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ELŐSZÓ.

Kedves gyermekek, ügye sok mesekönyvet olvastatok 
már Tündérországról, Meseországról és jól ismeritek a mese�
alakokat: Hófehérkét, Hamupipőkét és hasonlókat. Ez a könyv 
egy Tündérországnál szebb világba vezet benneteket és ami 
a fő: nem mesevilágba, hanem olyanba, amely valóban léte�
zik/ Ez a való, gyönyörű szép, földöntúli világ az „Isten 
Kertje." Mert Isten Kertjének nevezem azt a szép menny�
országot, amelynek virágai az angyalok és megdicsőült 
szentek.

Ha ismeritek a mesealakokat, mennyivel illőbb, fonto�
sabb, szebb és hasznosabb, hogy Isten Kertjének valóban 
létező alakjait, a szenteket megismerjétek. Ennek a könyv�
nek változatos, érdekes történeteiben megismeritek a szen�
teket.

Nem mesekönyv ez gyermekek! Csupa valódi, igaz tör�
ténet. A ti nyelveteken írtam meg nektek, de nem én találtam 
ki, ezek mind megtörtént dolgok.* Hogy jobban megértsétek, 
egy pár dolgot előre meg kell magyaráznom nektek.

1. Mit jelent az, hogy „szent"? Tulajdonképen „szent" 
minden üdvözült lélek. Ki tudja,v hány kis olvasóm meghalt 
apukája, anyukája is már szent, mert a mennyországba jutott. 
És ti is szentek lesztek, ha üdvözültök. (Tévesen mondják sok�
szor a kisgyerekek, hogy „angyal" lesz a meghalt jó ember�
ből. Nem angyal lesz belőle, hanem megdicsőült ember, szent, 
akinek lelke a mennyországban van és odajut majd a feltáma�
dás után a teste is.)

* A hiteles adatokat: Schütz, Balanyi, Sebes, Szarnék, Tomek piarista 
tanárok „Szentek Élete" című művéből vettem.



2. Bár minden üdvözült ember „szent", általában azokat 
nevezzük szenteknek, akit az Egyház mint szenteket nyilvá�
nosan tisztel, hozzájuk imákat mond, emlékükre ünnepeket 
szentel, képeit, szobrait a templomokban is oltárra helyezi 
(úgy mondjuk: „oltárra emeli"). Éspedig azért, mert a közben�
járásukért mondott imára sok meghallgatás, sőt csoda is tör�
tént. Amikor ugyanis az Egyház látja, hogy egy kiváló eré�
nyekben ragyogó, szentéletű ember halála után sok csodás ima�
meghallgatás történik, akkor vizsgálatot indít. Kivizsgálja, való�
ban történtek-e csodás imameghallgatások a hozzá mondott 
imákra? Ha ez bebizonyosodik, akkor „tiszteletreméltó"-nak 
jelenti ki — ha legalább két csoda történt, „boldognak" nyil�
vánítja, akkor már szabad nyilvánosan tisztelni. És ha további 
csodák is történnek, akkor Rómában ünnepélyes szertartá�
sok közt „szent"-nek jelenti ki a pápa; ezt nevezzük „szentté�
avatásának. De ne értsétek félre! Nem a pápa „nevezi ki" 
szentnek, a szentatya csak kijelenti, hogy a kivizsgált hősi 
erények és csodák bizonyítják, hogy az illető valóban szent. 
Az így szenttéavatottakat tiszteljük mint szenteket.

3. Kéréseinket mindig Isten teljesíti, csodát csak az Isten 
tehet. Ha azt mondjuk: „ez a szent csodát tett", „az a szent 
teljesítette kérésemet", helyesen kifejezve azt jelenti, hogy 
annak a szentnek kérésére, az ő kedvéért Isten tette a cso�
dát, teljesítette a kérést. Olyan ez, mint amikor egy jó gyer�
mek jutalmul azt kéri atyjától, hogy adjon pénzt a szegény�
nek. A pénzt az édesapa adja, de azért a szegény a gyermek�
nek is hálás, mert ő könyörögte ki az adományt. A szentek 
közbenjárására, az ő érdemeik jutalmául teljesíti Isten a 
kérésünket, sőt tesz csodát is.

4. Nagyon sok szent van. Az év minden napjára több 
szentnek a névünnepe is esik. Nem is lehetne ebben az egy 
könyvben megírni az összes szenteket. Azért egy napon csak 
egy szentet vettünk, a legnevezetesebbet, vagy azt, akinek a 
neve ismeretes, hogy mindenki megtalálhassa neve védszent- 
jének élettörténetét. (Csak néhány helyen vettünk egy napra 
két szentet, ha mindkettőnek neve ismeretes és így bizonyára 
szerepelnek védszentjeitek közt.) Hogy könnyen megtaláljá�



tok név szerint a keresett szentet, azért a történetek címé�
ben a szent neve elé nem írtuk oda, hogy „szent", hanem 
csak a nevét. A sok ismert szenten kívül nagyon sok isme�
retlen szent is van, akiket közösen ünnepelünk meg „Minden�
szentek“ napján. Legnagyobb szentünkről, a Szűzanyáról azért 
nem írtunk itt külön, mert hiszen ö t  úgyis mindenki ismeri, 
az ünnepeiről pedig az egyes hónapok bevezető részeiben 
emlékeztünk meg.

5. Hogyan kell ezt a „könyvet" olvasni, hogy necsak 
szórakoztatástokra, hanem hasznotokra is legyen? Nem elég 
egyszer végigolvasni, „kiolvasni" és félretenni. Minden nap 
vegyétek elő és olvassátok el az aznapra eső történetet. 
A történet végén lévő kis oktatást pedig — amire az aznapi 
szent életének példája tanít — szívleljétek meg, igyekezzetek 
követni és rövid fohászban kérjétek is annak a szentnek égi 
pártfogását. Én is imával fejezem be:

Istennek dicső szentjei, tihozzátok esdek,
Segítsétek a szép égből a kis gyermekeket.
Kérjétek a Jézuskától, hogy fellelkesedve 
Lépteik nyomán haladva, — példáikat utánozva 
Eljussatok közéjük az örök boldog mennybe! ‘



J anuár hó.
Január hó téli hónap; fagy, jég, hó és nagy hideg, 

Szentjeinek tisztelete melegítse fel szíved! 

ünnepei: újév napja, a polgári év kezdete, 

ötödikén  az Ür Jézus áldott, szent neve ünnepe. 

Hatodikán: Háromkirály, vagy más szóval Vízkereszt, 

Emlék, hogy az édes Jézus vízben keresztelkedett.

Első csoda emléke is: a víz borrá változott,

Kötelező ünnepként kell megszentelned e napot!

Szép szokás ezen a napon „házszentelés" sok helyen; 

Esd a pap, hogy otthonunkon Isten áldása legyen, 

lm ezek az ünnepnapok mind az Isten ünnepei,

De a hétköznapokat is szent Egyházunk megszenteli. 

Minden napot más szentnek ad; imában akihez esdj; 

Ismerj meg te is gyermekem, minden napon egy szentet!



ÚJÉV.

Január egy: Üjév napja 
S „Kiskarácsony" ünnepe.
E nap az Istengyermeknek 
„Jézus" lett a szent neve.
Jézussal kezdd el az évet 
S azzal az ígérettel:
Mindig mindent a nevében 
Kezdj, folytass és végezz el!

ODILÓ JÓVÁTESZ.

A XI. század elején nagy éhínség volt Európában. 
Sokan nyomorogtak Franciországban is, ahol Odiló bencés 
szerzetes pap, aki apát, vagyis főnök volt az egyik klastrom- 
ban, mindent eladogatott, csakhogy a szegényeken segítsen. 
A szentéletű ember téli hidegben járta jóttevő útjait. Egy 
ilyen úton könnyezve állt meg két megfagyott rongyos kis�
gyermek hullája mellett:

— Szegénykéim, óh, hogy szenvedhettetek!
Levette meleg ruháját s betakarta vele a két kis tete�

met, mielőtt eltemette volna. Pedig a halottak már nem fáz�
nak, de Szent Odiló bizonyára azt gondolta:

— Legalább holtuk után teszem jóvá, amit életükben 
nem kaptak meg!

* * *

Ugye, milyen jószívű volt? Kérjetek Szent Odiló párt�
fogását, hogy ti is mindig jószívűek lehessetek! És tanuljátok 
meg példájából a holtak tiszteletét. Temetésen, temetőben 
nagyon komolyan, illedelmesen, imádságosan viselkedjetek 
és általában: imádkozzatok a megholtakért!

Január 2.
MARCEL ÉS MAKÁR.

Kétféle ellenségünk van, gyermekek: külső és belső. 
Külső ellenség pl. a rossz pajtás, aki bűnre csábít. Belső ellen�
ség a saját bűnös vágyad, pl. amikor a gyomrod nyalánksá�
got kíván és arra kísért, hogy lopj cukrot, vagy a lelked 
gőgje visz rá, hogy lenézz mást.

Szent Makár a IV. században élt Alexandriában. Egy�
szerű gyümölcsárus volt, de azután otthagyta a világot és



elment rémetének. Külső ellenség itt nem volt, de annál job�
ban támadta a belső ellenség. Mindenféle bűnös vágyakkal 
kísértette. Mindig hősiesen győzött. Egyszer pl. mit csinált! 
Mikor nagy volt a kísértés, azért, hogy elterelje róla figyel�
mét, hajnalban felkelt s egész estig homokot hordott a pusz�
tában. Ezzel azután úgy kifárasztotta testét, hogy az erőtlen 
ellenség megtört. Amikor társa megkérdezte: „miért kínozod 
magad?" — így felelt:

— Kínozom a kínzóimat!
Megkínozta a kísértő testet, hogy legyőzhesse a lélek!

Szent Marcel ugyanannak a századnak végén élt egy ró�
mai tartományban. Még iskolásfiú volt, félig gyermek, ö t  a 
külső ellenség támadta meg. A keresztényeket üldöző, isten�
telen császár pogány seregébe akarta kényszeríteni, hogy el�
szakítsa Krisztustól. A serdülő fiú azonban, így felelt:

— Megkínozhattok, megölhettek, de nem hagyom el 
Krisztust!

Meg is tették ezt vele. Börtönbe vetették, ahol halálra 
kínozták. így lett a kis Marcelből Szent Marcelin vértanú.

* * *

Szent Makár s Szent Marcel égi pártfogását kérjétek^ 
hogy mindig legyőzhessétek a lélek külső és belső ellensé�
geit! Rossz pajtásra sohse hallgassatok, kerüljétek el 
őket. Ha bűnös gondolatotok támad, imádkozzatok és munká�
val, tanulással foglaljátok el magatokat. Mert: „tétlenség 
az ördög vánkosa".

Január 3.
GENOVÉVA KÖNNYEI.

Az ötödik század elején Franciaország egy kis folyóján 
átutazott Szent Germán püspök, akinek feltűnt egy hétéves, 
Genovéva nevű kislány. Megáldotta és megjövendölte, hogy 
e leányka által még nagy dolgokat cselekszik majd az Isten.

A jámbor kislányt egy ünnepnapon édesanyja nem akarta 
szentmisére engedni és amikor Genovéva könyörögni kez�
det, pofonütötte. És — jaj — abban a pillanatban az asszony 
megvakult!

A jó gyermek ettől kezdve folyton édesanyját siratta. 
Egyszer, amikor a kútra ment vízért, ott is úgy elkezdett zo�



kogni, hogy könnyei patakonként omlottak a korsó vizébe. 
Ugyanekkor Isten azt súgta neki:

— Ebben a vízben mossa meg édesanyád a szemeit! 
Genovéva boldogan szaladt haza. Anyja és gyermeke 

együtt imádkoztak és mikor az asszony megmosta szemeit 
a leánya könnyeivel vegyült vízben — újra látott!

A jámbor leányka ettől kezdve csak a jó Istennek, imá�
nak és jócselekedetnek élt, ezért nem ment férjhez. (A szen�
tek életében sokszor találkozunk még azzal, hogy egy jám�
bor leány nem akar férjhez menni, egy jámbor ifjú nem akar 
megnősülni, hogy a családi élet el ne foglalja és csak a jó 
szenteknek, imáinak éljen. Ezeket a szenteket nevezzük szűzi 
szenteknek.) Amikor Attila pogány hún fejedelem pusztító 
seregei fenyegették Franciaországot s Páris felé vették útju�
kat, Genovéva — aki akkor már Párisban lakott — buzdí�
totta a párisiakat imára és könyörgésre s önmaga is könnyek�
kel imádkozott. . .  Imája, ismét használt, Attila másfelé vette 
útját, Páris megmenekült. Kilencvenéves korában szent híré�
ben halt meg, ma már mint Szent Genovévát, Páris védszent- 
sét ismerjük.

* * *

Az édesanya iránti hűséges, segítő szeretetre és a nem�
csak szájoló, hanem imádkozó hazaszeretetre tanítson ben�
neteket szűz Szent Genovéva példája.

Január 4.
ANGÉLA ÁTVÁLTOZÁSA.

Majdnem hétszáz éve történt. Élt egy büszke olasz asszony, 
Mindene volt: főúri rang, szépség, család és nagy vagyon. 
Egyszer, ahogy templomba megy, ott egy ferencrendi barát 
Szól a szenvedő Jézusról s szívét ez változtatja át.
Attól kezdve nem érdekli a világnak mulatsága,
Hiúság, pénz, rang már nem kell — lelke csak Jézusát látja,
A szenvedés tüzén megy át, gyermekei és a férje
Mind meghalnak, mily gyötrelem! — s panasz nélkül mind

átélte.
Csak a jótetteknek él már a szenthírű özvegy asszony, 
Szegényekre, kórházakra megy el lassan a szép vagyon. 
Betegeket ő ápolja, amíg imádkozik le lke . . .

* * *

Szent Angéla, égből taníts felebarát-szeretetre!



SIMON AZ OSZLOPON.

Gyermekeim, néha a szentekről olyat olvasunk, amit mi 
nem követhetünk, sőt nekünk nem is szabadna ugyanazt tenni. 
Pl. ha egy gyermek elszöknék hazulról, hogy remete legyen, 
az nála bűn volna és nem szentség. A szenteknek ilyen cso- 
dálnivaló, de nem utánozható cselekedeteinél tehát nem azt 
a cselekedetet tesszük meg, amit ők tettek, hanem azt az 
erényt követjük, amelyik erény sugallta a szentnek cseleke�
detét, de mi máskép gyakoroljuk ugyanazt az erényt. Az 
előbbi példánál, a remete erénye a bűnbánat, mert bűnbánat 
ból mentek pusztába vezekelni. Tehát ti gyermekek nem a 
cselekedetet utánozzátok, hanem az erényt: a bűnbánatot. 
Nem elégesztek meg azzal, hogy meggyónjátok a bűnt, hanem 
kiszabtok magatokra bűnbánatból egy-egy, kis gyermeknek 
való vezeklést. Mondjuk, lemondtok valami nyalánkságról 
vagy egyszer-másszor játék helyett szorgalmi leckét végeztek.

Vegyünk egy másik példát, a mai szentet. Simon az V.-ik 
században élt Kis-Ázsiában. Egyszerű pásztor volt, de Isten 
iránti nagy szeretete vezeklésre ösztönözte. Elvonult a pusz�
tába remetének és szigorúan vezekelt. Ügy böjtölt, úgy sanyar�
gatta testét, hogy szinte csoda volt így élni. Szent élete hírére 
a nép oda gyűlt s kérték, hogy prédikáljon nekik.

— Mit tegyek? — gondolkozott Szent Simon. — Ha közé�
jük megyek, vége a magánynak, a remeteségnek. Ha nem 
megyek, akkor nem taníthatom Isten szeretetére az arra 
sóvárgó népet.

És mit talált ki! Nagy oszlopot épített és annak a tetején 
élte le életét. Azon a kis helyen sanyargott, ami ici-picit evett, 
azt létrán vitték fel neki, ott is aludt, onnan is prédikált. így 
azután elérte azt, hogy nem keveredett a nép közé, magány�
ban maradt és mégis taníthatta a népet. Oszlopon töltött 
vezeklő élete miatt hívják Oszlopos Szent Simonnak.

* * *

Lám, ez is olyan élet, amit mi nem utánozhatunk. Pró�
bálna csak valaki egy oszlopon tanyázni, úgy-e, a rendőrség 
tűzoltókkal leszedetné. De nem is ezt kell utánoznunk, hanem 
a szíve bűnbánatát. Utánozzátok azáltal, hogy amit mondtam, 
a gyermekéletetekben ajánljatok fel ti is kis önmegtagadásokat 
engesztelésül bűneitekért.



GÁSPÁR, MENYHÉRT, BOLDIZSÁR.

Napkeletnek három bölcse, három nagy tudós király, — 
más-más országban mindegyik: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. 
Égen új csillagot látnak s szól isteni sugallat: — „Menj csillag�
jelölte úton s csodát lelsz majd azalatt. — Egész világ Nagy 
Királya megszületett s feleled — ott, ahová a csillaggal utadon 
elvezetlek." — Hallgattak az égi szóra s elindul három király 
— így találkoznak az úton: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. — 
Megtalálják a Nagy Királyt: betlehemi kisdedet — hisznek 
Benne és imádják s ezáltal lettek szentek. — Átadják az aján�
dékot, tömjént, mirhát, aranyat. — Jézuska rájuk mosolygott 
az új csillagfény alatt.

* * *

Nekünk a hit csillagfénye szent Egyházunk tanítása — 
legyen kedvenced a hittan és kérje szíved imája: — „Hinni 
s Isten útján járni taníts három szent király — könyörögjetek 
érettünk, Gáspár, Menyhért, Boldizsár!"

Január 7.
LUCIÁN OLTÁRA.

Szíriában, a keresztény üldözések idején élt a IV.-ik szá�
zad elején Lucián, aki tizenkét éves fiúcska voltr amikor árván 
maradt. A szentéletű gyermek elosztotta vagyonát és egészen 
szegényen Jézusnak szentelte életét. Pap lett és apostoli buz- 
gósággal, sok imával, áldozattal tanította az üldözött keresz�
tényeket. Sokakat előkészített a vértanuságra, amire maga 
adott példát.

A pogányok börtönbe vetették és előbb ígéretekkel, majd 
szörnyű kínzásokkal próbálták hitétől eltántorítani. Mikor lát�
ták, hogy hiába minden, szörnyű halálra ítélték. Éles csere�
pekre fektették a börtönben, hátrakötött kezekkel kifeszítve, 
lefejezés előtt. Rabtársai vele együtt a börtönben szenved�
tek, de a kínt nem bánták, csak ezt:

— Kiskarácsony ünnepén nem hallgathatunk szentmi�
sét, hiszen nincs oltár és az egyetlen pap, megkötözve fek�
szik köztünk.

— De lesz misétek — biztatta őket Szent Lucián s meg 
is lett az a csodálatos mise, amilyen se azelőtt, se azóta 
nem volt.

A szabad keresztények kenyeret és bort csempésztek



be. De mi legyen az oltár — mert minden oltárnál az oltár�
kőben vértanúk ereklyéi vannak s csak azon szabad misézni, 
íme, ott volt az eleven oltár, hiszen Lucián is vértanú már, 
az ő halódó, de még dobogó szíve fölött lesz a szentmise!

Ügy is történt. A megkötözött szent pap mellére terí�
tették az oltárkendőt, a miseszöveget Lucián mondta, tehát 
ő mutatta be a szent áldozatot és rabtársa ministrált és áldoz- 
tatta meg a többit.

így lett élő oltár köve Szent Lucián vértanú szíve, 
mielőtt utolsót dobbant a lefejezés előtt.

* * *
Kérjétek Szent Lucián égi pártfogását a gyakori szent�

áldozáshoz. A ti szívetek is oltár, amikor áldoztok, mert 
Jézust fogadja be. És becsüljétek meg a szentmisét! Ha lehet, 
hétköznap is menjetek misére.

Január 8.
SZEVERIN FEGYVERE.

ötödik században vagyunk. Európa fél és retteg,
Attila ,,Isten ostora" és még más barbár seregek 
Pusztítanak és nyomukban vértenger és nyomor fakad..
S ím, feltűnik egy szent férfi a legvadabb korszak alatt. 
Afrikából jött Szeverin. Jó, szelíd, fegyver nincs nála,
De azért küzd a vész ellen fegyver helyett az imája. 
Bejárja az országokat az Űr Jézus szent nevében,
Hirdetve, hogy csak bűnbánat és ima segít e vészen.
Ahol szavára hallgatnak, jobbra fordul a nép sorsa,
Már életében szentnek tartják, buzgósága szinte csoda.

* * *
Szent Szeverin hitvallótól azt tanuljad meg gyermekem; 
Minden bajban segítséged bűnbánat és ima legyen!

Január 9.
JULIÁN BOSSZÚJA.

A szentéletű Julián Egyiptomban élt ugyancsak szent�
életű hitvesével, a IV. század eleji keresztény üldözés idején.

A jámbor házaspár a pusztában eleinte remete életet 
élt, de aztán sokan csoportosultak köréjük, hogy tőlük tanul�
janak. Ám az üldözők keze elérte őket! A pogány horda fel�
gyújtotta a telepet, ahol Juliánt kivéve mindenki tűzhalált 
halt. Bazilissza, a szent hitves is. Juliánt azért fogták el külön, 
mert halála előtt még sok kínzást szántak neki.



Annyi szörnyű kínzáson ment át és szenvedései alatt 
annyi csodát mond el róla a legenda, hogy azt mind nem 
írhatjuk itt le. Egyet veszünk ki a sok közül, hogy abból 
okuljatok.

Miközben Juliánt egyik kínzója bottal verte, a fából 
egyes szilánkok a kínzónak szemeibe repültek s azonnal meg�
vakították. Julián erre egész szívével imádkozott:

—- Oh édes Jézus, gyógyítsd meg a szerencsétlent, tégy 
csodát, add vissza szeme világát!

íme, a nemes bosszú: csodás gyógyulást esdett ki kín�
zójának! A csoda megtörtént és a meggyógyult pogány meg�
tért, hirdetve Krisztust.

Nagyon sokan tértek meg Julián kínzásai alatt, látván 
a csodálatos dolgokat; míg végül a szent vértanút — aki a 
forró olajban is tovább élt — lefejezték.

* * *

Ha valaki megbántott titeket, bocsássatok meg, fizes�
setek a rosszért jóval, ahogy az Ür Jézus tette és amire Szent 
Julián vértanú is példát adott nektek.

Január 10.
KRISZTIANA SZÖTARTÁSA.

Szent Oiinga-Kiisztiana szegény olasz parasztlányka,
Atyja barmait őrizve folyton égbe szállt imája.
Mindőn szülei meghaltak, testvérei kényszeríték,
Menjen férjhez, ám akkor már Istennek adta az éltét. 
Hogy ígéretét megtartsa, inkább elment idegenbe,
Cseléd lett, de munkaközben mindig imádkozott lelke.
Az egyszerű cselédkének szentség híre elterjedett, 
Befogadták egy zárdába s hős erényeivel szent lett.

♦ *  *

Több mint hatszáz éve annak, de példája most is inthet: 
Mit Istennek megígértél, mindenáron tartsad is meg!

Január 11.
TEODOZIUS JELMONDATA.

Teodozius ázsiai szent remete volt. így kezdte Isten
szolgálatát. Ám Isten mást akart tőle. Tanítványai úgy fel�
szaporodtak, hogy egész telepe lett, melynek meg is kellett 
élnie. Teodozius jobb szeretett volna csendben imádkozni, de 
az Ür Jézus azt súgta neki:

— Ne azt nézd, amire kedved van, hanem hogy miké�
pen tehetsz több jót.



Hallgatott is az isteni sugallatra s attól kezdve arra 
szentelte életét, hogy a népet megtanítsa imádkozni és dol�
gozni. Földet müveltetett, műhelyeket nyittatott velük és 
ezzel felsegítette a szegényeket és kórházakat tudott épít�
tetni a betegeknek. Szent életének híre messzire elterjedt, 
más remeték és szerzetesek is tanultak tőle. Jelmondata volt, 
amivel híveit a bűntől való rettegésre tanította:

— Gondolj a halálra és sohasem vétkezel!
* * *

Bűnkisértésben te is mondd magadnak Szent Teodozius 
jelmondatát, akkor eszedbe jut, hogy a halál után bűnhőd�
nöd kell érte s ez majd visszatart a vétektől téged is.

Január 12.
VERONIKA HÁROM BETŰJE.

A Veronika, kiről írunk, körülbelül félévezred előtt élt, 
tehát nem a keresztúti Veronikáról lesz szó. Egyszerű 
parasztlányka volt s minden vágya, hogy apáca lehessen. De 
nem tudott írni-olvasni, amiért a zárdába nem vették fel. 
Ezért a nehéz napi napszámos munka után éjjel próbálgatott 
irni-olvasni. Persze tanító nélkül nem ment. Ekkor megjelent 
neki a Szent Szűz és azt mondta:

— Először három betűt gyakorolj be. Első: A, az Isten 
és felebarát szeretete. Második: B, béketűrés. Harmadik: C, 
cselekedeteidet szenteld meg azzal, hogy közben gyakran 
gondolsz Krisztus kínszenvedéseire.

Veronika megfogadta a Szűzanya tanácsát. Csodálatos 
módon megtanult írni, olvasni, felvették apácának és ma 
mint Boldog Veronikát tiszteli az Egyház.

* * *
Kérjétek imáját, hogy ti is megtanuljátok e három 

betűt és gyakoroljátok is!

Január 13.
GOTTFRID GRÓF.

Gottfrid gróf királyi sarj volt — ezelőtt vagy nyolcszáz éve — 
Német hadseregnek tisztje és emellett szent volt élte. 
Katonákat — példát adva — oktatta a jámborságra, 
Ellenszegült mindenkinek, ki nem Krisztus útját járta. 
Később rangot, dicsőséget otthagyott és szerzetes lett,
Szentül élt, halt Boldog Gottfrid égben megdicsőültetett.

*  *  *



Adjon nektek példát arra, jó katona milyen legyen,
Krisztus katonái vagyunk; legyünk méltók rá mindenben!

Január 14.
BÓDOG-FÉLIX PÓKJA.

Bódog-Félix gazdag római pogány tiszt fia, a III. szá�
zad keresztényüldözései idején megtért és lemondva gazdag�
ságáról, rangjáról, pap lett. Sok üldözésen ment át, de hősie�
sen kitartott és segített keresztény társain. Isten sokszor cso�
dásán mentette meg. Egyszer pl. üldözői elől sziklaüregbe rej�
tőzött. Rögtön egy pók kúszott oda és az üreg elé szőtte háló�
ját. Üldözői az üreg előtt elhaladva így szóltak:

— Itt ne is keressük, a pókháló mutatja, hogy ide nem 
mehetett be, mert akkor elszakadt volna a háló.

*  *  *

A legkisebb dolgokat, az állatokat is felhasználhatja 
Isten az ö  csodáira. Azért minden legkisebb dologért is adja�
tok hálát Istennek, erre tanítson benneteket Szent Bódog esete.

Január 15.
PÁLT HOLLÓ TÁPLÁLJA.

Negyedik században élt Szent Pál remete — egyiptomi 
puszta lett vezeklő helye. — Kilencven éven át vezekelt böj�
tölve — volt úgy, hogy az éhség már majdnem megölte. — 
De Isten csodát tett, holló száll le szépen — a szent remetének 
ételt hoz csőrében. — Nagy Lajos királyunk Szent Pálnak a 
testét — elhozta hazánkba s itten eltemették. — A magyar 
pálosrend nevét tőle vette — ezért a magyarok egyik védő�
szentje.

*  *  *

Szent Pálnak hollója, íme, arra oktat — bízd a jó Istenre 
minden nagy gondodat. — Hogyha már azt hiszed, nem segít�
het semmi — látod, a jó Isten még tud segíteni!

Január 16.
IZIDOR VAKSÁGA.

Szent Izidor szintén egyiptomi remete volt a IV. szá�
zadban. Szigorúan vezekelt és a többi remetét is ő oktatta, 
vezette. Egyszer be kellett mennie Alexandria fővárosába a



pátriárkához (főpap). Mikor hazajött és megkérdezték, mit 
látott a városban, így felelt:

— Nem láttam Alexandriát.
Igazat mondott. Bár nem volt vak, mégis úgy tett, mintha 

vak volna, hogy semmit se lásson a világból.
(Ugyané napon van Szent Henrik, XIII. századbeli 

remete, dán királyi család sarja.)
*  *  *

A meg nem engedett kíváncsiskodást győzzétek le! Nem 
helyes, ha valaki mindent látni, hallani, tudni akar, ami nem 
tartozik rá.

Január 17.
ANTAL ÉS A ZEBRÁK.

Nem páduai Szent Antal, akit mindenki ismer, hanem 
Remete Szent Antal, aki szintén egy egyiptomi pusztában 
vezekelt a IV. században. Később sok remete csoportosult 
köréje és azoknak lelki vezére lett. Közös imákat is mondtak 
s ez volt kezdete a mai szerzeteséletnek. Sok csodálatos dolog 
történt életében, amelyből egyet elmondunk. A remeték ma�
guk dolgozta kis kertjét vad zebrák pusztították. Szent Antal 
egyszer elfogta az egyiket és így szólt hozzá:

— Miért bánttok minket, amikor mi nem bántunk tite�
ket? Menjetek Isten nevében és ne jöjjetek vissza!

És csoda! — a zebrák szótfogadtak és nem tettek 
több kárt.

*  *  *

Ha már az állat is hallgat a jó szóra, ti gyermekek is 
mindig hallgassatok a jámbor emberek intelmére, ha nem is 
elöljárótok az illető.

Január 18.
PIROSKA ÉS ÖZSÉB

Olyan két szentről írunk most, kik hozzátok közel állnak. 
Egyik gyermek, másik magyar—magyar gyermek példát láthat. 
Szent Piroska római szűz, előkelő család lánya; 
Keresztényüldözés alatt Krisztus hitét bátran állta.
Negyedik században történt, elfogták szörnyen kínozva: 
Forró olaj, vadállatok, máglya — de kitart Piroska. 
Tizenhároméves gyermek s mily hős! Lefejezik végre, 
Hitvallásban, bátorságban minden gyermek példaképe!
A másik: Szent özséb  magyar. Halálának hétszáz éve.
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Magyar Pilisi Hegyeknek ő volt a szent remetéje.
Társakat is összegyűjtött s magyar remeteszerzet lett 
A pálosrend, mely hazánkban oly sok jót tett a lelkeknek.

* * *
Mert magyar volt, magyar védszent; imádságbaá őt kérjétek, 
Igazi vallásosságot esdjen ki a magyar népnek!

Január 19.
KANUT DÁN KIRÁLY

Dániába a XI. században már eljutott a kereszténység, 
de még sok volt a titkos ellenség, a pogány. Ekkor uralkodott 
Kanut, aki olyan apostola lett a dánoknak, mint nekünk Szent 
István király volt. ömaga terjesztette a hitet, templomokat, 
kolostorokat emelt. Szigorúan bánt el az igazságtalanokkal és 
hitetlenekkel, bármilyen hatalmas főurak is voltak. Példát 
adott szent életével. Ezért a pogány összeesküvők a király 
saját öccsének vezetésével fellázadtak. Éppen misét hallgatott 
néhány hívével, mikor a lázadók megtámadták. A szent király 
ottmaradt, szólván:

— Inkább jussak ellenségeim kezébe, minthogy elhagy�
jam híveimet!

Az ostromlók az ablakon át követ dobtak be, mely meg�
sebezte Kanutot. Vérző homlokkal térdelt az oltár elé szent�
áldozáshoz. Megáldozott, de nem hagyta el az oltárt! Egy 
dárda repült be, mely kioltotta az életét. Ezért ünnepli az Egy�
ház, mint Szent Kanut vértanút.

* * *
Nektek, gyermekek, adjon példát arra, hogy ima, szent�

mise, szentáldozás alatt semmivel se engedjétek zavarni maga�
tokat! Csak az Ür Jézusra figyeljetek és semmi másra. Külö�
nösen szívleljék meg ezt a ministráns fiúk isi

Január 20.
SEBESTYÉN A TESTŐR

Sebestyén a római császár testőrparancsnoka volt a 
III. század keresztényüldözése idején. Kiváló volt mint a csá�
szár testőre, de kiváló volt, mint az Űr Jézus testőre is, nem 
engedte kiszakítani szívéből a Nagy Király hitét, szeretetét. 
Titokban volt keresztény és sok üldözött keresztényt segített, 
megmentett, sokat őmaga térített meg. Amikor megtudták, 
hogy keresztény, a császár ígéretekkel és fenyegetésekkel 
próbálta elszakítani Jézustól. Persze hiába, ezért fához kötöz-



lék és agyonnyilazva otthagyták. De Sebestyén még nem halt 
meg, egy keresztény nagy titokban hazavitte a sok sebből 
vérző hőst és felápolta. A testőr felépülve így szólt:

— Megyek a császárhoz jelentkezni, mert ez a köteles�
ségem, bár tudom, hogy megöl.

Így is történt. A cirkuszba hurcolták és ott agyonverték.
4c *  *

íme, ilyen az igazi hős! Isten és ember iránti kötelessé�
gét teljesíti, ha kell, élete árán is. Ezt a kötelességteljesítést 
tanuljátok meg Szent Sebestyéntől!

Január 21.
ÁGNES, A FEHÉR BÁRÁNY.

A harmadik század végén Rómában a nemes Ágnes — 
keresztény lett s megfogadta, hogy csak az Ür Jézusé lesz. — 
Rajta kívül senki sem kell, azért nem megy férjhez soha — 
bár egy főúri ifjú nagyon kérte, ostromolta. — így derült ki, 
hogy titokban keresztény s elfogták érte — kényszeríteni 
akarták, hogy a pogány legyen férje. -— Ágnes, bár még félig 
gyermek, tizenhárom éves lányka — kitartott és hiába volt 
üldözőinek kínzása. — Midőn máglyára vetették, csoda! a tűz 
nem fog rajta — a végén tőrrel szúrták le, így lett Krisztus 
áldozata.

* * *

Ágnes latin szó és „bárány" e szónak a jelentése — 
áldozati bárány is lett, méltóképen a nevére. — Azóta is Szűz 
Szent Ágnes hajadonok pártfogója — lelki tisztaság véd- 
szentje s szent példája nektek mondja: — szíveteknek tiszta�
ságát lány és fiú így őrizd meg — inkább mindent feláldozni, 
mint bemocskolni a szívet!

Január 22.
v i n c e  f é n y s u g a r a .

A vincellérek és szőlősgazdák védszentje Szent Vince, 
akinek testét vértanusága után a víz sodra kivetette és elrej�
tette a fövényben. Talán azért is lett a szőlősgazdák véd�
szentje, mert a föveny termeli a szőlőt. Szólás-mondás a nép 
között:

— Ha fénylik Vince, megtelik a pince.
Azt jelenti, hogy Szent Vince imádságának fényét kér�

jük. Hogy miért éppen a „fényt" említik, történetéből tudjuk 
meg. Vince, a spanyol főúri ifjú szintén a III. századvégi 
keresztényüldözések áldozata lett. Pap akart lenni s már diá-



konus volt (annyi, mint most a növendékpap), amikor elfogták 
és különféle szörnyű kínzásokkal próbálták eltántorítani Jézus�
tól. Kifeszítették és sebeket ejtve rajta sóval égették, hogy a 
só is marja a sebeket, majd sötét pincébe vetették éles csere�
pekre. Haldokolva is csak azt mondta:

— Az én éjtszakámban nincs sötétség, csak fény!
* * *

Ö a hit fényére gondolt, de Isten csodául földi fényt is 
küldött és fényárban úszott a sötét pince. Szent Vince vértanú 
„fénye" buzdítson arra titeket, hogy ti az igaz „fényt", a 
szent hitet keressétek és azért szeressétek a hittant és a vallá�
sos olvasmányokat.

Január 23.
RAJMUND A TENGEREN.

Szent Domonkos szerzetének Rajmund híres, tudós tagja 
— tizenharmadik században olaszokat ő oktatja. — Mohame�
dán tanok ellen küzd és oktat, buzgón térít — doktor, tanár, 
híres tudós s a fő: szentül él mindvégig. — Még a királyt is 
megfedte, mert bűnben élt és ezért lett — üldözötté s hazájá�
tól megfosztottan számkivetett. — Tengerre kell hát szállnia, 
de nincs hajó, mely felvegye — mindenki fél a királytól, de 
csoda megsegítette. — Ráteríti köpenyegét a zajló tenger 
vizére — s órákon át azon halad, ily csodával hazaérve.

* * *
Szent Rajmundtól tanuld meg azt, ha látsz, hallasz, ami 

vétek — bárki legyen, mondd meg bátran: „bűnt nem hallga�
tok, nem nézek!"

Január 24.
TIMÓT HÜ TANÍTVÁNY.

Az apostolok idejében élt, az Űr Jézus mennybemenetele 
után. Szent Pálnak volt kedves tanítványa. Mindenhova elkí�
sérte. Szent Pál tanítgatta, segítette. Miután pappá szentelték, 
ő is buzgón apostolkodott. Amikor Rómában Szent Pált fog�
ságba vetették, Timót vele maradt. Hiába beszélték rá, hogy 
ne kockáztassa életét, így felelt:

— A hű tanítvány nem hagyhatja el mesterét!
Két évig szenvedett Szent Pállal, aki szabadulása után 

püspökké szentelte. Szent Timót hosszú apostoli élet után vér�
tanúhalált halt.

* * *



Tanítóitok iránti tiszteletet, szeretetet, hálát és hűséget 
tanuljatok tőle, gyermekek!

Január 25.
PAULA BETLEHEMBEN.

Paula előkelő római asszony a III. század végén élt. 
Szent volt mint feleség és mint édesanya is. De hát mint elő�
kelő asszonynak társaságban is meg kellett fordulnia, persze 
kiszépítve, nevetgélve, mint a többi nemes hölgy. Ügy tudott 
vigyázni, hogy sohasem vétkezett hiúsággal, mégis amikor 
férjét eltemette és gyermekeiről gondoskodott, úgy érezte, 
hogy hiúságaiért vezekelnie kell. Lemondott mindenről, el�
zarándokolt Betlehembe és ott a klastromban lakó nők közé 
lépett be. Szigorúan vezekelt és mikor vissza akarták tartani, 
azt felelte:

— Könnyeim mossák le a szépítőszerek nyomát, bűnbánó 
zokogásommal és böjtjeimmel vezekeljek ifjúkori könnyelmű�
ségeimért!

* * *

Szent Paula nem vétkezett hiúsággal és mulatsággal és 
mégis ott a szegény Jézuska jászolának emlékhelyén vezekelni 
akart a nem bűnös szórakozásokért és szépítéseiért is. Intő 
példa: vigyázzatok, nehogy a ti hiúságtok és mulatozástok 
túlzottá, sőt már vétkessé is legyen!

Január 26.
POLIKÁRP BÚCSÜSZAVAL

Kisázsiának volt nagy apostola. Szent János evangélis�
tának tanítványa, Szent Polikárp püspök. Vértanuságában külö�
nösen megható, hogy már törődött aggastyán volt, amikor a 
kereszténység üldözői elfogták, megkínozták, máglyára vetet�
ték. Azt hitték, hogy a megrokkant aggastyán már nem tud 
erős lenni! De csalódtak: mert a máglya közepéről, mielőtt 
leszúrták, azt kiáltotta:

— Nem bánthatom meg azt a Krisztust, aki sohasem bán�
tott meg engem!

* * *

Ezt a szép mondást véssétek a szívetekbe, gyermekek, 
és mondjátok magatokban, ha a kísértés bűnre akar csábítani.



JÁNOS, AZ ARANYSZÁJÚ.

Római tartományban élt ötödik század végén,
Gyermek volt még s már bámultak eszén, szorgalmán, erényén. 
Tudós doktor, író, ügyvéd — várta őt a siker, pompa.
Mind nem kellett, mert őt Jézus kegyelme Szívére vonta. 
Pusztába ment vezekelni, de tudása el nem veszhet,
Az Egyház munkába hívta és a szent engedelmeskedett.
Ö lett az Egyház tudósa s egyik legnagyobb szónoka, 
Aianyszájú Szent Jánosnak hívja az Egyház azóta.

* * *

E tudós szent arra buzdít: a tudományt te is szeresd,
Azért tanulj szorgalmasan, hogy bölcs kereszténnyé lehess!

Január 28.
MARGIT FELÁLDOZÁSA.

A magyar történelemben ezerkétszáznegyvenegy •— 
tatárjárás szörnyű éve, hazánk majdnem elveszett. — Negye�
dik Béla királyunk megértette: egy segít — vezekeljük le 
Istennél Magyarország bűneit. — Áldozat kell s áldozatot akart 
adni őmaga — kisded Margitka leányát Istennek ajánlotta.
A domonkos apácáknak zárdájába küldte be — teljék le itt 
áldozatban gyermeksége, élete. — A szent gyermek megértette 
s elvállalta boldogan — már mint gyermek kicsike szent, társak 
közt nincs több olyan. — Mikor a feszületre néz, keservesen 
felzokog — aki látja, csak csodálja drágagyöngyünk Margitot.
— A királylány mint apáca cselédmunkát végez el — a leg�
szörnyűbb betegeket ápolja önkezével. — Szeretete csodálatos 
és vezeklése kemény — összetörte gyönge testét ifjúság ele�
jén. — De kitartott, bár kísértés jő: az ifjú cseh király — fele�
ségül akarja s ő minden próbát kiáll. — Büntetik és fenyege�
tik, még atyja is meginog — azt kívánja, hogy leánya zárda 
csendjét hagyja ott. — Margit kitart és így felel: „fogadalmat 
nem szegek, — Krisztus áldozata lettem, az vagyok és az 
leszek". — Ügy is halt meg mint apáca, hónáért engesztelve
— és valóban talpra is állt elpusztított nemzete.

* * �

Boldog Margit arra tanít: ki hazáját szereti, — az nem�
zete bűneiért Istent kiengeszteli! — Hozzatok áldozatokat, ami 
kedves Istennek — s ajánljátok fel hazáért a sok szóbeszéd 
helyett.



FERENC ATYA MÉZE.

Francia pap volt, a XVIII. század elején mint püspök 
halt meg. Nagytehetségű grófi gyermek a híres Szalézi- 
családból. Fényes jövő állt előtte, de ő csak Istennek akart 
szolgálni és pap lett, majd püspök. Sokat írhatnánk apostol- 
kodó buzgalmáról, végtelen sok szeretetgyakorlatáról, hogyan 
segítette a szegényeket, betegeket; milyen egyszerűen, aláza�
tosan, áldozatosan élt. Mennyit dolgozott az Egyházért, milyen 
nagy tudós volt, milyen sokat és gyönyörűen írt az Isten sze- 
retetéről. Szívjósága vezette, emelte a szentek közé.

De a sok közül most csak egyet emelünk ki. Leghíresebbé 
szelídsége által lett. Mindenkit szeretettel csalogatott az Űr 
Jézushoz. Jelmondata volt:

— Egy kanál mézzel több legyet lehet fogni, mint egy 
akó ecettel!

Ez azt jelenti, hogy egy kis szeretettel többet tudunk 
elérni, mint sok indulattal, veszekedéssel. Abban, hogy a sze�
lídség szentje lett, az a legcsodálatosabb, hogy nem volt sze�
líd természetű. Maga vallotta be haragos, lobbanékony ter�
mészetét. És íme — imádsággal, lelki erővel, lelki harccal 
elérte azt, hogy épp ő lett a szelídség szentje!

* * *

Szalézi Szent Ferenc példája tanítson titeket is szelíd�
ségre! A szívetekben gyüjtsétek össze a szeretet édes mézét. 
Ha nehéz, ha veszekedő, indulatos természetetek van, nem 
baj: legyőzhetitek azt úgy, ahogy Szalézi Szent Ferenc le�
győzte már gyermekéveiben is.

Január 30.
HENRIK, ISTEN TALICSKÁSA.

Szuzó Henrik német lovagi család gyermeke volt, a 
XIV. században. Gyermekkorában a tavasz első virágait a 
Szűzanyának vitte és ezeket mondta hozzá:

— A madárkák még nem énekelnek, helyettük én dicsér�
lek, Szűzanyám!

Ifjúkorában belépett a Szent Domonkos-rendbe és na�
gyon szeretett tanulni. A Szentírás egy fejezetében olvasta: 
„Könyörögtem és belém jött a Bölcseség Lelke'“.

Ekkor látta be, milyen fontos a tanulás azért is, hogy 
jobban megismerhessük szent hitünket. Kiváló tanuló volt s



midőn már pap lett, szigorúan vezeklő szent élete mellett köz- 
ségről-községre járt, hogy a szent hitre tanítsa az embereket.

— Isten talicskása vagyok —- mondogatta —, járom a 
határt és összeszedem a bűn sarában megakadt lelkeket!

*  *  *

Szent Henrik példája tanítson arra, hogy ti is kis „Isten 
talicskásai", kis apostolok legyetek. Ha tudtok a családban, 
a községben olyat, aki megakadt a bűn sarában, apostolkod- 
jatok addig, míg sikerül szegényt a szentgyónáshoz-áldozás- 
hoz vezetni.

Január 31.
PÉTER, A FOGOLY KIVÁLTÓ.

Spanyolországban, a XVIII. században Szűz Mária meg�
jelent egy vitézségéről és jámborságáról egyaránt híres 
francia származású lovagnak: Nolaskói Péternek. így szólt 
hozzá:

— Jó szíved vérzik a hitetlen mórok fogságába került 
keresztény felebarátaidért. Ne csak sajnáld, hanem szaba�
dítsd is ki őket!

— De hogyan tegyem azt, Királynőm?! — kérdezé Péter 
lovag lelke.

Mire a Szűzanya vöröskeresztes fehérruhába öltözött 
szerzeteseket mutatott neki s kifejezte e látomással, hogy 
alapítson szerzetesrendet a foglyok kiváltására.

A szentéletű lovag meg is tette és így lett a fogoly�
kiváltó szerzetrend megalapítója. Szigorú, önmegtagadó élete 
mellett vitézi módon telt élete: küzdött a hitetlenek ellen, 
sok foglyot szabadított ki társaival és amikor maga is fog�
ságba esett, rabsága alatt is sok rabtársát megtérítette.

(Ugyanezen a napon van ünnepe Szent Marcellának, az 
imának és jócselekedetnek élő római özvegyasszonynak. 
Meghalt a IV. század elején.)

* * *

Nolaskói Szent Péter példája buzdítson arra, hogy a bűn 
rabságában szenvedőkön próbáljatok segíteni. Imádkozzatok 
a bűnösökért és hitetlenekért mindennap legalább egy 
fohászt!



Február hó.
Február hó még hideg tél, de a szívünk jó meleg,

Ha átfűti Jézus és a Szent Szűz iránt szeretet.

Rögtön a hónap elején: másodikán ünnep lesz: 

ünnepeld meg buzgóságból, bár most már nem kötelez. 

Úgy hívjuk: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe,

E nap van gyertyaszentelés, mely áldozatnak jele.

Szűz Mária és Szent József gerlepárt áldozott fel, 

Midőn Jézust az Istennek bemutatni vitte el.

Ennek emléke ez a nap; te szívedet mutasd be,

Az legyen a Jézuskának ajánlott fehér gerle. 

Februárban ez az ünnep — emellett a többi nap 

Mindegyikén egy-egy szenthez vigyen el az áhitat. 

Tanulj tőlük erényeket; minden nap egy intelem 

A napi szent életéből, neked kedves gyermekem.



BRIGITTA ÉS A ROCSKA TEJ.

Írország égi patroné ja Szent Brigitta. A hatodik század 
elején élt. Mint egész pici lányka mindent oda ajándékozott a 
szegényeknek. Egyszer fejés után egy rocska tejet vitt s út�
közben odaadta a szegényeknek. Igen ám, de hangzott a pa�
rancs:

�— Mindenki hozza ide a rocska tejet!
Brigitta megijedt, Istenhez fohászkodott és — íme több 

tej volt az ő rocskájában, mint a többiében!
Felserdülve, erővel férjhez akarták adni, de ő kérte az 

édes Jézust:
— Akárhogyan, csak segíts édes Jézus, nem akarok 

férjhez menni, hogy apáca lehessek, de szüléimét sem akarom 
megbántani!

És erre az arca egyszerre tele lett sebekkel. Persze, így 
már nem tudták volna férjhez adni s beléphetett a zárdába. 
Amikor felvette a fátyolt és az oltár előtt elmondta fogadal�
mát — a sebek eltűntek arcáról. Szent Brigitta szentül élte és 
fejezte be apáca életét.

(Ugyanezen a napon van Antiochiai Szent Ignác ünnepe 
is. Szent püspök volt, a második század legelején vértanúha�
lált halt. Hitéért vadállatok elé dobták. Egyes hagyományok 
szerint, ő volt az a gyermek, akit az édes Jézus példaképnek 
tanítványai közé állított.)

* * *

Szent Brigitta példája tanítson arra, hogy legyen örö�
mötök, ha a szegénynek adhattok valamit. A szülőkéből per�
sze nem szabad az ő engedélyük nélkül adni, de a magatoké�
ból (zsebpénz, cukor, ozsonna, játék) adjatok mindig szívesen!

Február 2.
KORNÉLIUSZ SZÁZADOS.

Február 2-ika Szűz Mária ünnepe, amiről a februári elő�
szóban olvastatok. De egy szentnek névünnepe is esik e 
napra.

Kornélius az apostolok idejében pogány római százados 
volt. Akkor még az apostolok nem mentek a pogányok közé, 
még csak Izrael fiait és leányait keresztelték. De Isten akarta, 
hogy a pogányoknak is hirdessék Krisztust s kereszteljék



meg őket is. Kiválasztotta erre Koméliust, aki pogány létére 
is példásan tiszta, becsületes, jó tettekben gazdag férfi volt.

Szent Péter apostolnak és Kornéliusnak egyszerre volt 
égi látomásuk. Szent Péter óriási lepedőt látott leereszkedni 
az égből, mely tele volt madarakkal és csúszó-mászókkal s 
égi hang szólt:

— Végy és egyél ezekből!
A régi törvény szerint ezek tisztátalan állatok voltak 

és Szent Péter ezért nem akart enni belőlük, mire az égi 
hang így biztatta:

— Amit Isten megtisztított, azt te se mond tisztátalan�
nak!

Ugyanakkor Kornélius látta az Urat, aki kísérte őt és 
utasította, hogy keresse fel Pétert s ő majd megmondja: mit 
kell tennie. A derék katona engedelmeskedett s ebből Szent 
Péter megértette a látomást:

— Isten csak a lelket nézi és nem a származást — akit 
Isten lelkében tisztának talál, az méltó Isten kegyelmére, bár�
milyen faj vagy származás!

Kornéliust egész háznépével megkeresztelte s attól 
kezdve hirdették az apostolok Krisztus igéit mindenfajta 
népnek és megkeresztelték a hívőket.

* * *

Szent Kornél esetéből látjátok, hogy Isten csak a lel�
ket nézi és nem tesz különbséget származás és faj szerint. 
Senkit sem szabad lenéznetek faja vagy származása miatt! 
Mindenki Krisztusban testvéretek, mindenkit becsülnötök és 
szeretetnek kell, bármilyen a faja vagy származása.

Február 3.
BALÁZS GYÓGYÍT.

Szent Balázs Örmény pap s orvos, negyedik század vé�
gén élt. — Jósága és szeretete híres volt s tisztelték ezért. 
— Ám a keresztény üldözés a szent embert utolérte — egy 
barlangban rejtőzködött, ott kereste fel a népe. — Mint 
püspök lelket gyógyított és mint orvos beteg testet — még 
a vadállatokhoz is jó volt s hozzá'jött a beteg. — Csodásán 
a legszörnyűbb vad megszelídült keze alatt — de a keresz�
tény üldözők kegyetlennek megmaradtak! — Elhurcolták, 
megkínozták, kivégezték s végső percben — Isten megígérte 
neki, hogy ha fenn lesz a szép mennyben — onnan is gyó�
gyíthat minket, közbenjáró imájára — sok beteg fog meg�



gyógyulni, hathatós lesz az áldása. — Balázs napján Balázs 
áldást oszt a szent Egyház azóta — betegségből, torokbaj�
tól, hogy Isten az embert óvja.

* * *

Szent Balázsnak emlékére, ígérd meg kedves gyerme�
kem — hogy szívedben a beteghez, nyomorékhoz részvét 
leszen. — Ahogy tudsz, segítesz rajtuk, vigaztalod a beteget 
— mert ez az irgalmasságban egyik legszebb cselekedet.

Február 4.
VERONIKA KENDŐJE.

Veronika, a szent özvegy, minden gyermek tudja róla. 
Hogy Krisztusnak keresztútján ott volt s kendőjét nyújtotta. 
E hitvalló, bátor asszonyt az a nagy jutalom érte,
Hogy ott maradt kendőjében Jézusunk véres arcképe.

*  *  ♦

Tanuljunk a példájából hitvallásban bátorságot,
Ahol bántják az Ür Jézust, ott én érte síkra szállók!

Február 5.
ÁGOTA ÉS ETELKA.

Két szent leány más korban, más helyen, más körülmé�
nyek közt, mindegyik szent s egy napon van ünnepük.

A harmadik század közepén görög családból származó 
előkelő Ágotát kísértette a pogányok keresztény üldözése. 
A szenetéletű leánykát először egy rossz asszonyhoz vitték, 
aki mindenféle bűnre akarta csábítani. Amikor ez nem si�
került, a helytartó elfogatta és megcsonkíttatta. De Szent 
Ágota hű maradt hitéhez, amiért égő parázson sütötték. A 
hős fiatal leány kínjai közt is azt hirdette:

— A keresztények alázata és Isten szolgálata többet 
ér a királyok kincseinél!

Kínjaiban vértanúhalált halt.
Szent Etelka XII. századbeli gazdag német leány volt. 

Szelíd csendben folyt le az élete, otthagyta a gazdagságot és 
szegény apáca lett. Mint jótetteiről és életszentségéről híres 
zárdafőnöknő, békésen szunnyadt el, öreg korában.

* * *



Lássátok gyermekek, különféleképen lehet megszen- 
tülni. Az egyik hősies szenvedésekkel, üldöztetések között, 
mint vértanú — a másik békés, csendes zárda életben. De 
mindegyik lemondott Isten kedvéért a földi jólétről! Köves�
sétek példájukat abban, hogy Isten kedvéért tudjatok le�
mondani ti is arról, ami csábít, de telketekre veszélyes. Ki�
sebb önmegtagadásokkal szoktassátok magatokat a lemon�
dásra!

Február 6.
DOROTHEA RÓZSÁI ÉS ALMÁI.

Teofil fiatal pogány ügyvéd a harmadik század keresz�
tényüldözése idején élt Cezareában. Egyszer, amint sétál, 
találkozik a pribékekkel, akik a szép, ifjú Dorotheát vitték 
vesztőhelyre, mert nem akarta megtagadni Jézust. Teofil 
gúnyosan odakiáltott:

— Majd a te Krisztusod országából, ha igazán olyan 
szép, küldj nekem is pár rózsát és almát!

Szent Dorothea szelíden felelt a gúnyra:
— Megkapod!
Nemsokára kivégezték a szentet, miután hősi példá�

jára sokan megtértek. És a kivégzés után ismeretlen szép 
ifjú állított be Teofilhez:

— íme, Dorothea küldi neked országából, ahová el�
jutott!

Csodaszép almákat és rózsákat átnyújtva, eltűnt.
Teofil lelke mélyén megrendült. Megtért Szent Doro�

thea üzenetére s később ő is vértanúhalállal halt meg.
* * *

Legyetek kedvesek, szeretetteljesek, adakozók azok 
iránt is, akik hozzátok nem jók, sőt talán bántanak is. Sze�
retettel és szelídséggel lehet legjobban megnyerni a szíve�
ket s elvezetni őket Jézus Szívéhez!

Február 7.
ROMUÁLD GYERMEKI ÁLDOZATA.

Tizenegyedik században élt Romuáld, olasz ifjú;
Olyan volt mint többi társa, vidám, mulatós és hiú.
De midőn az ellenfelét párbajban megölte atyja,
Romuáld bűnös apjáért éltét áldozatul adta.
Az atyjáért vezekelve szerzetes lett, majd remete,- 
Szent Benedek szerzetében mint nagy szentnek híres neve.



A vezeklés áldozata gyümölcsét meg is termelte:
Atyja bűnbánatot tartott s szintén bevonult szerzetbe.

* * *

Gondolsz-e te is gyermekem szüleid lelki üdvére?
Mindent tégy meg, hogy szüleid eljussanak a szép Égbe!

Február 8.
JÁNOS LOVAG.

Talán már hallottatok, gyermekek, a keresztény lovag�
rendekről. Istennek szentelt férfiak, némelyek közülük papok, 
szerzetesek, mások megmaradnak világiaknak. De ők is Is�
tenért küzdenek: példásan vallásos életet élve, kardjukkal 
a hitetlenek ellen és a hitetlenek fogságába esett rabok ki�
szabadításáért harcolnak. Egyike ezeknek a lovagrendeknek 
a Szentháromságról nevezett fogolykiváló rend, melynek 
alapítója: Mathei Szent János.

Régi francia nemes család gyermeke volt a XII. szá�
zadban. Már gyermek korában mindenkinek feltűnt jámbor�
sága és irgalmas szeretete. Minden pénteken lement a kór�
házakba vigasztalni és alamizsnát osztani. Később pap lett 
és első miséjén csodás látomása volt. Angyalt látott kék-vö�
rös kereszttel, aki kezét egy megbilincselt rab fején nyug�
tatta. Ez a látomás megismétlődött később más alakban. 
Szarvas toppant eléje, agancsai közt ragyogó kék-vörös ke�
reszttel. János megértette a látomást:

— Rendet alapítok a foglyok kiváltására!
így született meg lovagrendje. Vitézi ruhájuk fehér 

köpeny kék-vörös kereszttel. A rendalapító maga is vitézül 
küzdött lovagjai élén.

* * *

Ti még nem lehettek harcos lovagok. Kard helyett ima 
a fegyveretek. Küzdj etek a tisztítótűz foglyainak kiszabadu�
lásáért: imát, misehallgatást, szentáldozásokat ajánljatok fel 
értük.

Február 9.
APOLLONIA ARCULVERÉSE.

Alexandriában történt, harmadik század közepén, 
Apollónia szívében ékeskedett minden erény.
Rövid s dicső volt élete: Jézuskát szerette nagyon 
És mert hű maradt hitéhez; máglya-tűz égette agyon,



Mielőtt a tüzbe dobták, kínzója úgy arcul verte,
Hogy fogai mind kihulltak, ezt is némán elszenvedte.

* * *
Fogfájásnál ezért szoktak Apolloniához esdni 
S életének tanulsága: tudj szenvedést elviselni!

Február 10.
SKOLASZTIKA ÉS A ZIVATAR.

Szent Benedek rendalapítónak húga volt Skolasztika, 
a hatodik század közepén élt.

A gazdag leányka követte fivére példáját, ő is kolos�
tort alapított apácák részére és annak szentéletű főnöknő�
jévé lett. Amikor bátyja meglátogatta, mindig szent dolgok�
ról beszélgettek s egymást buzdították. Egy ilyen alkalom�
kor Skolasztika kérlelte elindulni készülő bátyját:

— Maradj még édes fivérem, oly jó hallgatni, ahogy 
Jézusról beszélsz nekem!

De Benedek sietett és erre Skolasztika fohászt küldött 
az Égbe:

— Tartsd itt valami módon a bátyámat, jó Uram!
Abban a pillanatban olyan zivatar támadt, hogy lehe�

tetlen volt útnak indulni s Benedek folytatta húgával a szent 
beszélgetést.

* * *

Mily szép, ha testvérek nemcsak szeretik egymást, de 
egymásnak jó példát adnak s egymást jóra buzdítják! Ezt 
tedd te is testvéreiddel!

Február 11.
BERNADETT ÉS A LURDI SZŰZ.

Ezernyolcszázötvennyolcban, Bernadett kis pásztorlánynak 
Lurd francia városkában, többször megjelent a Szent Szűz. 
Beszélgetett a szent lánnyal s forrást nyitott ott a helyen,
E forráshoz sok beteget a gyógyulás emléke fűz.
Betegek gyógyítójának tiszteljük a Lurdi Szüzet,
S tiszteljük Szent Bernadettet, aki később apáca lett.
Nagy csodáit őáltala hirdette a jó Szűzanya,
Aki szentül élt és szentül egész fiatalon halt meg.

(Még két szent van a mai nap: Szent Dezső francia püspök, 
ötszázötvenben ölték meg, mert az igaz hitért küzdött.



Tizenharmadik században Szent Adolf Köln püspöke,
A hitnek nagy apostola, tudósa és hirdetője.)

* * *

Szent Bernadett példájából lásd: Istennél nincs különbség, 
Nem néz rangra és tudásra: eszköze egy szegény lányka.
Te se azt nézd, ki mily gazdag; milyen híres, mi a rangja,- 
Hanem aki jó, vallásos, az legyen szíved barátja.

Február 12. 
HÉT LOVAGJA A SZÜZANYÁNAK.

Tizenharmadik században hét fiatal olasz nemes — 
Szent Szűz tiszteletére, megígérte, szerzetes lesz. — Szűz Má�
ria hét lovagja névszerint volt: Szent Benedek — Benfiliusz, 
Hugó, Gellért, János, Bertalan és Elek. — Meg is lett a szent 
ifjak lelkes, új szerzetes rendje: — „Mária szolgái" máskép: 
„szervita" lett a rend neve. — A fájdalmas Szent Szűz megje�
lent s szólt nekik: — „Anyai szívemnek sok szenvedéseit — 
tiszteljétek s velem dolgozzatok együtt — hogy a Szent Fiam�
nak híveit megmentsük." — Ezt teszi máig is a szerviták 
rendje — a Fájdalmas Anyát külön is tisztelve — dolgoznak 
Jézusért nekünk példát adva — hogy legyen oltalmunk a Fáj�
dalmas Anya!

* * *

A Fájdalmas Anyát tiszteld te is nagyon — bajban, 
szenvedésben Ö vigasz s oltalom. — Jó édesanyádért 
őhozzá esedezz — adjon neki erőt a nehéz élethez.

Február Í3.
KATALIN SEBHELYEI.

A tizenötödik század közepén, az egyik francia apáca�
zárdában élt Ricci Szent Katalin. Főúri családja nagy dámá�
nak akarta nevelni, próbálta élvezetekre, hiúságra rávenni, 
de Katalin csak egyet látott és akart:

— Jézust látom a kereszten és engesztelésül vele aka�
rok szenvedni!

Végre is szülei beleegyeztek, hogy apáca legyen. Na�
gyon szigorúan élt, ostorozta magát, alig evett valamit, mert 
állandóan a szenvedő Jézusra gondolt és Vele akart szen�
vedni. Annyiszor átérezte és átélte Krisztus szenvedéseit,



hogy csodás jutalmul Jézus öt szent sebét megkapta kezein, 
lábain, szíve táján. (Az öt sebet, amit az Űr Jézus szent se�
bei szerint megkap valaki „stigma"-nak nevezzük.) Szent 
Katalin szenvedéseit legtöbbször a tisztítótűzben szenvedő 
lelkekért ajánlotta fel.

$ * *

Áhítattal gondoljatok a szenvedő Jézusra és bár tőle�
tek a Jézuska nem kíván ilyen nagy szenvedéseket, de leg�
alább néha, kisebb önmegtagadásokat (pl. kedvenc étkeitekből 
valamivel kevesebbet esztek és többet abból, ami nem ízlik 
annyira stb.) ajánljátok fel a szenvedő Jézusnak engeszte- 
lésül.

Február 14.
„BÁLINTOK" ÉS GYERMEKEK.

Mindkettő pap volt, a római birodalomban élt a IV. szá�
zadban. És mindkettőnek életében beteg gyermek szerepel.

Az egyik gyermek Asztérus római főtiszt vak leánykája 
volt. Atyjának őrizetére bízták Szent Bálint papot, akit a 
keresztényüldöző császár elfogatott. A szent a főtisztnek is 
hirdette Krisztus világosságát, aki keserűen így szólt:

— Mennyei világosságról beszélsz Isten nevében, de 
még a földi világosságot sem tudnád Istennek erejével vissza�
adni vak gyermekemnek!

Bálint erre behívta a kisleányt, imádkozott és a gyer�
mek — látott! E nagy csodára a főtiszt egész családjával meg�
tért, megkeresztelkedett — Bálintot azonban a feldühödött 
császár kivégeztette.

Hasonlóképen történt a másik Bálinttal is, aki püspök 
volt. Rómában élt egy Króton nevű görög bölcs, aki Szent 
Bálintnak vagyona felét ígérte, ha béna gyermekét meggyó�
gyítja. A szent így felelt:

— Nem a vagyonod kell, hanem a lelked, térj meg!
S midőn a bölcs kész volt rá, Szent Bálint imájára fény 

ömlött a szobába és a bénult gyermek makkegészségessé lett. 
Króton egész háznépével megkeresztelkedett, a szent püspö�
köt pedig kivégezték, mert hirdette Krisztust.

* * *

íme, két gyermeken segített a szentek imája! Gyerme�
kek minden lelki-testi bajban forduljatok bizalommal az Ég 
szentjeihez; szeressétek, tiszteljétek nagyon a szenteket!
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FAUSZTINUSZ ÉS JOVITA, A HŐS TESTVÉRPÁR.

