
emberibe. Három világrész reng léptei alatt. 
És ujjong áldásán. Látom. Ez epifánia 
volt 1 

Az Isten Fia nem mese. Ö egyszer valóság 
volt. És ma? Mit hagyott Ő nekünk? Hol 
van az Űr? Tudom, minden helyzetben, 
a világ akármelyik struktúrájában kínlódó, 
elkeseredett, csalódott emberek mindig lesz-
nek. Ezt a tragikumot magunkban hordjuk. 
De egyesek ostoba tudatlansága elviselhe-
tetlen. Hol van az Űr? Hát nem látjátok e 
szürke arcokat? Nyomorgó özvegyeket? Be-
esett szemű gyermekeket? Minden réteg 
megkövesedett proletárjait? Munka nélkül. 
Kínlódva. A remény leghalványabb sugara 
nélkül. , 

(Nemetbői ford. : Pálos Ernő.) 

Pálos konfráterek 
Irta: Kisbán Emil dr. 

Nagy kitüntetés világi ember, számára, 
ha a Pálosrend konfráterévé avatja. 

Bár a szó ősi értelmében «testvér-tagja» 
lesz — világi létére is — a Rendnek, szabá-
lyai mégsem kötelezik és semmiféle meg-
terhelést nem jelentenek számára, csak azt, 
hogy kiváló érdemei jutalmául az egész 
Pálosrend imáinak és j ócselekedeteinek, ér-
demeinek és kegyelmeinek részesévé teszi őt. 

Különbözik tehát a jámbor egyesületek-
től, de még a harmadrendektől is abban, 
hogy semmiféle előírások, különleges imák, 
böjtök nem kötelezik a pálos konfráteíeket 
és mégis a Rendnek testvérei és tagjai 
lehetnek. 

Egyéb összehasonlításokat és vonatkozá-
sokat (pl. az új kánonjogi Kódex előírásait 
a konfraternitásokra és szerepüket az Egy-
ház történelmében) most félretéve —a hely-
szűke miatt, — nyomban rátérünk kialaku-
lásának és gyakorlatának ismertetésére. 

A főleg kolostor-alapításokat is támogató 
birtok-adományozó királyok, főurak, főpa-
pok és nemesek iránt hálája kifejezésére 
törekvő Rend kebelében valószínűleg még 
a XIV. század első felében, a Rend legna-
gyobb elterjedésének korában, kialakulha-

tot t a konfraternitás eszméje, vagy legalább 
is létesítésének vágya. Aki a Rend életét 
ebben a században ismeri, az tudhatja, hogy 
ekkor kezd kiemelkedni a világi emberektől 
való elzárkózottságából. Apró remete-kolos-
toraikban hatalmas lánggal égett a Mecsek 
és a Pilis ősi erdőségeiben lángralobbant 
zsarátnok, az Istenszeretésnek szent tüze, 
amely a tökéletesség utáni vágytól hevülő 
léleknek eleinte az ön, később a mások meg-
szentelésére irányuló törekvésében nyilvá-
nult meg s hozta létre kolostoraik és templo-
maik egész tömegét, Özséb magvetésének 
csodálatos eredményét. A Rend fejlődésé-r 
nek eme korszakában a pálos szellem el-
zárkózottságát és teljesen kontemplativ jel-
legét tekintve a konfraternitás gondolata 
tehát már megcsendülhetett, de még nem 
valósulhatott meg olyan formában, ami-
lyenben az más rendeknél, vagy a világi 
egyházaknál már megvolt. A konfraternitás 
vágya mindenesetre élhetett márs bennük, 
hogy jótevőik iránti hálájukat kifejezzék. 
S mivel földi javakat nem adhattak, a ka-
pott földieket égiekkel viszonozták. Része-
seivé tették őket mindazoknak a lelki kin-
cseknek, amelyeket a Rend tagjai istenes 
életükkel maguknak szereztek. A konfrater-
nitás fogalma alatt ezek szerint a pálosok 
mindenkor a hála jeléül adott rendi tisztelet-
beli tagságot értették. Ez igen nagy meg-
tiszteltetésszámba ment és csakis a Rend-
nek nyújtott komolyabb szolgáltatás, külö-
nös érdem elismerése jeléül adhatta, ha 
szabad így neveznem, ezt a kitüntetést a 
Rend Feje. 

