz szállitva 1 forint 30 krajczár,
/A e g e n d e U s i

61. sz.

czitn;

Srauer [Riháiy Kőbánya
Óhcgy-utcza 6. szám.

Számos kitüntetés és elismerőlevél a szántott munkákról.
U<ijzoKk«l, mintákkal i t kSlt*<gv(t<s(kKtl dij a«IkOI ke$z>t3 <$eit $z»l(>á!v:.
Ovegfesfmény a templom legszebb ékessége I " 5 0 «

<5^ Iszákossá^
gyógyítható a ré góta k ip ró b á lt, specziális orvosi előírás szerint
készített szer áltat a Sasgyógytárból Lúgoson, mely még olyan sze
mélyeket is, kik évek óta a szeszes italok mértéktelen élvezetéhez
voltak szokva, ezen gonosz szenvedélyből teljesen kigyógyitott

S z á m ta la n h á la ir a t a g y ó g y u lt a k tó l.
Egy doboz 5 kor., egy dupla doboz, a v u lt ba jo kn á l 8 k o r. 80 fillé r.
Csak az összeg előleges beküldése m e lle tt k ü ld e tik b6rmentve a

S z e n t A n t a l h ív e i r é s z é re ;
és f o g s o r o k jótáMás mellett
iT± U J. V /
x i. JV tétetnek be, javíts sok olcsón
elvállaltatnak. — Vidékiek ré
szére a műfogak gyorsan készíttetnek.

M fT TT n fi- A Y

NO V Á K

M Á RTO N

,, S a s “ g y ó g y s z e r t á r által L ú g o s o n , 4 9 . s z .

régi, töbtszerösen kitüntetett fogmütermében

Yértes-féle sósborszesz minden házban szükséges.

IV ., Városház-utcza 3. sz. (volt Granátos-uteza).
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A já n lo m saját termésű, Kis-tétényi boraimat.
^/lo L. palaczk fehér pecsenyebor 1 kor. 20 filL
^/lo L.
„
vörös gyógybor 1 „ 20 fill.
Vidékre, legkevesebb 12 palaczk vételnél, cso
magolás, láda és vasúthoz küldésért dijat nem veszek.
Szőlőim az ismert Kis-tétényi szőlőhegy legjobb
déli és délnyugati fekvésében vannak, hol szakszerű,
pontos szüretelésen kezdve, boraimat személyesen
végzett feltétlen tiszta, megbízható kezelés mellett,
mind misebort is ajánlhatom!

SCHU STER GYULA
Budapest, VI. kerület, Andrássy- ut 61. szám.
Kapható továbbá több jónevfi fűszer- és csemege-kereskedésben.

V. évfolyam.

Első délmagyarországi

oltárépitészet, szobrászat és aranyozó miiintézet.
A la p it t a t o t t 1 8 9 0 -b e n .
V an szerencsém a nagyérdem ű közönségbecses tudom ására hozni, h o g y műterm em et
k ibővítette m , m elyben készítek iij oltárokat,
szószékeket, stáczióképeket vászonra és pléhre
festve és fából faragva dombor műben polichro*
niirozva művésziesen kidolgozva, vala m in t régi
oltárokat újból festek, márványozok és aranyozok.
Régi oltárképeket k ija v íto k és m egújítom . Uj
oltá rképe ket hírneves festőm űvészek közre
m űködésével h e lyre á llíto m . Jézus, M ária sziye
szobrait, Páduai Szent A n ta l szob rait fából
fa ra g va és po lich rom irozva.

Cm. 100
Kor. lOÓ’

110
Í20

120
140

130
1'0

140
174

150
194

Tarracottakömasszátiólpolichromirozva,
Cm.
Kor.

Sziíes figyelmébe
zsamát. Számtalan elismerő

hálairat
bizonyítja, hogy nélkülözhetíítlen házi
szerül fogadták szent Antal hivei
Gyomorbajoknál,
étvágytalanság,
vérszegénység, ide,'{es főfájás u. m.
reumatikus bántalmaknál, szóval
mindennemű betégségekben, úgy
belsőleg mint bedSrzsöléseknél k i
tűnő hatásúnak bizonyul.

100 120 140 150
72^ TOÖ T 2 Ö ” l 4 0

Olcsó árak

és pontos kiszolgálásról

gondoskodik az intézet .jó hírneve.

Na^y Nép. János,
Temesvár Józsefváros, Bonáz-utcza 6. sz. (saját Mzában.)

1 korsó ára használat utasítással 1.20 kot
Egyedül kapható

Hűbner Sőzsef „Vöröskereszt"
<r&R\fc VÉOVB*

gyógytárában, BAJÁN.

Első országos műfestészeti és iparművészeti intézet.

B M « t1 (is
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BÁTORY HIHÍLT miMész

Szabadka V II. ker.,{Erdő-utcza 66.
A főtiszt, papságnak bíboros
herczegprimás ő Eminentiája
67698. szám alatt és Tolnai
Festetich Tasziló gróf úr 6
nagyméltósága által ajánlva.
Az oktatást ő nagyméltósága
Császka Gy. kalocsai érsek
úr nagylelkű áldozatkészsége
folytán olaszországi műfestők
s műmárványozóktól nyertem.
Templomfestés stil szerint. Gips-,
márvány (stuco). — Oltárképek,
oltárépités és márványozások.—
Tervek, rajzok készítése, nagyítása.

O ltárképeket
megrendelésre elváJI^ok művészi kivitelben, bármennyi alakkal
2 40 m. magasság és 1-40 m. szélességben 70 frt.
1-80 m. magasság és 1'20 m. szélességben 40 frt.
0'83 m. magasság es 0-55 m. szélességben 20 frt.

Kívánatra bármilyen nagyságban, Jutányos áron.
Szegényebb egyházaknak 257o engedmény!
Elismerő nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtatnak

Á rje g y z é s J iív á iia t r a iiiin a e iik o T á d ijn iv n te s e n
k ü ld e tik -. — V id c J ir e 3 5
50 ü re g e s lá d á k ; a
f t t v a i'd ija t o d a és a z ü r e s Ü T -e g e lté rt -vissza l i z e t i a

KACSFURDO K Ú T V A L L Á L A T
• B t «_j E > pm IM '

Angster József és fia
K alo csa-érseki o rg o n a-é p itő k.

Orgona- és harmonium-gyár
P é c s e tt
K it arany, i (ziist i t i nagy milltiiititiii
íremmel kitaHtetoe.
Ajánljuk tóiünő hanga és erős szerkezein
crescendo orgonáinkat. — Kjllönösen a leg
újabb légnyomatu (pneumatkai) rendszer
szerint epult orgonákat, melyek a rend
kívül könnyű játékmód és reglstrálás mel
let még azon nagy eWnnyel bírnak, hogy
a templom nedvessége és az időjárás vi
szontagságai semmi befolyást nem gyako
rolnak rájuk.
C(gi«l)l)att l)iz«nyltja maveint jiiágát.
Dogy OxUtiinkből eddig *0» «i orgona
Kerttit KI.

Raktáron kitűnő hanga harmoniumok minden nagyságban. —
Mindennemű javításokat, hangolá
sokat ésátépítéseketolcsón vállalunk
Hfjcgyzíkct kiviitatra i«gyc« kaiAflnk.

Pázmáneum nyomda Budapest, V III. Mária-u. 11

•

Hiapiitateit

Budapest, 1903. julius 16.

\/.*®évfolyani.

20. szám.
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V A L L Á S -E R K Ö L C S I ÉS T Á R S A D A L M I K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I K É P E S F O L Y Ó IR A T

A

SZEGÉNYEK

KENYERÉNEK

H IR D E T É S É R E

ÉS

T E R JE S Z T É S É R E

Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. — Előfizetési ára egész esztendőre ^ korona.

ö Szentsége XIll. Leó pápa 1898. decz. 9-én apostoli áldását kfiidé a lapnak és olvasóinak.
JÉZUSNAK

KÖNYÖRÖGJ

BARÁTJA

ÉR ETTÜ N K

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

Ö Nagyméltóságáék
C S Á S Z K A GYÖRGY
kalocsai érsek úr

BUDAY ALADÁR

DESSEWFFY SÁNDOR
Csanádi m. pCspSk u r és

P. M É S ZÁ R O S K Á L M Á N O. F. iW.

F IR C Z A k G YULA
munkácsi gk. pfispSk úr
ajánlatával és áldásával

Ő méltóságáék
GUSZT.
erdélyi püspök úr

g r . m a j l At h

FÖMUNKATÁRS:

Sierkesjlóség é. p Í 7 » lN c | i| |.
klxlíhiwalal a

Gr . CSAKY KAHOLY
váczi m. püspök úr és

*> l” >-

DR. VÁRGSY G’i’U LA
sz.-fehérvári püspök úr
ajAnlatával és éldásával.

, 4 || ,| „ „ j|

Budapest, Mária-utca 11. »iím,

ö Emlnenczlája Vaszary Kolozs bibornok herczegprimás ájánlatával és áldásával.
Minden jo g fenntartva.

íReggel.
Oh jertek a reggelnek idején,
Szent buzgóságnak szárnyai.
Ragadjátok lelkünk a menny felé,
Hová úgy óhajt szállani!
A fényes nappalnak láttára
Heviilvén tisztelet s hálára.
H add buzogja k i a m it érez:
— Oh vigyétek j ó Istenéhez!

Estve.
Hálaadásnak szent oltáraként
Piros tűzben ég napnyugat;
O ltárrá váljatok m i sziveink,
S lobogjon hálalángotok!
Isten ! hű karjaid vezérlik
Az embert a nap lementéig,
S felette á ll az éj fekete
Szakán, angyalid őrizete.

M in t a világón szélyel áradott
A z élethintö napsugár:
Isten! jóságodnak malasztitól
Megteljesiilt a fö ld h a tá r!
J ó atyánk! h ii szerelmed látván,
A földön s a lelkek világán:
Keblünk, m int a patak megárad,
S kiöntjük néked hő há lá nka t!

Egy áldásteljes nappal újólag
Meghosszabbitád életünk.
Jóságodtól jö tt béke s öröm.
Tied hálánk, dicséretünk!
K it közülünk ba-bánat érc:
Ir t nyujtál szivének sebére.
Az árvák könnyeit te láttád,
Tudtad az özvegy sóhajtását.

Világosság hatalmas Istene,
K i a reggelnek ura vagy!
K i adsz a f öldnek fényt és harm atot:
Fényt s harm atot telkünknek a d j!
A halandó szem messze nem lát.
K üldd hozzánk a szent h it v ilá g á t!
S erénynek harmatja csillogjon
Lelkűnkben békés olajágon.

Csak benned bízunk hát az éjen is.
K i nappal jó atyánk valál;
Oh Isten, őrködjél eröielen
Tereintésidnek á ln iin á l!
Hadd nyugodjék meg lestünk kikünk,
S engedj békességben felkeliinnk!
Vagy ha eljösz értünk ez éjtii:
Add, hogy csendes halálunk Légyen !

..
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XIII. Leó súlyos beteg.

A munkások hálája.

Két hét óta az egész keresztény
világ szeme könnyben borultan
függ Rómán: szentséges atyánk
súlyos betegen gyötrődik kór
ágyán és felgyógyulásához semmi
reményt nem nyújtanak orvosai.

A Religió a következő levelet
kapta Rómából:
„XIII. Leó pápa sokféle érdemei
között egyik legnagyobb az, hogy
megindította az egyház akczióját az
anarchia sziklája felé ragadt társa
dalmi ügyek békés és üdvös elin
tézésének irányában. A „Rerum no
varum" pápai körlevél megvetette
az alapját annak, hogy X lll. Leót
a munkások pápájának lehessen ne
vezni s tiszteletét ezen a külön czimen lehessen átadni az utókornak.
A hol a keresztény munkásnép hitvalló egyesületekben szervezve ké
szen áll a katholíkus akcziókra, ott
az az eszme, hogy X lll. Leónak
mint a munkások pápájának emlékszobor állittassék, oly élénk vissz
hangra talált, hogy az indítvány
megtevése után alig múlt el egy
év és már le is tették az emlék
alapkövét a lateráni bazilika udva
rában. A szoborállitó bizottság élén
Ferrata bíboros áll, a ki megfelelő'
emlékbeszéd kíséretében szentelte
meg az emlékmű alapkövét nagy és
fényes társaság jelenlétében. A költ
séget a világ katholikus munkásai
és munkáspártfogói adják össze. Fel
tűnt az ünnepélyen a németországi
katholikusoknak a szó teljes értel
mében impozáns fellépése. Szerve
zetük nagyságának természetes fo
lyománya e nagyszabású fellépés.
T. i. a pápának Rampolla bíbornok
által tolmácsolt elismerő nyilatko
zata után a világ különféle részeiből
érkezett üdvözlő táviratok felolva
sása sorában feltűnt, hogy Német
országból egy-egy katholíkus munkásügyí központ, például Berlin,
Köln, Freíburg stb. egy-egy hadseregnyi munkás nevében szólva
dicsőítette XIII. Leót, a munkások
pápájának emlékezetét megörökítő
szobor alapkövénél. Vajha önöknél
Magyarországban is országszerte fel
karolná a papság a földmíves és
munkás nép katholíkus egyesületi
szervezését. Ez lenne a Regnum
Marianum felélesztésének igazán
alapvető művelete. Ki lesz a magyar
„munkás - püspök ?“ Munkás - pápa
már van“ .

Nagy szelleme vissza fog térni
Teremtőjéhez. De tiltja a könynyeket az ő rendkivüli hithűsége,
melylyel mondja: „Az öreg Pecci
meghal, de a pápa örökké
va ló !”
Betegségében — talán haldok
lásában — végtelen szép példák
nak egész sorát adja híveinek és
bámulatra ragadja az egyház elle
neit is. Bármikorra rendelte az
Isten imádandó szent akarata Leó,
helytartó-szolgájának utolsó órá
ját, mi hittel és bizalommal telje
sítsük herczegprimásunk paran
csát, me-lyet e hó 7-ikén kelt Xll.
számú körlevelében intézett hoz
zánk, mondván:
„Ismeretes mindenek előtt a
napilapokból, hogy dicsőségesen
uralkodó X Ill. Leó pápánk sú
lyos betegségben szenvedve, vég
órájához közeledni látszik. Imád
kozzunk tehát, hogy a minden
ható Isten tekintsen kegyesen ő
szentségére és adja vissza előbbi
egészségét. Ezen okból elrende
lem, hogy minden miséző (énekes
misékben is), megemlékező imát
mondjon a betegért, egyes szám
ban mondva az imát, — továbbá
a hitközségi vagy más testületi
misék után tegye ki a legméltóságosabb oltári Szentséget és
imádkozzék előtte együtt a hívek
kel 3 Miatyánkot és 3 Üdvözlégyet a súlyos beteg szentséges
atyáért!"
Imádkozzunk tehát hittel és bi
zalommal, teljes erőnkből! És
mondjuk utána: „A tyánk! le
gyen meg a te akaratod! Vigasz
tald meg a te bánkódó népe
d e t!"

A második félévre szóló elő
fizetést szíveskedjenek beküldeni!
Páduai Szent Antal Lapja félévre
2 korona.

V. évfolyam.

Elveszett holmik megkerülnek.
Történetűnt, színhelye Tournai.
Egyik magas állású egyházi sze
mélynek fizetési határnapja közele
dett, de a pénze hiányzott hozzá.
Egy bizonyos lelkészt küldött el
tehát D. úrhoz, hogy ott értékpa
pírokat zálogosítson el az ő részére.
A lelkészt nevezzük egyszerűen csak
Így és köszönjük meg neki, hogy
ezt a tanulságos történetet általa
megtudhattuk.
D. ur — gazdag és igen jámbor
ember — ugyanabban a városban
lakik. A mint megértette, hogy mi
járatban van nála a lelkész, meg
számlálta pénzkészletét és átadott
annak 6000 frankot az értékpapírok
ellenében. Négy darab ezres és
négy darab ötszázas volt a mit
átadott.
A lelkészünket jobban elfoglalta
a gyors siker fölött való öröm, sem
hogy a pénz jó elhelyezésére gon
dolt volna. Sietségében csak rövi
desen a kabátja belső zsebébe dugta
a banknótákat, legalább ő úgy hitte,
hogy oda dugta. Pedig lassan járj,
tovább érsz! Keze eltévesztette a
zsebet és az értékpapírok észrevét
lenül a kabát és felöltő közé csúsztak.
Elgondolható, mi történt ezután.
Az értékpapírok menetközben le
csúsztak és egymásután hullottak le
az útra.
Közben egy nő háza előtt ment
el, a kivel bizonyos üzleti ügyeket
kellett elintéznie. Belépett hát; mig
a nőt várta, elővigyázatosságból meg
akarta nézni értékpapírjait. Nem ta
lálta azokat sehol. Kereste a szo
bában, de eredménytelenül; kereste
az udvaron, — hiába.
Elképzelhető, mily nagy volt meg
döbbenése. Eleinte azt hitte, hogy
D. ur házában vesztette el az érték
papírokat.
Visszafelé sietett tehát a nélkül,
hogy az utón keresgélt volna. Már
messziről odakíáltott a kapusnak :
—
Hívja D. urat! Valamit a sza
lonban felejtettem, meg akarom ke
resni !
Az értékpapírokat azonban nem
találták meg a szalonban. A szo
morú valóságot nem lehetett többé
titkolni: az értékpapírok bizonyosan
elvesztek.
A lelkész szorultságában Páduai
Szent Antalhoz, a nagy csodatevő
höz fordult, a ki iránt mindig nagy

V. évfolyam.
bizalommal viseltetett. Öntudatlanul
kiáltott fel:
— Ha nem segitsz, többé semmi
jót nem mondok rólad.
Azután kérte D. urat, hogy küld
jön el valakit a pénz keresésére . . .
Leó, D. ur ügyes, hü szolgája
bejárta azt az utat, a melyen a lel
kész elhaladt, min
denütt kérdezős
ködött, de hiába.
Végre azután va
laki azt felelte,
hogy látott játszó
gyermekeket, a kik
papirosokat szed
tek össze a csator
nából és egy kis
kunyhót is meg
mutattak, a hol a
gyermekek lakhe
lye volna. Leó be
ment, hátha azok a
papírok az érték
papirosok lesznek.
Ő várakozásában
nem is csalódott.
A pénzt egyik gyer
mek ruhájában meg
is találtáL
Leó örömmel
vitte D. úrhoz az
értékpapírokat, a
melyek megszám
lálva éppen 4500
frankot adtak. Ez
tiz perez alatt tör
tént.
Hiányzott még
egy ezer frankos
és egy ötszáz fran
kos.
A lelkész köszö
netét mondott szent
Antalnak.
— Szép, hogy
4500 frankot viszszajuttattál, mondá,
de most már szerezd vissza a többit
is. Leó újra keresésre indult, de most
már hiábavaló volt minden kísérlet.
Csak úgy találomra futkosott ide-oda.
Ekkor csodálatos dolog történt.
Egy szűk utczácskában egy korcs
mába tért be Leó és hogy, hogy
nem, maga sem tudta miért, de
elbeszélte hasztalan keresgélését és
annak okát.
Szerencsés véletlen folytán éppen
akkor lépett a korcsmába egy sze
gény öreg ember, a ki elmondta,
hogy egy „papírdarabot" talált, a
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melynek nem veheti más hasznát,
minthogy pipára gyújtson vele.
Az a .papir az ötszáz frankos volt.
így hát már csak ezer frank hiány
zott.
Ilyenkor az ember nem vár cso
dára, hanem mindent megtesz, a mit
megtehet s Így bejelentették a rend-
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A szegényház felügyelője megle
petve kiáltott fel:
—
Hisz ez egy ezer frankos.
Siessen vele a rendőrségre!
A szegény ember s a felügyelő
oda mentek s a lelkész visszakapta
pénzét.
Megvolt hát mind a három pénz
összegnek a maga
története s ezt a
szerencsés lelkész
hitének köszönhet
te. A szegény, de
becsületes megta
lálók gazdag ju
talmat kaptak, de
a legnagyobb jutal
mat a lelkésznek
szent Antalban való
erős bizalma kapta.

Az aíolsó dolgok.
(A szent atyák irataiból.)

Nincs az az ön
tudatos ember a
világon, aki czél
nélkül munkálkod
nék. Sokszor tíz
szer is fölteszi
magában a kér
dést, mi lesz en
nek az eredménye,
mi lesz a gyümöl
cse? A gazda, a
mikor elveti a ma
got, már a rengő
arany kalászokat
látja lelki szemei
vel, a melyek meg
hozzák
munkája
bérét. Vájjon igy
teszünk-e lelki dol
gainkkal ? Bár igy
tennénk, akkor
/
/
/
/
!
/
/
/
másképp osztanók
X!1L Leó utolsó feloldozása.
be az életet s egy
perezre sem szűnnénk meg mun
őrhivatalba, hogy ezer frank elve
kálni azt az utat, a mely egyedül
szett.
— Oh, szent Antal, sóhajtozott alel- vezet az örök boldogság hazájába.
kész, szerezd vissza a maradékot is.
Ha minden tettünknek az utolsó
És csakugyan, a hátralévő ezer
dolgok megfontolása adná meg az
frank csodás módon meg is került.
irányt s ha többször elmélkednénk
e négy szó mély és örök értelmé
Egy szegény ember talált az utón
ről: h a lá l... Íté le t... p o k o l...
egy darab papirt, a melyet nagyon
menyország, akkor lelkünk mihamar
különösnek talált. — Elmenvén,
rendbe jönne számadásaival.
megmutatta leányának a papirt, a ki
mindjárt gondolta, hogy az érték
De vájjon érdemes-e ezekkel a
papír s tanácsolta atyjának, hogy
dolgokkal foglalkozni ? Érdemes!
mutassa meg a szegényház fel
Tagadják bár a kor emberei az
ügyelőjének.
utolsó dolgok jelentőségét, mi hisz-
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szűk, mert úgy hozza magával
az Isten igazságossága, hogy le
gyen a halál után az ítélet s meny
ország vagy pokol... A szent atyák
remegve gondoltak az utolsó dol
gokra, pedig az ő lelkűktől távol
volt minden szenny s mi még csak
nem is törődünk velők! De beszél
jenek a szent atyák, a kiknek sza
vai kell, hogy meglágyítsák szivün
ket, mert akkor mi hat reánk, ha az ő
üdvös intéseik lepattannak rólunk?
Szent Bernát Így figyelmeztet ben
nünket, az utolsó dolgokról irva:
„Repül az idő visszavonhatatlanul
s az esztelen nem veszi észre, hogy
mit veszt vele; Lehet haszontalanságokkal is eltölteni az időt — mond
ják egyesek. Lehet?! Azt az időt,
a melyet alkotód arra adott, hogy
bünbánatot tarts, hogy bocsánatot
nyerj, hogy szerezd meg a kegyel
met s hogy érdemeld meg a dicső
séget. Lehet akárhogy eltölteni az
id ő t? ! Azt az időt, a mely alatt
meg kellene engesztelned az Isten
irgalmasságát, a mely alatt igyekez
ned kellene, hogy egykor az an
gyalok társaságába juss, törekedned
kellene, hogy visszaszerezzed elvesz
tett örökségedet, föl kellene keltened
magadban a meggyengült akaratot s
megsiratnod elkövetett bűneidet.
Semmi sem hosszú — folytatja
tovább sz. Jeromos — a minek vége
van s az örökkévalósághoz viszo
nyítva minden idő rövid. Mi sem
becsesebb az időnél s mégis azt
tapasztaljuk, hogy ma, ez a legol
csóbb. Elmúlik az üdvösség napja
s mi nem törődünk vele, elvesztjük
a napot, a mely nem tér vissza
többé, pedig egy pillanat sem vész
el az időből úgy, mint a fejünkről
a hajszál.
Szent Ágoston hasonlóképpen ir:
Ha azt az egész kort átélted volna,
a mióta Adám a paradicsomból ki
lett űzve — egészen a mai napig,
bizonyára úgy vélekednél, hogy éle
ted nem volt hosszú, ha úgy elre
pült. Mennyi most ehhez képest az
emberi életkor ? Adj hozzá még
egy nehány évet s érd meg a leg
magasabb életkort, akkor is csak
rövid ideig élsz! Így bizony a te
utolsó napod nem lehet messze!
Készülj tehát rá, mert ahogy távo
zói ebből az életből, olyan lesz ju
talmad a jövő életben.
Szent Izidor is csak megerősíti
az előbb mondottakat, a mikor így
szól: Semmi sem mulandóbb az
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időnél s annak eseményeinél, a me
lyek mihamar eltűnnek. A csecsemő-,
a gyermek-, a serdülő- s az érett
férfikorban, valamint a késő öreg
korban is folyton változunk, hala
dunk és tudtunkon kivűl is a halál
küszöbéhez érünk. A ki — megfon
tolva az Isten örökkévalóságát, rö
vidnek s majd csak egy pontnak
tartja az emberi életet' — annak
mindig szeme előtt lebeg az enyé
szet s alázatos...
Szent ‘Hugó a kor legnagyobb
visszaélései közé számítja az oly
öreg ember megátalkodottságát, aki
már közel van a halálhoz s nem
borzad annak eljövetelétől. Hallja a
halál hírnökeinek szavát, de nem
hisz nekik. Három ilyen hírnöke van
a halálnak — folytatja tovább szt.
Hugó: a véletlen, a betegség s az
öregség. A véletlen kétes, a beteg
ség valószínű, az öregség pedig
biztos hírvivő. A véletlen megmu
tatja a lappangó, a betegség a meg
jelenő, az öregség pedig a már
küszöbön álló halált. — Kell tehát,
hogy a halál idejének bizonytalan
ságából félelem, a betegség súlyos
ságából fájdalom, az öregség tuda
tából pedig ne megátalkodottság,
hanem alázatosság származzék.
Nincs badarabb dolog annál
oktat még szent Cyprián — mint
a mikor az értelem nem törekszik
az üdvösség utján s a mikor az
öregségtől egész testében megtört
ember vesztébe rohan, a mikor már
szeme homályosodík, fűle nehezen
hall, haja hull, arcza sápadttá lesz,
fogai egymás után kihullanak, bőre
szárad) melle beesik s térde remeg.
Mindez megindítja az ember lelkét
s testünk rohamos pusztulását jelenti.
Gyönyörűen fejezik be a szent
atyák üdvös intéseit szQnt Bernát
szavai: Minden tettedben emlékezz
meg az utolsó dolgokról. A halál
tól való félelmet, a rettenetes ítélet
képét, az örök tüztől való rettegést
s a menyország boldogságát ne
űzd el szemed elől és szivedből. A
négy utolsó dolog pedig a halál,
ítélet, a pokol és a menyország. Mi
borzasztóbb a halálnál, mi rettene
tesebb az ítéletnél, mi elviselhetet
lenebb az örök tűznél s mi kelle
mesebb a dicsőségnél ?
Elmélkedj — kedves olvasó —
gondolkodj a szent atyák meggyőző
sorai felett, gondolj az utolsó dol
gokra addig is, még sorra kerülnek
egyenként.
Széman István.

V. évfolyam.

Alamizsna és szegények.
A szegény is gyakorolhatja az irgal
masság cselekedeteit.