Fausztinusz és Jovita nemes római testvérek — második 
század elején Rómától nem messze éltek. — Keresztények: 
Fausztin pap; öccse felszentelést várta, — amikor elfogatta 
őket Róma kegyetlen császára. — Arany bálványszobrok előtt 
követelik, hogy imádják — de a két hős Krisztust vallja s 
erre a nép mily csodát lát! — összeomlik s romokká lesz az 
előbb még fényes bálvány — jaj, szörnyű a császár dühe s 
gyötrik már a két hőst máglyán. — Mégis élnek! Vadállatok 
közé dobják most már őket — s a vadak megszelídülve lá�
baikhoz dörgölődznek. — Ök fennen hirdetik Krisztust minden 
kínszenvedés mellett — végre a hóhér palósa sújtja le a két 
szent fejét.

* * *

Tanulj e szent testvérpártól összetartást testvérekkel — 
de mindig csakis a jóban, ami Istenhez vezet el!

Február 16.
WARTBURGA OLAJA.

Ha a német Eichstätt városkában vallásos nagy beteg 
van, rögtön azt kéri:

— Hozzatok nekem Wartburga olajából!
Mert ott, a bencés apácák klastromában, márványkőben 

rejtve pihen Szent Wartburga ereklyéje: a kő pedig több mint 
ezer éve szivárog: járványok idején erősebben. És ettől a 
csodás nedvtől már nem egy beteg meggyógyult.

A szent, akitől ily csodás ereklye maradt fenn, angol 
királyi család gyermeke volt a nyolcadik században. Koronát 
apácafátyollal cserélt fel és zárdába vonult. Később Német�
országba ment misszióba, mert rokona: Szent Bonifác akkori�
ban térítette a pogány németeket. Ennek a hittérítő munká�
nak áldozta fel szent életét mindvégig a németországi új zár�
dában.

* * *

Ma is vannak még pogány népekl Imádkozz a pogány 
missziók sikeréért és segíts! (Gyújts bélyeget, staniolt stb.)



FINTÁN SZIGORÚSÁGA.

Hatodik századbeli ír szerzetes pap, rendfőnök volt 
Szent Fintan. Nagyon szigorú volt önmagához, bőjtölt, veze�
kelt. Eleinte ezt szigorúságot megkövetelte a többi szerzetes�
től is, de amikor figyelmeztették, hogy nem mindenki birja, 
belátta. Azóta őmaga még szigorúbban élt, de a többi szerze�
teshez engedékeny volt. Isten kitüntette azzal, hogy még éle�
tében csoda történt imájára. A kolostor kigyulladt, de Szent 
Fintán keresztvetésére a lángok kialudtak.

* * *
Szent Fintán életéből tanuljátok meg, hogy még a leg�

szentebb, legbölcsebb ember is hallgasson alázatosan a jó 
tanácsra és fogadja meg. Ne legyetek soha csökönyösek, szí�
vesen fogadjátok meg az intelmet, jó tanácsot!

Február 18.
SIMON, AZ AGG VÉRTANÚ.

Simon Jézus rokona volt, Szent József unokaöccse,
Ö is hallgatta a Mestert és követte lelkesedve.
Rá is leszállt a Szentlélek s az agg ifjú tűzre gyulladt, 
Apostolok közé állott, hirdetve Krisztust, az Urat.
Később püspökké szentelték, a nyájat szentül vezette, 
Százhúsz éves volt, amikor rászegezték a keresztre. 
Keresztrefeszítve halt meg az aggastyán s hitét vallta, 
így lett vértanú Szent Simon, mindnyájunknak példát adva.

* * *

Tanulság: az aggastyán is még mily sokat s dicsőt tehet, 
Szeresd, tiszteld és örömmel szolgáld ki az öregeket!

Február 19.
KONRÁD VADÁSZ.

Piacenrai Konrád — élt a tizennegyedik században — 
szenvedélyes vadász volt. Egyszer úgy akart felriasztani 
vadat, hogy nagy könnyelműen felgyújtotta a bozótot. Igen 
ám, de meggyulladt s leégett az erdő. A feldühödött erdő- 
birtokosok keresték a tettest és egy kis pásztorfiút fogtak el. 
Már vesztőhelyre akarták vinni, amikor Konrád, aki eltitkolta 
tettét, odarohant a bírákhoz:

— Én vagyok a tettes, engedjétek el a fiút!



Eladta mindenét, hogy a kárt megtérítse és teljesen sze�
gényen belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, hogy ettől 
kezdve csak az imának és a vezeklésnek éljen. Az Egyház 
boldoggá avatta.

* * *

Boldog Komád példája arra tanít, hogy ha hibáztál bát�
ran valld be, világért ne engedd, hogy másra gyanakodjanak 
helyetted és ha kárt okoztál, amennyiben tőled telik, tedd 
jóvá.

Február 20.
PAULA SZAKÁLLA.

Paula a szép fiatal spanyol földmívelő leány (negyedik 
században történt), imádkozva őrizte a mezőn a juhokat. Egy�
szerre csak feltűnt egy vadász és Paula felismerte azt a gaz�
dag fiút, aki már régen kerülgette, de ő visszautasította, mert 
egyedül az édes Jézusnak akart élni. A vadász szeme felcsil�
lant s a leányhoz rohant, de az futni kezdett. Amikor látta, 
hogy hiába, mert a vadász utoléri, beszaladt az útszéli kápol�
nába, térdre rogyott és így esdett:

— Istenem, ments meg az üldözőmtől, mert Tőled édes 
Jézusom, akar elrabolni! Inkább torzítsd el arcomat, hogy 
undorodjék tőlem s békét hagyjon!

Abban a pillanatban szép arcát egyszerre férfias szakáll 
vette körül és amikor a vadász ilyen eltorzultan meglátta, 
valóban elfordult és otthagyta. Szent Paula boldog volt — bár 
csúf lett — és e naptól kezdve békében élhetett, mint remete, 
egyedül az édes Jézusnak.

* * *

Ne legyetek hiúak! Soha ne tegyetek olyat hiúságból, 
amivel Istent megbántjátok. Lelketek szépségére és ne a cico- 
mára legyen gondotok!

Február 21.
ELEONÓRA KIRÁLYNŐ.

Szent Eleonóra francia hercegnőt Henrik angol király 
feleségül vette. De a jámbor asszony a királyi udvar gazdag�
ságát, fányét nem maga élvezte. Arra használta fel, hogy 
sok-sok jót tegyen s önmegtagadóan élt a pompa között. Mi�
kor férje meghalt, kolostorba vonult, nem kellettek neki 
világi örömök.



n



A tizenharmadik, század végén halt meg, ma már úgy 
tiszteljük, mint égi szentet.

(E napon van Szent György is, a VIII. században volt 
szentéletű görög püspök.)

*  *  *

Szent Eleonóra példája arra int: nem fontos a pompa, a 
rang, dicsőség, kincs — ne erre vágyj gyermek, hanem eré�
nyekre — attól lesz gazdaggá az embernek lelke!

Február 22.
MARGIT KÖNNYEI.

Kortonai Margit tizennegyedik századbeli olasz leány 
volt. Isten jámbor szülőkkel és feltűnő szépséggel áldotta 
meg. De ez az utóbbi — sajnos! — veszte lett. A hiú�
ság elragadta a bűn útján. Mikor jó anyja meghalt, beszegő�
dött egy fiatal nemes szolgálatába, aki bűnös életre csábí�
totta és Margit engedett a kísértésnek.

Évekig élt bűnös életet, amikor csábítóját baleset érte 
és Margit a szép ifjú embernek eltorzult hullája előtt állott. A 
leány felsikoltott:

— íme, ez lett a testedből, de mi van a lelkeddel?!
Most ébredt rá a bűnös élet szörnyűségére. A bánat 

könnyei megfürdették lelkét, töredelmes életgyónást végzett. 
Elvonult, később pusztába ment, ahol szigorúan vezekelt, bőj- 
tölt, csak a bűnbánatnak élt. így lett a bűnös Margitból bűn�
bánó Kortonai Szent Margit.

* * *
Ha bűnt követtek el, gondoljatok arra: „mi lesz a lel- 

kemmel!" Épp azért ne várjatok, hanem azonnal siessetek 
szentgyónáshoz!

Február 23.
PÉTER VIGASZA, EREJE.

Tizenegyedik században egy tízéves olasz gyermek — 
a szívtelen rokonoknál sokat szenvedett, éhezett, — Damjání 
Péter, így hívták a rosszak között jó madarat — tudta, hogy 
vigaszt és erőt csak a jó Jézusnál kaphat. — Egyszer kevés 
pénzhez jutott a szegény éhező gyermek — misét mondatott 
anyjáért az egészből, ételt nem vett. — Később egy pap nagy�
bácsija meghívta s kitaníttatta. — Most jómódba kerülhetne, 
de szívét Istennek adja, — Sokáig mint remete élt s közben



prédikált, térített, — megfelelt a róla terjedt „szent, irgalmas, 
tudós" hírnek. — Később pápai parancsra püspökké lett s az 
Egyház benne — mint író, tudós és szónok igazi bástyáját 
nyerte.

*  *  *

Egyháztudós, egyházbajnok példája arra int téged: — 
hittanulás és hitvallás mindig első legyen néked!

Február 24.
MÁTYÁS APOSTOL.

A szentírásból tudjuk, hogy Júdás helyett az apostolok 
kettőt jelöltek ki a legbuzgóbb tanítványok közül s miután 
imádkoztak, sorsot vetettek. így került be tizenkettedik apos�
tolnak Mátyás,

Szent Mátyás, mint a többi apostol, önfeláldozóan ter�
jesztette Isten országát, főleg a szerecsenek között — s 
térítő munkája közt érte a vértanú halál. „Mátyás" szó annyit 
jelent, mint „Isten ajándéka" és Mátyás apostol valóban az 
volt.

*  *  *

Légy te is olyan jó, hogy szüleid, testvéreid Isten 
ajándékának tartsanak!

Február 25.
TARÁRIUS, A SZENTKÉPEK MEGVÉDÖJE.

Tarárius görög patriarka, főpap volt, a VII. század 
végén. Akkor volt az ú. n. „képrombolás", amit a görögök 
rendeztek a szentképek és szentek ereklyéi ellen. Szent Tará�
rus hősiesen szállt síkra a szentképek és ereklyék védelmé�
ben, nem félt a hatalmon levőktől, bátran védte azt, ami Krisz�
tusé. Sikerült is a békét helyreállítani s attól kezdve szent 
életét főleg a jótékonyság tette híressé.

*  *  *

Tiszteljétek a szentképeket, szentelt helyeket és tárgya�
kat! Szent helyen illendően viselkedjetek, szentelt dolgot tré �
fára, játékra sose használjatok!

Február 26.
SÁNDOR PÜSPÖK HARCA.

Árius (negyedik század) tévtanító volt: eretnek. — 
Hamis tanokat hirdetett s sokan vele bűnbe estek. — Az Egy�
háznak hű tagjai persze küzdöttek ellene — e küzdők közt



első helyen ragyog Sándor püspök neve. — így lett Krisztus�
nak bajnoka, Nagy Királyhoz méltó harcos. — Szent Sándor 
így jutott végül a legszentebb diadalhoz.

* * *

Alexandriai Sándor a szentté lett nagy hitvédő — téged 
int: ne hallgasd meg ami az Egyházra sértő. — Egyház tanítá�
sán kívül ne hallgass te soha másra — senki más szellemi 
vezér nem kell nekünk, csak a pápa!

Február 27..
LÁSZLÓ, MAGYAR REMETE.

Dicső magyar lovag volt Báthory László, a tizenötödik 
század egyik lelki hőse. Nemes, tiszta szíve csak Krisztusra 
vágyott, s ezért lépett be a magyar Pálos rendbe. Majd azt 
kérte, mert még több imára vágyott: engedjék el barlangba» 
rejtett életű remetének. A pálosok el is engedték és ettől 
kezdve szigorúan vezekelve élte le életét barlangjában. 
Báthory barlangját ma is megtalálod; a budai Nagy Hárshegy 
őrzi az emlékét.

(Szent Gábor is e napon van. Huncut olasz kis fiú volt, 
aki betegségéből felgyógyulva, hálából szerzetbe lépett, ahol 
fiatalon, szentül halt meg.)

* * *

Magyar gyermek kérd meg magyar Boldog Lászlót, hogy 
jobban megszeresd te is az imádságot. Hazádnak is többet 
használsz az imádsággal, mint hazafiaskodó szavakkal.

Február 28,
HEDVIG ÁLDOZATA.

Hedvig, Nagy Lajos királyunk kisebbik leánya volt, 
már 12 éves korában lengyel királyné lett. Nagyon szerette 
Vilmos osztrák herceget, s felesége akart lenni, de Isten nagy 
próba elé állította. Megkérte kezét Jagelló litván fejedelem 
és megígérte, hogy egész népével megkeresztelkedik, ha Hed�
vig a felesége lesz. Hedvig szíve küzdött:

— Vilmossal boldog lennék, de Jagellóval egy népet 
vezetek Krisztushoz. . .  Krisztusért le kell mondanom a saját 
boldogságomról!

i s  Jagelló felesége lett, aki a XIV. század végén meg is



keresztelkedett s népét is á keresztséghez vezette. Ettől 
kezdve Hedvig királyné a litvánok megtérítésének élt, templo�
mokat, kath, iskolákat, kórházakat építtetett és sok imádsá�
got, önmegtagadást ajánlott fel népéért, míg szentül meghalt 
és ma a boldogok között tiszteljük.

* * *

Ha valami örömöt fel kell áldozni a jó Jézus ügyéért, ti 
is hozzátok meg gyermeki áldozatotokat Boldog Hedvig pél�
dájára! Pl. nem mentek játszani, hanem otthon segíttek, hogy 
a család templomba mehessen — és hasonlók.

Február 29. (Szökőévben.)

OSWÁLD ÜTJA.

A tizedik század végén élt, angol püspök volt és Szent 
Benedek rendi szerzetes. Jótékonyságának, szent életének 
híre volt az egész országban. Sokszor merően nézte az eget és 
ha kérdezték mit néz, azt felelte:

— Azt nézem, hová megyek.
A mennybe vezető út gondolatával foglalkozott folyton, 

vájjon helyesen halad-e rajta, ezért is lett szent.

* * *

Gondolj te is gyakran Szent Oswald példájára, arra: 
merre vezet az utad? Az ég felé? Vigyázz, ne hogy eltérj er�
ről az útról!



M árcius hó.
Március hó, tavasz kezdet, Szent Józsefnek a hava; 

Naponként kérd, hogy segítsen Jézus nevelőatyja. 

Március hó végig nagyböjt; szemed előtt a kereszt, 

Figyelmeztet, hogy Jézusunk bűneinkért szenvedett. 

Bánd bűneid és naponként egy-egy szép erény virág 

Vigasztalja Jézust, akit ma is bánt még a világ. 

Huszonötödiké ünnep: Gyümölcsoltó Boldogasszony. 

Gábor angyal köszöntötte Szűz Máriát e szép napon. 

Akkor lett Jézus anyjává a Szent Szűz s bár ez az ünnep; 

Felmentett, de szeretetből azért, ha lehet, megüljed. 

Nagyböjti szent feladatod: apostolkodj lelkesen, 

Húsvéti gyónást — áldozást mindenki elvégezzen. 

Családodnak minden tagja, a rokon és a cseléd, 

Tisztítsa meg bűnbánatban, szeretetben a lelkét.



ALBIN KÖPÖNYEGE,
Március 1.

A hetedik század elején, egy francia bencés kolostor 
fölött olyan vihar vonult át, hogy a tetőt is letépte. Minden 
csuromvizes lett s akkor álmélkodva látták:

— Nini, Albin apát köpenyege az esőben száraz 
maradt!

Megértették az égi jelt, Isten ezzel mutatta meg, hogy 
Albin lelke annyira Istené volt, hogy nem érintette a világ�
ból más, mint ami istenes, szent. Épp úgy, ahogy nem érintette 
köpenyét az eső!

Szent Albint Isten azzal jutalmazta életében, hogy nem 
egy beteg, akit imádkozva megérintett, meggyógyult.

* * *
Gyermekem, ha olyan szent nem is tudsz lenni, vigyázz 

lelked köntösére, hogy legalább is sár ne érje — óvakodj 
tehát a bűntől, minden veszélynél jobban!

KÁROLY, A JÓSÁGOS. Március 2.

A  tizenkettedik században élt „jó Károly" dán királyfi, 
Ifjan kersztes vitéz lett, a Szentföldért ment csatázni. 
Később, mint Flandrida grófja, uralkodott népe felett,
Itt szerezte sok jóttettel a legszebb „jó" előnevet. 
Udvarában nem volt pompa, mulatozás és lakoma,
Mert az éhezőnek adott mindent, a szegények grófja. 
Jóságnak és igazságnak lett végül az áldozata,
Mert a népet kifosztókra lesújtott büntető karja,
Ezek az álnok emberek összesküdtek ellene 
S megtámadták, épp amikor alamizsnát nyújtott keze. 
Megölték a legjobb embert, ott maradt levágott jobbja, 
Amellyel a sok szegénynek Szent Károly a jót osztotta.

* * *
Gyermek, az lesz dicsőséged, hogyha nevedhez megszerzed 
Jósággal és jóttettekkel, te is a „jó" előnevet!

KUNIGUNDA ÉS AZ ISTENÍTÉLET.
Március 3.

Első királynőnknek, Gizellának, unokahúga volt Szent 
Kunigunda, Szent Henrik német császár felesége. Mint asz- 
szony is úgy élt, mint a Szűzanya, szűzi tisztaságban, imádság�
ban, jó cselekedetekben. Férje halála után bencés apáca lett.



A jónak ellenségei megrágalmazták, hogy bűnös életet 
él. Akkor a tizenegyedik században még volt egy szörnyű 
bűnös szokás az országokban. Vakmerően „Isten ítéletre' 
küldték a gyanúsítottakat. A szent királynőnek tüzes rosté�
lyon kellett átmenni és Istent kísértve kiabált a nép:

— Ha nem bűnös, akkor nem égeti meg a tüzes vas!
És Isten csodát tett szentjéért: átment az izzó vason

anélkül, hogy nyoma maradt volna utána lábain.
* * *

Isten nem mindenkivel tesz ilyen csodát. Sokszor meg�
engedi, hogy ártatlanok szenvedjenek s a mennyországban 
kárpótolja őket. Legyen neked tanulság gyermekem, hogyha 
egyszer-másszor igazságtalanul kapsz kif vagy bánt valaki, 
viseld el szépen, felajánlva Jézuskának s gondolj arra: „Még 
a szenteket is sokszor meggyanúsították — én pedig nem 
vagyok szent!"

Március 4.
KÁZMÉR „SZÓRAKOZÁSA".

Szent Kázmér lengyel királyfi, Lengyelország védőszentje. 
Még gyermek volt, máris szentül csak az Űr Jézust kereste. 
Böjtölt, vezekelt és sokat imádkozott játék helyett, 
Kápolnában töltötte el nem egyszer az éjjeleket.
„Miért nem mész szórakozni?" s felelt midőn kérdezték őt: 
„Nem tudok jobb szórakozást, mint imát az oltár előtt!"
Hogy csak Jézusnak élhessen, nem gondolt a házasságra, 
Család, vagyon, trón nem kellett, csak az Űr Jézust szolgálta. 
Tizenötödik századnak ő volt egyik kedvelt szentje,
Az Űr Jézus fiatalon magához az Égbe vette.

(E nap van Szent Adorján is, szent püspök, ki vértanú lett; 
Kilencedik században a mi hazánkban született.)

* * *

Szent Kázmérnak példájára a templomba gyakran menj be, 
Beszélgess el Jézuskával kettesben a templom-csendben.

Március 5.
GERÁZIMUSZ OROSZLÁNJA.

Kis-Ázsiában a Jordán partjain élt egy remete, akinek jó 
barátja egy oroszlán .volt. Szent Gerázimusz, így hívták a 
remetét, egyszer fájdalmas oroszlánordítást hallott. Olyan jó



szíve volt, hogy megszánta a vadat is és nem félve a veszély�
től, odament hozzá, hogy kihúzza lábából a kínzó tövist. 
És valami isteni csoda folytán az oroszlán megértette a szent 
ember jóságát. Attól kezdve közelében maradt, a remetétől 
kapta eledelét. Mikor a szent ember meghalt, panaszosan 
üvöltött, nem akart enni és végül ráfeküdt a sírjára és ott 
múlt ki.

* * *

íme — egy állat hálája! És az ember sokszor milyen 
hálátlan! Gyermek, gondolj hálásan szüleidre, jótevőidre, 
köszönj meg szívből mindent és mindenap imádkozz azokért, 
akik neked jót tettek.

Március 6.
PERPETUA ÉS FELICITAS.

Két ifjú római asszony, harmadik század elején — Per- 
petua s Felicitas, mind a kettő már keresztény, -r— Perpetua 
előkelő, karján szép kis fiacskája, — Felicitas rabszolganő, 
karjaiban kisleányka. — Mind a kettő édesanya, gyermekéért 
óh még élne —, de börtönbe viszik őket, szörnyű halálra 
ítélve. — „Válasszatok! Vagy meghaltok fenevadak elé dobva 
— árván marad gyermeketek, anya őket nem csókolja —, 
vagy élhettek még boldogan, ölelve gyermeketeket —, ha 
Krisztust megtagadjátok s áldoztok bálvány istennek!' ‘ — Oh 
mily szörnyű a választás a vonagló anyaszívnek! — Mégis 
híven azt kiáltják: „Én az Űr Krisztusban hiszek!" — Ha gyer�
mekem árván marad, égből imám megsegíti —, de ha Krisz�
tust megtagadom, imám nem használ már neki. — Inkább szen�
vedjen a földön, — de azután üdvözüljön!" — Mindkettő 
szent vértanú lett a cirkusz véres porondján —, hős példájuk 
ma is ragyog az utókorhoz így szólván:

* * *
Amit szülőd lelkedért tesz: tanít, tilt, parancsol, bün�

tet, — legnagyobb jót azzal teszi, panasz helyett köszönjed 
meg!

Március 7.
TAMÁS, AZ „ANGYALI TUDÓS".

A kis Tamás az olasz Aquino grófok sarja, a tizenhar�
madik században született. Gyermekkorában már kettőt sze�
retett nagyon: az imádságot és a tanulást. Pajtásai, testvérei 
hiába csábítgatták szórakozásra, ő csak Jézusnak és Szűz 
Anyának élt és ki is mondta:



— Belépek Szent Domonkos rendjébe!
Fivérei az ifjú Tamást erre egy évre elzárták a várkas�

télyban. De a fogság nem tántorította el céljától. Amikor 
kiengedték, belépett a Domonkos-rendbe. A hittudománynak 
világraszóló tudósa lett. Még ma is Szent Tamástól tanulnak 
a hittudósok. Könyvei világraszóló híresek, angyali tudo�
mánnyal tanítja a hitigazságokat, azért is nevezi az Egyház 
„angyali tudósnak" — latinosan „angyali doktorinak. Tudo�
mánya és szentsége egyaránt kiváló volt. Himnuszai közül a 
Tantum Ergót-t ti is éneklitek a templomban.

*  *  *

Aquinói szent Tamás imája és példája segítsen benne�
teket arra, hogy szeressétek a hittant, a szentbeszédeket, a 
vallásos könyveket, mindent, ami a jó Istennel és az ö igaz�
ságaival jobban megismertet. Ne elégedjetek meg azzal, amit 
a hittanban kell megtanulni, hanem külön buzgósággal tanul�
jatok, olvassatok töbet, hogy ti is kis tudósai legyetek szent 
hitünknek.

Március 8.
JÁNOS KALANDJAI.

János kalandvágyó portugál gyermek volt, a XVI. szá�
zadban. Mint kamaszfiú, egy szép napon megszökött és útra�
kelt Spanyolországba. Cselédnek szegődött, de kalandvágya 
nem hagyott nyugtot, beállt a franciák ellen harcoló csa�
patba. Bátor volt a harcban, de ezenkívül megbízhatatlan, 
könnyelmű, ezért elküldték. Erre elment katonának a törö�
kök ellen, itt sem maradt nyugton és egy Afrikába letele�
pedő családhoz beállt szolgának s velük ment Afrikába. Köz�
ben megtudta, hogy édesanyja bánatában meghalt és ez úgy 
megrázta, hogy bűnbánóan fogadta:

-— Vezekiésül ezentúl csak a jócselekedeteknek élek!
Gazdája meghalt és most ő a szolga dolgozott és tar�

totta el az özvegyet gyermekeivel. Emellett mindenütt jót 
tett, ahol csak tudott. Egyszer egy didergő, félig megfagyott 
gyermeket vett karjaiba, hogy hazavigye. A kisded mindig 
nehezebb lett és íme, a gyermek Jézus feküdt karjaiban!

— Menj Granadába! — intette Jézuska és eltűnt.
János követte az intést. Granadába ment és ott a bete�

gek szolgálatának élt. Csakhamar társak gyűltek köréje és 
ezekkel megalapította a betegápoló Irgalmas Rend férfi szer�
zetet, amely most is virágzik. (Nálunk Budapesten s több 
városban is van kórházuk.) Dolgozott, koldult, úgy gyűjtötte 
össze, hogy kórházat építhessenek. Egyszer a lángok közül



mentette ki az égő kórház betegeit — máskor jeges vízbe 
gázolva szedte össze a vízben úszó fadarabokat, hogy befűt- 
hessen a kórházban. Ekkor fázott meg úgy, hogy betegségébe 
bele is halt.

* * *

Íme, egy nagyon rosszul indult, kalandos élet milyen 
csodaszépen, szentül végződött! Tanulság: ha rossz hajla�
mainkat érezzük, ha a kalandvágyunk rosszra csábít — gon�
doljunk a kalandvágyó Jánosra, akiből „Istenes Szent János“ 
rendalapító lett. Csüggedés nélkül javítsuk hibáinkat, te�
gyünk jót és akkor Isten is megsegít!

Március 9.

FRANCISKA ÉS AZ ANGYALGYERMEK.

Rómában élt Szent Franciska, előkelő nemes asszony,
Isten után hat gyermekét és férjét szerette nagyon. 
Cselédjeinek anyja volt, szegényeket segítette,
Tizenötödik században ő volt az irgalom szentje.
Pompa közt egyszerű maradt, elviselte a keresztet,
Midőn háborúba indult férjért s fiúért reszketett.
És mi volt szentsége titka? Őrangyalát sokszor látta 
Mint nyolcéves szép gyermeket, ki mellette állt vigyázva. 
Együtt élt őrangyalával, ezért lett az Isten szentje . . .

* * *

Szent példáján buzduljunk fel az Őrangyal-tiszteletre!

Március 10.
NEGYVEN HŐS.

Az örmény Szeveszta városban történt a IV. században, 
hogy Licinus pogány hadvezér elrendelte:

— Minden katona mutasson be áldozatot a pogány 
isteneknek!

A tizenkettedik légió csupa ifjú, hős katonája megta�
gadta a parancsot.

— Inkább engedelmeskedünk Krisztusnak, mint az em�
bereknek, ha meg is kell halni érte!

Elhangzott a kegyetlen ítélet: jeges vízben addig áll�
nak, míg megfagynak. De már el volt készítve a meleg fürdő, 
meleg ital, gyógyszer azoknak, akik megtagadják Jézust.

A negyven hős állta a kínt egy pogány őr felügyelete 
mellett. És az őr egyszerre csodát lát! Fény árad a befagyott



tóra, angyalok szállnak le és megkoronázzák a hősöket, de 
csak harminckilencet.

— Hol a negyvenedik? — ámul a megdöbbent pogány 
és íme látja, hogy az egyik kiszáll a jégdarabok közül és sza�
lad a meleg fürdő felé, hogy megmentse életét, de megta�
gadja Krisztust. És erre mi történt! A pogány őr felébresz�
tette alvó társait:

— Vegyétek át az őrséget! Mert az egyik gyáva he�
lyére és állok be a jégbe, most már én is hiszek Krisztus�
ban és soha meg nem tagadom öt!

A megriadt őrség a parancsnokot hívta, aki a negyven 
hőst — köztük az újonnan megtértet is — dorongokkal 
agyonverette. * * *

A negyven szevesztai vértanú példája intsen minket az 
állhatatosságra. Vigyázzunk és imádkozzunk! El ne bízzuk 
magunkat, ne hogy úgy járjunk, mint a szerencsétlen negy�
venedik katona, aki utolsó percben, a mennyei korona elnye�
rése előtt, hűtlen lett Krisztushoz. Halálunk pillanatáig kell 
buzgón könyörögnünk az állhatatosság kegyelméért!

Március 11.
SZILÁRD, AZ ÁLRUHÁS KIRÁLY.

Szentéletű angol király volt a hatodik században. Fele�
sége halála után letette koronáját és álruhában ment el egy 
bencéskolostorba, hogy felvegyék barátnak Konstantin né�
ven. Hosszú ideig el tudta titkolni királyi mivoltát. Mikor 
megtudták, kérte, hogy pappá szenteljék s engedjék el Skó�
ciába hittérítőnek. Mint buzgó hittérítő halt meg vértanú- 
halállal.

* * *

Szent Szilárd—Konstantin példája megmutatja, hogy 
Isten szolgálata többet ér a királyi koronánál is. Gyermekek, 
ne keressetek dicsőséget, dicséretet az emberek előtt. Ne tegyé�
tek a jót hiúságból soha, hanem csakis az édes Jézusért, sok�
szor titokban, így annál nagyobb lesz érdemetek.

Március 12.
GERGELY PÁPA.

A hetedik század dicsőséges szentje,
Szent Benedek rendi szerzetesből pápa.
Hittérítő, tudós, író, művész és — szent,



örökhírűvé lett a kiválósága.
A szertartásokat, egyházi éneket 
Újjáalakítva szépségessé tette.
Nagy tudományánál csak szíve volt nagyobb, 
Amellyel Jézusát és nyáját szerette, 
ö  térítette meg a nagy angol népet,
Pedig beteges volt és sokat szenvedett,
Mégis ő lett egyik legkiválóbb pápa,
Szent Gergely az Egyház fénylő fáklyája lett.

* * *

Példát ad: betegség, gyengeség, fájdalom,
Nem ok, hogy a lelki buzgóság lankadjon!

Március 13.
NIKEFÓRUSZ SZÁMKIVETÉSE.

A nyolcadik század végén konstantinápolyi eretnekek 
dühösen fordultak a szentképek, feszületek ellen, ahol tud�
ták, összerombolták. A hűségeseket száműzetésbe küldték és 
így került a kis Nikefórusz atyjával együtt számkivetésbe. 
Éhezett, szenvedett a kis gyermek, de ez csak megedzette 
hitét:

— Ha nagy leszek, én is úgy védem a szentképeket, 
mint édesapám!

Be is váltotta szavait. Később, mint főpap, hősiesen 
küzdött a képrombolók ellen, öreg  korára újra számkive�
tésbe került s ott is halt meg.

* * *

Ti is kövessétek a vallásos felnőttek jó példáját, ahogy 
Szent Nikefórusz atyja példáját követte.

Március 14.
MATÍLD ÉS HÁLÁTLAN FIAI.

A tizedik századbeli jámbor Henrik német császár szent�
életű felsége volt. Korán özveggyé lett s csak gyermekeinek 
és a jótetteknek élt. Két idősebb fia azonban rútul fizetett a 
sok anyai jóságért. Hogy szabadon garázdálkodhassanak, 
kiüldözték édesanyjukat a császári udvarból és a szent 
özvegy magányba vonult. Itt folyton csak hálátlan fiaiért 
imádkozott s mikor meglátogatták, lábuk nyomait csókolta és 
könnyeivel öntözte, így engesztelve bűnös fiaiért a jó Istent.



Szentül halt meg Szent Matild, miután fiaiért megtört a szíve 
a sok szenvedésben.

* * *

Gyermekek, ez elrettentő példa volt nektek! Sose szó- 
morítsátok meg szüléiteket, ti nem is sejtitek, mennyi bánat�
könnyet sírnak el, ha ti rosszak vagytok!

Március 15.
KELEMEN KITARTÁSA.

Szegény, árván maradt morva gyermek élte — múlt 
században történt, friss még az emléke? — példát ad nektek a 
kemény kitartásra — hogy elérjük ami a szív nemes vágya.
— ö  pap akart lenni, már mint kis fiúcska — hej, de tanu�
lásra pénzükből nem futja! — Szolgált, inaskodott s a sok 
munka mellett — imádkozott, tanult addig, amíg pap lett. - -  
Harmincöt éves volt Hofbauer Kelemen — kitartó küzdelme 
ím nem hagyta cserben. — A redemptoristák szerzetébe lépett
— s csakhamar híre ment jámbor életének. —- Rengeteg sok jót 
tett szegénynek, gyermeknek — most alázatára példát mon�
dok nektek. — Szegényeknek gyűjtött és egy durva ember
— jól arculütötte, hogy így kergesse el. — Ám szelíden 
hangzik Szent Kelemen szava: — „jó uram, az ütést íme 
nekem adta — elfogadtam szépen — és most már azt kérem,
— a szegényeimnek is valamit adjon — épp oly köszönettel 
azt is elfogadom!“

A meglepett ember magát elszégyelve, — adott a sze�
génynek, bűnét jóvátette.

* * *

ím Szent Kelementől példát vehetsz gyermek — légy 
erős bármilyen nehéz is a kezdet, — minden jóban légy hát 
kitartó, türelmes — ha Istenben bízol, a vége siker lesz!

Március 16.
HERIBERT BEVONULÁSA.

Tizenegyedik században Kölnbe új érsek jött.
Készülődnek, hogy hódolnak majd a nagy főúr előtt.
S ime jő egy szegény ember, mezítlábas zarándok,
„Ki ez?" kérdezi a tömeg, amely nagy úrra vár ott, 
Heribert volt, az új érsek, ki szerényen így felel:
„Krisztus előtt senki sem úr, csak szegény bűnös ember".

4c * *

Szent Heribert szent példája hozzád is szól így intve: 
Gyermek, soha se kevélykedj, ne légy büszke semmireI



PATRIK BOTJA.

A jámbor ir nép így köszönti egymást:
— Áldjon meg az Isten és Szent Patrik!
Mert Patrik nemzetük védszentje. Mint ifjút a IV. szá�

zadban pogányok rabolták el, de a pogányok nem törték meg, 
hű maradt Krisztushoz. Kiszabadulva, papi iskolába ment s 
csakhamar püspök lett. Halálra elszántan indult Írországba 
hittérítőnek. Harmincévi munkája a pogány Írországban 
olyan virágzó kereszténységet teremtett, hogy máig is a 
„Szentek Szigetének” szokták nevezni Írországot. A legenda 
szerint Szent Patrik Litvániában egy botot kapott az üdvö �
zítőtől, azt kitűzte s ezzel űzte el az ír szigetről a mérges kí�
gyókat. Ezt képletesen is vehetjük: Szent Patrik erős hite és 
bátorsága volt az a bot, amely a pogányság és a bűn kígyóit 
elűzte.

* * *

Bátor hitvallást és apostolkodást (ismerőseinek körében) 
tanuljatok Szent Patriktől, hogy ezzel segítsétek ti hazátokat 
is „a szentek országává” tenni.

Március 18.
SÁNDOR A KÍNPADON.

Alexandriának nagy hittanítója a harmadik században 
Sándor volt, a püspök. — Később, mint zarándok ment el a 
Szentföldre és Jeruzsálemben is a hitért küzdött. — Csodás 
bátorsága, tudása, szentsége — utol is érte a pogányok üldö�
zése. —- Mint vértanú halt meg Jézusért, kínpadon. — Szent 
Sándor példája előttünk ragyogjon!

* * *

Gyermeklelketeknek sok kis áldozata — mutassa, hogy 
ti is készek vagytok arra — Jézuskáért élni, meghalni is, ha 
kell — Jézuskát szolgálni buzgó szeretettel!

Március 19.
JÓZSEF, A JÓ ATYA.

Dávid király dicső sarja — Jézuska nevelő atyja. — A 
római rabigában sínylődött Izrael népe — azért a királyi sarj- 
nak egyszerű s szegény volt élte. — Mint gyermek és mint 
ifjú feltűnik már jámborsága — tiszta volt a teste, lelke, aki 
ismerte csodálta. — Szent fiúból szent férfi lett és az egyszerű



ácsmester — ismert volt mint igaz ember, körülvéve tiszte�
lettel. — Mivel hogy királyi sarj volt, törvény arra kötelezte 
— hogy a Dávid családjának másik sarját nőül vegye, — Szűz 
Máriát jelölte ki így a törvény, ám a Szent Szűz — így szólt: 
„Engem fogadalmam egyedül az Istenhez fűz — ezért nem 
lehetek asszony — szíved inkább mást válasszon." — Szent 
József, a szent férfiú, felel: „Én is azt keresem — az Űristen�
nek szolgálva, szűzi legyen az életem. — De a törvény az 
szent parancs, törvény szerint nőül veszlek — de valóban, 
Isten látja, én a férjed sohasem leszek. — Atyád helyett leszek 
atyád — aki eltart s vigyáz reád." — így lett József Máriának 
védője és eltartója — s midőn Jézuska anyjává tette őt az égi 
csoda, — Szent József a Jézuskának hű nevelőatyjává lett. — 
Neki szentelt minden munkát, szolgálatot, egész szívet. — 
Hogy Jézusért mit tett József a hittanból jól tudjátok — Jé �
zus s a Szent Szűz karjában hagyta el ezt a világot. — Véd�
sz ént je a jó halálnak, a munkának, az apáknak — szegények�
nek, szüzességnek, a családnak és Egyháznak.

* * *

Tiszteljétek Szent Józsefet, imában gyakran kérjétek, — 
főleg a család ügyeit bízzátok rá s a szegénynek — adjatok 
az ő nevében, —-- hogy Jézustól ő is kérjen — nektek égi se�
gítséget!

Március 20.
MÓR, MAGYAR GRÓF.

A híres Csáky grófok családjának fia, a XIII. században, 
ötéves korában elvesztette édesanyját. Attól kezdve a Szent 
Szüzet tartotta egyetlen édesanyjának. Ezért is lett belőle 
szent gyermek és később szent ifjú, szent férfi, aki a Domon�
kos-rendbe lépett. Szigorú vezeklő volt a szerzetben, kemé�
nyen bőjtölt, hogy a sokaktól megbántott édes Jézust így en�
gesztelje. Végtelenül szerette a szegényeket, egyszerű ételé�
nek nagy részét is nekik adta. Különös gondja és öröme volt 
az örökmécses gondozása.

* * *

A sok szájhősködésnél mennyivel többet használ a ha�
zának, ha egy szent ember vezekel nemzete bűneiért! Ne a 
szájatokkal legyetek hazafiak, az nem ér semmit, hanem 
imádkozzatok és engeszteljetek a hazáért.





BENEDEK JELSZAVA.

Ki ne ismerné a csinos egyenruhás kis „bencés diáko�
kat”, akik annyit köszönnek a Szent Benedek-rendi szerze�
tesek önfeláldozó nevelésének. Minden jót, amit ezek a kis�
fiúk nevelőiktől kapnak, nagy Szent Benedeknek köszönhe�
tik, aki megalapította szerzetét.

Előkelő olasz gyerek volt, de neki nem kellett rang és 
vagyon, elvonult remetének, hogy csak az édes Jézust szol�
gálja. Remetetársainak szabályokat írt, tanított, imádkozott, 
térített. Montekasszinó hegyén (Olaszországban) a VI. szá�
zadban Apolló pogány isten oltára állott. Benedek nagy bátran 
lerombolta, Krisztus templomát emelte helyére és itt alapí�
totta meg az első benedekrendi kolostort. Arról a hegyről, 
ahol azelőtt a pogányok áldoztak, terjedt el szerte a világon 
Szent Benedek krisztusi munkáinak óriási eredménye. Jel�
szava volt: „pax”, ami magyarul: béke. Mert Krisztus békéjét 
hirdette a szíveknek, családoknak, az egész világnak.

* * *

Legyen a ti jelszavatok is ezí Szeressétek a békét, ne ve�
szekedjetek, legyetek engedékenyek, békítsétek ki a vesze- 
kedőket és imádkozzatok, hogy Krisztus békéjét élvezze az 
egész világ.

Március 22.
KATALIN ÉS ÉDESANYJA.

Svédországban a tizennegyedik században az özvegyen 
maradt Szent Brigitta főúri asszony, miután egyetlen leányát 
Katalint férjhezadta, zárdát alapított. Katalin korán özvegy�
ségre jutott. Az egészen ifjú özvegy erre otthagyta a világot 
és édesanyjához ment. Élete végéig anyja mellett maradt, se�
gített neki szent munkájában, szolgálta, követte példáját az 
életszentségben. A szerzetesi életet az édesanyja iránti szere�
tettel csodálatos szépen forrasztotta össze. Anyja halála után 
is a zárdában maradt és folytatta azt a szent munkát, amit 
édesanyja kezdett.

* * *

Svéd Szent Katalin példája buzdítson arra, hogy min�
denben odaadóan segítsünk édesanyánknak!



OTTÓ REMETE.

Tizenkettedik században élt egy olasz remete,
Egy mondatban elmondható Szent Ottónak élete:
„,A világ minden örömét Jézusért feláldozta,
Mint remete vezekelve, tanítva, imádkozva."
Egy mondat és mily sokat mond — mert nem a sok tett fontos, 
Hanem, hogy az Űr Jézusért, ki mily áldozatot hoz.

* * *

Tanuld meg az áldozatot, ami nehéz is, tedd meg,
Buzdítson rá az igazi Isten — s emberszeretet!

Március 24.
GÁBRIEL, ISTEN HÍRNÖKE.

Isten angyalai közül Gábrielt (magyarosan Gábor) úgy 
ismerjük, mint az Isten hírnökét. Három fontos megjelenését 
tudjuk a Szentírásból. 1. Megjelent az ószövetségben Dániel�
nek, amikor fogságban volt s kijelentette neki a Messiás el�
jövetelének idejét. 2. ö  jelent meg Zakariásnak s hírül vitte, 
hogy fia születik, aki előkészíti a Megváltó útját. 3. A Szűz�
anyát ő köszöntötte s megvitte az örömhírt, hogy ö  a Meg�
váltó anyja. Midőn azt imádkozzuk: „Az Űr angyala köszönté" 
— Gábriel angyalról szólunk.

* * *

Gábriel angyal az Isten hírnöke. Imádkozzunk hozzá, 
súgja meg, a mi lelkűnknek is Isten akaratát, hogy tudjuk is 
azt követni.

Március 25.
IRÉN, MAGYAR PÜSPÖK.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe e nap, amiről már�
cius bevezetésben már írtunk. A szent pedig, akinek emléke 
van, Szent Irén. Hazánk földjének, az ősrégi Pannóniának 
szentje volt Szent Ireneusz. (Ireneusz férfinév, de magyaros 
fordítását, Irént, női névnek használják nálunk.) A mai Sze- 
rémségnek volt szentéletű püspöke és a IV. század keresztény- 
üldözése alatt halt vértanúhalált. A Száva hídján fejezték le 
s onnan dobták a folyóba. Utolsó szavaival népének hitéért 
imádkozott.

*  *  *



Te is légy kis apostola a magyar hazának azáltal, hogy 
a Jézus Szíve és a Szűzanya-tiszteletet terjeszted. Mindennap 
imádkozz azért, hogy hazád legyen méltóbb Mária országa s 
felajánlja magát Jézus Szívének is.

Március 26.
VAZUL ÉS A MAJOM.

Szent Vazul konstantinápolyi remetéhez (a X. század�
ban) két nő jött imáit kérni. Az egyiken rendes világi ruha 
volt, a másik a vezeklők ruháját hordta. Ám Vazult nem lehe�
tett becsapni! A világi ruhást megáldotta s imáit ígérte neki, 
de a másikhoz fenyegető hangon szólt:

— Miért kérsz imát, amikor a lelkedet eladtad az ör�
dögnek? Csak a világot csalod ezzel a szent ruhával! Látom 
válladon az ördögöt, kis majom alakjában, anyjának hív té�
ged és te őt fiamnak mondod, mert a gyalázatos bűn összeköt 
titeket!

* * *

Szent Vazul látomása intő példa nektek is! Nem ül a ti 
szivetekben is a csúf kis majom, az ördög? Talán külsőleg 
hordjátok Jézus Szive és a Szűzanya jelvényét, de az ördög 
ott v a n ...?  Vizsgáljátok meg telketeket! Istent nem lehet 
külsőséggel becsapni, ha már a szentjei is nem egyszer a szi�
vekbe láttak, annál inkább lát és tud mindent az Isten!

Március 27.
JÁNOS ÉS JÁNOS.

Két János esik e napra. Egyik Damaszkus tudósa,
Pap a nyolcadik században, vad pogány nép tanítója. 
Másik negyedik században egyiptomi kis ácslegény,
Remete lett s feltűnt benne az engedelmesség erény.
Mily különbség: egyik tudós, másik egyszerű egészen,
De egyben mégis hasonlók: szeretetben és szentségben!

* * *

Damaszkusi és Remete Szent Jánosnak példák arra: 
Mindenkiből lehet nagy szent -— legyen bármiféle fajta, 
Csak az Űr Jézust szeresse és mindig a jót akarja!



JÁNOS BARÁT ÉS HADVEZÉR.

Ahányszor megszólal a déli harangszó, a keresztes ha�
dak győzelmét hirdeti a mohamedán törökök fölött. Ezt a ke�
resztes hadat nálunk a XV. században Kapisztrán János fe- 
rencrendi barát toborozta, vezette, lelkesítette Hunyadi János 
mellett. Szentéletű, vezeklő szerzetes barát, hittérítő és ke�
resztes hadvezér volt egyszemélyben.

Kapisztrán Szent János Olaszországból jött hozzánk. 
Ifjú éveiben világi ember, kormányzó volt. Amikor be akart 
lépni a szerzetbe, ezt a kemény feltételt kapta:

— Tégy fel papírföveget, arra írd fel bűneidet, amelye�
ket világi életedben elkövettél és így, szamárháton menj át a 
városon, ahol kormányzó voltál.

Ügye, mily szörnyű megszégyenítés? De János elviselte, 
csakhogy befogadják Krisztus szegény szolgái közé. Ezt tette 
a nagy hős és hadvezér!

*  $  sje

Bátorságod azzal mutasd ki, hogy hibáidat hősiesen valld 
be és szívesen, duzzogás nélkül viseld el a büntetést!

Március 29.
AUGUSZTA ÉS A PERZSA TESTVÉRPÁR.

Perzsiábán is üldözték a IV. században a kereszténye�
ket. Különösen sokat szenvedett a hős testvérpár: Jónás és 
Barikiz. Tövises vesszővel végig ostorozták őket, karjukat 
sütögették, forró ólmot öntöttek fülükbe, szemükbe. Majd Jó�
nást megcsonkították, megnyúzták és végül is forró szurokba 
tették, ahol a szent vértanú meghalt. Testvérét összeszurkál�
ták, összeégették, majd a csontjaikat törték szét, míg belehalt. 
A két testvér váltig kitartott, dicsőítette Istent és egymást 
lelkesítette.

Ugyanebben az évszázadban halt vértanúhalált a római 
birodalomban Szent Auguszta, akit saját atyja ölt meg po�
gány dühében, mert keresztény lett.

*  *  *

íme két példa. Az egyikben látjuk, hogy a jó családtagok 
egymást buzdítják a jóra, a másiknál a jót a saját csa�
ládja akarta rosszra csábítani, de nem sikerült, mert inkább a



halált választotta. Kövessétek a családban a jól példát s test�
vérek buzdítsátok egymást a jóra. Viszont, ha a családból va �
laki rosszat tanácsolna vagy parancsolna, akkor hősiesen el�
lene kell állni. Mert inkább kell engedelmeskedni Istennek, 
mint az embereknek, még ha hozzátartozóink is.

Március 30.
JÁNOS NÉMASÁGA.

A Szentföldön élt vezekelve a VII. században János re�
mete. Oktatta a híveket, de egyszer csak elhallgatott.

— Megnémult a mesterünk! — terjedt el róla a hír, mi�
után egy évig hallgatott. De egy év után ismét megszólalt.

— Nem voltam néma — szabadkozott szerényen, ne 
hogy azt higyjék róla, hogy csoda történt vele. — Magamat 
büntettem egy évi hallgatással, mert hallottam, hogy azt 
mondták rólam, sokat fecsegek.

Hosszú hallgatása alatt írta meg az „Égi Lajtorja" című 
oktató szent könyvét arról, hogyan éljünk, hogy az Égbe jus�
sunk. Ezért nevezzük Lajtorjás Szent Jánosnak.

*  *  *

Csak rágalom volt az, hogy a Szent János fecsegett, de 
ő mégis elfogatta, sőt büntette magát érte. Hej, a ti nyelvetek 
mennyit pereg, sokszor rosszat is beszélve! Midőn szívesen 
fecsegnétek, amikor nem szabad, Jézuska kedvéért tartsátok 
be a hallgatást pontosan. És hallgassatok némelykor szerétéi�
ből is, pl. amikor tudjátok, hogy az otthoniakat zavarja a 
fecsegés.

Március 31.
ÁKOS ÉS A JÓSZÁNDÉK.

Szent Ákos kisázsiai püspök volt a III. században. Az 
üldözések alatt a pogány helytartó hivatta. Ákos nemcsak, 
hogy bátran megvallotta hitét, hanem csodás okossággal ok�
tatta ki a helytartót a keresztény hitre. Amikor keresztény 
hívei neveit kérték tőle, nem adta ki őket, hanem maga vál�
lalt mindent, szólván:

— Itt állok én az ítélet előtt, minek kérdezed a többiek 
nevét?

Fel akarta áldozni magát híveiért, ez volt a szándéka. 
De a hősies szándék nem sikerült, a császárt annyira meglep�



ték Ákos tudós szavai, hogy szabadon engedte és a szent 
püspök folytatta hittérítő munkáját.

* * *

Szent Ákos nem halt vértanúhalált és az Egyház mégis 
a  vértanuk közt tiszteli, mert a szándéka meg volt rá. íme, 
milyen fontos a jó szándék! Minden nap a reggeli imában in�
dítsátok fel a jószándékot. „Jézuskám mindent Érted teszek, 
inkább meghalok, mintsem, hogy tőled elszakadjak!"



Á prilis hó.
Április szép tavasz, nagyböjt még elején,

De a másik fele már husvétot hozza. 

Nagyböjtben a napi erénygyakorlatot 

Végezd Jézuskáért, készülj nagy napokra,

A Nagy hét hozza el e nagy, szent napokat: 

Nagypéntek az évnek leggyászosabb napja. 

Jézus a keresztfán . . .  a mi bűneinkért. . . 

Kereszt alatt pedig a Fájdalmas Anya . . .  

Bűnbánat, jó gyónás, és önmegtagadások 

Szenteljék meg néked az egész nagyhetet! 

És húsvétkor örvendj boldog, tiszta szívvel, 

Feltámadt Jézusnak ajánlj jótetteket.

Az apostolkodást folytasd e hóban is,

Még tart a húsvéti áldozás ideje!

Szülő, testvér, rokon, cseléd, munkás és más, 

Apostolkodj gyermek — hogy jól elvégezze!



HUGÓ ÉS A KÁROMKODÁS.

Hugó a tizenkettedik század szent francia püspöke, 
katonacsaládból származott. Ifjú korában sokat forgott kato�
nák közt, talán sok káromkodást is hallott, mert az ördög 
folyton erre kisértette: káromló gondolatokat és szavakat 
suttogott leikébe.

— Minél jobban csábít káromlásra az ördög, annál job�
ban dicsőítem én Istent! — gondolta a szent ifjú és pap lett.

Papsága és püspöksége alatt szentül élt, vagyonát a sze�
gényekre költötte, Istent dicsőítette minden szava, egész 
élete, pedig a sátán állandóan kisértette a káromlásra.

* # *

íme, Isten nagy szentje lett az, akit egész életén át 
kisértett a sátán. Szent Hugó ezzel példát ad arra, hogy hősi�
esen és kitartással küzdjünk minden kisértés ellen és legyen 
külön jó feltételetek: küzdeni a káromkodás ellen!

Április 2.
FERENC, A GYERMEKREMETE.

Kisfiúcska volt Ferenc — olasz gyermek Paula város�
ból — amikor már lelkesült Jézuskáért és a szegénységért. 
Még túlzásba is ment, pl. amikor egy főpap díszes kíséretét 
látta, a főpap elé állt és így szólt:

— Az Ür Jézus nem járt ilyen díszes kísérettel, hanem 
egészen szegényen!

A jó főpap nem haragudott meg, hanem kioktatta, hogy 
ez a dísz nem neki szól, hanem az Ür Jézus Egyházának A kis 
Ferenc azonban továbbra is csak a szegénységre vágyott, 
jámbor szüleinek engedelmével már remete lett. íme, keresz�
telő Szent János óta az első gyermekremete, akiről tudunk!

Később szerzetet alapított, akik külön fogadalmat tet�
tek még a szigorú böjtre is. A szegénységért rajongott mind�
végig, mert a Jézuska is szegény volt. A XVI. század elején 
fejezte be a szent szegénységnek szentelt életét Paulai Szent 
Ferenc.

* * *

Lám, már gyermekkorában is lehet szent valaki! A sze�
génység szeretetében ti legalább annyiban kövessétek, hogy 
nem vágytok többre, mint amit kaptok — nem zúgolódtok, 
ha nem jut valamire és jó szüléiteket nem terhelitek kérések-



kel. Bízzátok rájuk, hogy azt vegyék meg nektek, amit jónak 
látnak és amire telik.

Április 3.
IRÉNÉ ÉS TESTVÉREI.

Pogány család három lánya, negyedik században éltek, 
Környezetük csupa pogány, de ők titkon keresztények.
A szentírást rejtegetik és olvassák nagy titokban,
Ámde soká nem tarthatott és a titok ím kirobban.
Elfogják a testvéreket, vallatják: „Az írás honnan?
Kik adták, kik kereszteltek? Kikkel voltatok titokban?”
A három hős testvér hallgat — nem árulnak el egyet se,
Ha szólnak, Krisztust dicsérik, készen a szenvedésekre. 
Máglyán égették el őket, vértanúk igaz Istenért:
Szent Iréné, Szent Agapé, Szent Kiána három testvér.

* * ¡i

Tanulság: tartsatok össze minden jóban jó testvérek, 
Buzgóságban és erényben egymást híven segítsétek!

Április 4.
IZIDOR A KÚT MELLETT.

A hatodik század egyik spanyol kolostorában csüggedt 
kisfiú állt a kút mellett. Izidor volt a kolostorba tanulásra 
beadott gyerek neve. És amint ott búslakodott, azt gondolta:

— Hiába tanulok, nem értem a nehéz könyveket, semmi 
sem lesz belőlem.

Ahogy ott bánatában nézdegél, észreveszi, hogy a 
vödörhúzó kötél mellett a kőben mély lyuk van.

— Mitől van ez? — kérdezte az arramenő vízhordó 
asszonyt.

— A kötél vájta ki a sok odadörgölésben.
És a kis Izidor leikében fény gyulladt:
— íme, ha a kötél a kemény kőbe ilyen mély lyukat 

vág évek folyamán, akkor a nehéz tudományok egyszer csak 
belevésődnek az én eszembe is!

Üjult buzgalommal fogott neki és később híres tudós 
érsek lett belőle. Életszentsége olyan nagy volt, hogy még 
életében csodák történtek imájára, tudós tanításai pedig 
világhírűek.

* * *

Szent Izidor példája int: türelem, szorgalom, kitartás a 
tanulásban! A kitartás eredményre visz!



JULIANA ÉS A HOLD.

Tizenharmadik századnak szent életű apácája, 
Életszentségét ismerte s csodálta a német zárda.
Jézus Oltáriszentségben vonzotta a szívét nagyon,
És ím, csodás látomása lett egy imádságos napon.
Látta a szép tele holdat ragyogó ezüstös fényében,
De egy cikkelye fekete, mintha folt takarná éppen.
Hogy az Ür megmagyarázza, a szent imádságban esdi 
S a látomás jelentését Jézus magyarázza neki:
„E folt egy hiányzó ünnep az Egyháznak szent évében, 
Mert az Oltáriszentségnek nincs ünnepe emlékképen“. 
Ugyanis akkor még nem volt a szép „Űrnapja" ünnepe, 
De az Egyház megértette e látomást s elrendelte.

* * *

Azóta van Űrnap ünnep. Szent Juliána példája 
Int, hogy az Oltáriszentség látogatásodat várja,
Gyakran térj be a templomba, rövid Szentségimádásra!

Április 6.
MÁRK ÉS A VAK HIÉNAKÖLYÖK.

A negyedik században Alexandria egyik sivatagában élt 
Márk remete. Ahogy imádkozik, egy hiéna surran feléje s mint 
a cicamamák szokták, szájában hozta kölykét. A hívek doron�
gokat akartak ragadni, de a szeretet szentje leintette őket:

— Még az állatot sem szabad bántani, ha nem bánt 
minket!

Szeretettel fordult a fenevadhoz, az pedig lábai elé tette 
teljesen vak kölykét s kérőén nézett a remetére. Szent Márk 
lehajolt a vak állatkához és fohászkodott:

— Istenem, gyógyítsd meg, hogy a csoda téged dicsőítsen! 
Abban a pillanatban meggyógyult a kis hiéna, anyja

gyorsan elcipelte, de csakhamar visszatért. Állatbőrt hozott 
szájában és a szent lábai elé tette — íme, ez volt az állat hálája.

* * *

A szent ember mindenkihez jó, még a fenevadakhoz is! 
Tanuljatok jóságot Szent Márktól, legyetek elsősorban jók az 
emberekhez, — de még az állatokhoz is, sohasem bántsátok, 
kínozzátok!



JÓZSEF ALMÁT AD JÉZUSKÁNAK.

Köln (Németország) templomába nap-nap után betért egy 
toprongyos didergő fiúcska, a kis Hermán. Egyszerűen a Szűz 
Mária oltárához ment és felnézett a Mária szobor karján ülő 
Jézuskára.

— Jézuska, nagyon fázom és éhes vagyok, mert csak 
szárazkenyeret ettem. De nem bánom, legalább Hozzád hason�
lítok, hiszen Te is szegény gyermek voltál!

Amint kitavaszodott, mindig virágot hoiott és a Szűz- 
anyának adta:

— Tessék, Égi Anyám!
Egyszer ragyogó arccal jött; valakitől gyönyörű piros 

almát kapott. De a kis éhező bele sem kóstolt, letérdelt rendes 
helyére és felnyujtotta a szoborhoz:

— Jézuska, neked hoztam!
Ekkor történt a csoda a gyerekkel. A szobor megeleve�

nedett, Szűz Mária mosolygott, lenyúlt az almért és elvette.
Ebből a szent gyermekből szentéletű szerzetes lett a pre�

montrei rendben, József néven a tizenharmadik században. 
Ma már mint boldog Hermán Józsefet tiszteljük a megdicsőül- 
tek közt.

* * *

Tanítsa példája a jómódút arra, hogy adjon a szegény�
nek, mert azt Jézuskának adja, mint a kis Hermán. A szegény 
pedig zúgolódás nélkül tűrjön és gondolja a kis Hermannal: 
„így hasonlítsak Jézuskához!''

Április 8.
JÜLIA BÉNASÁGA.

A múlt században élt Billart Mária, zárdaalapító francia 
apáca. — Jézus Szent Szívéért sokat akart tenni, az apostol�
kodás volt a szíve vágya. — Ám súlyos bénaság az ágyhoz 
szegezte, — tehetetlen bénán, már húsz esztendeje. — Szíve�
sen szenvedett, azon bánkódott csak, — hogy annyi a munka 
és ő nem dolgozhat. — Jézus Szent Szívéhez kilencedet vé�
gez, — Szent Szív péntekén jár, mint az egészséges!

sj; ♦ :{e

Boldog Júliának példája, intelme — buzdítson a Jézus 
Szíve tiszteletre. — Jézus Szíve gyermek a kis szívgárdista — 
légy a Szívgárdának buzgó lánya, fia!
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KRESCENCIA FESZÜLETE.

A tizennyolcadik században egy német zárdában élt Kres- 
cencia apáca, akinek szent élete csodálatba ejtette a többit. 
A szent apáca órákat imádkozott cellájában a feszület előtt. 
De a főnöknő próbára tette. Elvitette a feszületet a szent apá�
cától s titkos helyre zárta el. Akkor felkereste Krescenciát:

— Mi hiányzik a celládból?
— Semmi! — felelt csodálkozva a szent és a főnöknő 

látta a csodát — ott volt a feszület! Magától ment vissza ahhoz, 
aki oly sokat imádkozott előtte.

(E napon van Szent Dömötör névnapja is. Csak annyit 
tudunk róla, hogy római vértanú volt a III. század végén.)

* * *

Becsüld nagyra a feszületet s általában a szent helyeket, 
ahol imádkozni lehet. Imádságod legyen buzgó, hogy a Jézuska 
veled is szívesen legyen — mint amilyen szívesen volt Kres- 
cenciával.

Április 10.
MEHTILD ÉS A SUGARAK.

Mehtild német apáca volt a tizenegyedik században. 
Akkor még nem ismerték a Jézus Szíve tiszteletet, úgy, mint 
ahogy mi tanultuk; ő sokkal korábban élt Alucoque Szent 
Margitnál. De Mehtild már akkor is éppúgy tisztelte, engesz�
telte a megbántott édes Jézus fájó Szívét.

Isten szeretete mellett rendkívüli volt az emberek iránti 
szeretete is. Sok jót tett és sokat imádkozott mindenkiért, akit 
ismert. Egyszer is épp így imádkozott, amikor látomása volt. 
Látta azokat, akikért könyörgött és mindegyikre, az imája nyo�
mán, fénysugár szállott.

*  *  *

Gyermekem, szeretnéd, úgy-e, hogy hozzátartozóid, szü�
leid, testvéreid, — rokonaid, — barátaid a boldogság fény�
sugaraiban éljenek? De akkor imádkoznod is kell értük! Imád�
kozz hozzátartozóidért, a családtagokért — egy nap se múljék 
el enélkül! Ezt tanuld meg Szent Mehtildtől.



LEÓ, AZ OROSZLÁN PÁPA.

Az ötödik században éppúgy volt, mint most. Kétféle baj 
fenyegette az Egyházat. Pogány barbárság az egyik oldalon 
(mint most az istentagadók), és hamis vallás, eretnekség (mint 
most is a hamis kereszténységet hirdetők) a másik oldalon. 
Ez ellen a két baj ellen küzdött akkor óriási tudásával és 
oroszlán bátorságával Nagy Szent László pápa. Ráillett a neve, 
mert „leo" latin szó, magyarul oroszlánt jelent.

A történelemből tudjátok, hogy ő volt a hős pápa, aki a 
a keresztény világot pusztító Attila elé ment csak néhány 
emberével s szavára a vad pogány visszafordult.

* * *
Tanuljatok bátorságot Szent Leó pápától! Mi is legyünk 

oroszlánszívű hősök a hit megvallásában, megvédésében, 
apostolkodásban.

Április 12.
GYULA, A NYÁJ VÉDŐJE.

Egy Árius nevű tévtanító akarta elcsábítani a híveket a 
negyedik században és Gyula pápa volt az, aki védte a hamis 
tanoktól híveit, mint jó pásztor a nyájat a farkastól. Szent 
Gyula állt szembe a viharral, élete kockáztatásával is meg�
védte az igaz hitet.

*  *  *

Ehhez nemcsak bátorság és szentség, hanem tudás is 
kellett! Fontos, hogy jól ismerjük szent hitünket. Ígérjétek meg, 
hogy a hittant mindig egyesre tanuljátok meg és ha majd ki�
maradtok az iskolából, akkor is ismétlitek, hogy semmit el ne 
feledjetek belőle.

Április 13.
IDA ÉS A SUKETNÉMA.

A híres kereszteslovag: Bouillon Gottfried ismeretes. — 
S vájjon kinek köszönhette, hogy a keresztnek hőse lett? — 
Isten után jó anyjának, aki jámborul nevelte, — Ida volt e 
szentéletű édesanyának a neve. — Szent Ida a gazdag grófnő 
szerette a szegényeket, — egy süketnéma kislánykát látott 
egyszer, hogy didereg. — Köpenyege alá vette s ím szívéből 
meleg áradt, — ez a meleg lett forrása a nagy isteni csodá�
nak. — Szólni kezd a kislány és hall; „meggyógyultam!" kia�
bálja — a nép a templomba tódul, a csodáért Istent áldva.
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Füled hallja Isten szavát s dicsérje Istent a nyelved! — 
így lesz, hogy ha szíved fűti az igaz Isten-szeretet. — Hogy 
Isten súgását meghalld s tudd Istent méltón dicsérni —- kérdd 
Szent Ida párfogását. Ki jót hall s szól, jól fog élni!

Április 14.
TIBOR VIRÁGAI.

A harmadik században élt Tiborcius (magyarul Tibor) 
előkelő római ifjú és ismerte Szent Cecíliát, a buzgó keresz�
tény leányt. Egyszer Tiborhoz jött fivére és így szólt:

— Cecília meggyőzött az igaz hitről, megkeresztelkedtem 
s íme angyalt láttam, aki ezt a fehér és piros virágból font 
koszorút adta nekem!

Tibor, a pogány, érezte az illatot, ám nem látott még 
virágokat. De rögtön megsejtette, hogy miért, mert még lelki�
leg vak, pogány, ö  is megkeresztelkedett.