A konfraternitás intézményének első írá-
sos nyoma Eggerer Annalesében van. Ö em-
líti, hogy Tristianus rendfőnök kívánságára 
az 1363. évi Káptalan a Rend elhalt jótevői 
és konfráterei iránt lelkük üdvéért mondott 
imákkal fejezze ki háláját.1 Az ekkor hozott 
rendelkezés a klerikust a teljes zsoltáros-

1 Eggerernek ama megkülönböztetése, hogy 
külön említi a konfrátereket és a jótevőket, arra 
enged következtetni, hogy nem minden jótevő 
volt konfráter, de valószínűleg minden konfráter 
a Rend jótevője volt. A rendi hála kifejezése 
Tristianus korában azonban még egyenlő volt 
mindkét kategóriával szemben. 
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könyv, a konverzust 150 Miatyánk és Üd-
vözlégy elmondására kötelezi.1 

A XV. század első felében a rendi konfra-
ternitás már minden bizonnyal virágzott. 
Hadnagy Bálint (1511) följegyzése szerint, 
kinek nyomán Eggerer András (1663), Orosz 
Ferenc (1754) és Szluha György Demeter 
(1804) is írt, 1422-ben a ,Rend egyik konfrá-
terével, Soklyósi László castellanusszal cso-
dás eset történt. Figyelemre méltó, hogy 
milyen természetes magától értetődéssel szól-
nak i t t följegyzéseink arról, hogy a nevezett 
kapitány «azokra a sok jókra nézve, mellye-
ket Első Remete Szent Pálnak szerzetes 
fiaival tet t , a Szerzet Confrateri közé méltán 
bevéttetett s minden érdemekben, jóságos 
tselekedetekben, szent gyakorlásokban, 
imádságokban etc. részessé té te t te te t t lé-
gyen.»2 A Soklyósiak a baj esi monostor jó-
tevői és adományozói voltak. Ez a monostor 
igen sokat köszönhetett hát nekik. A «súlyos 
nyavalyában» elhalt castellanust azért csa-
ládja és a Rend is a monostor templomának 
kriptájába akarta temettetni. Az Évkönyvek 
egybehangzó leírása szerint Remete Szent 
Pál és fiainak buz^ó könyörgésére a gyász-
szertartásra egybegyűlt nagy tömeg szeme-
láttára a halott életre kelt, hogy bűneiért, 
mielőtt az utolsó pihenőre térne, elegendő-
kép vezekelhessen. Ilyen és hasonló csodák 
miatt Remete Szent Pált Magyarország 
Patrónusai közé iktat ták (január 10.). Ezek 
szerint tehát Soklyósi László a Rend első, 
névről ismert, konfrátere. 

Ugyancsak Eggerer idéz egy félszázaddal 
később kiállított első konfráteri oklevelet is. 
Az 1472-es év tárgyalásánál említi, hogy 
ez a Rendre nézve azért nevezetes, mert 
ebben az évben vették fel az eigész lengyel 
királyi családot a Rend konfraternitásába. 
A rendi Évkönyvekben, főleg Gyöngyösi 
Krónikájában hiába keressük a konfráter 
megjelölést, pedig sűrűn találunk hálálkodó 
kitételeket a Rend jótevőinek adományo-
zásaiért. A konfraternitás teljesen kialakult 
fogalma csak ebben a'z Eggerer által idézett 
krakói oklevélben található meg először, 

1 Eggerer i. m. pag. 138. 
2 Orosz Ferenc : Egyedülvalóságnak ékessége... 

Nagyszombat, 1754. 