Az olyan írgalmassági cseleke
deteket, melyek pénzbe kerülnek, a
szegény ember ugyan nem gyako
rolhatja, így nem osztogathat ala
mizsnát, nem alapíthat kórházakat
és mégis gyakorolhatja más téren
az irgalmasságot. így a szegényt
senki sem akadályozza abban, hogy
a szegénynek hajlékot adjon, az
idegennek vagy tévelygőnek utat
mutasson, egy pohár vizet nyújtson.
És ha már éppenséggel nem volna
alkalma hasonlót cselekedni, akkor
legalább hasonló jó szándékot keltsen
fel magában. Vagy talán Isten kevésbbé nagylelkű legyen a szegé
nyek irányában, a kik örömest gya
korolnák az irgalmasság cselekede
tét, ha volna módjuk hozzá, mint
azt XI. Lajos király egy szegény
földművessel szemben cselekedte ?
Ennek a szegény embernek volt egy
fekvősége az erdő közepén, hová a
király némi alkalommal szokott el
látogatni. A földműves észrevette,
hogy a király nagyon szereti a fehér
répát, azért azon gondolatra jött,
hogy elment a királyi udvarhoz és
hozott a királynak ajándékba egy
nagy fehér répát. A király elfogadta
a jószándéku ajándékot, megvendégeltette a földművest és átnyújtott
neki tekintélyes ajándékot. Egy udvaroncz neszét vette ennek és leg
szebb lovát ajándékozta a király
nak, azon erős hitben, hogy a király,
a ki a fehér répát oly nagylelkűen
fogadta, ezen értékesebb adományt
még fényesebben fogja megjutal
mazni. A király át is adatott neki
egy lepecsételt nagy csomagot. Az
udvaroncz a legnagyobb kíváncsi
sággal nyitotta fel a csomagot és
mit talált benne? Semmi egyebet,
mint a földműves fehér répáját. Csa
lódva sietett a királyhoz és jelen
tette neki, miképen jártak el, akár
tévedésből, akár irigységből a király
parancsa ellen. A király mosolyogva
válaszolt: ajándékodért, reményiem
tisztességesen ajándékoztalak meg,
miután ezen fehér répa száz ara
nyomba került.
A mint a király nem az ajándé
kot tekintette, hanem a szándékot, a
melylyel az adatott; éppen így Isten
is a szeretet és irgalmasság csfelekedeteínél nem a cselekedetet, hanem
a jó szándékot, akaratot és a szere-
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tetet tekinti és a szerint méri jutal
mát. Ezen mérték szerint jutalmazta
a farizeusokat alamizsnájokért, mivel
azt nem ő iránti szeretetből, hanem az
emberek dicsérete kedveért adták;
ellenben jutalmában részesíti a sze
gények jó szándékát, kik örömest
gyakorolnák a szeretet cselekede
teit, ha módjuk volna hozzá. Ilyen
végtelen Istennek jósága!
Isten bünteti a szegények iránti
kéményszivüséget.
A régi római köztársaságban a
polgárság csupán két osztályra osz
lott: az egyiket képezé a gazdag
földművesek osztálya, a másikat a
szegények, kik folytonosan éhséget
szenvedtek. Attalus király Pergamuszból ezen szegények javára nagy
összeg pénzt hagyományozott vég
rendeletében. A tanács azon volt,
hogy a pénzt a végrendelkező aka
ratához képest szétoszszák. Sokan
azonban a szegények látásától anynyira elundorodtak, hogy nem ta
lálták őket arra méltóknak, hogy a
szabad polgárok sorába felemeltes
senek. Ilyen volt a többi között az
ifjabb afrikai Szcipio, a ki az össze
gek felosztása ellen felemelte hatal
mas szavát. Azért elérte öt Isten
büntetése, mivel másnap reggel halva
találták ágyában.
A szegények iránti szeretet világos
jele az ájtatosságnak.
Róbert Francziaország királya a
tizenkettedik században, nagyon ájtatos ember volt, naponkint hall
gatta a szent misét, imádkozta a
zsolozsmát mint a papok, bőjtölt a
szerzetesek módjára és a nagyhét
ben aludt puszta földön. Hogy va
lódi volt ájtatossága, azt a szegé
nyek iránti szereteté bizonyítja. Zöld
csütörtökön, hogy kövesse Jézust,
háromszáz szegényt vendégelt meg,
kiszolgálta őket, imádkozva, meg
mosta lábukat és megajándékozta
őket pénzzel. Különben sokszor száz
szegényt is megvendégelt palotájá
ban. Tizenkét szegényt mindig tar
tott maga körül, a tizenkét apostol
emlékére, kirándulásai alkalmával
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ezen tizenkét szegény szamáron járt
előtte és dicsőité az urat; az isten
félő és jóságos királynak akkor sem
volt feddő szava, hogyha a szegé
nyek az arany rojtot levágták ruhá
járól. Azért megáldá őt Isten, a
gazdag burgundi tartományt vissza
szerzé koronájának, fia Henrik el
foglalta Tours városát és sok sze
rencsével harczolt az akadékoskodó
alattvalók ellen.
A szegények fogékonyabbak Isten
igéje iránt mint a gazdagok.
Szalézi Szent Ferencz annak da
czára, hogy működésében a leg
nagyobb buzgalmat fejtette ki, még
sem szeretett a városokban prédi
kálni, ellenben nagy öröme abban
telt, ha a falvakba kijárhatott és ott
taníthatta a szegény népet; azt ta
pasztalta ugyanis, hogy ezek annál
fogékonyabbak Isten igéjének be
fogadására, minél kevésbbé romlott
a szivök, nagyravágyás, gazdagság
és oly szenvedélyek által, melyek a
lelki vakság és gonoszság forrásai.
Örömest osztogatott alamizsnát ezen
szegény emberek között, részint sa
ját vagyonából, részint azon pén
zekből, melyeket hivei adtak neki a
szegények javára.
A szegények iránti szánalmat a gyer
mekekben szükséges felkelteni.
Paulai szent Vincze, később a
szegények oly nagy jótevője, már
gyermek korában szerette a szegé
nyeket. Midőn egykor egy zsák
lisztet kellett neki a malomból el
hoznia, útközben néhány szegény
nyel találkozott és mivel nem volt
neki mit adni, felnyitá a zsákot és
adott tartalmából a szegényeknek;
midőn erről atyja értesült, nem korholá meg fiát, mivel maga isten
félő volt. Más alkalommal volt a fiú
nak vagy fél tallérnyi megtakarított
pénze, a mi az olyan apró népnél
nagy összeg számba megy. Miután
azonban egy nap egy szegény em
berrel találkozott az utón, oda adta
neki az egészet a nélkül, hogy egy
fillért megtartott volna magának.
A ki tudja elképzelni mit tesz az,
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ha egy gyermek egész vagyonát
adja oda a szegénynek, az tisztában
lesz azzal, mit lehetett várni szent
Vincze szivjóságától a Jövőre nézve.
Legtöbb gyermek természeténél
fogva szánalommal van a szegények
irányábán; ezen érzelműknek sza
bad folyást kell engednünk.

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

A Szeplőtelen Fogantatás.
Jövő évben lesz félszázados év
fordulója annak, hogy IX. Pius pápa
kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás
dogmáját. E nap megünneplésére
nagyban készül a katholikus világ.
Krisztus helytartója erre nézve a
következőképp intézkedett:
X III. Leó pápa levele Vannutelli
Vincze, Rampolla, Ferrata és
Vlves bibornokokhoz.
„Bibornok Urak!
Sok oldalról nyilvánult felénk a
hivek élénk kívánsága az iránt, hogy
a B. Szűz szeplőtelen fogantatása
dogmatikai meghatározásának ötve
nedik évfordulóját rendkívüli ünnep
séggel tartsuk meg. Mily jól esik
ez az igyekezet a Mi szivünknek,
könnyen el lehet képzelni. Az Isten
anyja iránt való tisztelet nemcsak
szivünk legkedvesebb élvezetei közé
tartozik gyenge ifjúságunk óta, ha
nem reánk nézve egyúttal a leghathatósabb óvószerek egyike is, melye
ket az Isten a katholikus egyháznak
adóit. Minden században, minden
küzdelem és üldöztetés közepette az
egyház Máriához menekült és tőle
mindenkor bátorítást és oltalmat
nyert. És minthogy a most folyó
idők olyannyira viharosak és veszélylyel terhesek az egyházra nézve,
lelkünket örömmel és reménynyel
árasztja el látása annak, hogy a
hivek, megragadva az ötvenedik
évforduló alkalmát, egyesült lelke
sedésben, bizalommal és szeretettel
akarnak fordulni ő hozzá, a kit a
„keresztények segítsége" nevén szó
lítunk és kérünk segítségre. Azután
a kívánt félszázados ünnepséget ked
vessé teszi előttünk az is, hogy mi

Írógép azonnal és állandóan látható írással, tizedes tubalatorral
Teljes aczélszerkezei Prospektust küld, a gépet díjtalanul bemutatja
a vezórképvíselöség.

Schott H. és Donnáth Budapest, YIL, Erzsébet-köru
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már csak egymagunk vagyunk élet
ben ama bibornokok és püspökök
közöl, kik elődünket, mikor a szep
lőtelen fogantatás hitágazatát kimon
dotta, körülvettük. Szándékunk lévén
ennélfogva az, hogy ezek a félszá
zados ünnepségek nagyszabásúak
legyenek, a hogy ez a mi Rómánk
hoz illik és az egész világ katholikusainak a hitbuzgóságban buzdí
tásul és szabályul szolgáljanak : elha
tároztuk egy bibornoki bizottság
alakítását, a melynek tisztje rendel
kezni és vezetni ebben az ügyben.
Tagjaivá e bizottságnak önöket ne
vezzük ki, bibornok urak. Abban a
biztos meggyőződésben, hogy az
önök bölcs gondoskodása mellett a
mi óhajunk és a közös kívánság

teljesen ki leszen elégítve, a menynyei kegyelmek zálogául önökre
apostoli áldásunkat adjuk.
A Vatikánban, 1903. évi május
hó 26-án.“
X III. Leó Pápa.
A Rómában tartandó ünnepségek
intézésére egy bizottság alakult,
melynek elnöke a Szeatatya, tagjai
pedig bíborosok. Ezen bizottság alá
egy állandó végrehajtó bizottság
van rendelve, mely már megállapí
totta a világraszóló ünnepség főprogrammját. Ez a következő: 1. A
Szent Péter és a Mária Maggiore
templomokban ünnepi istentisztele
tek a világ összes népeinek képvi
seletével. 2. Nagy JVlária-kongreszszus. 3. Egy Mária-könyvtár alapí
tása, melyben a Mária - kultuszra
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vonatkozó minden nyelvű könyv és
nyomtatvány foglal helyet. 4. Szent
missziók. 5. Az első szent áldozás
ünneplése. 6. Lelki gyakorlatok. 7.
Zarándoklatok. 8. Fogadalmi ünne
pek minden hó 8-ik napján, a me
lyet már folyó évi deczember 8-án
fényes ünnepségek közt kezdenek
el Rómában. 9. Nyilvános könyör
gések a szent szüzhöz.
Ezt a főprogrammot annak idején
a részletes programmok fogják ki
egészíteni s a bíborosok bizottsá
gának titkára Radim Tedeschi Jakab
bíboros serényen dolgozik a nagy
szabású ünnepség sikere érdekében.
A jubileumra bizonyára a hivők
százezrei fognak elzarándokolni az
örök városba.

fl hanyi-pusztai Kápolna.'
(Népmonda.)

Szentkút felé, bájos völgybe
Vonul egy ájtatos csapat.
Kereszttel élén, vígan lengő
Piros, kék, zöld zászlók alatt.

S a mint halad szent énekek közt
A buzgó zarándokcsapat.
Feltűnik a tér messzeségén
Egy rendkívül magas alak.

S csodát lát a zengő bucsusnép,
Vendelt bárányí követik,
Térdökkel a földre hajolva,
Szépen utána bégetik:

Forró a nyár, tikkaszt a hőség,
Szomj égeti a nyelveket;
De ők haladnak hűn kitartva,
S ajkuk zeng sok szép éneket.

A természet szent templomában
Mint egy hatalmas oszlop áll.
Kiválik mint bokorsürüből
Magasba nyúló tölgyfaszál.

„Szülője annak, ki csodásán
Szeplőtlen Szűz volt és Anya,
Ki szülte az Isten Bárányát,
Légy üdvöz Jézus Nagyanyja!"

Hiszen ott majd Szentkút vizétől
Enyhül a test és lelki szomj;
Éled a lélek és a test is.
Ha ráborul a hűs falomb . ..

Hű pásztora község nyájának,
Neve: az ájtatos Vendel,
Ki csak az ég után sovárog,
S mi földi, az neki nem kell.

Oh mily csodás e ritka látvány!
Megáll az ájtatos menet,
Kéz összetéve, láb nem mozdul.
Oly bűvölő e je le n e t!...

Zeng ének szent Anna nevének,
„Üdvözlégy házasok tükre,
Könyörgj értünk, hogy hitvesinknek
Legyünk mindig örömükre!"

Jézus, a „Jó Pásztor" előtte
Napként tündöklő példakép,
S védszentje Vendel, mint nyájas hold.
Híres, főrangú sarjadék.

De szól az ajk s együttesen mind
Tesznek hív s szent fogadást:
Szent emlék hadd örökítse meg,
E jelenetet, oly csodást!...

S pacsírtadal zendül felülről,
A buzgó ének visszhangja:
„Üdvözlégy Szent frigy pártfogója.
Légy üdvöz, boldog szent Anna!...“

S a mint közéig a bucsucsapat,
S fülébe leng a szent ének.
Csodás, mennyországból jött zene
Vendel juhász jó szivének.

Mit hallva jóttevő kegyurjok ..
Hanyí-pusztán áll az oltár,
Kis templomához a hivő nép
Évente áhítattal jár.

Üdvözlégy aggkorban gyöngyén szép
Virágot termő rózsatő! . . . “
És halk fohászt bocsát magasba
Sok, magzatért sovárgó nő . . .

Kezét fejéhez fölemelve
Földön hever már a kalap.
És térdre hullva rét gyöpére,
Nálánál nincsen boldogabb.

Könyörg dicső asszony, Annához:
Esdje le Isten szent kegyét.
Hogy majd e földi lét múltával.
Elérjék Sión szent hegyét!

Mező szerény virági erre
Susognak titkos hangokat:
„Csak bízzatok, szegény anyák ti!
Öröm váltja fel bútokat."

Énekli buzgó áhítattal,
A mit zeng bucsusok kara:
„Üdvözlégy, áldott vagy örökké
Dicső szent. Jézus Nagyanyja!"

És áll az emlék, Vendel szobra,
Tövénél fölszáll a sóhaj:
Ne szálljon ránk, mi bűnösökre,
Se testi vész, se lelki b a j!
Babik József.

megyei

» H anyi-puszta, jelenleg 285 lakossal, hevesmegyei E rdőtelek filíá ja .
Névtár szerint a kápolnát 1789-ben B u ttle r Lajos g ró f építtette.

Szent

Anna napi búcsúja rendkívül látogatott. Az e g ri egyház-

V. évfolyam.

A felvilágosult.
Néhány évvel ezelőtt a sztaniszlau-i
erdőben egy modern bölcselő sétál
gatott. Egy olyan ember, a ki min
dent tanult, de még sem tudott
mindent, mert még azt sem tudta,
hogy Isten nélkül egy tapodtatra
sem haladhatunk. Egy csapat mun
kás jött vele szembe. Az egyszerű
emberek észrevéve az ismeretlen
úri embert, illedelmesen köszöntöt
ték; „Dicsértessék a Jézus . . .“
— Ah — jó estét atyafiak — vi
szonozta a köszöntést, aztán meg
szólította a munkásokat: „Ideje volna
már, hogy elvessék azt az óvilági
köszöntést. Miért nem köszönnek
úgy, mint a felvilágosodott emberek
szoktak, — hisz’ úgy látom, hogy
maguk is azok közé tartoznak." —
Utolsó szavaival a büszkeséget, a
gőgöt akarta felébreszteni a mun
kásokban, mert tudta, hogy a gőg
az első lépcső az istentelenséghez.
Kaszája kőre talált.
— Lássa uram, pedig Isten nél
kül mire sem megyünk — felelték
neki mindnyájan, s mivel még a
zsidó is a felvilágosultak módjára
köszön — mi csak megmaradunk a
régi jó szokás, s Isten rendelése
mellett! ~ Miféle rendelés, — ne
nevettessék ki magukat, ha maguk
hoz térnének az emberek, nem kel
lene nekik Isten rendelése és val
lás, hanem úgy élnének, a hogy az
ész diktálja — magyarázgatta nekik
a felvilágosult. — Mit mond az
ész ? — kérdezték erre az emberek.
— Egyszerű dolog! Ma mindenki
magának él, egyik eszik-iszik, a
másik meghal az éhségtől, a gazdag
megfosztja a szegényt, hogy vagyo
nát gazdagítsa! De most le a gaz
dagokkal; a mi az enyém az a tied,
s a mi a tied az az enyém . . . .
Ezt mondja az ész!
A munkások bámultak, nem tud
tak felelni erre a beszédre, s csak
egynek jutott eszébe az a kérdés,
hogy van-e olyan ország, a mely
ben ez az uj rend már életbe lé
pett?
— Itt van a baj, hogy még olyan
ország nincs — felelte a bölcselő,
s mindennek az oka a ti vallástok,
a ti Istenetek — tette hozzá dühösen.
A munkások egymásra néztek, a
szennyes beszéd elnémította őket, a
mire természetesen a bölcselő még
merészebben folytatta:
— Igen, mégegyszer mondom,
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hogy a sötétség az oka mindennek,
a nép még gyenge s nem meri
megtenni az első lépést.
Azt mondja, hogy nincs Isten?
— kérdezte az egyik munkás elébe
állva — és nem imádkozza soha
az olvasót? folytatta a másik.
— Csak imádkozzanak maguk, a
mig észre nem térnek — én már
rég nem hiszek a mesékben.
Nem tudtak felelni az egyszerű
emberek erre sem. Hanem az egyik
nek jó ötlete támadt, az ur elé állt,
megnézte a zsebéből kilógó óralánczot, s aztán nyugodt hangön
megszólította;
— Adja nekem azt a lánczot uram!
Nagyon boszantotta ez a kíván
ság a bölcselőt, s főleg a munkás
hangja, a melyből világosan kirítt,
hogy rosszban töri a fejét.
— Minek magának a láncz, meg
az óra? vetette oda neki hirtelen.
— Csak azért, mert nekem nincs —
magának meg van, s a mi a magáé,
az az enyém is — legyen hát az
óra az enyém!
— Jó . . . jó — hebegte meg
ijedve a felvilágosult — oda adnám
az órát . . . de . . . de — aztán
mentegetőzött, hogy arra az útban
oly nagy szüksége van, akár csak
a vízre, de a munkás hajthatatlan
maradt — egyre csak a magáét
vitte; „A mi a tied, az az enyém
is !“ S egyszerűen kihúzta zsebéből
az órát s a magáéba tette. Minden
kéz kinyúlt erre, hogy valamely
tárgyat elvegyen a bölcselőtől.
Féljétek az Istent! — kiáltott meg
rémülve — mit akartok velem?
— Miféle Istenről beszélsz —
förmedtek rá a munkások — hisz’
azt mondtad, hogy az Isten csak
mese!
— De a lelkiismeret . . . hisz’ az
idegen tárgyakat . . .
— Ne beszélj ott lelkiismeretről,
a hol nincs Isten — szakították
félbe a munkások — a kinek a val
lás csak mese, az nem érdemli meg,
hogy az Isten napja rá süssön. Ha
mar egy szíjat adjatok . . . kössük
a fára! — zúgták a szerencsétlen
bölcselő fűiébe a munkások. Mindez
egy pillanat müve volt, s mielőtt a
bölcsész védekezhetett volna, a szíj
már nyakán volt. Rettenetes pillanat
volt ez reá nézve, térdre esett, s
rekedt hangon kérte a munkásokat,
hogy legalább egy „Miatyánk“ -ot
mondhasson el halála előtt.
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— Kihez fogsz imádkozni, ha
nincs Isten — kiáltotta egy a feje
fölött — no de mégis megvárunk;
nem feledtél-e el imádkozni?
És a nagy tudós keresztet vetett,
s buzgón imádkozta a „Miatyánkot.“
Hideg verejték ült homlokára, mire
odaért; . . . és ne vigy minket a
kísérletbe . . . Aztán nem látott
semmit, képzelete eléje rajzolta a
dühös munkásokat, s könyörgő han
gon esdekelt;
— Irgalmazzatok . . . hisz’ min
den gyermek tudja, hogy. senki sem
élhet Isten nélkül . . . s én sem
vagyok valami antikrisztus . . .
A munkások alig tudták fékezni
nevetésüket, a mikor ily furcsa ál
lapotban látták a nagy tudóst. Eszök
ágában sem volt, hogy megöljék.
Levették nyakáról a szíjat, vissza
adták mindenét, s útjára bocsátot
ták. Azt azonban szivére kötötték,
hogy ne próbálkozzék még egyszer
csábítani a becsületes munkás népet.
A nagy tudós meg lehorgasztott
fővel ódalgott tovább s bizonyára
az ő apostolkodásának sikertelensé
géről elmélkedett.
P. L. után Széman J.

Rózsabimbó.
A hónap első csütörtöké volt. P.
Ryan igen el volt foglalva, mert a
távol délafrikai Myndall faluban is
már oly szépen elterjedt a kilencz
pénteki ájtatosság Jézus Szívéhez,
hogy már délre harangoztak, a mi
kor végre elhagyhatta a gyóntató
széket.
A mint a templomajtóban még
néhány pefczig imádkozott, lépteket
hallott kívülről a lépcsőkön. Vala
mely elmaradt gyónó, gondolta ma
gában s várakozott. A léptek kö
zeledtek, mig egyszer a templom
tornáczában megállt az illető. P.
Ryan megfordult, egy négy-ötéves
kis leány tekintett reá fekete szemecskéivel. Nem ismerte a gyer
meket, de úgy rémlett neki, mintha
látta volna már az ő lakása és a
templomtér között elterülő kertben.
Magához intette a leánykát, s az
oly elfogulatlanul közeledett hozzá,
mintha otthonos lett volna a tem
plomban.
— Hogy hívnak? kérdé azzal az
őszinte barátsággal, melyet a gyer
mekek oly igen megértenek, s a
mely ajkuliat és szivüket is meg
nyitja.
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— Rózsabimbó — felelt szelíden
a leányka. Az ápolóné elaludt, úgy
tudtam a sövényen keresztül önhöz
jönni.
— De nem fog a mamád ag
gódni, ha észreveszi, hogy nem
vagy ott?
A leányka arcza elborult.
— Meghalt az én mamám, mikor
még a másik házban laktunk. IVlost
egészen egyedül vagyok, mondá
halkan, miközben szép szemecskéi
könnyel teltek m^g s piros ajkai
reszkettek.
P. Ryan észrevette a leányka elérzékenyűlését, azért mindjárt másra
akarván figyelmét terelni, hivta, hogy
jó'jjön hozzá ebédelni. A leányka
azonban nem fogadta el a páter
meghívását.
- Rózsabímbó jobban szeretne
ott lenni, a hol volt, mondá csön
desen.
Ezzel el akart távozni a templom
ból. Azonban egyszerre megpillan
tott valamit, am i igen magára vonta
figyelmét.
— Mi az? — kiálta élénken, ujjacskájával a szépen fölékesített Jé
zus Szive szoborra mutatva.
— Jézus az — feleié nyájasan a
páter — akarsz közelebb menni ?
Rózsabímbó szívesen engedett a
fölhívásnak, s a páterrel együtt az
oltárhoz ment, míközbf n folyton
mondogatta:
— Jézus! Jézus!
Először hallotta e Nevet.
Hogy jobban meglássa a szobrot,
a páter fölemelte, s a leányka oly
sokáig, oly komolyan, tüzetesen és
gyönyörrel szemlélte azt.
— Miért tárja ki úgy a karjait?
Mit akar tőlem? — kérdé végre a
pátertől.
Szivedet kívánja O, Rózsa
bímbó — mondá P. Ryan — azt
kívánja, hogy szeresd, szeresd úgy,
hogy azt is odaadd Neki, a mi leg
kedvesebb előtted.
A leányka gondolkodott egy kissé,
majd felkiáltott:
— Én a virágokat szeretem a
legjobban: azokat fogom Jézusnak
hozni!
Azután ismét sokáig nézte a
szobrot hallgatagon.
- Ki sebesítette meg Őt —
kérdé újólag. Oh, ki sebesítette meg
őt oly fájdalmasan?
— A zsidók — felelte. P. Ryan,
így akarván megtudni, hogy milyen
vallásu a leányka.
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—
A zsidók — ismétlé lassan a ban az ápolóné hívása megszakította
leányka, mintha ez a név valamire a társalgást.
P. Ryan bement a templomba s
emlékeztette volna. A dada azt
mondta, hogy én zsídólány vagyok. az oltárra helyezte a rózsákat. Való
De én — én nem sebesítettem Ót ban a kis leány szedte azokat, hiszen
meg; nem, én azt nem tettem; nem, látszottak a fehér rózsákon az apró
vércseppek, a mint a kis leányt meg
én nem!
Ez a gondolat úgy fölízgatta a szűrték a tövisek. Ezeket a véres
kicsikét, hogy P. Ryannak minden- rózsákat a páter Jézus Szíve szob
képen meg kellett nyugtatnia, hogy rának lábaihoz tette, újból fölajánl
ő tudja, hogy nem ő sebesítette ván Krisztus vérét, hogy Rózsa
meg. Azután figyelmeztette, hogy bimbó megtalálja az utat Jézus
lábaihoz.
most már jó lesz haza mennie.
— Előbb engedje meg, hogy
megcsókoljam! — kéré a pátert. P.
Hetek, hónapok múltak, P. Ryan
Ryan fölemelte a magasba a leány nem látta a Rózsabimbót. Csak azt
kát, ki píczíny karjait a szobor vette észre, hogy az orvos gyakran
nyaka köré fonta, ajkaival forró jár a szomszédházba . . .
csókokat nyomott a Szent Szív
Jól ismerte a kertészt s meg is
sebére.
tudta tőle, hogy a szomszédnak
Jézus! én szeretlek téged, leánykája erős lázban fekszik. Néhány
nagy részvéttel vagyok fájdalmaid nap múlva még rosszabb hirt hal
iránt. Te tudod, hogy én nem se- lott. A hónap első péntekjén már
besitettelek meg!
azt hallotta, hogy igen kevés remény
Bár gyakran hallaná a Szent Szív van Rózsabímbó iolépülésére.
a szeretet és engesztelés ilyen meg
—
És atyám — tévé hozzá a ker
nyilvánulását, mint e napon hallotta tész — a leányka minden éjjel félre
ezen kis leánytól. „A kisdedek és beszél ; az önök kápolnájába kíván
csecsemők szája által viszed vég menni s néha oly hevesen kéri ezt,
hez a dicséretet ellenségeid míatt.“ hogy alig bírják az ágyban tarlani.
(8. zsolt.)
A szolgáló azokat a szavakat is meg
A templom előtt elbúcsúzott P. mondotta nekem, a miket a leányka
Ryan kis látogatójától s átsegítette gyakran szokott hangozlatni: „Jézus
a sövényen, melyen keresztül a hív engemet!“ Én azonban azt hi
templomba jött. Este imádkozott szem, hogy félreértés van a dolog
ban, mert hiszen a család zsidó.
érette a Legszentebb előtt:
P. Ryan mit sem szólt, hanem
— Örök Atya! fölajánlom Neked
Fiad drága vérét a zsidók megté eltávozott. Azonban elhatározta, hogy
réséért — különösen Rózsabimbó- még aznap este meglátogatja a
ért . . .
leánykát.
*
Az esti ájtatosság után még fel
Néhány nappal utóbb P. Ryan az tartóztatta egy munkás, a ki a Jézus
említett sövény felé sétált. Önkény Szive oltárán valami javítást vállalt
telenül is eszébe jutott a leányka, el s a következő napon el akarta
a mikor egyszer csak hallja, hogy kezdeni a. munkát. Vacsora után
a nevét kiáltja valaki. Rózsabímbó azonban ehndult a szomszédház felé,
volt. ö tt állt a sövény egyik résén, bár kétkedett benne, hogy a gyer
mind a két keze tele rózsákkal. meket megláthatja.
Egész megjelenéséből meglátszott,
Óriási zűrzavar. Az egész ház fel
hogy nagy fáradtsággal szedte őket. fordulva. Az ápolóné csak egy pil
— Jézusnak szedtem — mondá lanatra távozott el — s Rózsabímbó
átnyújtva a papnak virágait — kérem, már nem volt sehol, ö tt állt az ágya
üresen. Senki sem tudta hova lett.
adja oda Neki!
A pap megilletődve nézte a díszes ölyan gyönge volt már, messze
tehát nem mehetett s még sem lel
virágokat s a kedves leánykát.
— Rózsabímbó — szóla sokat- ték az egész házban sehol.
P. Ryan is csatlakozott a kere
mondólag — én ismerek egy virá
got, mely Jézusnak jobban tetszik, sőkhöz, de hiába.
Ekkor hirtelen egy gondolat vil
mintha egész egy kertet adnál ily
lant meg agyában . . .
rózsákból.
Tüstént távozott a házból és sie
A gyermek arcza örömtől sugár
zott, látszott rajta, hogy megértette, tett a templomhoz.
mit jelentenek e szavak . . . Azon ^ .Rózsabimbó ott volt . . . ö tt ült.

T q n ő d é s .

Tűnődve áll a szerzetes-barát
k bús, magános zárdakertben,
Körötte néma csend, a merre lát,
Egyetlen faleyél se rezzen.
A völgy, a bérez, a csermely és az erdő
Hatalmad hirdetője, oh Teremtő!

ügy érzi most, közel ían Istenéhez,
Ki e fönséges képet alkotá, .
Láttára tulvllágl üdvöt érez
És a gyönyörben elmerül soká. . . .
Szabad természet — megannyi csoda,
Itt van az Isten legszebb temploma.

f

Nem tud betelni; ihletett a lelke
És boldogító érzet száll belé,
Hisz a nyugalmát végre is meglelte
S reménynyel néz az elmúlás elé.
Nagy Isten, oly szép ez a te világod.
Ám ennél százszor szebb a menyországod!
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mint valami kis madárka, a Jézus
Szive szobra lábánál . . .
A szeretet mindenre képes. A sze
retet erőt adott neki, hogy ide jö
hessen.
A legelső pillanatra látta P. Ryan,
hogy a leányka életéből már csak
perczek vannak hátra. . . Nem volt
vesztegetni való ideje. Nem gon
dolkodott sokáig. A keresztkuthoz
sietett — és Rózsabimbó elnyeré a
keresztséget. Ezután szólította nevén.
A leányka mintha nem hallott volna
semmit . . . P. Ryan lehajolt föléje
és hallgatódzott . . .
— Jézus hivja — Rózsabimbót
— suttogta halkan a leányka —
azután egy gyönge rázkódás futott
végig kisded testén - - és Rózsa
bimbó nem volt többé az élők
között . . .
*

P. Ryan keresztjének lábaihoz egy
kis üvegtartóba tett el egy hervadt
fehér rózsabimbót, melyen sötétes
vérfoltok látszottak. Valahányszor
rápillantott erre, mindig egy mély
sóhaj tört ki szivéből:
— Deo gratias! — Hála legyen
Istennek.