Meg is kapta a virágokat. A fehér virágban a megtisztí�
tott lelket és a pirosban a vértanuság dicsőségét, mert a ke�
resztényüldözések alatt Szent Cecíliával és fivérével együtt 
vértanúhalált halt.

* * *

Szent Tibor követte a jó példát és szent lett. Ha jó pél�
dát láttok, nem elég azt dicsérni, hanem követni is kell!

Április 15.
PÉTER MEGBOKROSODOTT LOVA.

Domonkosrendi szerzetes, hős katona s hadvezér — tizen�
harmadik században háborús világban él. — Nemes spanyol 
ifjú volt, lovagjátékok vitéze — egyszer is épp pompás lován 
már majdnem a célhoz ér be. — Dicsőítik, de cél előtt ágas�
kodik Péter lova — és nemes Gonzalesz vitézt le a pocsolyába 
dobja. — Akik előbb még dicsérték, most rajta nagyot nevet�
nek — s Péter látja, mily változók a dicsőség és emberek! — 
Csak a jó Isten mindig hű s szeret, akármi is érhet, —• mért 
szolgáljon a világnak s mért ne inkább az Istenének? — Ezt be�
látva lett szerzetes s keresztény seregek hőse — és emellett 
hitetlenek és bűnösök térítője.

*  *  *

Gonzalesz Szent Péter arra ad intelmet — hiúságok 
helyett az Istent szeressed. — Ne várj dicséretre, a jót ne 
hencegd el, — Isten lát s jutalmaz, mindig érd be ezzel!



LIDVINA BETEGSÉGE,

Szép, fiatal hollandus leányka, Lidvina, vígan korcsolyá�
zott. Egy fordulat — elesik — és egész életére nyomorék lesz. 
A kislány tehetetlenül fekszik éveken át, borzasztóan szenved, 
félig megvakul. Eleinte kétségbeesetten panaszkodik, de egy�
szerre megnyugszik. Most már derűsen mondja:

— Sokat gondolkoztam az Ür Jézus szenvedésén. Ö töb�
bet szenvedett, mint én, akkor nekem is el kell viselnem a 
szenvedést panasz nélkül, hisz neki ajánlom fel.

Harmincnyolc évig feküdt; szülei, testvérei elhaltak, 
nyomorúság vette körül. De Lidvina már nem bánta, mert min�
den szenvedést felajánlott azokért, akikért imádkozott s így 
legalább sok kincse volt felajánlásra.

*  *  *

Szent Lidvinának a XV. század nagy szenvedőjének pél�
dája tanítson arra, hogy ha fáj valami, akár szívünknek, akár 
testünknek, Jézuska kedvéért viseljük türelemmel s ajánljuk 
fel szenvedéseinket azokért, akikért imádkozni szoktunk.

Április 17.
ISTVÁN MUNKASZERETETE.

Harding Szent István angol születésű volt, de Francia- 
országban lépett be a cisztercita szerzetes rendbe, a tizenket�
tedik században. Szent élete és sok imája mellett különösen 
szerette a munkát. Mint főpap is, ha a zárdacsengő megszó�
lalt, abbahagyta tudós munkáját; ásót, kapát vett és a kertbe 
ment dolgozni. Amíg ő dolgozott, azalatt az egyszerű szerze�
testestvéreket imádkozni küldte, hogy nekik is legyen elég 
idejük az imádságra.

*  *  *

A kézimunkát, a durva munkát is végezd szívesen! Vál�
lald el a Jézuska iránti szeretetből, ha nem is parancsolják. 
Végezz el a cseléd, az inas helyett valamit, hogy annak ideje 
jusson a szentmisére, gyónásra, áldozásra.

Április 18.
HERLUKA HÁROM INTÉST KAP.

Szép, fiatal svájci leány volt a tizenharmadik században. 
Vallásosan nevelték, de ő bizony inkább a mulatságra, öltöz�
ködésre gondolt csak. Ekkor hirtelen megbetegedett.



— Ez az Isten intelme volt -— jutott eszébe s megfogadta, 
hogy megjavul, ha meggyógyul.

Fel is épült, de ígéretét nem tartotta meg. Erre másodszor 
még súlyosabb betegségbe esett.

— Űjra int az Űr! — rémült meg és ismét minden jót 
ígért, de megint megszegte ígéretét, amikor felépült.

A harmadik intelem már kemény volt: megvakult! Most 
belátta bűneit, fogadkozott és csodásán meggyógyult. De erre 
már meg is tartotta ígéretét, magányba vonult, lemondott min�
denről s csak a jótetteknek, imának, bűnbánatnak élt.

* * *

Szent Herluka példája intsen arra, hogy ami jót ígérünk, 
azt meg is tartsuk, nehogy keményen büntesse meg az Isten 
szószegésünket.

Április 19.
EMMA PÉNZE.

Emma jámbor angol grófnő elég korán maradt özvegy,
Volt birtoka, gazdagsága, önmagára sokat költhet.
De nem! Egész szegényen él; a sok pénzét hová adja? 
Szegényházak és templomok több helyen épülnek rajta.
Ö tudta, hogy amit adunk a templomnak és szegénynek, 
Azt az Űr Jézusnak adjuk; ilyen élet a szent élet!

* * $

Szent Emma buzdítson arra: a templomnak és szegénynek 
Te is mindig szívesen adj, Ebből égi kincs lesz néked.

Április 20.
ZITA, A KIS CSELÉD.

Szegény kis olasz cselédleányka volt Zita, a XIII. század�
ban. Előkelő úri családnál szolgált, ahol bizony nemcsak a 
munka volt sok, de az elviselni való is. Az uraságék sokszor 
voltak türelmetlenek, kikapott ok nélkül, a gyermekek húzták 
erre-arra, a többi cseléd csúfolta a jámbor leánykát. De Zita 
jó maradt, becsületes, hűséges. Soha nem panaszkodott, min�
den munkáját elsőrangúan végezte, gazdáit olyan szeretettel 
szolgálta, mintha szülei lennének. Később csúfolkodó cseléd�
társait is megtérítette szeretetével. Vallásossága átragadt az 
egész háznépre, a kis cseléd valóságos apostola lett a háznak. 
Hogy ezzel az önfeláldozó kötelességteljesítő cselédmunkával 
szent lett, Isten csodával mutatta meg. Egyszer szegény vándor 
kért alamizsnát Zitától. Nem volt épp semmije, — mert amit



megtakarított, már kiosztotta a szegényeknek —, hogy pedig 
a gazdáéból adjon, azt nem engedte a becsületessége.

— Nincs semmim, de legalább hozok vizet neked, jól esik 
ebben a hőségben — szólt szeretettel s máris szaladt a kútra 
friss vízért. A koldus elvette és -— íme — víz helyett bort talált 
az ivóedényben! Szent Zita életszentségének híre messze el�
jutott. Az Egyház később szentté avatta.

*  *  *

Becsüld meg a cselédeket tisztelettel szeretettel bánj 
velük, mert íme, látod, a legegyszerűbb cselédleányban is ott 
él a lélek, amely akár szentté is lehet! Ha pedig magad vagy 
szegény és másokat kell szolgálnod, olyan szeretettel, hűség�
gel, pontos kötelességteljesítéssel tedd, mint Szent Zita.

Április 21.
SIMON ÉS SZÁZ TÁRSA.

Amikor a negyedik századbeli perzsa keresztényüldözés�
nél Simon püspököt vértanúhalálra ítélték, száz hívével együtt 
ő maradt utolsónak, hogy a többit biztassa. Ha látta, hogy 
némelyik remeg, odakiáltotta:

— Húnyd be szemed és pár pillanat múlva meglátod az 
örök világosságot!

Egy sem lett hűtlen és Szent Simon lett a 101-ik vértanú.

* * *

Gyermekem, ha nagyon nehezedre esik Jézuska kedvé�
ért valamit elviselni, megtenni, vagy valamiről lemondani, 
gondold te is ezt:

— Bátorság, csak pár perc és az örök boldogság ragyog
reám!

Mert ha még száz évig élnél is, a száz év is csak pár 
pillanat az örökkévalósághoz képest!

Április 22.
SÁNDOR ÉS PAJTÁSA.

A római birodalomban véres keresztényüldözés dúlt a 
II. században. Sándor még félig serdülő ifjú volt s testi-lelki 
jóbarátja, Epipodius, még fiatalabb. Megkeresztelkedtek és 
egymást erősítették a jóban. Amikor a kínpadra vitték őket, 
Sándornak végig kellett néznie barátja vértanúhalálát. Erre 
ő így kiáltott fel:



— Most már biztos, hogy ifjabtí barátom győzött és azr 
Égbe jutott, azért most már nyugodtan halok meg!

Keresztre feszítették, mint az édes Jézust

*  *  *

Mily szép Szent Sándor és barátjának példája! A szent�
ségben segítik egymást, aggódnak egymás lelki üdvéért. Válo�
gasd meg jól a barátaidat. Csak tisztalelkű, jó pajtásod legyen 
és igaz barátságotok abban álljon, hogy egymást a menny�
ország felé segítsétek. Főleg az idősebbek vigyázzanak fiata�
labb testvérükre, pajtásukra, hogy azok a jó úton marad�
janak.

Április 23.
BÉLA, MAGYAROK JÓTEVŐJE.

A történelemből ismeritek Szent Adalbert (magyarulr 
Béla) püspököt. Csehországból származott, nagy hittérítő 
püspök lett. ö  keresztelte meg Géza vezért és fiát, Vajkot, 
a későbbi Szent István királyunkat. Az ifjú Istvánt nevelte, 
vezérelte és apostolkodott a magyarok megtérítésén. Vértanú�
halált halt, több pogány orvul megtámadta és mindegyik bele�
döfte lándzsáját.

* * *
Buzgólkodj te is a pogányok megtéréséért. Imádkozz 

azért, gyüjts a misszióknak, adakozz is, ha módod van, hogy 
ezzel segítsd a pogány hittérítőknek szent munkáját.

Április 24.
GYÖRGY, A SÁRKANYÖLÖ.

Gyakran láthatjátok egy vitéznek képét,
Aki lándzsájával a sárkányt megölte.
Negyedik században Róma katonája, 
üldözések alatt kereszténység hőse.
Sárkány a pogányság s minden bűn jelképe.
Szent György ezek ellen küzdött olyan bátran. 
Vértanúhalált halt, hősök példaképe,
Anglia védszentje és égi vezére
Ma is minden hősnek, minden katonának!

* * *

Szent György példájára te is hősiesen
Küzdj minden kísértés, minden bűn s rossz elleni



MÁRK EVANGÉLISTA.

Tudjuk, hogy négy evangélista van, akik feljegyezték az 
édes Jézus életét, szavait, cselekedeteit. Ezek: Máté, Márk, 
Lukács, János. Szent Márk még nagyon fiatal volt, mikor az 
édes Jézus a földön járt, de azért a tömegben ott volt és hall�
gatta Öt. Később megkeresztelkedett és az apostolokhoz sze�
gődött. Szent Péter vette maga mellé. Márk tőle tudta mind�
azt, amit feljegyzett az evangéliumban. Az apostolokkal járt, 
tanított, térített és ő is vértanúhalált halt. Kötelet kötve nya�
kába addig hurcolták az utak kövein, míg kiadta lelkét.

Talán éppen azért, mert az utakon hurcolták keresztül, 
Szent Márk napján megy végig az utakon a búzaszentelő kör�
menet.

* * *

Amint Szent Márk az apostolok segítőtársa volt, úgy légy 
te is a papok kis segítőtársa. Szívesen segíts mindenben a tisz�
telendő uraknak és légy büszke rá, ha ezt megteheted.

Április 26.
JÁNOS, AZ ATYA ÉS PAJTÁS.

A múlt században értelmes kis olasz parasztfiú nyerte 
meg pajtásai szeretetét és csodálatát. Boscó Jánosnak hívták. 
Teheneket őrzött a rendkívül okos fiúcska. Emellett sokat dol�
gozott és nagyon ügyes is volt. Tornamutatványait ámulták, 
őt pedig szerették pajtásai, mert legjobb, legkedvesebb, leg- 
szívességesebb barát volt. Egy pap is figyelmes lett rá, kitanít�
tatta és papi iskolába adta,

A fiatal pap hamar megnyerte mindenkinek szeretetét és 
tiszteletét. A tisztelet jele volt, ha az olasz papot „dón" (úr)- 
nak szólították és így őt is mindenki úgy ismerte: Don Bosco. 
Mint pap sem feledkezett meg a kisfiúkról, akikkel olyan jól 
tudott pajtáskodni. Maga köré gyűjtötte a legszegényebbeket 
és legelhagyatottabbakat; tanította őket, játszott velük. Való�
ban atyjuk és pajtásuk volt egyben, összekoldulta a pénzt, 
hogy intézetet állíthasson nekik; ott édesanyja főzött, Don 
Bosco pedig még a konyhán is segített, csakhogy eltarthassa 
szeretett fiacskáit. Később társakat gyűjtött maga köré és meg�
alapította a Szalézi Szent Ferenc tiszteletére szaléziánusnák 
nevezett fiúnevelő férfiszerzetet. Ma is virágzik ez a rend; a 
szaléziánus papok sok helyen -— hazánkban is — „atyái és 
pajtásai" a szegény, elhagyott fiúknak.



Don Bosco Szent János példája tanítson titeket is szere�
tetteljes, szívességre kész, kedves viselkedésre és segítsétek 
a nálatoknál szegényebb, vagy gyengébb, vagy tudatlanabb 
pajtásokat.

Április 27.
PÉTER ÉS KATEKIZMUSA.

Kaniziusz Péter épp akkor született, mikor Luther Már�
ton Egyház ellen támadt. — A tizenhatodik század nagy 
csapása, Luther kettétépte az egységes nyájat. — A protestan�
tizmus nagy veszélye ellen az Egyházat sok nagy és szent 
bajnok védte. — Elsők között látjuk Kanéziusz Pétert: tanár, 
tudós, író, szónok s szent az élte. — Előkelő otthont elhagyva 
lépett be jezsuita rendbe: Jézustársaságba — protestánsok 
ellen ö lett az Egyházban Krisztus igaz hitét világító fáklya. 
— Első katekizmust ő írta meg nekünk, hogy az igaz hitet lel�
kűnkbe bevésse — a hitoktatóknak s hittant tanulóknak égi 
védőszentje, földi mintaképe.

* * *

Szent Péter, tanítónk, Isten dicső szentje a kis katekiz�
must kezeidbe adja — tanuld meg és szeresd s légy te is min�
dig kész a szent igaz hitért apostoli harcra. — Hamis tanítókra 
ne hallgass s épp ezért olvasmányaidra kérj tanácsot, gyer�
mek — csak olyan újságot s könyvet végy kezedbe, melyet 
katolikus pap tanácsol neked!

Április 28.
TEODÓRA ÉS VALÉRIA.

Két vértanú a római keresztényüldözés korából; az egyik 
édesanya, a másik fiatal leány.

Szent Valéria az első században lett vértanú férjével 
együtt, miután gyermekeiket kiirtották. A vértanuságig hívek 
maradtak Krisztushoz.

Szent Teodóra (Dóra) IV. századbeli előkelő leány volt. 
Bosszúból, amiért keresztény, a pogány csőcselék egy bűnös 
házba vitte, csuppa romlott nő közé. De Teodóra itt is hű ma�
radt hitéhez és megőrizte lelke-teste tisztaságát. Didimusz 
római ifjú mentette ki ebből a házból úgy, hogy álruhában, 
pogány katonának öltözve ment be. Ezért halálraítélték öt is 
és a bátran előlépő és a hitét újra hangosan megvalló Teodó�
rát is.



Ha hibáidon kívül rossz helyre, bűnös emberek közé 
kerülaél is, imádkozz, hősiesen tarts ki a jóban — ne engedd 
magad soha és senkitől bűnre csábítani!

Április 29.
HUGÓ ÉS RÓBERT.

Nagyon hasonló az életük. Mindkettő a XIÍ. században 
élt, mindkettő francia szerzetes főpap volt. Szent Hugó bene- 
dekrendi pap volt, Szent Róbert pedig a cisztercita rend ala�
pítója. Mindkettőt tudománya, apostoli buzgósága és szigorú, 
kemény, szent élete tette messze földön híressé.

* * *

A szentek kemények voltak önmagukhoz! Gyermekek, 
ne puhuljatok el, ne kény eskedj etek, apró önmegtagadásokkal 
acélozzátok meg lelketeket és testeteket.

Április 30.
KATALIN KORONÁT VÁLASZT.

Sziénai Szent Katalin olasz hon szépséges lánya — 
dicsőségre, gazdagságra nevelte nemes családja. — Ám neki 
mindez nem kellett — már mint hétéves kisgyermek — szívét 
Jézuskának adta — s egyedül csak Öt akarta. — Belépett a 
domonkosok szigorú harmadrendjébe — vezeklés, böjt, engesz- 
telés, imádság volt egész élte. — Ápolta a betegeket, min�
denét szegénynek adta — gorombasággal fizettek, de azért 
abba nem hagyta! — Csodálatos volt szentsége s csodálatos a 
tudása, — egyháztanítók, püspökök cselekedtek tanácsára. — 
Egyszer csodás látomásban Jézus meg is jelent neki. — Két 
koronát mutatott fel — egyik tele tövisekkel, — másik aranyt 
s fényt lő veit ki. — „Egyik tiéd lehet, válassz!" — s Katalin�
nál az a válasz — szó nélkül és nem habozva — tövisest fejébe 
nyomja. — A szenvedés koszorúját választja, mert hiszen 
tudja, — hogy édes üdvözítőnk is tövissel volt koszorúzva.

* * *

Tizennegyedik századnak leghíresebb csodás szentje — 
Sziénai Szent Katalin buzdítást s példát ad erre: — A beteg�
hez, a szegényhez én mindig jó leszek nagyon — és a Jézuska 
kedvéért én is mindig azt választom — ami Neki tetszik job�
ban, nem nézem azt mi könnyebb, szebb — magam s mások 
bűneiért és is ezzel engesztelek.



Gyönyörű szép május, Szűz Mária hava,

Indítsa fel lelked buzgóbb áhítatra!

Mily szép a májusi ájtatosság este,

Menj el rá boldogan, gyűlj föl szeretetre. 

Mindennap egy jótett vagy erény virága 

Kerüljön szép május lelki oltárára.

Kert s mező virágát vidd el Máriának,

A Szűzanya üzen: jó gyermekem, várlak! 

ünnepet is hoz még május egyik hete, 

Áldozócsütörtök e szép ünnep neve.

Jézus a mennybe szállt s mennyet megnyitotta, 

Hogy a jók egykoron eljussanak oda. 

lm ezt ünnepeljük — és sok helyen e nap 

A kicsiny gyermekek először áldoznak. 

Imádkozzunk értük! Buzgó imánk kérje,

Hogy mind eljuthassunk a megnyitott Égbe!

M ájus hó.

%



Május í.
FULÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK.

A tizenkét apostol közt volt Fülöp és ifjabb Jakab. Szent 
Fülöp egyszerű halász volt, aki követte Jézust. Az apostolok 
oszlásakor ő is elment apostoli útjára; térített, tanított, keresz�
telt és a hagyomány szerint keresztrefeszítve nyerte el a vér- 
tanuság koronáját.

A két Jakab nevű apostol közül a fiatalabbik, Szent 
Jakab az Űr Jézus unokatestvére volt és rögtön az elején csat�
lakozva Hozzá mindenhova követte. Midőn az apostolok szét�
mentek, ő maradt Jeruzsálemben, mint annak első püspöke, 
ott hirdette tovább Krisztust. Ügy halt vértanúhalált, hogy 
megkövezték és fejét szétzúzták.

* * *

Szent Jakab a messzebb lakó híveihez levelet írt. Ebben 
írja: „A hit cselekedetek nélkül holt". Titeket is figyelmeztet 
ezzel! Vagyis nem elég, ha az igaz hiten vagytok és tudjátok 
a hittant, hanem jócselekedetekkel, az isteni és egyházi pa�
rancsok megtartásainak tetteivel kell bebizonyítanotok, hogy 
igazi jó keresztények vagytok!

Május 2.
ZSIGMOND NEMES BOSSZÚJA.

Zsigmond Burgundia királya a VI. században. Atyja 
áriánus eretnek volt, de ő visszatért az igaz hitre és vissza�
térítette egész népét is.

Mint özvegy újra megnősült, de ebben a feleségben a 
szent király fia gonosz mostohát kapott. Az istentelen asszony 
eltette láb alól a király fiát. És mi volt a megtört szívű atya 
bosszúja? Lemondott a trónról, kolostorba vonult és egész éle�
tében engesztelt a szörnyű bűnért, ami családjában történt.

* * *

Szent Zsigmond példájából három tanulságot is vonha�
tunk. 1. Aki szereti Jézust, az vallástalan családban is az igaz 
úton maradhat. 2. Az igazi keresztény „nemes bosszúja" az, 
hogy imádkozik annak megtéréséért, aki neki rosszat tett. 
3. Ha bűnös dolog fordul elő a családban, imádkozzatok és 
engeszteljetek a bűnösért!



KATALINT JÉZUSKA MEGCSÓKOLJA.

Tizenötödik században Bolognai Szent Katalin 
A francia királynőnél udvarhölgy, de neki az kín.
Mert a fény és pompa bántja, szíve csak Jézuskát vágyja, 
Otthagy fényt, pompát és belép a klarisszák zárdájába. 
Szent életét a Jézuska nagy csodával jutalmazta:
Egy szentestén Jézuskával megjelent a jó Szűzanya, 
Kisdedét pár pillanatra Katalin karjába tette 
S a Kis Jézus megcsókolta arcát — most is ott a helye. 
Mert holtteste épen maradt, immár több mint ötszáz éve,
S arcán élénk piros a hely, hol Jézuska csókja érte.

* * *
Bolognai Szent Katalin dicső példája azt mondja: 
Gyermekem, tied is lehet a jó Jézuskának csókja,
Amikor szentáldozásban Öt a szívedbe fogadod. . .
Áldozz buzgón . . .  s a lelkeden Jézus csókja majd ott ragyog!

Május 4.
MÓNIKA, AZ ANYÁK VÉDSZENTJE.

Gyönyörű példaképe és védszentje az édesanyáknak. 
A negyedik században Afrikában élt. ö  már keresztény volt, 
de férje pogány. Sokat kellett szenvednie férjétől, anyósától. 
De mindez semmi ahhoz képest, hogy legidősebb fia, Ágoston 
nemcsak halogatta a megkeresztelkedést, de teljesen a bűn 
útjára tért. Mit tehetett a jó anya? Sírt, imádkozott, vezekelt 
hosszú-hosszú éveken át. Pedig mintha hiába lett vo lna . . .  
Ágoston már ifjú, majd érett férfi lett, de nem javult. Ám édes�
anyja nem vesztette türelmét, sem reményét. Évtizedeken át 
folytak könnyei és egy püspök ezzel biztatta:

— A könnyek gyermeke el nem veszhet!
Nem is veszett el. Ágoston megtért. Bár későn, de olyan 

igazán, hogy az Egyház egyik legnagyobb tudósa és szentje 
lett. Szent Mónika könnyei a bűnös Ágoston helyére Szent 
Ágostont könyörögték ki az Ürtól.

(E napon ünnepe van még egy szentnek, akit sokat emle�
getnek. Szent Flórián, a tűzoltók védszentje, római katonatiszt 
volt. A legenda szerint gyermekkorában már olyan szent, hogy 
imájával megmentett egy égő házat. A negyedik században 
halt hitéért vértanúhalált.)



Minden gyermek elmondhatja magáról, hogy a „köny- 
nyek gyermeke”, mert mindenkiért sokat sírt már az édes�
anyja. Ügy viselkedjetek, hogy édesanyátoknak ne kelljen 
sírni miattatok és sok örömszerzéssel, sok imával háláljátok 
meg az anyai könnyeket.

Május 5.
PIU& A SZENTOLVASÓS PÁPA.

A XVI. század szent pápája volt. A pápai trónon is nagy 
szegénységben élt. Imádkozott, dolgozott, térített s ő volt, aki 
a mohamedán török veszedelem ellen küzdött egész erejével. 
Biztatására szent szövetség alakult és a szent pápa imáinak 
és lelki vezérletének segítségével diadalt arattak a törökön. 
A kereszténység nagy győzelme volt ez! Szent Pius különösen, 
a Szűzanyát tisztelte és legnehezebb ügyeiben a szentolvasót 
imádkoztak. A szentolvasó ünnepét is ő rendelte el.

* * *

Imádkozzátok buzgón a szentolvasót! Arra a szándékra 
is, hogy a kereszténység elterjedjen és győzedelmeskedjék 
mindenütt.

Május 6.
ERZSÉBET ÉS JANKA.

Két országban két hasonló élet:
Boldog Janka és Boldog Erzsébet.
Mind a kettő királynak a lánya,
Trón helyett a kereszt szívük vágya.
A tizenötödik században élt Janka,
Egy századdal előbb az utolsó sarja 
Magyar Árpádháznak: az árva Erzsébet.
Mindkét szent királylány a zárdába lépett.
Szent Domonkos-rendnek lettek a szentjei.
Vezeklő élettel Jézust engesztelni:
Erre cseréltek fel trónt, pompát, családot,
Mert a két királylány a keresztre vágyott!

* * *

Ne a hiúságot, dicsőséget keresd,
Mert a koronánál többet ér a kereszt.
Az legyen szívednek a legforróbb vágya,
Hogy érdemet szerezz a szép mennyországra!



GIZELLA, ELSŐ KIRÁLYNŐNK.

Ki ne tudna róla, első királynő asszonyunkról? Bajor 
származású, István szent királyunknak ugyanolyan szent fele�
sége volt. Mindenben segítette férjét, hogy a kereszténység 
elterjedjen hazánkban. Szentnek nevelte Imre fiát és megadás�
sal viselte gyászát, midőn őt elvesztette. Különösen szerette a 
templomot szolgálni; saját kezeivel készítette, hímezte az egy�
házi ruhákat, oltárterítőket. Amikor özvegyen maradt, zár�
dába volnult és ott is halt meg épp olyan szentül, ahogyan élt.

(E napon van Szent Albert ünnepe is. Szentéletű föld�
műves volt a XII. században, felesége halála után remete lett.)

* * *
Boldog Gizella példája buzdítson arra, hogy szeressük és 

megtiszteltetésnek tartsuk a templomi szolgálatot. Tegyétek 
ezt ti fiúk buzgó, áhítatos ministrálással — és ti leányok segéd- 
kezéssel a templomtakarításnál és oltárdíszítésnél.

Május 8.
BERNÂT ÉS MINISTRÁNSAI.

Bernát atya, portugál domonkos szerzetes a XIV. szá�
zadban, híres volt szent életéről, szeretetéről. Különösen sze�
rette kis ministránsait. Két kiválóan jó fiúcska volt legtöbbször 
vele, akik egyszer ezzel az újsággal lepték meg:

— Amikor reggeliztünk, felnéztünk a Jézuska képére és 
ö t  is megkínáltuk. A kis Jézuska megelevenedett és elfogadta 
tőlünk a reggelit!

A jó atya mélyen meghatva felelt:
— Ha ez mégegyszer megtörténnék, kérjétek Jézuskát, 

hogy ti ketten és én lehessünk az Ö vendégei.
Nemsokára újságolták a fiúk:
— Megint velünk reggelizett a Jézuska és megígérte, 

hogy áldozócsütörtök ünnepén ö  hív meg minket, veled 
együtt, atyánk.

Ügy is történt. Áldozócsütörtökön az oltár előtt imád�
kozott Szent Bernát ministránsaival. Egyszerre csak elszende- 
rültek mind a hárman és a mennyországban ébredtek fel! Ber�
nát atyát két ministránsával egy sírba temették.

*  *  *

Ügy-e, ti is szeretnétek együtt reggelizni a Jézuskával? 
Menjetek el korán reggel a templomba szentáldozáshoz, akkor
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az Ö lakomáján vagytok. Áldozzatok gyakran, buzgón és a 
kis fiúk legyenek olyan szeretőszívű ministránsok, amilyenek 
Szent Bemát ministránsai voltak.

M ájus 9.
GERGELY ORGYILKOSA.

Nazianzi Gergely püspök negyedik századnak szentje — 
felváltva volt egyszer püspök, majd újra s újra remete. — 
Mint püspök az eretnekek ellen küzdött nagy tudással, — 
mint remete engesztelte Jézust a vezeklés által. — Püspök�
sége alatt egyszer megtámadták orgyilkosok, — a szent püspök 
nem állt bosszút, nem büntetett, megbocsátott. — Azt, ki meg 
akarta ölni, barátai közé vette, — így int és tanít példája 
megbocsátó szeretetre.

* * *

Szent Gergely példájára te se tarts haragot gyermek. 
— béküljetek azonnal ki, ha netalán összevesztek. — És ha 
te nem is vagy hibás, bocsáss meg, ha bánt valaki, — ahogyan 
a Miatyánkban szoktad naponta mondani!

Május 10.
SOLONGIA FUTÁSA.

A kilencedik században, a mai Franciaország területén 
élt egy vincellér egyszerű leánykája, Solongia. Olyan kedves, 
jó és szép volt, hogy a szomszéd város kormányzójának fia 
kérte meg a kezét. Ám a kis vincellér-leány így felelt:

, — Én csak az édes Jézusnak akarok élni és azért nem 
megyek férjhez soha!

Megharagudott az előkelő ifjú és amikor egyszer meg�
látta az úton a leányt, lován utána nyargalt a menekülőnek, 
felkapta maga mellé és elrabolta.

— Én Krisztusé vagyok, nem lehetek másé! — esdett a 
leány s mivel a szép szó nem használt, leugrott a lóról. A rabló 
eszeveszett dühében utána eredt, megölte Solongát; most 
már nem rabolhatta el senki Krisztustól.

* * *

Meneküljetek a bűnveszélytől, kísértő alkalomtól, aho�
gyan Szent Solongia futott a bűnre csábító ifjútól. Pl. ha paj�
tásaid rosszat kezdenek, rögtön hagyd el őket; ha egy könyv�
nél észreveszed, hogy nem jó, azonnal tedd le.



A FÖLDMŰVES IZIDOR.

Egy szegény spanyol földmíveslegény, Izidor szántott- 
vetett gazdájának földjén és közben szívében imádkozott. 
A léha legények, akiknek nem tetszett a szent fiú jámborsága, 
megrágalmazták gazdájánál.

— Dolog helyett folyton csak imádkozik, biztos, most is 
a templomban ül!

Gazdája dühösen megy a földre és íme, mit lát! Izidor 
az eke mellett halad s két fényes angyal kíséri.

Máskor nagy szárazság volt. Izidor imádkozott, botjával 
megérintette a földet és egyszerre bő eső kezdett hullni az 
égből.

* * *

Ez a XII. századbeli Szent Izidor védszentje és példaképe 
a szentéletű földmívesnek. És példát ad arra, hogy „imádkoz�
zál és dolgozzál.” Egyiket se hanyagold el a másik miatt. 
Munka közben is imádkozhatsz; szokd meg, hogy amikor dol�
gozol, közben-közben röpimákkal gondolj Jézuskára és ajánld 
fel Neki munkádat.

Május 12.
PONGRÁCZ, A VÉRTANÚ GYERMEK.

A magyarok Szervác-Pongrác-Bonifácot úgy emlegetik, 
mint a „fagyos szenteket”. Pedig a fagy nincs összefüggésben 
ezekkel a szentekkel. Csillagászati okai vannak, hogy az ő 
ünnepeik idején hideg szokott lenni és a nép tévesen hiszi, 
mintha ők hoznák a fagyot.

Szent Szervác (ünnepe május 13.) szentéletű franciaor�
szági püspök volt, a IV. században. Szent Bonifác (május 15) 
ugyanabban a században római vértanú. De szívetekhez leg�
közelebb eshetik Szent Pongrác, a mai nap ünnepelt gyermek�
szent.

Előkelő római család gyermeke volt a IV. században és 
az üldözések alatt övéivel együtt titkon megkeresztelkedett. 
Korán árvaságra jutott, de magárahagyatva is hű maradt. Mi�
kor kiderült, hogy keresztény, elfogták és a pogány bíró rá�
kiáltott:

— Ismerd be, hogy elcsaltak a keresztények!
A hős tizennégyéves gyermek bátran felelt.
— A kereszténység az igazság és a pogány istenek imá- 

dása a csalás!



Erre lefejezték és a kisfiú mosolyogva lépett a vér�
padra.

* * *

Szent Pongrác példája megmutatja, hogy a gyermek is 
lehet nagy hős! Legyetek ti is hősök Jézus megvallásában, 
Jézus követésében, minden áldozatra készen.

Május 13.
RÓBERT FÉNYKÉPE.

Bellarmin Szent Róbert a XVII. század nagy tudósa, je�
zsuita szerzetes volt. Tanár, író, szónok, harcos a protestán- 
tizmus ellen. Később érsek, bíbornok lett, de akkor is szegé�
nyen élt, mint szerzetes. Még fiatal korában egyszer valaki a 
fényképét kérte. A szent így felelt:

— Melyik fényképemet akarod, a régit, vagy az újat.? 
A régi nagyon csúnya, mert bűnös embert ábrázol — az új 
krisztusi ember képe még nincs meg, azon most dolgozom.

Persze ezt a lélekre értette. Már akkor is szentéletű volt, 
de mégis csak ,.bűnös embernek'' tartotta magát, akiben csak 
a jószándék van, hogy jobb, új ember legyen. Ilyen alázato�
sak a szentek!

* * *

Tanuljatok tőle szerénységet és alázatosságot! Sohse 
bízzátok el magatokat, hogy már elég jók vagytok. Mindig 
csak arra törekedjetek, hogy lelketek fényképét állandóan 
szebbé és szebbé tegyétek.

Május 14.
JULIÁNA HÁROM KÍVÁNSÁGA.

Juliána tanulatlan és egyszerű angol lányka — kérte 
Istent, teljesüljön három jámbor kívánsága. — Első: Jézus 
szenvedését a lelkében jól átélje. — Második, hogy beteg le�
gyen — engesztelve így szenvedjen — egyedül Istennek élve. 
— És a harmadik kérése: — hogy szívében lánggal égve -— 
Isten után vágyjon-vágyva — mint kisgyermek az anyjára. — 
A jó Isten meghallgatta, teljesült három kérése — beteg�
ágyán csodálatos látomásokban volt része. — Le is írta s bár 
annak már körülbelül hatszáz éve — ma is csodálatraméltó 
minden szónak bölcsessége.

* * *

Szent Juliánát követve kívánj mindig jót, okosat! — Ne 
kívánjál csak játékot, pénzt, vagy ételt, hanem olyat, — ami 
használ a lelkednek — amiért az Isten szeret.



JÁNOS, A TANÍTOK TANÍTÓJA.

Franciaországban a XVIII. században élt De la Salle Já�
nos, (magyarosan: Salle-i János), aki már egész fiatalon ka�
nonok volt. De a siker nem tette büszkévé, sőt mindig aláza�
tosabb lett. A gyermekeket nagyon szerette és az volt szíve 
vágya, hogy őket minél jobban tanítsák és vallásosan nevel�
jék. Kik kellenek ehhez? Vallásos, jó tanítók. Azért a tanító�
kat gyűjtötte össze, oktatta őket és később a tanítókból szer�
zetesrendet alapított „Keresztény Iskolatestvérek" néven, 
akik főleg a kisgyermekekkel, elemistákkal és a szegény kis 
inasokkal foglalkoznak. Ma is neveli a gyermekeket ez a ta�
nító szerzetrend; hazánkban is több helyen. Szent János, ami�
kor befejezte nagy munkáját, visszavonult és imádságban ké�
szült elő szent élete után a szent halálra.

* * *

Látjátok, milyen fontos a tanítók munkája! Szeressétek 
és becsüljétek meg tanítóitokat és imádkozzatok értük, hogy 
vallásos tanítók vallásosan nevelhessenek titeket, gyerme�
keket.

Május 16.

JÁNOS, A GYÓNÁSI TITOK ÁLDOZATA.

Tizennegyedik században Csehországnak szentje: 
Nepomuki János, a szentéletű pap.
Hogy csak Istennek él, még gyermekkorában 
Fogadta meg buzgón, Szent Szűz képe alatt.
Szentéletű pap lett és a cseh királynő 
Gyóntató atyjának Jánost választotta.
A jámbor királynő gonosz, romlott férje 
Elhivatva Jánost vallatóra fogta.
„Parancsolom, mondd meg, mit gyónt feleségem?
Jaj neked, ha el nem árulod a titkot!"
Bátran felelt a szent: „Nem mondom meg soha, 
Kínozhatsz, megölhetsz, én hallgatni fogok!"
A gonosz király most kínpadra vetette,
Testét, sütögették, — de Szent János hallgat.
Erre Prágában a Károly-hídra vitték,
Hogy a vízbe fojtsák az éj leple alatt.
„Beszélj, vagy elnyel a Moldva sötét vize!"
„A gyónási titok szent, meghalok érte!"
Másik pillanatban elnyelték a habok



S víz felett sugárzik a holttestnek fénye. . .  
Ezért látjuk szobrát folyók, vizek mentén, 
Ezért a gyónók és gyóntatok védszentje. 
Tiszteld a papokat, szeresd őket nagyon, 
Mert áldozatteljes a papok élete!

*  *  *

A hívek imája segítse a papot,
A tisztelendő urat, szeresd nagyon gyermek, 
Vigyázz a nyelvedre, ha rád titkot bíznak,
A jellemes ember titkot ki nem fecseg!

Május 17.
PASZKÁL, A KAPUS.

A XVI. században élt Paszkál, földhözragadt, szegény 
fiú, akit társai csak így hívtak: „a szent juhász". Kisgyerek 
kora óta rajongva szerette az Oltáriszentséget, amikor csak 
tehette, bement a templomba Jézuskát látogatni. Mint juhász, 
kint a tarlón hallotta az Úrfelmutatásra szóló harangszót. 
Térdreborult ilyenkor s egyszer megtörtént, hogy angyalt 
látott, aki felmutatta neki a Szentostyát!

Később ferencrendi szerzetes testvér lett. Szorgalmasan 
dolgozott és mint kapus őrizte a házat. De amikor szabadideje 
volt, rögtön a templomba futott, hogy az Oltáriszentséget 
imádja. Tanulatlan létére csodás módon könyvet is írt az Ol- 
táriszentségről, amely még ma is ismeretes. Egyszer egy go�
nosz ember késő este gyilkosságra indult. És az éjben rneg- 
kondult a harangszó . . .  A gyilkos szándékú ember megren�
dülve futott a kolostorba és ott látta Szent Paszkált, aki isteni 
sugallatra tudta, hogy mi történt és azonnal a templomba in�
dult. Nem mozdult, míg ismét isteni sugallatra megtudta, hogy 
a gyilkosságra induló férfi a harangszó csodájára visszafor�
dult. Szent Paszkál erre visszatért a kapuba, ott találta a bű�
nöst, aki zokogva vallott meg mindent; papot kért, meggyónt 
és a jó útra tért.

* * *

Kövessétek Szent Paszkál példáját az Oltáriszentség 
szeretetében! Menjetek be sokszor a templomba Jézuska lá�
togatására, beszélgessetek ott a Jézuskával, imádkozzatok 
azokért, akiket szerettek, mert különösen hathatós az imánk 
a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt.



ERIK ÉS FÉLIX.

Együtt említjük e kettőt — ünnepük is egy napra esik,
— mert szép példa ez arra, hogy a bölcs király épp úgy lehet 
szent, mint a legegyszerűbb, tanulatlan ember.

Szent Erik svéd király volt (ma is Svédország véd- 
szentje) és a XII. században vértanúhalált halt. Épp a temp�
lomból jött, amikor pogány főurak, akik ellen bátor szigorú�
sággal küzdött, megölték azt a szent királyt, aki ritka böl- 
cseséggel és szeretettel vezérelte népét Isten felé.

Szent Félix a tizenhatodik században élt és szegény olasz 
bojtárfiú volt. Annyira egyszerű, hogy sokan együgyűnek hit�
ték. De ő csak a földi dolgokban volt együgyű, annál jobban 
értette a mennyeieket. Amikor belépett a kapucinusokhoz, 
mint dolgozó testvér, jámborsága és egyszerűségében is találó 
szavai a környék apostolává tették őt. ö  maga tréfásan így 
nevezte magát, mikor koldulni járt:

— Én vagyok a  kapucinusok szamara; jó lelkek, adjatok 
a csacsinak!

És az együgyűnek látszó testvér sokszor megszégyenített 
tudósokat. Egyszer egy nagytudású ügyvédnél — aki tudós 
könyveit mutogatta — rámutatott a feszületre és szólt:

— Uram, ha ezt a könyvet nem tanulod meg, akkor a 
többi könyvben sem találod fel az igazságot!

A szentéletű testvér teste ma is épségben van a kapu�
cinusok templomában.

* * *

Ha tehetséges vagy, használd tehetségedet a jóra, Isten 
dicsőségére, segíts másnak is a tanulásban, jámborságban 
Jézuska kedvéért. Ha tehetségtelen vagy, nem tudsz haladni 
a jeles tanulókkal — ne csüggedj: szent így is lehetsz és 
ez a fő.

M ájus 19.
EMÍLIÁN BEDUGJA FÜLEIT.

Tizenharmadik században jámbor olasz lányka — Emí�
lián volt a neve, csak az Istent vágyta. — Ám szülei férjhez 
adták, fiatalon, gazdagon — és így lett a szent leányból az 
igazi szent asszony. — Nappal férje s gyermekei kedvére élt 
egészen, — éjjel imádság mellett varrt, segítve a szegényen.
— Amikor férje kedvéért elment vidám társaságba — vattát 
dugott a fülébe, hogy a léhák vidámsága — el ne jusson a szí�



véig, a szavakat meg ne hallja; — magához ily szigorú volt, 
másokhoz a legjobb anya.

* * *

Szent Emílián példája főképen arra int téged, — ne 
hallgass meg soha, soha bűnös, vagy léha beszédet. — Ha 
pajtások így beszélnek, hagyd ott őket bátran, gyermek, — 
nagyok közt ha nem mehetsz el — s úgy beszélnek, ahogy 
nem kell — legalább ne hallgass rájuk s imafohászt mondjon 
lelked.

Május 20.
BERNARDIN JELSZAVA.

Olasz ferencrendi szerzetes volt a tizenhatodik század�
ban Bernardin. Előkelő családnak kiskorától jámbor gyermeke. 
Mikor ifjúvá serdült, — a XV-ik századbeli nagy járvány ide�
jén — beállt a betegápolók közé s élete kockáztatásával gyó�
gyította a testet, mentette a lelket. Később ferencrendi szerze�
tes lett s világraszóló híressé vált nagy tudása, szentsége és 
szónoklatai által. Főképen Jézusnak nevét tisztelte, már kis�
korától kezdve. Amikor prédikálni ment, táblát vitetett maga 
előtt, amelyre nagy betűkkel volt írva Jézus neve. Elmondta, 
hogy kitől tanulta ezt:

Egy jámbor asszony halálos ágyánál voltam. Egyálta�
lán nem tudott már beszélni, hosszú idő óta. Csak ezt az egy 
szót tudta kimondani: „Jézus".

* * *

Szent Bernardin példájára legyen jelszavatok: „Jézus!" 
Mindent Jézus nevében tegyetek: bajban, kísértésekben csak 
mondjátok magatokban sokszor egymásután e szent nevet: 
Jézus . . .  Jézus . . .  Jézus . . .

Május 2\.
GODRIK, AZ ÁLLATBARÁT.

Tizenkettedik században Godrik angol remete 
Minden pénzét kiosztotta s erdőben élt elrejtve.
Majd zarándokolni ment el a Szentföldre és Rómába, 
Hazatérvén, mint remete újra elment magányába.
Nagyon szerette az Istent s mindent amit ö  teremtett,
Ezért még az állatoknak is szerető barátja lett.
Hozzá futott az űzött vad, a sebesült és az éhes,
Hideg télben fázó madár odasimult a kebléhez.

* * *



Szent Godrik példája intsen: amit az Isten teremtett, 
Szeresd, kíméld és becsüld meg az egész szép természetet. 
Bűn az állatok kínzása! Légy te kis természetbarát, 
Szeressed az állatokat, a fűt, a virágot, a fát —
De mindezt Istenért szeresd és áldjad az Alkotóját!

Május 22.
JÚLIA RABSÁGA.

Kartágóban történt, ötödik században, hogy betört egy 
pogány szíriai csapat. — Előkelő család leányát Júliát rabságba 
hurcolták a kegyetlen hadak. — A pogány rabságban élt a 
keresztény szűz, vigaszát egyedül Jézusnál kereste — s midőn 
a pogány ok kínzással akarták rávenni a pogány istentiszteletre 
— hősiesen tűrte s mint vértanú halt meg, — Szent Júlia égben 
koronát így szerzett!

* * *

Tanuld példájából, hogy a szenvedésben, bajban és bá�
natban Istentől kérj vigaszt. — Legyen az életed bármilyen 
mostoha, ha Jézusban bízol, vigaszt neked Ö ad!

Május 23.
DEZSŐ ÉS VILMOS.

Két ismert nevű szent, ünnepük egy napra esik, azért 
vesszük egyszerre őket, bár az életük nagyon különböző volt.

Szent Dezső a hatodik században szentéletű francia érsek 
volt. Amint a bibliában tanultátok, hogy Putifárné bűnre akarta 
csábítani Józsefet, éppen úgy Brunhilda özvegy királynő, aki 
gonosz asszony volt, Dezső érseket akarta bűnre csábítani. 
Amikor a csábítás, ígéret és fenyegetés hiában volt, Dezsőt 
száműzte. Szent Dezső száműzetése első éjjelén olajmécsest 
gyújtott és ez a mécses állandóan égett, se az olaj, se a kanóc 
nem fogyott. Erre a csodára a nép tisztelni kezdte, mire a 
gonosz királynő orgyilkosokkal agyonkínoztatta a szent vér�
tanút.

Szent Vilmos a tizenkettedik század végén élt, egyszerű 
skót pékmester volt. Példásan szentéletű mesterember, aki 
imádságban és munkában töltötte napjait. A magasütötte ke�
nyerek nagyrészt szegényeknek osztogatta el. Egy zarándok 
útján a nála lévő pénzért meggyilkolták. Sírjánál egy őrült 
meggyógyult, így magasztalta fel Isten a szentet.

* * *
Legyetek erősek, ha bánni, vagy bárki bűnre csábít, ami-



lyen erős volt Szent Vilmos. Erős lélek mellett legyen a szíve�
tek gyengéden jó, segítsétek a szegényt, osszátok meg kenye�
reteket az éhezővel, Szent Vilmos példájára.

Május 24.
ZSÓFIA, a SZENT SZÍV LEÁNYA.

Szerte a világban, hazánkban is ismert 
A „Sacre Coeur" (Szent Szív) apácák zárdája.
Jézus drága Szíve nagy tiszteletében 
Nevelkedik s tanul ott sok-sok leányka.
Másfél század előtt megalapította 
Egy francia leány: szent Barat Zsófia.
Nagy volt a tudása és a műveltsége 
S minden nemes tervét a Szent Szívre bízta. 
Hazájában akkor dúlt a forradalom,
Mely istentagadást, lázadást hirdetett.
A bátor, szent leány e nehéz időkben 
Buzgón hirdette a Szent Szív tiszteletet.
Zárdát alapított leánynevelésre 
A Jézus Szent Szíve tisztelet nevében;
Előkelő lánykák jöttek e zárdába,
Csak Zsófia maga élt köztük szegényen,
Szentül élt, szenvedett, szent volt a halála;
Ma is virágzik az ő szép alkotása.

*  *  *

Barat Szent Zsófia arra buzdít minket,
Szeressük, tiszteljük nagyon a Szent Szívet!

Május 25.
GERGELY IGAZSÁGOSSÁGA.

Szent Gergely a tizenegyedik században volt pápa. Nehéz 
időket élt át. Nevét híressé tette nagy igazságossága, önfelál- 
dozóan küzdött minden hazugság, kétszínűség, igazságtalanság 
ellen. Az akkori Henrik német császár igazságtalan törvénye�
ket hozott, amelyek sértették az Egyházat. De bizony Gergely 
pápa nem tűrte, nem lapult meg, mint ma teszi sok gyáva 
keresztény. Szembeszállt a császárral, kiközösítette az Egyház�
ból és csak akkor fogadta vissza, amikor vezekelni jött a pápá�
hoz Canossába. Élete vége felé az igazságért folyó harcok 
között önkéntes számkivetésbe vonult, ahol ezek voltak utolsó 
szavai:



— Szerettem az igazságot, gyűlöltem a hazugságot, ezért 
kelt számkivetésben meghalnom!

*  *  *

Ügy élj, hogy te is elmondhasd magadról: „Szeretem az 
igazságot, gyűlölöm a hazugságot!"

Május 26.
FÜLÖP VIDÁMSÁGA.

Sokan azt hiszik, hogy a vallásos ember túlkomoly, nem 
lehet vidám és ezért félnek a vallásosságtól. Hogy ez meny�
nyire nem igaz, arra a sok derűslelkű szent közül egyik példa 
Néri Szent Fülöp is. A tizenhatodik század fejedelmileg gazdag 
és előkelő olasz családjának fia volt. Otthagyott mindent, 
amije volt, szétosztotta a szegényeknek és teljes szegénység�
ben csak a Jézuskának és imádságnak élt. Szigorúan vezekelt, 
böjtölt és emellett mindig nagyon vidám volt. Már mint pap, 
kis híveit, a gyermekeket kivitette játszani és velük nevetett. 
Ha panaszkodtak a gyerekekre, hogy túl zajosak és fellár�
mázzák a házat, mosolyogva mondta:

— Nem bánom, ha fát vágnak is a hátamon, csak ne 
vétkezzenek!

Ö maga is gyakran énekelve sétált, virágokat szedett. 
Mosolygó arcával pedig szigorú életet élt. Nem egyszer 
volt látomása és már életében is történtek csodák az imájára. 
Miután megalapította az „Oratoriánus" papok társaságát, cso�
dás szent életét békés szent halállal fejezte be.

# * *

Legyetek derűs lelkűek, vidámak, mutassátok meg ezzel 
is, hogy a vallásos gyermek boldog a Jézuskával. De emellett 
ne feledjétek el Szent Fülöp intelmét: „mindent tehettek, csak 
ne vétkezzetek!"

Május 27.
GYULA VITÉZ.

Oly keveset tudunk róla s e kevés is oly elég. — Méziá�
ban katona volt, megszerezte hírnevét. — De a negyedik szá�
zadnak nagy keresztényüldözése — a hős keresztény katonát 
hazájában utolérte. — Hitét bátran megvallotta, — s feje 
lehullott a porba,



Szent Gyulát im lefejezték— szent példája nekünk elég: 
— Isten s Egyház parancsait mindig tartsd még s hirdesd 
bátran — légy hős Krisztus katonája, ki érte küzd az Egy�
házban!

Május 28.
VILMOS, A FEJEDELMI SZAKÁCS.

Spanyolországban Aquitániának vitéz győztes fejedelme 
volt Vilmos, a IX-ik században. Jóságos, bölcs atyja volt népé�
nek. Amikor elrendezte az ország ügyeit, otthagyta fejedelmi 
trónját és bevonult a bencések kolostorába.

— Feledjétek el, hogy fejedelem voltam — kérte — és 
a legalacsonyabb munkát adjátok nekem, hogy alázatosság�
ban utánozhassam Jézust.

így lett a fejedelemből a kolostor szakácsa. Imádkozva 
végezte munkáját. Isten csodával tüntette ki. Egyszer egy 
nagy kemence-tüzet úgy oltott el, hogy keresztet vetett a lán�
gokra és kezével dobálta szét a parazsat. A tűz elaludt és 
kezén nyoma sem maradt az égésnek. Amikor szent éleiét 
szent halállal befejezte, maguktól kondultak meg a kolostor 
harangjai.

* * *

(Erre a napra esik Szent Emil ünnepe is, akiről csak 
annyit tudunk, hogy Szardinia szigetén halt hitéért vértanú- 
halált.)

*  *  *

Legyetek szerények, alázatosak! A legdurvább munkát 
se szégyeljétek, végezzétek szívesen, hogy ezzel is utánoz�
zátok a szelíd és alázatos szívű Jézust Szent Vilmos példájára.

Május 29.
MAGDOLNA HARCA.

Pazzi Szent Magdolna, olasz főúri lány 
A tizenhetedik század egyik szentje.
Jézusért otthagyott rangot és családot 
S a karmelitákhoz apácának ment be.
Az ördög sokáig gyötörte a szentet,
Bizalmát akarta elvenni mindenkép:
,,Űgyis elkárhozol, jó te sohse leszel!"
Ezzel kísértette, hogy elvegye kedvét.
Magdolna hű maradt, küzdött és szenvedett,
De bízott Istenben a harc közepette.



Szentül élt mindvégig, meg nem tántorítva 
S ma a szentek között ragyog fényes lelke.

* * *
Legyen az életed bármilyen mostoha,
Bizalmad Istenben el ne veszítsd soha!

Május 30.
FÉLIX BÓDOG ÉS FERDINÁND.

Két ismertnevű szentnek az ünnepe is esik erre a napra. 
Az egyik Szent Félix Bódog pápa, aki a harmadik században 
védte a pogányok és eretnekek ellen hősiesen Krisztus nyáját. 
Isten csodája az, hogy bele nem halt a sok kínzásba, azért az 
Egyház vértanúnak tiszteli.

A másik Szent Ferdinánd, Kasztilia királya volt a XlII-ik 
században. Ragyogó példája a keresztény uralkodónak. Jó�
sága, adakozása,. igazságossága szinte meseszerű. Maga járt 
a nép között, hogy igazságot tegyen. Amellett hős hadvezér 
volt; a mohamedán mórok ellen küzdött. Egyik legszebb mon�
dása:

— Jobban félek egy szegény asszony átkától (t. i., ha 
igazságtalan volna hozzá), mint egy egész mór hadseregtől!

* * *

Te is gyermek, jobban félj a bűntől, mint egy egész had�
seregtől. És légy igazságos mindig, mindenkinek add meg, ami 
őt megilleti, sose végy részt igazságtalanságban!

Május 31.
ANGÉLA ARATÁSA.

Ki ne ismerné a hazánkban is virágzó Orsolya-rendi 
apácazárdákat, ahol kis lányokat nevelnek Jézus és Szűzanya 
nevében? Ennek az Orsolya-rendnek alapítója volt az olasz 
Merici Szent Angéla, a XVI. században.

Mint fiatal lány, kiment a földekre, hogy az aratás után 
nézzen. Útközben látomása volt: az eget a földdel hatalmas 
létra kötötte össze, amelynek fokain egy-egy liliomos, fényes 
szűz állt, angyallal oldalán. És szózatot hallott:

— Alapíts egy társaságot, Istennek szentelt szüzekből!
Angéla megértette a látomást: Isten a földi aratásnál

a mennyei aratásra hívja őt; apostolkodnia kell Jézusért. 
Imádkozott, vezekelt, zarándokolt. Több csodálatos dolog tör�



tént vele; így pl. váratlanul megvakult s amikor szívesen 
fogadta el Istentől ezt a szenvedést, csodásán meggyógyult. 
Amikor lelkileg elkészült a nagy feladatra, társnőket gyűjtött 
maga mellé és a leányok vallásos nevelésére megalapította 
a Szent Orsolya tiszteletére Orsolya-rendnek nevezett apácák 
első zárdáját.

(E napra esik Szent Petronella („Nelli") ünnepe is. A ha�
gyomány szerint Szent Péter apostol leánya volt, aki szintén 
megkeresztelkedett. Szentül, imádságban élt és az Űr Jézus 
fiatalon magához vette, hogy ne kelljen soha másért, mint 
Ö érte élnie, ahogyan azt Szent Petronella kérte.)

* * *

Isten földjére arató munkások kellenek! Ez azt jelenti: 
apostolkodni kell, hogy minél többeket vezessünk Jézuskához. 
Gyermekek, ti is legyetek szorgalmas kis aratók, buzgó gyer�
mekapostolok az Űr Jézusért!



J únius hó.
Június hónapja Jézus S z íve  hónap  

S emellett annyi szép ünnepet hoz nekünk. 

Főünnep a Pünkösd; Szentlélek ünnepe,

Az ö  kegyelméért esedezzék lelkünk.

Rá egy hét: vasárnap, Szentháromság napja, 
Húsvéti áldozás idejét bezárja.

Utána csütörtök, a gyönyörű Űrnap 

Oltáriszentséget ünnepli a hála.

Űrnap után nyolc nap: Jézus S z íve  ünnep 

Bár nem kötelező ez a Szent Szív péntek,

Aki csak teheti szívben ünnepeljen 

S szentelje e napot Jézus Szent Szívének. 

Jézus Szíve hónap, Szentlélek hónapja, 

Kegyelmi idő ez, használd is ki arra!



Június 1.

PAMFILIUSZ TANÍTVÁNYA ÉS SZOLGÁJA.

A negyedik század véres keresztényüldözésének legmeg- 
hatóbb esete, midőn Szent Pamíiliuszt Szíriában fogságba vetet�
ték és kivégezték. Pamfilinsz nagy tudós és tanítómester volt. 
Tanítványait lelkesen buzdította Krisztus követésére. Hogy 
mennyire szerették, mutatja, hogy egyik tanítványa Enszé- 
biusz, önként vele ment a fogságba. Amikor pedig kivégezték, 
szolgája, a tizennyolc éves Porfiriusz bátran elkérte lefeje�
zett gazdájának holttestét, hogy keresztény módon eltemesse. 
Ezért őt is kivégezték: máglyán égették el.

* * *

Tanuljatok e szép példából hűséget, áldozatos szeretetek, 
tiszteletet, hálát minden elöljáró, tanító, gazda, mester iránt!

Június 2.
NEGYVENNYOLC HŐS.

Negyvennyolcán voltak, mind hősök és szentek; negy�
vennyolc lióni hitvalló keresztény. — Második században volt 
ez a vérfürdő, a szörnyű keresztényüldözés idején. — A hit�
vallók között negyvennyolcán voltak; deli szép ifjak, volt még 
félig gyermek, — törékeny leányka, roskadt öreg néni; szép 
nők és férfiak aggastyánok mellett. — Egyik sem lett hűtlen 
a sok kínzás között; csontjaik töröttek, a testük már egy seb, 
— vérük vörös patak, bőrük, húsuk égett, de a hitvallásban 
változatlan egyek! — A cirkuszba viszik kínhalálra őket; 
negyvennyolc vértanú lelke száll az Égbe. — Negyvennyolc 
vértanú példája mutatja, hogy áldozat kell a menny elnyeré�
sére!

# # #

Áldozatba kerül a jó elnyerése — áldozatos út visz fel 
a magas Égbe. —- Áldozatot hozni, te is tanulj gyermek, — 
majd könnyű lesz később, ha most korán kezded!

Június 3.
KLOTILD, KERESZTHORDÓ KIRÁLYNÉ.

Burgundiái királyi családból származott Klotild, aki 
Klodvig francia király felesége lett. A király akkor még 
pogány volt. Szentéletű keresztény felesége imádkozott, veze�



kelt, mindent megtett, hogy férjét és ezzel a népet is megté�
rítse. Sok szenvedés árán végre sikerült. Háború volt és a 
döntő ütközet előtt Klotild kiesdette férjétől:

— Tégy fogadalmat, hogy ha győzöl, megkeresztelkedel!
A király végre hajlott a szóra és valóban, a fényes győ�

zelem után, ő és népe a keresztény hitre tért. A szent királynő 
támogatta férjét a nép hittérítésében. Nagy szenvedések kö�
zött tette ezt, mert úgy az országban, mint a családban sok 
volt a viszály és háborúskodás. Amikor özvegyen maradt, 
elhagyatva viselte tovább keresztjét, üldözték, bántották, de 
a szent özvegy mindent elviselt és mindent a családja és népe 
őszinte megtéréséért ajánlott fel.

*  *  *

Ti is gyermekek, ajánljátok fel apró önmegtagadásaito�
kat, erény gyakorlataitokat a családtagok és honfitársak meg�
térítéséért Szent Klotild példájára.

Június 4.

QUIRINIUSZ, MAGYAR FOLD VÉRTANÚJA.

Magyar földön történt, ezerhatszáz éve,
Quiriniusz eljött magyarok földjére.
Sziszeken lett püspök s midőn a horvát nép 
Kiűzte a szentet, hazánk földjére lép.
De itt is pogányok voltak az emberek,
Szombathelyre vitték elfogva a szentet.
Malomkövet kötve a püspök nyakába 
így vitték Krisztusért vértanú halálra.
Gyöngyös folyó vize tetemét elnyelte,
Gyöngyös folyó pártján gondolj e hős szentre!

� * *

Imádkozz hazádért és azért esdj gyermek,
Hogy igaz keresztény legyen ez a nemzet.
Ne csak szájjal vallja, hite szerint éljen,
S erre temagad is állj ott példaképen!

Június 5.
BONIFÁC, A TÖLGYDÖNTÖ.

A VlII-ik században hatalmas tölgyfa állott német föl�
dön a Geizmár-folyó mellett. A pogányok szent fának nevez�
ték  és Donár pogány istenük tiszteletére itt imádkoztak. Még

Blaskó: Isten kertje.



a megkereszteltek között is voltak, akik a szent fa babonájá�
hoz ragaszkodtak.

Szent Bonifác angol nemesi családból származott. Missiós 
szerzetbe lépett és így került hittérítőnek az akkor még pogány 
Németországba. A pogányság jelképe volt a „szent fa".'A szent 
merészen kivágatta e fát és ezzel véget vetett a pogány babo�
náknak. A nagy hittérítőt később utói is érte a pogányok bosz- 
szúja, tőrbecsalták és felkoncolták. így lett Krisztus vér�
tanúja.

* * *

Küzdjetek minden babona ellen, pl. hogy a tizenhárom 
szerencsétlen szám, vagy lekopogni a szerencsét és ehhez ha�
sonlók. Minden babona pogány eredetű — bűnös dolog? sohse 
legyetek babonásak. Ha pedig másnál látjátok, mondjátok meg 
bátran, hogy ez bűn és butaság.

Június 6.
NORBERT HÁLÁJA.

Hazánkban „fehér papoknak" hívják a fehér talláros, 
világoskék öves premontrei szerzeteseket, akik fiúneveléssel 
foglalkoznak. Alapítójuk Szent Norbert volt, a tizenhatodik 
században.

A nagy tudós, bölcs, szentéletű pap ifjú éveiben tüzes 
francia ifjú volt. Egyszer levetette hátáról paripája és amikor 
ájulásából magához tért, első gondolata ez volt:

— Istenem, mit tegyek?
Milyen szép ez a hála az ifjú Norbert szívében! A nagy 

baj után első gondolata, hogy meghálálja Istennek, amiért 
még nagyobb baja nem történt s rögtön kész Isten akaratát kö�
vetni. Az Űr Jézus meg is súgta szívének, mit tegyen és az 
ifjú mindent elhagyva, Istennek szentelte életét. Pap, csak�
hamar kanonok lett, de még több áldozatra vágyott. Elosztotta 
mindenét és szerzetet alapított, ahol a Szűzanyát különösen 
tisztelik. (Azért fehér és kék a színük: a Szűzanya színei.) Még 
életében imájára csoda történt: egy vak asszony meggyógyult.

*  *  *

Főleg kettőt tanuljatok Szent Norberttől. 1. Hálát Isten 
iránt. Nem elég kérni Istentől, köszönjük is meg adományait, 
2. Buzdítson a szent példája a Szűzanya buzgóbb tiszteletére!



RÓBERT, A TŰZGOLYÓ.

Cisztercita kolostorban, Angliában történt régen — kö�
rülbelül kétszáz éve, csodás jelt láttak az égen. — Megnyílt az 
ég s egy tűzgolyó angyalokkal körülvéve — mennyei hang 
hívására egyensen szállt az égbe. — E percben halt meg a 
zárda szentéletű, jó apátja, — az ő lelkét mutatta meg a tűz�
golyó látomása. — Szent Róbert az apát neve — kinek lelke 
tűzgolyóként szállott fel a magas mennybe.

» * *

Tanulság: úgy élj gyermekem, Isten parancsait tartva 
— hogy a te lelked is egykor felrepüljön a magasba. — Sohse 
felejtsd, vésd szívedbe, — végcél: eljutni a mennybe!

Június 8.
MEDÁRD ÉS A KOLOMP.

A néphit azt tartja, hogy ha Medárd napján esik, akkor 
negyven napig esős idő lesz és ezért h ív ják .őt: „esőcsináló 
Medárdnak". Már pedig ez csak jelképesen igaz. Szent Medárd 
mennyei esőt, kegyelem esőt hozott a földre szent életével és 
imáival. Hogy nevenapja táján esni szokott, annak más csilla�
gászati okai vannak!

Szent Medárd a Vl-ik században élt és francia püspök 
volt. Jószívűségéről híres; már gyermekkorában ételét az éhe�
zőknek, köntösét a ruhátlanoknak adta. Mint szent püspök 
folytatta jótékonyságát; a gonoszok vissza is éltek jó szívével, 
sokszor meglopták. Egy ilyen alkalommal történt a csoda, hogy 
egy tolvaj, aki ellopta Medárd tehenét, levette az állatról a 
kolompot, nehogy annak hangja elárulja. De a kolomp magá�
tól szólott, akárhova dugta is el. Erre a tolvaj megrémült és 
bűnbánóan vitte haza a lopott jószágot, bocsánatért esdve. 
Szent Medárd persze atyai szívvel megbocsátott.