de ez igazolja is egyben, hogy Mátyás király 
korában a konfraternitás a lengyel tar to-
mányban már tökéletes formájában meg-
volt. Jakab lengyel tar tományfőnök által a 
Rend nevében 1472 augusztus 12-én Krakó-
ban kiállított oklevél hibátlan formájából, 
kifejezésbeli készségéből, tar ta lmából és a 
szövegezés gyakorlottságából következtetve 
feltehető, hogy ha Szent Kázmért t a r t j a is a 
rendi köztudat a Rend első konfráterének 
Lengyelországban, feltételesen arra is gon-
dolhatunk, hogy előtte már mások is lehet-
tek a Rend konfráterei. Az idézett oklevél 
egyébként a következőkép hangzik : 

«Kázmér Urnák, Felséges Fejedelmünknek, 
Isten kegyelméből Lengyelország Királyának, 
Litvánia Nagyhercegének, Orosz- és Porosz-
Ország Urának és Örökösének s a Felséges 
László Fejedelem Urnák, Isten ugyanazon ke-
gyelméből Csehország Királyának,' Morvaország 
stb. őrgrófjának, a Felséges Erzsébet Asszony-
nak, Isten kegyelméből Lengyel-Ország Király-
nőjének és Ausztria Hercegnőjének, ugyanazon 
Kázmér Király Ur Hitvesének és a Fenséges 
Kázmér, Albert, Sándor, Zsigmond és Frigyes 
Herceguraknak, a Király és Királyné fiainak, 
továbbá leányainak, Hedvig és Zsófia Erzsébet-
nek üdvösséget (kíván) mindannyiunk Üdvözítő-
jétől Első Remete Szént Pál Rendén lévő Fráter 
Jakab, az isteni Ágoston püspök és jeles egyház-
doktor Regulájára fogadalmat tett, Lengyel-
országban és Szilézia részeiben élő Testvérek 
tartományfőnöke és Casimiriában (Krakóban) 
Szent Szaniszló sziklai monostorának perjele. 

Felségtek dicséretes áhítatát és égi kívánsá-
gát, melyet a Mindenható Isten tisztelete és 
Első Remete Szent Pál, nemes Atyánk dicsősé-
ges érdemei miatt, irántunk és a mi szent Ren-
dünk iránt nyilvánítva hálásan fogadunk s nem 
alaptalanul reméljük, hogy Krisztus is fogadja 
s ezt viszonozni óhajtva: Kegyelmességteket 
Rendünk Konfraternitásába beiktatjuk ebben 
az életben s a halálban szintén minden misénk-
ben, imánkban, ájtatosságunkban, zsolozsmázá-
sunkban, virrasztásunkban, bőjtölésünkben, fe-
gyelemtartásunkban és munkánkban íme öröm-
mel részesítjük, úgyszintén jócselekedeteinkben, 
melyeket mostan és a jövőben, bárhol élő minden-
egyes Testvérünk által művelni méltóztatik 
a mi Üdvözítőnk kegyelme, amennyiben ő akarja 
és amennyiben Felségtek érdemszerző jámbor-
sága eléri, hogy ezen és egyéb áhítatos gyakor-
latok által a jelen életben kegyelmet, a jövendő-
ben pedig dicsőséget legyen méltó szerezni a mi 
Urunk segítségével. 

Kelt, Krakóban, 1472. augusztus 12-én. 
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Ebből az oklevélből kitűnik, hogy a 
Renddel szemben érdemet szerzett világi 
egyének a konfraternitásba való felvétel 
által a rendi közösségbe tartoznak és a Rend 
minden lelki javában részesülnek. A fenti 
oklevél szerint tehát 1472-ben az egész 
lengyel királyi családot érte ez a nagy 
kitüntetés, közöttük III. Nagy Kázmér 
lengyel király fiát, Kázmér herceget is. A tör-
ténelem tanúsága szerint a Jagellók kétség-
kívül igen vallásosak voltak s családjuk 
több szentet is adott az Egyháznak. 