Szent Antal ügyei.
Meggyógyult szent Antal napján.
Az „Osservatore Catolico“ folyó
iratban olvasható a következő hir
arról, hogy egy irgalmas nővér 1869
junius 13-ikán, szent Antal napján
azonnal meggyógyult Bassano kór
házában. A nővért Rossoni Olivának
hívták. Szegényke már végsőjét járta
és minden gyógytudomány csütörtö
köt mondott rajta. Mikor ezt szerető
nővérei látták, erős bizalommal szent
Antalhoz folyamodtak, hogy tartsa
meg nekik a szorgalmas és ügyes
testvért. Buzgón és tele hittel fogtak
a Tredecima (tizenháromnapi) ájtatosságba. Az ünnep reggelén egy
szerre csak kijelenti Oliva, hogy ő
tökéletesen egészséges! A jelentés,
melyet erről a kezelő orvosa dr.
Chemin kórházigazgató, az irgalmas
nővérek általános főnöknőjének kül
dött, Így hangzik:
„Nagyon tisztelendő Főnöknő!
Rendkívüli és fölötte vigasztaló ese
ményt kell önnek jelentenem és ez
nem más, minthogy Oliva nővér
halottaiból — mert a mi szemünk
ben bizony semmiben sem különbö
zött ő már a halottaktól! — tüstént
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életre és egészségre kapott. Szom
baton, junius 12-ikén este látogatást
tettem nála és állapotát nagyon ag
gasztónak találtam. Légcsői egészen
be voltak dagadva és a vizibetegség
már szivét érte. Melle a lélegzés
közben már semmit sem emelkedett.
Itt gyógyszerekről többé szólani sem
lehetett. Azt mondtam ápolóinak:
hagyjuk őt békében, legalább ez az
utolsó éjszakája legyen nyugodt!
Tessék most meghallgatni, mi tör
tént azon az éjszakán! Négy órakor
reggel, junius 13-ikán felkel Oliva
nővér ágyából, melyet két hónap
óta el nem hagyhatott és benyit a
főnöknő szobájába ezen szóval: „Meg
gyógyultam." A jő főnöknő meg
ijedt és azt hitte, hogy a beteg csak
lázban teszi ezt; megparancsolta neki,
hogy tüstént térjen vissza a beteg
szobába és feküdjék le. 8 órakor,
mint rendesen, végig járom a bete
geinket és mikor a nővérek osztá
lyába érek, ki jön velem szembe,
mint Oliva nővér teljesen felöltözve.
Elképedtem! A csudálkozásból némikép magamhoz térve, jól szemügyre
vettem őt és valóban nem találtam
rajta semmi nyomát a kiállott szen
vedéseknek; arcza vidám, teli élettel
az egész nő!
Ezt a kétségbe nem vonható ese
tet megmagyarázni senki sem képes;
a természeti rendből ez nagyon kiválott. Egy emberi testnek ilyen újra
éledése gondolkodóba kell, hogy ejt
sen minden tanult embert. Hiszen
nemcsak magam, hanem más két
orvos is lemondott Oliva életéről és
még csak egyetlen napot sem Ígér
tünk neki! Sőt én már levelet is
írtam egy barátomnak, a rovígói
kórház igazgatójának, hogy közölje
velem az irgalmas nővérek temetési
szertartásának normáját.
Oliva nővér pedig azóta állandóan
jól érzi magát. Tegnap már a tem
plomban is volt és a szent áldozás
hoz járult. Csodás egy gyógyulás
volt az övé!
Maradtam stb.
Bassano, 1869 junius 16.
D r. Chemin F.
kórházigazgató.

Tudósítások.
Budapest. A ferenczrendiek bel
városi templomában Szent Antal nap
ját a szokott fénynyel ülték meg.
Ugyanekkor lett megalakítva e tem
plomban a Szent Antal imaegyesü
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lete. Az ünnepi nagy misét P. Soós
István, karmelita tartományfőnök, a
szentbeszédet pedig P. Kiss Arisztid
zárdafőnök tartotta meg. Épületes
látvány volt a liliomszentelés is Szent
Antal oltáránál. A délutáni litánia
fejezte be az ünnepséget, melyen a
hivek ezrei vettek részt, akárcsak
valamelyik bucsujáró helyen lettünk
volna. Nevezetes uj rend e tem
plomban az, hogy minden kedden
8 órától 11-ig a legméltóságosabb
oltáriszentséget Szent Antal oltárára
imádásra kihelyezik.
Kolozsvár. Junius 13-ikán méltó
kegyelettel ünnepelte Szent Antalt a
város katholikus közönsége a ferencziek óvári templomában. Az ünne
pélyes istentisztelet után a szegé
nyeket a kolostorban megvendégel
ték. — Május hóban e templomban
823 koronát és 77 fillért gyűjtött
Szent Antal az ő szegényeinek, kik
956 drb negyven filléres kenyeret
és más segítéseket kaptak.
Szentelési ünnepély folyt le junius
hó 21-én a Szakolcza városához tar
tozó Mokriháj nevű fiók-községben.
Több hivő nagylelkű adakozásából
224 K. értékben megszereztük mű
vészi kivitelű Szent Antal szobrot
alapzatostul és egy háromágú gyer
tyatartóval. A szobor szentelését
Főt. dr. Okányik Lajos, szakolczai
dékány, csekélységem és két kleri
kus segédletével a jelzett varárnapi
napon a délutáni órákban végezte.
Szentelés után a feldiszitett szobor
ral volt körmenet, melyen a falu
összes leányai, mint koszorús és
szalagvivő leányok részt vettek, a
legények pedig díszben négyenkint
felváltva vitték a szobrot. A kör
menet, melyet zene kisért, meg
kerülte a félfalut és miután vissza
tért a Főt. Dékány ur tartott alkalmi
szentbeszédet. Beszéd után volt szent
séggel ünnepélyes Litánia. Az ün
nepély, melyen idegenek is részt
vettek, igen tetszett a mokriháji
híveknek, annál is inkább, mert
a mokriháji hivek régi tisztelői
Szent Antalnak; az ő kultusza nem
ismeretlen előttük. Régi idők óta
ugyanis szoktak járni, valamint az
összes szomszédközségek is, Szent
Antal ünnepe után következő vasár
napon proczesszióra Blatniczra, egy
nem messze fekvő Szent Antalnak
morvaországi bucsujáró kegyhelyére.
A felszentelt szobor mellé persely
is lett felállítva a templom és sze
gények számára. Váljék ez mind
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Isten és csodatevő Szent Antal na
gyobb dicsőségére és tiszteletének
terjesztésére. Részemről igen sok
kegyelemben és ima meghallgattatásban fontos ügyekben részesültem
általa, ezennel nyilvánosan is köszö
netét mondok neki érte. P. Honorius
0. P. M. mokriháji spiritualis.
Debreczen. Szent Antal napját mi
is fényesen megünnepeltük. Reggel
6 órakor csendes szent mise, 8—9
órakor énekes nagymise volt s ked
ves szentünk kápolnáján tömérdek
szebbnél-szebb élövirágcsokor hir
dette a hozzáfolyamodóknak hálá
ját. Azonkívül egész nap húsz szál
gyertya égett Szent Antal tisztele
tére. A tisztelők nagy serege nem
csak szombaton, a nagy szent név
napján, de a rákövetkező vasárnap
is tömegesen járult a szent gyó
náshoz és áldozáshoz, sőt még olya
nok is részt vettek az ájtatosságban, kiket eladdig ritkán lehetett az
Isten házában látni. Ily üdvös ered
ménynyel jár Szent Antal tisztele
tének ápolása és fejlesztése, a mi
különösen a kálvinista Rómának ne
vezett Debreczenben nem csekély
jelentőségű. Dicsértessék az Ur Jézus
szentséges neve a kedves Páduai
Szent Antal tiszteletében. K . J .
B. - Szerdahely. Templomunkban
Szent Antal napjára mi is elhelyez
tük az ő szép nagy képét és per
selyt is tettünk alája a szegények
kenyere számára.Damjanovich Ágos
ton görög katholikus plébánosé az
érdem, hogy községünk e szép uj
nemét a szeretet ájtatosságnak nagy
buzgósággal gyakorolja. (E. M.)
Omoravicza. Az itteni római kath.
plébániatemplomnak
Pilaszanovics
Józsefné sz. apatini Fernbach Róza
úrnő egy igen szép Szent Antal
szobrot ajándékozott, a melyet Schádl
Ignácz plébános junius hó 13-án,
páduai Szent Antal ünnepén szen
telt fel fényes ünnepségek kere
tében.

Kérőszavak.
Szászváros. Édes atyám egészségé
nek helyreállítását és minél előbbi
áthelyezésemet
egy
jobb
helyre,
segitsenek imáikkal szent Antaltól ki
eszközölni. Kéréseim meghallgatása
esetén 10 hónapon át egy-egy forintot
küldök a szegények kenyerére. L . R.
Szent Antalnak és tisztelőinek segítő
imáit kérik : Záborszky Ilona egészség
ért és állandó állásért; Z. I. (Gyimes)
lelki vigaszért; M. S. (Kassa) jó szán
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dékra; S. Stefánia (Eperjes) kérése
meghallgattatásáért; S. Júlia (Eperjes)
igen fontos ügyben, meghallgattatás
esetére 50 koronát ígér a szegények
nek és szobrot állít szent Antalnak
egy jelzett helységben; Blozsán Ede
(S—y) igen fontos ügyben ; özv. Foruszek Sándorné (P— cs), hogy férjének
egy kedves emlékdarabját, mely el
veszett, visszakapja; J. (Kis-Szeben)
egy életre kiható kérése meghallgatta
tásáért; P. K. (Maros-Vásárhely) fer
tőző betegségben gyógyulásért; R. K.
S. (Budapest) vagyoni viszonyát hogy
rendbehozhassa; Á. Istvánná (Majsa)
négy óhajával; mindannyian kenyeret
ígérnek a szegények táplálására és
nyilvános köszönetét szent Antalnak.

Hálaszavak.
Mária-Radna. Végére járt a farsang
s az emberek készültek féktelen mula
tozással tölteni a három utolsó napot.
Én elhatároztam, hogy ezen idő alatt
az Oltári szentség előtt fogok imád
kozni azokért, kik éppen úgy állnak
most a bűnök fertője szélén, mint egy
kor jómagam; de az Ur Jézus másként
rendelkezett. Kínzó betegségbe estem
már imádkozni sem tudtam s egyre az
utolsó kenet után sóhajtoztam. Lelkiatyám szintén súlyos betegen feküdt,
őt tehát nem mertem hivatni. Hogy
hogy nem, a jó lelkiatya valahogy
mégis hallotta óhajomat, fölkelt beteg
ágyából s élete koczkáztatásával el
hozta számomra Jézus szent testét az
utolsó kenet szentségével. Oh mint
kértem akkor Szent Antalt, eszközölné
ki az Ur Jézusnál, hogy önfeláldozó
lelkíatyámat meggyógyítsa. Az Ég Ura
meghallgatta imámat, sőt többet is
adott, mint a mit kértem: én is meg
gyógyultam, És most mindezekért há
lákat adok az Ur Jézusnak és az ő
dicső szentjének, a ki közbenjárni ke
gyeskedett. Egy harmadrendí bűnbánó,
Sz. J.-né.
Újvidék. Családunkban betegség tá
madt. Ígéretet tettem, hogy szt. Antal
kenyerére adok egy bizonyos mennyi
séget, ha gyógyszerre nem kell költeneni. Hála legyen szt. Antalnak, min
den komoly baj nélkül múlott el a
veszedelem. Grimm József.
Cincinatti. Fiam soká betegeskedett.
Aggódva ifjú életéért, szent Antalhoz
folyamodtunk és kílencz napi ájtatosságot tartottunk. Hála Istennek, bizalmunkatv siker koronázta.
Ludlow. Hogy leányunk állását, me
lyet váratlanul és hibáján kívül el
veszített, ismét visszanyerje, a nagy
Csodatevőhöz fohászkodtunk. Meg
hallgattatás után kénytelenítve érez
zük magunkat arra, hogy a nagy jó
téteményt nyilvánosan köszönjük meg
égi Pártfogónknak. Senger Márton.
Jakabfa. Szent Antal közbenjárása
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folytán Jézus szent Szivénél többször
meghallgattatásra találtam. Hálámat ez
utón is kifejezve, minden olvasó tár
samat arra buzdítom, hogy bajos vagy
bizonytalan ügyében szent Antal párt
fogását kérje és Jézus szentséges szivéhoz folyamodjék. Özv. ifj. R. Lajosné.
Ó-Becse. Miután imádságaimban már
hosszabb idő óta eredménytelenül
könyörögtem
bizonyos
kellemetlen
helyzetben segélyért, szent Antalnak
azt az ígéretet tettem, hogy meghall
gatás esetén az ő lapjában közhírré
fogom tenni. S mivel ezen ígéretemre
szent Antal nem is késett kérésemet
meghallgatni, ezennel legőszintébb há
lámnak és kötelességemnek eleget óhaj
tok tenni. T. E.
Szt Antalnak hálát mondanak. W . F.
(Pozsony) sikeres szakvizsgáért és
egészségért; Znak Lajos (B—a) kíván
sága teljesüléséért; Bolkay Antal(H—d)
nehéz betegségében javulásért; Tolnay
Ferencz (O— ó) meghallgattatásért; M a
gyar Ferencz (Sz—r) elveszett iromá
nyait kellé időben megtalálta; Unger
Erzsiké (Sz— r) jó sikerű tanképesítő
vizsgáért; mindannyian kenyeret aján
lottak fel az éhezők táplálására.

Az e rovatban közlőitekért d ija i
sohasem fogüd ei a szerkesztőség.
De viszont teljes aláírás nélkül ér
kező leveleket figyelembe nem vesz.

Naponta! elmélkedések
Szent Antal szellemében.
Hetedik nap.
Isten csodás gondviselése.
„Ó mindent jól cselekedett
maga idejében és a világot
vetekedésök alá adta, a női
kül, hogy az ember kita
nulhatná a müvet, melyet
Isten mivel kezdettől végig."
(Préd. 3. 11.)

Immár tehát teljesült a mos
tantól fogva Antalnak nevezett
ifjú legnagyobb vágya. Szent Fe
rencz különös oltalma alá kerü l
vén, remélte, hogy alkalma lesz
A frikában a mártirkoszorura szert
tenni. Hisz ő már amúgy is meg
halt az ismerősök, barátok S a
világ számára, azért a szent vá
gyakozástól ösztönözve, fo lyto n
figyelmeztette elöljáróit á neki
adott Ígéretükre. Végre is enged
tek sürgetéseinek és nemsokára
értesült róla, hogy egy utrakész
hajó vesztegel a kikötőben, mely
őt M arokkóba szállitandja.
Határtalan örömet érzett. Szive
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telve v o lt szeretettel isteni M eg
váltója iránt, kié rt m indent, de
m indent elhagyott, még talán ön
magát is, és nem kivá n t egyebet,
m inthogy minél előbb M arokkóba
érjen és téritő hivatását megkezd
hesse.
Az U r azonban máskép hatá
rozott. Európa vilá gitó oszlopául
v o lt kiszemelve, arra v o lt hivatva,
hogy Olaszországban
dicsőítse
az Istent s hogy Páduában h ir
desse Isten csodáit: életén ke
resztül s halála után. Ugyanis
még utazás közben o ly súlyos
betegségbe esett, hogy nemcsak
szándéka kivitelében lett meg
akadályozva, hanem az egész te
let betegágyban kellett töltenie.
Legkevésbbé sem panaszko
dott, sőt betegségét inkább isteni
intelemnek tekintette, mely azt
m ondotta n e k i: „M a ra d j E urópá
b a n !" Ennélfogva ugyanazon há
jóval vissza akart térni Portugá
liába, hogy ott feliábadjon. Ámde
Isten még ebben is másként ren
delkezett.
Útjában a hajó a szicziliai p ar
tokra vetődött. Antal Messina
városában kiszállt s az ottani
Ferencz-rendi zárdában barátsá
gos fogadtatásra lelt. A testvérek
között fe lü d ü lt és cziprus, meg
narancsfákat ültetett.
Csodálatos az U r és boldog
az, k i az ő bölcs és atyai vezér
letére teljesen rábizza m a g á t. . .
Oh, m ily kevesen teszik e z t! És
m ily sokan vannak, k ik ügyeik
ben h ó na p okig tanácskoznak az
emberekkel, m ig Istenhez még
csak egy p illan atra sem fo rd u l
nak tanácsért.
*
B oldog Kanizius Péter (15Q7.)
az isteni gondviselés szeretetteljes
vezetésére bizta magát. 1567-ben
elöljárói parancsára
D iligenből
a tiro li H aliba kellett utaznia, a
hol L Ferdinánd császár le á n y a i:
M agdolna és Ilona főherczegnők
egy jezsuita kollég ium o t óhajtot
tak alapítani.
Ez útjában veszélybe juto tt, a
m elyből csupán Isten kézzelfogliató, vagy a m int m ondani szo
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kás, csodálatos segítsége men
tette ki. Az esetről utitársa, P.
Rocca, Így n y ila tk o z ik :
„A ugsburgo t elhagyva, léptein
ket a tiro li hegyek felé irá n yíto t
tuk. G yakori esőzések a legko
m olyabb veszélyeknek tettek ki
bennünket, m inthogy m indenütt
áradásra találtunk. M ie lő tt abenczés kolostort elértük volna, a
rendes kürülm ények közt igen
jelentéktelen Am m er folyócskán
kellett áthaladnunk, m ely im hol
m indent magával ragadó folyóvá
dagadt s még a hidat is elborí
totta. P. Kanizius itt így szólt
hozzám : „lm itt a h íd ! Á t kell
ra jt’ m ennünk." — De hová akar
m enni? — kérdém élénken, —
hisz nagy veszélynek tennők ki
m agunkat! . . . Ám de a tiszte
letreméltó atya szilárd hangon
s Istenbe vetett erős bizalom mal
ism étlé: „N e tartson semmitől.
G yakran átmentem már ezen a
helyen. Csak e lő re !" Biztatására
keresztet vetettem magamra és
Így g ondo lkoztam : „Ö az én
rendfőnököm és ő parancsolja,
hogy előre menjek. Bizom az en
gedelmességben és megyek." Is
ten segítségével csakugyan sze
rencsésen átmentünk a hídon és
eljutottunk a benczésekhez, kiknél
az apát kérésére éjjelre megszáll
tunk. Másnap ismét útra keltünk,
remélvén, hogy a vizár apadófélben van. Egy a környékben
jártas paraszt v o lt kalauzunk, de
az utunkba eső völgyet annyira
elborította a víz, hogy lovaink
csak nagy fáradsággal tudtak
rajta keresztül gázolni. így tartott
ez 3— 4 m értföldnyi távolságig,
a midőn hirtelen azt vettem észre,
hogy rendfőnököm a hullám ok
alá m erül és menthetetlen hely
zetbe jut. Vezetőnk rám kiáltott,
hogy egy lépést sem tegyek viszszafelé, mert különben az ár ir 
galm atlanul magával ragad. A
legvégső szükség idején tehát
nem tehettem egyebet, m int könynyes szemmel Istennek ajánlot
tam a rendfönököt. A lig, hogy
im ám at befejeztem, egy erőteljes
alakot láttam magam előtt, ki
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Kanizius atya segítségére sietett,
őt ismét lóra ülteté és biztos
helyre vezette. Magam is oda
érkezve, átöleltem a jó atyát és
így szóltam : „O h, m ily kinos
vo lt látnom helyzetét! de m int
hogy nem tudtam segítségére
rnenni. Istennek ajánlottam ." M ire
ő ezt fe le lte : V a ló b a n ! soha bol
dogabb nem voltam , m int abban
az órában és teljes szívvel mon
dottam : Elm úlásom at óhajtom,
hogy Krisztussal lehessek! —
M ajd a megmentőjéhez fordulva.
Így folytatá : „Estebédünket együtt
fogjuk elkölteni és akkor meg
jutalm azlak." Az idegen barátsá
gosan b ó lin to tt és tovább kísért
bennünket. Ámde, a m iko r már
túl vo ltu n k a veszélyen, eltűnt.
Azóta sohasem tudtam megsza
badulni attól a gondolattól, ho^y
nem is emberrel vo lt dolgunk,
hanem egy angyallal, k it Isten
kü ld ö tt Kanizius atya megmen
tésére, hogy az továbbra is véd
hesse prédíkáczióival, irataival és
erényeivel az egyházat.

cÁ kápolna.
M agányosan, domb tetején,
cÁ ÍÍ egy k ic s i kápolna,
Oda já ro k minden este,
JSa m egszólal harangja.
lA lk o n ija tk o r, csendes este,
Clmondok egy szép imát.
Clmondom az „Ü d v ö z lé g y „-e t
<A mely vigaszt, enyhel ád.
M egnyugodva elvonulok
J íis lakomba csendesen, —
Jm ám után álmom édes,
S ötét, néma éjjelen.
Magyerek Antal.

Karczolatok.
Az ujságregény és az ifjúság. Míg
felnőtt, műveltebb emberek jobbadán
nem is törődnek az újságokban közlött regényekkel, addig az asszo
nyok és az ifjúság szinte mohón
habzsolják ezt a szellemi táplálékot.
E?en olvasmány hatását, befolyását
kicsinyelni nem szabad. Kívánatos
tehát, hogy az ujságregények becsü
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letes fölfogást, erkölcsös nézeteket
valljanak. De minő ritka eset ez!
A kisebb lapok, melyeket a „nép“
olvas, nem akarnak erre a rovatra
költeni, tehát potom pénzen meg
veszik az irodalom szemetjét és azt
tálalják fel. Ha csak érdekfeszitö és
pikáns a történet! irodalmi értékről
a „nép“ -nek fogaim nincs: ezt vall
ják a kiadók. A regényeknek darabonkint való olvasása már magában
is egészségtelen izgalmakat okoz;
azonfelül a kiadók gondoskodnak is
még ezen izgalmak fokozásáról. Ez
az eljárás pénzt hozhat ugyan a
konyhára: de a pedagógiai szem
pont odavész ez utón. Hitoktatók
nak, tanítóknak és a magunkfajta
hitbuzgalmi lapoknak tehát feladata,
hogy a népet az ilyen káros hatás
tól megóvja. Fel kell hivni rá figyel
müket, hogy az ujságregények leg
többje milyen tartalmatlan, a lélekre
nemesitő nem is lehet. Másrészt
ki-ki iparkodjék a hozzá közel álló
lapokat jobb irányba terelni, 'egy
általán rossz tempó az, mely mos
tanság a népben lábra k a p : el
olvasni minden nyomtatott betűt,
a mi csak a szeme elé kerül. A ki
rostálás nélkül olvas, nem hasznát,
de kárát látja.
Jó alkalmazás. Élt falunkban egy
foltozó varga, kiről mindenki tudta,
hogy legfőbb örömét a vallásban
találja. Egyik szomszédja tréfálkozó
kedvében igy köszönté reggel őt:
„Nos miképp áll ma a vallásossága."
„Éppen elég ahhoz, hogy becsüle
tesen megfoltozzam a hozzám adott
csizmákat! Hála Istennek érte?"
Ennél találóbb feleletet sok bölcs
ember nem adott volna. Erre van
szükségünk: arra a vallásosságra,
mely mindenkit hűvé tesz a saját
munkakörébe ; arra a vallásra, mely
épp oly jó a munkában, mint a tem
plomban ; épp oly jó hétköznapokon,
mint vasárnapokon, melyet soha sem
kell mellőzni vagy szögre akasztani.
Mert a kinél a vallásosságnak nincs
szava akkor, mikor állapota köte
lességeit teljesiti, annál bizony baj
lesz az utolsó órában.
Megelégedés. Nagyon szegény, de
igen szegény volt a jó öreg Borbál
asszonynénénk. Még se hallatszott
annak ajkáról egy szál panasz szó
életében! Sőt mindenkor talált vala
mit, a miért forró hálát rebeghetett
Istenatyánknak. Egy téli napon be
nyitok hozzá, tele van füsttel a szo
bája. Részvétemet fejezem ki, hogy
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abban kell ülnie, de ő szavamba
vág; „Hála Istennek, hogy van még
mit a kályhára raknom, ha füstöl is.“
Máskor délben a fa alatt ülve talá
lom, száraz kemény kenyeret rág.
Sajnálkozó tekintetemre szájára mu
tat és igy szói: „Nincs több fogam
már csak kettő, de lássa uram, éppen
egymásra ér a kettő. Hála Istennek,
igy meg jól tudok rágni!"
Ti, kik vagyonban duskálkodtok,
ételben válogattok, ruhában kényeskedtek, mégis folyton Isten ellen
zúgolódtok: tanuljatok türelmet és
megelégedést e szegény asszony
tól, ki pedig valaha szintén jobb
napokat látott!
A koldulás joga. Ausztriában tör
vény tiltja a kéregetést, minélfogva
a nagy városokban, különösen Bécsben igen sok dolgot adnak a bíró
ságnak a kéregetök.
Egyik bécsi járásbiró előtt egy
67 éves öreg ember állott a minap,
a ki egy templom ajtajában kéregetett, s már harmincz fillért szer
zett, mikor a rendőr elcsípte.
— Miért nem dolgozik inkább?
kérdezte tőle a biró.
- - Ó, biró ur, ilyen kezekkel már
nem lehet dolgozni!
És a biró látja, hogy az öregnek
az ujjai végkép össze vannak zsu
gorodva s igy csakugyan nem tud
dolgozni.
Föl is mentette a vádlottat a kö
vetkező megokolással:
„A koldulást tiltó törvénynek két
ségtelenül csak az a czélja, hogy a
dologkerülőket sújtsa. A vádlott
azonban munkaképtelen s igy nem
dologkerülő. Az embernek az élet
hez természetes joga van s mig a
riiunkaképtelen szegények eltartásá
ról eléggé nem gondoskodunk, addig
nem tilthatjuk meg nekik azt sem,
hogy az élet föntartására szükséges
dolgokat a magánosok jótékonysá
gának igénybevételével szerezzék
meg, tehát kolduljanak."
Tökéletes igaza volt a bécsi bíró
nak. Mert hasé nem^gondoskodunk
a nyomorékokról, se nem engedjük
őket koldulni, akkor éhenhalásra
Ítéltük el őket. Erre pedig nincs
joga az állami rendnek.
A beszédről. 1. Ha Istenről, ha az
Üdvözítőről szólasz, szólj róla nagy
tisztelettel és alázattal, akárcsak
mintha szine előtt állanál. 2. Ha
magadról szólasz vigyázz, hogy ön
szeretet és dicséret ne vegyüljön
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szavadba. 3. Ellenségeidről is csak
szeretve szólj, hogy abból neked
haszon. Istennek dicsőség, nekik
javulás háromoljék. 4. Ne tolakod
jál, hogy a szót magadnak vedd, de
ha már beszélsz, légy óvatos, meg
fontolt, világos, ne pedig hamarkodó, fölényes vagy képmutatós. 5.
Az elbeszélésekben légy fölötte óva
tos. A hazugság szelleme könnyen
hozzád fér ilyenkor. Jó példákat el
ne feledj. De mesélj jó akarattal és
igazságérzettel; ha egy vagy más
részletet elfeledtél, sohse rösteld,
valld meg, inkább mintsem hogy
hazudozzál. 6. Kerüld a vitatkozást.
Ellenfeledet jobban gondolkodásra
kényszerited, ha látja, hogy nem
mész ökölre igazadért, hanem meg
maradsz csendben annál. 7. „B ár
mit tesztek,. . . akár irtok, akár szól
tok, mindent Isten nagyobb dicső
ségére tegyetek!"
Lelki ujulás. Ötvenkét tanitó vett
részt Esztergomban a részükre kü
lön tartott lelki gyakorlaton. Ötven
két tanitó lelki ujulása mennyi jót
fog jelenteni a jövő tanévben ? De
miért csak 52 a sok száz közül ?
És miért az 52 között egyetlen
„állami" tanitó sem ? Pedig lelki
megújulásra az állam szolgálatában
is szükség van !
Hit és alkotás. „Ha nincs plébá
niánk, hát legyen!" mondotta Szuchánszky György földbirtokos és
feláldozta 150 hold földjét, saját
házát és 2300 korona készpénzét
alapítványul, hogy a váczi egyház
megyéhez tartozó Alsó-Dabason
plébánia létesüljön. Istenáldás legyen
az áldozatján.
A veszprémi székeskáptalan a cse
lédeiért. Örömmel és büszkeséggel
tölt el bennünket az a hir, hogy
a veszprémi székeskáptalan ülésé
ben elhatározta, hogy uradalmi cse
lédei között négyezer korona jutal
mat fog kiosztani. A jutalom k i
osztásánál, úgy határozták, hogy
tekintettel lesznek az egyes cselédek
szolgálati éveinek számára s igy az
éveken át hűségesen szolgáló cse
lédeknek nagyobb összegű jutalom
dija ösztönözni fogja a többit is a
hűségre s helyének megbecsülésére,
íme egy példa, melyről hasábokat
lehetne irni ebben a mai szoczializmussal telitett világban. íme egy
példa, mely többet ér, mint az a
sok ankét meg bankét, melyeket a
szocziális bajok orvoslására eddig
tartottak.
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Nevelők figyelmébe. Egy arabs
közmondás azt mondja: „H ogy a
gyermek fejét meghajlitsd, ahhoz
elég a vessződ; de hogy a szivét
meghajlítsd, ahhoz nem elég más,
csak a szived!"