*  *  *

Sohse nyúljatok máséhoz! Még az otthoni dolgokhoz 
sem, szüleitek engedélye nélkül és ha valamit elevettetek 
volna, adjátok vissza. Mert minden idegen jószágnak van egy 
láthatatlan kolompja, mely felhangzik az égbe és vádolja a 
tolvajt mindaddig, míg vissza nem kerül tulajdonosához.



KOLUMBA PIHENŐJE.

Szent Kolumba bencés szerzetes, a skótok és piktek 
nagy apostola volt a Vl-ik században. Rengeteget dolgozott; 
térítő munkája alatt soha sem pihent. Már hetvenen felüli 
aggastyán volt és ha kérték, hogy pihenjen, akkor azt felelte:

— A halál lesz csak nekem a pihenés ideje.
S valóban csak a halálban pihent meg a szent hittérítő,

* # *

Szent Kolumba példája buzdítson titeket a tanulásban 
és minden munkában szorgalomra. Ne lustálkodjatok, ne 
henyéljetek, mert „a tétlenség az ördög vánkosa" mondja a 
közmondás is.

Június 10.
MARGIT, A DRÁGAGYÖNGY.

Angol királyi sarj, később skót királyné, a tizenegye�
dik század drágagyöngye. — Margit volt a neve, e szó jelen�
tése „drágagyöngy", s valóban az is volt a lelke. — Legjobb 
hitves, anya, szentéletű asszony, ragyogó szent példa egész 
nemzetének. — Templomok, szegények buzgó gondozójar 
beteglátogatás s imádságos élet — ez tette őt szentté és a 
buzgósága — népét ő vezette a vallásosságra. — Azon buzgól- 
kodott főkép a szent asszony — húsvéti áldozást senki ne 
mulasszon!

* * *

Szent Margit királyné, szent apostolasszony; a gyónás, 
áldozás buzgó apostola — vezessen példája az oltárhoz min�
ket — hogy felmelegítve hideg szíveinket — áldozzunk gyak�
rabban, ha lehet naponta!

Június 11.
BARNABÁS TANÍTVÁNY.

Szent Barnabás az Űr Jézus kiválasztott hetvenhét tanít�
ványa közé tartozik. Később is az apostolokkal járt, nekik 
segített. Amikor szétoszlottak az apostolok, Barnabás is 
elment az evangéliumot hirdetni és pogány földön vértanú�
halállal fejezte be életét.

Hogy milyen buzgó apostol volt, a neve is mutatja. Ere-



detileg Józsefnek hívták és az apostolok adták neki a Barnabás 
nevet, ami annyit jelent „Istentől ihletett igehirdető.''

* * *

Te gyermek nem hirdetheted Isten igéjét, de annál 
inkább hallgathatod! Buzgón járj el a szentbeszédekre, légy 
nagyon figyelmes a hittanórákon és vallásos oktatásokon.

Június 12.
LEÓ, A TÖRTÉNELMI PÁPA.

A történelemben tanultátok, vagy majd tanuljátok, hogy 
a középkorban milyen nagy világi hatalma is volt a római 
pápáknak. Ezt a nagy világi hatalmat szerezte meg a X-ik szá�
zadban Szent Leó pápa, aki bölcsességével és szeretetével 
megnyerte az akkori leghatalmasabb uralkodónak Nagy Ká�
roly német-római császárnak szívét. A szent pápa koronázta 
meg ezt a híres császárt, aki megígérte, hogy hűségesen szol�
gálja egész hatalmával az Egyházat. Az Egyház ellenségei 
üldözték ezért a szent pápát, aki egyszer kötélen erszkedett 
le a város faláról, hogy megmenekülve Nagy Károlyhoz jus�
son és védelmébe ajánlhassa az Egyházat. Nem a saját életét 
féltette, csak azért menekült, mert a jó pásztor nyájának akart 
védelmet szerezni.

* * *

Légy te is, gyermek, Isten és az Egyház ügyének védője! 
Az egyházi személyeket, papokat, apácákat, tiszteld, szeresd, 
védd őket, ha valaki rosszat mondana róluk és imádkozz 
buzgón az Egyház ügyeinek győzelméért.

Június 13.
ANTAL, Á NÉP KEDVENCE.

Legismertebb szentünk Páduai Antal,
Majd minden templomban megvan képe, szobra.
Oly sok embert látunk Szent Antalhoz menni,
Bajban és szükségben hozzá folyamodva.
Szent Antal perselybe hullnak a fillérek,
Hogy kenyérre jusson abból a szegénynek.

Hétszáz év előtt élt Páduai Antal.
Portugál lovagnak okos, jó gyermeke.
Már kicsi korában szerette Jézuskát,
Pap lett, hogy Jézusé legyen az élete.



Később, mint kanonok mindenét eladta,
Olasz ferencesek szerzetébe lépett,
Csakhamar híre kelt a kiváló szónok 
Irgalmas szívének és szent életének.
Már az életében sok nagy csoda történt;
Egy helyt kevés hívő jött el szentbeszédre,
A halakat hívta: „Halak jöjjetek ti,
Mert embernek nem kell az Isten igéje!"
S a halak kijöttek, fejüket kidugva 
Hallgatták a szentet, szállt a csoda híre —
Ott volt már a város apraja és nagyja,
Bűnbánatra fakadt a bűnösök szíve.
Szent Antalnak többször jelent meg Jézuska;
Kisded alakjában karjaiba szállott,
Azért látjuk mindig így képén és szobrán,
Ahogy karjaiban Jézuskával áll ott.
És mivel a szegényt annyira szerette,
Az Isten az Égben azzal jutalmazta,
Hogy a szegénységben, földi szükségekben 
Hozzá mondott imát sokszor meghallgatja.
Szent Antal nevében mondott könyörgésre 
Csodák is történtek; se szeri, se száma 
Hány ember kapott már kis és nagy dolgokban 
Égi segítséget az ő imájára.
Szent Antalnak nyelve, amellyel prédikált 
Ma is épen van meg, Isten csoda-jele;
A nevében ma is osztanak kenyeret,
Mert a szegényeket annyira szerette.

* * *

Szent Antaltól tanulj irgalmas jó szívet:
Pénzedből, étkedből adj a szegényeknek.
Soha se légy fukar, légy mindig bőkezű
Légy boldog, ha adhatsz; légy jószívű gyermek!

Június 14.
VAZUL, AZ ÉGŐ GYERTYA.

Általában görög katolikusoknak hívják helytelenül azo�
kat a római katolikusokat, akik latin helyett a görögöt, vagy 
saját nyelvüket használják a szertartásoknál. Ez téves elneve�
zés, mert ők is római katolikusok és a római pápa Egyházá�
hoz tartoznak. Helyes nevük: „görög szertartású római kato�
likus." Leghíresebb szentjük Szent Vazul, aki a negyedik szá-



H alak jö jjetek ti, mert embernek nem kell az Isten igéje.*



zadban Cezárea püspöke volt; a mai görög és török földön 
hirdette bátran krisztust és szembeszállt az Egyház minden 
ellenségével. Szentsége és tudománya egyformán nagy volt, 
tnint 'egyháztudóst tiszteljük. Ö alapította meg a görög szer�
tartási! katolikusok szerzetrendjét, a bazilitákat, amely ma is 
fennáll; nálunk pl. Máriapócson vannak. (Vazul görögül Bazi- 
lius, innen a bazilita név.) Annyit dolgozott és vezekelt 
Szent Vazul, hogy valósággal összeaszott, elfogyott, mint 
ahogy elfogy az oltáron égő gyertya Jézusért,

* * *

Ne sajnáljuk a fáradtságot, ne féljünk a nehézségektől, 
ha jót tehetünk Jézuska iránti szeretetből! Gyakoroljátok az 
áldozatot kicsiben, mint kisgyermekek és akkor, ha nagyok 
lesztek, szükség esetén tudtok majd nagy áldozatot is hozni 
Istenért.

Június 15.
JOLÁN, ÁRPÁDHÁZI.

A tizenharmadik században IV. Béla királynak leánya 
' volt Jolán, régiesen Jolánta. Már ötéves korában a lengyel 

királyi udvarba került és szentéletű leánnyá ott serdült fel. 
Később felesége lett a vallásos, „jámbor Boleszláv"-nak neve�
zett gnézeni fejedelemnek. Jolánta, mint fejedelemasszony 
szent egyszerűségben a jótékonyságnak és imának élt, min�
dent megtett, hogy férje oldalán népét vallásosabbá tegye. 
Főképen a szenvedő Jézushoz imádkozott: az Űr Jézus kín- 
szenvedéséről elmélkedett sokat. A kereszthordozó Megváltó�
val egyesülve, önmegtagadó, szigorú életet élt. Amikor özve�
gyen maradt és gyermekeit ellátta, a klarissza apácák zárdá�
jába vonult. Halálos ágyánál megjelent előtte az üdvözítő, 
töviskoronával, az ostorozás sebeivel — hogy a „szenvedő 
Jézus" alakjában vigye el magához azt, aki az Ö szenvedé�
sére annyit gondolt.

* * *

Magyar Boldog Jolánta példája buzdítson minket arra, 
hogy gondoljunk gyakran a szenvedő Jézusra mi is; menjünk 
a feszület elé imádkozni, végezzük szívesen és buzgón a 
keresztuti ájtatosságot és a fájdalmas olvasót.



FERENC, BŰNÖSÖK JÓ PÁSZTORA.

Szentéletű, búzgó, francia jezsuita szerzetes atya volt a 
XVII. században Régiszi Szent Ferenc. Különösen sajnálta 
a bűnösöket, utánuk járt mindenhová, hogy megmentse a lel�
kűket. Missiókat tartott mindenfelé, fáradtságot nem kímélve. 
Egyszer is missióba indult, amikor a hegyi úton elesett és 
kitörte a lábát. Kórházba akarták vinni, de ő így felelt:

— Nem érek rá, a bűnbánók várnak a gyóntatószékemnél!
Törött lábbal ment tovább és úgy ült be órákra a gyón�

tatószékbe, mert nem akarta elszalasztani a megtérő 
bűnösöket.

* * *

Ne vessük meg a bűnöst, hanem próbáljuk megtéríteni 
és imádkozzunk érte. Sajnálkozva, szeretettel, imádsággal 
igyekezzünk őt Istenhez vezetni, ahelyett, hogy megszóljuk 
és mindenfelé elbeszéljük bűneit — ami már vétek is.

Június 17.
JANKA, KATONÁK VEZÉRE.

A történelemből úgy ismerjük Szent Jankát: „az
orleánsi Szűz”. Egyszerű francia földműves leányka volt A rc  
(Ark) Janka, franciául Jean d'Arc (Zsan Dark). Még írni- 
olvasni sem tudott, annál többet imádkozott, gyónt, áldozott 
és így szerezte meg feltűnő bölcsességét, okosságát. Akkori�
ban, a XV-ik század közepén, nagy bajban volt Franciaország. 
Egy részét elfoglalta Anglia, a franciák pedig pártoskodtak, 
polgárháború dúlt és VII. Károly király tehetetlenül nézte, 
még csak meg sem koronáztatta magát.

A tizennyolc éves egyszerű falusi leánynak, Jankának, 
ekkor csodálatos látomása volt. Szent Mihály arkangyal 
jelent meg neki és bíztatta, hogy menjen a király segítségére. 
Az egyszerű leányka szótfogadott.

Már az is csodás, hogy a király elé került és az meghall�
gatta őt, sőt a főurak, vezető tisztek megengedték, hogy égy 
kis csapat élére álljon. Szent Janka katonaruhát öltött, fel�
emelte a zászlót és az ostromlott Orleáns város segítségére 
vezette csapatát. A bátor leány folyton az égiekkel társalgót!, 
miközben seregét vezette, így történt meg a csodás győze�
lem. Ettől kezdve már hittek neki, az ő szavára megkoronáz�
tatta magát a király és seregeinek élére állt, Szent Janka sza�
vai lelkesítették fel győzelemre a hadsereget. Ö maga egy



csata alkalmával fogságba esett és az ellenség az akkori idők 
szörnyű szokása szerint boszorkánynak mondta és máglyán 
megégette.

* # *

Szent Janka győzött — mert imádkozott. Minden sikerre 
az imádság vezet. Napi imáitokat el ne mulasszátok, buzgón 
végezzétek és bármihez fogtok, Istentől kérjetek segítséget.

Június 18:
MÓZES PUTTONYA.

Szent Mózes gyönyörű példája a bűnbánásnak. Rab�
szolga volt a negyedik században, nem sokat hallott Istenről 
és a bűn útjára tért annyira, hogy megszökött a fogságból, 
rablóvezér lett. Negyven éves korában megtért, remeték 
közé vonult és a legkeményebben vezekelt haláláig. Pl. hat 
éven át le nem hunyta szemét, egész éjjel imádkozott. Egy-: 
szer, mikor egy társa súlyosan megbántotta és az elöljárók 
meg akarták ezért büntetni, Mózes homokkal telt puttonnyal 
a hátán lépett a főnök elé és így könyörgött:

— Ebben a puttonyban a bűneimet viszemr ha nem is 
látom őket, érzem a terhüket! Ne bántsátok azt, aki egy ilyen 
bűnöst bántott meg, mint amilyen én vagyok.

* * *
Remete Szent Mózes példájára gondoljatok ti is a ti 

, .puttonyotokra", a ti életetek bűnnel teli zsákjára. Nem elég 
a bűnt meggyónni, hanem meg is kell bánni! És ha valaki 
megbánt titeket, bocsássátok meg azzal a gondolattal, hogy ti 
is bűnösök vagytok, akik bocsánatot reméltek a jó Istentől, 
azért hát nektek is meg kell bocsátanotok.

Június 19.
JULIANNA RÓZSAKOSZORÚJA.

Firenzében Julianna főúri család leánya — Jézuskát 
forrón szerette? Ö érette lett apáca. — A szent szervita apáca 
bőjtölt és vezekelt nagyon — hogy a világ bűneiért ezzel 
engesztelést adjon. —- ö  az Oltáriszentséget lángoló szívvel 
szerette — és ezért az édes Jézus csodával is kitüntette. — 
A Szentostya rajta látszott szíve fölött, mint egy pecsét — és 
halálos ágyán látta angyaloknak közeledtét. — Szép rózsa- 
koszorút hoztak: rózsa szeretet virága — mert Jézust a Nagy 
Szentségben szeretettel, hőn imádta,

* * *



Szent Julianna példája buzdítson nagy szeretetre — az 
Oltáriszentség iránt, a templomba sokszor menj be. — Tölts 
pár percet a Szentségnél, többször és nagy szeretettel — a 
Szentostya drága képét telkedben haza is vidd el.

Június 20.
KRISZTINA JELE.

í
A szentek között sok volt, aki folyton az Űr Jézus szen�

vedésére gondolt és az Űr Jézussal egyesülve Öt engesztelve, 
szenvedéssel akart a bűnösökért vezekelni. Az Űr Jézus nem 
egy ilyen szenttel azt a csodát tette, hogy megadta nekik a 
saját szenvedésének emlékjeleit, az öt sebet, amelyek fájtak 
és véreztek. A saját szenvedéseinek emlékjeleivel „jelezte” 
tehát meg őket. Ennek a jelnek latin neve: „stigma", azért 
ezeket a szenteket stigmatizált szenteknek nevezzük. Ilyen 
stigmatizált szent volt Krisztina a tizennegyedik századbeli 
német leány is. Parányi részét átszenvedte Jézus szenvedései�
nek; öt sebe fájt és vérzett; homloka' körül tövisek nyomait 
mutató sebek keletkeztek csodálatos módon. Az Űr Jézus 
sebeinek jeleivel megjelölt Szent Krisztina sokat szenvedett 
testben és lélekben is; az ördög kisértette, gyötörte, de ő 
hősiesen ellentállt haláláig.

$ * *

Ti gyermekek jelezzétek meg magatokat az üdvözítő 
szertetének jeleivel: legyetek nagyon szeretőszívűek min�
denkihez. Milyen szép volna, ha mindenki, aki ismer titeket, 
azt mondaná: „Ez a gyermek Jézus Szívének gyermeke, rá�
ismerek a biztos jelről, hogy mindenkihez jó, kedves, ahol 
lehet, gyakorolja a szeretetet”.

Június 21.
ALAJOS, IFJÚSÁG PÉLDAKÉPE.

Ifjúság védőszentje Gonzágai Szent Alajos, — olasz főúri 
gyermek volt s a lelke is méltó ahhoz. — Kicsi korának csíny- 
jeit, már mint gyermek megsiratta — kilencéves volt, amikor 
szívét Jézuskának adta. — Hogy egészen neki éljen — szer�
zetes lett szegénységben. — Jezsuita rendbe lépett s mint 
jelöltje a szerzetnek — feltűnt már a buzgósága — imádsága, 
tanulása — példaképként fényeskedett. — Szigorú volt ön�
magához, vezekelt e félig gyermek — hősiesen gyakorolta 
összes legszebb erényeket. — Első volt a tanulásban, nem 
pihent, nem szórakozott — pestisjárvány idejében, mint



ápolót őt látjuk ott. — Egész fiatalon halt meg, mint ifjú él 
emléke — azért is áz ifjúság védszentje és példaképe.

(E napon van Szent Olga is, özvegy orosz nagyhercegnő 
— népéből katolikusra sokat visszatérített ő.)

* * *
Immár négyszáz éve ennek s ma is köztünk él a neve :— 

tiszteljétek Szent Alajost, példáját híven követve. —- Tiszta 
szív, jámborság, munka; tanulásban nagy szorgalom — ez 
Alajos követése és Égben vár a jutalom.

Június 22.
PAULIN ÉS ÁKOS.

Az ötödik század szentje volt Széni Paul in püspök, a 
mai Franciaország földjén. Dúsgazdag főúri családot hagyott 
ott, hogy szegénységben Jézusnak és a telkeknek éljen. Apos�
toli buzgósága, imádsága és önmegtagadó élete, irgalmas, 
szerető szívének számtalan jótéteményei mellett főként aláza�
tosságáról volt híres. Mikor pl. egy festő le akarta festeni, 
nem engedte e szavakkal:

— Nem festhetsz le olyan embert, aki Isten képmását 
annyira eltorzította magán!

Lám, így gondolkoznak magukról az alázatos szentek, 
míg a semmi emberek pöffeszkednek és nagyra tartják 
magukat.

Ezen a napon van Szent Ákos vértanú ünnepe is, aki 
tízezer örmény katonának volt a kapitánya és a Il-ik század 
elején a keresztényüldözés alatt vitézeivel együtt keresztre* 
feszítették.

* sje *

Szent Paulintól tanuljatok szerénységet; ne pöffeszked- 
jünk, ne dicsekedjünk soha. Szent Ákos példája pedig tanít�
son arra, hogy igazi hős az, aki az igazságért küzd, szenved, s 
kész meghalni érte — és nem az, aki csak a szájával hősködik, 
vagy ok nélkül hepciáskodik, verekszik.

Június 23.
MÁRIA HALLGATAGSÁGA.

Egyszerű földműves asszony volt a német brabanti 
Mária, a XlV-ik században. Férje is földműves volt. Ez a sze�
gény asszony egyszerű élete mellett, mégis az Egyház boldo-



gaínak fényes sorába került. Híressé tette jószíve, szeretete, 
szelídsége. Különös erénye volt a hallgatás. Ritkán beszélt, 
feleslegeset soha; ha másokról szólt, csak jót mondott róluk.

* # *

Lássátok gyermekek, nemcsak a rendkívüli nagy dol�
gokkal, hanem az egyszerű csendes élettel is lehet valaki 
szentté. Ti is lehettek szentek csodák és rendkívüli dolgok 
nélkül is! Boldog Mária példáját főképen azzal kövessétek, 
hogy meggondolatlanul sohase fecsegjetek. Mielőtt beszéltek, 
gondoljátok meg, nehogy rosszat mondjatok. Inkább keveseb�
bet beszélni^ hogy okosabbat, jobbat mondhassatok. Abban is 
vigyázzatok nyelvetekre, hogy ne beszéljetek másról rosszat, 
ne árulkodjatok, ne fecsegjetek ki más bűnét, mert azzal a 
becsületében tesztek kárt.

Június 24.
JÁNOS, A KERESZTELŐ.

Mindenki ismeri Keresztelő Jánost,
Hisz a bibliában tanultatok róla.
Zakariás fia, aki már mint gyermek 
A zord pusztában élt, folyton imádkozva.
A Megváltó útját előkészítette,
Híveket toborzott Messiást hirdetve.
Kereszténység előtt János már keresztelt,
Az Űr Jézust magát is ő keresztelte.
Midőn a Megváltó tanítani kezdett 
A szerény Szent János visszavonult rögtön,
A bűnös Heródest bátran megintette 
Ezért lett a sorsa a kegyetlen börtön.
A gonosz Heródes le is fejeztette 
A Szűzanya után e legnagyobb szentet.
Maga az Űr Jézus dicsőítette őt,
Dicsőség ez minden dicsőségek felett!

* * *

Apostolkojatok családban, községben 
Az ünnepi gyónás, áldozás idején.
Ezzel készítitek elő Jézus útját,
Az apostolkodás egyik legfőbb erény!



VILMOS, A GYERMEK ZARÁNDOK.

A tizenkettedik században élt remete Szent Vilmosról 
keveset tudunk. Olaszországban remetéskedett. Erre a szent 
vezeklő életre akkor határozta el magát, amikor mint tizenöt�
éves gyermek elzarándolkolt Spanyolországba, Szent Jakab 
apostol sírjához.

♦ *  *

Gyermekkorotokban dűl el, hogy mi lesz belőletek! Na�
ponta mondjátok e fohászt: „Szentlélek Űristen súgd meg ne�
kem, kérlek —- mi legyen belőlem, Istennek hogy éljek!" Szí�
vesen és buzgón imádkozzatok, vegyetek részt a búcsújárá�
sokon, körmeneteken és ezeket is ajánljátok arra a szándékra, 
hogy pályát Isten akarata szerint válasszatok.

Június 26.
JÁNOS ÉS PÁL.

A tisztelendő urak misében megemlítik e szent testvér�
pár nevét. A negyedik század keresztényüldözése idején ez a 
két főnemes római ifjú nemcsak hogy bátran megvallotta hi�
tét, hanem még hangosan meg is vádolták a császárt isten- 
telenségéért. A császár, hogy a főnemesek fel ne zúduljanak
— titokban ölette meg őket. Egy jámbor pap azonban látomá�
sában megtudta a testvérpár vértanúságát, és azt is, hová te�
mették őket. Elrejtett sírjukhoz ment és a sírnál rögtön csodák 
sorozata kezdődött Szent János és Szent Pál közbenjárására.

* # *
Ha bűnös dolgot láttok, nyíltan és bátran ítéljétek el. Ne 

lapuljatok meg gyáván a bűnnel és bűnössel szemben! Ebben
— és ne a verekedésekben, szájalásokban — mutassátok meg 
nagy bátorságotokat!

Június 27.
LÁSZLÓ KIRÁLY, A MÁRIA-LOVAG.

A magyar történelemben híres László király neve, — 
szent király volt, életében csodákkal is kitüntetve. — Nagy 
vitéz volt, ünnepelt hős, pogányt verő győztes vezér, — imád�
sággal ment a harcba s ezzel sikert sikerre ért. — Lova pat�
kójának nyomán csodásvizű forrás fakadt — s Szűz Máriát lát�
ták egyszer mellette a csata alatt. — Mert Szent László a 
Szent Szüzet egész szívével szerette, — Szűz Mária lovagja



volt, életét neki szentelte. — A máriás lobogókat László király 
csináltatta, — míg élt, Szent Szűz tiszteletben virágzott a 
magyar haza.

* # *

Tiszteld nagyon Szűz Máriát, légy a Szűzanya gyermeke!
— Azért imádkozz s küzdj bátran, — hogy a te magyar hazád�
ban — virágozzék újra szebben — s szentebb életet teremtsen
— Magyarok Nagyasszonyának, Szűzanyának tisztelete!

Június 28.
í r é n  BÉKESZERETETE.

Szent János apostolnak, a szeretet apostolának, aki min» 
dig csak a szeretetről prédikált, aggkorára volt egy buzgó, 
ifjú tanítványa: Ireneus. (Férfinév, de magyarul, mint Irén, női 
név.) Szent Irén eltanulta a szere tetet apostol-mesterétől. Mint 
Lyon püspöke szent élete, tudománya mellett szeretetéről volt 
híres. Amikor a hívek között egyenetlenkedések támadtak, 
Szent Irén békítette ki őket, mindig helyesen magyarázva a hit 
igazságait. Méltó lett nevére, „Irén" szó annyit jelent: „békés, 
békéltető". Az üldözések alatt valószínűleg — bár nem biz�
tos — vértanúhalált halt.

(E napon van Szent Laura ünnepe is. öregségére zár�
dába vonult Kordovában és szent életét a mórok keresztény- 
üldözése alatt vértanúhalállal fejezte be a IX-ik században.)

* # *

Legyünk békeszeretőek! Szelídséggel, engedékenység�
gel keressük a békét, ne veszekedjünk, sőt békítsük ki a ve- 
szekedőket. Jézuska a — béke Istene — legyünk hát békes- 
ségesek!

Június 29.
PÉTER ÉS PÁL FÖAPOSTOLOK.

Szent Péter apostol, az Egyház látható feje, az első római 
pápa. A biliából ismeritek életét, halálát. A kegyetlen Nero 
császár Rómában a Vatikán-halmon fejjel lefelé keresztre 
feszíttette. Azért, mert Krisztust hirdette, miután huszonöt 
éven át mint Róma püspöke, az első pápa vezérelte Krisztus 
nyáját.

Szent Pálról is tanultatok a bibliában. Ö volt az, aki 
üldözte az első keresztényeket, de miután damaszkuszi útján



Jézus megjelent neki, az üldözőből a legnagyobb apostol lett 
Csatlakozott a tizenkét apostolhoz, bejárta az országokat, és 
mindenütt hirdette Krisztust. Szent Pál járta be a legtöbb or�
szágot, ő volt a leghíresebb evangélium hirdető. Leveleit, me�
lyeket a hívekhez írt, ma is a szentmisében, a szent leckében 
olvassa a miséző pap. Ezért nevezzük Szent Pált is, úgy mint 
Szent Péter, főapostolnak és egynapon üljük ünnepüket. 
Szent Pált is Néró fejeztette le Rómában.

* * *

A főapostolok nagy ünnepén újítsd fel szívedben az Egy�
ház és pápa iránti lelkes szeretet, hűséget. Az igaz katolikus 
tüzesen szereti a pápát és az Egyházat. Minden nap legalább 
egy fohászt mondj az Egyházért, a pápáért és a pápa szán�
dékaiért.

Június 30.

LUCINA, AZ APOSTOLOK SZOLGÁLÓJA.

A tizenkét apostolnak tanítványa volt Lucina. — A szent 
özvegy vagyonából magának nem tartott vissza. — Apostolo�
kat szolgálta, betegeket segítette — a foglyokat látogatta, 
gondja volt a szegényekre. — Temette a vértanúkat s ma mel�
lettük pihen teste; — apostolok szolgálója, most az égnek 
dicső szentje.

* # *

Szent Lucina arra tanít: Isten szolgáit szolgálni — nagy 
dicsőség, mert a papnak amit teszel, legyen bármi, — azt az 
Űr Jézusnak teszed — és Jézus feljegyzi neked!



Július hónapja nálunk nyári hónap 

S nektek, gyermekeknek, boldog vakáció. 

Tanítótok nem lát, de Jézuska figyel,

Tudja, mit csináltok, ki a rossz és ki jói 

Nyilvános nagy ünnep nincsen e hónapban,

De találunk benne pár szent emléknapot.

Rögtön az elseje a Szent Vér ünnepe;

Szent vér, melyet értünk Megváltónk hullatott. 

Másodika pedig Sarlós Boldogasszony,

(Mert a sarlózásnak idején van napja)

Annak az emléke, hogy Szent Erzsébethez 

Segíteni néki, ment el a Szűzanya.

Tizenhatodika skapuláré ünnep;

A Szent Stock Simonnak jelent meg a Szent Szűz, 

Skapulárét nyújtott s megígérte neki,

Hogy viseléséhez áldást, kegyelmet fűz. 

Karmelhegyén ülték meg ennek ünnepét,

Ezért „Karmelhegyi Boldogasszony" néven.

Legyen tenálad is Jézus és Máriás 

Templomban megáldott skapuláré érem.

Blaskó: Isten kertje. 8 113



ANNA MÁRIA FÉNYKORONGJA.
Július í;

Anna Mária (Marianna) kétszáz évvel ezelőtt, jámbor 
francia polgárasszony volt. Jámborságát Isten csodával tün�
tette ki. Fénykorong jelent meg a szeme előtt, lelke ebbe 
belenézett s látott sok mindent a múltból, sőt jövőből is. Az 
emberek álmélkodtak rajta, hogy a telkekbe és a jövőbe lá t 
és tudós emberek imáját kérték. Imádságos, jótékony szent 
életében sok szenvedni valója akadt; férjé nyers ember volt; 
csapás, szegénység látogatta meg, rágalmak érték — ő min�
dent hősiesen elviselt s szerető szívű maradt mindenkihez. 
Emellett csendben végezte munkáit, mint a Szűzanya. Nem 
egyszer főzés közben látomása volt — de emellett még csak 
ki sem futott, oda sem pörkölődött az étel — a csodák között 
is vigyázott arra, ami a kötelessége.

* * *

Szent Anna Mária példájából tanuljatok kötelesség tel�
jesítést! Semmi sem lehet ok arra, még az ima, még a csoda 
sem, hogy kötelességeinket elmulasszuk!

Július 2.
OTTÓ SZEGÉNYSÉGE.

Tizenkettedik században Németország földjén járva — 
találkozunk egy szegénnyel, szinte koldusos ruhája. — Cipd 
helyett rongy a lábán, száraz kenyér eledele — de a tömegek 
követik s súgják: „itt az ország szentje”. — Ez a szegény 
Ottó püspök, gazdag nemes család sarja — főpapi trón volna 
helye, de a pompát nem akarja. — Ily szegényen élt a püs�
pök, nemzetének sok-sok jót tett — bölcsessége, szeretete 
messze földön híressé lett.

* * *

Szent Ottónak szent példája -— tanítson a lemondásra. 
— Sohse légy követelődző amit ad neked a szülő —- bár�
mily kevés, vagy szegényes — ne kérj többet, mondd: elég 
ez, — Jézuskának sem volt többje — s én vagyok a követője.

Július 3.
MÁRK ÉS A GYERMEK.

A IV. század keresztényüldözése alatt Szent Márkot és 
társát Muciánt iszonyúan megkínozták és megölték. Róluk



többet nem tudunk, de a hagyomány megható dolgot jegyez 
föl. Amikor a két szentet kínozták, egy egészen kis gyermek 
bátran előállott és hangosan biztatta a vértanúkat, hogy csak 
viseljék el a kínokat Jézusért. Erre a kicsi gyermeket is kín- 
padra vitték.

* * *

Ennek a névtelen gyermeknek példája ragyogjon előt�
tetek. Legyetek olyan jók, hogy még a felnőttek is épüljenek 
rajtatok és a ti szép példátokra ők is jobban szeressék Jézus- 
kát. A jó példa leghathatósabb apostolkodás!

Július 4.
BERTA TEMPLOMA.

A nyolcadik században Berta, előkelő, szentéletű frank 
özvegy, templomot akart építtetni vagyonából. Az épülő 
templom falai kétszer is összedőltek. De Szent Berta nem 
vesztette el kedvét. Imádkozott és akkor látomásban meg�
látta azt a helyet, ahol az Űr templomot akart. Odament és 
négy követ talált kereszt alakban a földön. Erre a helyre 
építtette azután a templomot, zárdával együtt, ahova maga 
is visszavonult s itt fejezte be áldásos életét.

*  *  *

Szent Berta példája buzdítson arra, hogy ha nem is 
sikerül valami, ne veszítsük kedvünket. Űjra és újra, imád�
kozva és változatlan buzgósággal, Istenbe vetett bizalommal 
folytassuk a megkezdett jót, amíg csak nem sikerül.

Július 5.
DOMICIUSZ, A REUMASOK GYÓGYÍTÓJA.

Szent Domiciusz sziriai remete volt a negyedik század�
ban. A szent ember imájára még életében nagyon sok csodás 
gyógyulás történt, ömaga is csodásán gyógyult meg, issiás 
(reuma-féle) betegségéből — azért a reumások, issiásban és 
hasonló bajban szenvedők égi pártfogója és közbenjárója. A 
szent az üldözések alatt vértanú halált halt.

*  *  *

Imádkozzatok a betegekért; látogassátok, vigasztaljátok 
őket; ha a családban beteg valaki, szolgáljátok ki nagy sze�
retettel és vidámítsátok fel őket gyermekszívetek derűjével.



ELEK, A SZÜLŐI HÁZ KOLDUSA.

Eufemiánusz római főur palotájában egy szegény, ron�
gyos koldus kopogtatott be és így esdekelt:

— Elveszett fiad emlékére kérlek, adj egy zugot, ahol 
meghúzhatom magam!

A főúr és felesége meghatva fogadták be és megenged�
ték, hogy ott lakjon a koldus, aki egész nap imádkozott, ve�
zekelt, kéregetett és amit összekoldult, kiosztotta a többi sze�
génynek. Azért fogadták be, mert Elek fiúk emlékére kérte, 
aki sok év előtt eltűnt.

A szent koldusról csodálatos dolgok terjedtek el. Pl. 
egyszer, amikor a sekrestyés ki akarja küldeni a templom�
ból, megszólalt a Szűzanya képe:

— Hagyd itt az én szolgámat!
A megrendült sekrestyés a koldushoz ment s mikor az 

megszólalt, maguktól megkondultak a város Összes harang�
jai. Ugyanígy kondultak meg a harangok akkor is, amikor 
a szent ember meghalt.

Holta után találta meg levelét a főúr, melyben megírta, 
hogy ő az elveszett Elek fiú. Krisztusért névtelen szegény 
akart lenni, azért szökött meg a pompából, azért nem fedezte 
fel magát szülei előtt, de annál többet imádkozott értük.

* * *

Szent Elek (latinul Alexius) példáját nem szabad úgy 
követni, ahogy ő tette, mert Szent Eleket Isten sugallata 
hívta el — ez rendkívüli csoda — ami nálatok nem fordul 
elő. Szent Elek rendkívüli vezeklő életét ajánlotta fel hozzá�
tartozóiért, ti pedig szépen otthon maradva és engedelmes- 
kedve, szentmiséket, szentáldozásokat, jótetteket ajánljatok 
fel jó szüleitek üdvösségéért és boldogságáért.

Július 1.
CIRIL ÉS METÓD.

Ciril s Metód a testvérpár szent, tudós pap mind a kettő,
A kilencedik században két legnagyobb hittérítő. 
Görögországból indulva kelet országait járták,
Főképen a szláv népeknek hirdették Krisztus országát.
A szláv s görög szertartású népek főapostolai,
Náluk virágzik legjobban az ő tiszteletük ma is.

* * *



Szent Ciril s Metód példája buzdítson a missiókra.
A missziók sikeréért dolgozz te is, imádkozva.

IZABELLA APRÓDJAI.

Szent Izabella portugál királyné volt a XIV. században. 
Szent feleség és anya, férjét ő buzdította és népének is sze�
rető, jó anyja és ragyogó mintaképe volt. Egyszer egy gonosz 
apródja irigykedett apródtársára, mert az jámbor buzgósá- 
gával megnyerte a királyné kegyét. Gonoszsága az egyik 
legnagyobb bűnre, a rágalomra vitte. Mindenféle gyalázatos 
dolgot hazudott a királynak jámbor apród társáról és a szent 
királynéról. A király feldühödve, a mészégetőknek ezt a pa�
rancsot adta ki:

— Az első apródot, akit ma üzenettel küldök hozzátok, 
dobjátok a tüzes kemencébe.

Egy idő múlva a rágalmazót küldte:
— Menj a mészégetőkhöz s kérdezd meg, teljesítették-e 

a király parancsát.
Igen ám, de mi történt! A jó apród, mielőtt útjára ment, 

szentmisét hallgatott. Ezért később ért a mészégetőkhöz és az 
első apród, aki odaért, a rágalmazó volt. A mészégetők — 
mivel ő volt az első, aki a király üzenetével jött —, őt dob�
ták be a tüzes kemencébe.

így bűnhődött a rágalmazó, így mentette meg az ártat�
lant a szentmise hallgatás, így derült fény a szent királyné 
ártatlanságára is. Mert a király Isten ujját látva, a történtek�
ben, kivizsgálta az ügyet s belátta, hogy felesége szent és
ártatlan. "1

*  *  *

Szent Izabella életének ebből az esetéből kettőt tanul�
hattok. 1. Óvakodjatok a rágalomtól, mert Isten megbüntet 
érte! 2. A szentmise hallgatást megáldja Isten, amikor tehe- 
titek, hétköznap is hallgassatok szentmisét.

Július 0.
VERONIKA LAKÁSA.

Nem a bibliai Veronika, akiről most írunk. Szentéletö 
olasz leány a XVIII. században, ö ten  voltak életben maradt 
testvérek s jámbor édesanyjuk mindegyiket az Űr Jézus öt 
szent sebének egyikébe ajánlotta. Veronikának jutott a szent 
oldalseb, ahol az Űr Jézus szívét átszúrták. Veronika kapu-



cinus rendi apása lett, kiválóan szentéletű volt és a kegyel�
mekért áldotta az üdvözítőt:

— Mindent annak köszönhetek, hogy az édes Jézus 
oldalsebe volt a „lakásom", ott helyezett el engem jó anyám.

* * *

Szent Veronika példájára mi is lakjunk Jézus Szívében. 
Hogyan? Ajánljuk fel magunkat Jézus Szívének, lépjünk be 
a Szívgárdába a Szent Szív gyermekének, áldozzunk gyak�
ran, ezáltal valóban a Szent Szívben élünk.

Július 10.
AMÁLIA ÉS A JÉGESŐ.

Két Szent Amália van a mai napon — egyik Amália né�
met hercegasszony. — Hetedik században anyák mintaképe 
— csuppa ima, munka s jótett volt az élte. — Egyik fia püs�
pök, két lánya apáca — ím a szent anyának szent volt a csa�
ládja! — Másik Amália egy századdal később, gazdag nemes 
lánya, Belgiumnak szentje. — Vagyont, rangot, kérőt, pom�
pát mind elhagyva, ifjan belépett apáca szerzetbe. — Bel�
giumban ma is a jégeső ellen hozzá folyamodnak, mert az 
imájára — csodás meghallgatás történt nem is egyszer, ha�
talmas lett égben a gyenge apáca.

*  *  *

Nagy baj a jégeső, mert vetést elveri s nem lesz földi 
kenyér, ha nincsen gabona. — Sokkal rosszabb a bűn, mely 
Isten vetését: a drága kegyelmet tőlünk elrabolja. — Ne ha�
laszd a gyónást, ha nagy bűnbe esel — biztatásra se várj, 
szentgyónáshoz menj el.

(E napon van Szent Ulrik ünnepe is, aki német szárma�
zású, francia bencés szerzetes volt a tizenegyedik században, 
apostoli jóttevő életében nagy kereszttel látogatta meg az Űr. 
Elvesztette szeme világát és élete végéig világtalanul szenve�
dett, de megadással fogadta, dicsőítette érte Jézust, hogy 
kereszttel próbálja meg és vakon is dolgozott híveinek és 
a jócselekedeteknek élve szent haláláig.)

Július 11.
MAKRINA, A „KISMAMA".

A gyermeki és testvéri szeretet ragyogó példaképe 
Szent Makrina, a negyedik századbeli, kisázsiai szentéletű 
lány. Rendkívülien szép volt, sokan versenyeztek érte, de ő



nem ment férjhez, hogy édesanyja mellett maradhasson és 
segítsen kilenc testvére nevelésében. Imádság mellett házi�
munkában és öcséi, húgai gondozásában telt el ifjúsága. Isten 
kegyelme vele volt, csupa kiváló, vallásosságban buzgó fér�
fit és nőt nevelt, akiknek „kismamájuk" és tanácsadójuk Mak- 
rina maradt, még felnőtt korukban is. Mikor édesanyja meg�
halt és testvéreit mind ellátta, zárdába vonult és ott is fejezte 
be szent életét.

* * *

Szent Makiina példájára ti is segítsetek mindenben 
édesanyátoknak. A leányok legyenek szerető „kismamái" 
testvéreiknek; a fiúk lovagias védői és vezérei a jóban a 
kisebb testvéreknek. Hozzatok áldozatot és játék helyett fog�
lalkozzatok a kistestvérekkel szívesen.

Július 12.
JÁNOS NAGYPÉNTEKE.

Tüzes, szenvedélyes ifjú, bosszút szomjazva nyargalt az 
olasz ég alatt. Gualbert János, a fiatal dalia, akinek fivérét 
megölték párbajban. János most a gyilkost keresi, hogy meg�
ölje őt. És ime váratlanul eléje kerül! János csatlósaival kö�
rülfogja az elveszett embert.

— Most meghalsz!
Kihúzott kardját bele akarja döfni a gyilkos szívébe, 

aki térdreborul:
— Ma nagypéntek v a n . . .  és épp ma akarsz bosszút

állni?
János lovag megtorpant. Krisztust látja a kereszten, 

amint megfeszítőiért imádkozik. . .  Leengedi kardját:
— A keresztrefeszített nevében megbocsátok neked!
Utána a templomba ment, letérdelt a feszület elé és

látta az édes Jézus töviskoszorús fejét hozzá lehajolni. . .  
Xelke e pillanatban újjá született. Elhagyta a világot, szerze- 
tes-remeték közé lépett és mint a tizenegyedik század Szent 
Jánosa fejezte be életét.

* * *

A keresztre feszített Jézus nevében bocsáss meg azok�
nak, akik megbántottak, sose tarts haragot, ne gondolj 
bosszúra! Ezért sok kegyelmet nyersz az édes Jézustól; majd 
láthatatlanul hozzád is lehajol.



JENŐ ÉS A KIRÁLY.

Szent Jenő (máskép Eiigén) Afrikának szent püspöke,
Ki a hatodik századnak üldözését átszenvedte.
Élete irgalom, jóság; vak gyógyul meg imájára,
Mégis hitéért üldözte Henrik, népének királya.
Agg korára bebörtönzik, majd belehal, de túléli,
Megkínozzák a vérpadon, ott is igaz hitét védi.
Száműzik a szent aggastyánt, ott hal meg számkivetésben. 
Mennyországnak boldog szentje, lelkén ragyog a sok érdem. 
Henrik király, ki üldözte és vérpadon kínoztatta,
Szörnyű betegségbe esett, elevenen elrothadva.

*  *  *

A legutolsó koldús is ha jó és az Istent féli 
Bő kárpótlást nyer az Égben. Viszont bizton utoléri 
Az Isten büntető keze a rosszat, legyen bár k irá ly . . .
A jutalom vagy büntetés mindenkinek, mindig kijár!

Július 14.
BONAVENTURA ÉS A KÖVETEK.

A tizenharmadik században nagy tudósra volt szüksége 
a római pápának, hogy nehéz ügyek elintézésében segítsen 
neki. Követeket küldött Firenzébe, a ferencrendi kolostorba:

— Vigyétek el a bíbornoki kalapot Bonaventurának, a 
híres nagy tudósnak és szentnek és hozzátok el Rómába, hogy 
mint bíbornok, segítségemre legyen.

A követek el is mentek a klastromba s várták, hogy 
a hírneves Bonaventura, aki az egyetemen tanított és már is 
világszerte ismerték, hogyan fogadja őket. És íme, találtak 
egy egyszerű, szegény barátot, aki épp az edényeket moso�
gatta. Alázatosan szólt:

— Kérlek benneteket, sétáljatok a kertben, amíg be�
fejezem a mosogatást.

Ö volt Szent Bovaventura, a világhírű tudós! Követek�
nél, kitüntetésnél, főúri emberek látogatásánál fontosabb volt 
neki, hogy engedelmeskedjék a szerzetesi szabályoknak, me�
lyek épp akkor mosogatást jelöltek ki neki.

* * *
Ilyen egyszerű és csodálatosan engedelmes volt Szent 

Bonaventura, a későbbi bíbornok, akinek neve ma is az Egy�
ház fénye. Tanuljatok tőle kötelességteljesítést és engedel�
mességet!



HENRIK ÉS A HATOS SZÁM.

Szent Henrik német császár volt, a tizenegyedik század�
ban. Az volt ő a németeknek, ami nekünk Szent István. Népé�
nek apostola, az Egyház védője, a vallásosság felvirágoztatója. 
Szent volt a felesége is, Kunigunda, aki épp úgy, mint a mi 
boldog Gizellánk, férjével együtt buzgólkodott, hogy népét 
minél közelebb vezesse Jézushoz. Szent Henrik sokat merí�
tett egy látomásból. Elhúnyt szent lelkiatyja megjelent és 
e szavakat mutatta neki:

— „Hat múlva."
A herceg — akkor még nem volt király — úgy vélte, 

hogy hat nap múlva meghal s persze szentül készült a halálra. 
De nem halt meg és így hat hónapot gondolt s hat hónapig 
készült, hogy hamarosan megjelenik Isten színe előtt. Mikor 
hat hó után is élt, hat évnek vette a jövendölést s persze úgy 
is élt, hogy méltóképen érje a halál. Hat év múlva azonban 
nem halt meg, hanem császár lett. De nem volt kárbaveszett 
a hat év, Inért megszokta, hogy a halálra gondoljon és aki 
a halálra gondol, az igyekszik szentül élni.

*  *  *

Bizony, gyerekek, ti is meghaltok egyszer. Senki sem 
tudja, m ikor. . .  hiszen gyermeksírok is vannak a temetőben! 
Nagyon jó, ha többször gondoltok a halálra, amikor majd 
számot kell adni Istennek. Akkor jobban féltek majd a bűn�
től és jobban igyekeztek, hogy kedvessé legyetek az örök 
Bíró előtt.

Július 16.
MÁRIA TANÍTÓ NÉNI.

Franciaországot egy évszázad előtt feldúlta a szörnyű, 
véres forradalom. — Az istentelenek forradalma volt ez s e 
nehéz időkben egy bátor hajadon — annál lelkesebben védte 
az Egyházat; — mint „tanító néni” oktatott és fáradt, — hogy 
a gyermekeknek a lelkét megmentse, — Szent Posztéi Mária 
lett később a neve. — Társakat szerzett és leánynevelésre — 
rendet alapított a Szent Szűz nevében. — Bátor, szent életét 
nagyon korán kezdte; apostolkodott már mint kicsi leányka, 
— pajtásait hívta, imádkozott velük; a felnőttekre is nagy 
volt a hatása. — Történt, hogy két férfi már felállt párbajra 
(pedig párbajozni nagyon súlyos vétek) — és közéjük szalad 
egy kicsi leányka, kezében feszület: „ne tegyétek, kérlek!" —



A két dühös férfi megrendülve nézte, — s letették a kardot
a gyermek kérésére, ' *

* * *

E példa mutatja, mily sok jót tehetnek — a nagyok kö�
zött is a jámbor gyermekek. — Használjátok fel a gyermek 
kedvességet, — ölelő karokat, melyek szépen kémek, — 
hogy a felnőttek a kezeteket fogva — gyónni és áldozni men�
jenek templomba. — Miközben pedig a pajtásokkal játsztok, 
-— vigyétek közelebb őket Jézuskához.

Július 17.
ANDRÁS, MAGYAR REMETE.

Szent András, István királyunk idejében, Lengyelország�
ból jött hazánkba. Trencsénteplic környékén, a mai Szkelkai 
Barlangba vonult és itt élt a legszigorúbb vezeklés között. 
A világ bűneiért és a magyar bűnökért önmagát büntette, 
sanyargatta. Amellett dolgozott keményen, irtotta az akkori 
őserdőszerű rengeteget. Egyszer, mikor munka közben össze�
esett, az üdvözítő jelent meg neki, feltette szekerére és úgy 
szállította haza remetebarlangjába.

*  *  *

A szentek, az ártatlanok vezekelnek. És mi bűnösök 
ugyan mivel vezeklünk? Elmondjuk gyónás után a rövid 
penitenciát és — vége. Gyermekek, rójatok néha magatokra 
egy kis büntetést bűneitekért. Pl. „ma rossz voltam, ma nem 
eszem a tésztából". — Ezzel engeszteljük az édes Jézust, akit 
a bűnnel megbántottunk.

Július 18.
KAMIL ÉS A HALÁL.

Ma is virágzik egy férfi szerzetrend, melynek neve „a jó 
halálról nevezett atyák." Azért dolgoznak, ápolják a betege�
ket és azért ajánlják fel életüket, hogy az emberek Isten ke�
gyelmében, vagyis jó halállal haljanak meg. Hiszen a halál 
órája a döntő óra, hogy üdvözül vagy elkárhozik a lé lek . . .

Ezt a szerzetrendet Szent Kamii alapította a XV-ik szá�
zadban. Tüzes vérű spanyol ifjú volt, aki kalandvágyból el�
ment olasz földre zsoldos katonának. A harcban megsebesült 
a lábán, elbocsátották és kőművesnek ment. A gondviselés 
egy épülő kapucinus kolostorhoz vezérelte munkásnak, itt 
a kapucinus atyák szavára megtért s életét egészen Istennek 
szentelte. Különösen a betegeket szerette — maga is egész



életén át kínlódott beteg lábával — odaadóan ápolta őket és 
a haldoklókat előkészítette a nagy elszámolásra. Társak sze�
gődtek mellé és így alakult meg a „jó halálért" imádkozó és 
a „jó halálra" előkészítő betegápolási rend.

* * *

Gyermekek, minden nap imádkozzatok a jó halál ke�
gyelméért, magatok és hozzátartozóitok részére. Az Udvöz- 
légy-ben áhítattal, esdve mondjátok „m ost. . .  és halálunk 
óráján". Kérjük Szent Józsefet is, ő a jó halál védszentje, mert 
övé volt a legszebb halál: Jézus és Mária karjaiban. Főképen 
pedig tartsátok meg a Jézus Szíve kilenc elsőpénteki szent�
áldozást — beszéljétek rá hozzátartozóitokat is — mert ehhez 
fűzte az édes Jézus a jó halál kegyelmét.

Július Í9.
VINCE, A JÖSZÍVÜ PÁSZTOR.

Kis francia pásztor gyerek báránynyáját terelgeti,
Közben lelke elbeszélget Jézuskával, s így szól neki:
„A szegénynek és betegnek én lennék a jó pásztora,
Ezért pap szeretnék lenni, életem így adnám oda."
A Jézuska meghallgatta, tanulhatott a szent gyermek,
Pap lett s csoda jó szívéről világhíre lett a szentnek, 
Szegény, beteg, rab, elhagyott kedvence volt e jó szívnek, 
Egyszer egy gályarab helyett ő vette fel a bilincset.
Életének a gyümölcse ez a három alkotása:
Papoknak a lazaiisták missziós nagy társasága.
Apácáknak az annyira ismert „irgalmas nővének'',
A szeretet leányai, kik a betegeknek élnek.
És világi embereknek a „Szent Vince társulata", 
Szegényeknek segítése gyönyörű szép feladata, 
lm így lett Páli Szent Vince jó pásztora a lelkeknek, 
Irgalmasság és szeretet ragyogja be ezt a nevet.
A tizenhetedik századnak ő volt leghíresebb szentje . . .

* * *
A példája ösztönözzön jótettekre, szeretetre!

Július 20.
ILLÉS A TÜZES SZEKÉREN.

A bibliában tanultatok Szent Illésről, ö  volt az Ószövet�
ség legnagyobb prófétája. Oktatta a népet, jövendölt a Mes�
siásról. A bűnös népet bátran megfedte, ezért üldözték is. 
Isten annyira kitüntette a népek nagy tanítómesterét, hogy



tüzes szekéren ragadta az Égbe és ő volt az is, aki az édes 
Jézus színe változásakor a Tábor-hegyen megjelent.

# * *

Mi földi életünk alatt nem mehetünk az Égbe, de lelkünk 
felrepülhet az ima szárnyain. Szeressetek imádkozni gyerme�
kek! Sohse hagyjátok el a napi imákat. És legyen az imátok 
„tüzes” — vagyis szerető, necsak gépies darálás. Amikor 
imádkoztok, a Jézuskára gondoljatok és bizalmasan, a saját 
szavatokkal beszélgessetek el Vele.

Július 21.
OLAF, APOSTOL KIRÁLY.

A tizenegyedik században sok volt a kalóz. Tizenkét 
éves fiúcskát látunk, mint „kis kalózt" az egyik hajón. A kis�
fiú, Olaf, a bujdosó norvég király fia. És a kis kalóz elvetődik 
keresztények közé, gyermekszíve lángragyullad, megkeresz- 
telkedik. Ettől kezdve a kalózgyermekből szent gyermek lett. 
Később sikerült visszaszereznie trónját és Szent Olaf, mint 
norvég király, egész életét fáradhatatlanul szentelte oda népe 
megtérítésének, ö  alapította meg a keresztény Norvégiát 
melynek védszentje. Vértanúhalált halt egy pogány lázadás 
alkalmával.

(Erre a napra esik Szent Dániel próféta ünnepe is. A 
bibliából ismeritek az Ószövetség e nagy prófétáját, aki hir�
dette a Messiást és az igazság hirdetéséért egyszer oroszlánok 
közé, máskor tüzes kemencébe vetették s csodásán sértetlen 
marad.)

* * *

A kalózgyerekből nagy szent lett, egy ország apostolai 
Nagy buzdítás ez arra, hogy Isten kegyelmével igenis, le 
tudjuk küzdeni rossz hajlamainkat. Vegyétek tehát bátran 
fel a küzdelmet rossz hajlamaitok, szokásaitok ellen és az 
azokkal ellenkező erényt (pl. a haragos a szelídséget) gyako�
roljátok hősiesen.

Július 22.
MAGDOLNA BÜNBÁNATA.

Tudjátok a bibliából, ki bűnbánó Szent Magdolna; — 
aki az Űrnak lábait bánatkönnyeivel mosta. — Hosszú bűnös 
élet után, midőn Jézust megismerte —- megtért, szent lett és 
vezekelt, Jézusé volt egész lelke, — Nyíltan tartott bűn�



bánatot, egész vendégsereg előtt; — mert Jézust nagyon 
szerette, az Űr meg is dicsérte őt. — Engedte, hogy lábainál 
hallgathassa az igéket. — Betánia volt a hely, hol együtt él�
tek a testvérek. — Mária Magdolna, Márta s bátyjuk, Lázár, 
igaz ember — otthonukban ők szolgáltak Jézusnak pihenő�
hellyel. — Magdolna bátran kitartott, ott állott a kereszt mel�
lett — élte végéig vezekelt, a bűnbánók védszentje lett.

* * *

Bánjuk mi is bűneinket, tegyük jóvá, valljuk is be — 
menjünk gyónni buzgón, gyakran, itt tisztul az ember szívé!

Július 23.
LŐRINC, A TÖRÖKVERÖ.

A tizenhatodik században folytak a kereszténység há�
borúi a mohamedán törökkel. A golyók záporában, kereszttel 
a kezében egy kapucinus szerzetes, Rossi Cézár lelkesítette, 
biztatta a sereget. Szerzetesi neve Lőrinc atya volt. A török 
háborúk után szavaival és írásaival harcolt a protestantizmus 
ellen. Tudományával a püspök segítőtársa volt, életszent�
ségével a szerzetesek mintaképe. A kereszt volt győzelmé�
nek segítője — keresztet szorongatott a harcban és a keresz�
tet tartotta görcsösen halálos ágyán is.

* * *

Törökverő Szent Lőrinc példájára a kereszt legyen a mi 
bizalmunk, menedékünk is. Aludjatok el este a szentolvasó 
kis keresztjével kezetekben, kísértések idején csókoljátok 
meg a keresztet, imádkozva keressétek fel a feszületet.

Július 24.

KRISZTINA, BÁLVÁNYZÜZÓ GYERMEK.

A harmadik század végén hevesen dúlt a keresztények 
üldözése a római birodalomban. Krisztina tízéves leányka 
volt, amikor titokban megkeresztelkedett. Édesapja vad po�
gány, egy nap arra jött haza, hogy a házi bálványok össze�
zúzva feküdtek a földön.

— Ki tette ezt?! — kiáltotta fel a pogány.
— Én tettem, atyám — felelt bátran Krisztina. — Mert 

nagy bűn az, ha idegen isteneket imádunk az igaz Isten he�
lyett, aki Jézus Krisztus.

Az apa megkorbácsoltatta a gyermeket és börtönbe



küldte, azt hivén, hogy ott majd megtörik. De a kislány nem 
tört meg, tizenkét éves korában hitéért vértanúhalált halt.

* * *

Szent Krisztina példájára ti is üldözzetek mindent, ami 
bűnös dolog. A rossz könyvet tűzbe kell dobni — a csúnya 
mozinak hátat fordítunk és bátran meg is mondjuk: „Semmi 
sem kell nekünk, ami megbántja Jézust."

Július 25.
KRISTÓF, A KRISZTUST-HORDOZÓ.

Kristóf, latinul Krisztoforusz, annyit jelent, mint Krisztust 
hordozó. A harmadik században kegyetlen kínzások után vér�
tanúhalált halt ifjú kapta e nevet, aminek szép története van.

Kristóf egy vízáradás alkalmával látta, hogy a parton 
álló gyermekek már nem tudnak átgázolni a megdagadt 
folyón, hogy hazamenjenek. Ekkor Kristóf, aki már keresz�
tény volt, hátán átvitte úszva a kicsinyeket. Amikor az utolsó 
legkisebbet vette hátára, érezte, hogy könnyű, mint a pehely, 
de mindig nehezebb lesz. A végén már alig bírta, meggömyedt 
a súly alatt, s álmélkodott:

— Hogyan lehet ilyen nehéz ez a kisded?
A partra érve látta a csodát. . .  A gyermek helyett az

Űr Jézust tette le a partra!
Azóta lett Kristofórus a neve Szent Kristófnak, aki az

utak védszentje és azért is szokták a járműveket (bicikliket,
kocsikat, gépkocsikat) Szent Kristóf nevében megáldani.

(Ezen a napon van idősebb Szent Jakab apostol ünnepe is. 
János apostol bátyja volt. Az Űr színe változásánál és az Olaj�
fák hegyén is ő volt Péterrel és Jánossal az Űr Jézus m ellett 
Vértanúhalált halt; apostoli munkája közben; a keresztények 
üldözői lefejeztették.)

* * *

Kövesd Szent Kristóf példáját kettőben. 1. örömmel tégy 
szívességet, szolgálatot másnak, szívesen segíts, mert mindezt 
Jézusnak teszed. 2. Te akkor vagy „Krisztust hordozó", ami�
kor szentáldozásban szívedbe zárod Jézuskát. Áldozz hát minél 
gyakrabban.



K risztina, bálván yzúzó  gyermek.



ANNA, SZŰZ MÁRIA ÉDESANYJA.

Az Ószövetség egyik legismertebb szentje Szűz Mária 
édesanyja, aki így nagyanyja volt az édes Jézusnak. Dávid 
király családjából származott férje Joahim, de elszegényedve 
egyszerű pásztorember lett. Keveset tudunk Szent Annáról, de 
hogy milyen szentéletű, abból látjuk, hogy Isten kitüntette. 
Hosszú éveken keresztül sírt és imádkozott, mert nem volt 
gyermeke. Már idős volt, mikor megszületett kisleánya, akit 
a két szent szülő Istennek ajánlott fel s hároméves korában 
valóban el is vitték a templom szolgálatára. Többet nem is 
tudunk életéből, de tisztelete a századok folyamán mindjobban 
terjedt. Az édesanyák védszentje Szent Anna és a hajósok�
nak, bányászoknak is. Vájjon miért épp nekik? Talán azért, 
mert a viharos tengeren és a föld mélyén veszélyek közt dol�
gozó férfiak annyira érzik az édesanya szükségét, aki imád�
kozik vándorló, küzdő gyermekeiért, — és ezért választották 
védszentjüknek az édesanyák védszentjét.

*  *  *

Szent Anna, az anyák védszentje, tanítson benneteket 
édesanyátok tiszteletére és igazi szeretetére. Nem az a szeretet, 
ha hízelegtek neki, hanem ha szótfogadtok, meg nem szomo- 
rítjátok, segíttek és örömet szereztek neki, imádkoztok érte. 
Persze, ugyanezt kell tenni édesapátokkal is.

Július 27.
AURÉL ÉS NATALIA.

A kilencedik században Spanyolország területén — moha�
medán üldözéstől vérzett el sok hű keresztény. — Ekkor élt a 
szent házaspár: Szent Aurél s Szent Natalia — látták, hogy 
szenved az Egyház sok hű lánya, buzgó fia. — Előkelő házas�
pár volt, de a sok szenvedést látva — elosztották vagyonukat 
a szegényeknek javára. — Mert azt mondták: „mikor annyi 
felebarát sínylik, szenved — nem való, hogy mi bőségben 
éljünk itt a kényelemnek". — Fel is tűnt a szent életük, 
megtudták, hogy keresztények — együtt lettek vértanuk ők, 
akik szentül együtt éltek.

*  *  *

Gondolj te is arra gyermek: „mily sok a szenvedő sze�
gény — milyen sok felebarátomnak sorsa rosszabb, mint az



enyém. — Mindenért ami nekem van, hálás leszek nagyon, 
nagyon — az Isten és szülők iránt hálámat ki is mutatom. — 
És ami hiányzik nekem, azt nem panaszlom fel soha, — meg�
gondolván, hány embernek sokkal szomorúbb a sorsa!"

Július 28.
INCE ÉS GYÖZÖ.

Két szent pápa emlékét üljük e napon. Szent Ince az 
ötödik század híres pápája volt. A pogány római birodalom 
összeomlott és helyére felemelkedett Róma, mint a keresz�
tény Egyház központja és szíve. Az új keresztény Róma fel�
építésén dolgozott a szent pápa.

Győző (latinul Viktor) azt jelenti, amit a neve is mond: 
győzedelmes. Szent Győző a második század végén küzdött 
a fiatal kereszténység ellenségei: az eretnekek ellen. Krisztus 
igazságáért folytatott küzdelemben lett vértanú, ö  meghalt, 
de az igazsága győzött.

* * #

Legyetek ti is győzők! Mindig álljatok az igazság és a jó 
mellé és küzdjetek a hazugság, hamisság és minden rossz ellen. 
Ha az ellenséges embereket nem is sikerül mindig leküzdeni, 
xie a lelketek mindig győzhet Isten kegyelmével a bűn kísér�
tésein.

Július 29.
MÁRTA SZORGOSKODÁSA.

Magdolna és Lázár testvére volt Márta,
Hozzájuk ment az Ür, náluk megpihenve.
Márta háziasszony rögtön szorgoskodott,
Hogy Jézust szolgálja, mert nagyon szerette.
Az Űr Jézus mégis ily intelmet adott:
„Jobbik rész, ha te is az igét hallgatod."

(Két vértanú neve esik még e napra; 
Keresztény üldözés két szent áldozata. 
Negyedik században Szent Félix a pápa,
És száz évvel előbb Szent Flóra s több társa.)

* * *
Szent Márta példája arra int: a munka 
Ne legyen ok arra hogy újra — és újra 
Elhagyjunk miatta imát, lelkieket:
Ima s munka mindig csak együtt lehetnek!

. Bl&skó ; Isten kertje. 129



JÁNOS KERESKEDŐ.

Szép példája a jóvátételnek a XlV-ik századbeli olasz 
Szent Kolombini János élete. Gazdag kereskedő volt s bizony 
sokszor igazságtalan hasznot is húzott. Egyszer feleségétől 
egy szent könyvet kapott és ennek olvasása után nemcsak, 
hogy megtért, hanem egészen szent életet kezdett. Akiket 
megkárosított, azoknál úgy tette jóvá bűnét, hogy mindent 
olcsóbban, áron alul adott el nekik. Később ezzel sem elége�
dett meg, vagyonát a szegényeknek osztotta ki és ő maga 
társakat toborozva, a szegényeknek és betegeknek szentelte 
életét.

*  *  *

Mindig tedd jóvá az okozott kárt! Akit megbántottál, 
attól kérj bocsánatot. Ha hazudtál, valld be az igazat. Ha rá�
galmaztál, vond vissza. Ha elcsent dolog van nálad, vissza 
kell adnod. Mert a bánathoz hozzá tartozik az is, hogy az 
okozott kárt jóvátesszük.

Július 31„
IGNÁCZ, ISTEN DICSŐSÉGÉNEK HŐSE.

A spanyol Pampelona városát ostromolták a franciák. 
A védők közt hősiesen küzdött a nemes Loyolai Ignác kapitány, 
mígnem sebében összeesett. Betegágyában lovagregényeket 
kért, de helyette a szentek életét kapta. A szent könyv olva�
sása alatt fény gyulladt lelkében:

— Miért nem akarok a Királyok Királyának lovagja, 
hőse, katonája lenni? Hiszen ez a legnagyobb dicsőség!