Az igazságosságáról híres III. Nagy Káz-
mér lengyel királynak és Albert magyar 
király leányának, Erzsébetnek házasságá-
ból1 született Krakóban, 1458 október 5.-én 
a Rend oklevélileg kimutatható első kon-
frátere, a hitvalló Szent Kázmér lengyel 
herceg. Testvére volt a szerencsétlen ki-
menetelű várnai csatában elesett Ulászló 
magyar királynak (f 1516).2 Mátyás ural-
kodása alatt a zrednai Vitéz János érsek 
vezetésével Kázmér pártjára állt elégedet-
lenkedő magyar rendek kikiáltás útján akar-
ták is érvényesíteni Kázmér magyar trón-
igényét (1471), de törekvésüket siker nem 
koronázta. Királyi atyja parancsára a len-
gyel sereg élén egészen Hatvanig jutott el, 
ahonnan a jobban megerősített s biztonsá-
gosabb Nyitra várába zárkózott be, majd 
be sem várva a fejleményeket, vezérével, 
Janseniussal 4000 embert hátrahagyva haza-
ment. Mátyás király 16.000 emberrel vonult 
a zendülő magyar urak és Kázmér ellen, 
ütközetre azonban nem került sor. Tile-
mannus Schlectusnak, IV. Sixtus pápa nun-
ciusának közbenjárására sikerült kiegyeznie 
a zendülő magyar urakkal s így Kázmér 
trónigényének kielégítése nélkül seregével 

ét 

1 1453-ban Boroszlóban a fejedelmi házasság-
kötéskor a szertartást Sbigneus gneseni bíboros-
érsek végezte. Jelen volt Dlugosz János kanonok, 
híres lengyel történetíró és mint pápai követ 
Kapisztránói Szent János, aki ez alkalommal 
fényes szónoki sikert aratott. 

2 Kázmérnak öt fiú- és hét leánytestvére volt; 
ezek : Ulászló (szül. 1456), Hedvig (1457), Kázmér 
(1458), János Albert (1460), Sándor (1463), 
Zsófia (1464), Erzsébet (1465), Zsigmond (1467), 
Frigyes (1468), Erzsébet (1472), Anna (1476), 
Borbála (1478), Erzsébet. 
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visszavonult hazájába s háromhónapos ve-
zeklést tar tot t azért, hogy földi hatalom 
megszerzésére s nem lelke istenes világának 
ápolására törekedett. 

A Gondviselés a vallásos érzés miszticiz-
musába menekülő szentéletű s különösen az 
önként fogadott szüzesség erényében tün-
döklő aszketikus fejedelmi sarj életét a 
lengyel ifjúság példaképévé, Lengyelország 
és Litvánia patrónusává avatta. Életében 
és jellemében - sok rokon vonást találunk 
Szent Imre hercegünkével. Miként ezt a 
nagytudományú és szentéletű Gellért, úgy 
őt is egy nagyműveltségű, buzgóéletű páp, 
Dlugosz János1 krakói kanonok, a híres 
lengyel történettudós, diplomata és szónok 
nevelte. Mértékletes életű, alázatos és egy-
szerű szívű, mindenkihez közvetlen és jóté-
konykodni szerető lélek volt, kortársai a 
szegények atyjának nevezték. Számos len-
gyel templomot és kolostort támogatott 
anyagiakkal s mikor a szent célhoz mérten 
nem állt kellő anyagi eszköz rendelkezésére, 
királyi atyját bírta rá a jótékonykodásra. 
A katolikus hit terjesztésén s a rutének 
egyház-szakadásának megszüntetésén is lel-
kesen fáradozott. 

Az udvar zajos mulatságait messze ke-
rülte, e helyett inkább szigorú szerzetesek, 
különösen a krakói pálosok körében szere-
tet t tartózkodni. Nevelőjét is ide fűzték a 
szent barátság szálai. A kolostor csöndje 
és a jámbor és tudós szerzetesek istenes 
élete igaz boldogsággal töltötte el őt. Lelke 
a transzcendens világ szépségeinek szemlé-
letében merült el s gyakori virrasztással és" 
böjttel készült az égi dicsőség koronájának 
elnyerésére. Élete végén vagy egy évtizedig 
ciliciumot, szeges övet viselt, a keresztény 
középkor szentéletű szerzeteseinek ezt a 
kedvelt önsanyargató eszközét, de máskép 
is, főleg virrasztással, sanyargatta testét. 
Gyakran hagyta el éjnek idején fényes 
királyi palotabéli egyszerű hálókamráját s 
a szomszédos Mária-templom oltárának fe-
születe elé sietett, hogy hosszasan imádkoz-
hasson. Midőn pedig egy izben a templom 
aj ta já t zárva találta, elragadtatásában az 