V. évfolyam.
készítette el a szeplőtelenül fogantatott Szíiz lourdesi barlangjának,
Krisztus sziklasírjának, melyekből
most már utánzatot öntene kisebbnagyobb méretben olcsó árért.
Templomokba, zárdákba, kertekbe,
lakásokba egyformán elhelyezhetők
ezek. A barlang és a sir díszítésére
használt fű, virág és lombozat mind
preparált élő növény, mely fölötte
tartós. Készít azonfelül temetői és
sírkereszteket,
sírköveket
virág
tartókat. Közelebbi
felvilágosítást és
költségvetést levélbeni kérdésre
azonnal küld a
feltaláló. — Meg
rendeléseket kér
Ádámszky József
Örkény, (Pestm.)
czimen. Az érde
mes dolgot — már
mint a hazai ipar
ujabb haladását is
— melegen ajánl
juk olvasóink be
cses figyelmébe.

Tekintetes Müller Albert urnák Buda
pesten, V. kar. Vadász-utcza 42/H. O.
sz. Megkaptam az Ön által feltalált
keresztet és fogadja érte szívből jövő
számtalan köszönetemet, mível talál
mányával valóban megkönyörült raj
tam. Kérem a jó Istent áldja meg Önt
érte. Teljes tisztelettel Dirkits Mátyás.
Ezen levelet czimzett, mint a villamos
delejes kereszt R. B 86.967 sz. fel
találója kapta, mely készülék kiváló
gyógyhatású csuz, köszvény, asthmatikus bajoknál, fülzugásoknál, szivgörcsöknél stb.
UJ TALÁLMÁNY.

^ Nm. Zichy János gróf fökertésze,
Ádámszky József oly keménységű
műkövet tud önteni, mely vetekszik
a márványnyal. A vallásában buzgó
kertész ezt a találmányát első sorban
az egyház fényének emelésére
ajánlja fel. Lélekre ható mintáját

Páduai Szt. Antal

meliczukorkáí

gyomorlikörökkirálya!

kellcmct, nyálka«ld{ tatásnak köhögés, rekedtség és minden hurutos bdnialom ellen.

ctv

<

Marschall-keserti.
Ezen kitűnő gyomorlikőr füvek
és gyökerek kivonataiból van
előállítva, édeses „keserű," az
étvágyat hathatósan előmozdító ital.
A „Mapschall - keserü“
törvényesen védve van és csak
a készítőnél rendelhető meg.

Literes üvegje 1 forint 80 kr. postautánvét mellett.
Az összes költség: postadij,
láda és csomagolás ingyen.

Budapesten házhoz szállitya 1 forint 30 krajczár,
AVegiendelési czitn:

Grauer Illihály Kőbánya
Óhegy-utcza 6. szám.
eddig utolérhetetlen
szer, mely az ősz haj1 1
nak néhány nap alatt
1 1 ^ 1 visszaadja e r e d e t i
s z í n é t és f é n y é t ,
megszünteti a korpa
képződést és hajkíhullást, nem festőszer, nem piszkit,
lemosni nem lehet. Neg;yedliteres üveg ára 3 korona.
Fülöp György-nél Budapest , Baross-utcza 15. sz. és Török
József gyógyszertá rában, Kírály-utcza 12.

Hajfiata

Mg

ira «0 ini^r.

Hazslinszky István gyógyszerész
Budapest,

X.,

Liget-tér a.

Kaoltati gyégyszertárakban ét aroguanxlt-

t(kbcM.

Kettős elektromágneses kereszt
gyógyít ós felüdit kezesség mellett.
E Jcészülék gyógyit és segit
fej-, fül- és fogfájásnál; a
migrén, neuralgla, vértolulás,
sápkór, szédülés, a 'fülzugás
nagyothallás, a szívverés,
szivgörcsök, asztmatikus roha'

K W

w

A

hideg kezek
lábalt, a osu;,
köszvény, isohias, bajaiba»:
influenzában s a velejáró hát
fájásoknál ; különösen idegbántalmaknál s a velők járó ál
matlanság bajaiban; a ren-

mok

görcsök,
melynek a normális orvosi kezelés s z e r i n t villamos i----- - idör61-ic
E készüléknek tagadhatatlan előnye az, hogy nemcsak idöröl-idora,
ae
állandóan jótékony villamos áramot áradoztat szét
szinte bámulatos sikerrel gyógyít, másfelől a legháládatosabb övószer az
emberi szervezetet megrohanó betegsegek ellen.
N a g y fig y e le m r e m é ltö az a k ö rü lm é n y ,
B é g e k e t te U e s e n meggyógyított. Az Irodámban
hf*
s e k és bizonyítványok, a m e ly e k a v ilá g
lá s a n e m lé k e z n e k m e g ta lá lm á n y o m r o lj m in d e n k o r m ln a e n k i
á lt a l m e g te k ln tU e to k .

A k it legkésőbben 45 nap a la tt nem gyógyít meg k^zülékem,
az visszakapja a pénzel. A hol m ár minden hasztalan volt,
kérem, tessék a készülékemet megpróbálni.
Nagy készülék ára 6 korona.
0 ^ betegségek ellen való, melyek 15 évnél nem hossjabbM .

Kis készülék ára 4 korona.
Csak gyermekeknek s nagyon érzékeny nőknek v«14.
illlflü

I

S r i®

i t «xttliSiaéilDeiy a »et- i* M il«« »<««*•
M l K BT O T T
BUDAPEST, V. kér., Vadász-utcza 42
H L . D C . r t m f n. O. szám (Kálmán-utcza sarok.)
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V. évfolyam.

H IR D ETM É N Y
N e w - York

és Londonban nem kímélték meg- az európai száraz
földet sem és azért egy nagy ezüstárugyár indíttatva érezte magát,
hogy az egész készletet csak a m u n k a e r ő e g y kárpótlásakis elle
nében eladja. Én föl vagyok hatalmazva ezen megbízást teljesí
teni, m iért is csupán 6 frt. 60 krértküldöm a következő tárgyakat:
6 d rb ig e n fin o m a s z ta li kés V a ló d i a n g o l p e n g e v e i
6 „ a m e rik a i szab. e zü st v illa e g y d a ra b b ó l
6 „
„
„
„
evőkanál

„
„
„ kávéskanál
„
„
„ levesmero
„
„
„ tejmerő
„ angol Viktória alsótálcza
6 „ hatásos asztali gyertyatartó
1 „ teaszürŐ
1 „ igen finom csukorszóró
42 drb összesen csak 6 frt. 60 kr.
Ezen 42 tárgy előbb 40 frtba került és most csak 6 frt. 60 kr.
. minimális áron kapható. Az amerikai szab. ezüst egy kivül-belui
I fehér fém, mely ezüst szinét 25 esztendeig is m ágtartja, amiért
•
jótállók. Annak bizonyságául, hogy ezen hirdetes .
12
1
1

P É liZ K Ö L C S O H T !
kis- és nagybirtokosoknak, kiknek|birtokait nagy kamatú
adósság terheli és ezt olcsó kamatos pénzzel akarja
kifizetni, avagy ha uj kölcsönt akar felventii, oly pénzt
melyre csak 5o/o kamat fizetendő s mely kamattal a tőke
is törlesztve lesz, s adós bármikor felmondhat, a pénz
intézet azonban nem mondhat fel, kiknek oly pénzre
van szükségük, azok forduljanak bizalommal

^ a Hitel és Ingatlan Forgálmi irodához,
(beküldendő csakis te le k k ö n y v i és b irto k lv m á s o la t)

B u d a p e s t,

K e r e p e s i-u t

Országos üvegfestészet

nem csalás,
I kötelezem

magam bárkinek, kinek az áru nem tetszik, á pénzt
visszaadni. Senki se mulaszsza el ezt a kedvező alkalmat, hogy
ezen diszes garnitúrát megszerezze, mely gyönyörű

nász- és alkalm i ajándék,
^továbbá minden jobb háztartásban kiválóan alkalmas. Egyesegyedül kapható

HIRSCHBERG A.=nál

W A L T H E R R G ID A
Budapest, Vili., Zerge-utcza 13.

E z e lő t t : FORGÓ és TÁRSA, P üvészkert.
Készít itjkerü templomablakokat a legolcsóbb és legszolidabb khMben.
C(SMKlil)

Bécs, 11., R em bran dstrasse 19. A. sz.
Telefon 15498.

Szétküldés vid é kre utá n vé tte l vagy
az összeg előzetes beküldése elleaében. — T isztitó p o r hozzá 10 k r. Valódi
csak az olda lt látható védjegygyei
(egészségi fé m ).— K ivo n a t az elismerő
levelek e zre ib ő l: Az első küldem ény
nyel nagyon meg vagyok elégedve, ké re k még
egy garnitúrát.
Kalocsa.
Majorosi János kanonok.
A küldem ényt vettem s nagyon meg vagyok elé
gedve, ké re k még egy kü ldem ényt 6 írt. 60 k ré rt.
Kolozsvár.
Bánffy báró őexc.
Az étservice kü ldem ényt megkaptam, igen meg
vagyok vele elégedve, k ü ld jö n még egy ily e n g a rn i
tú rá t 42 d rb o t am erikai szab. esüstből utánvéttel.
Bozovics Kr.-Szörény m. Keresztes S. fszbiró.
A kü ld ö tt áruval meg vagyok elégedve. K rejstynopol
Galiczia.
Johanna testvér, a szűz M ária-társ. főnöknője.

Alaplttatott 1810.

HŐNIG FRIGVES

S

gőzüzemre berendezett harang- és érczöntöde

ARAD, R ákó czy-u tcza II—28.
Aj'ánlja több évi jótállás és ked>
vező fizetési feltételek mellett sa
já t találmánya cs és kir. szaba
dalmazott harangjait, melyeknek
előnye a más szerkezetű harangok
kal szemben az, hogy 35<>/o sulyés ármegtakarítás mellett is —
erősebb és kellemosebb zengésU
hangjuk van. — Forgatható vasfel
szereléseit és vasharang-állványait,
melyeknek alkalmazásával ale^nagyobb harangok is lódithatok
a nélkül, hogy a tornyot meg
ingatnák. Régi harangoknak for
gatható vasszerelésre való átala
kítását, repedt harangoknak újraöntését, vagy uj harangokkal
való becserélését, a legolcsóbb árak és kedvező fize
tési feltételek mellett. Költségvetések és kópes árlapok
kívánatra bérmentve küldetnek.

miink«kt

Váczi főszélcesegyház ré
szére: 3 ablak. Mélt. gróf
Csáky K. megyéspüspök ur
rendelése.
Szepes-csütörtökiielyi tem
plom részére: 9 ablak. A
Műemlékek Orsz. Bizottsá
gának rendelése.
Bpesti karmelita-templom
részére: 24 ablak. Ft. Soós
István ur rendelése.
Esztergomi Szent Annatemplom részére: 6 ablak.
Ft. Sámord Ignácz plébános
ur rendelése.
Sztankováni plébánia-templom részére: 20 ablak. Ft.
Pazurik Márton plébános
ur rendelése.
Esztergomi közkózház ré
szére: 3 ablak. Mélt. W alther Gyula kanonok u r
rendelése.
Csongrád-csanyi templom
részére: 7 ablak. Msgr.
Varga Mihály plébános ur
rendelése.
Pilis Szt-kereszti templom
részére: 7 ablak. Eggenhoffer ur rendelése.
Zboroi templom (Sárosm.)
részére: 17 ablak. Főt.
Vasskó József plébános ur
rendelese.
Kézdi-Vásárhelyi templom(Erdély) részére; 3 ablak.
Uj-hartyáni (Pestm.) tem lom részére: 4 ablak. F t
usspell István plébános
ur rendelése.
Beszterczebányai templom
részére: 2 nagy ablak.
Báttaszéki templom részére
37 ablak. Ngos Holndonner
Ferencz p. plébános ur
rendelése.

szab. am erikai ezü s tk iv ite li áruház

1890-ben a legnagyobb áll. éremmel kitüntetve.

61. sz.

Számos kitüntetés & elismerőlevél a szálitott munkákról.
Haizokkal, mintákkal i t k d u é a H tts tm i dij n^ikill k«$zsca($«n szolgálok.
Övegfestmény a lemplom legszebb ékessége 1

Szent A n ta l hívei ré szé re :

IVr TT TP n

fi- A
f o g s o r o k jótáSIás mellett
iu . U I? U U ü . Ja . tétetnek be, javitfsok olcsón
54^^^ elvállaltatnak. — Vidékiek ré
szére a műfogak gyorsan ké&zittetnek.

N OVÁK

MÁRTON

régi, többszörösen kitüntetett fogmtttermélten

IV., Városház-utcza 3. sz. (volt Granátos-utcza).
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Ajánlom

saját termésű, Kis-tétényi boraimat.

L. pa’^czk fehér pecsenyebor 1 kor. 20 fiU.
Vio L.
»
vörös gyógybor
1 „ 20 fill.

V. évfolyam.

Első délmagyarországi

oltárépitészet, szobrászat és aranyozó miiintézet.
A la p itta to tt 1 89 0 -b e n .
Van szerencsém a nagyérdemű közönség
becses^turiomására hozni, hogy műtermem.et
kibővítettem, melyben készítek uj oltárokat,
szószékeket, stáczióképeket vászonra és pléhre
festve és fából faragva doinbor mfibeii polichromirozva művésziesen kidolgozva, valamint régi
oltárokat újból festek, márványozok és aranyozok.
Régi oltárképeket kijavítok és megiijitom. U,j
oltárképeket hírneves festSmiivészeit közre
működésével helyreállítom, .lézus, Mária szíve
szobrait, Páduai Szent Antal szobrait fából
faragva és poliehromirozva.

Vidékre, legkevesebb 12 palaczk vételnél, cso
magolás, láda és vasúthoz küldésért dijat nem veszek.
Seőlőim az ismert Kis-tétényi szőlőhegy legjobb
déli és délnyugati fekvésében vannak, hol szakszerű,
pontos szüreteiésen kezdve, boraimat személyesen
végzett feltétlen tiszta, megbízható kezelés mellett,
mind nnsebort is ajánlhatom !

SCHUSTER GYULA
Budapest, VI. kerSlet, Andrássy-ut 61. szám.

Cm. 100
Kor. 100

KaphaM továbbá főbb jónevü fűszer- és csemege-kereskedésben.

110
120

120
140

130 140 150
l ‘ '( Í ^ Í 7 4 T ö 4

Tarraeottakőmasszábólpolicliromirozva,

SziYes figjelmébe S

zsamát. Számtalan elismerő hálairat
bizonyítja, hogy nélkülözhetetlen házi
szerül fogadták szent Antal hívei
Gyomorbajoknál,
étvágytalaaság^
vérszegénység, ide {es főfájás u. m.
reum atikus bántalm aknál, szóval
mindennemű betégségekben, úgy
belsőleg m in t bedSrzsSléseknél k i 
tűnő hatásúnak bizonyul.
1 korsó ám használat utasitással 1.20 kot
EgyedflI kapható

Hflbner József
<TÖRV. V É O V t'

Cm.
k o i\

'Z J S '

„Vöröskereszt”

100
72

Olcsó árak

120
100

140
120

150
140

és pontos kiszolgálásról

gondoskodik aa intézet jó hírneve.

Nagy Nép. János,
Temesvár Józsefváros, Bonáz-utcza 6. sz. (saját házában.)
I —

Óvja az eg észség ét!
Ic iv áló orvos a já n lja !

1| Í r

gyógytárában, BAJÁN.

Első országos müfestészeti és iparművészeti intézet.

BlasM cs BÁTORT HIHÁL! műfestésj
Scabadkft V II. kér., Erdő-utcza 66.
A főtiszt, papságnak biboros
herczegprimás ő Em inentiája
67698. szám alatt és Tolnai
Festetich Tasziló g ró f ú r ő
nagyméltósága á ltal ajánlva.
A z oktatást ő nagyméltósága
Császka Gy. kalocsai érsek
ú r nagylelkű áldozatkészsége
fo lytá n olaszországi m űfestők
s m űm árványozóktól nyertem .
Templomfestés stil szerint. Gips-,
m árvány (stuco). — Oltárképek,
oltárépités és márványozások.—
Tervek, rajzok készítése, nagyítása.

Oltárképeket
megrendelésre elvialok művészi tivitellen, bármennji alakkal
2'40 m. magasság és 1'40 m. szÚességben 70 fr t.
1-80 m. magasság és 120 m. szélességben 40 fr t.
Q'83 m. magasság es 0'55 m. szélességben 20 fr t.
Kívánatra bárm ilyen nagyságban, jutányos áron.
Szegényebb egyházaknak 25®/o engedmény!
Elismerő nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtatnak

J { Í T á n a t r a m ín d e ii l io v á

d í ju t c i if e s o ii

k iH d e tÍk % — V i d é k r e 25 v a g jr 5 0 ü v e g e s lá d á U ; a L . » »
A iv n i d ija t o d a és az ü re s i l r e g c k c r t v is s z a r r M i a H ^

S íT v LUKACSFÜRDÖ
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■!>

K Ú T V A L L « 1 3 ÍT

IM : "

Angster József és fia
K a lo c s a -é rs e k i o rg o n a -é p itő k .

Orgona- és harmonium-gyár

Pécsett
Kit ar«n, I (za<t h 1 n
a
g
ym
ilU
iiiiim
i

{KMimd kitaiitttvc.
Ajánljuk kitűnő hangit és erős szerkezetű
crescendo orgonáinkat. — Különösen a leg
újabb légnyomatn {pneumaticai) rendszer
szerint epúlt orgonákat, melyek a rendkívül könnyű játékmód és registrálás mel
lei még azon nagy előnnyel bírnak, hogy
a templom nedvessége és az időjárás viszontagságai semmi befolytat nem gyako
rolnak rájuk.

bizonyitja wfivdiik |i<ágát.
Hogy fiziettttiK
liö
i (ddig 4
«
on
| org«na
n
erait ki.

Raktáron kitűnő hanga harmoniumok minden nagyságban. —
Mindennemű javításokat, hangolá
sokatésátépitéseketolcsőn vállalunk
A
ricgyzA
ct kivixalra ivg
yMkflldank.

Pázmáneum nyomda Budapest, V III. Mária-u. 11

-

V. évfolyam.

Budapest, 1603. augusztus 1.

21. szám.

MDnU SZEHTAXm UFJA
V A L L Á S -E R K Ö L C S I ÉS T Á R S A D A L M I K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I K É P E S F O L Y Ó IR A T

A SZEGÉNYEK

KENYERÉNEK

HIRDETÉSÉRE

ÉS TERJESZTÉSÉRE

Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. — Előfizetési ára egész esztendőre 4 korona.

öSsentségeXllLLeó pápa1898. deci.9-énapostoli iidiiit kfildé a lápnál: <i olrasólnal:.
JÉZUSNAK
BARÁTJA

SZERKESZTI £s KUDJA:

Ö Nagymiltőságáik
C S A S Z K A GYÖRGY
kalocsai Srsek úr

BUDAY ALADÁR

DESSEWFFY SÁNDOR
Csanádi m. pflspOk ur és

P. MÉSZÁROS KÁLMÁN O .F.M .

FIRCZÁK GYULA
munkácsi gk. püspSk úr
ajánlatával 6s áldásával

p ö m u n k a t Xr s :

SnrkeutMgis p Í 7 M l« c |ri.

*• l™kltdíhlv«t.l I t'AÍIWAHtUIHj,|„| ,|||,|„„4|

Budapeit, Mária-utezt 11. azám.

Ö miltóságáík
Gr . m a j l A t h GUSZT.
erdélyi püspök úr
Gr . c s Ak y k á r o l y
váozi m. püspök úr <s
d r . v Ar o s y g y u l a
sz.-íehérrárl püspök úr
ajánlatával és áldásával.

Ö Emlnenczlája Yaszary Kolozs bibornok herczegprimás á]ánlatá?al és áldásával.
Minden jn>í fenntartva.

XIII. Leó pápa.
Julius hó húszadikán, délután négy órakor a gondviselő
Bölcseség maga elé szólította szentséges atyánkat, X lll. Leó pápát.
Senki sem nélkülözhetetlen ezen a világon.
így rendelte azt az U r és halálban szabott határt az emberi
tevékenységnek.
Az égi világosság, m iként Leót a százados jóslat megjelölte,
vissza szállott égbe, a honnan eredt!
Negyedszázadon át hintette sugarát, árasztotta megtermékenyítő
melegét az emberiségre. Ö t világrész katholikus hivői áldoznak e
napokban a hála könnyeivel kegyeletben megőrizendő emlékének.
De nem kisebb hódolattal adóznak neki azok, k ik nem vallották
őt pásztoruknak. H ogy nagy ember és nem mindennapi fő volt,
azt az egész m űvelt világ utána kiáltja sírjába.
U ralm a a nehéz id őkbe esett. Ö varázsolta azt át a szeretet
idejévé. Békét hirdetett a világnak és a hol szavát megfogadták,
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javult, hol meg rosszabbodott a
ott áldás fakadt az engedelmes
pápa állapota. E szerint m i egy
ség nyomán.
szer reménykedtünk, másszor re
H ogy m inő nagy ember vo lt
megve vártuk a csapást.
Istennek ezen választott edénye,
Julius 20-án vo lt az a vilá g 
azt semmi sem tanusitja inkább,
történeti
fontos gyásznap, mely
m int ama általános m ély és őszinte
megfosztotta
az emberiséget egyik
gyász, melybe halálával az egész
legnagyobb
szellemétől.
E h é tfő i'
világot döntötte. Ez az első fá j
nap
nagy
részét
már
halálos
der
dalom, melyet okozott az embe
medtségben,
eszméletén
kívül
tö l
riségnek. M egnyugszunk az U r
tötte
a
Szentatya,
csupán
csak
kifürkészhetetlen végzésében és
utána szóljuk az e lkö ltö zö ttn e k: akkor tért rövid időre magához,
a m időn Vannutelli bíboros az
„L e ó ! légy szószólója Isten trónja
utolsó
feloldozásban részesítette.
előtt a katho likus egyháznak 1“
A
pápának
ekkor még v o lt annyi
X III. Leó pápa elköltözését a
ereje,
hogy
a jelenlevőket meg
v ilá g b ó l teljes tizenhét napi szen
áldja
és
utolsó
figyelmeztetésül
vedés előzte meg. Lapponi do k
azt
m
ondja;
tor, a Vatikán orvosa és M azzoni
—
M indnyájato k szivére kötöm
tanár m inden tudom ányukat és
az
Egyházat!
emberi erejüket latba vetették a
Ezután vísszahanyatlott pár
katasztrófa elhárítására. A hivő k
náira és bekövetkezett az agónia.
m illió n y i serege julius
3 -ától
Nyugodtan feküdt ágyán és
kezdve, a m ikor az első aggodal
úgy tetszett m intha aludnék. Négy
mas hírek szárnyra keltek, egé
óra tájban félrefordította fejét a
szen az utolsó p illa n atig szaka
pápa és m ozdulatlan
maradt.
datlanul im ádkozott a pápa fe lLapponi d oktor nyomban alapos
gyógyulásáért.
vizsgálat alá vette a szivet és 4
Kérelm ünket az Isten nem tar
óra 4 perczkor szomorúan jelen
totta teljesíthetőnek. T rónusa elé
tette a zokogva im ádkozó roko
rendelte helytartóját, m iután be
töltötte fö ld i hivatását Szt. Péter noknak és bíborosoknak, hogy
XIII. Leó pápa Őszentsége meg
székében.
h a lt!
Az orvosok minden tő lü k tel
Elvesztettük
a földkerekség
hetőt megtettek. Kétszeri m ellkasegyik legnagyobb szellemét, k i
csapolást végeztek a nagybeteg
nek századokra kiható lángelméje
pápán, hogy a felgyülem lett vála
dékot eltávolítsák. M in d a két besugározta a vilá g népeit. Hogy
m űtét könnyebbséget hozott a X III. Leó pápa a kivá ló k legkiválóbbja volt, azt nem elfogult
pápára, valam int nagy lelki meg
ság m ondatja velünk, a m iért
nyugvására szolgált, hogy ju liu s
éppen a m iénknek nevezhetjük
6-án a ha lo tti szentségekben
őt, de k itű n ik abból, hogy az
részesülhetett.
kívül állók
Az egész vilá g bámulta a szent Anyaszentegyházon
is m eghajtották előtte a hódoló
aggastyán csodálatos lelki erejét,
elismerés zászlaját. Életében szám
m elylyel utolsó útjára készült.
talanszor tapasztalhattuk ezt, de
A környezetében m egforduló bíbo
halálában még meghatóbban n y il
rosokkal és vatikáni előkelősé
vánult a felekezeti és osztálykü
gekkel
úgyszólván
m indvégig
lönbség n é lkü li áhalános szeretet.
élénk eszmecserét folytatott, őket
Példaképpen csak az egy V il
m egnyugtatta s az egyház gon
mos német császárt em lítjük. A
dozását különösen figyelm ükbe
ajánlotta. Láthatólag jó l esett a pápa haldoklása alatt nyilváno
san im ádkozott ő Szentsége meg
pápának az a páratlan részvét,
gyógyulásáért, a gyászhir vétele
m ely betegsége irá n t világszerte
k o r pedig ő vo lt Ferencz József
m egnyilatkozott.
k irá ly u n k után az első uralkodó,
A súlyos betegségnek a leg
k i részvétiratában őszintén megkülönfélébb változatai voltak. Hol
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síratta a „személyes jóbarátot, a
hatalmas aggastyánt, kinek rendkívüh szivbeli és szellemi ado
m ányait csak nemrég v o lt alkalma
m egbám ulni." A keresztény M a
gyarország m indenkor közel állt
a pápasághoz. Tudvalevőleg a
magyar szent korona is II. Szil
veszter pápától ered. Ez a ka
pocs azonban X III. Leó alatt igen
bensővé vált s a Szentatya érde
men felül tüntette ki m in d ig ma
gyar híveit. M i sem természete
sebb tehát, m inthogy a mostani
csapás súlyát kétszeresen érez
zük.
Részvétünk
kifejezésében
előljárt Ferencz József kirá ly, ki
valam ennyi uralkodót megelőzve,
oly igaz, m ély részvétet kifejező
táviratot kü ld ö tt a Vatikánba,
m elyért minden keresztény alatt
valóját hálára kötelezte le maga
iránt.
A magyar korm ány is sietett
részvétét kifejezni a pápa ha
lála fölött. De a mi gyászba
b o rult
keresztényi
szivünknek
mégis A pponyi A lbert gróf kép y
viselőházi elnök beszéde n yú jto tt
legtöbb vigaszt, melyben a m a
gyar szellem egyik legkimagas
lóbb alakja gyönyörű szavakkal
adózik a világ legkiválóbb szel
lemének. Kötelességünk ezt a
gyászbeszédet egész terjedelm é
ben a kedves olvasó számára
ideiktatni, annál is inkább, mert
ennél szebb méltatását az elhunyt
pápának nem lehet nyújtani. Így
csak egy nagy elme nyilatkozhatik a legnagyobbról.
A pponyi A lbert gróf beszéde
a képviselőház ju liu s 2 1 -iki ülé
sén így hangzott:
T. képviselőházi Történelmi jelen
tőségű gyászesetet kell a t. Háznak
bejelentenem, mely e haza polgá
rainak m illióit is közelről érinti.
1903. évi julius 20-án d. u. négy
órakor hunyta be örökre szemeit
XIII. Leó pápa ő szentsége. Minden
kor megrendítő óra az, melyben a
katholikus egyház látható feje e
földről elköltözik. Száz meg száz
m illió ember siratja benne lelki aty
ját, de az egész világ, hivő és hi
tetlen egyaránt elmerül annak mér
legelésében, hogy mit vesztett az
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elhunyt pápa személyében és annak
találgatásában, hogy mit várhat attól
az ismeretlentől, a kinek kezébe le
fog tétetni a pápaság óriási erkölcsi
hatalma. Messzi kell azonban vissza
nyúlnunk a történelem emlékeibe,
hogy reá akadjunk egy olyan pá
pára, kinek halálakor ezek az érzel
mek oly bensőséggel uralkodtak a
lelkeken, mint most, midőn X lll. Leó
tól kell mindenkorra megválnunk.
A katholikus hivők fájdalommal lát
ják annak a fénynek a letűnését, a
melyet egyházunkra e nagy férfiú
dicsőségteljes, sikerekben gazdag
kormányzata árasztott; aggódva ér
zik annak az erős és biztos veze
tésnek elvesztését, a mely nehéz
helyzetekből többnyire diadallal tu
dott kibontakozni és bár hitök óvja
őket attól, hogy az egyház jövőjé
ben kételkedjenek — mégis tudják,
hogy emberi bölcseség is hozzá
járul az egyházat mindig környé
kező megpróbáltatások csökkenésé
hez vagy legyőzéséhez. A katholikus
egyház gyásza tehát nem formaszerü, hanem mély és megható, mi
dőn a legnagyobbak egyikét vesz
tette el, a kik valaha Szent Péter
trónján ültek. De ha körülnézünk
az egész művelt világ közérzületé
nek azon megnyilvánulásában, a
melylyel X lll. Leó haláltusáját kisér
ték, most pedig halálát körülveszik,
úgy azt a sajátságos tüneményt
látjuk, hogy szinte elmosódott a
különbség hivők és nem hivők, katholikusok és más vallásnak érzel
mei közt. A kik legtávolabb állanak
meggyőződéseiben attól a világnézlettől, a melyet a pápaság képvisel,
a kik az ellentétes áramlatok leg
határozottabb képviselői — vissza
fojtott lélekzettel, mélységes megilletödéssel kisérték a pápa utolsó
napjainak minden mozzanatát, meg
rendülve állanak koporsójánál. És
e napokban és ez órákban nem
hallatszott egy szó, nem Íratott egy
betű, a melyet ne taglalt volna
őszinte kegyelet.
Az egész művelt világ gyászolja
Xlll. Leó pápát. Valóban nagy élet
lehetett az, a mely ilyen diadalmas
halállal végződik; olyan élet, a mely
ben a szellemi kiválóság az etikai
fensőbbséggel egyesül, a melyben
a nyilvános tevékenység dicsőségét
emberi erények melegítik át, a melyet
nemcsak hatalmasnak érez mindenki,
de jótékonynak is. És ilyennek tudja
a világ X lll. Leó életét. Intranzigens
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ragaszkodás mellett az egyház taní
nemzetnek képviselete, a melyhez
tásának tisztaságához és teljességé
sok m illió katholikus tartozik, bizonyá
hez, az egyház jogaihoz és állása
ra mély részvétet érez a katholikus
követelményeihez, át volt hatva ama
egyház gyásza iránt és ezen rész
kor szükségleteinek tudatától, a vétnek, valamint ama kegyeletes
melybe őt a Gondviselés helyezte,
érzelemnek, a melyek X lll. Leó pápa
különösen pedig az államokhoz és a ő szentsége elhunytakor az egész
nemzeteknek benső békére való igé
művelt világon uralkodnak, jegyző
nyétől. Sehol és soha rajta nem múlt,
könyvileg ad kifejezést.
hogy ez a béke az ellentétes áram
Hí
latok találkozása közben meg ne
M a még üresen áll Szt Péter
óvassék, vagy ha megbontatott,
dicső
trónja. De Isten kegyelme
helyre ne állhasson. A sikerek, a
folytán
már a napokban eldől,
melyeket e téren elért, az a befolyás
ki lesz X III. Leó utódja. Az uj
melyet magának és az egyházának
pápa megválasztásáig a bíborosezen az utón biztosított, a múlt szá
zad legnagyobb államférfiai
közé sorolják őt. Nem kevésbbé
erős jogczím a dicsőségre
és az utókor kegyeletes
megemlékezésére az a munka,
a melyet a társadalmi kér
désnek keresztény szellemben,
azaz a szeretet és igazság
szellemében való megoldására
fordított, az az állandó gond
a mostoha sorsnak helyzeté
nek, intézmények javítására,
a mely egész életén át húzó
dik. S ha végül a tisztán em
beri tulajdonságokat nézzük
benne, melyekhez a szívvel
épp úgy, mint észszel fel
karolt szocziálpolitikai tevé
kenységet mintegy áthidal,
úgy magunk előtt látjuk egy
férfin alakját, a kiben mély
séges alázatos hit egyesül a
Oreglia bíboros, az egyház kamerlengója.
tudomány lángoló szeretedével,
a kinek élete tökéletes kifejezésre jut
kamerlengó, L u ig i OregUa d i
tatja azt a hitet, a melyet vall és San Stefano vezeti az Egyház
tanít, a ki magasztos haláltusájában
ideiglenes kormányzatát. Oreglía
a keresztény bölcsész megadásával,
bíboros, kinek arczmását itt talál
sőt derültségével búcsúzik egy nagy
hatod, kedves olvasó, 1828-ban
és sikerdus élettől és lép át a biza
született
Piem ont olasz tartomány
lommal várt örökkévalóságba. íme
Bene
Vagienno
nevű községében.
egy ember.
Gazdag
szülők
gyermeke
és rend
És innen van az, t. Ház, hogy az
kívül
nagy
a
műveltsége.
A bíegész művelt világ X lll. Leó rava
borosí méltóságot IX. Píus pápátalánál nem csupán aggódik és számitgat, hanem valóban gyászol is, ■ tói nyerte el 1873-ban, m int Ostia
mert ő benne a pápa az államférfiu
és Velletí püspöke. Egyéb kiváló
a világtörténelem szövőszékén mű
le lki tulajdonságai mellett arról
ködő közéleti egyéniség nagysága
nevezetes, hogy rengeteg összeaz ember erkölcsi tökéletességével I get áldozott már idáig jótékony
találkozott. Csak az ilyen egyénisé
czélokra. A m ily mértékben szórja
gekben gyönyörködik az emberiség
a
fö ld i kincseket a nyomor és
lelkiismerete teljesen; és midőn az
szükség
enyhítésére, oly mérték
ilyen körünkből távozik, azt irányza
ben
ip
a
rko
d ik gyarapítani hívei
tok és nézetek minden különbségei
nek lelki kincseit. Ily fenkölt, ál
mellett mindnyájan átérezzük, hogy
nagyot vesztettünk mert jót.
dott egyházfő intézi mostanában
A magyar képvíselőház annak a ügyeinket.
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A konklave egybehivása és a
választási előkészületek már meg
történtek. E rrő l és a választás
eredm ényéről legközelebbi szá
m unkban emlékezünk meg.
A herczegprimás rendelete.
Vaszary Kolos bíboros herczegprim ásunk körlevélben intéz
kedett
a
gyászszertartásokról.
Azonképpen elrendelte, hogy jú 
lius 31-én m inden tem plom ban
ünnepélyes votivm ise mondassék
a megválasztandó pápáért. A her
czegprimás a híveknek különösen
a lelkére köti, hogy az egyház
szándékára rózsafüzért im ádkoz
zanak. Szabad az Oltáriszentséget is kite nn i és úgy im ádkozni.
M indazok, k ik az ilyen ájtatosságokon résztvesznek s a rózsa
füzért elm ondják, 80 napi búcsút
nyernek.
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Negyedszázad csodálta azt a szent főt,
A mely a félvilágnak volt ura;
Alatta lön hatalmas és virágzó
A hős keresztény lelkek tábora,
öt hh'deti a győzedelmes Egyház. . .
De e nap a komor gyász napja. . . óh,
Konduljatok meg méla gyászharangok!
Zokogjatok! Meghalt a nagy Leó!
A Caesárok hatalmas városában
Az ajk mind néma, arcz mind elborul,
A bánatos szemekből résztvevőén
A fájdalom keserves könyje hull.
Holnap mi lesz velünk?. . . De jó az Isten!. . .
í nap még a komor gyász napja. . . óh,
Konduljatok meg méla gyászharangok!
ZokogjatokI Meghá a nagy Leó!