Felgyógyulva habozás nélkül otthagyta a világot. Szűz 
Mária képe elé tette lovagi jelvényeit s maga mint szegény 
vándor ment el vezeklő útjára. A Manréza nevű barlangba 
vonult, ott elmélkedett azon, hogyan követhesse Isten akara�
tát, hogy legyen Krisztus hősévé. Itt született meg szent el�
határozása, ami jelmondata lett:

— Mindent Isten nagyobb dicsőségére!
Elhagyva a barlangot elindult apostoli útjára. Szegé�

nyeket szolgált, kórházban betegeket ápolt, majd társakat 
gyűjtött maga mellé, hogy azokkal együtt a lelkek megmenté�
sének éljenek. Maga is idős korára tanulni kezdett és pappá 
szentelték. Társaival már csodás eredményekkel dolgoztak, 
fellelkesítették a népet; a tizenhatodik század legnagyobb 
lélekmentője lett. „Isten nagyobb dicsőségére” ő alapította 
meg a Jézustársaságot, másképen jezsuita férfi szerzetren�



det, amely évszázadokon át és ma is, az Egyház védőbás�
tyája. Már életében és halála után is imájára sok csoda 
történt.

Egyet említünk, épp azért ezt, hogy lássátok, milyen az 
igazi szent. Egyszer egy szegény asszony kakasa a kútba esett. 
Szent Ignác odament a kihúzott, élettelen állathoz, mely imá�
jára megelevenedett. A világhíres „nagy ember"-nek még arra 
is gondja volt, hogy egy kis kakast életre keltsen. Mert az 
igazi nagy embernek semmi sem kicsi, ha a szeretetet gya�
korolja vele!

* * *

Loyolai Szent Ignác példájára ti is válasszatok jelmon�
datnak: „mindent Isten nagyobb dicsőségére". Akarjatok a 
Jézuska hősei lenni, vegyetek részt mindenben, ami Isten 
dicsőségére szolgál és minden cselekedet előtt fontoljá�
tok meg:

— Vájjon Isten dicsőségére lesz-e, ha ezt, vagy azt 
teszem?



A ugusztus hó.
Augusztus hónapja meleg nyári hónap, 

Behordták a termést, csűrben a gabona.

Áz emberi élet termését, gyümölcsét 

Éltünk végén a szép mennyország elhozza. 

Gondolj a szentekre, akik már ott vannak, 

Főleg Szűzanyára, ki mennybe vittetett.

Ennek az ünnepe Nagyboldogasszony-nap, 

Augusztus tizenöt; egyik legszebb ünnep.

Egy nem kötelező kisebb ünnep is van:

Havas Boldogasszony: e hó ötödiké.

Emléke, hogy egyszer a nyári hőségben 

Csodásán hó hullott Rómában egy helyre.

Ide építtetett egy jámbor házaspár 

Szent Szűznek templomot, ma is fennáll s neve: 

„Havas Boldogaszony“. Mindez lelkesítsen 

Még buzgóbb, lelkesebb Szent Szűz tiszteletre!



NYOLC NÉVTELEN.

Kevés vértanúról tudunk az Ószövetségben, de egy 
vértanúi család emléke névtelenül fennmaradt. Krisztus szüle�
tése előtt a második században a pogány szírek hódították 
meg Palesztinát és Isten választott népét, Izrael fiait hitha�
gyásra akarták rávenni. Egy szentéletű, igazhitű anyát hét 
fiával együtt fogták el és arra akarták kényszeríteni, hogy 
Isten ószövetségi törvényeit szegjék meg. Az Ószövetségben 
Izrael fiai nem ehettek sertéshúst — olyan böjti parancs volt 
ez nekik, mint pl. most, hogy pénteken tilos a húsétel.

— Ha nem esztek e húsból, szörnyű kínzások közt hal�
tok meg! — hangzott a fenyegetés.

A hét fiú anyjával együtt dicsőítette Istent és bátran 
kiáltották:

— Inkább meghalunk, de Isten törvényét meg nem 
szegjük!

A hét fiút szörnyű kínzások közt ölték meg. Fejbőrüket 
lenyúzták, tűzön sütötték és megcsonkították testüket. Az 
édesanyának volt a legszörnyűbb, mert mindezt végig kel�
lett néznie. A hős anya azonban nem tőrt meg, még ő biz�
tatta fiait kitartásra. Én mind a nyolcán meghaltak szörnyű 
kínok között, de Isten böjti parancsát még sem szegték meg! 
Nevüket nem tudjuk, de mert vértanuságuk Makkabeus-nak, 
a hithű zsidók hősének szabadságharcát előzte meg, azért 
Makkabeus vértanuknak nevezzük és a szentek közt tisztel�
jük őket.

*  *  *

Tartsuk meg Isten és az Egyház parancsait — így a böjti 
parancsot is — olyan hűségesen és hősiesen, ahogy a szent 
Makkabeus-v ér tanúk tették!

Augusztus 2.
ALFONZ PŐRE.

A tizennyolcadik században előkelő római ifjú volt 
Ligouri Alfonz, aki ügyvéd lett. Egyszer egy nagy pörben 
védte a félét, olyan sikeresen, hogy már majdnem megnyerte 
a pört. És akkor vette észre, hogy hamis ügyet véd.

— Hamis ügyet egy percig sem védekl — kiáltott fel. 
Ott hagyta a tárgyaló termet, sőt az ügyvédi pályát és az 
egész világot.



— Mennyi hamisság van a világban, nem érdemes érte 
élni! — gondolta és attól kezdve egészen Istennek szentelte 
életét.

így lett Alfonzból szentéletű pap, majd püspök. Később 
társakat gyűjtött s országszerte missziókat tartott; főleg a 
gyakori szentáldozásra buzdította a híveket. Szerzetesrendet 
alapított, melyet a Megváltóról (Megváltó latinul Redemp- 
tor) iedemp tor istáknak nevezett. E szerzet ma is virágzik sok 
országban.

* * *

Ligouii Szent Alfonztól főleg kettőt tanuljunk: 1. Utál�
junk minden hamisságot, sohse álljunk olyan ügy mellé, 
amely nem igazságos, csakis az igazságért küzdjünk hősiesen 
2. Járuljunk gyakran a szentáldozáshoz!

Augusztus 3.
LÍDIA DICSŐSÉGE.

A nagy pogány Filippiben a legelső keresztény — Lídia 
szent özvegyasszony, élete csupa erény. — Szent Pál apostolt 
hallgatva — az igét be is fogadta — Filippiben példakép lett — 
édesanyja a szegénynek. — Az apostoloknak hű segítőtársa 
— keresztény asszonyok ragyogó példája. — A Szentírásban 
is fennmaradt a neve — ez lett dicsősége, mert sok volt jó�
tette!

* * *

Dicsőséged abban keresd: — gyakorold a jótetteketí

Augusztus 4.
DOMONKOS FÖFEGYVERE.

A XVIII. században, Ókasztiliában (Spanyolország föld�
jén) egy szentéletű, tudós fiatal pap könyörgött Istenhez a 
világért. És ime mit látott ima közben! Az Űr Jézust látta, 
aki szent haragjában három lándzsát készült a bűnös földre 
dobni, de Szűz Mária eléje állt és két férfiúra mutatott en- 
gesztelően.

Guzman Domonkos volt az a szentéletű pap, aki ezt 
látta. És a látomása be is teljesedett. Ömaga és valamivel 
később Assisi Szent Ferenc lett az a két férfiú, aki Krisztus 
mellé állt és világraszóló apostoli munkával térítette a bűnö�
söket és eretnekeket. Szent Domonkos sohsem felejtette el



látomását és megkezdte hadjáratát a bűn ellen. Társakat 
toborzott és prédikált, térített, írt, missziókat tartott. Szerze�
tesrendet alapított: a prédikáló barátok tudós szerzetét, me�
lyet róla Szent Domonkos-rendnek neveztek el. Ma is világ�
hírűek a fehér taláros domonkos atyák. Szent Domonkost 
még életben is csodás dolgokkal tüntette ki az Isten. Pl. egy�
szer leírta az igazságot a hamis hitet hirdetőknek. És ezt az 
írást hiába dobták háromszor is a tűzbe, még csak meg sem 
perzselődött.

Szent Domonkos sohasem felejtette el, hogy látomásá�
ban a Szent Szüzet látta a büntető Isten elé állni, engesz�
telve. Azért a Szűzanya tiszteletére lelkesített fel mindenkit 
és főképen a szentolvasó imát terjesztette el, amelyet addig 
alig ismertek a hívek. A Szűz Mária tisztelet és szentolvasó 
ima voltak Szent Domonkos legfőbb fegyverei.

* * *

Tanuljuk meg Szent Domonkostól, hogy nekünk is küz�
deni, apostolkodni kell. És legyen nekünk is főfegyverünk 
a Szűzanya tisztelete és a szentolvasó imádsága. Szokd meg, 
hogy naponta legalább egy tizedet elmondasz a szent�
olvasóból.

Augusztus 5.

OSZVALD, A CSATÁK ÉS IMÁK HŐSE.

Tízéves umbriai királyfi menekült a VH-ik században 
Skóciába. A pogány kisfiú első dolga volt, hogy megkeresz- 
telkedett. Már néhány év múlva haddal indult visszafoglalni 
hazáját, ütközet előtt nagy keresztet állíttatott fel s az előtt 
imádkozott egész seregével. A csata hevében pedig nem mu�
lasztotta el, hogy minden elesett katona mellé letérdeljen s 
lelki üdvéért imádkozzék. Amikor győzött és visszaszerezte 
országát, annak szent királya lett és népét is megtérítette 
Szent Oszvald. A  szent és hős király csatában esett el.

* * *

Imádkozzunk a megholtakért, ahogyan e szent király 
tette! Mert nem elég a földi hazáért küzdeni, hanem az örök 
hazát is meg kell szereznünk, oda pedig az imádság segít.



< Augusztus &

JUSZTUSZ ÉS PÁSZTOR GYERMEKVÉRTANÚK.

Negyedik században két római gyermek:
A kis Jusztusz s Pásztor keresztények lettek.
A két fiútestvér gyermeki szívében 
Hősi vágyak égtek s szólottak eképen:
„Hogy Jézusé vagyunk, nem titkoljuk mi el", 
Helytartóhoz mennek, erős hősi szívvel 
S nyíltan bejelentik, hogy ők keresztények.
Máig is fennmaradt dicső ereklyének 
Az a véres kőlap, melyre fejük hullott,

1 Angyalok nyitottak nekik égi kaput
Pogányok is látták haláluk percében. . .

A nevük fennmaradt örök példaképen,

* * *

Szent Jusztusz s Pásztortól tanuljátok ti meg 
Az áldozatra kész, hősi, bátor szivet.
Kérdezd meg magadtól, Jézusért mit tettem?
Légy hős hitvallásban és a jótettekben!

Augusztus
KAJETÁN KÉRDEZ.

A XV-ik században a szent életéről híres olasz Kajetán 
paphoz mentek tanácsért a legelőkelőbbek. De bizony ö nem 
nézte a rangot, mindenkinek bátran megmondta hibáját. Ha 
felcicomázott, előkelő hölgyek jöttek hozzá, elküldötte őket:

— Mondjátok meg nekik, hogy ilyen ruhában nem be�
szélek velük!

Egyszer a földesura, dúsgazdag őrgróf kérette magához. 
Szent Kajetán elment s épp hallotta, amikor a különben jám�
bor öreg úr durván kiáltott rá egyik cselédjére, mert a pa�
rancsát nem teljesítette pontosan. A szent bátran így szólt a 
grófhoz:

— Uram, vájjon te is olyan pontosan teljesíted minden�
ben Isten akaratát, ahogy ezt cselédedtől követeled?

A gróf szívére vette az intést és ettől kezdve szeretettel 
bánt cselédeivel.

Szent Kajetán fáradhatatlan volt az apostoli buzgalom�
ban. Papi társulatot is alapított, melynek tagjai mindenről 
lemondva, csak a lelkeknek éltek. A Szűzanyát végtelenül



szerette. Halálos ágyánál megjelent neki a Szüzanya és e sza�
vakkal hívta:

— Kajetán, az én Fiam hív, menjünk békével!

* * *

Szent Kajetán titeket is kérdez: „Megteszitek-e Isten 
akaratát olyan pontosan, ahogyan szeretnétek, hogy a ti aka�
ratotok teljesüljön?" Isten és parancsainak megtartásában 
legyetek tehát pontosak! És még kettőt tanuljatok Szent 
Kajetántól: I. Ne legyetek — főleg ti kisleányok — hiúk; ne 
cicomázzátok magatokat túlságosan. 2. Bánjatok nagy szere�
tettel a cseléddel, szolgákkal, alárendeltekkel.

Augusztus 8.
PÉTER, A HÁLÁS SZÍV.

Szent Ignác életében (július 31.) megírtuk, hogy a 
XVI. században hogyan alapította meg a jezsuita rendet az 
Egyház védelmére és apostolkodásra. Ebben a nagy munká�
ban volt Szent Ignácnak segítőtársa a francia származású 
Fáber Szent Péter. Öt szentelték elsőnek pappá Szent Ignác 
társai közül s Fáber Péter mindvégig az első jezsuiták egyik 
legszentebb, legbuzgóbb, legtudósabb papja maradt. Apostoli 
sikerei mellett volt egy igen szép szokása. Ahányszor elment 
termőföld vagy gyümölcsös mellett, hálát adott Istennek az 
adományokért azok helyett, akik ezt meg nem köszönték. 
Állandó vágya az volt:

— Legyek én a hálaadó a hálátlanok helyett!

*  *  *

Kérni még csak elmegyünk a Jézuskához, de bizony 
„megköszönni" nagyon sokszor elfelejtjük! Legyetek hálás 
gyermekek. Szüléiteknek, tanítóitoknak, minden jótevőtök�
nek. Mindent mindig köszönjetek meg és imádkozzatok 
azokért, akiktől valamit kaptok. De elsősorban legyetek hálá�
sak Jézuskának! Szokjátok meg, hogy mindent, amit kaptok, 
rögtön megköszönitek a jó Istennek is. Súgjátok szívetekben: 
„Köszönöm szépen, édes Jézuskám!"

Augusztus 9.
JÁNOS ÉRMECSKÉJE.

A XIX. században forradalom dúlt Franciaországban. 
A forradalmak a vallást is üldözték, sok helyen csak titokban 
tartottak istentiszteletet is. E titkos istentiszteletek egyik leg�



buzgóbb, legbátrabb látogatója volt Viennei János, a kis föld�
műves gyerek, akinek minden vágya volt, hogy pap lehessen. 
De bizony erről szó sem lehetett, a kis legénykét befogták 
földmunkára. János gyenge volt és nehezen ment a kapálás. 
Mit talált ki? Szűz Mária-érmecskét tett jó előre maga elé s 
így biztatta magát:

— Sietnem kell, hogy mielőbb az éremhez érjek!
Az éremig kapált, majd újra arrébb tette és nemsokára 

már a felnőttekkel egysorban dolgozott.
Isten megsegítette és teljesült vágya: papi iskolába adták. 

De hát a nehézségből itt is kijutott. A kis parasztgyereknek, 
aki azelőtt alig tanult valamit, nehezen ment a tanulás, főleg 
a latin. Nem tehetett róla, mert nem volt meg az előiskolája. 
Iparkodott, de mégis gyenge tanuló maradt. Mégis elérte, hogy 
pappá szentelték.

így lett a Mária-érmes kis kapásgyerekből a később 
messze híressé lett szent *,arsi plébános": Viennei Szent János. 
Messze vidékről hozzájártak gyónni, a szent plébános a nap 
legnagyobb részét a gyóntatószékben töltötte. Szent életéről 
csodálatos dolgok keringtek, ö  volt az, akinek kezében Űr�
felmutatáskor a Szentostyán vércseppek látszottak.

* * *

Viennei Szent János élete buzdítson kitartó munkára. 
Bármi nehéz a munka vagy a tanulás, tegyünk úgy, mint Ö: 
helyezzük magunk elé Jézus Szíve- vagy Mária-érmecskét, 
vagy csókoljuk meg többször munka közben ezzel: „Teérted 
Jézuska, Teérted Szűzanya". És akkor a siker nem is fog 
elmaradni.

Augusztus 10.

LŐRINC TÜZES VASROSTÉLYON.

Augusztus közepén, Szent Lőrinc-nap táján szokott csil�
laghullás lenni. A nép ilyenkor azt mondja:

— Szent Lőrinc könnyei hullanak!
Szent Lőrinc a harmadik század keresztényüldözése ide�

jén ifjú római diákonus volt. (Diákonus papjelölt, olyan, mint 
nálunk a papnövendékek, kispapok.) Kalixtus pápa mellett 
szolgált a szegényeknek és amikor a szentatyát elfogták, 
Lőrinc hősiesen követni akarta. De a pápa odasúgta neki:

— Ne kövess, más megbízást adok neked. Oszd ki a kin�
cseket, ami még van, szegényeink között.

Lőrinc tudta, hogy mi az engedelmesség. Eladta a kin�



cseket, kiosztotta a szegényeknek. De mivel az elvégzett mun�
káról jelentést is kell tennie, megleste, amikor az úton áthur�
colták a fogoly pápát s odafurakodva megmondta:

— Teljesítettem parancsodat.
Persze a római katonák meghallották s Lőrincet rögtön 

elfogták. A fogságban egy vakot oktatott Krisztus igaz hitére 
s amikor a vak megkeresztelkedett, megnyíltak testi szemei is. 
A csoda híre elterjedt, a császár felbőszült, hogy Lőrinc a 
börtönben is apostolkodik s még csodák is történnek imájára. 
Halálra ítélték, az ítélet az volt, hogy tüzes rostélyon kell 
megsütni. És valóban, Szent Lőrincet valósággal megsütötték. 
Vidám maradt, Istent dicsőítette, csak egyszer hullottak ki 
könnyei:

— Nem magamat siratom, hanem a pogány Rómát! — 
suttogta és kiadta lelkét.

* * *

Amit rátok bíznak, teljesítsétek pontosan, lelkiismerete�
sen. Legyetek engedelmesek az elöljáróknak, legyetek meg�
bízhatóak, hogy mindenki nyugodtan mondhassa: „ez a gyerek 
biztosan megteszi, amit egyszer elvállalt". Ahogyan Szent 
Lőrinc megtette élete árán is.

Augusztus 11.
TIBOR ÉS ZSUZSANNA.

Csak keveset tudunk róluk; római volt mindakettő,
Pogányok közt keresztények, szívük Jézuskát szerető. 
Negyedik század elején, ugyanazon évben lettek 
Az Űr Jézus vértanúi, mennyben most dicsőült lelkek. 
Névnapjuk is egy napon van, együtt vannak a szép Égben; 
Ott esdenek, hogy mindenki Jézusért haljon és éljen.

*  *  *

Szent Zsuzsanna és Szent Tibor példája arra int minket; 
Adjunk mi is Jézuskának érte égő, hősi szívet.
Isten s Egyház parancsait teljesítsük hősiesen,- 
Készen legyünk inkább halni — mint Jézustól elszakadni 
S akkor mi is ott leszünk majd egykor a szép, boldog

mennyben!



KLÁRA HŐSTETTE.

A XIII. században Scifi Klára az egyik legelőkelőbb 
olasz család gyermeke volt. Gazdagon akarták férjhezadni a 
szép leányt, de ő elmenekült otthonról egy apácazárdába, 
hogy egészen Jézusnak szentelje életét. Később Ágnes húga 
is követte.

A rokonok felbőszültek és az akkori kor szokása szerint 
zsoldos katonákkal mentek érte; hajánál fogva vonszolták ki 
á zárdából. De a zárdán kívül, a sok erős katona sem tudta 
többé megmozdítani a kínoktól elájult Klárát. Ez a csoda meg�
döbbentette a rokonokat és azután már békében hagyták.

Szent Klára a nagy apostol Assisi Szent Ferenc lelki�
leánya lett. ö t. utánozta a szigorú vezeklésben, böjtben, vir�
rasztásban, szegénységben. Később társnőival Szent Ferenc 
szabályai szerint megállapította a ma is virágzó Klarissza- 
apácák rendjét. Egyszer a szaracének támadták meg a várost, 
ahol Szent Klára élt és be akartak törni a zárdába. Szent 
Klára erre magához vette a szentségtartóban a legméltóságo- 
sabb Oltáriszentséget, bátran felment a klastromot körülvevő 
falakra és a vad katonák előtt imádkozva emelte fel a Szent�
séget. Megtörtént a csoda — a támadó sereg, mintha csak 
csodát látott volna, elmenekült.

*  *  •

Szent Klára bizalma, ereje, segítsége az Oltáriszentség 
volt. A Szentség Jézusa legyen a ti erőtök is! Menjetek gyak�
ran áldozni és napközben is látogassátok meg a templomba 
bezárt édés Jézust; hódoljatok Neki, beszélgessetek ott Vele 
szívetek szerint.

Augusztus 13.
GERTRUD, A BETEGÁPOLÓ.

Magyar Szent Erzsébet legkisebb lánya —- Gertrud 
kiskorában került a zárdába. -— A kis zárdanövendék ott is ma�
radt végleg — mint buzgó apáca fényes példakép lett. �— ö  
a betegeket főképen szerette — kiktől más irtózott, azokat 
kereste. — A XIII. század végén halt meg —, aki csak ismerte, 
tisztelte mint szentet. — Boldog Gertrud most már dicsőséges 
neve — forduljunk hozzá is, imádmádságban esdve!

• *  *

Magyar Boldog Gertrud nemes példájára — a ti szivetek 
is a beteget szánja. — Látogassátok meg a szegény beteget



vigasztaljátok meg, ahogyan csak lehet. — Hogyha pedig 
otthon beteg lesz valaki — örömmel, részvéttel szolgáljátok 
ki. — Maradj otthon, hogy ha beteg a testvéred; ~~ játssz vele, 
vigasztald s Isten megáld téged!

Augusztus 14.
ATANÁZIA CSILLAGA.

A IX. században Görögországban élt Atanázia özvegy�
ről már életében csodás dolgokat beszéltek. Midőn kolostorba 
vonult, ahol az imának és vezeklésnek élt, történt, hogy imá�
jára egy vaknak megnyílnak a szemei. A sok kegyelmet váj�
jon, mivel szerezte meg a jó Istentől? Azzal, hogy már gyer�
mekkorában nagyon szeretett imádkozni! A kis Atanázia már 
híres volt arról, hogy mennyire tudja és szereti a zsoltárokat. 
Egyszer ima közben a gyermekleányka fényes csillagot látott 
leszállni az égből, amely leereszkedett a saját szívére. E pil�
lanattól határozta el, hogy csak a jó Istennek él.

*  *  *

Már gyermekkorunkban kell megszerezni a kegyelmeket 
ahhoz, hogy majd felnőtt korunkban jól és helyesen éljünk. 
Azért szeressétek az imát! Tanuljátok meg az Egyház imáit, 
és a szentolvasót — menjetek szívesen a litániákra s külön�
böző templomi ájtatosságokra. Akkor a ti szivetekbe is beszáll 
a csillag: az Isten kegyelme, úgy mint Szent Atanázia szívébe.

Augusztus 15.

TARZICIUSZ, AZ OLTÁRISZENTSÉG GYERMEKHÖSE.

A mai Mária-ünnepről a havi bevezetésben írtunk; itt a 
napi szentről írunk. E napon halt vértanúhalált Szent Tarzi- 
ciusz, azért e napra vesszük, bár névnapja: 18-án van.

Szent Tarziciuszt majdnem minden katolikus gyermek 
ismeri. A III. század közepén véres keresztényüldözés alatt 
élt Rómában e szent gyermek. Ministráns, gyertyavivő, se�
gédkező volt a papok mellett s boldogan, lelkesen végezte 
szent munkáját, pedig tudta, hogy életét veszélyezteti vele. 
A katakombákban tartott titkos istentiszteleteknél is Tarzí- 
ciusz vitte a gyertyát. Egy ilyen alkalommal történt, épp a 
Nagyboldogasszony ünnepének titkos szentmiséje alatt, hogy 
a miséző Dénes pap áldoztatás után vizsgálódva nézett körül 
a hívek seregén, majd szólt:

— Börtönben sínylődő keresztény testvéreink áhítoznak



a szentáldozásért. . .  Ki tudna belopózkodni a börtönbe a 
Szentséggel? . . .  Valaki, aki nem gyanús és beengedik.

Amig szólt, szeme megállt Tarziciuszon, a körülbelül ti�
zenkét éves fiúcskán. A gyermek megértette és bátran elő�
á llt Szeme ragyog, a hangja lelkes:

— Én elviszem!
Az üldözések idején nemcsak pap vihette a Szentséget, 

hanem akárki. Dénes pap meghatva nézett a fiúcskára:
— Jól vigyázz az édes Jézusra, hogy ne érje megszent- 

ségtelenítés!
— Inkább meghalok, de megvédem!
Erre a tisztelendő úr fehér gyolcsba takarta a Szentostyá�

kat és a gyermeknek adta, aki odarejtette ruhája belsejébe, a 
szíve fölé. Kezeit kívül rajta tartotta és boldogan, lelkesen, 
sugárzó arccal, lélekben imádkozva indult. . .

A börtön felé vivő úton pogány suhancokkal találkozott, 
akiknek épp egy pajtás hiányzott a játékukhoz. Odakiáltottak 
Tarziciusznak:

— Gyere közénk, épp egy hiányzik a játékhoz!
— Nem mehetek, más dolgon van — felelt a gyermek 

és tovább sietett.
A sokkal erősebb, idősebb kamaszok gyanút fogtak.
— Mit rejtegetsz a szíved felett? — kérdezte az egyik.
— Talán a keresztények titkát! — találta ki egy másik. 

— Nézzük meg!
Nekiestek a gyengébb kisfiúnak, ám Tarziciusz hősie�

sen ellentállt. Leteperték, verték, kövekkel ütötték, próbálták 
szétfeszíteni karjait, hogy kikutassák . . .  Tarziciuszt elborí�
totta a vér, de nem engedett. . .

Egy katona közeledtére a kamaszok elszakadtak; a kis�
fiú pedig ottmaradt, agyonverve, véresen . . .  élettelenül. Ha�
lálban megmerevedett kezeit még mindig a szíve fölé szorí�
totta . . .  védte a Jézuskát a bántalmazás ellen.

Később megtalálták a keresztények a sértetlenül ma�
radt Oltáriszentséget Tarcziciusz testének kihűlt szíve fölött; 
elvették és a gyermek-vértanút eltemették. De a neve, 
emléke fennmaradt. Szent Tarziciusz az első áldozóknak és 
általában az áldozó gyermekeknek védőszentje, égi pártfo�
gója.

*  *  *

A tanulságot magatok is kitalálhatjátok. Hősies szere�
tet, ragaszkodás a Jézuskához és különösen nagy forró szeretet 
az Oltáriszentség iránt. Amit legjobban a gyakori szentáldo-. 
zással mutathattok ki.



Tarziciusz, az Oltáriszentség gyermekhőse



RÓKUS, A BETEGEK GYÓGYÍTÓJA.

A IV. században dögvész (pestis) dúlt Olaszország több 
városában, amikor egy fiatal, de a vezekléstől megviselt ván�
dor tűnt fel, aki betegtől-beteghez járt és az elhagyottakat 
ápolta. Senki sem sejtette, hogy a kormányzó unokaöccse, 
aki Jézusért hagyta ott a fényt és pompát. Rókus, így hívták 
a hős ifjút, maga is megkapta a dögvészt. Elhagyatott kuny�
hóba vonult, ahol senki sem könyörült rajta. De mégis . . .  Egy 
kutya járt hozzá, melengette, sebeit nyalogatta, szájában ke? 
nyeret hozott neki. Fájdalom, hogy néha az állat jobb tud 
lenni, mint az ember!

Szent Rókus — ő volt a vándor — felépült és Vissza�
tért betegeihez. De mert senki sem ismerte, bevádolták, hogy 
kém és ártatlanul börtönbe vetették. Betegségében megtört 
teste nem bírta ki a börtönt. Isten szentje a gonosztevők bör�
tönében zárta le szemeit. Halála után ismeretlen kézzel meg�
írt táblácskát találtak mellére fektetve e szavakkal.

— Aki Szent Rókushoz imádkozik, az nem hal meg dog-1 
vészben!

Nevéről és a mellén lévő kis vörös keresztjeiről ráis�
mertek, hogy kicsoda. Pompával temették el, a nép a sírjánál’ 
imádkozott, ahol sok csodás gyógyulás történt. Ma is világ�
szerte Szent Rókushoz imádkoznak a betegek, hazánk egyik 
legrégibb kórháza, a fővárosi Rókus-kórház is az ő nevét vi�
seli. Érdekes még, hogy a mellén kis vörös kereszt jel volt és 
a betegek segítésének jele ma is a vöröskereszt. Betegápo�
lók, mentők, kórházvonatok a háborúban is vöröskereszt jelet 
kapnak.

*  *  *

Imádkozzatok ti is betegségben és betegekért Szent 
Rókushoz. Általában szokjátok meg, hogy ha családtokban 
nincs is beteg, az esti imánál mondjatok egy fohászt a beteg�
ségben szenvedőkért, főleg az elhagyatott betegekért.

Augusztus 17.
JÁCINT CSODÁI,

A XIII. században történt meg. — Róma egyik útján 
felhangzik a gyászének. — Temetési m enet. . .  a zokogó anya 
�— az egyetlen fiát szívtépőn siratja. — Fehérruhás barát kö�
zeledik éppen — és az édesanya — Istentől sugallva —- hozzá



fut, leborul s könyörög eképen: — „Ha te imádkozol, a fiam 
feléled — könyörögj, az Isten szent nevére kérlek!” — Aki�
hez így esdett, Jácint volt a neve — Lengyelország fia s Ró�
mában lépett be — a Szent Domonkosról nevezett szerzetbe. — 
A szentéletű pap, az anyát megszánja — Istenhez könyörög 
s ime, imájára — az Isten csodát tesz, az ifjú éled — s mesz- 
sze száll a híre Jácint szentségének. — Másik alkalommal fő�
nöke szavára — társaival indul egy másik zárdába. — A ki�
áradt folyón ám át nem kelhetnek, — Szent Jácint a vízre íme 
keresztet vet — s átkelnek a vizen a fehér barátok — meg�
hallgatta Isten a szent imádságot.

*  *  *

Engedelmességet az Isten megáldja — s ha nem is tesz 
csodát — kegyelmet biztos ád — szokjatok szívesen a szófo�
gadásra!

Augusztus 18.
ILONA ÉS A MEGTALÁLT KERESZT.

Az első keresztényeket három századon át üldöz�
ték. Még az üldözés idején Nagy Konstantin római császár egy 
döntő ütközete előtt keresztet látott felírással:

— E jelben győzni fogsz!
Valóban győzött és erre megkeresztelkedett, nemeslelkű 

édesanyjával együtt. Megszüntette a keresztények üldözését, 
édesanyja Ilona pedig a legnagyobb buzgósággal szentelte 
magát templomok építésének. Szent Makár püspöknek láto�
mása volt, hogy hol van a Kálvária három keresztje. Szent 
Ilona, a püspök és Nagy Konstantin keresésére indultak és 
meg is találták. Három egyforma kereszt volt, melyik az édes 
Jézusé? Egy beteg nőt vittek oda, aki mindhármat megérintette 
és az egyik érintésénél rögtön meggyógyult; ez volt a jel, 
hogy az üdvözítő keresztjét találták meg. Május 3-án van a 
Szent Kereszt feltalálásának ünnepe; Szent Ilonáé pedig a 
mai napon.

* * *

Szeressétek a keresztet! Minden munka, lecke előtt ves�
setek keresztet. Épúgy, ha elmentek hazulról, vagy kísér�
tések idején. Csókoljátok meg a feszületet olvasótokon — 
imádkozzatok, ha elmentek feszület előtt.

B laskó: Isten kertje.



LAJOS, A TÚSZ.

Albert nápolyi király a XIII. században az ellenség fog�
ságába esett. Csak úgy engedték szabadon, ha „túszt” (zálog�
nak adott élő embert) adnak helyette. A király legidősebb fia, 
Lajos, aki szentéletű gyermek volt, boldogan vállalkozott, hogy 
túsz lesz édesapjáért. El is ment atyja helyett a fogságba, ahol 
feltűnt angyali tisztasága és jámborsága. Mikor kiszabadult 
és felserdült, szent király lett belőle.

* * *

Szent Lajos gyönyörű példája a gyermeki szeretetnek 
is. Mit tesztek ti szüléitekért? Hoztatok már áldozatot értük, 
a kedvükért? Lelkesítsen fel benneteket a „királyfi túsz" pél�
dája és versenyezzetek a szülők iránti szeretet gyakorlásá�
ban.

Augusztus 20.
ISTVÁN ELSŐ KIRÁLYUNK.

Ezer éve annak, István magyar király 
Megkeresztelkedik s népe élére áll.
Pogány magyarokat megkeresztelteti,
Bár sokan fegyverrel állnak ellent neki.
Hős volt, szent volt, bölcs volt — csodálatos férfi,
Igazi apostol, szíve arany néki.
Térítőket hoz be, templomokat emel,
Kolostorok, zárdák már is épülnek fel.
Bölcs törvényeket hoz, a nép édesatyja,
Hősi erényei népünk fénylő napja.
„Apostoli király" lett legdicsőbb neve,
A drága Szűzanyát lelkesen szerette.
Neki ajánlotta hazánkat s a n épet. . .
Szent István példáját híven kövessétek!

*  *  *

Szent István példája megmutatja nekünk,
Igaz hazafiak miképen lehetünk.
Nem csak hősködéssel, hanem erényekkel,
Bátor hitvallással, Szent Szűz tisztelettel 
Áldozzék hazának honfi és honleány,
Imádkozz: „Add Isten, hogy szent legyen hazám!"



FRANCISKA VIGASZT NYER.

Chantal francia báró felesége: Franciska, a XVII. szá�
zadban élt, éspedig nagyon boldogan, férjével és négy gyer�
mekével, Egész szívével szerette férjét, akit vadászat alkal�
mával golyó ért és felesége karjai közt lehelte ki lelkét.

Franciska vigasztalan volt. Ekkor megismerte a híres 
szentéletű püspököt: Szalézi Szent Ferencet, aki gyóntató�
atyja lett. A szent püspöktől tanulta meg:

— Minden szenvedésben Isten a vigaszunk!
Ettől kezdve legyőzte fájdalmát, teljesen Istennek, a 

szegényeknek, imának és jótetteknek élt. Miután gyermekeit 
ellátta, apácarendet alapított, akiket Szűz Mária látogatása 
(amikor Szent Erzsébethez ment) ünnepéről Vizitációs rend�
nek (látogatás latinul vizitáció) nevezett. Ma is él és virág�
zik ez a rend. így találta meg Szent Franciska vigaszát s 
boldogságát újra az édes Jézus szolgálatában.

*  *  *

Bánatban, gyászban, fájdalomban Jézusnál keressetek 
vigaszt. Aki másokat segít, vigasztal, megörvendeztet Jézus 
nevében — az elfelejti a maga bánatát. Erre tanít Szent Fran�
ciska és arra is, hogy szótfogadjatok a gyóntató atya intel�
meinek, ahogyan ő tette.

Augusztus 22.
JÁNOS HÁROM KINCSE.

A szerzetes-jelöltek védszentje Berchmans Szent Já�
nos: a.XVII. században élte le ifjú életét Belgiumban. An�
gyali szívű gyermek volt. Pap akaf lenni, de mivel szegény 
szülei nem taníthatták, beállt szolgának egy paphoz — el�
végezte az összes munkáit s közben a pap segítségével ta�
nult. Ilyen kemény élettel jutott be a jezsuitákhoz újoncnak.

A szerzetes-jelöltek legkiválóbbja volt. Kitűnő tanuló, 
szeretetteljes. Lángolóan szerette a Szűzanyát és Jézuskát. 
Kiválóan teljesítette kötelességét, pedig beteges és gyenge 
volt. Ifjan is halt meg, 22 éves korában. Halálos óráján ke�
zében volt három kincse: a feszület, szentolvasó, és a sza�
bálykönyv. Az édes Jézus -— a Szűzanya és a kötelesség- 
teljesítés három jelképe.

*  *  *



Ezt a hármat tanuljátok ti is Berchmans Szent János�
tól, aki nemcsak a szerzetes újoncoknak, hanem a tanuló 
ifjúságnak is példaképe, égi pártfogója.

Augusztus 23.
FÜLÖP SZEKERE.

Előkelő, gazdag ifjú volt Benizzi Fülöp a XIII. század�
ban, Egyszer, amikor bement a szerviták templomába, a pap 
a szentleckéből azt a részt olvasta fel, amikor Fülöp apos�
tolt isteni sugallat egy pogány helytartó kocsijához küldi, 
hogy őt megtérítse, e szavakkal:

— Fülöp, menj és szegődj e kocsihoz!
Ebben a pillanatban Fülöp úgy értette, hogy a jó Isten 

hozzá szólott. Mintha őt küldte volna, hogy szegődjék a 
szervitáknak: Szűz Mária szolgálói szerzetének ég felé haladó 
kocsijához. Éjjel is arról álmodott. A Szűzanya napsugaras 
alakja, fényes angyalokkal szekéren ült, kezében a szervita�
atyák talárját tartotta és hívta Fülöpöt:

— Szegődj e szekérhez!
Fülöp követte az intelmet. Otthagyta a világot, belé�

pett a szervitákhoz és nemsokára a legszentebb, leghíresebb 
szervita-atya lett belőle. Megerősítette a szerzetrendet, meg�
alapította a szervita-apácák rendjét és a szervita harmad- 
rendet is. Szent életét szent halál fejezte be — követte a 
„Szűzanya szekerét" a mennyei boldogságig. így lett Benizzi 
Fülöpből Szent Fülöp.

*  *  *

Sokszor szól az Isten szívünkhöz a szent beszéd vagy 
szent olvasmány által. Azért ne mulasszátok el a vasárnapi 
prédikációt, figyeljetek nagyon és olvassatok vallásos 
könyveket.

Augusztus 24.
BERTALAN APOSTOL.

Natanael volt az, kit Jézus így dicsért:
„ím, az igaz férfi, csalárdság nincs benne".
Ez az igaz férfi Jézushoz szegődött 
És mint apostolnak Bertalan lett neve.
A tizenkettő közt ott volt Jézus mellett,
Később pogányok közt hirdette az igét. 
Örményországban lett Krisztus vértanúja,



Előbb elevenen kínok közt megnyúzva —
Azután, mint Jézust, keresztre feszíték.

* * *

Legszebb dicséret az, mit Szent Bertalan kapott: 
„Igazlelkű ember, nincs csalárdság benne"
Erre törekedjél te is kedves gyermek:
„Igazságot tenni, igazat beszélni,
Soha semmi csalást, becsülettel élni,"
Jézus dicséretét akkor megérdemled!

Augusztus 25.
LAJOS KIRÁLY.

A XIII. században francia hon szent királya — bölcs atya 
és vitéz harcos, a szegények nagy barátja. — Istenért és né�
péért élt, felvette a szent keresztet — mint hősi keresztes 
lovag —, Szentföldért folyó harcoknak — egyik híres vezére 
lett. —� Nagyon sokat imádkozott, a templom volt az otthona 
—- órákat is eltöltött a Szentség előtt imádkozva — Nagyon 
kemény törvényt hozott a káromkodások ellen —, hogy ki�
irtsa országából s soha nem engedett ebben. — Szólott: „Szí�
vesen süttetném tüzes-vassal az ajkamat — ha tudnám, hogy 
ez népemnél káromkodást elhallgattat". — Mi nékünk Sient 
István s László, franciáknak az Szent Lajos �— égi dicskoronát 
szerzett a földi királyi ranghoz.

* * *

Szent Lajosnak példájára küzdj a káromkodás ellen 
ne tűrd pajtásaid között — és ha káromkodik felnőtt — kérd 
szépen, ilyet ne tegyen.

Augusztus 26.
BERNÁT KÉT ÉDESANYJA.

Szent Bernát nemcsak a XIII. századnak, hanem min�
den időknek egyik legnagyobb szentje. A főnemes francia 
ifjúból cisztercita szerzetes lett. Nem tudni, mit csodálhatunk 
benne jobban: a lángoló eszét, mellyel az Egyház tudósa lett 
—’ vagy imádságos, vezeklő szent életét — vagy nagy apos�
toli sikereit? Az ő szavai akadályozták meg az Egyház hívei 
közt egy akkor készülő nagy szétszakadást. Ö lelkesítette fel 
a világot a második keresztes háborúra. Ö szüntette meg az 
akkori kegyetlen zsidó üldözést, mert felvilágosította az em�



bereket, hogy felebarátot nem szabad üldözni, akármilyen 
fajú legyen is — Isten megbüntet érte. Tömegek tértek meg 
szavaira. De mindezt ti gyermekek, még nem értitek meg, — 
ezért nektek azt mondom el, milyen közel állt Szent Bernát 
szíve a két anyához: az égihez és földihez. Szűz Máriát ki�
válóképen szerette. Ö írta azt a szép Szűz Mária imát is, 
amelyet ma is annyira szeretünk: az „Emlékezzél meg" kez�
detűt. Jámbor édesanyját korán elvesztette, de lélekben 
együtt maradt vele. Naponként mind a hét bűnbánati zsol�
tárt elmondta édesanyja lelki üdvéért. Amikor mint fiú már- 
már engedett a rokonoknak, hogy szerzetes helyett világi főis�
kolába megy, a templomba betérve, látta elhúnyt édesanyját, 
aki papnak szánta volt fiát és hallotta szavait:

— Bemát, nem erre neveltelek!
A hű fiú rögtön szótfogadott és a rokonok ellenzé�

sére is szerzetes lett.
De a serdülő fiú már nagy apostol is volt. Barátait, 

öccséit is rábeszélte, hogy szenteljék magukat Istennek. 
Amikor András öccsének beszélt erről, az egyszerre felkiál�
tott:

— Bernát, látom fejed fölött az édesanyánkat!
Mind az öt testvére Isten szolgája lett. íme, — így élt 

együtt Szent Bernát lelke állandóan a két anyával: az Égi 
és a földi édesanyával.

* # �

Tanulság: lelkesüljetek fel a Szent Szűz tiszteletre és 
jó édesanyátok iránti hűséges, engedelmes szeretetre. Imád�
kozzatok sokat az Égi Édesanyához — és imádkozzatok a 
földi édesanyákért is. Ha helytelent akartok tenni, gondol�
jatok arra, hogy mindkét anya figyelmeztet: „Gyermekem, 
nem erre neveltelek!"

Augusztus 27.
JÓZSEF, A DIÁKOK ATYJA.

Bizonyára hallottatok már a piarista-szerzetes papta�
nárokról, akik a diák-fiúkat nevelik, hazánkban is több gim�
náziumuk van. Alapítójuk a diákok atyai jó barátja: Kala- 
zanti Szent József a XVII. században.

ötéves, előkelő spanyol fiúcska volt a kis József, ami�
kor magához vette atyja tőrét és hősiesen csillogó szemek�
kel elszántan elindult az országúira. Persze észrevették és 
megfogták.



— József, jaj, hová indulsz ezzel a gyilkos tőrrel?
A fiúcska bátran felelt:
— Megyek megkeresni a sátánt, hogy leszúrjam!
Hazavitték és megmagyarázták, hogy azt nem lehet.

De a gyermek szívében a hősi vágy megmaradt: küzdeni a 
sátán ellen. Már gyermekkorában úgy hívta mindenki: „a
kis szent". Ifjú éveiben pedig példaképe és minden jóban 
vezére lett diák társainak. Hogy a sátán ellen jobban har�
colhasson, pap lett. Sereget akart toborozni a sátán ellen; 
lelkes fiatalokat. Azért az iskolás fiúkat gyűjtötte maga köré, 
őket oktatta, lelkesítette a szent harcra. Iskoláját „kegyes 
iskolának" nevezte. Később több paptársával rendet alapí�
tott a fiúk nevelésére: a kegyesrendi (latinul: piarista) ren�
det. Amikor törődött aggastyán volt és már nem tudott taní�
tani, kiült az iskolaelőtti padra és elfogva az arra siető diá�
kokat, lelkesítette őket, hogy harcoljanak a sátán ellen 
bátran, ifjú tűzzel, mindhalálig.

*  *  *

Legyetek ti is harcosok a sátán ellen! Küzdjetek a bűn, 
a kísértés ellen hősiesen. Pajtásaitok közt ne tűrjétek a bű�
nös beszédet, játékot. Apostolkodjátok szóval és példával, 
mint Kalazanti Szent József tette, hogy másokat is fellelke�
sítsetek a sátán elleni lelki harcra.

Augusztus 28.
ÁGOSTON ÉS ÉDESANYJA.

Szent Mónika történetét már megírtuk nektek. Ö volt 
az a szent anya, aki pogány bűnös fiáért könnyek közt imád�
kozott hosszú éveken át. Lelkiatyja azzal vigasztalta:

—- A könnyek gyermeke el nem veszhet!
Ágoston volt ez a „könnyek gyermeke". Az V. század�

ban Afrikában élt családja; pogány, római polgárok voltak, 
édesanyja már keresztény. Ágoston szerette anyját, de nem 
volt ereje, hogy bűnös életével szakítson, azért meg sem ke- 
resztelkedett. Ám az édesanya könnyei nem folytak 
h iába . . .  Fényes esze volt Ágostonnak s Milánóban főisko�
lára került tanárnak, ahol a pogányok között élt. Egy ke�
resztény barátja kereste fel s Szentírást adott neki. Ágoston 
elhatározta, hogy nem olvassa el. Ám, amikor kiment a 
kertbe sétálni, csengő gyermekhangot hallott:

—- Vedd és olvasd!
Ennek a csodás intelemnek már nem tudott ellenállni. 

Elővette a Szentírást, találomra felütötte és amit ott a bűn�



ről olvasott, úgy megrendítette, hogy abban a pillanatban a 
nagy bűnös lelkét, mintha kicserélték volna. Férfikori tizenöt 
évének- bűneit megbánta, megsiratta, megkeresztelkedett és 
fényes eszének, nagy szívének egész tüzével az Ür Jézus 
szeretetének és szolgálatának szentelte magát. Képzelheti�
tek, a jó édesanya örömét, amikor a megtért keresztény, 
.sőt szent lelkesedésben égő fiát ölelhette szívére!

Szent Ágostonból pap, majd püspök lett. Bűnbánó szent 
élete csodálatraméltó; tudományát pedig megismerte az 
egész világ. Még ma is az Egyház egyik legnagyobb hittu�
dósának Szent Ágostont ismerik, az ő könyveit olvassák, ta�
nulják, magyarázzák. A földi örömök közül csak egyetlen 
nemes örömöt tartott meg magának. Amikor szabad ideje 
volt, édesanyjához ment és vele beszélgetett lelki dolgokról. 
Anya és fia szíve mégjobban összeforrt.

*  « •

Szent Ágoston életéből nagyon sokat tanulhatunk, de 
főképen hármat. 1. Ne essünk kétségbe, ha bűnbe estünk; 
ha nehéz valamelyik bűnös szokásunkat leküzdeni. Ha meg�
bánjuk a bűnt, még szentek is lehetünk. 2. Kitartással imád�
kozzunk a bűnösökért általában, főként a családtagokért, 
akik nem gyónnak-áldoznak s bűnben élnek. 3. Legyen bi�
zalmas barátunk az édesanyánk! Amelyik gyermek mindent 
elmond jó édesanyjának, az nem téved rossz útra. Becsüljé�
tek meg az édesanyát!

Augusztus 29,
SZABINA ÉS RABSZOLGANŐJE.

Gazdag római asszony volt Szabina, az özvegyasszony 
•— volt egy hű rabszolganője, aki szerette őt nagyon. — Ke�
resztény rabszolganője az úrnőjét nagyon szánta — hogy 
bár szíve jó és nemes, ne kerüljön mennyországba — mert 
még Krisztust sem ismeri; — titkát hát feltárta neki. — És 
Szabina nemes lelke — az igét rögtön bevette — bár, aki 
erre oktatta — csak egy cseléd és rabszolga. — Keresztény 
lett Szabina is, bár tudta, hogy mily veszélyes —* mert a II. 
században folyt az üldözés, a véres. — A szent titok ki is 
derült: a szent úrnő s szent cselédje — együtt lettek vér�
tanukká, együtt jutottak az Égbe.

*  *  *

Isten előtt nincs különbség — gazdag úrnő, szegény cse�
léd — legyen király, avagy szolga —- egy lesz földöntúli 
sorsa. — Hogyha a bűn útján járnak — örök tűz, örök gyalá�
zat, — ha jámborul, szentül élnek — dicsőültjei az égnek.



RÓZA, A TERMÉSZET LEÁNYA.

Jómódú spanyol család leánya volt Róza. Limában, 
Peru fővárosában született s innen hívták Limai Rózának. Már 
gyermekkorában nagyon szeretett mindent, ami szép. Azért 
szerette oly nagyon az állatokat, növényeket, természetet. 
Szép arany haját is szerette — nem is gondolt hiúságra, — 
mert szép volt. Egyszer fivére pajkosságból bekente sár�
ral. A kicsi Róza sírni kezdett, bátyja, hogy ki ne kap�
jon, így szólt:

— Csak azért tettem, hogy ne hiúskodj a szép hajaddal!
A kisleány ezt komolyan vette. Nem törődött többé hiú�

ságokkal, szép arany haját levágatta. Amikor felserdült, be�
lépett a Domonkos harmadrendbe és csak az imának, jótettek�
nek, munkának, szülői segítésének élt, egészen elvonul�
tam A családi ház kertjében kis kunyhó áll, oda vonult vissza 
és csak a természettel társalgott, amely nem kísért bűnre, mint 
az emberek. Egyszer hajnalban a kertbe lépve a mélységes 
csendben Limai Szent Róza imádságos szívvel szólt:

— Fák, füvek, dicsérjétek Istent!
És a füvek, levelek egyszerre zizegni kezdtek, a virágok 

lehajtották fejüket. Máskor ablaka előtt madárka pihent az 
ágon. Róza énekelt istent dicsőítő énekét. Amikor elhallgatott, 
a madárka kezdett énekelni és így egymást váltogatva énekel�
gettek Istennek. Ez halála évének nagyböjtjében mindennap 
megismétlődött. Róza és a kis madár együtt dicsérték Istent! 
Még a szúnyogokat sem bántotta, hanem szólt hozzájuk:

*— Dicsérjétek ti is az Istent!
És a szúnyogok lágy zümmögésbe kezdtek s nem bán�

tották a szent leányt.
Ilyen csodálatos módon mutatta ki Isten, hogy kedves 

neki Szent Róza áhítata, amellyel az egész természettel ö t  
dicsőíti. Róza pedig megmutatta, hogy igazi szent, aki nem�
csak a múló örömökben, hanem a szenvedésben is dicséri az 
Urat. Sokat volt beteg, sokan bántották, de ő türelemmel 
viselte. Élete végén különleges, csodálatos betegség látogatta 
meg, az orvosok nem tudták, mi az. Mintha tüzes vasakkal 
égették volna, mintha izzó vaspántba szorítanák fejét. Szent 
Róza boldogan tűrte, mert Jézusért szenvedett.

*  *  *

Sokat tanulhatunk Limai Szent Rózától. Minden teremt�
ményben lássuk a jó Isten művét, azért szeressük. Szeresd a 
természetet, becsüld meg az állatot, bánj jól vele, ne merd



kínozni, mert Isten teremtménye. Kíméld a fűt, fát, virágot. 
Ha látod a szép természetet, gondolj az Isten jóságára, aki 
ilyen szépet teremtett s minden szépet, jót köszönj meg első�
sorban az Űristennek. Ha pedig baj, betegség, szenvedés ér, 
azt is viseld a szenvedő Jézus iránti szeretetből megadással, 
türelemmel.

Augusztus 31.

RAJMUND, A MÁRIA-GYERMEK.

Spanyol pásztorfiú imádkozott áhítatosan az útmenti 
Szűz Mária kép előtt:

— Amikor születtem, meghalt az anyám, de azért nem 
vagyok árva, te vagy az anyám, Szűz Mária.

És erre hangot hallott:
— Ne félj Rajmund, fiammá fogadlak!
Valóban Mária gyermeke volt Rajmund. Megtörtént, 

hogy a kápolnában elmerült imában és ekkor a Szűzanya 
vigyázott a nyájra. Az Égi Anya ápolta a papi hivatást is a 
fiú szívében.

Mert Rajmund elhatározta, hogy pap lesz. Édesapja, aki 
elszegényedett nemes ember volt, rábeszélte azonban, hogy 
világi iskolába iratkozzék. Egyszer pedig csak elébe állt a 
mezőn egy idegen pásztor és az is rábeszélte:

— Jobb lesz, ha világi iskolába iratkozol!
A fiú megzavarodott, de azután így felelt:
— Megkérdezem először Szűz Máriát.
És ime, Szűz Mária nevére eltűnt az idegen! így tudta 

meg Szent Rajmund, hogy a kísértő volt. Most már kitartott 
hivatásában. Szerzetes pap lett Szűz Mária gyermekéből. Szen�
tül élt és apostoli lelkesedése elvitte hittérítőnek a mohame�
dán mórok közé. Mivel sokan tértek meg prédikációjára, bör�
tönbe vetették és két ajkát átfúrva lelakatolták:

— Nem prédikálsz már többé!
Nyolc hónapig sínylődött így Jézusért. Amikor kiszaba�

dították, belebetegedett a szenvedésekbe és csakhamar meg is 
halt, a XlII-ik században.

* * *

Szent Rajmund példájára válaszd édesanyádnak Szűz 
Máriát, akkor sohasem leszel árva! Tégy úgy, mint a pásztor- 
fiú tett. Ha tanácstalan vagy, ha rábeszélnek valamire, mondd 
magadban: először megkérdezem Szűz Máriát!



Szeptember hó.
Szeptember hónapja az angyalok  h ava,
Kik esdnek értünk; óvnak, vezérelnek. 

Legyen szokásotok angyalokat kérni,

Ha útnak indultok, vagy munkába kezdtek. 

Hazánkban e hónap a tanév kezdete,

A Szen tlé lek  Isten kegyelmét kérjétek! 

Három szép ünnepet szentelünk e hóban 

A drága Szűzanya emlékezetének. 

Kisboldogasszonynap vagy Kisasszonynapja 

Szűz Máriának a születés ünnepe. 

N yolcad ikán van ez s t izenketted ikén  

Mária n évn ap ja , üld meg örvendezve. 

Tizenötödikén  Fájdalmas Szűz napja,

Három ünnep közül egy sem kötelező; 

Buzgóságból mégis menj el szentmisére,

Ez lesz Szűzanyának a legszebb köszöntő!



PAULIN A BILINCSEK KÖZT.

Paulin Franciaországból származott, a negyedik század 
szentéletű apostola volt. Főleg az eretnekek ellen küzdött. 
Az eretnekekhez húzó császár ezért száműzte messze pogány 
földre. Amikor számkivetésbe hurcolták, bilincsekbe verve út�
közben is prédikált és hirdette Krisztus igaz tanítását. A sok 
szenvedés megtörte testét és korán elhúnyt.

*  *  *

Szent Paulin még a bilincsek között is hirdette az igaz�
ságot és óvott a tévtanoktól. Vigyázzatok, nehogy az igaz 
hittel ellenkező tanítások csábításainak behódoljatok. A bap�
tisták, nazarénusok, üdvhadsereg és hasonlók — mint eretnek�
ségek. összejövetelükre még kíváncsiságból sem szabad el�
menni; könyveiket, füzeteiket nem szabad olvasni. Ha vallásos 
könyvet vásároltok vagy olvastok (tehát imakönyvet is!) néz�
zétek meg, rá van-e nyomtatva, hogy „egyházi jóváhagyás�
sal"? Csak ezek az igaz katolikus könyvek, — amelyiken ez 
nincs, bármilyen istenesnek lássék is, azt nem szabad elol�
vasni, mert eretnek írások lehetnek.

Szeptember 2.
MIKLÓS ÉS A HEGYOMLAS.

Háromszáz évvel ezelőtt, Svájcban Purs városka mel�
lett — szörnyű dörgés, földrengés közt, melytől minden meg�
remegett — összeomlott az egyik hegy s a városkát eltemette.
— A hivő nép remegve szólt: „Ez az Űr büntető keze!" — 
Ruszka Miklóst, a szent papot, ki az eretnekek ellen — hősie�
sen, nagy tudással küzdött s jót tett minden helyen — eretne�
kek rágalmára elfogták, kínzásra adva — a szörnyű kínvalla�
tás közt a szent hős lelkét kiadta. — Ugyanazon az éjtszakán, 
mikor megölték a szentet, — omlott össze a hegygerinc, ezért 
látták égi jelnek.

*  *  *

Boldogok közt tiszteljük őt. Boldog Miklós szent példája
— intsen minket: vigyázz ember, ne bántsd, ki Isten szolgája!
— Ki az Egyháznak papjait bántja, rágalmazza, sérti —- vigyáz�
zon, mert az Űr Isten büntetése utoléri!



BAZIUSSZA, A KILENCÉVES VÉRTANÚ.

Kilencéves gyermekleányka, Bazilíssza volt a neve, — 
a negyedik században élt, Jézuskát nagyon szerette. — Az üldö�
zések idején elfogták a kisgyermeket — korbácsolták, meg�
perzselték — vadállat elé vetették — szörnyű kínokat szen�
vedett. — És a kislányka kitartott, Jézuskához szállt fohásza — 
vértanúi dicsőségben szállt lelke a mennyországba,

*  *  *

Szent Bazilíssza példája tanítson az áldozatra. — Lemon�
dok és szenvedek is, ha Jézuska úgy akarja!

Szeptember 4.
ROZÁLIA, A LEÁNYREMETE.

Olasz grófnak volt a leánya a XII. században. Fejedelemi 
udvarban nevelkedett fény és pompa közt. De ő az édes Jézus 
szegénységére, engesztelésére vágyott. Azért titkon megszö�
kött és a csodaszép olasz vidék fölött egy hegyoldal rideg 
barlangjában húzódott meg, hogy ott imádkozzék és vezekel�
jen az emberek bűneiért. Amikor lenézett a hegyről, látta 
Palermo város gazdagságát, szépségét, mely hívogatta:

.— Gyere vissza a fénybe, pompába!
De Rozália elfordult a csábító képtől:
— Nekem csak a szegény és szenvedő Jézus kell!
Mikor Palermóban nagy dögvész dühöngött, isteni sugal�

latra mentek a hegyre s ott találták holtan Szent Rozáliát a 
barlang hideg kövén, kezében a feszülettel és liozzá imádkoz�
tak. Azóta is dögvész és járvány idején hozzá fohászkodnak.

* * *
Nektek, gyermekeim, nem kell, nem is szabad elmenne�

tek hazulról és elrejtőzni. De azért abban követhetitek Szent 
Rozália példáját, hogy egyszer-másszor ott hagyjátok a játé�
kot, pajtást és elmentek kicsit a templomba imádkozni, vagy a 
kert zugába szentolvasót imádkozni. így néhány percre ti is 
„kis remeték" lesztek Jézuska kedvéért.

Szeptember 5.
LŐRINC SZENVEDÉSTÜRÉSE.

A tizenötödik század szentje volt, az előkelő származású 
olasz ifjú: Lőrinc. Jézuskát szerető szíve arra vágyott, hogy 
pap lehessen. Az is lett és mint egyik legszentebb, legtudó-



sabb püspököt tiszteli az Egyház. Főleg engedelmessége, 
tisztasága, önmegtagadása tűnt fel mindenkinek. A szenvedés 
tűrésére még ifjú éveiben, papjelölt korában példát adott. Sok 
baja volt a torkával, kétszer is kellett operálni. De akkoriban 
még nem tudtak az orvosok, úgy mint most, érzésteleníteni. 
Lőrinc panasz nélkül tűrt mindent, sőt még ő biztatta az orvost:

— Csak vágjon, szúrjon, égessen bátran. Mi ez a szen�
vedés ahhoz képest, amit a vértanuk viseltek el?!

* * *

Szent Lőrinc példájára hősies lélekkel viseljétek ti is 
gyermekek, ha betegek vagytok, vagy fáj valamitek és ha 
keserű az orvosság. Mondjátok magatokban: ,,Mi ez a vérta�
nuk szenvedéséhez képest? Én is Jézuskáért ajánlom fel!“

Szeptember 6.

AIDÁN MEGFELEL A KIRÁLYNAK.

A pogány angolszászok hittérítője, missziós pap volt 
Szent Aidán püspök a VII. században. Szent élete, apostoli 
munkája, hősi erényei mellett mindenben kiváló volt és okos�
sága különösen feltűnt. Mindenét a szegényeknek adta Jézus 
nevében. Egyszer egy drága csikóját, amit a királytól kapott, 
szintén odaadta a szegényeknek. A király szemrehányást tett 
ezért, amiért a szent bátran megfedte a királyt e szavakkal:

— Csak nem kedvesebb neked e ló csikója, mint az Isten 
Fia, akinek nevében adtam?

A király nem haragudott meg, bocsánatot kért a szent�
től, aki azontúl is, amit csak kapott, továbbadta a szegé�
nyeknek.

* * *

Gyermekem, légy irgalmas, adj önmagadtól a szegények�
nek! Ozsonnádból egy darabot szegény pajtinak, aki éhes — 
vagy egy-egy játékodból, annak, akinek nincs játéka — zseb�
pénzedből, ahelyett hogy cukrot végy rajta. Ha sajnálod, gon�
dolj Szent Aidán szavaira:

— Csak nem lesz ez kedvesebb nekem, mint a Jézuska, 
akinek nevében adom?!

Szeptember 1.

MÁRK, MENYHÉRT, ISTVÁN KASSAI VÉRTANUK.

Hazánk szép városát: Kassát három magyar vértanú 
vére szentelte meg a XVIII. században. Körösi Márk Horvát�
országban (ami azelőtt hazánkhoz tartozott) született és ma�



gyarországi pap, majd kanonok lett, Grodecz Menyhért lengyel 
származású volt, jezsuita szerzetes lett s így került hazánkba. 
Pongrácz István régi magyar nemes család sarja, magyar 
jezsuita volt. Akkoriban a katolikus és protestánsok közt nagy 
vallásharc dúlt. Kassán a katolikusokat Dóczy főkapitány védte 
Rákóczi György támadó protestáns serege ellen. Betörtek 
Kassa városába és az ott időző három szentéletű papot elfog�
ták, Két napon át éheztették őket, azután pénteken egy darab 
húst dobtak eléjük:

— Faljátok fel, barmok!
A három szent tovább éhezett, de egyikük sem nyúlt a 

húsételhez. Ezután következtek a borzasztó kínzások. Körösi 
Márkot kezénél fogva a szoba gerendáira húzták fel, eleven 
testét sütögették s végül is lefejezték. Pongrácz István csont�
jait kificamították, testét sütögették, haldokolva pedig a 
szenny gödörbe dobták, vértanú társa teteme mellé. Ugyanide 
került Grodecz Menyhért is, miután szintén fáklyákkal sütö�
gették, bárdokkal vagdosták, halálra kínozták. Ereklyéik ma 
a nagyszombati jezsuita templomban vannak, az Egyház bol�
doggá avatta őket.

*  *  *

Boldog Márk, Menyhért, István, a három kassai vértanú 
példája lelkesítsen fel benneteket arra, hogy ti is életre-halálra 
küzdjetek, apostolkodjatok, imádkozzatok a katolikus Magyar- 
országért. Mária országát nem szabad, hogy hitetlenség, eret�
nekség, pogány gondolkozású új tanok megrontsák. Ehhez 
bátor, okos, hithű, imádságos honfiak és honleányok kellenek 
— ezek legyetek ti, gyermekek is.

Szeptember 8.
PÉTER ÉS A NÉGEREK.

Nagyon sok jó gyermek gyűjt a misszióknak 
Bélyeget, staniolt s áldoz filléreket.
Pogány földre küldik mindennek az árát 
És hálás lesz érte sok kis pogány gyermek.
Mert ebből váltják ki őket a jó papok,
J-Iogy megkereszteljék s tanítsák a hitre,
Pogány gyermekek közt a ,,kis feketéket"
Főkép szereti a fehér gyermek szíve.
A néger missziók földi apostola 
S égi pártfogója most már Kláver Péter,
Szegény spanyol fiú, jezsuita pap lett,
Missziókba vágyott apostoli hévvel.



Délamerikába ment hittérítőnek,
Oda szállítottak néger rabszolgákat;
Ezrével érkeztek a szegény fekete 
Rabszolga fiai sötét pogányságnak.
Péter az életét őnekik szentelte:
Térített, keresztelt, vigasztalt, oktatott,
Megszelídítette a vad feketéket,
Szerető atyaként szerették is azok.
Missziós munkában őrlődött fel élte,
Mint „Kláver Szent Péter" tiszteljük a nevét.
Hozzá fohászkodnak ma a hithirdetők,
Hozzá esdenek a szegény kis feketék.

* * *
Pogány misszióknak kis apostolai 
Imával, gyűjtéssel ím ti is lehettek.
Gyüjtsél, adakozzál missziók javára 
Apostol szívű katolikus gyermek.

Szeptember 9.
GORGIN, PÉTER, DOROTEUSZ.

Három római vértanú a negyedik századból. Ami keveset 
tudunk róluk, az is sokatmondó tanulság nekünk. A pogány 
császár kamarásai voltak, titkon keresztények. De amikor a 
császár parancsot adott a keresztényeknek üldözésére, így 
szóltak egymás között:

— Bűnös parancsnak nem engedelmeskedhetünk!
Bátran megmondták a császárnak, hogy parancsa bűn,

nem teljesíthetik. Erre elfogták és vallatták őket, amire meg�
váltották hitüket és vértanúhalált haltak.