1 Eggerer i. m. pag. 234. 
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aitó előtt imádkozott. Ilyenkor még a test-
őrök is csendben elvonultak s magara 
hagyták Istenével a nép szerint is szent 
herceget. Krisztus kínszenvedesen e lme-
kedve gyakran esett extázisba, akarcsak 
árpádházi Margitunk, vagy Imre hercegünk. 
De buzgó Máriatisztelő is volt. Lelke fel-
ragyogott, mikor a Szűzanya dicsőségéről 
és elkomorult, mikor a fájdalmas Szűz-
anyáról elmélkedett. Az ő dicsőségét nem 
szűnt meg magasztalni s , érzelmeit gyö-
nyörű költeményekben kifejezésre ju t ta tni . 1 

Ezek közül egyik 60 versszakos költeménye, 
az «Omni die dic Mariae mea Laudes anima» 
kezdetű, sírja felnyitásakor került elő. Ezt a 
gyönyörű himnuszt Magyarországon is nagy 
szeretettel éneklik a hívek. így kezdődik : 

«Mondj naponként és óránként 
Lelkem dicséreteket, 
Máriának, Szűzanyának, 
Szentelj vig ünnepeket. 
Gondolkodjál s álmélkodjál 
Az ő méltóságáról, 
Tisztelettel, szeretettel 
Szólj az Isten Anyjáról.» 

Kázmér herceg igen nagy volt az önmeg-
tagadásban. Finom ruhája alat t testét sértő 
durva darócot hordott, földön aludt, szigorú 
böjtöt tar tot t . Midőn László testvére cseh 
király lett, ő volt a lengyel trón várományosa 
s az egész Ország reménysége. Nevelője 
Dlugosz és orvosai gyakran figyelmeztették, 
hogy hagyjon fel túlzott vezeklésével s 
kímélje egészségét az ország érdekében. 
Orvosainak véleménye szerint, ha felhagy 
a vezekléssel s megszegi tisztasági fogadal-
mát, életben maradt volna. De Kázmér 
herceg fiatalon, 24 éves korában, a nagy 
szentek életéhez méltóan nagy lelki felké-
szültséggel, nem félve, hanem örömmel halt 
meg. Sok türelmet kívánó betegsége után 
1483 március 4.-én húnyta le örök álomra 
szemét. Utolsó szavaival lelkét Krisztusnak 

1 Egyik életírója, Skarga Péter említi, hogy 
több, Máriát dicsőítő költeményt í r t : «Rhythmos 
et carmina eius honori conscripsit, et sapienti 
illa et coelesti philosophia cor suum oblectabat» 
(Bollandus pag. 343). 

ajánlot ta . Tetemét Vilnó mellett a grodnói 
Szent Szaniszló templomban temették el. 

A lengyel nemzet, ha nagy ba jba jutot t , 
gyakran kérte aZ ő közbenjárását . Ez tör-
tént 1518-ban is, amikor Zsigmond lengyel 
király egész seregével az oroszok kelepcéjébe 
került. A legenda szerint Kázmér herceg 
hófehér ruhában állt ekkor a lengyel hadak 
élére s kivezette őket a teljes megsemmisü-
léssel fenyegető bajból. X I . Leó pápa 
1529-ben a szentek sorába ik ta t t a életíróinak 
Zachariás Ferrerius gardiai püspök és Swie-
ciski Gergely vilnai kanonok írásai alapján.1 