Az Isten égi rendelése volt ez,
Hisz oly magas kort ért el a dicsői
S a pápa é l . . . örök fényes betűkkel
Végül a herczegprimás tudatja
a papsággal, hogy elmegy az irta fel a történet, hogy ki ő . . .
A pápa él, csupán nyugodni tért, mert
örökvárosba és részt fog venni
a szavazás nagyfontosságu aktu , A küldetését elvégezte. . . óh.
sában s azért kéri a papság buzgó
Mégis sajog, fáj a szivünk . . . Zokogjunk!
imáját.
Zokogjatok! Meghalt a nagy Leó!

Ősfényii tornyokon sötét szövetnek . . .
A büszke városon nagy éji gyász. . .
Ma egy halottra vár a kripta boltja. . .
eg vigyáz.
Ila egy halottra vár a kripta boltja. . .
S a hú- befiitja a világot. . . óh,
Konduljatok meg méla gyászharangok!
Zokogjatok! Meghalt a nagy Leó!
Örömmámorban úszva, iinnepelve
Csodálta még pár napja a dág,
Mi sem mntatta, hogy keblén az aggkor
Párkája életét emésztve rág.
Vig volt az arcza; oly üdén mosolygott
S ma már kihűlt. . . ma vége, vége. ,
Konduljatok meg méla gyászharangok!
Zokogjatok! Meghalt a nagy Leó!

ösfényű tornyokon sötét szövétnek. . .
A büszke városon nagy éji gyász. . .
Ma egy halottra vár a kripta boltja. . .
S a sir fölött angyalsereg vigyáz.
Ma egy halottra vár a kripta boltja. . .
S a hir befutja a nlágot. . . óh,
Konduljatok meg méla gyászharangok!
Zokogjatok! Meghalt a nagy Leó!
Károlyi Gyula.

Bizzunk Szent Antalban!
K. stájerországi város plébánosa
az 1877-ik esztendő nagyhetében
egy nemrég megrendelt miseruha
árának fejében 77 fo rin to t kü ld ö tt
V . városba a m iseruha elkészítő
jének. Azonban nagy meglepeté
sére újévkor számlát kapott, m ely
ben a m iseruha á r k megint
követelték tőle.
A plébánosnak első dolga volt,
hogy a postai feladóvevényt meg
keresse és ezzel igazolja, m iszerint
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a pénzt annak idején elküldötte.
Ámde a feladóvevényt egy heti
lázas kutatás után sem találta
meg sehol. Tudakozódott a postán
is, de ott azt a választ nyerte,
hogy a hivatalos könyvekben
semmi nyom a sincs a pénznek.
T u d n iva ló dolog, hogy egy
szegény plébánosnak nem csekély
összeg 77 fo rint, de azonkívül,
ha nem b izo n yitjá be, hogy az
összeget csakugyan elküldötte,
még jó hírnevén is csorba esik.
E gy jó barátjának elpanaszolta
szomorú esetét. Ez vigasztalni
iparkodott őt s azt ajánlotta, hogy
fo rd u ljo n segítségért Páduaí Szent
Antalhoz, k i bizonyára m eghall
gatja buzgó könyörgését.
A plébános csakugyan belátta,
hogy az az egyetlen m ódja an
nak, hogy az ügyben kedvező
fo rd u la to t remélhessen. Azért arra
kérte barátját, imádkozzék vele ő is.
Erre m indketten térdreborultak
és buzgón elímádkozták Szent
Bonaventura dicshim nuszát:
„C sodákat k ik látni vágytok.
Oh, jöjjetek szt Antalhoz . . . . “
A plébános m egnyugodva tért
haza, m egállóit könyvszekrénye
előtt és így fohászkodott: „Isten
nevében még egyszer megpróbá
lom az elveszett vevényt meg
keresni. — Szent Antal, k i már
sokakat megsegítettél, kérlek segíts
rajtam i s !“
Reménykedve tárta ki a szekrény
ajtószárnyaít s a m int a kezeügyébe eső fió k o t kihúzta, — az
első papirszelet, m ely szemei elé
került, a keresett feladóvevény volt.
A plébános szemébe tüstént
öröm könyek tolultak s első meg
lepetésében nem merészelte az
írást önmaga elolvasni, hanem
káplánjához sietett.
— Legyen szives, olvassa e l ;
m i ez ?
— Ez az, a m it főtísztelendőséged o ly régóta keres, — hang
zott a káplán válasza.
A plébános mélyen megindult
s így szólt: „O h, bár előbb fo r
dultam volna szent A n ta lh o z ;
mennyi aggodalom tól és álmatlan
éjszakától szabadultam volna meg!
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De Így is áldom Istenemet és a
nagy szentet, a m iért az u to lsó
órálDan segitségemre jö tt.“
íme, Így karolja fel Szent Antal
a bizalomm al hozzáforduló hivő k
ügyét, m iként azt napjainkban is
soican tapasztalhatják.
O. O.

Porcziunkula ünnepe.
I.
Én Uram Istenem! hallgasd meg
a dicséretet és imádságot, melylyel
szolgád imádkozik előtted ma; hogy
legyenek nyitva szemeid e házra
éjjel és nappal, e házra, melyről
mondottad; Ott lesz az én nevem!
hogy meghallgasd az imádságot
melylyel szolgád e helyen tehozzád
imádkozik. Hogy meghallgasd kö
nyörgését szolgádnak és népednek,
Izraelnek, akármiért imádkozik e he
lyen; és meghallgasd lakásod he
lyén mennyben; és mikor meghall
gatod, légy kegyelmes. Ha valaki
felebarátja ellen vétkezik, és valami
esküvése leszen, melylyel köteles,
és az esküvés végett eljő oltárod
elé a te házadba, te hallgasd meg
mennyben és cselekedd meg és itéld
szolgáidat, kárhoztatván az istente
lent és az ő útját fejére térítvén és
igazolván az igazat és megfizetvén
igazsága szerint. Ha néped, Izrael
megfutamodik ellenségei előtt (mert
vétkezni fog ellened) és bűnbánatot
tartván és vallást tévén a te neved
ről, eljönnek és imádkoznak és kö
nyörögnek neked e házban: hallgasd
meg mennyben és bocsásd meg
bűnét jnépednek, Izraelnek és vidd
vissza őket a földre.
Ha bezárva lesz az ég és eső nem
esik bűneik miatt, és imádkozván e
helyen, bünbánatot tartanak a te
nevedben és bűneikből megtérnek
inségök miatt: hallgasd meg őket
mennyben és bocsásd meg szolgáid
és a te néped Izrael bűneid és mu
tass nekik jó utat, melyen járnak és
adj esőt földedre, melyet népednek
adtál örökségül. Ha éhség támad a
földön, vagy mirigyhalál, vagy dögleletes levegő, vagy ragya, vagy
sáska vagy aszály és ellensége nyomorgatja őt: megszállván kapuit és
a mi csapás, a mi nyavalya csak
van, minden átok és gonosz kívá
nása, mely történik valamely embe
ren, Izrael népedben: ha ki meg
ismerve szivére veszi csapását és
kiterjeszti kezeit e házban: te hall
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és hallgasd meg őket mindenben,
a miért segítségül hívnak téged. Mert
te választottad őket magadnak örökségül a föld minden népei közül.
Uram Istenem!
II.
Jóllehet szent Ferencz, még élt,
minden templomot mindenkor a leg
nagyobb tiszteletben tartotta és igen
szeretett, mégis különös tisztelettel
és kiváló kegyelettel viseltetett az
Assisi közelében levő ama kis temp
lom iránt, mely az angyalokról ne
vezett szűz Mária templomának vagy
Porcziunkulának (részecske) monda
tott. Sok oka volt erre. Először is
az, hogy hihetetlen nagy kegyelettel
viseltetett a boldogságos Istenanya
iránt s igen n a g y tisztelettel a szent
angyalok iránt. Továbbá nemcsak
másoktól hallotta, hogy ama temp
lomban gyakran édes angyali ének
hallatszott (ezért nevezték el angya
lok templomának), hanem ő maga
is tapasztalta s az angyalok látását,
beszélgetését, vigasztalását is él
vezte. Végre azért is igen tisztelte
szent Ferencz e templomot, mivel
már oly régtől fogva ezt készíté elő
számára az Ur, hogy benne rendjé
nek hajnala virradjon föl s ezért
akarta, hogy Porcziunkulának nevez
tessék, mivel a kisebb Testvérek
kisded nyájának jövendő anyaháza
és főszékhelye volt. Ennélfogva cso
dálatos -módon óhajtotta, hogy e
templomot mindenki a legnagyobb
tiszteletben tartsa.
Midőn pedig egy éjjel imádkozék
szobijában, mely e templomhoz:
igen közel vala, isteníleg tudomá
sára adatott, hogy a templomban van
g é n ; hogy a föld minden népe ta
az Ur Jézus és az Ő szent Anyja az
nulja félni nevedet, mint néped, Iz
angyalok roppant nagy sokaságával.
rael és tapasztalják, hogy a te neved
Szent Ferenczet e hír rendkívül
hivatott segítségül e házra, melyet
nagy örömmel töltötte el s nagy
építettem. Hogyha vétkeznek ellened
áhítattal lépett be a szent csarnokba,
(mert nincs ember a ki ne vétkez
hol legott az Isten Fiának kimond
nék) és bünbánatot tartanak szívökhatatlan fölségét és dicsőségét p il
ben és megtérvén, kérnek téged,
lantotta meg és az Ő színe előtt
m ondván: Vétkeztünk,
gonoszul
leborulva, lelkének legnagyobb alá
cselekedtünk, istentelenedtünk; és zatával és áhítatával imádta az Urat.
Az Ur pedig nyájasan megszólítván
megtérnek hozzád teljes szivökből
és teljes lelkökből: hallgasd meg
őt, figyelmeztette, hogy kérjen Tőle
mennyben, királyi széked erősségé
valami jótéteményt az emberek üd
ben imádságaikat és könyörgéseiket vére. Szent Ferencz a boldogságos
és tégy ítéletet nekik; és légy ke
szűz Anya pártfogásától segítve
gyelmes népednek, mely ellened
(kinek segítségéért könyörgött), ese
vétkezett és minden gonoszságaik dezve kérte, hogy mindazoknak, kik
nak, melyekkel ellened vétkeztek.
ama templomba bemennek, adja
iVlert a te néped és örökséged; hogy
meg minden bűneik bocsánatát, me
legyenek nyitva szemeid a te szol
lyeket a papnak meggyóntak. Az Ur
gáid és néped,-Izrael könyörgésére
azt felelte, hogy tetszik Neki e kérés

gasd meg mennyben a te lakóhe
lyeden és kegyelmezz meg és cse
lekedd azt, hogy fizess mindennek
utai szerint, a mint szivét látod, mert
egyedül te ismered szivét az embe
rek minden fiainak, hogy féljenek
téged minden nap, míg élnek a föl d
színén.
Azonfölül az idegen is, ki nem
népedből, Izraelből való, mikor eljő
messze földről a te népedért (mert
meghallják a te nagy nevedet és
erős kezedet és kinyújtod karodat
mindenütt), mikor tehát eljő és imád
kozik e helyen: te hallgasd meg
mennyben a te lakóhelyed erőssé
gében és cselekedd meg mind a
miért segítségül hív téged az ide
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s megparancsolta szent Ferencznek,
hogy menjen el az Ő helytartójához
s attól az Ő nevében ezen búcsút
kérje.
Reggel tehát szent Ferencz Maszszeus testvér kíséretében Perugiába
ment, mert ott vala akkor III. Hono
rius pápa. Bemenvén pedig a pápá
hoz, szent Ferencz előadta megbí
zását, kérvén a pápát, hogy a mi
tetszett Krisztusnak, kinek ő a föl
dön képviselője és helytartója, az
az ő tetszését is nyerje meg. A pá
pának először kevéssé helyesnek
látszott a dolog, a mit szent Ferencz
kért; azért is, mert igen bőkezűnek,
vagyis minden áldozat nélkül való
nak látszott, azért is, mert igen nagy,
hozzá még független s örök időkre
szóló dolog kéretett. Azt mondotta
a pápa, hogy a ki bűneinek elenge
dését akarja elnyerni, szükséges,
hogy azt bizonyos részben megér
demelje; tagadta, hogy a római
szentszék ilyen búcsút engedni szo
kott. A jelenlevő bíborosok is elle
nezték ezen búcsúnak engedését;
azt mondották ugyanis, hogy a
Szentföld és szent Péter és Pál
apostolok búcsúi igy el fognak
hanyagoltatni. Végre a pápa meg
értette az Isten akaratát és megadta
szent Ferencznek a teljes, szabad
(azaz áldozatokhoz nem kötött),
örök időkre szóló búcsút, de az év
nek csak egy napjára, augusztus
elsejének vecsernyéjétől a következő
napnak vecsernyéjeig, mely ama
templom szentelésének évforduló
napja. És midőn erről neki okleve
let akart adni, szent Ferencz azt
mondotta, hogy elég neki az ő szava,
mert az Ur az Ő müvét önmaga
által fogja terjeszteni és fölmagasz
talni. A mint látjuk, hogy ez csodá
latosan igy is történt.

Porczinkula.
Hármashegyi uram még a far
sangban megházasodott. — Derék,
ügyes és szorgalmas ember volt.
Folyt is a munka keze alatt. Reggel
korán kelt és hacsak tehette, szent
misére ment, már t. i. hétköznap
is. Midőn haza jött, tovább folytatta
napi munkáját, csendesen, nyugod
tan, Istenbe vetett bizalommal. Ám
bár minden tekintetben ily fedhetlen
életű volt, felesége mégis mindig
keresett kifogást ellene, úgy, hogy
még a hétköznapi templomba járást
is szemére lobbantoíta, azt hozván

föl ürügyül, hogy addig, mig a tem
plomban van, szünetel a munka.
Mit volt mit tennie Hármashegyi
uramnak: engedett feleségének és
fölhagyott a hétköznapi templomba
járással, csakhogy a közös szeretet
és béke csorbát ne szenvedjen. Az
ő jámbor, szelid lelkülete irtózott
minden összekoczczanástól.
Igaz
ugyan, hogy felesége sem volt va
lami rossz asszony, de nyelvessé
génél fogva könnyen alkalmat adott
az összekűlömbözésre. Ezenkívül
még igen könnyelmű is volt. Mig
férjének ájtatos szokásait sokszor
hiábavaló cselekményeknek minősí
tette, addig jó maga szívesen ellá
togatott hol egyik, hol a másik
szomszédhoz és néha órahosszat is
eltereferélt. Persze ezt nem vette nagy
hibának.
Porczinkula napja volt épen, mely
hétköznapra esett. Ilyenkor tudva
levőleg bucsu szokott lenni a Ferenczrendieknél. Hármashegyi uram,
mint rendesen, úgy most is tem
plomba készült, hogy teljes búcsú
ban . részesülhessen. Legnehezebb
volt azonban ezen szándékát az aszszonynyal megértetnie, ki mint messze
vidéki, talán híréből sem ismerte a
barátok e nagy bucsuünnepélyét.
—
Hová készül kend, hogy ünnepi
ruhát vett föl a helyeit, hogy kiment
volna már kora reggel a határba a
még álló gabonát learatni? — szól
az asszony látva férjét ünneplő ru
hában.
Templomba készülök— úgymond
a férj — és épen neked akarok
szólni. Készülj föl csak szaporán,
hogy együtt mehessünk, mert ma
Porczinkula napja van, vagyis bucsuünnepély a barátoknál.
Porczinkula? Hát miféle szent is
volt az a Porczinkula, hogy kend
miatta e szép napon elmulasztja
munkáját — fakad ki az asszony —
ha oly nagy szent lett volna a kend
Porczinkulája, már én legalább hal
lottam volna valamit felőle. Legjobb
lesz, ha lemond kend tervéről, mert
biz’ Isten még utolsó lesz az ara
tással is.
Hogy utolsó lennék az aratással
— veszi föl a szót a férj — azt
igen kétlem, különben ez évben az
esős idők miatt késik az aratás min
denhol; hanem azon már igazán
csodálkozom, hogy Porczinkula felől
egyáltalán semmitsem hallottál, hisz
ez alkalomra messze vidékről jön
nek ide a hivők, hogy búcsúban
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részesülhessenek, akik bizonyára
tudják azt is, hogy Porczinkula nem ;í
volt szent, hanem sz. Ferencz egy
kis temploma Assisi mellett Olasz
honban, nlelyben Ő a búcsút nyerte
magától édes Üdvözítőnktől mind
azok részére, kik e napon a barátok
templomába betérnek és ott, miután
bűneikről töredelmes vallomást tet
tek a lelki Atya előtt, az Ur szent
testét magukhoz veszik. Ezért aka
rok én is ma templomba menni és
ha te nem jösz, legalább engedd,
hogy én békében mehessek.
Úgy látszik ez egyszer használt
az alapos fölvilágositás az asszony
nak, mert a nélkül, hogy csak egyet
is szólt volna, vagy talán megszé
gyenülve távozott és valamiféle mun
kába kapott. Hármashegyi uram fel
használva a csendes alkalmat, sietve
indult útjára a templom felé.
Még útban volt, midőn zúgva
megszólalt a templom nagy ha
rangja, zengő hangját szétárasztva
a város fölött, hogy intse és hivja
a híveket a porczinkulai bucsuünnepélyre.
Hármashegyi uram a templomba
érve, egyik gyónószék mellett fog
lalt állást, türelmesen várva, mig
reá kerül a sor. Nemsokára kezde
tét vette a fényes istentisztelet, mely
nek befejező része gyönyörű prédikáczió volt a porczinkulai búcsúról.
—
Ejnye be kár, hogy nincs itt
a feleségem — gondolta magában
Hármashegyi uram — tudom, hogy
Porczinkulát nem vélné többé szent
nek; de hiszen majd elmondom neki,
ha majd haza jövök.
Mig Hármashegyi uram ily teljes
odaadó lélekkel vett részt az isten
tiszteleten, felesége otthon duzzo
gott magában: sehogy sem tetszett
neki, hogy az egyszer férje kifogott
rajta. Végre abban hagyta munkáját
és elment a szomszédokhoz: —
akár van ott valaki akár nincs —
kötekedett magában — nekem ma
beszélnem kell. És talált is valakit í
a szomszédéknál, kinek azután el
mondotta baját töviről-hegyire, hogy
legalább ily módon boszuságától
szabadulhasson.
Búcsúk alkalmával a helyi viszo
nyok szerint kisebb-nagyobb vásá
rok is tartatnak, itt is úgy történt.
Már korán reggel zsibongó élet
mutatkozott a piaczon, istentisztelet
után meg igen nagyban kezdődött
meg az adás-vevés, szóval, nagy
vásárt csaptak. Hogy e vásárnak
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teljesen ilynemü képe legyen, még
„kóbor vendégek" (czigányok) is
érkeztek, kik szokásuk szerint, mi
előtt a vásár színhelyére érkeztek
volna, szétnéztek lehetőleg a város
minden utczájába alamizsnát kérve
boldog-boldogtalantól.
Az istentisztelet végeztével Hár
mashegyi uram nehány ismerősével
hazafelé tartott. Útközben beszélget
tek a szép prédikáczióról és sok
más egyébről. Jó kedve volt és
már előre fontolgatta mikép fogja
elmondani feleségének a porczinkulai ünnepély nagyságát. Jó kedve
azonban csakhamar cserb.n hagyta.
Amint ugyanis átlépte háza küszö
bét és az udvarról a szobába akart
jutni, veszedelmes „kóbor vendégek“ -kel találkozott. A „kóbor vendégek“ -nek a többi közt még az is
sajátságuk, hogy visznek mindent,
ha szerit tehetik, a mit csak szemük
lát és kezük ügyébe akad. Hármashegyiék házát tárva-nyitva találták,
mert a duzzogó feleség talán min
denre, csak a hivatlan vendégekre
nem gondolt és a nélkül, hogy maga
után bezárta volna az ajtót, szom
szédékhez ment tereferélni. Hanem
bizony megjárta! Férje szerencsére
ép akkor jött haza, midőn már a
„kóbor vendégek" minden vihetőt
felszedve, gyorsan elillanni szándé
koztak ; ami bizony sikerül is nekik,
ha Hármashegyi uram idejekorán
meg nem érkezik. Midőn a mene
külésnek minden reményétől meg
fosztva látták magukat, kérésre fog
ták a dolgot. Addig rimánkodtak,
mig végre Hármashegyi uram vele
született könyörületességénél fogva
szabadon bocsátotta őket.
Ekkor tért haza felesége is a
szomszédoktól, kinek valaki már
megsúgta a történteket. Elhült, mi
dőn szinről-szinre látta a valóságot.
Szemrehányástól tartott a férje ré
széről. Hogy ezt elkerülje, szégyen
kezve beismerte hibáját; egyben
megígérte, hogy a jövő évtől kezdve
együttesen vesznek részt a porczinkulai bucsuünnepélyen.

Antalik Libor.

Jézus, a honfi.
»Harsogjon az égboltozat
Hosanna a királynak!
Az Ur nevében im jő ő!«
A hívek így kiáltnak;
így érez az igaz kebel,
Mert győzedelmet ünnepel.
S bár a kevély írástudók,
Itt is fondorkodának,
A Szózat annál harsogóbb:
»Hosanna a királynak!*
S ha tán a nép nem szólana,
A néma szirt kiáltana.
És Jézus, a dicsért király,
A nép előtt szerényen
Lelkének égi gondjai
Közt elmerülve mégyen,
’
Sem irigység, sem hódolat,
Nem űzi el a gondokat.
5 amint lemennek a hegyen,
A város tűnt szemébe ;
Megáll, fölindul, fölsóhajt.
És könny fakad szemébe!
A nép figyelve hallgatá,
Ő szólt s Így hangzik szózata:
«Jeruzsálem! Jeruzsálem!
Te kínnal és halállal
Fizetsz, kik üdvre intettek
Az Ur igéje által.
Miként báránykát pásztora —
Hányszor hitt keblem szózata?
S te nem jövél, te raegvetél!
Oh, csak most értenéd bár
Az üdvre hívó szózatot!
Mert véged ím közéig már,
A bűn mértéke betelék
Fölötted, s számot kér az ég.
Számot kér, nem tűrhet tovább,
S bosszút kér az igazság;
A vakmerőknek veszni kell,
Kik azt lábbal tapossák.
Eljő a nap és iszonyú
Leend a büntető bosszú.
Eljő az ellenség hada,
Mély sánezokkal körülvesz.
Kebledben romlást, jajgatást,
Kínt és szorongatást tesz.
És földre sújt és összeront,
Patak lesz a vér, melyet ont.
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Elhullanak vitézeid,
S nem lesz, ki eltemesse.
Mind vétőkben fetrengenek
Testvér, szülő s jegyese,
Az ellenséges kéz alatt
Benned, kövön kő nem marad;
Mert amidőn hívott az Ú r —
Hallván a szót nem értéd! . . »
A nép remegve hallgatá
Jézus titok beszédét,
S ki mint Isten mond végzetet A honfi Jézus könnyezett.