*  *  #

Engedelmeskedni kell az elöljáróknak, de csak akkor, ha 
olyat parancsolnak, ami nem bűn. Mert ha az elöljáró: a mes�
ter, a gazda, az állami törvény, vagy akár a szülő is bűnös dol�
got parancsol, akkor nem szabad megtenni — inkább el kell 
viselni a büntetésüket is. Mert „inkább kell engedelmeskedni 
Istennek, mint az embereknek", ahogyan tette Szent Gór gin, 
Péter, Dorotheusz is.

Szeptember 10.
MIKLÓS LÁTJA JÉZUSKÁT.

A kis Tolentói Miklós olasz fiúcska hétéves volt csak, 
amikor elhatározta, hogy szerdán és pénteken nem eszik húst.

— De miért nem? —- kérdezték szülei.



B laskó: Isten kertje.



— Mert hallottam, hogy így tettek a szentek is — felelt 
a fiúcska.

Angyali tisztaságú gyermek volt; soha csúnya szó nem 
hagyta el ajkát — olyan tiszta volt a szívecskéje, mint a patyo�
lat. Ezért jutalmazta meg a Jézuska azzal, hogy — amint a 
legenda mondja — Ürfelmutatás alatt a Szentostyában mint 
kisdedet megmutatta magát és szólt:

— Az ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak, téged 
is várlak!

Miklós a Jézuskáé is lett egészen. Pap, majd ágoston- 
rendi szerzetes lett. Minden erényben: imádságban, szeretet- 
ben, vezeklésben hősies volt. Legjobban kitűnt mégis az Oltári- 
szentség iránti áhítatban — hiszen már kiskorában a Szent�
ostya Jézuskája hívta őt. A XV. században halt meg s a követ�
kező században már szentté is avatták.

*  *  *

Hogyha a földön nem is, de egykor az égben meglátjátok 
Jézuskát; azért legyetek és maradjatok tisztaszívűek, mint 
Szent Miklós volt. A tűznél jobban kerüljétek mindazt, ami csú�
nya, vagy szemérmetlen, akár könyv, kép, mese vagy beszéd. 
A tisztaszív megőrzésére legjobb szer a gyakori szentáldozás!

Szeptember 11.
KAROLY ÉS KERESZTFIA.

A XVII, században szörnyű keresztényüldözés tört ki 
Japánban. A keresztény hittérítőket kínozták, megölték. így 
pl. óriási kalitkaszerű börtöncellába 32 keresztényt zsúfoltak 
össze. Két éven voltak így tartva, ahogy még az állatokat sem 
tartják. Köztük szenvedett Károly, régi olasz grófi család fia, 
aki jezsuita hittérítő lett. Midőn a hosszú szenvedés után több 
társával a máglyához vonszolták, észrevett a halálraítéltek 
közt egy ismerős japán keresztény asszonyt, akinek a fiát 6  
keresztelte meg. Odakiáltott, a kis keresztgyermekének lelki 
üdvéért aggódva:

— Hol van az én kis Ignácom?
— Itt van! — felelt az anya és utána csengő gyermek�

hang kiáltott:
— Atyám, áldj meg engem!
A kis japán fiú szavai voltak, akinek szeme láttára fejez�

ték le anyját s utána a, kis hős hajtotta bárd alá fejét. Károly 
még utolsó áldását adhatta, azután a máglya tüzébe dobták.

# *  *



Boldog Károly a kínhalál előtt is mások lelki üdvére 
gondolt. Gondolsz-e te is hozzátartozóid lelkiüdvére? Ha szü�
leidért, testvéreidért imádkozol, necsak életet, egészséget kérj 
nekik, hanem elsősorban örök üdvösséget! Az imádság mellett 
apostolkodj is a családban. Főleg ha súlyos beteg van, ne 
nyugodj addig, amíg papot nem hívtak hozzá.

Szeptember 12.
TÖBIÁS ÉS FIA.

Az ószövetségi szentek egyike, a bibliából tanultatok 
róla. Amikor megvakult, nagy béketűréssel viselte szerencsét�
lenségét. Isten meg is jutalmazta és csodálatosan meggyógyí�
totta. Fiával együtt Ninivébe, a pogányokhoz került fogságba. 
Rabsága alatt is híven betartotta az ószövetségi isteni törvé�
nyeket, dicsőítette az Urat és hű maradt mindhalálig.

*  *  *

Széni Tóbiás példája tanítson béketűrésre. A szentek a 
legnagyobb csapásokat is (mint Tóbiás a vakságot és rabságot) 
békével tűrték, ti pedig sokszor türelmetlenkedtek kis bajok 
miatt is: ha nehéz a lecke, ha nem ízlik az étel, ha nem mehet�
tek játszani. Minden nehézséget, kis és nagy bajt, Jézuska 
kedvéért viseljetek el türelemmel!

Szeptember 13.

AMÁTUSZ PÜSPÖK ÉS REMETE.

Mindkettő francia pap, hetedik században éltek. — Mind�
kettő szerzetes lett Jézuskáért, mint szegények. — Egyik Szent 
Amátuszt Isten a püspöki trónra küldte, — szent püspök lett. 
bölcs, jóságos, azért a gonosz üldözte. — Mert az igazságot 
védte a királlyal szembe szállva — száműzetésbe küldték el, 
itt is érte szent halála. — Másik Szent Amátusz apát elvonult 
remeteségbe — szörnyű szigorú böjtölés és vezeklés volt itt 
élte. — lm egyik a püspöktrónon, a másik remeteségben — de 
mindegyik szent és szenved — ők is hordják a keresztet — a 
szenvedés a nagy érdem!

* * *

Légy szegény vagy beteg, avagy — gyász ér gyermek�
élted alatt — fogadd el úgy mint keresztet —, melyet Jézuska 
ad neked. — Csakis szeretetből adta —, hogy érdemed nőjön 
nagyra — s bő kárpótlást kaphass érte — egykor, ha eljutsz 
az Égbe,



GUIDO SEKRESTYÉS.

Egy belga kegyhelyen fiatal szolgalegény imádkozott fel�
tűnő áhítattal. Észrevette a község plébánosa és megkérdezte, 
milyen kérésért könyörög ilyen áhítattal. A fiú így felelt:

— Tanácsot kérek, hogy szegénységem mellett mivel 
szolgálhatnám az édes Jézust.

Tetszett ez a plébánosnak.
— Maradj itt sekrestyésnek. A templom szolgálata, Isten 

szolgálata.
Guidó — így hívták a legényt — ott is maradt. A sekres�

tyések ragyogó példaképe lett. Minden templomi munkát szent 
áhítattal végzett, végtelen nagy tisztelettel. Szabad idejében a 
templomban imádkozott, ha a híveknek szolgálatot tett, nem 
fogadott el pénzt érte. Szent életének a híre elterjedt annyira, 
hogy csodálni kezdték. Szent Guidó szerénysége ezt nem bírta 
el, azért zarándokúira ment, közben remetéskedett és csak 
miután már elfelejtették, tért vissza újra szent sekrestyésnek.

[Szent Kornél ünnepe is e napon van. A Ill-ik század 
keresztény üldözése alatt vértanú halált halt pap volt.]

* * *

Legyetek áhítatosak a templomszolgálatban Szent Guidó 
példájára. Ti kisfiúk, amikor ministráltok, a sekrestyében 
segédkeztek, harangoztok — ezt mindig nagy tisztelettel, áhí�
tattal, szeretettel tegyétek! Ti kislányok pedig boldogan segéd�
kezzetek a templom takarításánál, oltárok díszítésénél. Mert a 
templom szolgálata Isten szolgálata!

Szeptember 15.
KATALIN ÉS A MEGHOLTAK.

Génuai Szent Katalin olasz főnemes leánya 
Példakép volt mindenkinek szeretetre, jámborságra.
Mégis durva férje mellett kínszenvedés lett a sorsa,
Panasz nélkül tűrt, szenvedett a férjéért imádkozva. 
Midőn özvegységre jutott, rögtön bevonult zárdába, 
önfeláldozóan ápolt betegeket, mint apáca.
Szörnyű pestis járvány alatt önmagát sohsem féltette, 
Szent életét kitüntette az Űr Jézus sok kegyelme.
Az elhúnyt lelkek sorsáról — kikért annyit imádkozott — 
Magától a jó Istentől nem egy titkos közlést kapott.

* * *



Génuai Szent Katalin példája buzdítson arra:
Gondolj misével, imával minél többet a holtakra.
Családod elhúnytjaiért elsősorban szálljon imád
S azt elfelejtett lelkekért, akikért más nem mond imát.

Szeptember 16.
EDIT KIRÁLYLEÁNY.

Ami keveset éltéről tudunk, 'abból azt látjuk, hogy 
nagyon hasonló volt a mi magyar Boldog Margitunkhoz. 
A X-ik században élt, Edgar angol király leánya volt. Kolos�
torban nevelkedett és a kis zárdanövendék királyleányka nem 
is akarta többé elhagyni a zárdát. Lemondott a királyi udvar 
fényéről, gazdagságáról és ott maradt a kolostorban szegény 
apácának. Imádkozott, dolgozott, vezekelt, mint a mi Margi- 
tunk és épp olyan fiatalon halt is még 23 éves korában, rövid, 
de szent élete után.

* * *

Ha nem is kell lemondanotok minden örömről, mint Szerit 
Edit tette, azért legalább néha . . .  néha egy kis örömről, játék�
ról, szórakozásról mondjatok le a Jézuska kedvéért, önmeg�
tagadásból és azért, hogy megtanuljátok a lemondást, amire 
bizony az életben sokszor lesz szükségetek.

Szeptember 17.
HILDEGARD SZIVÁRVÁNYA.

A XII-ik században történt a csodálatos esemény, hogy a 
Szent Rupert hegyi női bencés zárda felett két szivárvány tűnt 
fel. Ahol a kettő keresztezte egymást, ragyogó holdalakú fény�
ben feltűnt a kereszt; ez a fény leszállt a zárdára. Ebben a perc�
ben lehelte ki lelkét Szent Hildegárd apáca, aki nyolcéves 
korában került a zárdába, ottmaradt apácának és sok beteg�
sége, szenvedése mellett is hetvenhárom évet töltött a 
klastromban.

A szent apácának nem egyszer volt csodás látomása. Min�
denkit ámulatba ejtett, hogy a hittudományból és más tudomá�
nyokból is olyan oktatásokat ad, amit nem tudhatott, hiszen 
még írni sem tudott. (A régi világban nem volt általános az 
írás tudás.) Papok és tudósok mentek hozzá tanácsért, mert 
hitték, hogy a szent apácát Isten világosítja meg.

*  *  *

Ritka csoda a látomás, arra nem számíthatunk. De annyi 
lelki világosságot mindenkinek ad a Szentlélek, hogy amit jtud-



uia kell, hogy helyesen éljen, azt tudja és megértse, ha nem 
is volt módja sokat tanulni. A Szentlélek megvilágító kegyel�
mét kérni kell. Az emberek általában keveset imádkoznak a 
Szentiélekhez és ez baj. Ti szokjátok meg, hogy naponta kér�
jétek a reggeli imánál a Szentlélek felvilágosító, tanácsadó 
kegyelmét.

Szeptember 18.
JÓZSEF CSODÁS ÉLETE.

Kupertinói József földhözragadt szegény olasz gyerek, 
mindenáron pap akart lenni. De mert nehéz feje volt a tanulás�
hoz, sokáig nem akarták bevenni. Végre is a minoriták felis�
merték a fiúban a szentséget és bevették szerzetes jelöltnek, 
később pap lett. Egészen csodálatos volt élete. Amikor imád�
kozott, egészen megfeledkezett a világról; nem hallott, nem 
látott órákon át, sőt mintha teste sem volna, felemelkedve a 
föld fölött lebegett. Amikor rendes állapotban volt, dolgozott 
és szigorúan vezekelt, de mindig örvendező szívvel; a mada�
rakkal beszélgetve dicsőítette az Istent. Ennek a csodálatos 
szent életnek kezdete pedig az volt, hogy még mint tanulatlan, 
serdülő ifjú együgyű szeretetében virágokat és cseresznyét 
vitt a Szüzanyának és magaköltötte dallamra énekelve kérte, 
fogadja el tőle. Ekkor lelke hallotta a Szent Szűz válaszát:

— Ne virágot és gyümölcsöt adj nekem, hanem a szi�
vedet!

József oda is adta — így lett belőle szent, a XVIII. szá�
zad egyik legcsodásabb életű szentje.

*  *  *

Neked is azt mondja a Jézuska és a Szűzanya, mint 
Kupertinói Szent Józsefnek:

— Add nekem a szívedet!
Hiába viszel virágot az oltárra, hiába dobod filléreidet 

a templom perselybe, ha szíved nem az Istené! És mikor nem 
az Istené a szív? Ha súlyos bűnnel elszakadtál tőle. Azért, 
amint nyugtalan a lelked, hogy nagyobb bűn terheli, rögtön 
menj el gyónni.

Szeptember 19.
JANUARIUS ÉS A TŰZHÁNYÓ HEGY.

Csodálatos szent ereklyét őriz Nápoly városa. — Szent 
Január koponyája —•, mely ahogy már sok szem látta —� forrni 
kezd, ha hozzá érnek már másfélezer év óta. -— Nem egyszer



e szent ereklye — a várost is megmentette — midőn a tűz�
hányó Vezúv kitört forró lávát öntve. — Szent Január kopo�
nyája ezt az égő folyamot — megállította, amikor odavitték a 
papok. — Szent Januárt a negyedik századnak legelején — 
lefejeztette a császár, mert hitvalló keresztény. — De meg�
maradt ereklyéje dicsőíti a szentet, — aki bátran, hitvallóan 
Jézus vértanúja lett.

*  *  *

A szenteknek ereklyéje, íme mily csodás erő! — Szentek 
ereklyéit rejti templomban az oltárkő. — Hogy ha bemész a 
templomba, köszöntsed azt a szentet — akinek szent ereklyéjét 
az oltárnak köve rejt. — Szentek képét, oltárait, érmecskéit 
becsüljed meg — sokszor, sokat segítenek rajtunk is az égi 
szentek!

Szeptember 20.
EUSZTÁK ÉS FAUSZTA.

Két római szent vértanú: az egyik erős katona, a másik 
gyenge kisleány. Szent Easzták a Il-ik században győztes, 
római hadvezér volt. De amikor győzelmet vívott, seregének 
áldoznia kellett volna a pogány bálvány előtt, megtagadta. Elő�
ször feleségével és két fiával vadállatok elé vetették -— s íme, 
a vadak megszelídültek! De ez a csoda sem hatotta meg a csá�
szárt. Családjával együtt megtüzesített érckamrába vettették 
a szentet, aki énekelve halt meg. A négy hős teste sértetlen 
maradt.

A IV-ik századbem pedig Szent Fauszta 13 éves római 
leányka állta hősiesen a kínokat Jézusért. A legszörnyűbb 
kínok közt is vidám maradt s kínhalála előtt még diadalmasan 
odakiáltott kínzóinak:

— Csak a testemet kínozhatjátok, lelkemnek nem árt�
hattok!

* * *

íme: egy apa egész családját; egy gyenge leányka fiatal 
életét milyen hősiesen áldozza fel az Ür Jézusért. Láthatjátok, 
hogy Jézus szeretetében nincs különbség férfi — nő, öreg — 
fiatal között. Mindenki tud hős és szent lenni Isten kegyelmé�
vel: a kisgyermek is. Próbálkozzatok hát egy-egy „hőstettel“; 
hősi erény gyakorlattal!

Szeptember 21.
MÁTÉ APOSTOL.

A Szentírásból ismeritek Szent Mátét, a tizenkét apostol 
egyikét; ő írta az első szent evangéliumot is. Vámos, vagyis 
vámszedő volt és Lévinek hívták. Izraelben a vámosokat meg�



vetették, mert adót szedtek a császár parancsára és a legtöbbje 
csalárd hasznot is húzott belőle. Ezért a vámosokat általában 
bűnösöknek tartották.

De az édes Jézus a szíveket nézi, látja Lévi szívében is 
a bűnbánatot, szeretetet, lelkesedést és apostolai közé hívta, 
nem törődve azzal, hogy a farizeusok megbotránkoznak ezen. 
Mint apostol, Máté nevet kapott, hűségesen követte az édes 
Jézust. Az apostolok szétosztásakor ő is elment téríteni, ke�
resztelni és vértanú halállal halt meg Etiópiában. A földre sze�
gezték és körülötte tüzet gyújtottak.

*  *  *

A megtérőt nem szabad megvetni, sőt tisztelni kell! Tehát 
ha valaki más vallásból megtér, pl. zsidó volt; nem szabad 
ezért lenézni: ez súlyos bűn a szeretet ellen! Épp így, ha vala�
kiről tudjuk, hogy nagy bűnös volt — akár börtönviselt is —, 
nem szabad lenézni, megvetni, soha! Sokszor a megtértekből 
lesznek éppen a legnagyobb szentek!

I Szeptember 22*
TAMÁS RUHÁJA.

A kis Villanovai Tamás, jómódú spanyol úri család gyer�
meke, egy hideg téli napon egyszál ingben jött haza az isko�
lából.

— Hová lett a ruhád? — kérdezték a megrémült szülők.
— Egy szegény gyermekkel elcseréltem ezért az ingecs- 

kéért. ö  jobban fázott mint én és a Jézuska nevében adtam — 
hangzott a válasz.

Ez a nagy jószíve végig kísérte egész életén. Később pap, 
— majd érsek lett; akkor is mindent, ami az övé volt, odaadott 
a szegényeknek. Amikor pénzt kapott, hogy érsekhez méltó, 
főpapi módon rendezkedjék be, az egész összeget a szegények 
kórházának adta. Ha szemrehányást tettek neki, így felelt:

— Ha azt akarom, hogy az Isten meghallgassa az én ké�
résemet, nekem is meg kell hallgatnom a szegények kérését.

A XVI. században halt meg érseki főrangjában is koldus 
szegényen Villanovai Szent Tamás.

[E napon van Szent Móric ünnepe is, aki a római légió 
egyik vezér katonája volt. Vele együtt az egész légiós csapat 
megkeresztelkedett, amiért 300-ban Krisztus után Szent Móri�
cot az egész légióval együtt felkoncolták.]

* * *



Véssétek szívetekbe Szent Tamás mondását:
— Ha akarom, hogy meghallgasson az Isten, én is hall�

gassam meg a szegényt!
Persze, abban nem szabad utánozni, amit ö mint éretlen 

kisfiú tett, hogy a szülők engedélye nélkül adjátok oda a ruhá�
tokat. Szépen meg kell kérni a szülőket, hogy adhassatok a 
szegénynek. Legnagyobb akkor az érdemetek, ha a magatoké�
ból adtatok és nem a szüléitekkel vétetitek meg. PL ha meg�
sajnáljátok szegény pajtástokat, akinek nincs játéka, ne a 
szüléiteket kérjétek, hogy vegyenek neki, hanem azt kérjétek, 
hogy a saját játékaitokból szabadjon valamit odaadni.

Szeptember 23.
LIÓBA FONALA.

A VlII-ik század előkelő angol családjából származó 
Lióba bencés apácának, még ifjú éveiben különös álma volt. 
Szájából mint egy guzsalyból fonal jött ki, melyet a kezében 
lévő gombolyagra kellett feltekernie. A főnöknő, isteni sugal�
latra így magyarázta álmát.

— A bölcseség igéi folynak majd ajkaidról, mellyel 
sokaknak használsz.

Ügy is történt. Ritka művelt, tanult, okos és bölcs apáca 
lett a szentéletű Lióbából. Egy németországi zárdába került, 
ahol a csak nemrég megkeresztelkedett népnek tanításával, 
tanácsaival nagyon sokat használt. Szent Lióba ma is a néme�
teknek egyik legjobban tisztelt szentje.

* * *

A szeretet mellett a tudással tehetünk legtöbb jót fele�
barátunknak. Azért szeressétek a tanulást ti is; legyetek 
nagyon szorgalmasak, jó tanulók. A kötelező iskolai dolgokon 
kívül is olvassatok, tanuljatok hasznos dolgokat, hogy majd 
felnőve tudástokkal másoknak is használhassatok.

Szeptember 24.

GELLÉRT, MAGYAROK HITTÉRÍTŐJE.

Szent István királyunk szent segítőtársa,
Akit a jó Isten hazánkba vezetett.
Olasz szerzetes volt, Szent Benedek-rendböl 
S a Szentföldre indult, mint annyi szerzetes.
Ám hajótörésben meghiúsult útja,
A Dalmát partokra vetette a tenger.



Itten találkozott egy magyar apáttal,
Ki hittérítőnek hozzánk vezette el.
így lett Szent Istvánnak szent apostol társa,
Hét évig nevelte Szent Imre herceget.
Később mint Csanádnak legelső püspöke 

; Nagy hittérítője a magyar nemzetnek.
Pogány lázadáskor a Kelen hegyéről 
Lökte le a mélybe a lázadó horda.
Azóta Gellérthegy a Kelenhegy neve;
Ma is ott áll fennen Szent Gellértnek szobra.

*  *  *

Szent Imre hercegünk tanítómestere 
A magyar tanítók mennyei védszentje.
A hitoktatókért és a tanítókért
Hozzá esdjen hazánk mindegyik gyermeke.
A hitoktatókat és a tanítókat 
Engedelmeskedve szeressétek nagyon,
Szent Gellértnek ezzel szereztek örömet,
Hogy jutalmul rátok ő is áldást adjon!

Szeptember 25.

KLEOFÁS, AZ ÚR JÉZUS VENDÉGE.

A Szentírásból tudnotok kell, hogy az édes Jézus feltá�
madása után Emmausba ment s két tanítvánnyal találkozott, 
akik nem ismerték fel. A tanítványok szomorúak voltak az Or 
Jézus keresztrefeszítése miatt és szívük bánatát kiöntötték az 
„Ismeretlen Űtitársnak". Mikor esteledett, nem akarták elen�
gedni az „Idegent", akit nagyon megszerettek s kérték, marad�
jon velük. Az édes Jézus teljesítette a kérést, asztalhoz ült 
velük és megtörve a kenyeret odanyujtotta nekik. Ez a „ké�
ny értörés" áldoztatás volt és a szentáldozásban ismerték fel a 
tanítványok az édes Jézust. A hagyomány szerint a buzgó, 
hűséges két tanítvány egyike volt Szent Kleofás, aki később 
Krisztusért vértanú halált halt.

* * *

Csak tőletek függ, hogy ti is gyakran, akár mindennap 
az édes Jézus vendégei legyetek a szentáldozásban!



CIPRUS, BOSZORKÁNYMESTER.

Ciprián pogány varázsló negyedik század elején — Jusz�
tina római szűznél, aki akkor már keresztény — boszorkány�
mesterségének minden módján megpróbálta —, hogy egy 
pogány ifjúnak megnyerje őt, de hiába! — Látván, hogy ördög 
varázsa a szent lánynál hogy törik meg — ő is megtért, 
keresztény lett, gyermeke a drága Szívnek. — Később, mikor 
már püspök volt, Jusztinával együtt érte — a krisztusi vér�
tanuknak el nem múló dicsősége, — Mind a kettőt lefejezték. 
Szent Ciprus és Szent Jusztina — mindkettőnek dicső neve már 
szentek közt van felírva.

*  *  *

Az ördög nem árthat nekünk, amíg ellenállunk neki — 
bármiképen mesterkedhet, a gyermek is leküzdheti. — Amíg 
hű a Jézuskához s Hozzá esd a kísértésben — addig mindig 
győztes marad, addig nem szabad hogy féljen!

Szeptember 27.
KOZMA ÉS DAMJÁN ORVOSOK.

Afrikából származó ikertestvér volt Kozma és Damján, 
mindketten orvosok. Orvosi tudásukat az Űr Jézus dicsőségére 
fordították, ingyen gyógyították a betegeket és gyógyítás 
közben a keresztény tanításra oktatták őket. Persze rengete�
gen keresték fel a szent orvosokat és testben-lélekben meg�
gyógyulva mentek el tőlük. A IV. század elején a római csá�
szár újra véres üldözést kezdett és a nép jótevőit elfogatta. 
Vízbe dobatta őket, ám kötelékeik feloldódtak és ők a partra 
úsztak. Erre máglyára vetették mindkettőt — és a lángok 
széthajlottak mellőlük. Nyílvesszőket zúdítottak rájuk, ám a 
nyilak mind máshová repültek. Végül is lefejezték a két szen�
tet, akiket Isten annyi csodával tüntetett ki.

* * *
Szent Kozma és Szent Damján az orvosok és gyógyszeré�

szek védszentjei. Ti gyermekek tanuljatok tőlük főleg hármat. 
1. Amit tudtok és amit tanultok, használjátok fel jócselekede�
tekre. 2. Amikor jót tesztek a testnek, tegyetek jót a léleknek 
is, ahogy a két szent orvos tette. (Pl. adjatok a szegénynek 
s ugyanakkor beszéljétek rá a szentgyónásra is.) 3. Testvérei�
tekkel tartsatok össze a jócselekedetekben, vallásosságban, 
mint e két szent ikertestvér tette!



VENCEL, A GYERMEKFEJEDELEM.

Vencel, a királyi herceg, atyját korán elvesztette, — 
gyermekfejjel ő lett már az országának fejedelme. — Tizenhat 
éves korában már országát kormányozta — s eltalálta mindig 
a jót és oktalant nem tette soha. — Mert sok buzgó imádság�
ban az Isten kegyelmét kérte — maga köré tanácsosnak szent 
és bölcs papokat véve. — Jó atyja és apostola volt az ifjú a 
népének — s egy gyönyörű szép szokása fennmaradt örök 
emléknek. — Az ifjú fejedelem maga csépelte, őrölte azt á 
búzát, amelyből a szentostyának készült lisztje. — És a szőlő�
fürtöket is maga szedte és sajtolta —, melyeknek a tiszta 
nedve a misebort szolgáltatja. — Hitvallását a pogányok, kik 
elszórva titkon éltek, — nem nézhették s a szent herceg ellen 
összeesküvének. — Tizedik század elején orvul megölték a 
szentet — így lett Krisztus vértanúja a szent fejedelmi herceg.

*  ♦ *

Szent Vencelnek példájára tanúsíts nagy tiszteletet — 
a szent helyek, dolgok iránt és az imaközben gyermek. — Fő�
kép templomban, szentmisén, hol ott az Ür Teste, Vére, — 
légy komoly, tiszteletteljes; Szentség előtt borulj térdre!

Szeptember 29.

MIHÁLY ANGYAL VEZÉR.

Az angyalok Isten legkiválóbb teremtményei. Az angya�
lok vezérének az Egyház Szent Mihály arkangyalt tiszteli. 
(Arkangyal, annyi mint főangyal.) A Szentírás többször említi 
úgy, mint a sátán ellen harcoló angyalsereg vezérét. Minden 
szentmise végén hozzá könyörgünk az Egyház előírása sze�
rint. Azt kérjük, hogy védelmezzen minket az ördög ellen és 
a sátánt seregével együtt űzze el e világról. Szent Mihályt a 
lovagok, harcosok égi pártfogójukként tisztelik.

*  *  *

Ezentúl mise után a pappal mondd nagyobb áhítattal a 
könyörgést Szent Mihályhoz. És imádkozz hozzá máskor is, 
az Egyházért, mert az Egyházunknak is ő a védőangyala.



ZSÓFIA, A BÖLCSESSÉG LEÁNYA.

Zsófia (görögösen Sophia) annyit jelent, mint bölcseség. 
És valóban Isten adta bölcsességgel volt telve Szent Zsóiia 
lelke, aki római asszony volt a második század keresztény- 
üldözése idején. Bölcsessége felismerte az édes Jézusban az 
igazságot és három kislányával együtt megkeresztelkedett. 
A kisleányok 12—10 és 9 évesek voltak, amikor feljelentették 
őket a pogányoknál. A bölcs édesanya tudta, hogy az örök 
üdvösség többet ér a földi életnél és három gyermekével 
együtt bátran ment a vértanuság elé.

* * *

A bölcs szülő tudja, hogy gyermeke testi jóléténél fon�
tosabb, hogy a lelke jó legyen. Azért nem kényezteti el gyer�
mekét és bünteti is, ha kell, mert bár fáj a testnek, de a lélek�
nek jót tesz, ha szigorúsággal tereli gyermekét arra a helyes 
útra, amely az örök boldogságba visz. Azért sohase duzzog�
jatok, panaszkodjatok, ha szüleitek szigorúak veletek; inkább 
legyetek hálásak érte, mert ezt a ti javatokra szeretetből, böl- 
cseségből teszik.



O któber hó.
Október hónapja szent olvasó hava, 

Legalább egy szakaszt végezz el naponta. 

Másodikán van az őrangyal ünnepe, 

Gondolj áhítattal legjobb barátodra.

Hét és nyolc egyik sem kötelező ünnep, 

De azért szívünknek legyen ünnepnapja. 

Első: Szentolvasó Királynője; másnap: 

Nagyasszony ünnepét üli meg a haza.

Azt üljük e napon, hogy a mi országunk 

Mária országa már ezer év óta.

Legyen is méltó rá e hazának népe, 

Vallástalanságnak ne engedjünk soha. 

Utolsó vasárnap: Krisztus Király ünnep. 

Jézus a királya világnak s szívünknek!



RÉMIG ÉS A KIRÁLY.
Október í.

A világtörténelem egyik legszebb napja volt, amikor 
Klodvig frank király megkeresztelkedett, mert az ő kereszt- 
ségével a VI. században kezdett felvirágozni a középkor 
kereszténysége. Megtérése a szentéletű, francia származású 
Szent Rémig püspök érdeme volt.

önmegtagadás, imádságos apostoli életének végén érte 
ez a fényes siker. Már aggastyán volt, amikor a ragyogóan 
kivilágított, feldíszített, tömjénfüstös templomba Szent Rémig 
bevezette a keresztelésre érkező királyt. Klodvig meghatva 
kérdezte:

— Atyám, ez már a mennyország?
— Nem, fiam — súgta a szent — ez még csak az oda�

vezető út kapuja!
*  *  *

Gyermekeim, minden Szentség egy-egy kapu az Ég felé 
vezető úton! Azért nagy tisztelettel legyetek a Szentségek 
iránt! Ha kereszteléskor, menyegzőkor vagy más szentség 
kiszolgáltatásakor a templomban vagytok; ne bámészkod�
jatok, ne fecsegjetek, hanem buzgón imádkozzatok. Nagyon 
tiszteletteljesen, áhítattal viselkedjetek, amikor ti szentségek�
hez járultok; mennyei kapuban álltok akkor! És becsüljétek 
meg azokat is, akik felveszik a Szentséget. Azért bűn a 
később megkeresztelt pogányt vagy zsidót lenézni, bántani 
— mert ő is átment a „szent kapun", épp úgy Krisztus gyer�
meke, mint te vagy.

Október 2.
TAMÁS HÁROM KORSZAKA.

Kantilop Tamás, a XIX. századbeli francia nemes család 
gyermeke, élete mindhárom korszakában — mint diák, mint 
kancellár, mint pap — fényes példakép. Első korszak diákévei. 
Mintadiák volt nemcsak tanulásban, de jellemes, erkölcsös, val�
lásos viselkedésében is. A kártyától, ivástól és más bűnös diák�
dolgoktól ő tartotta vissza társait. Fényes tehetsége, nagy 
tudása révén az ország első tisztviselője (kancellár) lett a 
király mellett. Itt is a vallásos férfi ragyogó mintaképe. 
Igazságossága mellett jótékonyságaival lett híressé. Negy�
vennégy éves korában határozta el, hogy egészen Istennek 
él; pap lett, majd püspök. A szentéletű püspök teljes



szigorúsággal fordult a bűnösök ellen, akármilyen magas- 
rangúak is voltak, azért öregkorára csak üldözésben volt része. 
Ezzel a kereszttel halt meg s került Isten szentjei közé.

* * *

Tanuló társaitok között ti is legyetek példaadók a jóban; 
tartsátok vissza társaitokat a rossztól! Ti gyermekek, leg�
inkább ebben kövessétek Szent Tamás példáját!

Október 3.
TERÉZKE RÓZSAESŐJE.

Liziői Szent Terézkét ismeri az egész világ. — Ö az, kinek 
imájára Égből hull az áldásvirág. — Nemrégen élt, egy fél 
század választ csak el minket tőle — azóta is hull a menny�
ből „Kis Teréz" rózsaesője. — Jámbor szülők gyermeke volt 
Teréz, a francia lányka — kiskorában máris feltűnt szere- 
tete, jámborsága. — Anyját korán elvesztette, majd szörnyű 
betegség érte — az orvos nem segíthetett, de Szűzanya kéré�
sére — a Szűzanya szobra előtt meggyógyult a kis Terézke,
— Már mint gyermek arra vágyott, hogy az Űr Istent szol�
gálja — azért esdett, ő lehessen a Jézuska kis labdája. — A 
Jézuska játsszék vele — tegye oda, tegye ide — szent öröm 
virágkertjébe — vagy szenvedés keresztjére. — Jótetteket, 
imádságot és szenvedést felajánlott, — hogy megtérjen a sok 
bűnös, megtérjenek a pogányok. — Kis Terézke szíve vágya
— Karmel szigorú zárdája. — De még fiatal volt nagyon s 
ezért nem vehették még fel — erre a kislány Rómában — a 
pápához fordul bátran — lábaihoz borul s kéri — nyissa meg 
a Karmelt néki. — így lett a serdülő lányka — karmelita kis 
apáca. — Szent Terézke a zárdában a feltűnést nem kereste
— „titkos szent" volt, nem sejtették, milyen fényben ragyog 
lelke. — Sok szenvedés próbálta meg, nagy beteg volt, nem 
mutatta — minden kínért hálát adott, mert azt Jézuskának 
adta. — Jézuskától csak azt kérte: — „Minden kínomért cse�
rébe — adj kérlek egy „rózsaszálat" — hogy a Hozzád szállt 
imának — meghallgatását kiesdjem — ha Nálad leszek a 
mennyben. — így lesz majd halálom után „rózsaeső" égből 
hullva, — hogy ezt kiérdemelhessem, adj sok szenvedést 
Jézuska!" — Ügy is történt, ahogy kérte — szörnyű lett a beteg�
sége. — Lelke is szenvedett nagyon, hogy sok próbán mehes�
sen át. — Szent Terézke hálát adott, mert így gyűjthetett sok 
rózsát. — Egész fiatalon halt meg s kezdődött a csodák sora
— hullt az égből, hullt az égből Kis Teréztől a sok rózsa. —



Meghallgatott s csodálatos módon teljesült kérések — teszik 
ismertté a nevét Liziői Szent Tetéznek.

*  *  *

Liziői Szent Terézke legyen a ti kedvencetek — biza�
lommal, szeretettel, kéréssel hozzá esdjetek. — Tegyetek 
úgy, mint „Kis Teréz”, — ha ér baj, bánat, betegség: — kér�
jétek a jó Jézuskát, hogy mindennek az érdemét — isteni 
szent kegyelmével szép rózsára varázsolja: — egy-egy meg�
hallgatott kérés egy-egy ilyen csodarózsa.

Október 4.
FERENC ÖT SEBE.

Egyik a legismertebb, lagnagyobb és legcsodálatosabb 
szent Assisi Szent Ferenc, aki a XlII-ik században élt.

Gazdag olasz kereskedő fia volt, nagyon vidám, tüzes 
gyermek. Ezért először is mulató pajtások közé keverdett, 
majd kalandvágyból katonának ment. A könnyelmű életben 
is megőrizte szívjóságát és talán azért tüntette ki az édes 
Jézus azzal, hogy álmában megjelent neki és hazaküldte szülő�
földjére. Ferenc rögtön szótfogadott az égi jelnek. Amint 
hazament, mindenét eladta, szétosztotta a szegényeknek és a 
bélpoklosok hősies ápolásával kezdte szent életét.

Ettől kezdve csoda-csodát ért életében. Rajongó szívé�
vel egészen az Űr Jézusnak adta magát. Koldusnál szegé�
nyebben élt, iszonyúan sanyargatta magát, hogy ifjúsága 
könnyelműségéért vezekeljen, majd hirdetni kezdte a bűn�
bánatot és a szegénységet másoknak is. Szíve derűje azon�
ban el nem hagyta; mosolygó, vidám, derűs, szerető szent 
volt. Prédikált a madaraknak, akik körülvették és csicseregve 
dicsérték az Urat. Az állatokat, növényeket „testvéreknek” 
szólította. így beszélt a vad farkashoz is, akitől az egész 
környék rettegett:

— Farkas testvér, miért bántod az én testvéreimet?
És a farkas megszelídülve lábaihoz simult. Annyi cso�

dás megtérés és csoda kísérte prédikációs útjain, hogy csak 
hamar ismerte az egész ország, sőt egész Európa. Szavaira 
a gazdagok elosztották vagyonukat a szegényeknek és követ�
ték őt. Követőiből alapította meg férfiaknak a ferencrendi 
szerzetesrendet, nőknek a ferences apácák zárdáit, világiak�
nak a „ferences harmadrendet” — mind a három ma is leg�
elterjedtebb a világon.

Szent Ferenc egész szívével szerette az édes Jézust, azért 
meg akarta osztani szenvedéseit is. Az Űr Jézus meghallgatta
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kérését — csodálatos látomásban megjelent neki a feszüle�
ten és ettől kezdve Szent Ferenc is magkapta az édes Jézus öt 
szent sebét, melyeket élte végéig viselt; mindig fájtak, nem 
egyszer véreztek. Szenvedésteljes betegség előzte meg halá�
lát is. Amikor meghalt, kis „madár testvérei" szálltak le a 
kolostorra és énekükkel búcsúztatták a szentet, szenvedés és 
szegénység szentjét: Assisi Szent Ferencet.

*  *  *

A sok csodálatos dolog közül, ami Szent Ferenc életé�
ből felénk ragyog, egyet ti is tudtok utánozni: a jószívűséget. 
Legyetek nagyon-nagyon jószívűek! A szeretetet gyakoroljá�
tok otthon, testvéreitekkel, a cselédekkel, pajtásokkal, a sze�
gényekkel s a betegekkel szemben. Az üldözöttek, a gyen�
gék, az elhagyottak iránt legyetek könyörületesek. Szeretet�
tel legyetek még az állatokkal és a növényekkel szemben is, 
tegyetek úgy, mint Szent Ferenc, aki mindenkit és mindent 
szeretettel vett körül.

Október 5.
PLACIDUS CSODAFORRÁSA.

A Vl-ik század nagy szentjének, Benedeknek (akiről 
már írtunk nektek), volt egy kis kedvence. Piacidusnak hív�
ták, az előkelő római család kisfiát, akit a bencés kolostorba 
adtak nevelésre. A kis Piacidus feltűnt gyermekélete jámbor�
ságával, buzgó imádságával és engedelmességével. Szent 
Benedek annyira bízott a szent gyermekben, hogy egyszer, 
amikor vízhiánytól nagyon szenvedett a kolostor, éjjel fel�
keltette a fiúcskát.

— Gyere velem és tedd, amit mondok.
Piacidus, mint mindig, boldogan engedelmeskedett. A 

hegyoldalba mentek és Szent Benedek ott így szólt:
— Rakjunk három követ itt egymásra és kérd nagyon 

buzgón a jó Istent, hogy vizet fakasszon nekünk.
A gyermek engedelmességből mindent úgy cselekedett 

és reggelre forrás buzogott a kövek közül.
Ebből a csodálatos gyermekből később szent életéről 

híres bencés szerzetes pap lett. Egyszer kalózok támadták 
meg a kolostort, ahol Szent Piacidus tartózkodott szerzetes 
társaival és látogatóba érkezett három testvérével. A vad 
kalózok hitehagyásra akarták csábítani. A többiek nevében 
is Szent Piacidus bátran ellentmondott, mire kitépték nyelvét 
és szerzetestársaival és testvéreivel együtt felkoncolták vala�
mennyit, mert hívek maradtak Jézushoz.

*  *  *



Szent Piacidus első csodálatos esete engedelmessége 
által történt. Kövessétek példáját az engedelmességben: 
örömmel fogadjatok szót szüléiteknek, tanítóitoknak és a 
tisztelendő uraknak.

Október 6.
BRUNO PERGAMENTJEI.

Talán már hallottatok a legszigorúbb életű szerzetesek�
ről, a karthauziakról. Teljesen elvonulva élnek, nagyon szi�
gorú a böjtjük, vezeklésük, alig beszélnek, a világgal egyál�
talán nem érintkeznek? kemény munkával tartják fenn a 
világtól elzárt kolostorukat.

Ennek a szigorú rendnek volt alapítója Szent Biunó, 
Franciaországban, a Xl-ik század végén. Előkelő német csa�
lád fia volt. Pap lett és nagy tudománya és életszentsége 
Németország tudós paptanárainak elsői közé emelte. De mert 
akkoriban is sok igazságtalanság történt hazájában, nem tu�
dott ezzel megalkudni és elvonult messze Franciaországba 
remetének. Szigorú remete életének híre ment, társak szegőd�
tek hozzá, akikkel megalapította a karthauzi rendet. Jótevő�
jük egy jámbor gróf volt, aki bőven küldött adományt, hogy 
abból megéljenek. De Szent Brúnó köszönettel visszaküldte.

— Az ember dolgozzék meg a kenyérért!
Erre a gróf pergamenteket küldött (akkoriban arra írták 

a könyveket) s ezt már elfogadta a szent. Könyveket másol�
tak és ezzel tartották fenn a kolostort. Szent Brúnót rögtön 
halála után már mint szentet tisztelte a nép és később az 
Egyház szentté is avatta.

*  *  *

Gyermekem, Isten akarata, hogy kenyerünkért megdol�
gozzunk. Csúnya dolog az ingyenélősködés! Ne kerüld el, 
sőt inkább keresd a munkát; hogy hol miben segíthetsz ott�
hon szüleidnek. A rád bízott munkákat pedig példásan végezd 
el, mert Istent szolgálod ezzel!

Október 7.
PACIFIKUSZ KÉT PRÓBÁJA.

Pacifikusz, olasz gyermek, jómódú szülőknél él,
Dőzsölhetne kényelemben; de nem torkos, nem henyél, 
önként vállalja a munkát; szép ruhát sem szereti 
Lemond a jó falatokról — a Jézuskáért tesz i. . .  
lm ez volt az első próba: milyen míg boldog s gazdag?



Ezt a próbát jól kiállta, mert jó, szent gyermek maradt.
Ekkor jött a másik próba: árván maradt a gyermek, 
Keményszívű rokonoknál hordja most a keresztet.
Rosszul bánnak az árvával, csúfolják, éheztetik,
Pacifikusz szótlan tűri s viszont csak jót tesz nekik.
Szent gyermekből szent férfi lett; ferencrendi tudós pap; 
Boldogok, kik hallgathatták és őnála gyónhattak.
Űjabb kereszt próbálja ki; megvakul a szent ember, 
Templomban az oltár előtt órákhosszat térdepel.
Nem kéri vissza a látást: „ahogy Isten akarja" —
Végre szent halál megváltja s várja az örök haza.

*  *  *

Szent Paciíikusznak élte, nektek főleg gyermeksége,
Legyen példa, kövessétek s elvezet az üdvösségre.
Ha jó módban, boldogan élsz; ne élj a jómóddal vissza: 
Dolgozz, imádkozz, légy szerény, tégy jót s javadra lesz írva. 
Ha szegény vagy, rossz a sorsod, akkor is kövesd e szentet: 
Jézuskáért türelemmel viseljed el a keresztet!

Október 8.
BRIGITTA ÉS A TÚL VILÁGI HANG.

A XlV-ik században, Svédországban Birger királyi kor�
mányzónak kisleánya, Brigitta, alighogy beszélni kezdett, 
mindig csak imádkozni akart. Hét éves volt, amikor elmondta 
szüleinek első látomását.

— Oltárt láttam ágyammal szemben, gyönyörű nő állt 
rajta, koronát tartott és messze az égből szólt valaki: 
Brigitta jöjj!

Tízéves korában újra csodás dolgot látott. Az édes 
Jézust töviskoszorúval, vérző arccal. A kislány sírva kér�
dezte:

— Édes Jézus, ki tette ezt veled?
— Az emberek, akik nem tartják meg parancsaimat! — 

felelt az üdvözítő.
Ettől kezdve mindig erre gondolt Brigitta s mindent azért 

tett, hogy az édes Jézust kiengesztelje az emberek bűneiért. 
Amikor atyja óhajára férjhez ment egy magasrangú jámbor 
ifjúhoz és üdvarhölgynek a királyi udvarba került — arra 
használta hatalmát, rangját, hogy sok jót tegyen és másokat 
Jézushoz vezéreljen. Szent feleség, szent anya volt. Külsőleg 
pompában kellett élnie, de titokban bőjtölt, vezekelt. Amikor 
özvegyen maradt és gyermekeit ellátta, magányba vonult és 
zárdát alapított. Mint apáca, már egészen a vezeklésnek élhe�
tett. Tudományát, műveltségét szent könyvek írására hasz�



nálta, sokak hasznára. Halála előtt újra látta az édes Jézust, 
aki elvezette az örök hazába.

*  *  *

Szent Brigitta példájából megint csak azt látjátok, 
hogy már gyermek korában is lehet szent valaki. Nektek 
nem lesznek látomásaitok — az ritka csoda — de azt ti is 
tudjátok, hogy az Üdvözítő vérzett a töviskoszorú alatt és e 
tövisek a bűnök, . .  Gyermekéltetek imáival, erénygyakorla�
taival engeszteljétek ti is a szenvedő Jézust!

Október 9.
DÉNES LÉPÉSEI.

Dénes Franciaország védőszentje. Az első apostolok 
idejében élt, Szent Pál térítette meg Athénben és később 
Páris püspöke lett. Már akkor régen, olyan tudós könyveket 
írt Krisztus tanításáról, hogy még ma is híresek e könyvek. 
A keresztényüldözés alatt fejezték le. Több biztosat nem tu�
dunk róla. A legenda szerint Szent Dénes vértanú lefej ezet- 
ten még kétezer lépést tett és vitte levágott fejét — ezzel a 
csodával mutatta meg Isten, hogy nagy szentjét ölték meg a 
pogányok.

(Ezen a napon van az ószövetségi Szent Ábrahámnak, 
a pátriárkák ősatyjának ünnepe is, akinek életét a biliából 
ismeritek.)

*  *  *

Szent Dénes halála utáni lépéseit jelképnek is vehetjük. 
Még halála után, lefejezetten is továbbjárta apostoli útját, 
melyet Jézusért járt be. Vájjon te hány lépést tettél már éle�
tedben Jézuskáért, a magad jószántából? Hányszor mentél pl. 
a templom felé, amikor nem voltál köteles rá? Hányszor men�
tél beteghez, szegényhez, amikor nem szülied küldtek? Hány 
lépést tettél már apostolkodásból — Jézuskához hívni máso�
kat, vagy szétvinni pl. vallásos újságokat, vagy meghívókat 
misszióra és hasonlókat? Légy boldog, amikor lépéseidet 
Jézuskáért teszed, mert áldott lesz minden egyes ilyen lépted!

Október 10.
FERENC DRÁGAKÖVEI.

Spanyol királyi családnak volt Borgia Ferenc sarja, — 
bekerült az ifjú herceg fényes királyi udvarba. — A fény, 
pompa, sok mulatság lelkét el nem vakította — azt kereste,



hol tehet jót; úgy élt sokat imádkozva. — A társai mulatoz�
tak: vadászat, ivás és kártya — Ferenc herceg nem merült 
be a léha mulatozásba. — Ügy mond: „Van négy drága kö�
vem — azokat én el nem vesztem — idő ,  jó  le lk iism ere t
— pénz, m ellye l  sok  jó t  tehetek, — s az áhitat ez én nekem
— négy drágakő, nagyon drága — nem fecsérlem mulat�
ságra!" — Az udvart később otthagyta s szerzetesnek ment 
a herceg — jezsuita rendbe lépett; annak híres nagy szentje 
lett. — Jámborsága, tudománya csodákat tett a lelkekben — 
szavaira, írására, csak úgy ömlött a kegyelem. — Tömege�
ket térített meg a szent szegénnyé lett herceg, — életében 
már csodálták s úgy tisztelték, mint a szentet. — A tizen�
hatodik század dicsőséges szentje lett ő — mennyei koroná�
jában ragyog most a négy drágakő.

* * *
Szent Ferencnek példájára te is tekintsd drágakőnek — 

és mindig csak jóra használd fel a pén zed és idődet. — Ezek 
és szent áhítatod és jó le lk iism ereted — drágakövek, me�
lyek egykor égi koronádban lesznek!

O któber  11.

LAJOS A RÉZBŐRŰEK KÖZT.

Ti, gyermekek, főleg a fiúk, szeretitek az indiai törté�
neteket. Fellelkesít „Winetu" és a rézbőrűek hősiessége. De 
vájjon gondoltok-e azoknak mérhetetlen áldozatára, hősies�
ségére, akik a rézbőrűek hittérítő apostolai voltak?

A XVI. századnak egy ilyen hőse volt Bertram Szent  
Lajos. Jómódú spanyol család fia, aki már kisgyerek korában 
elszökött egyszer, hogy remeteségbe vonuljon. Persze, a szü�
lők hazahozták és megmagyarázták, hogy csak felnőtt korá�
ban vonulhat el a magányba. Lajos így is tett, amikor fel�
serdült, szerzetbe lépett és apostolkodó vágya kivitte Ameri�
kába, az indiánok közé. A hősnek három ellenség ellen kel�
lett küzdenie. Az első a vad vidék, amely beteggé tette, meg�
nehezítette apostoli útjait. Legyőzte ezt az ellenséget, bete�
gen vonszolta magát át a vadonon, sokszor étien, szomjan, 
de kitartott. Második ellensége — sajnos! — a fehérbőrű euró�
paiak voltak, akik kegyetlenkedtek a rézbőrűek közt, meg�
csalták őket. Ezért nem tetszett nekik a szent megérkezése, 
aki az ártatlanokat védelmébe vette. Szent Lajos velük szem�
ben is kitartott és bátran szembeszállt gazságaikkal. Végül 
ellenségei voltak eleinte a rézbőrűek is, mert féltették pogány 
hitüket. Ám a szent jósága, szeretete, imája meglágyította 
szívüket és Bartram Lajosból az indiánok szeretett papja,



apostola lett. A missziós munka megtörte, betegen tért vissza 
kolostorába, onnan szállt lelke az Égbe, hogy ott is tovább 
imádkozzék a rézbőrűekért.

* * *
Bertram Szent Lajos példája lelkesítsen fel titeket is az 

apostolkodásra. Imádkozzatok a pogányok és bűnösök meg�
téréséért és tegyétek meg, ami tőletek telik. Segítsétek a po�
gány missziókat és otthon pedig, a családban — környezet�
ben — községben is apostolkodjátok, főleg azért, hogy a fel�
nőttek is többször menjenek gyónni és áldozni.

Október 12.
WILFRID, AZ IGAZI HAZAFI.

Angol püspök volt a VIII. században Szent Wilirid. Ak�
koriban hazáját nagy lelki veszély fenyegette: újfajta eretnek�
ség kezdődött. A hazafiasság álarca alatt olyan tanokat hirdet�
tek, mintha az angol népnek külön nemzeti vallása lenne. 
Pedig jól tudjátok — azért vagyunk katolikusok (katolikus 
annyi, mint általános), mert szent vallásunk általános, min�
den népnél egyforma. Isten mindenkinek Istene, Krisztus 
mindenkiért meghalt, külön nemzeti vallás nincs. 'Wilirid 
püspök bátran szembeszállt az új eretnekekkel, amiért azután 
üldözték, egyszer száműzték, kétszer fogságba vetették, de 
ő kitartott, megmentve hazáját az eretnekségtől. Épp ezzel 
mutatta meg, hogy igazi hazafi, mert megőrizte hazáját az 
egyedül boldogító, igazi vallásnak és megmentette sok 
honfitársának lelkiüdvösségét.

* * *
Mostanában is sok szájhős hazafi beszél „nemzeti val�

lásról". Ilyen nincs, az ilyen beszédeknek be ne ugorjatok! 
Ti is akkor lesztek igazi hazafiak, ha az igaz hitért kűzdtök 
és hazafias kevélykedés helyett igazi erényekkel és imával 
esdítek le hazátokra az Isten áldását!

Október 13.
KÁLMÁN, ÍR ZARÁNDOK.

A Xl-ik században Szent Kálmán Írországból indult 
zarándokúira. Elkerült Ausztriába, itt vonult el, hogy imáiban 
és vezeklésben engesztelje az édes Jézust. Akkor még sok 
pogány élt Ausztriában, akik életére törtek. Megrágalmazták, 
hogy kém, elfogták és halálra kínozták. így lett keresztény�
ségéért, Jézusért vértanú. Ausztria egyik védőszentje.

� * *



Szent Kálmán vértanusága elrettentő példa arra* hogy 
mit árthat a rágalom! Gyermekek, nagyon vigyázzatok nyel�
vetekre! Gondoljátok meg, mit beszéltek másról. Szörnyű 
nagy bűn az, ha valakiről rosszat hazudunk, vagy olyan rosz- 
szat mondunk, ami nem is biztos. Az is nagy bűn, ha fontos 
ok nélkül kibeszéljük mások bűneit. (Pl. ha apádnak el 
mondod testvéred nagy bűnét, az helyes, mert a szülőknek 
tudni kell. De ha elmeséled pajtásaidnak, az már bűn.) Sohse 
tegyetek ilyet!

Október 14.
GÁL MACKÓJA.

A történelemből emlékezhettek a szentgalleni kolos�
torra. Régi, kalandozó őseink portyáztak erre. Itt történt, hogy 
egy katonának megtetszett a kolostor tornyának arany- 
keresztje. Felmászott érte, hogy levegye, de Isten büntetése 
utolérte? lezuhant és meghalt.

Ez a kolostor kapta nevét Szent Gál hitérítőről. A VIL 
század pogány világának nagy apostola volt. Több országot 
bejárt már mint hittérítő, amikor Németországba jutott s 
ettől kezdve egész életét a pogány német nép megtérítésére 
áldozta. Missziós útja elején történt, hogy helyet kerestek, 
ahová felépíthessék celláikat. Sziklás, vad, erdős terület volt, 
ahol megállapodtak. Megkezdték a fahordást, kőhordást, ami�
kor Szent Gál egy leselkedő, hatalmas medvét pillantott meg. 
Szeretettel szólt hozzá: .

— Mackó, Isten nevében kérlek, segíts!
És megtörtént a csoda! A mackó kezdte tördelni a fákat, 

cipelte a köveket a szent munkásoknak. Az itt felépített cel�
lákból lett a híres Szent Gallen-i kolostor.

*  *  *

Szent Gál még a vadállatokat is beállította Isten szol�
gálatába. Veletek ilyen csoda nem történik, de a vad, rakon�
cátlan pajtást ti is megszelídíthetitek. Nem veszekedéssel, ve�
rekedéssel, hanem jó példával, szelídséggel és apostolkodás�
sal, amellyel ráviszitek őket a Jézuska szeretetére.

Október 15.,
TERÉZIA, A TUDÓSNÖ.

Gyenge nő, szerény apáca s mégis ismeri a világ —  
a tizenhatodik században, spanyol földön nyílt e virág. — A. 
neve: Szent Terézia — szerzetesnő, karmelita. — Nagy tudós, 
nagy író, nagy szent, nők között ilyen nincs még egy —



könyvvel, tollal ábrázolják, feje fölött a Szentlélek. — Rend�
kívüli kegyelmekkel tüntette ki az Űristen — gazdag volt 
szíve erényben s esze a tudománykincsben. — Szerzetesatyák, 
püspökök, egyházfők is hozzá mentek — ahogy Szent Teréz 
tanácsolt, úgy s mindig helyesen tettek. — Tanításai, könyvei 
ma is az egyháznak kincse — írásából elénk tárul szeretetben 
égő szíve. — Áhítatában Jézuskát többször mint kisdedet látta
— Szent Szűz mellett Szent Józsefet tisztelte, mint hű leánya.
— Szeretete oly tüzes volt, hogy csoda is történt erre — 
Szeráf angyal szállt le hozzá s szíve táján megsebezte. — 
Szeretetre örök jelkép — innen kapta egyik nevét: — „Sze�
ráfi Szent Teréz anya" — erény és bölcsesség anyja.

* * *

Szent Teréziát kérd gyermek —- hogy tanulj több szere�
teted — Jézus, Mária, Szent József s a jó segítő angyalok — 
legyenek szemeid előtt, s akkor majd te is megkapod — az 
Istennek bő kegyelmét — s Jézus tárja Szívét feléd.

Október tő.
HEDVIG KÉT ASZTALA.

A XlX-ik század sziléziai fejedelmének fényes udvará�
ban mondta egy apród az olasz származású fejedelemasz- 
szonyról:

— Inkább szeretnék Hedvig fejedelemasszonynak sze�
génye lenni, mint az asztaltársa.

Nem csoda, hogy ezt mondta az ifjú apród. Mert a feje�
delemnő két asztala közül az volt a szegényes, amelynél 
őmaga étkezett — és az volt a jól megrakott, melyet kedves 
szegényeinek terített fel. Ez a szentéletű fejedelemasszony 
vezeklésből volt szigorú önmagához és szeretetből volt vég�
telenül jó és adakozó a szegények iránt. Igazi anyja volt né�
pének: szegények gondozója, rabok vigasztalója, betegek 
ápolója, árvák édesanyja, szenvedők segítője. Mikor sok csa�
pás után (férje is, fia is meghalt) magányba vonult, csak azért 
nem lett apáca, hogy továbbra is gondozhassa szegényeit, be�
tegeit, árváit.

* * *
Szent Hedvig példáján okulva, kérdezd meg magadtól 

őszintén, gyermekem: vájjon nem teszed te éppen fordítva? 
A nagyobb falatot, szebb ruhát, kedvesebb játékot szeretnéd, 
magadnak és ami marad, az legyen a testvérkéé. . .  A jobb�
ízű falatot együk meg az asztalnál, nem baj, ha a cselédnek



nem m arad. . .  A szegény pajtásnak talán a kenyeremből 
adok még, de már az almámból, cukorból nem «.. Ha ilyen 
volnál kis pajtásom, vzáltozzál meg Jézuska kedvéért, Szent 
Hedvig példája szerint.

Október 17.
MARGIT MEGBÍZÁST KAP JÉZUSTÓL.

Sokat hallottatok és olvastatok már — e könyvben is — 
a Jézus Szíve tiszteletről. Az édes Jézus azt akarja, hogy 
Szíve lángoló szeretetét jobban viszonozzuk, vigasztaljuk; 
engeszteljük a bűnösöktől megbántott Szívét; terjesszük Szíve 
tiszteletét; hordjunk olyan érmet, amelyen Szíve képe van 
és Szent Szíve képét tegyük a családi otthon díszhelyére. 
Ajánljuk Szent Szívének a családokat és országokat is. Több�
ször menjünk ádozni és Szentség-imádásra, Szent Szívét ezzel 
engesztelve és szenteljünk ünnepet is Szent Szívének. ígéretet 
is adott az édes Jézus Szent Szíve tisztelőinek: különböző 
nagy kegyelmeket lelkűnknek, családunknak. A „nagy ígé�
ret" pedig, a jó halál kegyelme, ha kilenc havi első pénteken 
méltóképen a szentáldozáshoz járulunk Jézus Szíve tisz�
teletére.

Kitől tudjuk, hogy az édes Jézus ezeket akarja? Egy 
szentéletű francia apácának: Alacoque (ejtsd: Alakok) Szent 
Margitnak jelent meg többször az édes Jézus, őrá bízta, hogy 
közölje az egész világgal mindazt, amit a Szent Szív tisztelet�
ről az előbb mondtunk. A XVII. század második felében a 
Vizitáció nevű, szigorú apácarend egyik zárdájának (Paray 
le Monial városában) volt szentéletű, imádságos, sokat ve�
zeklő apácája Alacoque Szent Margit. Első áldozása óta vá�
gyott jobban az Ür Jézus szeretetére; felserdülve, zárdába 
lépett. Sok hősies erénye mellett kiváló volt a legméltóságo- 
sabb Oltáriszentség iránti áhítatban. Itt is érte a kitüntetés: 
az édes Jézus 1673-ban jelent meg először neki az oltárnál, 
mikor egyedül imádkozott. Ekkor mutatta meg Margit apácá�
nak Szent Szívét úgy, ahogy a képeken látjuk: lángok közt 
(szeretet), töviskoszorúval és kereszttel (szenvedés bű�
neinkért), vérző sebhellyel, mely mintha nyitva volna, hogy 
oda hívja be az embereket. Ezenkívül még kétszer jelent meg 
az édes Jézus és e három látomása alatt mondta el, hogyan 
tiszteljük Szívét s milyen ígéreteket ad Szíve tisztelőinek. 
Szent Margitra bízta, hogy az egész világon ezt hirdesse. A 
szent apáca szótfogadott. Pedig sokat kellett emiatt szen�
vednie. Eleinte kinevették, azt mondták, képzelődő bolond, 
üldözték, bántották. De ő kitartott és szentéletű lelkiatyja:



Colombiere Kolos (most már Bodog Kolos) jezsuita szerzetes 
segített neki. Végül is győzött a Szent Szív-tisztelet! Elterjedt 
Franciaországban — Európában — az egész világon. A sokat 
üldözött és szenvedett szent apáca korán elhunyt, de a Jézus 
Szíve-tisztelet virágzik az egész világon és annak apostolnő je- 
képen tiszteljük Alacoque Szent Margitot.

* * *

Legyetek ti is Jézus Szíve tisztelők. Áldozzatok minden 
első pénteken. Beszéljétek rá a felnőtteket is az elsőpénteki 
szentáldozások megtartására és arra, hogy családjukat 
ajánlják fel Jézus Szívének.

Október 18.
LUKACS, SZÜZANYÁNK FESTŐJE.

A tizenkét apostol segítőtársa, az egyik evangélium 
írója volt Szent Lukács. Nagyműveltségű, pogány görög orvos 
volt. Az apostoloktól hallotta az igaz hitet és a nagyművelt�
ségű tudós pogány hitt az egyszerű szavaknak és megkeresz- 
telkedett. Szent Pálhoz csatlakozva, ő is hirdette Krisztust. 
Amit az apostoloktól hallott, gondosan leírta. Írása a „Szent 
Lukács evangélium". Különösen sokat jegyzett fel a Szűz�
anyáról; nagyon szerethette, talán még látta is. Az apostolok 
cselekedeteit is ő írta meg és velük együtt ő is sok üldözést 
és szenvedést viselt el az édes Jézusért. A hagyomány sze�
rint Szent Lukács festő is volt és ő festette le a Szűzanyát 
először. Az orvosok és festők védőszentje.

*  *  *

Az a szeretet, ahogy Szent Lukács evangéliumában leírta 
és talán le is festette a Szűzanyát, minket is buzdítson még 
buzgóbb Szűz Mária-tiszteletre. Az evangéliumot és általában 
a Szentírást szeressük és olvasgassuk, hogy többet tudjunk 
az édes Jézusról, annál a kevésnél, amit az iskolában tanulunk 
Róla.

Október 19.
PÉTER DICSŐ HALÁLA.

Tizenhatodik században élt Alcantarai Péter;
Ferencrendi pap volt, aki a szentségben csodát ért el.
A szigorú vezeklésben saját magához kegyetlen,
De másokhoz mindig kedves, megértő a szeretetben.
A világi jóból, szépből semmi sem kellett őneki,
Mégis vidám, mert a-lelki dolgoknak tud örvendezni.



Sok csoda volt életében; többször föld felett lebegett, 
Imádságban elmerülve háromszor ment a víz felett. 
Szűzanyával, angyalokkal beszélgetett: dicső csoda!
S mégis legalázatosabb ő az egész kolostorban.
Halála pillanatában egy utolsót felkiáltott:
„Látom. . .  látom a Szent Szüzet. . .  látom a Szentháromságot!”

*  *  *

Látod, minél dicsőbb egy szent, alázata annál nagyobb, 
Alázatra, szerénységre Szent Péter is példát adott!

Október 20.
VENDEL, PÁSZTOR KIRÁLYFI.

Trier környékére szegény zarándok fiú érkezett Íror�
szágból. A francia földesúr az egyszerű, jámbornak látszó fiút 
felfogadta pásztornak. Vendel — ez volt a neve — boldogéin 
őrizte az állatokat, mert míg etette, itatta, terelte őket, lelke 
állandóan Istennel beszélgetett. Az állatokat is azért szerette, 
mert:

Isten teremtménye, emberek hasznára,
Emlékeztet minket Isten jóságára.

Később mégjobban akart vezekelni és remetéskedni 
kezdett. Remetekunyhója körül elterjedt a szent ember híre. 
Mikor meghalt, csak akkor derült ki, hogy királyfi volt. A fé�
nyes trón elől menekült, hogy egyedül Jézuskának élhessen. 
Kunyhója mellett temették el, majd templomot építettek e 
hely fölé és az odazarándokló nép sok csodás imameghallga�
tást kapott. Főleg állatvészben kérik segítségét; az állatok és 
állatokkal foglalkozók égi jótevője.

*  *  *

Szent Vendelt úgy is ábrázolják, hogy lábánál korona 
van, kezében pásztorbot, mert királyságot cserélt fel pásztor- 
sággal, tudva, hogy a dicsőség, a büszkeség veszedelmes kí�
sértéseket hoz. Gyermekek, nagyon vigyázzatok, hogy ke�
vélységbe, büszkeségbe sose essetek — sose nézzétek le a ná�
latok alacsonyabb sorsút vagy gyengébb tehetségűt.