Halálának évfordulóját az Egyház meg-
ünnepli. 1602-ben officiumot és misét enge-
délyezett neki VI I I . Kelemen pápa Lengyel-
országban. Mikor 1604-ben sír ját felnyitot-
ták, életszentsége jeléül teste és ruházata 
teljesen ép volt s a levegőben édes illatot 
éreztek, akárcsak Szent Is tván királyunk 
sírjának felnyitásakor Székesfehérvárott. 
A kegyeletes aktusnál megjelent püspökök 
és a papság megilletődött lélekkel emelték 
fel ekkor testét és vi t ték fényes és áhí ta tos 
körmenetben a külön számára építet t és 
neki ajánlott , díszes, márványból épül t 
kápolnába.2 I I I . Zsigmond lengyel király 
kívánságára VII I . Kelemen elrendelte, hogy , 
ünnepét nagyobb szertartással ünnepeljék 
meg. 1636 aug. 14.-én pedig testvérének, 
Anna főhercegnőnek hamvaival együt t a 
király által emelt pompás új kápolnába 
vit ték át. Síriratát a már említett Zacharias 
Ferrerius ír ta : 

«Regia progenies iacet hic Casimirus acuto 
Stemmate et excelso virtutum stemmate clarus. 

1 Vita S. Casimiri auctore Zacharia Ferrerio 
Ep. Gardiensi, Nuntio Apostolico négy fékezetben 
mondja el Szent Kázmér történetét. A vére kap-
csolatos csodákat öt fejezetben meséli el Miracula 
S. Casimiri auctore Gregorio Sueicicio. 

2 V. ö. : Dedek Crescens Lajos : Szentek élete 
I. köt. és Schütz etc. Szentek élete i I. köt. és 
Acta Sanctorum Mártii a Joanne Bollando S. J-
colligi feliciter coepta, a Godefrido Henschenio 
et Daniele Papebrochio eiusdem S. J. aucta 
digesta et illustrata. Tom. I. Antverpiae apud 
Jacobum Meursium. Anno 1668. Ebben a kötet-
ben van De S. Casimiro Poloniae regis filio, in 
regem Hungáriáé electo commentarius historicus 
praevius. Pag. 337—357. 
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Ille Deo, spretis opibus rebusque caducis, 
Se dedit et gaudet semper viclurus Olympo. 
Cessit ab humanis in primo flore iuventae. 
Quisquis ab adversa premitur valetudine, 

mox ut 
Vota dedit tumulo, morbo sanatur ab omni.»1 

Tisztelete rohamosan terjedt, főleg Len-
gyelországban és Belgiumban, de nálunk 
Magyarországon is. Egész sereg kongre-
gációnak volt patrónusa. Benne a lengyel 
nép2 a tisztaság patrónusát, a török és orosz 
ellenség és a pestises járvány ellen hatha-
tósan segítő pártfogót tisztelte mindenkor. 

A lengyel királyi ház III. Nagy Kázmér 
kora óta mindig az ősök példáján hevülve 
a Rend jótevői és egyben konfráterei voltak. 

(Folyt, köv.) 

1 Vita S. Casimiri auctore Zacharia Ferrerio 
etc. V. ö. : Bollandus i. m. pag. 344. 

2 Vilnában, Kaunasban, Rozanaban, a Düna 
mellett azon a helyen, ahol az oroszok ellen meg-
segítette a lengyeleket, neki dedikált templomok 
voltak. 

Pálos krónika 
A Pálosok Sziklatemplomának Csensztochovai 

Kápolnájában márványbavésve ragyognak ezek 
a szavak, hogy a Szűzanyának csodát kell tennie 
és kardcsapás nélkül visszaszereznie az elvesz-
tet t határokat. Sokan, akik ezt olvasták, moso-
lyogtak, annyira naivnak látszott előttük ez a 
jámbor kérés. És ime a csoda Szent István évé-
ben valóra'vált. Halottak napjának estelén pir-
kadott a magyar föltámadásnak. És Szent Imre 
ünnepén lépték át a magyar csapatok a hazug 
trianoni határokat először. Ami azután Komá-
romtól Kassáig történt, az olyan volt, mint 
valami csodálatos szép álom. A boldogságtól 
sírtunk és nem bántuk könnyeinket. Micsoda 
förgeteges erővel zúgott fel ama napokban a 
magyar himnusz I Hogy ledőltek magyar és 
magyar között az elválasztó falak 1 Mennyire 
egyek tudtunk lenni az örömben ! Mert egyek 
voltunk a szenvedésben is . . . Valóban csak mély 
hálával adózhatunk Isten szerető Gondviselésé-
nek, Ki mindezt megengedte érnünk ! 