A halál.
(A szent Atyák irataiból.)

A mióta ősszüleink átlépték a pa
radicsom kapuját, s a mióta e szót
ism erjük: bűn, azóta egy megvál
tozhatatlan, s mindenkire nézve
egyenlő érvénynyel biró törvény
nehezedik az emberi nemre, a földi
élet megszűnésének törvénye, a mit
mi halálnak nevezünk. Törvénynek
neveztem a halált, de oly törvény,
a melynek alkalmazása teljesen az
Alkotótól függ, oly törvény a mely
nél föllebbezés, vagy halasztás nincs,
mert mihelyt az Istennek tetszik,
abban a pillanatban vége van egy
rövid, vagy hosszabb, jó, vagy bű
nös, nyomorult vagy boldog földi
létnek.
Tehetetlenek vagyunk a halállal
szemben, de ezen tehetetlenségünk
ne szüljön bennünk kétségbeesést,
hanem arra tanítson, hogy úgy él
jünk, mintha minden perczben szám
adást kellene adnunk életünkről.
Mi okozta a halált? bizonyos-e?
tudjuk-e idejét? miért félünk tőle?
ilyen és hasonló kérdések merülnek
fel bennünk, midőn a halálról gon
dolkodunk. Mindezen kérdésekre
mély értelemmel felelnek a sz. Atyák,
s oly üdvös intésekkel vezetik a
hivő lelket, csak be kell fogadni in
téseiket.
Szent Ambrozius a halál fogal
mával ismertet meg minket legelő
ször: A sz. Írás tanúsága szerint
tudjuk, hogy a halál a léleknek a
testtől való elválása, s ettől a ha
láltól rettegnek az emberek, de az
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igazi haláltól, a mely a lelket elvá
lasztja Istentől, attól nem félnek. A
testi haláltól való félelem miatt a
lélek sokszor eltávolodik az Is
tentől.
A halál eredete, atyja a bűn, mert
ha nem vétkeztünk volna, nem hal
nánk meg. Az Isten törvényét azon
föltétellel kapta az ember, hogy ha
megtartja élni, fog, ha áthágja: meg
hal. Nem hitte az ember, s hitetlen
ségével halandóvá lett és akkor már
meggyőződött arról, hogy igazat
mondott, a ki a törvényt adta.
(Ágoston) A tovább következőkben
a halál kétségtelen bizonyságáról
szól sz. Ágoston, mondván: Csak
a halál biztos ezen a földön! Hogy
létezel, s hogy mi vagy? — tudod!
Mi leszesz holnap ? — azt nem tu
dod! Bárhová fordulsz is — minden
bizonytalan, egyedül a halál biztos!
A m ily biztos a halál, ép oly bi
zonytalan a halál ideje: Hol mondja
majd neked a ház Ura és mikor
mondja, — hogy költözz — nem
tudod, s azért légy készen. Ha az
égi hazába vágyói, készen is le
szesz. Megígérte neked, hogy a
mely napon megtérsz, elfelejti min
den vétkedet, de a holnapot soha
sem Ígérte neked. Bölcsen rejtette
el előlünk az Isten az utolsó napot,
hogy serényen munkálkodjunk, mert
akár jól élsz, akár rosszul, — foly
tatja tovább — meghalsz, a halált
el nem kerülheted. Most már, ha a
jó utat választod, nem jutsz az örök
büntetésre, s mivel nem választhatod
azt, hogy meg ne halj, válaszsz úgy,
hogy el ne kárhozz örökre. Ez a
mi h itü n k ! ^<rre tanított minket
Krisztus az ő halálával és föltáma
dásával. Halálával bebizonyította,
hogy akarva-nemakarva is szenved
ned kell, föltámadásával pedig meg
mutatta, hogy ha helyesen élsz,
jutalmat nyersz.
Szorgalmatoskodjék tehát mindenki
— int tovább sz. Ágoston, — a ki
szereti az Istenben a kegyességet
és félje igazságosságát. Kegyes és
igaz az U r! Szeresd, mert kegyes,
féld, mert igazságos. A kegyes Is
ten Így szól: tűrök, az igazságos
pedig: de vájjon mindig tűrjek-e ?
Irgalmas az Isten és könyörületes,
de igazságos is, időt ad a javulásra;
azért ha tegnap rossz voltál, ma
javulj meg.
Ugyan miért félünk annyira a
haláltól, a mely sok földi szenve
déstől ment meg? Fő oka a féle
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lemnek, az, hogy: a míg a földön
élünk, elidegenedünk az Istentől, pe
dig bármennyire bővelkedünk is itt
mindenben, még sem ez az a haza,
amely felé mindnyájan haladunk.
A kinek kedves az Istentől való el
távolodás, az nem szereti hazáját,
mert aki szereti, annak fáj a távo
zás . . . Ne induljon senki sem a
test után, hanem a lélektől kérjen
tanácsot, ne legyen semmi sem ked
ves előttünk Istenen kivül, s ne kí
vánjunk semmi adományt, ha nem
adja magát is az, aki mindeneket
osztogat. Némelyek — a kikben már
a hit is meg van — azt mondják,
hogy azért nem akarnak meghalni,
hogy
tökéletesedhessenek, hiába
mondják, mert
tökéletességüknek
épen abban kellene nyilvánulni, hogy
várják a halált. Azért, ne mondja
senki, hogy azért nem akarok meg
halni, hogy tökéletesebb legyek,
hanem inkább azt, hogy kevésre
haladtam.
Az fél a haláltól — folytatja to
vább szent Cyprián — aki nem
akar Krisztushoz jutni, s aki nem
hiszi, hogy Krisztussal uralkodhatik.
írva van ugyanis, hogy az igaz a
hitből él, s ha te igaz vagy, ha a
hitből élsz, ha valóban hiszesz az
Istenben, miért ne lennél Krisztus
sal, s miért nem bízol rendületlenül
az Ur ígéretében?
Féljen az a haláltól, aki nem szü
letett újra a keresztvíz által, aki
a lángok martaléka, akit Krisztus
keresztje és szenvedése nem tett
próbára, aki a testi halálból az örök
halálba megy, s akit a véges élet
után örök kín és tűz vár. Az a
r-íttegett halál sokszor Isten különös
kegye, mert mint szent Cyprián
mondja: Salamon szájával azt ta
nítja a Szentlélek, hogy akik Isten
különös kedveltjei, azokat hamarabb
elszólitja a világból, hamarabb meg
szabadítja őket, nehogy sokáig élve
a világban, valami szenny tapadjon
hozzájuk. Az kívánkozik leginkább
a világban maradni, akit a világ
gyönyörködtet, akit a világ hizelgése,
a földi élvezetek s gyönyörök csá
bítanak.
Szent Ambrus jótéteménynek ne
vezi a halált, mert az egymás ellen
küzdő testet és leiket elválasztja
egymástól. A halál szerinte egy ki
kötő, egy rév mindazok részére, a
kik az élet küzdelmeiben eltörődve
az igazi nyugalmat keresik. Kár
annyira félni az embernek a halál
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tól, mert ha meggondoljuk azt,
hogy az Isten a teremtéskor nem
hozta létre a halált, hanem csak a
bűnbeesés után mondta ki az em
berre az ítéletet, azt találjuk, hogy a
halál nem egyéb, mint a vétkezés
nek megszűnése, mert ha hosszabb
volna az élet, több volna a bűn is.
Azért szenvedett és halt meg az
Üdvözítő is, hogy a bűn meg le
gyen szűntetve. A halál átmenet,
híd, a melyen át az enyészetből
az életre, a halandó állapotból a
halhatatlanságba, a folytonos ba
jokból a nyugalom helyére lépünk.
Ne ijeszszen meg tehát minket a
halál neve, hanem inkább gyönyör
ködtessen az istenfélő élet jutalma.
Nem egyéb a halál, mint a bűnök
temetése s az erények feltámadása.
Befejezésül sz. Ágoston szavait s
intését idézem: Mivel tudjuk, hogy E
az utolsó nap beköszönt, de hogy \
mikor, az el van rejtve előlünk, le
gyünk azért készen, éljünk Istennek
tetsző módon, s ne féljünk attól a
naptól, hanem inkább szeressük. Az
a nap ugyanis a mint növelni fogja
az istentelenek szenvedéseit, ép úgy
megszűnteti az igazakét. Melyik f
akarsz lenni a kettő közül? most
még rajtad áll, de mikor a halál :
betoppan hozzád, akkor már késő
lesz. Válaszsz azért a maga idejé
ben, mert a mit elrejtett előled az
Isten irgalma, azt ő halogatja is.
Élj helyesen, s a mikor csak tehe
ted, könyörögj ahhoz, aki azt neked
megparancsolta. Oda helyezd el
szivedet, a hol a nehéz gondok meg
nem emészthetik. Minden elmúlik a
mit csak szereznek az emberek,
minden eltűnik, mert enyészet az
emberi élet, s minden a mi a föl
dön van.
Azonkívül a földi élethez minden
nap annyi baj tapad!
Az Isten lépten-nyomon int, mert
nem akarja, hogy olyan is találkoz
zék, akit elítéljen. Változtassuk meg
életmódunkat, térjünk Istenhez, mert
egy kis lázacska is kiolthatja az
emberi életet és ha olyannak talál
a Bíró, a milyeneket nem akar is
merni, s a kikhez így szól.- távoz
zatok tőlem . . . nem ismerlek ben
neteket! mi lesz akkor? Hová for
dulunk, mivel váltjuk meg az életet,
hogy megjavulhassunk, ki ad ne
künk életet, hogy még jóvá tehessük mindazt, a mit hibáztunk?!
Gondolkodjunk mindezek fölött
kedves olvasóim!
Széman István.
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Mária halála.
— Irta : A. Soigneux. —

(G. S.) Nem,

nem kultur agy
szülte ezt a legendát. Ott termett
Auckland hegyvidékének rengetegé
ben, a hol félve, remegve húzódik
meg egy sokat üldözött, hánytorgatott, benszülött néptörzs, melynek
csak egy legendája van és az is a
más hitüek Istenét magasztalja.
Halljátok hát ezt a legendát. . .

*

Messze, messze vidéken, a hol az
élet gyümölcsének fái virulnak, ott
szülte az az asszony gyermekét. Fiú
volt a gyermek és nagy volt már
gyönge korában is. Hogy pedig fö l
nevelkedett és ember lett már serdülő
ifjú éveiben, többet tudott az emberek
hez, mint a vének véne és ismerte a
mindenség nyelvének titkait, hogy
visszafordult az ég madara utjából,
partra szöktek a halak és gyógyerejü lett a mérges kigyók marása.
Akkor, hogy a csodákat látták az
emberek, seregestül gyülekeztek
körülötte és nagy fenszóval kiál
tották :
— Király vagy te bizonynyal fölöt
tünk.
És akkor, hogy ismét jöttek az
emberek, gonosz kezű, véres szemű
emberek jöttek, kik nagy fenszóval
kiáltották:
— Királyt néztek az emberben,
holott csak bűvész áll előttetek.
Mint az erdők vadjai a koncz fö
lött, úgy csaptak össze akkor az
emberek egymással, hogy sorsot
döntsenek a maguk igazságában.
— Király, király ez, kiáltotta hang
gal az egyik felőle.
Bűvész a bűvész, kit trón nem
illet, visszhangzott száz torokból.
De előléptek az izgágák vénei,
hogy a sorsban dönthessenek. És
megkérdezték a csodatevőt, hogy
szólana magáról a vitában, ki csak
annyit mondott a kérdezőknek:
— Bizony királya vagyok én a
rengetegnek és a mezőknek, a he
gyeknek és vizeknek, az állatoknak
és az embereknek. És jaj annak, a
ki mérges nyíllal lőne reám, mert
negyvenezer árnyék kiséri, védi
lépteimet.
Előhívták akkor az asszonyt, ki
az embert szülte és erősen meg
kérdezték :
— Te szülted-e ezt az embert?
Az asszony felelte :
— Véremből való vérnek szakadt
el tőlem.

De azok tovább kérdezték:
— Bűvésznek, szfllted-e, vagy
királynak ?
Az asszony felelte:
— Fiamnak szültem és semmi
másnak.
S hogy kérdezték ujabb izben:
— Adtál-e árnyékot seregestől a
védelmére?
Az asszony felelte:
— Nem vagyok bűbájos.
És hitte az asszony,"hogy mellette
tanúskodott a véréből való vérnek
és elrémülve látta, mint veszik mégis
erőszakkal életét.
— Király halt meg, kiáltották az
emberek.
— Bűvész volt és hazudott, vél
ték a véres kezüek.
A kiömlő vér fölött tovább tüle
kedett a haragvók tábora s csak az
asszonynyal nem
törődött senki
közülök. Az asszony pedig átkot
mondott mindenikre és könnyezve
indult neki az őserdőnek.
Sok, sok a fa az őserdőben. Sok,
sok a fa, de egy se maradt néma,
mikor az asszony elhaladt előtte.
— Asszony, asszony, könnyező
asszony, miért hull a szemedből az
esőcsepp?
Az asszony felelte:
— Siratok, a véremet siratom.
Sok, sok a fa az erdőben; sok
fa kérdezte, mindeniknek azt felelte:
— Siratok, a véremet siratom.
A kigyó, a sárga kigyó, hideg
kigyó — okos féreg. Fölkuszik a
fára, hogy fának lássad, meglapul a
fűben, hogy fűnek nézzed; együtt
sziszeg a nádsuhogással, hogy nád
nak véljed. Sárga kigyó — okos
féreg is kérdezte:
— Asszony, asszony, mi harapta
meg a szivedet ?
Az asszony felelte:
— Vérem vérét kiontották.
Sok, sok a kigyó az őserdőben ;
sok kigyó kérdezte, mindeniknek
azt felelte:
— Vérem vérét kiontották.
Haragvó, vén folyam árja rohan
át a rengetegen. Bősz hulláma
kaczagva csapja sziklához a kivájt
faderekat. Hal nem állja tajtékzó
sodrát, csak a kigyók ősapja győzi
erővel áradatát. Ovöltve, harsogva
kérdezte a halál vize a partjain
haladó asszonytól:
— Asszony, asszony, miért hull
szemedből rokontársam?
Az asszony felelte:
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— Mélyebb az én bánatom a te
medred mélységénél.
A v í z , a büszke, a gőgös viz in
dulatosan kiáltotta:
— Hagyj föl a könnyekkel, aszszony. Fukar cseppjeid nem kelhet
nek versenyre tömegemmel.
De nézd, csoda, nézd. Tengerként
hullnak a bánatos asszony könnyei
és a megszégyenített ősfolyó pirulva
búvik el a föld ismeretlen rejtekeibe,
hogy elrejtse gyalázatát.
Az elvetett banána mag kicsirázott
a földből, égre tört a sugár törzs,
ágakat hajtott, gyümölcsöt termelt,
elkorhadt, kiszáradt, de az envérét
sirató asszony még akkor is hullatta
könnyeit. És a banána mag már
újra csírázni kezdett, hogy az aszszony megszólalt:
— Aludni vágyom!
A rengeteg elnémult, elhallgatott.
A fák halkan suttogták egymásnak:
— Csend, csend, aludni vágyik.
A kigyók fojtva loppal sziszegtek:
— S z! S z! aludni vágyik.
Az ősfolyam habjai lágyan rin
gatózva csobogtak:
— Ah, ah, aludni vágyik.
A mosolygó virágok csalogatva
édesgették a könnyező anyát:
— Jöjj, jöjj, puha párnát terítünk
a fejed alá.
Az asszony felelte:
— Örök mosolygástok nem illik
az én bánatomhoz.
Piros gyűmölcsü szamóczák híze
legtek :
— Térj pihenőre illatos, édes
karjainkban.
Az asszony felelte:
— Piros gyümölcsötök magzatom
piros vérére emlékezlet.
Koronás törzsü vén fák esedeztek:
— Lombjaink megvédenek a nap
hevétől és lehullott leveleink avara
lágyabb a viz habjainál.
Az asszony felelte:
— Fából volt a bitó . . .
És ment, ment, visszatért a cson
tok mezejére, a hol magzatának
vére hullott. És csontokból vetette
fekhelyét és sziklát tett a feje alá,
hogy megpihenjen. Az ég szemei,
a csillagok pedig beszélni kezdtek
a pihenő asszonynyal.
— Asszony, asszony, miért sírsz
asszony?"
Az asszony felelte:
— Elporlott magzatom siratom.
A csillagok tovább beszéltek:
— A halottak csontjai kemények..
Az asszony felelte:
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— Az én fiam csontjai is köztük
vannak, mert oly puhán ölelik tagjai
mat.
Azután, hogy nagy sokáig elhall
gatott, lágyan, ébresztgetve kérdez
ték a csillagok:
— Alszol-e asszony?
A csontágy pihenője nem adott
feleletet.
— Alszol-e asszony? Szóltak
hangosabban a csillagok és rémülve
nézték, hogy a könnyek árja szaka
datlanul ömlik a pihenő szeméből.
Az asszony hallgatott.
Harsogva, mennydörögve hangzott
már a csillagok kérdése és nyomán
háborogva támadt föl a rengeteg.
Fa fával zúgta, oroszlán oroszlán
nal bömbölte, folyam folyammal
harsogta feléje:
— Alszol-e asszony?
De az asszony hallgatott, csak
könnyeinek végtelen árja folyt egyre
szemeiből. És áradattá, örök, elmulhatatlan áradattá gyűltek a könny
cseppek, hogy gátat vessenek an
nak, ki megzavarná az alvó álmait.
És alszik az asszony, de könnyei
örökké omlanak magzata vérének
hullásáért. A rengeteg pedig elné
mult örökre. A fák halkan súgják
egymásnak:
— Csend, csend! A szent anya
aluszik.
A kigyók fojtva, loppal sziszegik:
— Sz, s z ! a szent anya aluszik.
Az ősfolyam habjai lassan csobog
ják:
~ Ah, ah, a szent anya aluszik.
Es a hogy eljöttek az emberek
gyermekeinek gyermekei, áhítattal
mondogatták:
— Bizony király volt az az em
ber, ha vére hullását halálában is
siratja enszülője.
Mert siratja, siratja, halva is siratja..
*
Nem, nem ku ltu r agy szülte ezt
a legendát. Ott termett Auckland
hegyvidékének rengetegében, ahol
félve, remegve húzódik meg egy
sokat üldözött, hánytorgatott, benszülött néptörzs, melynek csak egy
legendája van és az is a más hitüek,
a keresztények Istenét magasztalja.
Hallottátok a legendát.

A második félévre szóló elő
fizetést sziveskedjenek beküldeni!
Páduai Szent Antal Lapja félévre
2
korona.
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Szent Antal ügyei.
Tudósítások.
Kis-Koszmály. Az iskolánk falán
a kifüggesztett perselyben az év
második negyedén át 8 koronát
gyűjtött Szentünk az ő budapesti
szegényei számára. Orovniczky Ká
roly.
Kapiony. Szent Antal perselyében
1903 első felében 423 korona 51
fillér gyűlt össze, melyből egyelőre
241.64 korona jutott a szegények
táplálására. Linczenpold József, az
imaegyesület pénztárosa.
Gyalár (Hunyadm.) Páduai Szent
Antalnak templomunkban levő per
selyébe 1901 évi junius 13-tól 1902
évi junius 13-ig 256 korona 70 fil
lér gyűlt be, mely összegből az első
kenyér kiosztásra 35 kiló 20 fil
léres lisztből 8 korona 60 fillér ár
ban — beleszámítva a sütőnő költ
ségét és fáradságát
- 20 drb ke
nyér lett kiosztva, minden további
kiosztás alkalmával pedig kész ke
nyér lett vé ve : összesen 474 drb.
Keller Matild helybeli kereskedő a
tőle vásárolt 279 drb kenyérre 27
drb kenyeret adott ráadásul. E sze
rint a szegények között 521 drb
kenyér lett kiosztva. Páduai Szent
Antal ima könyvre 12 korona 11
fillért adtunk ki, mely összegből 9
korona 10 fillért vettünk be, 3 ko
rona 01 fillér áru imakönyv pedig
szegényeknek lett kiosztva. Szegény
gyermekek tankönyv és ruházata
alapjára adakozásként 20 koronát,
gyüjtőivvel járó tűzkárosultaknak
pedig 5 koronát adtunk. Tehát:
összes bevétel . . 265 K. 80 fill.
összes kiadás . . 244 „ 40 „
Maradvány . . .
21 K. 40 fill.
1902 évi junius 13-tól 1903 évi ju 
nius hó 13-ig begyült 138 korona
14 fillér, mely összegből 356 drb
kenyér lett kiosztva 137 korona 40
fillér értékben. Maradvány 74 fillér.
Igaz, hogy a második év felényire
volt oly kedvező a szegényekre,
mint az első, minek oka abban ke
resendő, hogy P. Szent Antal közsé
günk bőségesebb adakozóit más
szegények javára máshová kalau
zolta ; reményünk van azonban, hogy
tisztelői közt mindég lesznek olya
nok, kik az általa nyert kegyelme
kért hálásak lesznek és filléreiket
szegény felebarátaik javára szeretet
tel fogják feláldozni Páduai Szent
Antal tisztelete szolgálatában, mi
több Istennek legnagyobb dicsősé
gére „Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat“ isteni törvény alapján.
Szegényeink nevében e helyen
özv. Várhegyi Karolina (Szent M i
hály) úrnőnek köszönetemet nyil
vánítom kegyes adományáért; 1 ko
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rona, mely összeget postán juttatott
hozzám szegényeink részére.
Isten bő áldása legyen az áldozat
kész adakozókon, kik a szegénye
ket istápolják! Bagotai Lennel
Kornél plébános.
Kérőszavak.
Szent Antalnak és tisztelőinek segítő
im áit k é r ik : Á. István (Majsa) igen
fontos ügyben; Hesz János (S —a) sike^
rés államvizsgáért és állásért; B. A.
(Kis-Kun-Félegyháza) fizetésjavitásért;
Csányi Jánosné (F— a) fia javulásáért;
Karner Ilon (P— e) ügyeiben támogatá
sért; egy anya (Doboka) lába gyó
gyulásáért és nehány z ilá lt ügyének
elrendezödéseért; Szedenik K. és neje
(N —g) gyermekük jobb előmeneteléért;
Besenszky Béláné (N— d) meghallgattatásért; Majczos Lajos (O — d) meg
felelő áthelyeztetésért; mindannyian
kenyeret Ígérnek a szegények táplálá
sára és nyilvános köszönetét Szent
Antalnak.

Hálaszavak.
Lapujtő. Sietek a magam és családom
nevében köszönetét mondani a jó Páduai
Szent Antalnak, hogy egy fiatal csalá
dos embert megmentett a nyom ortól
és becsületén, ami egy megbízott egyén
nek az egj^edülí kincse, — nem enge
dett csorbát szenvedni. — Én ugyanis
elvesztettem nagy összeg pénzt. —
Lemondtam minden reményről, hogy
a pénzt megtaláljam. A legkétségbeejtőbb p illa n a to k egyikén azonban
csak gondolatban Szent Antalhoz fo 
hászkodtam s gondolatban ígértem,
hogy ha a pénz meglesz, örökös hálá
val és dicsérettel adózom érte és sze
gényei részére, kik e t nagy Szentlink
annyira szeret, — adakozok. O h!
csodák csodája, ezen gondolatban tett
fohászok után nemsokára jön hozzám
egy ember és legnagyobb örömömre
átadja az elvesztett pénzt egy fillé r
hiány nélkül. — Ó h ! Szent A n ta l! l é p
örökké áldva és dicsérve s ne felejt
kezzél el ezután sem szerencsétlenül
já rt buzgó tisztelőidről, k ik kérésükkel
hozzád sóhajtanak segítségért. Ezek
után mély tisztelettel értesítem, hogy
a mai postával küldök Szent Antal
kenyerére öt koronát, fogadják ezt a
csekélységet oly szívvel, m int a milyen
szívvel küldöm én. Szent A ntalt dicsérve
és áldva, Istent imádva és áldását
kérve mindnyájunkra, vagyok tisztelet
tel Quthy János gazdatiszt.
Somogy-Szent-Balázs. A m últ tavaszszal én és nőm is súlyos és kom oly
betegségbe estünk s az orvos mind
kettőnknél határozott tuberkulózis bajt
konstatált. Én kedves Szentünk p á rt
fogását kértem, s ugyanakkor ígéretet
is tettem, hogy ha ezen tüdőbajból
fölépülünk, úgy tem plom unk számára
az ő szobrát megveszem. Az idő mú
lo tt, már 5 negyedéve mindennek és
ezer hála az ur Jézusnak és kiváló
köszönet a mi édes Szentünknek, hogy
kérésünket, s a lapunk utján fö lké rt
hívek im áját meghallgatta, mert telje
sen felgyógyultunk s én az elm últ
tanévben minden betegeskedés nélkül
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tanithattara is. Legfőbb kötelességem
nek tartottam tehát, hogy szeretett
védszentünknek — Szent Antalnak —
úgy ezen, mint sok és számtalan
esetben tapasztalt — mondhatom el
maradhatatlan — pártfogását lapunk
utján is megköszönjem. Szobrát pedig
megrendelem, hogyne csak köteles há
lámat rójjam le, de az ő tiszteletét ez
utón is terjeszthessem. Ifj. Csutords
Lajos kántor-tanitó.
Érsekújvár. Szivem mélyéből mon
dok hálát, hogy egy fontos le lk i ügy
ben a jó Isten hathatós segítségét ta 
pasztaltam szűz iVlária és páduai sz.
Antal kegyes közbenjárása által. F or
duljon mindenki általok a menny urá
hoz és minden testi, le lki bajban nagy
segítségben lesz részük. Egy anya.

Dr. T. L.-né.
Szent Antalnak hálát mondanak : Mil
ler Lajosné (T — u) édes anyja és fia
felgyógyulásáért; 0 . A. (Rozsnyó) egy
feltűnő segítségért; C ioriti Döme és
családja (Sz—ó) fontos m eghallgattatásért; K ollár Emma (T —r) két igen
fontos segítségért; L. E. (Doboka) hogy
leánya veszedelmes betegségéből k i
gyógyult; özv. Gyöngyösi Károlyné
(V—ny) meghallgattatásért; mindnyájan
kenyeret ajánlottak föl a szegények
táplálására.

Adakozások.
Szent Antal kenyerére ju liu s hóban
hálából hozzánk küld tek: Andorfy Ré
temé 6 k., B. Aurélné 2 k., Bank Anna
5 k., Besenszky Béláné 1 k., Bolkay
Antal 5 k.. Darab Erzse 1 k., Fodor
Edéné 2 k., Ginovszki Jenő 2'20 k.,
Guthy János 5 k., özv. Gyöngyösi
Károlyné 5 k., Horváth Zoltán 2 k.,
Juriga György 10 k.,, Kazay Erazmus
plébános 15'61 k., Kéndrovicfi Anna 2
k., dr Longauer Lajosné 2 k., iVlajczos
Lajos 2 k., M árkus Józsefné 1*30 k.,
JVluzslay Im re 5 k. Németh Gizella 1
k., 0 . A. (Rozsnyó) 3'50 k., Rorkoláb
József 6 k., Szedenik Fülöp 6 k., Untener M ihály 4 k., .Werner ' Ferenczné
7 k. Összesen 101 korona 61 fillé r.
Átadtuk a Budapest-Józsefvárösi Szt
Vincze egyesületnek.

Napontai elmélkedések
Szent Antal szellemében.
Nyolczadik nap.

A szent élő hite.
„Bizony, bizony, mondom
nektek, a k i én bennem hisz,
az az örök életet b írj a. “
János 6. 47.