Október 21.
ORSOLYA HAJÓI.

A pogány húnok ostromolták épp Köln városát, amikor 
a Rajna folyón tizenegy hajó érkezett Mindegyik hajóban 
ezer fiatal leány énekelt, Jézust dicsőítve. A pogányok meg-
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támadták a keresztény szüzeket és mivel ezek Istent dicsérve 
ellenálltak a bűnnek, mind a tizenegyezret felkoncolták. 
Amikor a tizenegyezredik feje is a porba hullott, a tengeren 
tizenegyezer angyal jelent meg. A húnok vad futással mene�
kültek, Köln városa felszabadult.

Ezt a csodás hajórajt Orsolya vezérelte. A hagyomány 
szerint az 1000-ik év körül élt angol királyleány. Csak az Ür 
Jézusnak akart élni, de apja követelte, hogy egy pogány her�
ceghez menjen feleségül. Orsolya ellenállt és hogy időt nyer�
jen, tizenegy hajót kért, mindegyikre egy nemes hajadont, • 
s mindegyik mellé ezer leányt. így indult a tizenegyezer szűz 
zarándokúira. Rómából visszatérve épp akkor értek Köln elé, 
amikor a húnok ostromolták és Szent Orsolya szent társnőivel 
együtt elnyerte a vértanuk koronáját.

*  *  *

Szent Orsolya kitartott Istennek tett Ígérete mellett. 
Hányszor van az, hogy minden jót Ígértek a Jézuskának, ami�
kor bajban vagytok, vagy kértek valamit, de azután elfeled�
keztek az ígéret megtartásáról. Nemcsak Istennek, de »szüléi�
teknek és más embereknek, pajtásoknak tett ígéreteiteket is 
mindig becsületesen tartsátok meg!

Október 22.

SZALOME HŰSÉGE.

Szalome özvegyasszony édesanyja volt Szent János és 
Szent Jakab apostolnak. Ismerte, szerette az édes Jézust és ő is 
ott volt a szent asszonyok között, akik követték az Üdvözítőt 
és akkor is kitartottak mellette, amikor mindenki elhagyta. 
Igazi hős asszony volt! Amikor Krisztus kereszthalála után 
a férfiak, még Jézus tanítványai is, félve elbújtak, Szalome 
néhány bátor asszonytársával elment az üdvözítő sírjához, 
hogy illatos keneteket vigyen és ott imádkozzék. Meg is 
nyerte nagy jutalmát, elsőnek hallotta az angyaltól az öröm�
hírt, hogy: „Krisztus feltámadott!”

*  *  *

Szent Szolomé példája bátorságra tanít az Úr Jézus és 
Egyház mellett. És még egy tanulságot ad. A kislányoknak 
azt, hogy a nők is lehetnek nagy hősök, nemcsak a férfiak. 
A kisfiúkat pedig arra inti, ne szájhősködjenek a leányok 
előtt, ne nézzék le őket, mert bizony, a nő sokszor bátrabban 
viselkedik, mint a férfi!



STEFÁNA ÉS A KORMENET.

Egy fiatal kálvinista leány, Stefána nem egyszer gúnyo�
lódott barátnőivel a katolikusok szent tanításain. Egyszer is 
gúnyosan állt az ablaknál, hogy megnézze a katolikusok kör�
menetét.

— Meglátjuk, milyen hókusz-pókuszokat csinálnak 
megint — csúfolódott.

És jött a körm enet. . .  Stefána eleinte csak nézte — 
nézte. . .  a mosoly elhalt ajkáról — szemei könnybeborul- 
t a k . . .  És amikor az Oltáriszentség házuk elé ért, Stefána 
szívéből imádság tört elő:

— Hiszek! Katolikus akarok lenni!
Nemcsak katolikus lett, hanem apáca is. A tizenkettedik 

század egyik legszentebb orsolyita nővére, aki vezekléseit, 
imáit, hosszú betegségének fájdalmait és korai halálát is az 
eretnekek (luteránusok, kálvinisták stb.) megtéréséért aján�
lotta fel.

* * *

Ti is imádkozzatok az eretnekek megtéréséért. És legye�
tek boldogok, büszkék, hogy katolikusok lehettek. Becsüljé�
tek meg a katolikus szertartásokat és nagy hittel, tisztelettel, 
áhítattal vegyetek részt azokon.

Október ?A.
RAFAEL ARKANGYAL.

A bibliában tanultátok, hogy jelent meg Rafael ark�
angyal az ifjabb Tóbiásnak szép ifjú képében, hogyan kísérte, 
vezérelte. Innen tudjuk, hogy Szent Rafael az egyik főangyal 
vagyis arkangyal és mint az utazók égi pártfogóját, oltalmazó- 
ját tiszteljük különösképen.

* * *

Az őrangyal buzgó tisztelete mellett tiszteljétek Isten 
Összes angyalait, főleg a főangyalokat, akiket a Szentírásból 
megismertünk. Ezek: Mihály, Gábriel, Rafael. Amikor utazni 
mentek, vagy kirándulni, vagy ahogy kiléptek a kapun s el�
mentek valahova, fohászkodjatok egy röpimával Isten angya�
laihoz; utazásnál főkép Szent Rafaelhez. Imádkozzunk hozzá 
azokért is, akik folyton úton vannak, pl. hajósok, vasutasok, 
repülők. Távol lévő, úton lévő hozzátartozóinkat is ajánljuk 
Szent Rafael oltalmába.



JÁNOS ÉS A BETEG GYERMEK.

Angliában a nyolcadik században még űj volt a keresz�
ténység. Nem csoda, ha a kereszténység jótéteményeit nem 
élvezhette az a süketnéma, elhagyott kisgyermek, aki akkori�
ban, mint a kivert kutya, nyomorgott. Feje is sebes volt, min�
denki útálta. És akkor egy jóságos atyára akadt. Szentéletü, 
tudós pap volt: Beverley János. Megszánta a kisfiút és a maga 
alapította bencés kolostor mellé kis kalibát épített neki, az�
után gondozásba vette. Megnézte nyelvét, megáldotta és szólt:

— Mondd ki fiam: igen.
És a kisfiú kimondta! A szent hálát adott az isteni cso�

dáért, de nem bizakodott vakmerően, hogy most már minden 
csupa csoda lesz. Türelemmel kezdte gyógyítgatni a gyerme�
ket és tanította beszélni, úgy mint a süketnémákat. Így tett a 
fejsebeivel is. Imádkozott felette, de amellett kezelte is saját 
kezeivel. És a gyermek lassan meggyógyult. Beszélt, sebei is 
elmúltak, dolgozó ember lett belőle és akik elfordultak tőlef 
most szeretettel fogadták be maguk közé.

*  *  *

Szent János példája megtanít a helyes bizalomra. Akár�
milyen nagy bajban bízzunk Istenben. Ö még mindig meg�
segíthet. De ne legyen vakmerő a bizakodásunk, nem szabad 
csodát várni. Épp ezért a bajban, betegségben bizalommal 
imádkozzunk, de ugyanakkor tegyük meg mi is azt, ami szük�
séges, próbáljunk segíteni a bajon, fogadjunk szót az orvos�
nak, vegyük be az orvosságot. Ahogy a közmondás is mondja: 
„Segíts magadon és Isten is megsegíti"

Október 26.

LUCIÁN, MARCIÁN ÉS A SZELLEMEK.

Nikodémiában, harmadik században, élt két gazdag 
ifjú: Lucián s Marcián. — Cimborák voltak ők minden pajzán- 
ságban, mulatságnak éltek minden erény hiján. — Közös 
bűnük volt még ördögi varázslat, nagy vakmerőségben szel�
lemet idéztek. — Ám egyszer egy szellem üzenetet küldött, 
amitől azután meg is döbbenének: — „Hiába idéztek, hatalma�
tok nincsen, — mert csak egy Urunk van: Krisztus, aki Isten!" 
— Gondolkozni kezdtek ezen az ifjak, bűnnel szakítottak, 
egészen megtértek; — most már a szentségben lettek hű bará�
tok, hitvalló és buzgó igaz keresztények. — A varázskönyve�
ket nagy tömeg láttára nyíltan elégették a várospiacon, —•



hangosan vallották, hogy bűnösök voltak, de most már bűnü�
ket szánják, bánják nagyon. — Nyílt hitvallásukért halál várt 
reájuk, máglyán halt meg együtt a megtért két barát — a két 
nagy bűnösből két szent vértanú lett, dicsőségben nyerték el 
az örök hazát.

* * *
A szellemidézés s hasonló babonák nagy bűnök, ilyenben 

résztvenned nem szabad. — Minden babonától és mesterke�
déstől, amit az Egyház tilt, csak tartsd távol magad. — Ha 
nyíltan vétkeztél, nyíltan valld meg vétked — nyíltan mondd, 
hogy bánod — megbotránkoztatásod — s így lesz jóvátéve, 
ez kötelességed!

Október 27.

EUSZTOHICUM, A GYERMEKI SZERETET HŐSE.

Az ötödik század elején élt Szent Paula, a gazdag római 
özvegy. Leányát Eusztohicumot is szentül nevelte. A szép ifjú 
nemes leány lemondott mindenről, csak Istennek és édes�
anyjának élt. Egy szent történetíró írja róla:

— Mindig úgy alárendelte magát anyjának, hogy nél�
küle nem feküdt és nem kelt, nem járt és nem étkezett, még 
egy garassal sem rendelkezett maga.

Elkísérte édesanyját szentföldi zarándoklatára is. Betle�
hem úgy megfogta szívüket, hogy itt húzódtak meg egyszerű 
helyen és a szent anya szent leányával a szegények életét 
élte. A nagy megpróbáltatás itt érte a jó gyermeket. Édes�
anyja megbetegedett és meghalt. Eusztohicum alig tudott 
megválni édesanyja tetemétől. Egy hétig tartotta otthonában, 
becézgette, mintha élne. Végül Isten nevében eltemettette a 
betlehemi barlang közelében. Utána átvette azoknak az apáca- 
kolostoroknak vezetését, melyeket édesanyja alapított, hogy 
ezzel is Istent és édesanyja emlékét szolgálja.

* * *

Szent Eusztohicum példája tanítson titeket is odaadó 
gyermeki szeretetre. Mindenben engedelmeskedjetek és szol�
gáljatok szüléiteknek. Legyetek az ő segítőik, vigasztalóik, 
boldogítóik. Legyetek a szülők örömei, amíg élnek — nehogy 
„késő bánat” legyen a jó szülő halála u t án . . .

Október 28.
SIMON ÉS JUDÁS APOSTOLOK.

A tizenkét apostolok között volt Simon és Judás. Meg 
kell különböztetnünk őket a hasonló nevű másik két apostol�
tól. Tehát nem az a Simon, aki Péter nevet kapta és nem az 
¿a szerencsétlen Judás, aki áruló lett. Ennek a Judás apostol-
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nak másik neve Tádé és a Szentírás többször említi is így: 
Tádé vagy Judás.

Az apostolok szétosztásakor Simon és Judás is elmentek 
Krisztust hirdetni, keresztelni és mindkettő vértanú halállal 
halt meg az édes Jézusért. Szent Simont Perzsiábán ketté fűré�
szelték, Szent Tádé Judást pedig lefejezték, valószínűleg 
Palesztiniában.

* * *
Erről a két apostolról tudjuk a legkevesebbet a tizen�

kettő közül. Példájuk arra buzdít, amire a többi apostolé is. Ha 
nagy apostolok nem is tudtok lenni, legyetek kis apostolai az 
édes Jézusnak. Ki gyónik, áldozik a családban a felnőttek 
közt? A cselédek közt? (Rájuk is figyeljetek!) Ismerősök közt? 
Akik ezt nem teszik, azokat beszéljétek rá kedveskedéssel — 
örömszerzéssel — szeretettel. Amikor pl. valami nagy örömet 
szereztek szüléiteknek, vagy másnak, jutalmul azt kérjétek, 
hogy menjenek gyónni, áldozni. Ez a legjobb gyermekapos- 
tolkodás.

Október 29,
TEOFIL TUDOMÁNYA.

A gyermek Teofil szeretett tanulni 
S az volt szerencséje, hogy tudós ember lett. 
Második századnak nagy tudós pogánya 
Ismerni akarta a keresztényeket.
Mert az igazi tudóst érdekeli minden,
Az írásaikat olvasgatni kezdte 
S összehasonlítva más tudományokkal 
lm, az igazságot benne felfedezte, 
így hát a tanulás vezette Krisztushoz, 
Keresztényeknek lett nagy tudós írója;
Egy írása ma is megvan és használják,
Mert hisz az igazság az midig egyforma. 
Antiochiának lett később püspöke:
Tudós Teofilból Szent Teofil így lett,
Mert az igaz tudás nemcsak észt műveli,
Nemesíti épúgy az emberi szívet.
Minden igaz tudás az Istenhez vezet,
A komoly tanulást te is szeresd gyermek!

Október 30,
ALFONZ CELLÁJA.

A XVIII-ik században egyik spanyol jezsuita-kolostor�
ban sokan jártak csodájára Alfonz testvérnek. Szerzetes test�
vér volt (tehát nem pap), nem tanulta a tudományokat, házi�



munkákat végzett, legtöbbször portáskodott. Mégis a tanult, 
sőt tudós emberek is hozzámentek tanácsért. Isten csodálato�
san megvilágosította és bölcsebben beszélt, mint sok-sok más 
magas iskolát végzett ember. Le is írta oktatásait és az egy�
szerű Rodriguez Alfonz testvér írásai ma is megbecsült lelki 
tanácsok. Hogy milyen szent volt s mennyire nem kellett neki 
semmi; sohasem kért magának semmit, milyen megelégedett 
volt mindennel — erre egy szép példát mondunk. Már het�
venkilenc éves, törődött aggastyán volt, amikor egy ünnepség 
alkalmával kölcsönadta kis cellája egyetlen székét, hogy a 
nagyterembe vigyék. Elfelejtették visszaadni és az öreg nem 
szólt, nem kérte. Egy év múlva hasonló alkalommal vették csak 
észre, hogy az aggastyán egy álló évig nem tudott leülni cel�
lájában, állva vagy térdelve végzett el mindent.

*  *  *

Nagyon szép erény az igénytelenség, vagyis az, hogy 
nem követelődzünk, megelégszünk azzal, ami van és nem pa�
naszoljuk fel, ha hiányzik valami. A jó szülőket sok nehéz 
órától megkímélnétek, ha ezt megteszitek! Mert nekik is fáj, 
ha azt látják, hogy hiányzik nektek valami. De ha ti Jézus�
káért és a szülők iránti szeretetből szépen eltitkoljátok, hogy 
hiányzik valami, akkor a szülőkről nagy gondot és sok szen�
vedést vesztek el. Rodriguez Szent Alfonz példájára szokjátok 
meg az igénytelenség szép erényét!

Október 31.
FARKAS, A MAGVETŐ.

Első magyar királynőnket Szent Farkas püspök nevelte. 
— Németországban született s belépett a bencés rendbe. — 
Tudós és szent szerzetes volt, nagy apostol, hittérítő. — Ná�
lunk a kereszténységre még nem érett meg az idő — de ő már 
akkor járt nálunk, Taksony vezérsége alatt — elhintette a 
legelső hittérítői magvakat. — Hazájának püspöke lett, mint 
főpap is szegény maradt — több herceg s Boldog Gizellánk 
nevelkedett keze alatt. — Szent halál zárta be éltét, dicső�
ségbe került lelke — ma is, főleg hazájában, sokaknak a ked�
venc szentje.

* * *

Püspöktrónon szegény ember — példát ad minékünk 
ezzel — kapzsi, fösvény sohse legyünk — nem a pénz a mi 
életünk -— hanem az Isten kegyelme — pénz helyett töre�
kedj erre úgy, ahogy Szent Farkas tette.
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N ovember hó.
November hónapja megholtaknak hava, 

Azoké, kiken még az imánk segíthet.

Akik jól haltak meg és a túlvilágra 

Isten kegyelmében élő lelket vittek.

Földi bűneikért — hisz ki van bűn nélkül? 

Szenvedni valójuk azonban még lehet.

Hogy milyen sokáig, azt mi nem tudhatjuk, 

Azért imáinkat várják e jó lelkek 

„Dicsőséges Egyház" a szentek serege 

És a „küzdő Egyház", mi vagyunk az élők. 

A „szenvedő Egyház" tisztítótűzben van, 

Lelki segítséget tőlünk is kémek ők.

Ima, mise, jótett — ami segít rajtuk,

Főként e hónapban gondolj erre gyermek! 

ö k  is viszonozzák, imádkoznak értünk 

És ha mennybe jutnak, mily hálásak lesznek!



MINDENSZENTEK.

Az előszóban már megmagyaráztuk nektek gyermekek, 
hogy mindenki „szent”, aki a mennyországban van, akkor is, 
ha mi azt nem tudjuk és csodálatos dolgok nem tanúskodnak 
róla. Sok-sok millió az Égben a szentek száma, akiknek nevét 
nem tudjuk. Még a „szentté avatottak" is sokkal többen van�
nak, mint ahányról írtunk nektek, mert ebben a könyvben 
csak az ismertek közül is egy-egy napi szentekről írtunk 
csak! Hát még a névtelenek milyen sokan vannak! A te csa�
ládodból is Isten kegyelmével, lehetnek már szentek az Ég�
ben . . .  Az összes szentekről, a névtelenekről is, tehát az ösz- 
szes üdvözült lelkekről emlékezünk meg a „Mindenszentek" 
ünnepének nevezett szép napon.

# * *

Két tanulságot vonj le ebből gyermekem. Töltse el bol�
dogsággal kis szívedet az, hogy olyan sok szent dicsőíti Istent 
és olyan sok szent könyörög értünk az Égben. . .  Imádkozz 
többször, ne csak ma, az összes szentekhez. Reménnyel és 
örömmel gondolj arra, ha jó vagy, te is szent leszel! Nem kel�
lenek ahhoz csodák és nagyszerű dolgok. Csak szeresd 
nagyon a Jézuskát. Őérte légy jó és akkor te is megdicsőült 
lélek leszel, akit szintén ünnepel majd egykor az Egyház az 
összes szentekkel együtt Mindszentek ünnepén.

November 2.
GYÖZÖ GYŐZ.

November 2-ika Halottak napja. Nem kötelező ünnep, de 
illő, hogy e napon szentmisét hallgassunk a megholtakért. 
Szép és dicséretes dolog a temetők látogatása, a sírok feldíszí�
tése, de ennél fontosabb, hogy szentmiséket, szentáldozáso�
kat, alamizsnát, imákat ajánljunk fel a megholtak lelki�
üdvéért. Emellett gondoljatok arra, hogy egykor ti is meg�
haltok. Hová kerül a telketek? Ha győztök a bűnön, a kísér�
téseken, a nehézségeken, a szentek közé juttok. Legyetek 
tehát győzők mindnyájan! Példa erre épp a napi szent: Szent 
Victorin, magyarul Szent Győző. Görög eredetű volt, elvető�
dött a mai Stájerországba és ott lett püspök a negyedik szá�
zadban. Ez a föld akkoriban a Római Birodalomhoz tartozott és 
a rómaiak kegyetlen keresztény üldözése utolérte e szent püs�
pököt is. Hősiesen kitartott, hirdette Krisztust, (ő volt az első



aki a szentírást latinul magyarázta) és — győzött: elnyerte a 
vértanuság koronáját!

* * *

Legyetek győzők! Győzzétek le a kísértést hősiesen 
Imádkozzatok a szenvedő lelkekért is, hogy ők is bekerülje�
nek a győztes mennyei szentek seregébe.

November 3.
HUBERTUS ÉS A SZARVAS.

Szent Hubertus a vadászok védszentje, azért látunk 
vadászterületeken mindenfelé Szent Hubertus képeket Aqui- 
tániai (római birodalomhoz tartozott) gróf volt. A legenda sze�
rint vadászat alkalmával szarvast látott. Űzőbe vette, de a 
szarvas megállt és agancsai között fényes kereszt jelent meg 
Ez az égi jelenés arra vitte a grófot, hogy egészen Istennek 
szentelje életét. Először remeteségbe vonult, később püspök 
lett. A szarvas történet lehet, hogy csak legenda, — az Egy�
ház nem hirdeti biztosan megtörténtnek —, de az bizonyos, 
hogy a vadászok védszentje, valószínűleg a vadászok között 
apostolkodott és térített. A veszettség ellen is segítségül 
hívja a nép; marás helyét a régebbi időben megszentelt 
Hubertus-kulcs vasával égették ki.

(Ugyanezen a napon van Szent Lídia és Szent Ida ün�
nepe. Az előbbi szentéletű özvegy volt a Vl-ik században, 
Nagy Szent Gergely pápa édesanyja. Az utóbbi a XlII-ik szá�
zadban élt, német grófnő. Megrágalmazták és durva férje le�
dobta a szakadékba szentéletű feleségét. Csodálatosan nem 
történt baja, élve maradt és elbújva remete életet élt. Férjét 
a hű kutyák vezették felesége nyomára: a csodában meglátta 
Isten ujját, megtért és segítette feleségét, hogy mint remete 
éljen tovább az imádságnak.)

* * *

A vidáman vadászgató grófnak megjelent szarvas agan�
csai közti kereszt jelkép: szórakozásainkban se feledkezzünk 
meg az Istenről és az Ür Jézus parancsairól! Játék, mulatság 
közt úgy viselkedjetek, hogy sohse feledkezzetek meg arról: 
„Keresztény vagyok, Jézuska lát és megfigyel.” Vigyázzatok 
hát, hogy ne kövessetek el könnyelműen bűnt!



KAROLY ÉRSEK PÉLDAADÁSA.

Milánó városában, a XVI-ik században szörnyű pestis 
dúlt. Könyörgő körmenetre indult a nép. Elől ment Borromei 
Károly, érsek, mezítláb, nyakában kötéllel, vállán kereszttel, 
így adott példát arra, hogy amikor könyörgünk, akkor veze�
keljünk is, mert ezzel engeszteljük ki a büntető Istent.

Ez a szentéletű érsek várkastélyban született. Gazdag, 
előkelő ifjú volt. Amikor öccse meghalt, holttesténél villant át 
a lelkén:

— Érdemes hát a földiekért élni, amikor a halállal úgyis 
vége van minden földi dolognak?

Elhagyta a világi életet, pap lett, később püspök és 
érsek. Szigorúan szentéletű volt. Szegényen, böjtölve, veze�
kelve élt. A nagy tudós egyházfő elsősorban a saját életével 
adott példát minden hősies erényre. Ö tudta, hogy a legjobb 
apostolkodás a jó példa!

* * *

Gyermekeim, hiába apostolkodtok szóval, ha jó példát 
nem adtok. Lássa meg rajtatok mindenki — pajtások és fel�
nőttek egyaránt —, hogy a vallásos gyermek mindenben: 
munkában, tanulásban, jóviseletben, szeretetben példakép, 
mint ahogy Boroméi Szent Károly példája volt híveinek.

November 5.
IMRE KIRÁLYFINK.

Szent Imre királyfi, angyaltiszta herceg,
Magyar ifjúság örök példaképe.
Szent Istvánnak fia nem vágyott a trónra,
Csak a jó Istenre, az igaz erényre.
Istennek szentelte életét egészen 
Még gyerek korában és szavát is állta.
Csak az imádságnak és az erénynek élt, 
Példaképként ragyok szűzi tisztasága.
Egész ifjan halt meg; Isten úgy akarta,
Hogy ő mint ifjú maradjon meg nékünk, 
így lett Imre herceg az ifjúságé,
Liliomos herceg, örök példaképünk!

* * *



Legyen a te szived liliomos tiszta,
Ami tisztátalan, jaj kerüld el messze!
Magyar Imre herceg, liliom-királyfi,
Öt kövesse e hon mindegyik gyermeke!

November 6,
LÉNÁRD, A BILINCSTÖRÖ.

Lénárd frank nemes a frank király udvarában élt a Vl-ik 
században. Az udvar pompáját hamar felcserélte a remete- 
séggel. Később pap lett, kolostort alapított és onnan folytatta 
lelkipásztorkodását. Szent életét csodálatos dolgok kísérték, 
amikor a szenvedőket és betegeket látogatta. így pl. egy 
édesanya halálán volt, amikor a Jézuska kisgyermekkel aján�
dékozta meg. Szent Lénárd elment hozzá, imádkozott és az 
édesanya és a gyermek egyszerre meggyógyult, pedig az 
orvosok nem tudtak rajta segíteni. Máskor a börtönben levő�
ket vigasztalta, imádkozott velük és a rab kezeiről magától 
lehullott a bilincs. Ezért tisztelik Szent Lénárdot a kisgyer�
mekes anyák és a rabok, mint védszentet.

* * *
Imádkozzatok a betegekért, szenvedőkért, a rabokért. 

Ha csoda nem is történik a mi imánkra, azért Isten valami 
módon meghallgatja biztosan.

November 1.
ANTAL ÉS A LEVÉLHULLÁS.

Baldinucci Antal, XVIII. századbeli olasz jezsuita szer�
zetes atya, egyszer missziós prédikációt kezdve így szólt:

— Térjetek meg, tegyétek jóvá bűneiteket, mert néz�
zétek, úgy hullanak a lelkek a pokolba, mint a fák levelei!

A szabadban beszélt és szavaira egyszerre hullani kezd�
tek a levelek szörnyű sokaságban. A csodától megrémült 
emberek zokogva borultak térdre, régi haragosok ott rögtön 
kibékültek, lopott dolgokat visszaadtak, bűnbánatot tartottak.

Antal atya ma már az Ég szentjei között van, mint Bol�
dog Antal. Nem a csoda miatt — az Istent dicsőíti — hanem 
azért, mert Isten csodáját szent életével, önfeláldozó apos�
tolkodásával érdemelte ki.

*  *  *

Féljünk a pokoltól gyermekek! A bűnt nem elég meg�
gyónni, hanem jóvá is kell tenni: a haragosok béküljenk ki, 
a rágalmat vissza kell vonni, ha lopott dolog van nálunk,



vissza kell adni, akiket megbántottunk, azoktól bocsánatot 
kell kérni. Ügy éljünk, hogy — jaj! — ne kerüljünk a mélybe 
hulló lelkek közé!

November 8.
KOLOS, A KŐFARAGÓ.

Mikor hazánk földje még Pannónia volt, élt itt Kolos mes�
ter, híres kőfaragó. — Titkon már keresztény ő és három társa, 
mind a négy munkája művészekhez való. — A kövek, me�
lyekkel a pogány mesterek nem boldogulhattak, nékik szót- 
fogadtak — így lettek ők négyen csodás mesterei az épüle�
teknek és a szép szobroknak. — Művészetük titka az, hogy 
munkájukat felajánlották ők az igaz Istennek. —- Csodálkoz�
tak rajtuk a titkot nem sejtő, többi kőfaragó munkások, mes�
terek. — Ám egyszer a császár nehéz munkát adott: a pogány 
istenek szobrait készítsék — a négy hithű mester persze meg�
tagadta, ezért a legszörnyűbb kínzást rájuk mérték. — Szent 
Kolos s társai végig kitartottak, élve zárták őket ólomkopor�
sókba — és a négy koporsót a Duna vagy Száva vizébe dob�
ták be, hullám elsodorta. . .  Ám nevük fennmaradt, Szent 
Kolos s társai negyedik századnak vértanúi lettek; — magyar 
hazánk földjét, magyar folyók vizét szentelték meg nékünk 
e vértanú szentek.

* * *

Példájuk tanítson arra, hogy munkátok ti is ajánljátok 
fel mindig Istennek. — Abban, ami bűnös, sohse vegyetek 
részt, bárki parancsolná, ti hívek legyetek!

November 9,
TIVADAR HŐSTETTE.

Fiatal vitéz római katona volt, a Ill-ik századvégi nagy 
keresztény üldözés idején. Hőstettekre vágyott a tüzes ifjú. 
De belátta, hogy a legnagyobb és legdicsőségesebb hőstette 
az, amit Istenért teszünk. Amikor gyanúba került, hogy 
keresztény, nemcsak hogy bátran megvallotta hitét, hanem 
még fel is gyújtotta a pogány templomot (persze akkor, ami�
kor nem volt benne senki), hogy elhamvassza ezt az igaz 
Istent sértő helyet. Hőstette után elfogták a vitéz katonát és 
máglyán elégették.

* * *

Szent Tivadar (Tódor) példája lekesítsen bátor küzde�
lemre minden bűnös dolog ellen. Pl. ha rossz: hitetlen, er-



kölcstelen, babonás könyv akad a kezedbe, csak dobd be a 
tűzbe. Épúgy szállj síkra minden más bűn és bűnkísértés 
ellen — ez az igaz hősiesség!

November 10.
ANDRÁS UTOLSÓ MISÉJE.

A XVII-ik század elején Avellinó András olasz szerze�
tes atya remegő lépésekkel indult az oltárhoz, hogy szentmisé�
jét bemutassa. A sekrestyében észrevették és kérlelték:

— Hagyd el ma a szentmisét, hiszen hétköznap van, 
feküdj le.

A szent öreg megcsóválta a fejét és az oltárhoz lépett. 
Ám már a lépcsőimánál megingott. Utolsó szavai voltak:

— Bemegyek az Isten oltárához. . .
Szélütéssel vitték ki a templomból a haldoklót. Imád- 

ságos, szent életének legszebb jutalma volt, hogy az oltár�
nál, szentmise alatt lépte át a túlvilág küszöbét.

*  *  *

Becsüljétek meg a szentmisét, gyermekek! Szent András 
példájára igyekezzetek hétköznap is misét hallgatni. Minden 
kis dolog, kis fejfájás és hasonlók — ne szolgáljanak okul 
arra, hogy a szentmisét elmulasszátok!

November 11.
MÁRTON KÖPENYEGE.

Franciaország földjén volt püspök, de a mi hazánk terü�
letén, az akkori Pannóniában született, a IV-ik században 
Márton. Tízéves kisgyerek volt csak és pogány szülei elle�
nére felvétette magát a keresztény hitujoncok közé. Tudta, 
hogy ez az egy: az igaz hit és Isten parancsa az egyetlen do�
log, amiben még a szülőkkel is szabad ellenkezni, ha ők mást 
parancsolnak. A császár seregének katonája lett a vitéz 
nemeslelkű és aranyszívű ifjú. A fiatal tiszt egyszer mezíte�
len, nyomorult koldussal találkozott. Nem volt más nála, 
levette saját köpönyegét, ketté szakította és a felét a koldus�
nak adta. Aznap éjjel álmában látta az üdvözítőt és a kol�
dusnak adott félköpeny volt szent vállaira borítva. Ekkor 
határozta el Szent Márton, hogy csak az édes Jézusnak él. 
Pap lett, majd püspök; szüleit is megtérítette. Aggkoráig, az 
adakozó és irgalmas szeretet ragyogó példaképe volt.

*  *  *

Főleg két dolgot tanuljunk Szenf Mártontól. 1. Isten 
parancsait teljesíteni kell, még akkor is, ha a szülő, feljebb-



való, vagy állam mást parancsolna. 2. Legyünk irgalmasok, 
segítsünk a szegényeken, mert amit nekik adunk, az édes 
Jézusnak adjuk.

November 12.
MÁRTON, VÉRTANÚ PÁPA.

A VU-ik században volt az Egyház feje Szent Márton, 
a vértanú pápa. Eretnekségek támadták akkoriban az Egyhá�
zat és Márton pápa bátran szembeszállt, bár a császár is 
ellene volt. Ezért kellett annyit szenvednie. Egyszer orgyil�
kos akarta leszúrni áldoztatás alatt, de a gyilkos abban a pil�
lanatban, amikor felemelte fegyverét, megvakult. Bűnbánóan 
borult térdre a szent pápa előtt, aki irgalmasan megbocsátott. 
Azután súlyos betegen fogságba hurcolták, kínozták, éhez- 
tették. Bilincsekbe verve hurcolták végig az utcán, félig 
agyonverték és a szent mégis életben marad. Végül is gyil�
kosok közé zárták és a fogságban kínozták, míg végre a halál 
megszabadította szenvedéseitől.

*  *  *

Legyünk türelmesek és hősiesek a szenvedések elvise�
lésében. Es az édes Jézus kedvéért bocsássunk meg azoknak, 
akik megbántanak, ahogyan e szent pápa tette.

N o vem b er  13.
SZANISZLÓ CSODÁS ÁLDOZÁSA.

Lengyel főúri gyermek volt, angyaltiszta, nemes lélek
— kiskorától minden vágya az Istennek szentelt élet. — 
Bécsbe küldték iskolába, nevelő s bátyja volt vele — akik 
azon igyekeztek, hogy e szent vágyát feledje. — Bátyja cim�
borákhoz hívta, hogy mulasson s mást feledjen — ne járuljon 
szentségekhez, vallásos, jámbor ne legyen. — A kis Szaniszló 
ellenállt, semmi csábítás sem hatott — angyaltiszta, jámbor 
maradt, mindenkinek példát adott. — Első volt a tanulásban,- 
imát, templomot szerette — főként a szentáldozás volt a szent 
gyermeknek mindene. — Hivatásában kitartott, gyalog indult 
vándorútra —, hogy eljusson a szerzetbe, ahová a szíve húzta.
— Szűz Máriát anyjaképen kimondhatatlanul szerette — a 
Szűzanya nem hagyta el, sikerült is a szent terve. — Jezsui�
ták szerzetébe kis újoncnak fel is vették — példás buzgón, 
szentül kezdte a szerzetesek életét. — Nem sokáig folytat�
hatta, ifjan hívta őt az Ég el, — szépen halt meg, mosolyogva, 
szívén Szűz Mária képpel. — Életében a legenda szerint 
csoda történt kétszer. — Egyszer, mikor még mint diák feküdt



súlyos betegséggel. — Nem hivattak papot hozzá, bárhogy 
esdekelte, kérte — amit megtagadott tőle nevelője és fivére 
— pótolta isteni csoda: az ágyához angyal lépett — s meg�
áldoz tatta Szaniszlót, mert szíve Jézusért égett. — Másodszor 
a vándorútján nem volt templom közelében — és Szaniszló 
nagyon vágyott, hogy Jézus szívébe térjen. — Leszállóit az 
Ür angyala — s a szentet megáldoztatta. — Ennek négyszáz 
esztendeje — s ma is él Szaniszló neve. — A gyakori áldo- 
zóknak Szűz Mária tisztelőknek — éppen úgy a tanulók�
nak; pap- és szerzetesjelöltnek — ifjúságnak, gyermekek�
nek — Szent Szaniszló védszentjük lett.

* * *
Kitartást a hivatásban, buzgó Szent Szűz tiszteletet — 

és gyakori szentáldozást Szaniszlótól tanulj gyermek!

N o v em b re  14.
ERZSÉBET KÉRÉSE.

A XVI-ik század elején szentség hírében halt meg az 
egyszerű, szelíd „Béta”, ahogy hozzátartozói hívták a kedves 
német leányt. Az otthoni zajos, mulatozó házból elvonult, 
szőni tanult s egyedül élt az imának, jótetteknek, vezeklés- 
nek. Ügy mint Assisi Szent Ferencnél olvastuk, ő is elnyerte 
az édes Jézus öt szent sebének helyét. Renteí Erzsébet — így 
hívták a szent német leányt — később zárdába vonult, ahol 
még szigorúbban vezekelt és csoda elragadtatásai voltak: 
nem látott, nem hallott, Istenbe merült. Kérték is őt:

— Jó Béta, esedezz Istennél, hogy a világ megtudja, 
milyen csodás dolgokat mível veled a jó Isten.

A szent így felelt:
— A világnak elég csoda, amit az édes Jézus tett és 

ami a Szent Szűz és az apostolok életében történt. Inkább azt 
kérem, hogy ami velem történik, senki se tudja meg.

* * *
íme, a szerénység és alázatosság példája! Szent Erzsé�

bettő l tanuljátok meg, hogy jótetteikkel, érdemeitekkel sohse 
kérkedjetek; mindig szerények legyetek!

N o vem b er  Í5.
ALBERT TUDOMÁNYA.

A XlII-ik század nagy egyháztudósa volt Bolstatt Al�
bert (Béla); ősi német lovag család fényes tehetségű fia. Szin�
tén lovagnak készült de éles esze csakhamar belátta, hogy



Szaniszló csodálatos áldozása



nagyobb dicsőség Krisztus katonájának lenni és gyilkos fegy�
ver helyett a szent tudományok fegyverét használni. Így lett 
belőle domonkosrendi atya, akinek tudománya és szentsége 
híres lett az egész világon. Az Egyház Szent Adalbertét az 
egyház tudósai közt tiszteli. Híres volt még szigorú élete 
mellett irgalmas szeretete. önmagától vont el mindent, hogy 
a szegényeknek adja. Amikor rábeszélték, hogy használjon 
fel magának valamit, hiszen halála után úgyis az Isten szegé�
nyeié lesz, minderre nagy bölcsességgel így felelt:

— Nagyobb szeretet Isten iránt, ha az ö  nevében ma�
gamtól elvonva egy tojást adok a szegénynek, mintha halá�
lom után egy arany palotát hagyok rájuk.

Milyen nagy tudomány és bölcsesség látszik e szavai�
ból! Mert amit most adunk, azt valóban magunktól vonjuk el; 
amit halálunk után hagyunk, az már úgysem a mienk, úgy�
sem vihettük volna magunkkal a sírba.

* * *

Ne halogasd a jótetteket, mert a halogatott jócseleke�
detekből ritkán lesz valami! Ha most azt mondod: „majd ha 
felnőtt leszek, akkor adok", felnőve pedig azt mondod: „majd 
halálom után hagyok magam után", így életedben semmi sem 
lesz a jócselekedetekből. Tehát ne halogasd a jócselekedete�
ket, hanem rögtön tedd meg, amikor alkalmad van rá!

November 16.
GERTRUD BARÁTJA.

A XlV-ik század nagy szentje volt Szent Gertrud, német 
cisztercita apáca. Már ötéves korában zárdába adták, elkép�
zelhetitek, hogy elkényeztette a többi a legkisebbet. Hát még, 
ha valaki olyan kedves, jámbor, szerető kislány, mint ő volt! 
Az elkényeztetett gyermekek legtöbbször kényes, önző felnőt�
tekké válnak, de Gertruddal nem így történt. Ahogy felser�
dült, mindig szigorúbb lett önmagához, vezekelt, böjtölt és pa�
nasz nélkül tűrte gyenge testének szenvedéseit. Csak éppen 
egy fájt a szeretethez szoktatott gyermeknek; amikor felnőtt 
már nem dédelgették — egy szerető jó barátra vágyott. Egy�
szer is kiült a zárdakertbe s így imádkozott:

— Jó Jézus, küldj nekem egy szerető jó barátot, aki 
megért és akivel mindent megbeszélhetek.

Abban a pillanatban fény áradt leikébe, lelki szemei�
vel az édes Jézust látta és megértette:

— Hiszen itt van a legjobb, legszeretőbb, legmegértőbb 
Barát — minek keressek mást?!



Attól kezdve Szent Gertrud olyan bensőséges, lelki ba�
rátságban élt az édes Jézussal, mint gyermek a testvérkéjé�
vel. Mindent az Űr Jézussal beszélt meg az Oltáriszentség 
előtt. Ezáltal lett belőle nagy szent, akinek lelki tanításait fel�
írták és ma is olvassák. Ebben az írásban már Jézus Szívéről 
beszél a szent — pedig akkor még nem jelentette ki Szívének 
tiszteletét az édes Jézus!

(E napon van Szent ödön  ünnepe is. Szent angol érsek 
volt a XlII-ik században. Híres Szűz Mária tisztelő, kisgyer�
mek korától kezdve.)

* * *

Szent Gertrud példájára nektek is gyermekeim a „leg�
jobb barátotok“ az édes Jézus legyen. Szent áldozáshoz 
gyakran járuljatok, mert a szentáldozás utáni percekben tud�
tok mindent legjobban „megbeszélni" a „Legjobb Barát" 
legjobb Szívével.

November 17.

GERGELY ÉS AZ ENGEDELMES HEGY.

A ill-ik századbeli római birodalom tudós és szent 
püspöke volt Szent Gergely. Hogy milyen nagy apostol volt, 
elég ha csak egyet mondunk. Halálos ágyán megkérdezte, 
hogy hány pogány van még az egyház megyéje területén.

— Tizenhét — volt a felelet.
A szent hálásan nézett az Égre:
— És amikor idejöttem, épp csak tizenhét volt a keresz�

tények száma!
„Csodatevő Gergelynek" hívták a szentet. Egyszer egy 

szűk helyen prédikált, ahol templomot szeretett volna épít�
tetni, de kevés volt a hely. A híveket buzdította:

— Bizalommal kérjünk elegendő helyet az Űr Jézustól, 
hiszen Ö biztatott hogy a nagy hittel mondott imára a hegy 
is megmozdul. . .

Alig mondta ki, a hegy megmozdult, arrébb csúszott s 
elegendő hely maradt templomnak.

*  *  *

Szeressétek az imát, gyermekek! Minden kéréssel biza�
lommal forduljatok az édes Jézushoz. Ti ne várjatok csodát, 
de hogy valami módon meghallgat a jó Isten, az biztos. Szok- 
játok meg, hogy szívből, saját szavatokkal is tudjatok imád�
kozni, ne csak imakönyvből.



ROMÁN ÉS A NÉGYÉVES VÉRTANÚ.

Római birodalomban, negyedik század elején
Románt, a szerzetes atyát, csupán azért, mert keresztény
ítélő birához vitték. Hitét ott is megvallotta
És kitartott, bár a pribék iszonyúan megkínozta.
Szólt a bíró: „Hívjatok be az útról egy kisgyermeket,
Mit kell mondani előttem, az majd megmutatja neked!" 
Négyéves fiúcskát hoztak; keresztény, Barulás neve,
Ki így felelt gyermekdeden, midőn bírója kérdezte:
„Egy Isten van, Öt imádom, mert én is keresztény vagyok". 
Dühös lett a bíró nagyon, ám a kisgyerek kitartott.
Szent Románt és a négyéves Szent Barulást is ővele, 
Kínoztatta mindakettőt, égő máglyára vettetve.
Ám hirtelen záporeső máglya tüzét eloltotta,
A vad pogány mégsem tért meg, bármilyen nagy volt a csoda. 
Mind a kettőt megölette, a férfi s a pici gyermek 
Együtt lettek Jézusunkért dicsőült, vértanú szentek.

* * *

Lám, a pici gyermeknek is lehet már nagy hősi lelke! 
Tanulj a kis Barulástól, lelkesedj fel hőstettekre. 
Hőstettekre Jézuskáért, szenvedni is légy kész Érte, 
így jutsz el a szentek közé az örök, nagy dicsőségbe!

November 19.

ERZSÉBET CSODARÖZSÁI.

Ki ne ismerné a magyar királyi család leányának, Lajos 
thüringiai fejedelmi gróf hitvesének, Szent Erzsébetnek éle�
tét? Példás anya, példás hitves volt; irgalmas szíve csodá�
latraméltó. Amilyen szigorú vezeklő volt — épolyan ke�
gyes és jóságos a szenvedők iránt. A szenvedőknek, szegé�
nyeknek, betegeknek élt. Férje halála után az irigy család 
kiűzte négy gyermekével; épp a szentestét istállóban töl�
tötte. Később gyermekeit elhelyezte a fejedelmi család, de 
a szent özvegy továbbra is elhagyottan élt; el vonultán, mint 
egy remete, imában és a jótettekben élve le napjait. Irgalmas 
szíve jóságát csodákkal is megjutalmazta az Isten. Két csoda 
lett híressé életéből. Egyszer egy fekélyekkel borított, mezí�
telen koldúst saját ágyába fektetett s ő maga ápolta. És íme 
— a szobában egyszerre fény áradt szét — az ágyban az üd-



vözítő feküdt — azután eltűnt! Még ismertebb a „rózsák cso�
dája". Mint fiatal asszonyt, megrágalmazták férje előtt, hogy 
eltékozolja a pénzt a szegényekre. A felbujtott fejedelmi 
gróf megleste feleségét, amikor kötényében kenyeret vitt a 
koldusoknak. Hozzárohant:

—- Mit viszel megint?!
Félrerántotta szent hitvesének kötényét és — kenyerek 

helyett pompás rózsákat talált! Ezért ábrázolják Szent Erzsé�
betet kötényében rózsákkal. A XIII. század első felében 
halt meg; a legenda szerint teteme körül rózsaillat áradt.

* * *

Legszebb rózsák a jótékonyságnak, a szeretet cseleke�
deteinek rózsái. Ilyen rózsákat gyújts te is, gyermekem. 
Ebben kövesd magyar Szent Erzsébet példáját.

November 20.

FÉLIX (BÓDOG) GYERMEKKORA.

A XlII-ik század elején halt meg a Szentháromságról 
nevezett rabkiváltó szerzet egyik alapítója: Szent Félix (Bó�
dog). Hosszú vezeklés, remetéskedés után alapította meg ezt 
a szerzetet az irgalmasszívű szent, aki főúri családot, pompát, 
gazdagságot hagyott el, hogy Istennek és a szegények, 
szenvedők segítésének és a hitetlenek megtérítésének szen�
telhesse életét. Amiben felnőtt korában nagy szent lett, azt 
már kicsiben, gyermekkorában kezdte el. Mint kisfiú, amije 
volt, szétosztotta a szegény pajtásainak; az asztalnál mindig 
félretette saját ételéből a koldusok részére valót. Ugyancsak 
gyermek volt még, amikor egy kivégzésre ítélt rabot annyira 
megsajnált, hogy felkereste a bírót, letérdelt előtte és sírva 
könyörgött:

—- Kegyelmezz meg Uram a szerencsétlennek!
íme, már gyermekkorában kezdte gyakorolni azokat a 

hősies, nagy erényeket, amelyekben férfikorában a szentség 
magas fokára jutott!

* * *

Van egy bölcs közmondás: „Amit Jancsi meg nem tanul, 
azt János sem tanulja meg." Ez az erényekre is áll, gyerme�
kem! Gyermekkorodban kell megszoknod a szeretetet — a le�
mondást — önmegtagadást — az irgalom cselekedeteit, hogy 
majd felnőtt korodban erényes férfi vagy nő lehessen belőled.
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ÖDÖN, VÉRTANÚ KIRÁLY.

A IX-ik században keletangliai királyfi, tizenöt éves 
korában már király. Életéből szomorúan látjuk, hogy sokszor 
az állat megszégyeníti az embert! Amikor a pogány dánok 
vad rablóbandája betört az országba, a fiatal király hősiesen 
védte népét és a kereszténységet. A túlerővel azonban nem 
bírt. Ö is fogságba került, fához kötötték, megkorbácsolták 
és agyonnyilazták. A szent király állandóan egy szót kiáltott 
csak: „Jézus!” Jézus nevével halt is meg. A holttest fejét le�
vágták a kegyetlen emberek és temetetlenül hagyták. Amikor 
a rejtekből előkerültek hívei, testét megtalálták és keresték 
a fejét.

— Hol van? — kiáltoztak egymásnak az emberek s egy�
szerre a meghalt király hangja hallatszott:

— Itt!
A levágott fej szólt! És növelte a csodát, hogy a szent 

fejét egy vad farkas tartotta karmai közt. Nem bántotta, in�
kább megvédte, hogy a rabló horda el ne vigye, de a temetni 
akaróknak megszelídülve átengedte.

* * *

Jaj, gyermekek, fájdalom, hányszor látjuk, hogy ti ke�
gyetlenebbek tudtok lenni, mint az állat! Amikor a gyengéb�
bet bántjátok, a nyomorultat csúfoljátok, az állatot kínozzá�
tok. Sohse tegyetek ilyet! Ez a történet egyik tanulsága. 
A másik pedig az, hogy Szent ödön  példájára ti is bajban, 
szenvedésben, kísértésben Jézus szent nevét hívjátok se�
gítségül.

November 22.

CECÍLIA ÉNEKE.

A zenének és éneknek védszentje Szent Cecília. — Szép 
és gazdag főúri lány: Róma sok daliás fia — versenyez, hogy 
feleségül a leánykát elvehesse — ám akkor már Jézusé volt 
egészen a szent lány lelke. — A szülőknek óhajára leányuk�
nak vőlegénye — nemes Valériánus lett s össze is gyűlt a 
nász népe. — Szent Cecília szívében Jézusnak énekelt min�
dig — most sem veszítette el lelke nagy bizalmát, hitét. — 
A szívében így énekelt, míg szólt lakodalmi zene: — „Szü�
zességet megígértem, nem lehetek másnak neje. — Meg is tar-



tóm ígéretem — tudom, Te segítesz engem”. — Ügy is történt, 
szíve titkát vőlegényének megsúgta — s a nemes ifjú szólott: 
„Ha így van s Istened tudja — az angyalát, lássam hát meg — 
amint ott áll temelletted”. — Cecília minden szava — a szívé�
nek legszebb dala — megtért rá a vőlegénye •— hajlott a szent 
keresztségre. — S ím, a szent keresztség után, Cecíliát fel�
keresve — térden látja a szent leányt és szép angyal áll mel�
lette. — Az ifjú, szavát tartva, nem kéri már a szent kezét — 
lemond róla s midőn őket ellenségek fel jelenték — együtt 
mennek a halálba — Krisztusért vértanuságra. — Harmadik 
század elején történt ez a dicső eset, — Cecília a vérpadon 
zeng Jézusnak dicséneket. — Háromszor sújt rá a bakó s feje 
mégis rajta marad — három napig szenved, amíg meghal 
a nagy kínok alatt. — Most már az égben énekel; a dal s zene 
védőszentje — az Isten dicsőségére, gyermek, te is dalolj vele!

* # #

Szent Cecíliát kövessed Jézuska szeretetében — sze�
resd a szent énekeket, tanuld meg azokat szépen. — A szent 
ének angyaldallal egyesülve száll az Égbe, — a templomban, 
áhítattal énekelj Istent dicsérve. — S máskor is, szabadban, 
otthon — ajkad szívesen daloljon — mindenféle nóták helyett 
— szebbnél-szebb szent énekeket.

November 23.

KELEMEN ÉS A TENGER CSODÁJA.

A második század legelején dúló keresztényüldözésben 
vértanúhalált halt szent pápa életéhez nagyon sok csoda fű�
ződik. Különösen szép ez a két legenda. Szent Kelemen na�
gyon sajnálta a bányásznépet, akiknek igen messze kellett 
menniök vízért. Imádkozott és báránykát pillantott meg, amint 
egy helyen kapirgál. Odament imáit folytatni és e helyről 
egyszerre bővizű forrás vize csordult ki.

A másik legenda szerint, miután a meggyilkolt szent tete�
mét a tengerbe dobták, hívei keresték, hogy eltemethessék. 
És íme, — a tenger vize csodálatosan visszavonult és azon a 
helyen, ahonnan elvonult a víz, megtalálták a szent tetemét. 
Halála évfordulóján megismétlődött a tenger visszavonulásá�
nak csodája. Ilyen alkalommal egy kétségbeesett anya a visz- 
szavonult víz helyén megtalálta élve, ott felejtett kisdedét.

(Ugyanezen a napon van Szent Dániel VI. századbeli brit



püspöknek és Szent Lukrécia IV, századbeli hitéért meghalt 
spanyolországi vértanúnak ünnepe is.)

SjS *  3*4

A tenger csodája szép példa arra, hogy a kísértések ten�
gerében az imádság használ. Akármilyen nagy a kísértés, hit�
tel és bizalommal imádkozzunk és a kísértés hullámai el�
vonulnak.

November 24.
FLÓRA ÉS ÁRULÓ FIVÉRE.

Gyenge fiatal leány volt, spanyol földön született, 
Mohamedán volt családja, de ő kereszténnyé lett.
Saját bátyja beárulta s a mohamedánok feje 
Megvesszőzte szörnyűén s halállal fenyegette.
Szent Flóra bátran kitartott, halálra ítélték el,
A kilencedik században vértanú koronát nyer.

* * *
Szörnyű bűn, ha testvér testvért rosszra csábít jó helyett, 
A legkisebb rosszra se vidd sohse a testvéredet!

November 25., 
KATALIN ÉS AZ ÖTVEN BÖLCS.

A negyedik században Alexandriában a jólelkű, de még 
pogány Khirus király uralkodott. Nagyon búsult, hogy nincs 
gyermeke. Egy bölcs azt tanácsolta.

— Imádkozz a keresztények keresztrefeszített Istenéhez!
Khiros nem tudta, ki az, de azért imádkozott hozzá és

megszületett leánya, akit Katalinnak nevezett. A nagylelkű és 
nagyeszű kislány is pogánynak nevelkedett. Amikor atyja 
halála után aranykeresztet hagyott rá, tudni szerette volna, 
hogy az mit jelent. Egy remetéhez ment, aki kioktatta és Kata�
lin megkeresztelkedett. Népét is rávette a keresztségre. Ettől 
kezdve egészen Krisztusnak akart élni. Amikor tehát meg�
hallotta, hogy a római császár üldözi a keresztényeket, a tizen�
nyolcéves fiatal leány bátran a császárhoz ment Rómába és 
kérte, hogy hagyja abba az igaz Isten híveinek üldözését. 
A császár elámult a leány bölcseségén. összehívatta ötven 
legtudósabb pogány bölcsét és így szólt hozzájuk:

— Vigyázzatok, amikor a fiatal királyleányt elétek veze�
tem, mert csodás az ő bölcsesége.

És valóban — Szent Katalin felelt a bölcsek minden 
kérdésére. Annyira zavarba hozta őket, hogy szégyenkezve



kellett elhallgatniok. A fiatal leány szavaival legyőzte az 
ötven tudóst, akik maguk is keresztények lettek. A feldühödött 
császár erre lefejeztette a szentet; a legenda szerint holttestét 
angyalok vitték a Sinai hegyre, ahol apácakolostor épült.

(E napon van Szent Mózes III. századbeli vértanú római 
pap ünnepe.)

* * *
A vallás igazságai minden más tudományt legyőznek! 

Csak az nem tud felelni a vallástalan embereknek, aki nem 
tudja a szent hit tanításait. Azért a hittant mindig egyesre 
tanuljátok meg és ezenkívül még olvassatok vallásos könyve�
ket is.

November 26.
KONRÁD ÉS AZ ÁRULKODÓ.

Komádnál, a tizedik század szentéletű híres püspökénél 
egy csütörtök este a bajor herceg követei vacsoráztak. Sokáig 
eltartott a megbeszélés és a fontos ügyekbe belemerült szent 
püspök nem vette észre, hogy éjfél elmúlt s így nem akadá�
lyozta meg vendégét, hogy az még a csütörtöki húsételből 
egyen. A rosszakaratú vendég erre ezt a húst elrejtette és 
kajánul azt találta ki:

— Megmutatom majd a hercegnek a húsdarabot, hogy 
pénteken ezt kaptam a csodatevő szentnek elhíresztelt püs�
pöktől.

Ügy is tett. És amikor diadallal elővette a húsdarabot 
hogy megrágalmazza a szent püspököt, a herceg csodálkozva 
nézte:

— Mit akarsz, hiszen ez hal!
A hús csodás módon hallá változott át. Az árulkodó 

megdöbent — ő tudta, hogy Isten csodát tett Szent Komád 
megvédésére.

* * *
A rágalmazás nagyon nagy bűn, de csúf dolog az árul- 

kodás is! Nagyon sok gyermek szeret „árulkodni'' és káröröm�
mel nézi, ha a másik kikap emiatt. Szokjátok le ezt a csúnya 
dolgot — ne gyanúsítsatok ok nélkül senkit.

November 27.
LÉNÁRD HATTYÚJA.

Amikor a missziós beszédeiről és irgalmas jócselekede�
teiről híres Szent Lénáid ferencrendi barátot Rómában, a 
XVIII. században püspökké szentelték, szép fehér hattyú sze-



gódött nyomába. Mindig követte a szent püspököt; amikor 
útról hazatért, már előre repdesett s ezzel jelezte, hogy haza�
érkezik a szent. A király ián szép, de néma hattyú jelképe 
lehet a szent püspök életének. Királyian szép lélek -— a sze�
rénység és alázatosság hallgatagságával.

Alázatosságának szép példáját adta már ifjú éveiben. 
Házfőnöke nehogy a szent beszédeinek nagy sikerei miatt a 
fiatal pap elbizakodjék, — próbaképen meg akarta alázni Le�
térdeltette és egy másik ferences atyához így szólt:

— Tedd nyakára lábadat, alázd meg ezzel, nehogy azt 
higyje, hogy összetákolt beszédei sokat érnek.

Lénárd őrömmel hajtotta fejét társának lábaihoz és 
őszinte szívvel szólt:

— Isten fizesse meg jóságát!
Ezt tette, az a nagy szent, aki tudományáról s csodálatos 

hírű beszédeiről valóban híres volt már. Ezért is lett szent 
belőle, — mert aki ifjú éveiben kevélykedik, abból sohse lesz 
még csak igazán jóember sem.

* * *
Hálásan fogadjátok, ha megpirongatnak. Ne duzzog�

jatok akkor sem, ha véletlenül egyszer-másszor igazságtalanul 
is kaptok ki. Legyetek szerények, — alázatosak, mert ha gyer�
mekkorotokban nem tanuljátok meg ezt a szép erényt, később 
sem fog sikerülni nektek!

November 28.
HUGÓ CSÓKJA.

Tizenkettedik században élt Szent Hugó, angol püspök. 
— Élete az erényekben és jótettekben tündöklött, — Szegé�
nyeknek jó atyja volt, irgalmas és jótevő — viszont Krisztus 
védelmében — mindig szembeszállt merészen —� akár a kirá�
lyokkal is — a nagy hitvédelmező. — Hőse volt a szeretetnek, 
csak egy példát mondunk el. — Midőn még a bélpoklost 
is önmaga kereste fel.— Gúnyosan így szólt valaki: „Másképen 
tettek a szenték — csókjukkal meggyógyították a bélpoklos 
betegeket". — Felel a püspök szerényen: „Én bizony szent nem 
vagyok— csókommal a betegeknek gyógyulást nem adhatok,— 
de a beteget megcsókolom, s nekem használ ez a csók — lel�
kemnek a sebeiből ettől majd meggyógyulok". — Ügy értette 
a szent püspök: bűnre hajló léleknek — egyik legjobb orvos�
sága szeretet és jótettek. — Szentül élt és szentül halt meg, 
ma is fenn ragyog neve — szeretetnek, szegénységnek, sze�
rénységnek a szentje.

*  *  *



Bűnhajlamtól, csúf hibáktól hogyha a lelked beteg — a 
Jézuska szent Nevében tégy másokkal jót, gyermek! — A jótett 
a  legjobb gyógyszer, Jézuska jutalmat ád — meggyógyít és 
megerősít Ö, a leghívebb Barát.

November 29.
LIPÖT LEMOND A TRÓNRÓL.

A XII. században Ausztriában fejedelmi őrgróf volt. Nagy 
volt mint lovag — mint édesapa, — mint szent. Az Egyháznak 
volt lovagbajnoka, mindenben az Egyházért küzdött, egész ere�
jével segítette a keresztes hadjáratot. Mint édesapa nemcsak 
tizennyolc gyermekének volt a legszeretőbb, Istenhez vezérlő 
„szentje", hanem igazi édesapja volt népe minden gyermeké�
nek is. Mint szent a tisztaság, bölcsesség, áldozatos jócsele�
kedetek erényeiben tündökölt. Amikor kihalt a frank királyi 
család, mindenki Lipótot akarta a trónra emelni. Szent Lipót 
könnyek közt kérte híveit:

— Ne emeljetek trónra? ha szerettek, nem teszitek ezt 
meg velem.

Meg akart maradni a saját népét boldogító jó atyának 
és ezért mondott le a fényesebb trónról, koronáról. Szent Lipót 
ma is Ausztria védszentje és égi pártfogója.

*  *  *

Mindig azt nézzétek: hol tehettek több jót és ne azt: 
mi a nagyobb dicsőség. Ti a legfőbb jót otthon, a családban 
tehetitek. Ne kívánkozzatok ki a boldog otthonból hiúságból 
vagy mulatások kedvéért. Az otthon a ti igazi boldogságotok 
és otthon gyakorolhatjátok legjobban a gyermekélet szép eré�
nyeit is.

November 30.
ANDRÁS APOSTOL.

A tizenkét apostol egyike Szent András. Elsők közt volt 
akik az édes Jézushoz szegődtek. Ott volt öccsével, Szent 
Péterrel, amikor az Ür Jézus megkeresztelkedett. Mindketten 
rögtön hittek benne; elhagyták halászcsónakjaikat és követ�
ték a Mestert. Így lett Szent András Jézus apostola.

Az Üdvözítő mennybemenetele és a Szentlélek eljövetele 
után az apostolok szétoszlottak. Szent András is elment Krisz�
tust hirdetni és keresztelni. Achájában ítélték halálra a pogá- 
nyok és keresztrefeszítették.

* # #
Szent András az első hívásra követte Jézust. Ha jócsele�

kedetekre, erényre buzdítanak téged, ne sokáig kéresd magad, 
rögtön tedd meg, szívesen, örömmel Jézusért.



December hó.
Decem ber hónapnak a legnagyobb része 

Szent adventi idő: Jézuska várása.

Annak az emléke, hogy az Ószövetség 

Évezredeken át a Megváltót várta. 

Legjobban Ö várta: a drága Szűzanya,

A  hajnali m isék Szűz Máriát kérik:

Ö esdekelje le, hogy a magas egek 

Harmat ózzák le a kegyelmet mindvégig. 

N yolcad ika is a Szűzanya ünnepe,

Neve Szeplő te len  Fogantatás napja;

Annak ünnepe, hogy eredendő bűntől 

Mentes volt egyedül a drága Szűzanya. 

H uszonötödiké nagykarácsony napja, 

Előtte ,.szent este", szent karácsony éje . . .  

Az egész hónapban töltse be a lelked 

A nagy örömünnep: Jézus születése!



NATÁLIA SZOLGÁLATA.

A római császár udvari embere volt Hadrián a negyedik 
század legelején. Ö és felesége, Natália titokban keresztények 
lettek az üldözések alatt. Amikor Hadrián gyanúba esett és 
kérdezték, bátran megvallotta hitét. Erre börtönbe vetették a 
többi fogoly keresztény közé. Natáliát nem bántották, ám a 
hős asszony nem bújt el. Kikönyörögte, hogy a börtönben szol�
gálhasson és arra szentelte éveit, hogy a fogoly kereszténye�
ket, köztük férjét is, mint egy börtöncseléd kiszolgálja. Ami�
kor férje, Szent Hadrián vértanúhalált halt, ereklyéit Szent 
Natália mentette meg. özvegységében továbbra is csak Isten 
szolgálatának élt.

* * #

Szent Natália élete kockáztatásával szolgálta férjét és 
társait! Ti pedig gyermekek, sokszor nem szívesen tesztek 
szolgálatot otthon, pedig milyen könnyű dolog ez. örüljetek, 
ha kiszolgálhatjátok szüléiteket vagy a nagyszülőket, de a 
testvéreiteket is. És Jézuska kedvéért még idegeneknek is 
mindig örömmel tegyetek szívességet.

December 2.
AURÉLIA (ARANKA) ARANYA.

Aurélia (magyarul: Aranka) a harmadik század keresz�
tényüldözése alatt élt Rómában. Nagyon keveset tudunk 
róla, de ez épp elég ahhoz, hogy méltó legyen nevére: arany. 
Az üldözések alatt bátran megvallotta hitét, kitartott benne, 
amiért vértanúhalállal kellett meghalnia. Egy mondatban 
benne van az egész élettörténete. Színarany szív: tiszta, hívő, 
hűséges, hősies, dicsőséges. A földi életet feláldozta egyetlen 
igazi kincsért: az édes Jézusért. Ez az érdeme volt az ő életé�
nek ,,arany a" és ezért tiszteljük ma már mint Szent Arankát.

(Ugyanezen a napon van Szent Dénes ünnepe is, aki 
a III. században Egyiptomban volt tudós, szentéletű főpap. 
Az eretnekek ellen védte az Egyházat, ezért számkivetésbe 
került öreg korára.)

* * *

Szent Aurélius-Aranka példájára ti is elsősorban a lelki 
aranyat, a lelki érdemeket keressétek. Ezt az aranyat pedig 
az erények: jámborság, engedelmesség, szorgalom, jószívű�
ség stb. szerzik meg!



FERENC CSENGETYÜJE.

A XVI. században az indiai pogány gyermekek között 
édesszavú csengő csilingelt. A kis gyermekek, mikor meg�
hallották, boldogan szaladtak oda:

— Itt a jó Ferenc atya, aki szépeket ad és szépeket 
mesél!

Xavéri Szent Ferenc, az előkelő spanyol családból szár�
mazó jezsuita szerzetes, missziós atya volt az, aki csengő szó�
val csábította magához a kis pogányokat. Színes üveggyön�
gyöket osztogatott és utána beszélni kezdett nekik a Jézus�
káról. A gyermekek elhívták szüleiket és így érte el Szent 
Ferenc a nagy sikert apostolkodásában. Utána elment Ja �
pánba, ott ugyanúgy hívta és tanította a kicsiket és nagyokat. 
Nagy szíve tovább űzte: Kínába akart eljutni. Hajón indult 
Szancián szigetére, hogy onnan közelítse meg Kínát. De itt 
a  hajósok cserbenhagyták. Két tehetetlen kínaival nagybete�
gen maradt elhagyatva a vadon szigeten. . .  Pap és orvos nem 
állt mellette, amikor a missziók nagy apostola összetákolt 
kalibában kiadta lelkét. Utolsó sóhaja ez volt:

— Ó K ína. . .  a nagy Kína!
Nem magát sajnálta, hanem Kínát, ahová már nem 

tudott eljutni.
*  *  *

Xavéri Szent Ferenc példája először is buzdítson tite�
ket is arra, hogy imádkozzatok a pogányok megtéréséért és 
segítsetek a misszióknak gyűjteni. Másodszor pedig tegyétek 
ti is azt, amit Ferenc atya kis hívei tettek: a szülőket és fel�
nőtteket vezessétek Jézuskához: szentbeszédre, templomba, 
szentségekhez.