Azt sem lehet a véletlenre fogni, hogy V. M. 
alezredes ép az nap állított be egészségesen és 
váratlanul, melyen aggódó felesége befejezte 
kilencedét a Pálosok Sziklatemplomának Nagy-
asszonyához. 

Lengyelország feltámadásának huszadik év-
fordulóját nov. 11-én nagy ünnepélyességgel ülte 
meg Pécsett a lengyel-magyar Diákszövetség 
Báthory István-köre, melynek méltó befejezése-
kép a közös lengyel-magyar határt követelő lel-
kes ifjúság Dambrovszky Imre egyetemi tanár 
vezetésével a pécsi pálos templomba vonult, hol 
a lengyel származású P. Zembrzuski Mihály 
perjel magyar nyelvű beszédjében hangsúlyozta, 
hogy ez a nap nemcsak a lengyel, hanem a ma-
gyar igazság győzelmét is hirdeti: a trianoni 
felhő-kárpitot ugyanis ezen a napon törte át 
Kassán az igazság legyőzhetetlen ereje. A két 
nemzetet a közösen viselt szenvedések marti-
riuma s az isteni igazságba vetett hit és hála for-
rasztja elválaszthatatlanul egységbe. Bíznunk 
kell Isten további segítségében és áldásában. 

A Pálosrend élő jótevőiért november 22-én 
volt ünnepélyes szentmise a Sziklatemplomban, 
míg a meghalt jótevőkért november 24-én. Eze-
ket a szentmiséket a Rend Konstituciói minden 
évben előírják minden kolostorban, hogy ezzel 
is leróják a pálosok hálájukat jótevőik iránt, 
azon kívül, hogy mindennap megemlékeznek 
róluk ipáikban. 

Adventben a Rorate-misék hétköznap 6 óra-
kor, vasárnap 7 órakor lesznek a Pálosok Nagy-
asszonyának Sziklatemplomában. 

A lourdesi Szűz megjelenésének ünnepén, 
február 11-én fél 8-kor ünnepélyes szentmisét 
mondanak a budapesti Sziklatemplomban, este 
fél 7-kor pedig szentbeszéd és litánia lesz. 

B. Özséb a magyar Pálosrend első Provinciá-
lis Perjelének (f 1270 január 20.) napján január 
20-án imádkozzunk az ő szenttéavatásáért! 

Virág Benedek, pálos költö zés történetíró 
(1754—T830)l;xhumált hamvait nagy ünnepé-
lyességgel kísérte át a Főváros kegyelete a tabáni 
templomból a pálosok Sziklatemplomába ez év 
október hó 8-án, Magyarok Nagyasszonyának 
ünnepén. A koporsót négy pálos testvér vitte a 
vállán. Sírját elborították az irodalmi társaságok 
koszorúi. A szertartáson részt vett P. Izdebski 
Kelemen, krakói perjel is a Pálosrend gyöngél-
kedő Generális Perjelének képviseletében, ki 
erre az alkalomra —f a cseh határzár miatt — 
repülőgépen jött Budapestre. A szertartást Uz-
dóczy Zadravetz István ny. tábori püspök ve-
zette, ki megrázó erejű beszédben idézte Virág 
Benedek, «a szent öreg», «a magyar Horatius» 
szellemét, ki szegénységében és tisztaságában 
örökre a magyar sorsot példázza, Isten és a Haza 
szeretetét, a pálosoknak ezt a két nagy erényét, 
Rendje véste kitörölhetetlenül a szívébe, most 
boldogan térhet örök nyugalomra övéi közelében. 

P. Besnyő Gyula, pálos perjel, magyarul, és 
lengyelül beszélt azon a hatalmas tömeggyűlé-
sen a Pálffy-téri Bem apó szobra előtt október 
20-án, melyen kétszázezer ember követelte viha-
rosan a közös magyar-lengyel határt s Felvidék 

CL fefiér barát -15 