Ettől fogva A ntal egészen az
isteni szeretet vezérletére biztd'
magát. D olgozott, im ádkozott s á
szent engedelmességet gyakorolta.
Eközben meghallá, hogy a rendalapító Szent Ferencz, k it akkori
ban még egyszer sem látott, az
általános gyűlés helyéül Assisit
jelölte k i s m eghivta rá a szerzet

tagjait 1221 pünkösd ünnepére.
A szent vágyakozás A ntalt is
arra késztette, hogy szicziliai test
véreivel Assisibe
vándoroljon.
Szerencsésen megérkeztek. Szent
Ferencz különösen A ntalt fogadta
nagy
öröm mel,
szeretettel és
becsüléssel, m ig a többiek felőle
egészen más vélem ényt alkottak.
Betegsége tu d n iillik eléktelenitette
őt s társai ezért hasznavehetetlen,
fölösleges rendtagnak tekintették,
sőt megvetették s ezt szavakkal,
m ozdulatokkal és tettekkel külső
leg is értésére adták. M ásokat ez
az igazságtalanság elkedvetlení
tette volna és bizonyára kifejezést
adtak volna bánatuknak. Antal
azonban örvendett neki és szinte
ujjongott örömében, hogy igy
bánnak vele, m ert hite a m inden
tudó Istenre emlékeztette, a ki
m indent lát, m indenütt jelen van
s azonfelül szerfölött jó s ez a
tudat teljesen megnyugtatta.
Az Istenben való élő hit m inden
k it fönntart és m indenkinek meg
m utatja az életet, továbbá annak
vonatkozásait Istenre s hivatá
sunkra. M inden kisértést legyőz,
a világgal s az ördöggel való
küzdelemben
diadalhoz
segit.
Ezért a gonoszok először meg
ingatni pró bálják az embert az ő
hitében s kétséget támasztanak
Isten szava iránt. Azután pedig
erős, szinte őrületes hitet követel
nek az emberi beszédek iránt, ha
még oly képtelenek és bárgyuak
is azok.
Kérdezd meg az összes elbukottakat, m indazokat, k ik Isten el
lenségeivé váltak és m indazokat,
k ik csak a világért élnek, — hogy
m ivel kezdődött az ő tévelygésük?
M a jd
m egtudod
akkor, hogy
kétkedés, hitetlenség és könnyenhivőség okozta vesztüket. A m int
egyszer tőrbe estek, attól kezdve
vétket vétekre halmoztak és végre
is elm erültek a bűnben.
*
D élam erika
katholikusai élő
szent hitet vallnak s az apostoli
buzgalmu lelkészek áldásos mű
ködését nagyra becsülik. Ennek
bizonyításául álljon itt a jelenkor
legtevékenyebb férfiának útirajza.
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Herbert Vaughan az illető, a lon
doni Szent József szeminárium
alapitója s első elöljárója, a „T a b le t“
szerkesztő-tulajdonosa
és
1882 óta Salford püspöke:
Az 1863-ík évben elöljáróim
Am erikába küldtek, hogy egy
londoni misszió intézet czéljaira
alamizsnát gyűjtsék. Először is
Panamába és K aliforniába utaz
tam. Kolonba érkezvén, azt kérdi
tőlem az Isthmus-vasuttársaság
igazgatója; „Ö n -e az, uram, ki
alamizsnát jö tt közénk gyűjteni
egy szeminárium javára, mely a
művelődés és kereszténység ter
jesztését tűzte ki czélul?“ — Igen
én vagyok. — Nos akkor fogadja
el az isthm usi vasútvonalakra
szóló szabadjegyet."
M id ő n pedig a csendes Oczeán
partjához értem, a Panama és
San-Franczisko között közlekedő
hajók társaságának elnöke igy
fo g a d o tt: „Ö n -e az, ki alamizsnát
gyűjt egy keresztény szeretetház
és művelődési intézet létesítésére ?“
— Igen, uram.
„A k k o r egy
szabadjegyet adok önnek SanFrancziskóba.“
K a lifornia
nagy
fővárosába
San-Francziskóba érve, megtud
tam, hogy a lehető legrosszabb
id ő t választottam ki magamnak.
Épp akkortájban az adók 50
százalékkal emelkedtek, a polgár
háború folytatása nagy áldozatokat
igényelt, valam int a betegek és
foglyok eltartása is óriási öszszegbe került. Emellett az ország
borzasztó szárazságot szenvedett,
mely a gazdák marhaállományát
megtizedelte és páni
félelmet
idézett elő. De különben észre
vettem, hogy a san-francziskói
katholikus egyház egy pillanat
alatt óriási hatalommá fejlődött.
A katholikus lakosság a legszebb
istenházakat birta. Nagyszerű k ó r
házakat és szegényházakat épített,
iskolákat alapított és igen sok
egyéb szeretetművet létesített, —
ezáltal persze adósságokkal ter
helte meg magát. Ily nyomasztó
helyzetben érthető vo lt az érsek
vonakodása, hogy engedélyt ad
jon, m egpróbáltatásokat szenvedő
hívei között gyűjteni. De alig.
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hogy m egtudták ka lifo rn ia i ta r
tózkodásom
okát,
ők m aguk
keresték fel atyailag aggódó fő 
pásztorukat, arról biztosítván őt,
hogy minden tekinet m ellőzé
sével, részesedni akarnak e m ű
ben, m elyet általános és apostoli
érdekűnek tartanak. A hivek buzgósága felbátoritá az érseket, k i
végre is megengedte az összes
tem plom okban a gyűjtést. A sze
gényház kis növendékei, k ik az
Írországi
M ária
bemutatásáról
nevezett kitűnő apáczák vezetése
alatt álltak, szintén hirét vették,
hogy városukban egy pap szegény
pogány lelkek megmentésére ala
mizsnát g yű jt és nem nyugodtak
addig, m ig egymás között és
ism erőseiktől 250 d o llá rt gyűjtöt
tek össze, melyet a katholikus
szeretet oltárára helyeztek.
Az am erikai nép nemes érzel
mekkel bir. M id ő n K a liforniá b ól
a déli állam okba hajóztam, az
am erikai és angol hajóstársaságok
ismét díjtalanul bocsátották hajói
kat rendelkezésemre. U j-Q ranadában és Peruban szándékom el
lenére rö v id ideig tartózkodtam ,
m iután a két szabad állam k o r
m ányai távozásra szólitottak fel.
B izonyára téves és hamis értesülést
nyertek és föltételezem a szent
szeretet alapján, hogy nem tu d 
ták, m it cselekesznek. A nn yi időm
azonban v o lt mégis, hogy a spa
nyol eredetű lakosság keresztény
buzgalm áról meggyőződést sze
rezhessek.
U toljára Chilében szedtem ala
mizsnát. A chileiek a legderekabb,
legelevenebb, legmegbízhatóbb s
leghitbuzgóbb köztársasági pol
gárai D élam erikának. Santjago
érseke és az ország püspökei,
valam int a köztársasági elnök és
miniszterei a legnagyobb jósággal
és bőkezűséggel fogadtak. Szabad
ságomban á llt az egész országot
bejárni, valam ennyi tem plom ban
prédikálni és a jtó ró l-a jtó ra menni.
Gazdag alamizsnák jutottak ke
zemhez — a legszerényebb mó
don. Például egy izben Sant
ja g o utczái járva, egy férfi jö tt
felém és így szólított meg spa
n y o lu l: „Ö n az, k i egy misszió
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intézet alapítására adom ányokat
g y ű jt? " Azt feleltem „ig e n ", mire
az, illető 100 d o llá rt adott s egy
ben k é rd é m : „D e tulajdonképp
kicsoda ön? Szíveskedjék bemon
dani, hogy könyvem be bejegyez
hessem." — Senkisem vagyok!
hangzott a gyors válasz és rög
tön utána úgy eltűnt szemeim
elől, hogy többé sohasem láttam.
Egy más alkalom m al ismét egy
szegény mosónő ajtaján kopogtam,
k i nagy öröm m el adta oda nekem
rézpénzét, m ely a szappanlúg
mellett feküdt. A szomszéd ház
ban már egy jó m ódban élő em
bert találtam, ki előbb ezer font
sterlinget (10000 fo rin t) írt alá s
csak azután adtam elő kérelmemet.
C hilét elhagyva, egy kiválóan
vendégszerető, angol tiszt, a Kap
to k megkerülésével Brazíliába vitt.
Brazíliában is válságos viszo
nyokra leltem. Rio de Janeiro keres
kedelmét egy óriási bukás meg
rendítette s az egész város kom oly
aggodalm ak között élt. A népet
az adótulterhelés nyomta s azon
kívül a háború költségeit nyögé.
E m ellett A n g lia viselkedése
B razília iránt szinté kedvezőtlen
hangulatot teremtett. M indazon
által a császár és a császárné, a
m int m eghallották, hogy egy an
gol pap a kereszténység és m ű
velődés vállalatára gyűjtést esz
közöl, nagylelkű
adom ányokat
tettek s példájukat sok brazíliai
követte.

Katholikusok kötelessége.
A haladás, művelődés és a rek
lámok napjait étjük. A „divat" úgy
hozza azt magával, hogy a legegy
szerűbb, a legsilányabb dolgok is
egyszerre nagy keletnek örvende
nek, csak legyen valakinek „jó talen
tuma" a közönség megtévesztésére.
Megkapóan bizonyitja ezt a sok
keresztényellenes könyv és újság,
melynek szerzői s kiadói nagy rek
lámjaik révén mindjobban félreveze
tik a hiszékeny katholikusokat. Hang
zatos frázisokban bővelkedő köny
veik s lapjaik utján egyre avval
kérkednek, hogy ők „a modern
műveltség" zászlóvivői, meg a tár
sadalom jólétének s boldogságának

V. évfolyam.
„önfeláldozó" munkásai. — És csak
ugyan legfőbb törekvésük, hogy a
nekik busásan jövedelmező „irodalmi
munkásságuk" által előfizetőik ked
vében járjanak s evégből mindent
megragadnak, hogy azok „kényes
igényeit" kielégítsék, csupán legfőbb
kötelességüket t. i. olvasóik lelki
békéjét, földöntúli boldogságát nem
tartják kötelességüknek előmozdí
tani. Mindez pedig azért van igy,
mivel a mostani hitszegény embe
rek, a földi javakat, meg az érzéki
gyönyöröket hajhászók nem ismerik
a lélek igazi becsét, meg az örök
boldogság nagy jelentőségét.
Pedig ha az ily emberek csak
egy lélek értékét is jól megfontolnák,
úgy bizonyára legfőbb törekvésük
volna kimenteni azt a kárhozat ör
vényéből és ezáltal visszaszerezni a
mennyországnak. Egy lelket a bűn
től visszatartani és örökre üdvözí
teni, legmagasabb foka az önzetlen
felebaráti szeretetnek! Ily módon
fáradozni az emberiség boldogitásán nemesebb, fontosabb erény a
viszontszeretetnél. Mert másoknak
irányunkban tanúsított igaz vonzalma
sem jobbakká, sem erényesebbekké
nem tehet minket; ellenben fele
barátunk lelki üdve érdekében tett
kisebb áldozatunk Isten előtt növeli
érdemünket s megszerzi számunkra
a mennyországot. Helyesen mondja
azért aranyszáju szt. János; „Sanyar
gassa valaki testét bár a legszigo
rúbb vezekléssel, mégis kisebb ér
demre tesz szert annál, ki a lelkek
megmentésén fáradozik." Mert ha
csak egy lelket mentesz is meg,
jobban megdicsőited az Istent öszszes jócselekedeteidnél. Jó tetteid
ugyanis korlátoltak és nem a leg
tökéletesebbek; mig a megmentett
lélek örökké fogja dicsőíteni az
Istent s hozzá a legtökéletesebben...
E szerint egyetlenegy léleknek az
örök kárhozatból való kiszabadítása
által sokkal több bűn lesz elkerülve,
mint a mennyit e siralomvölgynek
összes bűnösei valaha elkövethet
nek. Mert lehetetlenség párhuzamot
vonni az e földön elkövetett bűnök
és ama borzasztó gonoszságok közt,
melylyel egy elkárhozott lélek örökké
illetni fogja a Teremtőt. Teljes jog
gal állíthatta azért nagy szt. Gergely:
„Nem létezik Isten előtt annál ked
vesebb áldozat, mely a lélek meg
mentésére irányul" . . . És mégis
m ily sokan találkoznak, kik ezen
1 fontos kötelmükről hallani sem akar

V. évfolyam.
nak, mert — úgy mondják ők —
ez a papok dolga. Hogy mennyire
tévednek ezek, már abból is kivilág
lik, miszerint a Bölcs által maga a
Szentlélek is erre inti az embereket,
még pedig a következő szavakkal:
„Isten mindenkinek megparancsolta,
hogy
felebarátjának
üdvösségén
munkálkodjék." De a józan ész is
ezt parancsolja, mert valamint hibás
nak Ítélnéd önmagad, ha például
szomszédodnak jószága tulajdon
hibáid folytán pusztulna, épp úgy,
sőt még súlyosabban vétkeznél, ha
szomszédod lelke veszne el örökre,
a felebaráti szeretetből kifolyó kö
telességeidnek elhanyagolása miatt.
A sok kórház igazi melegágya az
irgalmasság testi cselekedeteinek
ugyanannyira, hogy gyakran még
kellőleg meg sem dicsérhetjük a
szenvedők fájdalmainak enyhítésé
ben kifejtett hősi önfeláldozást. De
vájjon miért ne fordítanánk hasonló
figyelmet a lelkek ideiglenes, vagyis
inkább örökös szenvedéseinek enyhisére ?!
Ha péld. kolera jelentkezik vala
hol, a legsürgősebb óvintézkedések
lépnek életbe; és mi tétlenül nézzük,
miként vesz el óránkint, sőt perczenkint a lélek ! ? Nem . . . Az em
berek valamennyije közreműködhetik
a lelkek megmentésének nagy mun
kájában, csak a módot kell tudni,
íme néhány eszköze a fontos mun
kának : Bűnös lelkeket elsősorban
a buzgó imádság által téríthetjük az
erényesség ösvényére; igy cseleke
dett p. 0. szt. Mónika, ki 17 évig
tartó buzgó ima és forró könnyek
által leesdette fiának — szt. Ágoston
nak a megtérését. Rémesebb mód
erre a bűnösök érdekében gyako
rolt önsanyargatás, mint Xav. szent
Ferencz — és mások cselekedtek,
midőn magukat ostorozták, hogy az
eltévedettek megtérését kieszközöl
jék. Lelkeket megmenthetünk to
vábbá a jó példa, intés, tanács adás
által. Mert ha kötelességünk egy
helyes útról letért idegen utast föl
világosítani tévedéséről s neki az
igazi utat megmutatni, mennél in
kább gyakorolnunk kell ezt a sze
gény bűnösökkel ? A mostani körül
mények között azonban mégis csak
az irgalmasság cselekedetei által
segíthetünk, főképpen az elkárhozás
ösvényén haladó lelkeken. Kincse
ket, sőt egész vagyonokat is áldoz
tak föl sokan e czélból, mint Boro
méi szt. Károly, szt. Lajos franczia
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király, hazánk nagy szentje dicső
szt. Erzsébet, kiről tudjuk, hogy
még a bűnösöket is segítette pénz
zel s egyéb mással, csak hogy meg
térjenek és jobb életet folytassanak.
Valóban mily sok lelket menthet
nének meg a gazdagok! Hisz ugyszólva kezükben a kulcs, mely
által nemcsak az eltévedt bűnösök
nek, de önmaguknak is megnyithat
ják az örök boldogság kapuját.
Megbecsülhetetlen érdemekre tehet
nek ők szert, ha földi javaik egy
részét az elhagyottak gyámolitására,
a szegény gyermekek, — de külö
nösen a mindkét nembeli elzűllöttek — erkölcsös nevelésére, vagya
pogányok megtérítésére fordítanák...!
Azonban sajnosan tapasztalható,
hogy sok tehetős, vagyonos ember
nem igy használja fel a fölösleget.
Az ilyenek elkapatva a veszendő
kincsek rendetlen szeretete által, a
pénzben vélik rejleni és föltalálni bol
dogságukat. Ily fajta dúsgazdagok
mindig zsugoriak Istennel szemben,
ellenben testi vágyaik, meg kényelmük
kielégítésére csak úgy szórják a pén
züket! Mennyi oly egyén találkozik a
szép nem között, kik talán még száza
kat sem kiméinek, midőn valami ujdivatu ruha. Vagy egyéb — pusztán
a hiúságnak kedvező — dolog meg
szerzéséről van szó, de a kik egy
fillért sem áldoznának eltévedt fele
barátjuk lelkének megmentésére . . .
Még több kivetni valót találunk
a férfiaknál . . . Nézzük csak a szen
vedélyes kártyázókat. Sokszor ezre
ket is veszítenek el könnyelműen a
„modern gavallérok" kik jóformán
semmivel sem járulnak a bűnben
vagy pogányságban sínylődő ember
embertársuk gyámolitásához. Pedig
ha a sok fölösleges kiadásnak csak
egy részét is jó czélokra fordítanák
a gazdagok, mily sok tudatlant le
hetne abból iskoláztatni, mennyi
lelket megmenteni a tökéletes elzülléstől s belőlük vallásos és munkás
polgárt nevelni . . . !
Vajha igy volna ez nálunk! De
Sajnos most még máskép állanak a
viszonyok.
Akadnak ugyan bőkezű mecéná
sok, kik örömest áldoznak a közczélra, kik nem sajnálják vagyonuk
egy részét a „humanizmus boldogitására" fölajánlani, de nem Isten
iránti szeretetből, nem felebarátjaik
lelki üdvének előmozdítására, hanem
legtöbbször saját önző vágyaik s
bűnös czéljaik elérésére. Ide tar
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toznak elsősorban a szabadkőműves
társulatok és mindama gyengehitü
egyének, kik sokszor nagy összeget
áldoznak fel az erkölcsrontó és
vallás gúnyoló könyvek és a nap
jainkban az egész közvéleményt
irányitó rossz újságok és nyomtat
ványokra. Súlyosbítja ezt az a körül
mény, hogy a „jó katholikusok" is
nagyban támogatják a zsidó sajtót.
Nem fontolják meg, miszerint ilyformán kétszeres súlyos mulasztást
követnek el. Egyrészt mivel a hit
ellen vétkeznek, midőn sz. vallásuk
kigúnyolását elősegítik, másrészt a
szeretet ellen is vétenek, mivel a
rossz könyvek s erkölcstelen újsá
gok pártolásával a bűnösöket még
jobban megmételyezik, a helyett,
hogy őket a veszélyből kimentenék.
Vajha lehullana a „jó katholikusok
szeméről" is a vastag hályog s be
látnák eljárásuk káros v o ltá t! . . .
Mit tegyenek tehát a jó katholiku
sok, kik hozzá még szt. Antalnak is
buzgó követői ? Elsősorban minden
kínálkozó alkalmat fel kell használníok, hogy a bűnösöket a helyes
útra víssatereljék. Ezt pedig nap
jainkban főképen a jó könyvek s
erkölcsös olvasmányok által érhető
el. Vonják meg azért támogatásukat
az erkölcstelen irodalom s a hit
ellenes sajtótól, mely oly sok bűn
nek az előidézője. Ellenkezőleg
mindenki rajta legyen, hogy a ke
resztény erkölcs nemesitő irodalom
minnél nagyobb tért hódítson ma
gának. Miért is támogatni kell a
keresztény kath. sajtót, terjeszteni
a vallásos, meg erkölcsös újságo
kat és folyóiratokat. És ha e nemes
e fontos czél lebeg szüntelen a ka
tholikusok szemei előtt, ha nem saj
nálják fölösleges filléreiket az em
beri társadalom gyökeres megjaví
tásán fáradozó kath. sajtót támo
gatni: úgy ismét erős lesz hazánk
ban a már ébredő katholiczizmus,
visszatér a régi vallásosság, meg
fogyatkozik az erkölcsi züllötteknek
napjainkban is oly rohamosan sza
porodó nagy száma. Teljesítsük tehát
mindenkor kér. kath. kötelességün
ket s az előadott módokon szaba
dítsuk ki eltévedt felebarátunk lel
két a bűn örvényéből. Jutalmunk
gyanánt pedig gondoljunk gyakran
szt. Ágostonnak eme szép mondá
sára: Ki másnak lelkét az örök
dicsőség számára megmenti, ön
magáét arra előkészíti!
P. Loncsár Lukács.
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eddig utólérhetetien
szer, mely az ősz haj
nak néhány nap alatt
visszaadja e r e d e t i
s z í n é t és f é n y é t ,
megszünteti a korpa
képződést és hajkihullást, nem festőszer, nem piszkit,
lemosni nem lehet. Negyedliteres üveg ára 3 korona.
Fülöp György-nél Budapest, Baross-utcza 15. sz. és Török
József gyógyszertárában, Király-utcza 12.

Hajfiatalitá

Kettős elektromágneses kereszt
gyógyít ős fe lü d it kezesség m ellett.
hideg kezek és lábak, a csuz,
E készülék gyógyít és segít
köszvény, isohias, bajaiban:
fej-, fül- és fogfájásnál; a
influenzában s a velejáró liátmigrén, neuralgia, vértolulás,
fájásoknál; különösen idegbánsápkér, 82 édUlés, a fülzugáa
talmaknál s a velők járó ál
nagyothallás, a szívverés,
matlanság bajaiban; a ren
szivgörcsök, asztmatikus roha
detlen vérkeringés
a
mok gyomorgörosök s egyébb p B BfiOKi/ sfám detlen
vérkeringés bajaiban
bajaiban a
görcsök, az étvágytalanság, a
OOMOi- “^aiU .^^g
más oly bajban, s
melynek a normális orvosi kezelés szerint villamos áram
E készüléknek tagadhatatlan előnye az, hogy nemcsak idöröl-iaore, ae
állandóan jótékony villam os áram ot áradoztat szét a testben s m íg egylelöl
szinte bámulatos sikerrel gyógyít, másfelől a legháládatosabD óvoszer az
emberi szervezetet megrohanó betegségek ellen.

N a g y fig y e le m r e m é ltó az a k ö rü lm é n y , b o g y h ú s z é v e s b e te g 
s é g e k e t te lje s e n m e g g y ó g y íto tt. A z ir o d á m b a n lé v 9 e lis m e ré 
s e k és b iz o n y ítv á n y o k , a m e ly e k a v ilá g m in d e n ré s z é b ő l n a lá s a n e m lé k e z n e k m e g ta lá lm á n y o m ró l, m in d e n k o r m in d e n k i
á lt a l m e g te k in th e tő k .

A k it legkésőbben 45 nap ala tt nem gyógyít meg készülékem,
az visszakapja a pénzá. A hol már minden hasztalan volt,
kérem, tessék a készülékemet megpróbálni.
Nagy készülék ára 6 korona.
O tt betegségek ellen való, m elyek 15 évnél nem hossíabbak.

Kis készülék ára 4 korona.
Csak gyermekeknek s nagyon érzékeny nőknek való.

Rtxpoiin tudáfi i% ixAkamúiktív a »«i*« '» '* rö z írtt
I e r n H B E S I T E S T BUDAPEST, V. kér., Vadász-utcza

E U Illl

H k D K in

■ J

42
(Kálmán-utcza sarok.)

H, 0 .

Óvja a z e g é s z s é g é t !
E z C T m e ] - t ö l ib

lü v á lő

o rT o s

a já n lja !

V. évfolyam.

Első délmagyarországi

oltárépitészet, szobrászat és aranyozó müiníézet.
A la p itta to tt 1 89 0-b en .
V a n szerencsém a nagyérdem ű közönség
becses tudom ására hozni, h o gy m űterm em et
kibő vítette m , m ely b e n k és zítek uj oltárokat,
szószékeket, stáczióképeket vászonra és pléhre
festve és fából faragva dombor műben polichromirozva művésziesen kidolgozva, vala m in t régi
oltárokat újból festek, márványozok és aranyozok.
Régi oltárképeket k ija v íto k és m egújítom . Uj
o ltárk é p e ke t hírn eves festőm űvészek kö zre 
m űködésével h e ly re á llíto m . Jézus, M á ria szíve
szobrait, P ád u a í Szent A n ta l s zobrait fából
fa ra g v a és po lichrom irozva.

Cm. 100
Kor. 100

110
120

120
140

130
160

140
174

150
194

Tarracottaiőmasszából polichr omirozv a,
Cm.
Kor.

100
72

120
100

140
120

150
140

Olcsó árat és pontos li:iszoIgálásr61
gondoslcodik az intézet .ió hírneve,

Nagy Nép. János,
Temesvár Józsefvii’os, Bonáz-utcza 6. sz. (saját házában.)

^ gyermekek réme
a s z a m á r h u r u t eg y e t l e n g y ó g y s z e r e .
A fjSyrup c o n t r a p e r t u s s i n Or i e n t a l i s . “

Hatása biztos, néhány nap alatt föltétlenül megszünteti
minden kellemetlen következményeivel együtt. Egy üveg
ára 2 korona. Postadij^ a rendelőt terheli. Kapható a készí
tőnél: Bordás János gyógyszertárában Jászberény 12. házsz.
Budapesten Török József Király-utcza és Dr. Egger Váczikörut s az ország összes gyógytáraiban.

Első országos müfestészeti és iparművészeti intézet.
f l

.Á jd e e rz é s J c in ta in tra m in a e n liin r* ^ ijn e a te s a K

^
■SáBm
etifc - TMikie S
S
•9« W tta m td ü m t óda é 0 ma üres

Szabadk* 711. kér., £rdő*atcza 66.

Angster József és fia
Kalocsa-érseki orgona=épitők.

Orgona- és harmonium.gyár

P écsett
Két arany, i eziíst ét i nagy milltalutii)
értitimei kitflntetvt.
A já n lju k k itű n ő hanga és erős szerkezetű
crescendo orgonáinkat. - Különösen a légnjabb légnyomata {pneum aticai) rendszer
szerint e p ú lt orgonákat, melyek a rend
k ív ü l könnyű já té k m ó d és registrálás mel
let még azon nagy előnnyel bírnak, hogy^
a templom nedvessége és az id ő já rá s vi
szontagságai sem m i befolyást nem gyako
ro ln a k rá ju k .

bizonyltja mttvtink Jiiágát,
D«gy azl(tünkl)ől eadig 40 » Ni org«na
kcrait ki.

Raktáron kitűnő hanga harmoniamok minden nagyságban. —
Mindennemű javításokat, hangolásokatésátépiiéseketolcsón vállalunk
Hrjtayxftet Uviiatra iig fti ktlMvk.

BM eiics BÁTORY MIHÁLY mfifestész

■

Kiaíiitatcíi

A főtiszt, papságnak bíboros
herczegprimás ő Eminentiája
67698. szám alatt és Tolnai
Festetich Tasziló gróf úr ő
nagyméltósága által ajánlva.
Az oktatást ő nagyméltósága
Császka Gy. kalocsai érsek
űr nagylelkű áldozatkészsége
folytán olaszországi műfestfík
s műmárványozóktól nyertem.
Templomfestés stil szerint. Gips-,
mápány (stuco). — Oltárképek,
oltárépités és márványozások. —
Tervek, rajzok készítése, nagyítása.

Oftárképelcet
megrendelésre elvialok művésá kivitelben, bánnennyi alakkal
2'40 m. magasság és 1-40 m. szélességben 70 fr t.
1-80 m. magasság és V20 m. szélességben 40 fr t.
0-83 m. magasság es 0-55 m. szélességben 20 fr t.

Kívánatra bármíljen nagyságban, jntányos áron.
Szegényebb egyházaknak 2 5 “/o engedmény!
Elismerő nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtatnak

V. évfolyam.

H IR D E TM ÉN Y
New-York és Londonban nem kímélték meg az európai sziraztöldet sem és azért egy nagy ezüstárugyár indíttatva érezte magát,
hogy az egész,készletet csak a munkaerőegy kárpótlása kis elle
nében eladja. Én föl vagyok hatalmazva ezen megbízást teljesí
teni, m iért is c s u p á n 6 frt. 60 krért küldöm a következő tá rg yaka t:
6 drb igen finom asztali kés valódi angol pengével
6 „ amerikai szab. ezüst villa e g y darabból
6 „
„
„
« evőkanal
12 ,
„
»
» kávéskanál
1 »
»
„ t i
levesmerő
1 „
„
„
„ tejmerő
6 „ angol V iktó ria alsótáloza
6 „ hatásos^asztali gyertyatartő
1 „ teaszürő
1 „ igen finom csukorszóró
42 drb összesen csak 6 frt. 60 kr.
Ezen 42 tárgy előbb 40 frtba került és most csat 6 fr t . 60 k i.
I minimális áron kapható. Az amerikai szab. ezüst egy W vül-belül
fehér fém, mely ezüst színét 25 esztendeig Is mágtartja, amiért
'
jótállók. Annak bizonyságául, hogy ezen hirdetés

I kötelezem
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nem csalás,

magam bárkinek, kinek az áru nem tetszik, á pénzt
visszaadni. Senki se mulaszsza el ezt a kedvező alkalmat, hogy
ezen díszes garnitúrát megszerezze, mely gyönyörű

nász- és alkalm i ajándék,
* továbbá m inden jobb házta rtá s b a n k iv á ló a n alkalm as. Egyesegyedüi kapható

HIRSCHBERG A.-nál

PÉNZKÖLCSÖNT!
kis- és n agybirtokosoknak, k ik n e k b irto k a it nagy kam atú
adósság te rh e li és ezt olcsó kam atos pénzzel akarja
k ifiz e tn i, avagy ha u j kölcsö:nt akar fe lve n n i, oly pénzt
m elyre csak 4°/o kam at fizetendő s m e ly kam attal a tőke
is tö rle sztve lesz, s adós b á rm ik o r felm ondhat, a pénz
intézet azonban nem m ondhat fe l, k ik n e k o ly pénzre
van szükségük, azok fo rd u lja n a k bizalom m al

a Hitel és Ingatlan Forgalmi irodához,
(b e k ü ld e n d ő c s a k is t e le k k ö n y v i és b i r t o k iv m í s o la t)

Budapest,

K e r e p e s i - u t 61. sz.

Országos üvegfestészet

W A L T H E R R G ID A
Budapest, VIII., Zerge-utcza 1 3 . = r r r =
E z e lő tt;

FORGÓ és TÁRSA,

Cesntkiili ktsxOlt munkükt
Váczi főszékesegyház ré
szére: 3 ablak. Mélt. gróf
Csáky K. megyéspüspök ur
rendelése.
Szepes-csütörtSkhelyi tem
plom részére: 9 ablak. A
Műemlékek Orsz. Bizottsá
gának rendelése.
Bpesti karmelita-templom
részére: 24 ablak. Ft. Soós
István u r rendelése.
Esztergomi Szent Annatemplom részére: 6 ablak.
Ft. Sámord Ignácz plébános
u r rendelése.
Sztankováni plébánia-templom részére: 20 ablak. Ft.
Pazurik Márton plébános
u r rendelése.
Esztergomi közkózház ré
szére: 3 ablak. Mélt. W altiier Gyula kanonok ur
rendelése.
Csongrád-csanyi templom
részére; 7 ablak. Msgr.
V arga Mihály plébános ur
rendelése.
Pilis Szt-kereszti templom
részére: 7 ablak. Eggenhoffer ur rendelése.
Zboroi templom (Sárosm.í
részére: 17 ablak. Főt.
Vasskó József plébános ur
rendelese.
Kézdi-Vásárhelyi templom
(Erdély) részére: 3 ablak.
Uj-hartyáni (Pestm.) tem
plom részére: 4 ablak. Ft.
Nusspell István plébános
ur rendelése.
Beszterozebányai templom
részére: 2 nagy ablak.
Báttaszéki templom részére
37 ablak. Ngos Holndonner
Ferencz p. plébános ur
rendelése.