December 4.

BORBÁLA, A TORONY FOGLYA.

Nikodémiában előkelő várúr csodaszép leányát a 
toronyba zárta. — A vad pogány atya, úgylátszik, sejtette, 
hogy keresztényekhez húz a szép Borbála. — És valóban úgy 
volt. Csodaszép arcánál még csodásán szebb volt Borbálának 
lelke. — Hiába zárták el, beférkőzött hozzá az igaz hit tana 
és az Ür kegyelme. — Atyja fenyegette: „Megölnek s szép�
séged hiába oly csodás, hulla lesz belőled!" — Borbála kitar�
tott: „Feltámasztja Isten utolsó napon az ö t  szeretőket”.



— A felbőbszült apa átadta Borbálát a pogány bírónak s a 
legenda mondja — hogy sajátkezűleg fejezte le leányát; a 
gyönyörű szép fej így hullott a porba. —- Negyedik század�
nak legelején történt, de Szent Borbálának ma is él a neve —- a 
toronyba zárt lány várak, tornyok, bányák és a tüzérségnek 
maradt a védszentje. — A jó halálnak is védszentje Borbála
— őhozzá könyörög haldoklók imája.

*  *  *

Legfontosabb dolog ebben az életben, hogy „jó halál" 
legyen az életünk vége. — Isten kegyelmében ragyogjon a 
lélek, mikor megjelenik nagy ítéletére. — Azért nagybeteg�
hez mindig hívjunk papot — te gondolj rá, hogyha felednék 
a nagyok! — Jó halál kegyelmét eszközli ki nékünk kilenc- 
havi első péntek áldozása, — tartsd meg és beszélj rá család�
ban mindenkit az első pénteki jó szentáldozásra!

December 5.

ANDRÁS HUBERT MEGVÁLTOZÁSA.

Nagyon pajkos és lusta kisfiú volt a francia Foumet 
András Péter. Nem akart tanulni, csak csínyeken és murikon 
járt az esze. Édesanyja erőszakolására került a papnövendé�
kek közé.

— Mi lesz ebből a fiúból? Milyen pap lesz belőle?!
Bizonyára sokszor gondolt erre aggódva főképpen a jó 

édesanya. Ám mi történt? Alighogy plébános lett András, 
kiütött a XVIII. századvégi vallásüldöző francia forradalom. 
És íme — a könnyelműnek indult fiatalember, amikor látta, 
hogy veszélyben az Egyház, üldözik Krisztust, egyszerre meg�
változott: hős lett, szent lett! Az üldözések alatt állandóan 
kockáztatva életét, hű maradt és tovább gondozta a bujkáló 
hívek lelkét a legnagyobb önfeláldozással. Amikor pedig a 
forradalom vihara elvonult, mint szent életéről híres pap 
folytatta apostoli munkáját. Apácaszerzetet is alapított: a 
hazánkban is ismert Keresztes Nővéreket. Halála után csodák 
igazolták, hogy az egykori pajkos kisfiúból az Ég dicsőült 
szentje: Foumet Szent András Péter lett.

* * *

Tanulság. 1. Ne veszítsük kedvünket, ha rossz hajla�
maink vannak, Isten kegyelmével győzhetünk azokon és szen�
tek is lehetünk! 2. Amikor az Istent, Egyházat, papokat bántja



valaki, akkor ébredjen fel szívünkben, mint Szent András�
nál, a nemes vágy: „annál jobban akarom én Istent és az Egy�
házat szolgálni és engesztelni mások hűtlenségéért!"

December 6.

MIKLÓS, GYERMEKEK KEDVENCE.

Ki ne ismerné a jó „Mikulás bácsit"?
A jó gyermekeket ő megajándékozza.
Nem mesealak ő, Isten dicső szentje.
Hogy titokban tesz jót, arról ismert neve,
A negyedik század püspök hitvallója.

Olasz földön Myra városnak püspökét 
Jóságos szívéről ismerte mindenki.
Egész vagyonát a szegényeknek adta,
Híveinek ő volt adakozó atyja,
Ki a jótetteit, ha lehet, elrejti.

Történt például, hogy egy szegény apának 
Három lányát férjhezadni nem volt pénze.
Miklós késő este, hogy senki se lássa,
Pénzeszacskót tett a család ablakába 
S mind a három lánynak volt már kelengyére.

Egyszer az országban forradalom tört ki 
És nem egy ártatlan került a vérpadra;
Miklós odarohant, majd utolsó percre,
Hóhér kezéből a kötelet kivette,
A saját életét bátran kockáztatva.

Szent halála után sok-sok csoda történt,
Fennmaradt a neve, mint „titkos jóttevő".
S mert a gyermeket főképen szerette,
A titokban adott ajándékok estje 
Szent Miklós nevében minden évben eljő.

* * *

Szent Miklós példáján buzdulj jótettekre,
Titokban is tégy jót, ne dicsekedj vele!



Miklós, a gyermekek kedvence.



AMBRUS A CSILLAGGAL.

Szent Ambrus a IV. században Milánó püspöke — 
híres volt jó szívéről, imádságos szent életéről, tudós voltáról 
és bátorságáról egyaránt. Pogány ok és eretnekek ellen nagy 
bátorsággal és fényes tudással küzdött. A nép atyjának, az 
Egyház nagy tudósának tisztelte. Nem alkudott meg gyáván 
a bűnnel soha. Egyszer Teodoziusz császár bosszúból több 
embert kivégeztetett. Mikor másnap a templomba akart 
menni, Szent Ambrus útját állta:

— Nem léphetsz Isten hajlékába vérontás bűnével lel- 
keden!

A császár e bátorságra megrendült és védekezni 
kezdett:

— Hiszen Dávid, az ószövetség szent királya is egyszer 
súlyos bűnt követett el.

— De bűnbánatot is tartott! -— hangzott a válasz. — Ha 
utánoztad őt a bűnben, utánozd a bűnbánatban is!

És a császár levetette díszeit, nyilvánosan bűnbánatot 
tartott.

*  *  *

Hozzátok is szól Szent Ambrus szava: Ne mentegessük 
azzal magunkat, hogy a szentek is követtek el bűnt. Igaz, de 
ők kemény bűnbánatot is tartottak. Ha vétkeztek, rögtön 
bánjátok meg; ha súlyosan vétkeznétek, ne várjátok az isko�
lai közös gyónást, hanem rögtön menjetek el gyónni!

December 8.
ROMAZIK EZÜST TÁLCÁJA.

Előkelő frank ifjú volt Romazik a VII. században. A ki�
rályi udvarban élt, de szíve Isten után vágyott egészen, bár 
még nem határozta el magát. Egyszer egy szentéletű szerze�
test hívott meg és kérte, beszéljen neki lelki dolgokról. 
A szent hirtelen felemelte az asztalon lévő vert ezüst tálcát, 
rámutatott és így szólt:

— Ilyenek a te kincseid! Hány gazdája volt már ennek 
az ezüstnek és még milyen sok lesz, mert senki sem viszi 
magával a sírba!

Romazik annyira szívére vette e szavakat, hogy belátta, 
nem érdemes földi dolgokat gyűjteni. Otthagyott mindent, 
remeteségbe vonult. Később két kolostort alapított: egyet



papoknak és egyet apácáknak, ö  kezdette meg szerzetesei�
vel az „örökimádást", vagyis azt, hogy a szerzetesek csopor�
tokba osztva, a nap különböző óráiban más és más csoport 
imádkozik a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. így éjjel�
nappal mindig van szentségimádó.

*  *  *

Két tanulságot vonhatunk le Szent Romazik életéből.
1. Ne ragaszkodjunk e földön semmihez (ruha, játék, pénz 
stb.). Ha van, adjunk hálát Istennek érte, de legyünk készek 
lemondani is róla, ha úgy kell. 2. Amikor tehetitek, menjetek 
be, legalább rövid időre, imádkozni a legméltóságosabb Oltári�
szentség elé!

December 9.

PÉTER ATYA SZÍVE.

Az atyai jóságú „plébános bácsik"nak örök szép példa�
képe Fourier Péter francia plébános a XVII. században, ö  ala�
pította a „Miasszonyunkról nevezett Iskolanővéreket", akik 
világszerte, a mi hazánkban is sok helyen, nevelik és tanít�
ják a kis és nagy leányokat. Ágostonrendi szerzetes volt Péter 
atya és emellett plébánosa. Éjjel alig aludt, enni alig evett, 
mert minden idejét és pénzét híveire fordította. Ügyszólván 
velük élt. A betegnek ágyára ült és addig beszélt neki, míg a 
konok bűnös is gyónni kívánt. Bekopogott a házakba, amikor 
ittak, kártyáztak és a jó atya szelíd tekintetére elkerült az 
asztalról a pusztító ital és kártyajáték. Annyira kiosztotta 
mindenét a szegényeknek, hogy a padlásáról az utolsó gabona�
szemeket seperte össze és adta oda a koldusnak, mert már 
semmije sem volt. A fiúcskákat maga köré gyűjtötte, játszott, 
tanult, színdarabot rendezett velük. A kisleányokat rábízta a 
jó nővérekre, akiket lelkileg ő vezetett, tanított és akikből az 
„iskolanővérek" apácái lettek később. Édesatyja sem szeret�
heti úgy gyermekeit, ahogy ő szerette híveit, mert igazi atya�
szíve volt.

*  *  *

Fourier Szent Péter jelmondata: „Mindenkinek hasz�
nálni, senkinek sem ártani". Ezt nem is kell magyarázni, vésd 
te is szívedbe és ez a jelmondat legyen előtted egész élete�
den át!



EULALIA AZ ÉJSZAKÁBAN.

A IV. század legelején a mostani spanyol földön is nagy 
keresztényüldözés dúlt. A tizenhároméves Euláliát bátyja 
otthon rejtegette, nehogy baja essék. Ám a félénk kisleány, 
aki azelőtt még a sötéttől is félt, kilopódzott éjnek idején a 
házból és vándorútra kelt. Ez a szent vágy vitte:

— Meg akarom vallani Jézust az egész világ előtt!
Reggelre fáradtan, tüskéktől tépett ruhákban már ott állt

a pogány bíró előtt.
— Hallom, keresitek, ki a keresztény. Itt vagyok én. 

Lábbal taposom a bálványisteneket és Jézust imádom!
A bíró a gyermeklányt először szép szóval próbálta hite- 

hagyásra bírni. Mindenféle széppel, jóval kecsegtette. Azután 
kínpadra vonatta, majd fáklyákkal sütögették. A kisleány 
minden kín alatt hangos szóval dicsérte Jézust. Amikor meg�
halt, hófehér galambot láttak felrepülni az Égbe . . .

* * *
Szent Eulália példája tanítson arra, hogy gyengének, 

kicsinek, félénknek is hősi erőt ad az isteni kegyelem. Sohse 
féljetek senkitől, míg Isten kegyelmében vagytok. Mert ,,ha 
Isten velem, ki ellenem '.

December 11.

IDA ÉS A HÉT SUGÁR.

Tizenkétéves holland leányka egy szál ruhában, kezé�
ben imakönyvvel, kisurrant a szülői házból. Szülei elhaltak, 
és rokonai arra akarták kényszeríteni, hogy úgy szórakozzék, 
mint a többi leány és majd férjhez menjen. Ám a jámbor kis 
Ida megígérte Istennek, hogy apáca lesz és szavát meg is tar�
totta. Azért szökött meg. Eleinte otthona közelében rejtőz�
ködött. Istennek szentelt életét élő hajadonok között, később 
belépett a német ciszterciták zárdájába. Szent élete mellett 
olyan aranyos lelkű volt, hogy mindenkit megvigasztalt, fel�
vidított. Több csodás látomása volt. Egyszer pl. amikor imád�
kozott, a Szentséget úgy látta, mint ragyogó piros napkoron�
got és hét sugár lövelt belőle szívébe. Isten megsúgta a titkot:

— Ez a hét sugár a Szentlélek hét ajándéka!
A XIII. században halt meg és azóta mint Szent Ida 

imádkozik értünk az Égben.



(Ezen a napon van Szent Dániel ünnepe is, aki az 
V. században élt vezeklő remeteéletet Görögországban.)

* * *

A Szentlélek Istenre, sajnos, keveset gondolnak az em-, 
berek, pedig Ö az ajándékozója a kegyelmeknek és a hét lelki 
ajándéknak: értelem, tudomány, bölcsesség, tanács, lelkierő, 
jámborság, Ür félelme. Mindennap imádkozzatok külön a 
Szentiélekhez is, kérjétek, öntse szívetekbe kegyelmeit és hét 
ajándékát.

December 12.
JODOK MENEKÜLÉSE.

Hetedik században Jodok, — kelta fejedelem öccse —
Hogy lelkének legfőbb kincse: imádságba merült csöndje 
Megmaradjon s ne zavarja azt a fejedelmi pompa,
Inkább elment vezekelni remetének egy vadonba.
Ám Isten máskép vezette; egy francia grófra akadt,
Aki kérte, maradjon, mert pap kell az elhagyottaknak.
Jodok tanult, így lett később a grófnak udvari papja,
Szolgálta a birtok népét; míg lelki szükség volt arra.
Később mégis remete lett; kunyhóban élt vezekelve,
Nem sejték, hogy fejedelem a szentéletű remete.

* * *

lm Szent Jodok elmenekül, hogy az imádságnak éljen 
S a gyermek, sokszor fordítva, elmenekül — jaj mily szégyen! — 
Templomtól, ájtatosságtól, mert az imádságot únja!
Sohse hagyd el imáidat, csak úgy áld meg az Ég Ura!

December 13.
LUCA EREJE.

Luca latin szó és fényt jelent. Szent Luca valóban fényes 
példa arra, milyen csodás erőt adhat az Űr a benne bízóknak.

Nemes, gazdag olasz leány volt Luca (máskép Lucia). 
A III. század utolsó éveiben dúló keresztényüldözés alatt let 
keresztény és megfogadta, csak az Űr Jézusnak él, ezért nem 
megy férjhez. Kényszeríteni akarták, hogy elfogadja egy po�
gány ifjú kezét és amikor a szent leány ellentmondott, a po�
gány ifjú feljelentette. Először erőszakosan akarták elvinni, 
hogy férjhez adják és ekkor történt a csoda: a gyenge leány
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lábai mintha odanőttek volna a földhöz, nem lehetett elhúzni, 
ökröket fogatak kötélbe, akkor sem sikerült. Erre a feldühö�
dött pogány bírók olajjal öntötték le, meggyujtották. Ám a 
tűz kialudt. Végre is karddal szúrták át a torkát és Szent 
Lucából így lett dicsőséges vértanú.

* * *

Luca napján mindenféle bűnös babonákat szoktak mí�
velni a tudatlan emberek. (Pl. Luca széke.) Ezeknek a babo�
náknak semmi köze Szent Luca életéhez, nem szabad a nagy 
vértanú szent nevét ilyen babonákkal beszenyezni! Szent 
Luca az állhatatosságra tanít, mely erőt ad a gyengének is. 
Ne engedjétek soha, Istennek és az ö  szentjeinek nevét babo�
nás vagy tiszteletlen dolgokba, beszédekbe belekeverni!

December 14.

BERTHOLD A TATÁRJÁRTA FÖLDÖN.

Hazánkban a tatárjárás után szomorú világ volt. A vér�
áztatta és kifosztott magyar földön a nép elkeseredetten nyo- 
morgott és ahelyett, hogy Istennél keresett volna erőt, elha�
nyagolták a lelki dolgokat. Ekkor jött hazánkba a bajor szár�
mazású Berthold ferencrendi szerzetes. Szigorúan szentéletű 
sok országot bejárt lánglelkű apostol volt. Szentbeszédeivel 
felrázta a magyar népet és neki is köszönhető, hogy a tatár�
járta föld kifosztott népe újra Istenhez fordult és az Űr Jézus�
tól merített erőt, bizalmat az ország felépítéséhez. Szentbe�
szédeinél a nép nem fért a templomba — a szabadban kellett 
emelvényt ácsolni és sokan a beszéde alatt hangosan vallot�
ták meg bűnös voltukat és ígértek javulást. Hazájába tért 
vissza meghalni, ahol sok csoda történt sírjánál, de nekünk 
magyaroknak is örökké emlékezetes kell, hogy legyen Bol�
dog Berthold neve.

*  *  *

Amikor ez a könyv íródik, szintén háborús nehéz na�
pok vannak. Ezekben a nehéz időkben sokkal buzgóbbaknak 
kell lenniök az igazi honfiaknak. Sokat gyónni és áldozni — 
engesztelni Jézus Szívét a magyar bűnökért. Imádkozzatok a 
magyar papokért, elöljárókért, tanítókért, hogy szentül vezes�
sék a népet és igazi vallásosság virágozzék fel a haza föld�
jén! Legyen Pannónia „Szűz Mária virágoskertje“, ahogy a 
vers mondja — erények virágaiban gazdag.



VALÉR, A HAJLÉKTALAN.

Püspök volt az V. században Szent Valér Afrikában, 
amikor a pogány vandálok fejedelme követelte, hogy adja 
oda neki az Egyház kincseit. Mivel ezt a szent püspök bátran 
megtagadta és abból, ami az Istené, egy porszemnyit sem 
adott — kiűzték a nyolcvanéves aggastyánt házából. Hajlék�
talanul az országúton sanyargott a szent egész haláláig.

(E napon van Szent lreneus (Irén) V. századbeli római 
vértanú ünnepe is.)

# * *

Szent Valér példája arra tanít, hogy ami Istené és az 
Egyházé, azt adjuk meg, azt nem szabad elvenni! Lássátok 
gyermekek, amit pl. fizetni kell misemondásért, mennye gző- 
ért, keresztelésért vagy az egyházi adó is — mind olyan pénz, 
ami Istennek, az Egyháznak jár. Mert miből másból tartsák 
el a templomokat, plébániákat, Isten szolgáit? Ezt mindig 
örömmel szívesen kell megadni és bűn az, ha ez ellen beszél 
valaki — ha ilyet hallanátok, védjétek meg az Egyházat.

December 16.
ADÉL, A BÉKEANGYAL.

Az V. században Németországban parasztruhás asszony 
járkált a szegények között jót cselekedve. Csak később tud�
ták meg, hogy ez a parasztruhás asszony a császár felesége: 
Adél felséges asszony.

Szent Adél (Etelka) szentségét már ebből is sejthetitek. 
Olyan császárné volt, amilyen kevés akadt a történelemben. 
Nemcsak népének és családjának volt békeangyala, de or�
szágos ügyekben is sokszor győzedelmeskedett nagy szíve és 
nagy esze. Valóságos békeangya.1 volt. Elsősorban békét szer�
zett az Egyház és állam között; szentéletű férjét ő is sarkallta, 
hogy a császár mindenben az Egyház törvényei szerint cse�
lekedjék. Tanácsaira nem egyszer született béke népe és más 
nemzet között, vagy pedig az országon belül a lázadni akaró�
kat fegyverezte le okossága, jósága, szeretete. Persze, azért 
sikerült mindez, mert sokat imádkozott és vezekelt népéért 
és így csodásán segítette az isteni kegyelem Etelka császár�
nőt, a béke angyalát.

* * *



Ti is legyetek ,rbéákeangya lok" a családban — az isko�
lában — a testvérek és pajtások között és mindenütt.

D ecem ber 17.
LÁZÁR, A FELTÁMADOTT.

A szentírásból mindnyájan ismeritek Lázárt; aki Mária 
és Márta fivére, az édes Jézusnak barátja volt. Az üdvözítő 
nem egyszer pihent meg nála. Ritkán olvassuk az édes Jézusról, 
hogy sírt — de akkor, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt, 
megsiratta. Ebből látszik, mennyire szerette Lázárt és milyen 
igaz, szent ember lehetett ő, hogy ezt a szeretetet megérde�
melte. Már három napig feküdt a sírban, amikor a Űr Jézus 
feltámasztotta. Hogy azután meddig élt a földön, nem tudjuk. 
Az édes Jézus jóbarátját a szentek közt ünnepeljük.

*  *  *

Nincs nagyobb dicsőség a földön, mint az édes Jézus 
barátjának lenni! A jó barát nem lesz hűtlen soha. Kis 
barátja vagy-e az édes Jézusnak? Szokott-e sokszor nálad, a 
szívedben megpihenni a szentáldozásaidban? Ha a bűnt kerü�
löd, az erényeket gyakorlod és gyakran áldozol, akkor vagy 
te is, mint a Szent Lázár, a Jézuska hűséges barátja.

Decem ber 18.
DEZSŐ — KÉT SZÓBAN.

Vannak nagy emberek, akiknek életrajzát egész könyv�
ben írják meg. És mégis — sok külső hűhó és kalandos dol�
gok mellett igazi erényt nem találunk náluk. A szentekről pe�
dig néha csak pár szó maradt fenn és mégis többet és na�
gyobbat mond egész könyvnél. Így pl. Szent D ezsőrő l , a 700. 
évben meghalt francia bencés szerzetesről életrajzában csak 
két szólt találunk: erények  mintaképe. Halála után történtek 
csodák közbenjárására, de életéből csak ennyit tudunk róla. 
De ez meg is mond róla mindent: imádságos, vezeklő, szerető, 
áldozatos, jóságos, szelíd, engedelmes, szorgalmas — mert 
hiszen ezek az erények és ezekben volt mintakép.

*  *  *

Gyermekem, légy te is „mintakép az erényben”. Mily 
öröm volna Jézuskának és szüleidnek is, ha azt mondaná ró�
lad a tisztelendő úr és tanítód: „mintakép" vagy a gyermekek 
közt. Erre a szép címre törekedj!



ORBÁN KÍVÁNSÁGA.

A XIV. század nagy pápája volt Szent Orbán bencés�
szerzetes. A pápai trónon is a szerzetesek szegénységét élte. 
Szigorú volt önmagához, adakozó másokhoz. Nagyon sok jót 
tett, tudományával küzdött az Egyházért annak ellenségei 
ellen. Bőjtölt, imádkozott, deszkán hált; így vezekelt nyájá�
nak bűneiért. Legtöbbet áldozott a fiatalság tanításáért, mert 
ez volt főkívánsága:

— Az én óhajom, hogy minél több tanult ember legyen 
az Egyházban!

*  *  *

Szent Orbán hozzátok is szól! A tanulatlan, ostoba em�
berek nem tudnak szent dolgokról okosan beszélni, gondol�
kozni. Nemcsak a hittant kell tudnotok, hanem minden más 
tudományt is, mert a tanult, okos ember válik dicsőségére 
nemcsak a családjának, hazájának, de az Egyháznak is. ígér�
jétek meg Jézuska kedvéért, hogy igyekeztek minél jobb ta�
nulók lenni és ostobaságok helyett komoly, hasznos könyve�
ket olvastok.

December 20.
DOMONKOS ÉS A MÓROK.

A XI. században sok spanyolt hurcoltak fogságba a mo�
hamedán mórok. Kiszabadításukért legtöbbet tett Szent Do�
monkos, a pogány pásztorból lett szentéletű bencésrendi spa�
nyol püspök. Imádkozott, vezekelt és mindent a mórok kisza�
badításáért ajánlott fel, amellett, hogy ami pénze volt, azt is 
kiváltásukra fordította. Nem egyszer csodásán szabadultak ki 
egyesek a mór rabságból — még Szent Domonkos életében, 
és halála után s a sírjánál mondott imákra is. A csodásán ki�
szabadultak láncaikat a bencések templomába vitték Szent 
Domonkos tiszteletére, aki szabadítójuk volt.

*  *  *

A rabság láncai jelképezik a bűnös szokások láncait is. 
Az egyik gyermeket a hazudozás — a másikat a falánkság, 
hiúság — a harmadikat a harag, kegyetlenség, veszekedés 
bűnös szokásainak láncai tartják fogva. Tépjétek el ezeket a 
láncokat — kérjétek hozzá az égi szentek segítségét is!



TAMÁS APOSTOL.

Szent Tamás apostol a tizenkettő közt 
Jézushoz szegődött, övé  lett élete.
Siratta az Urat a kereszthalálkor, 
Reménytelenségben szorongott a lelke.
Midőn hírül vette, hogy Jézus feltámadt,
Kétkedés fogta el és így szólt csüggedten:
„Csak akkor hiszem el, ha szemem is látja 
S a szegek helyére tehetem a kezem".
És íme megtörtént. Apostolainak 
Megjelent a Mester s Tamást hívja oda,
Tegye az ujjait sebei helyére 
S intelmet fűz hozzá e szavakat mondva:
,,Most hiszel, mert láttál, de akik nem látnak 
S mégis hisznek bennem, azok a boldogok .. ."  
Rólunk szól ott az Ür, akik hiszünk benne 
Anélkül, hogy látnánk s így érdemünk nagyobb. 
Szent Tamás apostol kétkedését bánva 
Százszor jóvá tette, mint a hit bajnoka,
Indiánok földjén lándzsával szúrták le, 
így lett vértanúvá, Krisztus apostola.

*  *  *

Amit hitünk tanít hittan s papok által,
Sohse kétkedj abban, bárki mást mondana.
Hogyha nem is látod, talán nem is érted: 
Gyermekdeden hidd el; Jézus intett arra!

December 22.
FLÁVIÁN JELVÉNYE.

A IV. század keresztényüldözése alatt volt magasrangú 
császári hivatalnok a nemes Flávián római ifjú. Titokban 
megkeresztelkedett és a keresztény foglyokat látogatta, segí�
tette. Amikor ez kiderült róla, a császár elfogadta és megfe�
nyegették azzal, ami a római ifjaknak a halálnál is borzasz�
tóbb volt:

— Ha nem tagadod meg hitedet, szégyenbélyeget sütünk 
arcodra!

Ám Flávián bátran felelt:
— Ha Jézusért viselem, akkor az dicsőség lesz nekem!



Erre nemesi ruháitól megfosztották, szégyenbélyeget sü�
töttek arcára. Majd így meggyalázva vitték számkivetésre, 
ahol a sok kínzásba később belehalt. A szégyenbélyegre pe�
dig élte végéig büszke volt Szent Flávián, mert az nála Krisz�
tus jelvényévé lett.

*  *  *

A mai emberek — felnőttek és gyerekek — szeretik a 
jelvényeket. Büszke, aki jelvényt tűzhet ki. Már pedig gyer�
mekek, csak arra a jelvényre lehetünk büszkék, amely igazi 
lelki érdemet hirdet. De arra is csak úgy, ha meg is van az az 
érdemünk, amit a jelvény mutat. Mert hiába tűzöl ki gár�
dista vagy más egyesületi jelvényt, ha a szívedben nincsenek 
meg azok az erények, amelyeket a Nagy Király: Jézus, igazi 
érdemeknek tart!

December 23.

VIKTÓRIA — GYŐZELEM!

Római vértanú a III. századból. Rövid élettörténete ha�
sonló ahhoz, amit már több hős, vértanú szűzről olvastatok. 
Keresztény lett és megígérte, hogy csak Jézusnak él, ezért 
nem is megy férjhez. Szülei hasztalan akarták ígéretekkel és 
fenyegetésekkel rávenni, hogy egy előkelő pogány ifjú fele�
sége legyen. Ezért a feldühödött fiatal nemes feljelentette 
Szent Viktóriát, aki sok kínzás után vértanúhalált halt.

*  *  *

Viktória — egyszer már megírtuk — győzelmet jelent. 
Szent Viktória példájára ti is úgy küzdj etek minden rossz 
hajlam, bűn, kísértés ellen, hogy győzelmet is arassatok. Erre 
csak úgy lesztek képesek, ha használjátok a kegyelem eszkö�
zeit: az imát és gyakori szent gyónást és szentáldozást.

December 24.
ÁDÁM, ÉVA ÖSSZÜLEINK.

Összüleink: Ádám, Éva a két bűnös és büntetett. —
Kevélység s engedetlenség, hogy a tiltott fáról ettek. — Tud�
juk bűnük milyen nagy volt, hisz átered mindenkire — s 
mégis megmentette őket szívük bűnbánata, hite. —� Mert hit�
tek a Megváltóban, akit megígért az Isten, — reméltek a 
bűnbocsátó irgalmas Isteni Szívben; — mert bűnt bánva a



büntető Istent tovább is szerették — irgalmat nyertek az Űr�
től s bűnüket levezekelték. —- Azért Szent Ádám, Szent Éva 
ma már ősszüleink neve — Égben ők is esdenek értünk — 
hogy megbánva minden vétkünk •— mi is eljussunk a 
Mennybe.

* * •

Íme: hit, remény, szeretet bűnbánattal a bűn felett — a 
legszörnyűbb bűn után is visszaszerzi a kegyelmetl — Hitet, 
reményt, szeretetet ápold híven a szívedben, — ha vétkezel, 
bánd meg rögtön, úgy nem hagy el a kegyelem!

December 25.
ANGYAL TESTVÉR.

„Angyal testvér" a XV. században domonkos-szerzetes 
atya volt Olaszországban. Mint kisfiú nagyon szerette a szé�
pet, már akkor feltűnt, hogy milyen szépen rajzol és fest. Já �
nos, akkor még így hívták, angyali tiszta lelkű gyermek volt 
és a dicséretekre nem lett hiú, hanem azt gondolta:

—• A legszebbeket akarom festeni, legszebb a világon 
pedig a mennyei szépség!

Amit a gyermek elhatározott, a felnőtt meg is tette. Csak 
szentképeket festett: az édes Jézust, Szűzanyát, angyalokat, 
szenteket. Ezért, amikor szerzetbe lépett az angyali képek 
fiatal festője, szerzetesi névnek az „Angelico", magyarul „An�
gyal" nevet kapta s így lett belőle Angyal-testvér. Angyal�
testvér képei híresek lettek, sok templomot ékesített festmé�
nye. A híres művész maga pedig szigorú, egyszerű, szent szer�
zetes életet élt kolostorában. Ami szép volt a lelkében, azt 
mind a jó Istennek adta, csak az ö  dicsőségére festett.

* * *

Gyermekeim, minden szépet, ami a világon van, Isten 
teremtette; Ö maga pedig a végtelen szépség. Ti is szeressé�
tek a szépet! Szeressétek a szép természetet, a szép vidéket, 
a művészet szépségeit: szép könyvekkel, képekkel, szobrok�
kal. Legyetek tiszták, rendesek, csinosak hiúság nélkül. Le�
gyen „szép" a viselkedéstek: illedelmes, kedves. Ha valamire 
tehetségetek van, azt műveljétek ki és használjátok fel Isten 
dicsőségére. Ne felejtsétek pedig: legszebb a lelki szépség! 
Legyen a lelketek mindig szép: vagyis ragyogjon a kegyelem 
állapotában. Ezt ígérjétek meg a karácsonyi Jézuskának is, 
akinek születési ünnepére esik a szépségek művészének: Szent 
Angyalnak névnapja.



ISTVÁN, ELSŐ VÉRTANÚ.

István, az első vértanú, valószínűleg az édes Jézus het�
venkét tanítványa közül volt. Amikor a tizenkét apostol hir�
detni kezdte Jézust, tanított és keresztelt, már nem volt elég 
idejük a szegényekkel is foglalkozni. Azért hét segítőtársat 
vettek maguk mellé, akiket görög szóval diákonusnak hívtak 
és azok feje volt Szent ltsván. Olyan bölcs és lelkes férfi volt, 
hogy a rábízott munkája mellett segített az igaz hit hirdeté�
sében is. Egy ilyen alkalommal az első kereszténynek üldö�
zői kihurcolták a városból és agyonkövezték. Haldokolva 
ugyanúgy imádkozott gyilkosaiért, mint az édes Jézus:

— Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cse�
lekszenek!

*  *  *

Szent István példája tanítson arra, hogy ellenségeinknek 
megbocsássunk és imádkozzunk értük. Sohse tartsatok hara�
got, béküljetek ki azokkal is, megbocsátó szívvel, akik talán 
megbántottak titeket.

December 27.
JÁNOS APOSTOL.

A tizenkét apostol közül Szent János az, akit úgy szok�
tunk nevezni: az Űr Jézus kedvenc apostola. Azon három közt 
volt, akit az üdvözítő magával vitt a Táborhegyre, amikor 
megdicsőült és az Olajfák hegyére haláltusájához. Az utolsó 
vacsorán, ahogy az evangéliumban olvassuk, Szent János Jé�
zus Szívére hajtotta fejét és neki súgta meg a Mester a titkot, 
hogy „az lesz az áruló, akinek kenyeret nyújt". Ö állt a kereszt 
alatt és ő reábízta az édes Jézus édesanyját, a Szent Szü�
zet. János apostol vette magához Szűz Máriát. Mindezekből 
látjuk, hogy kitüntetett apostol volt. Az Űr Jézus pedig csak 
azt tünteti ki, aki megérdemli! Szent János az egyetlen, aki 
sok szenvedésen, üldöztetésen ment át és mégsem halt vér�
tanú halált. Forró olajba dobták, de csodálatosan élve maradt 
és száműzetésben halt meg. Amikor már olyan öreg volt, hogy 
beszélni is alig tudott, mindig csak arra intette a híveket:

— Fiacskáim, szeressétek egymást!

* * *

Szent János három dologra tanít. 1. Vágyakozzunk mi is 
az Űr Jézus Szívére hajolni, mint ö  — ez történik a szentál�



dozásban. Tehát vágyakozzunk a gyakori szentáldozás után.
2. Szolgáljuk, szeressük nagyon a Szűzanyát, mint Szent Já �
nos tette. 3. És végül tartsuk meg az intelmet: szeressük egy�
mást. Egymáshoz tartozik mint testvér — gazdag és szegény 
— úr és szolga. Mindenki mindenkit különbség nélkül sze�
ressen!

December 28.
APRÓSZENTEK.

Betlehemi szép kisdedek, lelki szemünk őket látja;
Fejük felett dicsfény ragyog, kezükben győzelmi pálma. 
Krisztus első vértanúi, íme ez a gyermeksereg,
Jézuska ím kitüntette ezzel is a gyermekeket!
Jézuskáért haltak ők meg — keresztségük vérkeresztség — 
Míg Szűzanya és Szent József a kis Jézust megmentették. 
Herodes midőn megtudta, hogy „Nagy Király" született meg, 
Betlehemben megölette az ártatlan kisdedeket.
Azt hitte, így köztük lesz a „Nagy Király" is, kit nem ismer . . . 
Jajveszékeltek az anyák, kisdedükért megtört szívvel.
Ám kárpótlást bőven kaptak — gyermekeik elsők lettek,
A dicsőség seregében mosolyogva elől m ennek. . .

*  *  *

Betlehemi szép kisdedek, lelki szemem őket látja,
Lenéznek és mosolyognak az egész gyermekvilágra.
Azt üzenik: „kövessetek!" Lám, bármily kicsiny egy gyermek, 
Jézuskának kegyelmével, ha akarja szent is lehet!

December 29.
DÁVID, A BŰNBÁNÓ KIRÁLY.

Dávid királyról tanultatok a bibliában, az Ószövetség�
ben. Tudjátok, hogy mint kis pásztorgyerek, hogy győzte le 
az óriás Góliátot. Tudjátok, hogy király lett, sok zsoltárt, jö�
vendölést, Istent magasztaló verset írt. Népének hős és szent 
királya volt. Azt is tudjátok, hogy egyszer nagy bűnbe esett, 
de bűnbánatot tartott és megadással viselte el a bűnhődést, amit 
abban látott, hogy fia Absolon fellázadt ellene. így lett a bűn�
bánó Dávid királyból Szent Dávid, aki azt a nagy kitüntetést 
kapta az Üristentől, hogy az ö  családjából származott a Mes�
siás. Szűz Mária, Jézuska édesanyja, Dávid király család 
sarja volt. Azért is olvasunk a Szentírásban az édes Jézusról 
nem egyszer így: „Jézus, Dávid fia" — ami nem azt jelenti, 
hogy édes fia, hanem hogy sarjadéka volt.



(Ezen a napon van Becket Szent Tamás vértanú apostoli 
érsek ünnepe is. Mivel bátran szembeszállt az Egyházat sértő 
törvényekkel, a király száműzette a XII. században, majd or�
gyilkosokkal megölette.)

* * *

Láthatjuk, hogy Isten a bűnbánó bűnösnek milyen iga�
zán megbocsát. Nemcsak, hogy eltörli vétkét, de kész őt meg�
jutalmazni, kitüntetni is. Amikor gyónni mentek, legyen nagy 
bizalom a szívetekben: Jézuska nemcsak megbocsát, de olyan 
sok kegyelmet ad, hogy érdemeket szerezhettek a legnagyobb 
mennyei kitüntetésekre is. Ezért mindig örömmel menjetek 
gyónni. De viszont nektek is úgy kell megbocsátanotok. Ha 
ellenetek vétett valaki, nem elég, hogy csak a szátok mondja: 
„megbocsátok", hanem valóban felejtsétek el a bántalmat és 
legyetek ahhoz, akinek megbocsátottatok, nagyon kedvesek, 
tegyetek jót nekik szívesen.

December 30.

MELÁNIA AZ OLAJFÁK-HEGYÉN.

Az V-ik században összetákolt kis kaliba állt az Olajfák- 
hegyén, ahol egy szent nő imádkozott és vezekelt. Ez a szent 
asszony Melénia volt, gazdag, római úrnő. Amikor férjhez 
ment, nemeslelkű férjét is rábeszélte, hogy éljenek egészen 
Istennek. Palotájukból kiköltöztek az országúira egy kis házba, 
ahol imádkoztak és a szegényeknek éltek, átmenő nyo�
morult vándorokat, betegeket segítettek. De ezzel nem elége�
dett meg Szent Melánia és férje. Gyermekeik halála után, el�
adták mindenüket, vagyonukat a szegényeknek osztották ki 
és Jeruzsálembe zarándokoltak. Szent Melánia imái, buzdító 
szavai a család többi tagjait is fellelkesítették. Követte őt fér�
jén kívül öreg édesanyja és egy húga is. Amikor Melánia 
férje és anyja meghalt, a szent az Olajfák hegyén tákoltatott 
össze kis kalibát s ott élt az édes Jézus szenvedéseiről elmél�
kedve, imádkozva, vezekelve. Imádságára már életében és 
halála után is sok csodás meghallgatás történt.

* * *
Ahol az édes Jézus vérrel verejtékezett, ott imádkozott 

és vezekelt Szent Melánia. Ezt mi nem tudjuk megtenni. De 
azt megtehetjük, hogy az Űr Jézus szenvedéseire sokszor gon�
doljunk. Végezzük el a keresztúti ájtatosságot, a fájdalmas 
olvasót, gyakoroljunk önmegtagadásokat is és ezt ajánljuk 
fel az értünk szenvedő édes Jézus engesztelésére.



December 31. 
SZILVESZTER A HATÁRMESGYÉN.

Szent Szilveszter napja, mint mindenki tudja, az ó- és 
újévnek határmesgyéjén áll. •— Védszentje az óév utolsó nap�
jának, midőn hálaadó imánk az Égbe száll. — A határmes- 
gyén állt Szilveszter pápa is, IV-ik századnak az első felében, 
— akkor ért véget a keresztényüldözés, hogy az Egyház 
végre dicsőségben éljen. — így a szent pápának élte első fele 
állandó veszélyben, üldözésben telt el. -— Szinte csodálatos, 
hogy életben maradt, annyit üldözték őt a többi hívekkel. — 
Véres üldözésben bátran helyén maradt, szeretve gondozta a 
rábízott nyájat, — sokszor megízlelte már az előízét a reá is 
váró szent vértanúságnak. — És akkor váratlan nagy Kon�
stantin megtér — keresztény üldözés Rómában véget ér. — 
így Szilveszter pápa élte másik fele a győzelmes Egyház fel- 
virágozása. — Ebben a munkában vette ki a részét sikeres 
munkával a szent és bölcs pápa. — Ahogyan szenvedni s 
szentül tűrni tudott, ugyanúgy alkotott, dolgozott, épített, — 
minden körülmény közt álljuk meg helyünket, Szent Szilvesz�
ter pápa így tanított minket!

*  *  *

Év utolsó napján, gondolj arra gyermek; elmúlik az idő, 
elmúlik az élet. — Bármily kis gyermek vagy, te is meghalsz 
egyszer s szembe nézel majd az Űr ítéletének. — Hogy az íté�
leted az üdvösség legyen — minden jóban tarts ki mindvégig 
gyermekem! — Szent Szilveszter pápa példája arra int, hogy 
a földi élet változatos nagyon; — jósors, avagy balsors lehet 
az életed, minden körülmény közt a lelked kitartson. — A jó�
sors ne tegyen könnyelművé soha — ami jókat te kapsz, hasz�
náld te is jóra. — A balsors, szenvedés kétségbe ne ejtsen, — 
gondold: ,,mi sem árthat, ha az Isten velem!" — így készülj 
fel, gyermek, az egész életre — akkor örömkapu lesz a határ- 
mesgye —- amely egykor elvisz halálon át Égbe — a dicsőült 
szentek hazájába érve.

V ÉG E.



BETŰRENDES NÉVM UTATÓ .
(A nevek előtt a címben azért nincs a „szent" jelző, hogy betűszerint tekint�

hessük át a keresztneveket.)

A.

Ádám, Éva ósszüleink ....................................................................... december 24
Adél a békeangyal .......................................................................... december 16
Ágnes a fehér bárány ....................................................................... január 21
Ágota és Etelka ...................................................................................  február 5
Ágoston és édesanyja ....................................................................... augusztus 28
Aidán megfelel a királynak ..........................................................  szeptember 6
Ákos és a jószándék ....................................................................... március 31
Alajos, ifjúság példaképe ..............................................................  június 21
Albert tudománya ............................................................................... november 15
Albin köpönyege ............................................................................... március 1
Alfonz cellája ....................................................................................... október 30
Alfonz pőre ........................................................................................... augusztus 2
Amatesz püspök és rem ete ............................................................... szeptember 13
Amália és a jégeső ........................................................................... július 10
Ambrus a csillaggal ........................................................................... december 7
Angéla átváltozása ...........................................................................  január 4
Angéla és Petronella .......................................................................  május 31
Anna, Szűz Mária édesanyja ........................................................... július 26
Anna Mária fénykorongja ...............................................................  július 1
András apostol ...................................................................................  november 30
András Hubert megváltozása ........................................................... december 5
András magyar rem ete.......................................................................  július 17
András utolsó miséje .......................................................................  november 10
Angyal testvér ............................ 1.................................................... december 25
Antal, a nép k ed v en ce .......................................................................  június 13
Antal és a levélhullás .......................................................................  november 7
Antal és a zebrák ...............................................................................  január 17
Apollónia arculverése .......................................................................  február 9
Aprószentek...........................................................................................  december 28
Atanázia csillaga ...............................................................................  augusztus 14
Auguszta és a perzsa testvérpár ................................................... március 29
Aurél és Natália ...............................................................................  július 27
Aurélia (Aranka) aranya ............................................................... december 2



B.
Balázs gyógyít .................................................................................. február 3
Bálint és két gyerm ek ....................................................................... február 14
Bazilissza, kilencéves vértanú ......................................................  szeptember 3
Béla, magyarok jótevője ................................................................... április 23
Benedek jelszava ............................................................................... március 21
Bernardin jelmondata ....................................................................... május 20
Bernát és ministránsai ......................................................................  május 8
Bernadette és a Lurdi S zű z ............................................................... február 11
Bernát két édesanyja ....................................................................... augusztus 26
Berta temploma ................................................................................... július 4
Bertalan apostol .............................. ........................................... augusztus 24
Bódog (Félix) pókja ..........................................................................  január 14
Bonaventura és a követek ..............................................................  július 14
Bonifác, a tölgydöntő .......... ...........................................................  június 5
Brúnó pergamentjei ..........................................................................  október 6
Brigitta és a túlvilági hang  .......... ......................................  október 8
Boldizsár (I. Gáspárnál) .................... .............................................  január 6
Borbála, a törvény foglya ..............................................................  december 4
Berthold, a tatárjárta földön .................... ..................................... december 14

C .
Ciprus a boszorkánymester  ................................ ................ szeptember 26
Ciril és Method ................................................................................... július 7
Cecília éneke ....................................................................................... november 22

D.
Dávid a bűnbánó király ..................................................................  december 29
Dezső és V ilm o s................................................................................... május 23
Domiciusz, reumások gyógyítója .....................................................  július 5
Domonkos főfegyverei ....................................................................... augusztus 4
Domonkos és a mórok  ............................................................... december 20
Dorothea rózsái ..................................................................................  február 8
Dómján (1. Kornélnál) ......................................................................  szeptember 27
Dénes lépései ....................................................................................... október 9
Dezső két szóban .............. ............................................................... december 18
Dániel (1. Lukréciánál) ......................................................................  november 24

E .
Edit királyleány .................................... ............................................. szeptember 16
Elek a szülői ház koldusa .................. ........................................... július 6
Elek és hat társa ..............................................................................  február 11
Eleonóra királynő ..............................................................................  február 21
Emílián bedugja füleit ......................................................................  május 19
Erzsébet és Janka ..............................................................................  május 6
Erik és Félix ......................................................................................  május 18
Emma pénze ......................................................................................  április 19
Euszták és Fauszta  .................. ........................ .. szeptember 20
Eusztohicum, a gyermeki szeretet hőse ......................................  október 27
Erzsébet kérése ..................................................................................  november 14
Erzsébet csodarózsái ..........................................................................  november 19
Eulália az éjszakában .......................................... ............................ december 10



F.
Fausztinusz és Jovita .......................................................................  február 15
Ferenc öt sebe ...................................................................................  október 4
Ferenc csengetyűje ...........................................................................  december 3
Ferenc drágakövei...............................................................................  október 10
Ferenc, bűnösök jópásztora ...........................................................  június 16
Ferenc atya méze ...............................................................................  január 29
Ferenc a gyermekremete ...................................................................  április 2
Félix és Ferdinánd...............................................................................  május 30
Fintán szigorúsága...............................................................................  február 17
Franciska és az angyalgyerm ek.......................................................  március 9
Franciska vigaszt n y e r .......................................................................  augusztus 21
Fülöp és Jakab apostol ...................................................................  május 1
Fülöp kocsija .......................................................................................  augusztus 23
Fülöp vidámsága ...............................................................................  május 26
Félix (1. Eriknél) ...................................................................................  május 18
Felicitász (1. Perpetuánál)................................................................... szeptember 20
Farkas, a magvető ...............................................................................  október 31
Félix (Bódog) gyerm ekkora...............................................................  november 20
Flóra és áruló fivére ....................................................................... november 24
Flávián je lv é n y e ...................................................................................  december 22

G.
Gábriel Isten hírnöke .......................................................................  március 24
Gáspár, Menyhért, Boldizsár ...........................................................  január 6
Gellért, magyarok hittérítője ........................................................... szeptember 24
Genovéva könnyei ...........................................................................  január 3
Gerázniusz oroszlánjai .......................................................................  március 5
Gergely igazságossága .......................................................................  május 25
Gergely orgyilkosa ...........................................................................  május 9
Gergely pápa .......................................................................................  március 12
Gergely és az engedelmes hegy ................................................... november 17
Gertrud a betegápoló ....................................................................... augusztus 13
Gizella első királynőnk ...................................................................  május 7
Godrik, az állatbarát...........................................................................  május 21
Gorgon, Péter, Doroteusz ................................................................... szeptember 9
Gottfried gróf .......................................................................................  január 13
Guidó sekrestyés ............................................................................... szeptember 14
György, a sárkányölő ....................................................................... április 24
Gyula, a nyáj védője .......................................................................  április 12
Gyula vitéz ...........................................................................................  május 27
Győző (1. Incénél) ...............................................................................  július 28
Győző győz ...........................................................................................  november 2
Gál mackója .......................................................................................  október 14
Gertrud barátja ...................................................................................november 16

H .
Hedvig áldozata ...................................................................................  február 28
Hildegárd látomása ........................................................................... szeptember 17
Henrik, a fogolykiváltó ................................................................... január 31
Henrik és a hatos szám ................................................................... július 15
Henrik Isten talicskása ................................................................... január 30



Heribert bevonulása ........................................................................... március 16
Herluka három intést kap ...............................................................  április 18
Hugó és a káromkodás ................................................................... április 1
Hugó és Róbert ................................................................................... április 29
Hugó csó k ja ..........................................................................................  november 20
Hedvig két a szta la ...............................................................................  október 16
Hubertus és a szarvas ....................................................................... november 3

I.

Ida és a süketnéma ........................................................................... április 13
Ignác, Isten dicsőségének k aton ája ............................................... július 31
Illés a tüzes szekéren ....................................................................... július 20
Ince és G yőző ............................................................ .......................... július 28
Ilona és a megtalált kereszt ..........................................................  augusztus 18
Irén békeszeretete ............................................................................... június 28
Irén, magyar p üsp ök ........................................................................... március 25
Iréné és testvérei ............................................................................... április 3
István első vértanú .............................................................................december 26
István első királyunk ....................................................................... augusztus 20
István munkaszeretete ....................................................................... április 17
István (1. Márknál) ........................................................................... szeptember 7
Izabella apródjai ............................................................................... július 8
Izidor a földműves ........................................................................... május 11
Izidor a kút mellett ...........................................................................  április 4
Izidor vak sága .......................................................................................  január 16
Imre királyfink ................................................................................... november 5
Ida és a hét su g á r ............................................................................... december 11
Irén (1. Valinál) ................................................................................... december 15

J.
Janka, katonák vezére .......................................................................  június 17
Januárius és a tűzhányóhegy  ..................................................... szeptember 19
Jácint csodái ....................................................................................... augusztus 17
János, a gyónási titok áldozata ................................................... május 16
János a tanítók tanítója ................................................................... május 15
János az arany szájú ........................................................................... január 27
János apostol ....................................................................................... december 12
János az atya és pajtás ................................................................... április 26
János barát ........................................................................................... március 28
János és János ...................................................................................  március 27
János és Pál ....................................................................................... június 26
János és a beteg gyermek ..............................................................  október 25
János kalandjai ................................................................................... március 8
János kereskedő ................................................................................... július 30
János lovag ........................................................................................... február 8
János nagypénteke ........................................................................... július 12
János némasága ................................................................................... március 30
János szekere ....................................................................................... augusztus 22
János a k eresztelő ............................................................................... június 24
János érmecskéje ............................................................................... augusztus 9
Jenő és a király ............................................................................... július 13
Jolán Árpádház sarja .......................................... ........................... június 15
József a diákok atyja ......................................................................  augusztus 27



József almát ad Jézuskának ...........................................................  április 7
József védőszentünk...........................................................................  március 19
József csodás élete ...........................................................................  szeptember 18
Józsefből Barnabás ...........................................................................  június 11
Júlia bénasága .................................................................................... április . 8
Júlia rabsága ........................................................................................ május 22
Julián bosszúja .................................................................................... január 9
Julianna három kívánsága ...............................................................  május 14
Juliána és a hold ................................................................................ április 5
Julianna rózsakoszorúja ...................................................................  június 19
Jusztus és Pásztor, gyermekvértanuk ........................................... augusztus 6
Jakab (1. Fülöpnél) ........................................................................... május 1
Janka (1. Erzsébetnél) ......................................................................  május 6
Jódok menekülése ...............................................................................  december 27

K.
Kajetán kérdez ...................................................................................  augusztus 7
Kamii és a h a lá l .................................................................................  július 18
Kanut dán király ..............................................................................  január 19
Katalin és éd esan yja ...........................................................................  március 22
Katalin és a megholtak ...................................................................  szeptember 15
Katalin koronát választ ...................................................................  április 30
Katalin sebhelyei .................. ............................................................  február 13
Károly a jóságos ...............................................................................  március 2
Károly érsek példaadása ...................................................................  november 4
Károly és keresztfia ...........................................................................  szeptember 11
Kázmér „szórakozásai".......................................................................  március 4
Kelemen kitartása ...............................................................................  március 15
Klára hőstette .......................................................................................  augusztus 12
Kleofás, az Űr Jézus vendége ....................................................... szeptember 25
Klotild a kereszthordó királyné ................................................... június 3
Kolumba pihenője ...............................................................................  június 9
Konrád vadász ...................................................................................  február 19
Kornéliusz százados ...........................................................................  február 2
Krescencia feszülete ...........................................................................  április 9
Kristóf a Krisztus-hordozó ...............................................................  július 25
Krisztina a bálványzúzó gyermek ....................................................  július 24
Krisztina jele .......................................................................................  június 20
Krisztina szótartása..............................................................................  január 10
Kozma és Damján orvosok ...............................................................  szeptember 27
Kunigunda és az isten íté le t...............................................................  március 3
Kálmán, ír zarándok ...........................................................................  október 13
Kolos a kőfaragó  .............................................................................  november 8
Kelemen és a tenger cso d á ja   ............................................  november 23
Katalin és az ötven bölcs ...............................................................  november 25
Konrád és az árulkodó ...................................................................  november 26

L.
László király, a Mária-lovag ...........................................................  június 27
László magyar remete .......................................................................  február 29
Lajos a túsz ...........................................................................................  augusztus 19
Lajos király ...........................................................................................  augusztus 25
Lajos a rézbőrűek között ............................................................... október 11
Leó, a történelmi p á p a .......................................................................  június 12

Blaskó: Isten kertje. *6 ^ 4 1



Leó, az oroszlán pápa ......................................................................  április 11
Lídia dicsősége ................................................................................... augusztus 3
Lidvina betegsége ............................................................................... április 16
Lióba álma ..........................................................................................  szeptember 23
Lőrinc tüzes vasrostélyon .......................................................... .... augusztus 10
Lőrinc a törökverő ..........................................................................  július 23
Lőrinc szenvedéstűrése ..................................................................  szeptember 5
Lucián oltára  .......... ....................................................................  január 7
Lucina, az apostolok szolgálója ..................................................  június 30
Lukács, Szűzanyánk festője .................... ...................................... október 18
Lucián, Marcián és a szellemek .................................................... október 26
Lénárd bilincsei ..................................................................................  november 6
Lénárd hattyúja ..................................................................................  november 17
Lipót lemond a trón ról......................................................................  november 28
Luca ereje ......................................................................     december 13
Lázár a feltámadott ..........................................................................  december 17

M.
Magdolna bűnbánata ...................................... ...............................  július 22
Magdolna harca ................................................................................... március 29
Makrina a „kismama" ....................................................................... július 11
Marcel és Makár ............................................................................... január 2
Margit feláldozása............................................................................... január 28
Margit a drága gyöngy ..................................................................  június 10
Margit könnyei ................................................................................... február 22
Margit megbízást kap Jézustól ......................................................  október 17
Mária hallgatagsága ............................................ ............................. június 23
Mária „tanítőnéni"...............................................................................  július 16
Márk evangélista ............................................................................... április 25
Márk és a gyermek ........................................................................... július 3
Márk és a vak hiénakölyök ..........................................................  április 6
Márk, Menyhért, István kassai vértanuk ..................................  szeptember 7
Márta szorgoskodása ....................................................................... július 29
Márton k öp en yege ............................................................................... november 11
Márton vértanú pápa ....................................................................... november 12
Matild és hálátlan fiai ....................................................................... március 14
Máté apostol ....................................................................................... szeptember 21
Mátyás az Isten ajándéka ............................................................... február 24
Medárd és a kolomp ........................................................................... június 8
Mehtild és a sugarak .....................................................................  április 10
Mihály angyalvezér ................................     szeptember 29
Miklós, a gyermekek kedvence ..................................................  december 6
Miklós és a hegyomlás   ............................................................  szeptember 2
Miklós látja Jézuskát ...................................................................... szeptember 10
Menyhért (1. Gáspárnál) .................................................................. január 6
Menyhért (I. Márknál) ......................................    szeptember 7
Mór (1. Tamásnál) ............................................................................... szeptember 22
Mónika az anyák védszentje ..........................................................  május 4
Mór magyar gróf ..............................................................................  március 20
Mózes puttonya ..................................................................................  június 18
Method (1. Cirilnél)  ..............................................................  július 7
Mindenszentek ..................................................................................  november 1
Melánia az Olajfák hegyén ..........................................................  december 30
Mózes (1. Katalinnál) ..........................................................................  november 25



N.

Natália (1. Aurélnál) ...........................................................................  július 27
Natália szolgálata ...............................................................................  december 1
Negyven hős .......................................................................................  március 10
Negyvennyolc áldozat .......................................................................  június 2
Nikefórusz számkivetése ...................................................................  március 13
Norbert hálája ...................................................................................  június 6
Nyolc névtelen ...................................................................................  augusztus 1

O.

Odiló jóvátesz ...................................................................................  január 1
Olaf apostol király ...........................................................................  július 21
Oswald ú t j a ...........................................................................................  február 29
Oswald a csaták és imák hőse .............................................. .. augusztus 5
Ottó remete ...........................................................................................  március 23
Ottó szegénysége ...............................................................................  július 2
Orsolya hajói .......................................................................................  október 21
Orbán kívánsága ............................................................................... december 19
ödön vértanú király ........................................................................... november 21

P.

Pamfiliusz tanítványa s szolgája ..................................................  június 1
Paszkál a k a p u s ................................................................................... május 17
Patrik botja ........................................................................................... március 17
Paula Betlehemben ..........................................................................  január 25
Paula szakálla ................................................................................... február 20
Paulin a bilincsek közt ............ .....................................................  szeptember 1
Paulin és Ákos ..................................................................................  június 22
Pál (1. Péternél) ................................................................................... június 29
Pált holló táplálja ............................................................................... január 15
Perpetua és F elic itas........................................................................... március 6
Péter, a damjáni tudós ......................................................................  február 23
Péter, a hálás s z í v ............................................................................... augusztus 8
Péter és katekizmusa ....................................................................... április 27
Péter és a négerek ........................................................................... szeptember 8
Péter és Pál ap osto lok ....................................................................... június 29
Péter foglyokat szabadít ................................................................... február 1
Péter megbokrosodott l o v a ............................................................... április 15
Péter dicső halála ............................................................................... október 19
Péter, a jó atya ...................................................................................  december 9
Piroska és özséb ...............................................................................  január 18
Pius, a szentolvasós pápa ..............................................................  május 5
Polikárp búcsúszavai ....................................................................... január 26
Pongrácz, a vértanú gyerm ek ..........................................................  május 12
Piacidus csodaforrása ....................................................................... október 5
Placifikusz hét próbája ................................................................... október 7

Q-
Quiriniusz, magyar föld vértanúja ............................................... június 4



R.
Rajmund a ten geren ............................................................................  január 23
Rajmund, Szűz Mária gyermeke ...................................................  augusztus 31
Rókus, betegek g yógy ító ja ...............................................................  augusztus lfr
Romuáld gyermeki áldozata ...........................................................  február 7
Róbert a tűzgolyó ...............................................................................  június 7
Róbert fén yk ép e...................................................................................  május 13
Róza a természet leánya .............................................- .................... augusztus 30
Rozália, a leányrem ete....................................................................... szeptember 4
Róbert (1. Hugónál) ...........................................................................  április 29
Rémig és K ároly ...................................................................................  október 1
Rafael arkangyal ...............................................................................  október 24
Román és egy négyéves vértanú ................................................... november 18
Romazik ezüst tálcája .......................................................................  december 8

S.

Sándor a kínpadon ...........................................................................  március 18
Sándor és pajtása ...............................................................................  április 22
Sándor püspök harca .......................................................................  február 26
Sebestyén a te s tő r ...............................................................................  január 20
Simon az agg vértanú .......................................................................  február 18
Simon az o sz lo p o s....................................................... ........................  január 5
Simon és száz társa ...........................................................................  április 21
Skolasztika zivatara ...........................................................................  február 10
Stefána és a körmenet .......................................................................  október 23
Simon és Júdás apostolok ...............................................................  október 28

Sz.

Szabina és rabszolganője...................................................................  augusztus 29
Szeverin fegyvere ...............................................................................  január 8
Szilárd az álruhás k ir á ly ...................................................................  március 11
Szolongia futása ........................................................... ....................  május 10
Szalome hűsége ...................................................................................  október 22
Szaniszló csodás áldozása ............................................................... november 13
Szilveszter a határmesgyén ........................................................... december 31

T.

Tamás az „angyali tudós" ...............................................................  március 7
Tamás és M ó r ....................................................................................... szeptember 22
Tarárius a szentképek megvédője ............................................... február 25
Tarziciusz, az Oltáriszentség gyermekhőse ............................... augusztus 15
Teodóra és Valéria ........................................................................... április 28
Teodózius jelmondata .......................................................................  január 11
Tibor és Zsuzsanna ........................................................................... augusztus 11
Tibor virágai .......................................................................................  április 14
Timót hű tanítvány ...........................................................................  január 24
Tóbiás és fia ....................................................................................... szeptember 12
Tamás apostol ................................................................................... december 21
Tamás három korszaka ...................................................................  október 2
Tamás (1. Aprószenteknél) ............................................................... december 28
Terézke rózsaesője .............. ...........................................................  október 3



Terézia a tudósnő ................................................................................ október 15
Teofil tudománya ................................................................................ október 29
Tivadar hőstette .................................................................................... november 9

U.
Ultik  (lásd Amália napján) ...............................................................  július 10

V.
Vazul az égő gyertya .......................................................................  június 14
Vazul és a m ajom ...............................................................................  március 26
Vencel a gyermekfejedelem ........................................................... szeptember 28
Veronika három betűje ...................................................................  január 12
Veronika kendője ...............................................................................  február 4
Veronika lakása ...........................................................  .....................július 9
Vilmos a fejedelmi szakács ........................................................... május 28
Vilmos a gyermfek zarándok ........................................................... június 25
Vince a jószívű pásztor ...................................................................  július 19
Vince fénysugara ............................................................................... január 22
Vilmos (1. Dezsőnél) ...........................................................................  május 23
Vendel pásztor királyfi ...................................................................  október 20
Valér a hajléktalan ...........................................................................  december 15
Viktória g yőze lm e...............................................................................  december 23

W.
Wartburga olaja ...............................................................................  február 16
Waléria (1. Teodóránál) ................................................................... április 28
Wilfrid az igazi hazafi . . . .................... ........................................  október 12

Z.
Zita, a kis cseléd ...............................................................................  április 20

Zs.
Zsigmond nemes bosszúja ...............................................................  május 2
Zsófia a bölcsesség le á n y a ...............................................................  szeptember 30
Zsófia, Jézus Szíve leánya ...............................................................  május 24
Zsuzsanna (1. Tibornál!) .......................................................................  augusztus 11





További elérhető kiadványaink:

• Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa (1929)

• Franz Spirago: Példatár (1927)

• Római Katolikus Katekizmus (1890)

• Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes könyve (1928)

• Goffine Lénárt: Módszer a lélekben történő szentmisehallga-
tásra

• Túrmezei Ferenc: Jöjj Szentlélek Úristen! (1940)

• Blaskó Mária: Jaj de szép! (1929)

• Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

• Dr. Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság (1935)

• Dr. Tóth Tihamér: Dohányzol? (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: Ne igyál! (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A művelt ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A jellemes ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A vallásos ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú (1936)

• Finn Ferenc SJ: Tom Playfair (1928)

• Finn Ferenc SJ: Wynn Percy (1941)

• Finn Ferenc SJ: Harry Dee (1942)

• Liguori Szent Alfonz: Az üdvösség útja (1896)

• Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

• Egger Ágoston: A keresztény anya (1904)

• IX. Piusz pápa „Quanta cura” kezdetű körlevele (1864. decem-
ber 8.)

• XIII. Leó pápa „Libertas præstantissimum donum” kezdetű
körlevele (1888. június 20.)

• XIII. Leó pápa „Satis cognitum” kezdetű körlevele (1896. jú-
nius 29.)
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• X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája
(1907. szeptember 8.)

• XI. Piusz pápa „Mortalium animos” kezdetű apostoli körleve-
le (1928. január 6.)

• XI. Piusz pápa „Divini illius magistri” kezdetű apostoli körle-
vele (1929. december 31.)

• XI. Piusz pápa „Vigilanti cura” kezdetű apostoli körlevele
(1936. június 29.)

• XII. Piusz pápa „Humani generis” kezdetű apostoli körlevele
(1950. augusztus 12.)

• Anthony Cekada: Új mise vagy hagyományos mise?

• Donald J. Sanborn: Tájkép zsinat után

• Donald J. Sanborn: A vallások átalakítása

• Donald J. Sanborn: Ellenállás és fogyatkozhatatlanság –
avagy Hol az Egyház?

• Alfredo Ottaviani bíboros · Antonio Bacci bíboros · Római
teológusok egy csoportja: Az Ottaviani Intervenció

• Anthony Cekada: Hagyományhű katolikusok, tévedhetetlen-
ség és a pápa

• Donald J. Sanborn: Miért nincs helye katolikusoknak a No-
vus Ordóban?
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Előkészületben:

• Finn Ferenc SJ: Lightfoot Kolozs (1942)

• Finn Ferenc SJ: Fülöp (1932)

• Finn Ferenc SJ: Merton Ada (1899)

• Anthony Cekada: Mi a baj a modern mise imádságaival?

... és sok egyéb is.
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