Bécs, 11., R em bran dstrasse 19. A. sz.

Telefon 15498.

Szétküldés vid é kre utá n vé tte l
az ősszeg előzetes beküldése e
ben. — T isztitóp o r hozzá 10 k r. V a ló d i
csak az o ld alt látható védjegygyei
(egészségi fé m ).— K ivo n a t az elismerő
lek ezreiből:
Az- első
küldem ény
1890-kn leve
a legnagyobb
áll. éremmel
kitüntetve.
Alapittatott 1840.
n ye l nagyon meg va g yo k elégedve, k é re k még
egy garnitúrát.
Kalocsa.
Majoros! János kanonok. ^
A küld
em én yt vettem
s nagyon
va g yo k elé
gőzUzemre
beretídezett
harangésmeg
érczöntőde
gedve, ké re k m ég egy küldem ényt 6 írt. 60 k ré rt.
Kolozsvár.
Bánffy báró őexc.
A z étservice kü ld e m
é n yt
megkaptam,
meg
tilja
több
évi jótállásigen
és kedvagyok vele elégedve,
ld jö n feltétalek
még egy niellett
ily e n g arni
ve’ző kü
fizetési
sa
tú rá t 42 d rb o t amjáerikai
szab. esüstből
utánvétteL
t találmányu
cs. és kir.
szaba
Bozovics K r.-Szörény
m. harangjait,
Keresztes S.melyeknek
fszbiró.
dalmazott
A k ü ld ö tt áruval meg va
g yo ka más
elégedve.
K re
jstyn o p o l
előnye
szerkezeti!
harangok
Galiczia.
Johanna testvér,
szűz Mária-társ.
főnöknője.
kal aszemben
az, hogy 35<>/o
suíy-

HONIG FRIGYES

ARAD, R ák ó czy -u tc za II—2 8.

és ármegtakarítás m ellett is —
erősebb és kellemnsebb zengésii
hangjuk van. — Forgatható vasfelszereléseít és vasharang-álí ványait,
melyeknek alkalmazásával ale^nagyobb harangok is lódíthatok
a nélkül, hogy a tornyot meg
ingatnák. Rég! harangoknak fór§
ingatni
I
gatható vasszereiésre való átalaKitását, repedt harangoknak újraöntését, vagy u] harangokkal
való becserélését, a legolcsóbb árak és kedvező fize
tési feltételek mellett. Költségvetések és képes árlapok
kívánatra bérmentve küldetnek.

P ü vészkert.

Készít itjkerü templomablakokat a legolcsóbb és legszolidabb kmtelben.

szab. am erikai ezü stkiviteli áruház

Í

iiapiitaiott ra

Számos kitüntetés és elismerőlevél a szántott munkákról.
Rajzókkal, mintákkal ét kiíMc'evdesekkei dfj nélkai kéméacM* «xoigálok.
Ovegfestmény a templom legszebb ékessége !

Szent A n ta l hivei részére :
TT TP n f i- A JT és f o g s o r o k jótM á s m ellett
i f i U J; VJ VJ i x I V tétetnek be, ja v itfs o k olcsón
elvállaltatnak. — Vidékiek ré
szére a műfogak gyorsan készíttetnek,
M

N OVAK

MÁRTON

régi, többszörösen kitüntetett fogmtttermében

IV ., V á ro s h á z-u tc za 3. sz. (volt dranátos-titeza).
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A Szent-Lukácsfiirdöi
vegyelemzése s
Physikai v iz s g á la t;
A fo rrá s h ő m é rs é k le te ........................................
25.75 Co
A v í z fa js u ly a 17'5 C o -o n ...................................
1'00074
A v í z fa g y á s p o n tja .............................................
0.035 0«
Osm osis-nyom ása..................................................0-421 atm.
E lektrom os vezetőképessége . . Q-000866 i/ohm . cm.

10,000 gram m
N átrium . .
K álium
. .
Calcium . .
Magnesium ,
Vas . . .
.

Chémiai vizsg álat;.
vízben,
Egyenérték
Na . . 0-3283 Na . .
K
. . 00707 K . .
Ca . . 1*2770 1 /2 C a.
Mg . . 0-4528 1 /2 Mg
Fe . . 0-0042 1 /2 Fe .

10,000 gram m vízben.
Chlor . . .
Cl . .
S ulfat . . . (SO4 ) .
H ydrocarbonat (HCO,.!).
Széndioxyd , CO2 . .
Silícíum díoxyd SÍO 2 .

Egyenérték
0-3383 Cl . .
1-1184 1 /2 (SO 4 )
5-1948 (HCOg)
0’8780 CO2 .
0-1703 1 /2 SÍO2

.
.
.
.

Százalék.
8-14
19-46
72-40
17-02
4-81

Összesen 9-8328 gramm.
Összes szénsav (CO 2 ) 4.6245 gramm.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Százalék.
12-13
1-54
54-48
31-72
0-13

Egy nagy mélységből fakadó, állandó összetételű ásvány
víz a chemlal analysis alapján igen tiszta, calcium- és
magnesium-hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.
A m. kip. tud. egyetem
I. chemiai intézete.

A k ris tály forrás természetes hydrocarbonatos ásványvízforrás, m ely szénsavval telittetik.

Ajánlják: P ro f. D r. K o r á n y i F rigyes, főrendiházi tag, az Országos közegészségügyi tanács elnöke.
P ro f. D r. K é t l y K ároly, a M agyar O rvosszövetség elnöke; P ro f. D r. C. M a lb r á n , a
K özegészségügyi tanács elnöke B uenos-A iresben; Comm. P rof. D r. Giuseppe L a p p o n i,
a Pápa 6 Szentségének orvosa Rom ában és ezernél több b e lfö ld i és k ü lfö ld i k ivá ló
g y a k o rló orvos és tanár.

ÖCS. és apóst,kir.

Felsége udvari gazdasági hivatala „igen kellemes izii és idiitő italnak“ elismerte.

---- wwiN O K ülföldi r a k t á r a k ;
Bécs: II., Karm elítergasse 5.
Fiume: V ia A le xa n d rin a 6 .
Czernowitz: Haupstrasse 27.
Hamburg; A dm íralítátsstrasse 58.
Berlin: U n te r den Lin den 16.
Genua: Píazza R aíbetta 1,
London: U pper Thames St. 26,

Románia: Bucarest, Galatz, B raila.
Bosznia: Sarajevo.
Görögország: Píraeus, Malta.
Ázsia: B eyrouth, Irkutsk,^ W ladiw osto k , Sanghaí, Tíentsin Calcutta,
Síngapore.
Ausztrália: Sydney, M elbourne.

> —
Afrika: A le xa n d ria , Caíro, Tanga,
Beira, Lorenzo-M arquez, Durban, Capetown, Johannesb\irg.
Amerika: M ontreal, Boston, Panama,
Rio de Janeiro, Buenos-Aíres,
M ontevídeo, Rosario de Sta. Fé,
Valparaíso.

A Kristály ásványvíz, az utóbbi évek minden nagy kiállításon a legmagasabb kitüntetéseket nyerte. 1900-ben: Párisban,
a franczía kereskedelm i m iniszter védnöksége a la tt ta r to tt élelm iszer kiállításon. Bécsben,
cs. és k ír. Fensége
M ária Jozefa főherczegasszony védnöksége alatt. Briisselben az Assocíation Internationale p o u r le progrés de
l ’Hygíéne kiállításán. Krakkóban, a term észettudom ány-orvosi kiállításou. Strassburgban, Hohenlohe-Langenburg hsrczeg Elsass-Lotharíngíai h e ly ta rtó védnöksége a la tt ta rto tt élelm iszer-kiállításon. 1901-ben: Ostendében, Ő Felsége
II. L íp ő t belga k irá ly védnöksége alatt. Würzburgban, . k ir. Fensége R upprecht b ajor koronaherczeg védnöksége
alatt. Mindem e kiá llítá so k o n az aranyérm et és díszoklevelet. 1902-ben : a Nem zetközi Egészségügyi kiá llítá so n. London
ban, a „G ra n d F rix „-t. 1903-ban: a né p jólé ti kiá llítá so n Baden— Wien-ben a koronás aranyérm et.

Szl-Lukácsfürdö Kutvállalat Budán.
Pázmáneum nyom da Budapest, V III. Mária-u. 11
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Budapest, 1903. augusztus 16.

22. szám.

n u iiu is zE irriiim L A m
V A L L Á S -E R K Ö L C S I ÉS T Á R S A D A L M I K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I K É P E S F O L Y Ó IR A T

A

SZEGÉNYEK

KENYERÉNEK

HIRDETÉSÉRE

ÉS TERJESZTÉSÉRE

Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. — Előfizetési ára egész esztendőre A korona.
ö Szentsége XllLLeó pápa 1898. decL9-én apostoli áldásit kfildé a lapnak és oUasólnakc
JÉZUSNAK

KÖNYÖRÖGJ

BARÁTJA

ÉR ETTÜ N K

SZERKESZTI é s KIADJA:

Ö Nagyméltósigáék
C SASZKA GYÖRGY
kalocsai érsek úr

BUDAY ALADÁR

DESSEWFFY SÁNDOR
Csanádi m. pUspSk ur és

P. MÉSZÁROS KÁLMÁN O.F.M.

FIRCZAk GYULA
munkácsi gk. püspök úr
ajánlatával és áldásával

p ö m u n k a t Xr s :

S u r k a u ttié i<1 n Í T u Í M C I l U
UadiShKiUl • r « ÍIV IA n tU » l

‘‘

Budapest, Mirla-utoa 11. uám.

Ö miltöságáék
GR. MAJLATH GUSZT.
erdélyi püspök űr
g r . c s Ak y k a r o l y

Yáozl m. püspSk úr te
DR. VAROSY g y u l a
iz.-fehérrári pDspSk Ar
ajántotiral éa áldisAvaL

ö Eminencziája Yaszary Kolozs bibornok berczegprimás ájánlatival és áldásával.
Minden jég fenntartva.

fldoratio.
JöjjeteKi örvendezzUnKI
fíz isteni Qondviseiés nem hagyta soKá árván az ő egyházát, hanem
rendelt neKi atyát, adott neKi ismét látható fejet.
JöjjeteKi boruljunK le előtte, az UrnaK helytartója előtt.
AondjunK üdvözlő szót, léleKből faKadót, szeretettől áthatottat,
melyet a szív forró dobbanása megpecsételjen.
Légy üdvöz uj pápai Légy üdvöz X. P iu s !
/*Vélyen meghajol színed előtt a hiveK sereg? és bizalommal adja
magát Karod vezetés? alá. Szent a méltóságod, szent leszen vezetésed
is. Ezt hiszszUK felőled és ? hitben megnyugszunK.
/*\egujitjuK szined előtt a fogadalmat is, melyet a Keresztségben
vett tőlünK Isten helyett a pap : HüeK aKarunK lenni a vezetésed alatt
élő szentanyaegyházhoz, abban aKarunK élni, mig el nem szólít a föld
színéről az életneK Ura. /Meghalni is az apostoli szentszéK iránti hűség
ben aKarunK, melyen most te ülsz. Isten választottja I
Legyen országiásod dicső és termő a lelKeK világában, fáradjon
bölcseségedből uj fény a KatholiKus egyházra; támadjon rendelKezésed
nyomán béK? a sziveKben I
Hódolattal igy KöszöntUnK Péter trónján uj atyánK, X. Pius!
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X. Pius Pápa.
Világszerte hirdette harangok
zugása, hogy a katholikus egy
háznak uj fejét már kirendelte
az isteni Gondviselés. Nem ma
radt soká árván szent Péter trónja,
hanem általános akarat folytán
elfoglalta azt Del Sarto József
bib o rn o k, velenczei pátriárka, most
már X. Pius, 2 64 -ik utóda szent
Péternek a róm ai püspöki székben.
M in ő nagy s o r ! Kétszázhatvannégy pápai Van-e még fö ld i trón,
melyben ennyi fé rfiú ülhetett az
évezredek íolyásán . keresztül ?
N incs több ilyen trón, valam inthogy nem is emberi alkotmány
a pápai trón.
M inő nagy méltóság pápának
lenni! U ra lko d n i az egész világ
fö lö tt! alattvalónak látni m illió kat,
k ik azt m egvallják és más m illió 
kat, k ik bár nem vállalják, de
azért alattva ló i; mert nincs kívüle
más le lk i hatalom, hanem csak
a pápáé 1
És e rendkívüli nagy hatalmi
polczra a velenczei pátriárkát
ültette a b ibo rn oko k közös meg
egyezése. Nem kell-e nagy em
bernek lennie annak, kiben ily
kiváló nagy emberek bizalma
összpontosul ? Emberek eleje, fér
fia k legelsejé választ ott és vá
lasztja azt, k it legm éltóbbnak
talál. Legm éltóbbnak pedig azt
találja, k it ilye nü l neki a Szent
lélek Úristen sugall. Igen, a pápa
m indenkor a Szentlélek rende
lése. Ö sugall, a bib orno ko k pe
dig rá hallgatnak és azt m ondják
ki, m it nekik a Lélek sugalt. Ez a
pápaválasztásnak v a ló d i története.
Ezen az utón k e rü lt szent Péter
székébe D el Sarto József.
Ö rü ljü n k hívek, van már pá
p á n k ! B izhatunk hivek, hogy jó
pápánk v a n !
Angyali lelkű főpap, k it régi
hivei, akár plébánosuk volt, akár
püspökük, m in dig és m indenütt
szerettek, m ert a szeméből su
gárzó jóság, a szivéből áradó
szeretet önkénye ellenére is ma
gához vonzott minden szivet.
Szerette híveit, szerette egy
házát, szerette hazáját. Á ldozato

kat is hozott m indenikért eleget,
m iko r a körülm ények azt követel
ték tőle. Hogy népéért m int pap
és püspök m it tett, arról kötete
ket tudnának összehordani isme
rősei ; hogy a szegényekért hány
szor m ondott le a legszükségesebb
ruhájáról, hányszor a betevő falat
járól, azt csak a mindeneket látó
jó Úristen tudta felőle pontosan
feljegyezni, más nem, még ő
maga s e !
Pápasága a krisztusi, keresz
tény dem okrácziának fényes tanuje le : szerény sorsból származott,
szülői közönséges falusi gazda
nép voltak, édes atyja községi
szolga volt, édes anyja m ig élt,
egyszerű parasztasszony volt, ki
pénzért kabátkát varrt a szom
szédok gyermekeinek, hogy férjét
a nagyszámú család eltartásában,
a nyolcz élő gyermek táplálásá
ban segíthesse. M ekkora ut van
a parasztkunyhótól egész a V a ti
kánig 1
E zt a nagy utat, ezt a ragyogó
pályát D el Sarto József Istenen
k ivü l csupán a maga erejéből
tette m e g ! Végre sem szégyen
az, ha valakit mások nagylelkű
sége és megérdemlett jóakarata
segít a pályán előre, de Del
Sarto József büszkén mondhatja
magáról, hogy egész életén át
senki seni protezsálta ő t ; sem
nagyrangu család, sem főrangú
barátok nem vitték előbbre ügyét.
A parasztfiuból püspök lett, p á tri
árka lett, b ib o rn o k lett csak azért,
hogy most pápa lehessen, mert
legfőbb protektora — Istenünk
és mennyei A tyánk — őt jelölte
' ki fö ld i, egyetemes lelki atyává
az emberiségnek. Isten látta a
czélt, azért egyengette az utakat!
M i, m agyarok, különös öröm 
mel hódolh atunk az uj pápának,
mert ő ismeri és becsüli nem
zetünket. M ik o r a kilenczszáz
éves magyar egyház ünneplésére
szent G ellért püspökünk és téritő
apostolunk sirjához elzarándokol
tunk Velenczébe, a pátriárka pá
ratlan jó in dula ttal fogadta ezt
a nemzeti zarándoklatot és léptennyom on dicsérte a m agyarok v i
lágra szóló hazafiasságát, magasz
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talta a történetünk dicsőségét.
Azóta is állandó érintkezésben
maradt Csanád nagynevű püs
pökével, Dessewfy Sándorral, ki
szent G ellért székében ma ü l ; és
m indenkor
szeretetet tanúsított
minden honfitársunk iránt, ki őt
felkereste. Bizony öröm ez, mert
évszázadok óta nem ü lt olyan
pápa szt. Péter trónján, ki a ma
gyarokat megválasztatása előtt is
ismerte volna.
De m iért ne örülhetne az egész
világ X. Pius személyének? K i
váló ember, szentéletű pap, ál
dozatkész lelkipásztor, nagytudományu theologus, békeszerető feje
delem, nagylelkű adakozó. Isten és
emberek előtt m indig kedves férfiú.
M ié rt nem ujjongana tehát öröm é
ben az egész katholikus vilá g ?
Csak megnyugvás fészkelheti
magát a szivekbe az ő megválasz
tása után. M éltó utóda lett XIII.
Leónak. M éltó kivált arra, hogy
boldog ult Leónak két legfőbb
gondját tovább is vállalja és ha
diadalra nem is, de a megoldás
hoz közplébb vig ye : Először a
másvallásu keresztény népek há
rom legelsejének, az orosznak, az
angolnak és a németnek vissza
terelése az anyaszentegyház ö lé b e ;
másodszor a keresztények gazda
sági szervezése és önállósítása,
vagyis kiszabadítása abból a já 
rom ból, melyben a liberális id ő 
szak alatt a zsidók zsákmánya
gyanánt nyögnek.
E két nagy feladatot X. Pius
is magára vállalta. Hogy ered
mény koszoruzza törekvését, te
gyük meg mi is m indenkor a
magunkét és fogadjuk alattvalói
engedelmességgel arra vonatkozó
tanácsait, parancsait. M in t gyer
mek az atyja iránt, viseltessünk
bizalomm al az ő benne m egnyilat
kozó isteni kormányzás iránt és
legyünk meggyőződve, hogy az
egyesnek épp úgy, m int a népek
nek baján nem tud más segíteni,
hanem csak egyedül az anyaszent
egyház, melynek feje a róm ai pá p a !
Tartsd meg Isten szent atyánkat,
Krisztusnak uj helytartóját! Vezé
reljed őt és alakítsd lelkünket enge
delmességre X. Pius irá n t!
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IL j pápánk van!
Iróniában zugnak a harangok,
R iva lg a lelkes néptömeg,
Az embereknek m illió it
M ily örömérzet szállta m eg!
É lje n t k iá lt szünetlenül
S tolong a Vatikán körül
A sok hivő, a boldog nép, —
Várja az egyház u j fejét.

Taníts meg erre, kérve-kérünk.
Krisztusnak helytartója. Te!
Hogy végre teljesedne ra jtu nk
Isten F ia Ígérete.

A tiarának büszke fénye
Ismét ezerfelé ragyog.
B ejut kunyhóba, palotába

Hogy szent tanításid nyomán
Üdvünket lássuk igazán,
f^ogy egykor a halálon tú l

És boldogít kicsinyt, nagyot.
E fény vezérli lépteink,
E z mindeneket jó ra in t :
H o m á lyt eloszlat egyedül.

A mennyben éljünk boldogul!

M ely e világra nehezül.

. .. Sok-sok harang zúg a világon,
Hirdetve a nagy öröm et :
Szent Péter trónja un betöltve!
A fö ld m iv e s fi pápa le tt!
E lh in ti Ő a j ó magot,

Pius, a trónod zsámolyánál
lm itten á ll sok gyermeked.
K ike t hevit a legszebb érzés,
A szent f i ú i szeretet.

M it Isten kezébe a d o tt;
M i döntjük el most — senki más —

Üdv néked, pápánk, h ódolat!
Keresztény lelkünk csak rem él:

Hogy lesz-e m ajd bő aratás?

A pápaság örökkön é l!

Hozzánk is elhat a harangszó,
M in t elhatott mindenhova,
A hol az örök Igazságnak
Á ll dönthetetlen temploma.
Ércznyelvek hirdetik nekünk:
A gyász órája m ár le tű n t;
Helyébe lép a vig öröm,
A sirhomályra - fényözön!
Leó atyánk halála minket
P orig lesújtott, megtörött,
Elhagyta m illió n yi nyáját
B úbánat és kétség között.
A csüggedés, meg félelem
R ajtunk m ár-m ár erőt vészén
És im — jö n a vigasztaló:
U tódot nyert a nagy Leó!
H á t véget ért az árvaságunk
Ismét van g o n d jzó Atyánk,
K i itt, a bolygó, fö ld i létben
ó pásztorként ügyel reánk;
K i minket oda elvezet,
H o l nyerünk mennyei kegyet.
Légy üdvözölve. Szentatya,
Oh boldogságunk zá lo g a !
D icső elődöd nyomdokába
M ily sok reménynyel lépsz, P iu s !
B izton reméljük, hogy niivélünk,
H ü fia id d a l odajutsz
Az égi czélhoz, a melyért
Á ldoztak hajdan annyi vért,
De korunk m ár m ást követel:
A szent h itünkért — élni k e ll!

Egy most a sziv, a g o n d o la t:

lAarőthi János.
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úgy, hogy még a velenczei gondo
lások között is ritka népszerűségnek
örvendett. Legalaposabb érdeklődés
Sarto József egyszerű földmives
sel
viseltetett azonban a szocziális
szülők gyermeke. 1835 junius 2-án'
mozgalmak iránt s legbuzgóbban
született a trevisói egyházmegyé
az olasz
keresztény
ben, Riese faluban. Az uj pápa tehát támogatta
szocziális
mozgalmakat.
A
nyilvános
osztrák alattvalónak született, mert
szerepléseket
azonban
nem
szerette.
1866-ig Ausztriához tartozott a veAz uj pápa az olasz királyi csa
lenczei királyság. Szülővárosában
láddal is jó viszonyban s személyes
kezdte iskoláit, majd a castelfrancoi
ismeretségben van. Richelmy bíbo
kollégiumba küldték szülei. 1850-ben,
tehát tizenötéves korában már a, roson kívül ő az egyedüli a bíboro
sok közül, ki a királyt személyesen
trevisói papnevelőintézetbe lépett
is ismeri. Akkor ismerkedett meg a
kispapnak, tanulmányai befejezésére
királyi udvarral, m ikor az egyideig
később püspöke a páduai intézetbe
Velenczében tartózkodott. Különösen
küldötte, a melyben rendesen kiváló
az özvegy Margit királyné, ki több
tudósok tanítanak. Mind a két inté
ször megfordult Velenczében, nagy
zetben kitűnt Sarto úgy tehetségé
tisztelője
az uj pápának.
vel, mint szerénységével. 1857-ben
szentelték fö l s ettől az időtől kezdve - X. Pius vasegészségü ember, ez
származására vall. Erőteljes alak;
mint a castelfrancoi székesegyház
termete
magasabb a középnél. Sürü
káplánja, majd mint plébános mű
ősz
haja
ezüst színben ragyog s
ködött Tomboliban, majd Salzanirendkívül jóságos arczot árnyékol;
ban. Negyven évhez járt már közel,
világos, tiszta, fényes kék szemei
mikor püspöke irodaigazgatójának
ből nemcsak szivének jósága, hanem
és a trevisói papnevelő intézet lelki
nagyon eleven lelke és szelleme
atyjának nevezte ki. Később kano
nok lett, majd püspökhelyettes s sugárzik ki, bámulatos hirtelen emel
kedése pedig rendkívüli tehetsége
ekkor fordult rá a Vatikán figyelme.
mellett tesz tanúságot. A nagy világ
Negyvenkilenc éves volt az uj pápa,
ban nem igen ismerték, bár Olasz
mikor 1884-ben mantuai püspöknek
nevezték ki. XIII. Leó csakhamar országban nagy népszerűségnek s
felismerte Sarto nagy képességeit s tiszteletnek örvendett. Leginkább azt
tudták róla, hogy az elhunyt Parocchi
kilencz évre rá 1893 junius 2-án
kinevezte velenczei patriarchának, a bibornok belső barátja volt.
mi Olaszországban a legelőkelőbb
egyházi méltóságok közé tartozik.
X. Pius családja.
Az olasz kormány azonban nem
akarta elismerni ezt a kinevezést s
Az uj pápa tudvalevőleg egyszerű
földmíves családból származik. Test
azt vitatta, hogy a régi velenczei
köztársaságnak püspöknevezési, azaz vérei mind megmaradtak abban az
kijelölési joga mostan, miután Olasz
alsóbbrendű légkörben, a melyben
országhoz tartozik az a régi köz születtek. Ezek egyike a Mantua
közelében levő Allé Grazia község
társaság, őtet illeti meg.
szerény postamestere. Mihelyt a
Ez a konfliktus azonban elintéztetett s Sarto maradt velenczei pat világban híre futott, hogy Sarto
József lett az uj pápa, egy milánói
riarcha. Erre a pápa még ugyan
újságíró rögtön fölkereste az öreg
azon év junius 12-én nevezte ki
postamestert, ki éppen a posta
kardinálisnak S. Bernardo alla Terma
rendezésével volt elfoglalva. Az új
czimmel, tehát tiz napra azután,
hogy velenczei patriarcha lett. Ez a ságírótól bocsánatot kért, hogy
előbb el kell végeznie hivatalos
gyors emelkedés s kitüntetés mu
tatják, hogy a szegény parasztfiunak dolgát. A mikor a jóságos öreg
rendkívüli tehetségekkel kell meg ember ezzel készen volt, elmondotta,
hogy nagyon meglepte a hír, hogy
áldva lennie.
Az uj patriarcha ezentúl kizárólag bíboros testvérét pápává megválasz
hivatalának élt és Rómában keveset tották. Azután elbeszélt egyet-mást
fordult meg. Legfőbb gondját a a Sarto-családról.
Mindenek előtt megczáfolta azt a
velenczei egyházmegyére fordította,
többször beutazta, papságának szel hírt, hogy a pápa anyja él még.
lemi és erkölcsi színvonalát minden Az öreg parasztasszony 1894. feb
ruár 2-án halt meg. A családtagok
képpen emelte, a szegényügygyel
ró l következőkép nyilatkozott;
különös előszeretettel foglalkozott.

X. Pius életrajza.

V. évfolyam.
— Nyolczan vagyunk testvérek.
Két fiú és hat leány. Én, szegény
öreg, íme itt vagyok ebben az
eldugott faluban, míg bátyám ___1
Szó a mi szó, a Treviso melletti
Rieseből származunk. Még most is
meg van az a ház, a melyben szü
lettünk. Peppo 1835 junius 2-ikán
született.
— A pápa? kérdé az újságíró.
— Igen, a pápa, a mi Peppónk.
Az összes testvérek még élnek.
Négy nőtestvérem férjnél van, kettő
hajadon maradt és Velenczében él.
Atyánk községi szolga volt egy
huszas napi fizetésért. Bizony édes
kevés a megélhetéshez, anyám tehát
ruhavarrással foglalkozott, hogy a
népes családot föntarthassa___De
ugyan ki is álmodta volna a bátyám
szerencséjét ?!
Sarto postamester azután még
elmondta az uj pápa ifjúságának
történetét. A falusi iskolában, úgy
mond, mindig első diák volt. Tanul
mányait Castelfrancoban folytatta s
ott Fuserini plébános megszerette
és megtanította a latin nyelvre.
A plébános halála után anyámnak
eszébe jutott, hogy van egy nagy
bátyánk, Monico Ferencz, ki a velen
czei pátriárkánál volt szolgálatban.
Ez szerzett is ingyen helyet Peppónak a páduai papnevelő intézetben.
Ott tanult, ott járt az egyetemre s
végre is fölszentelt pap lett. Mond
jak-e még valamit?
— Mindig jó lábon álltak egy
mással ?
— Oh, ön nem is képzelheti,
hogy milyen jó ember a bátyám.
Mint bíboros, mégis csak valami az
ember, m i? Már pedig bíboros korá
ban is olyan maradt, a minő régeb
ben volt. Magára nem költött sem
mit, csak a szegényeire. De szeret
ték is azok annyira, hogy no! Mások
mindjárt nagy urak lesznek. De
Peppó nem. Csak kérdezzen utána
Velenczében. Testvérei, kik nála lak
tak, minden nap kötényt kötöttek
maguk elé^^ és bevásárolni mentek
a píaczra. Ő eminencziája mindig el
volt adósodva, hisz mindent, a mije
volt, odaadta a szegényeknek. Egy
szer Salsanoban el kellett adni lovát
és elzálogosítania a gyűrűjét s
Mantuában püspök korában már a
hónap 3-án pénz nélkül maradt.
Azért, mert a jószívű adakozásban
nem ismert határt.
. . . Ilyen jóságos lelkű és könyö
rületes szívű a mi pápánk.

