
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 
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visszacsatolását. A számos gratuláció közül csak 
egyet ragadunk ki : «Október 6-án, a hideg 
esőben ott állottam Virág Benedek költözni 
készülő sírjánál. Szívből örültem Virág Benedek 
megújuló dicsőségének. De ugyanakkor fájó 
szívvel elmélkedtem azon, hogy az Ányosok, 
Virágok, Verseghyek, de különösen a Fráter 
Györgyök kora de messze tűnt! És éppen két 
hétre rá boldog szívvel vettem tudomásul a 
cáfolatot! A Jasna Górát védő pálos szellem 
nem pusztult még el, sőt! Perjel Atyám hangja, 
mint a harcikürt, mint Roland jajongó kürt-
szava, hasított bele a budai alkonyatba, a már 
derengő magyar éjtszakába . . .» 

Meghatóan félszeg és fura helyzetbe került 
az a pálos atya, kit Virág Benedek hamvainak 
hazaszállítása napján nagy részvéttel kérdezett 
meg egy jámbor és egyszerű nénike, hogy miben 
is halt meg a szegény páter és hogy sokat szen-
vedett-e, meg hogy hány éves volt és milyen 
kár érte . . . 

Rómában járt október folyamán P. Gyéressy 
Ágoston, hogy rendtörténeti ügyekben, különö-
sen B. Özsébre vonatkozólag, a vatikáni levél-
tárban kutasson. Ez alkalommal Castel-Gandol-
fóban egy pápai kihallgatáson is résztvett, me-
lyen a Szentatya áldását kérte a pálosokra, 
jótevőikre, barátaikra s az egész magyar Hazára. 

Remete Szent Pál, a Pálosrend Védőszentjé-
nek ünnepét a Rend ősidőktől fogva nem január 
15-én, hanem 10-én üli meg hivatalosan, míg a 
nyilvános ünneplés a rákövetkező vasárnapon 
lesz s ugyanekkor nyerhető el a szokásos feltéte-
lek mellett a teljes búcsú. Az ilyenkor szokásos 
és a hívektől nagyon megszeretett Remete Szent 
Pál ájtatosság, mely kilenc napig tart, január 
9-én este fél 7-kor kezdődik a budapesti és pécsi 
pálos templomokban, mely a Szent nagy himnu-
szának eléneklése után ereklyéinek megcsóko-
lásával végződik. A kilenced alatt pálos ruhába 
öltözött kis ministráns-fiúk, az ú. n. «kis pálo-
sok» ministrálnak az idén is. 

A budapesti eucharisztikus Kongresszuson az 
Oltáriszentséget, mint a «szeretet kötelékét» 
ünnepeltük. Ez volt a mottó : Vinculum chari-
tatis ! Érdekes, hogy az ősegyházban, milyen 
mélyértelmű és szép szokás fűződött ezekhez a 
szavakhoz. A pápa ugyanis, ha valamelyik 
püspök iránt különös nagyrabecsülését akarta, 
kifejezni, egy konszekrált Ostyát küldött neki, 
jeléül annak, hogy a szentségi Jézus köti össze 
szíveiket a szeretetben. Ezt a szokást átvették 
a püspökök is és egymásnak, szeretetük jeléül 
kölcsönösen átváltoztatott Szentostyát küldöz-
tek. Mivel azonban megtörtént, hogy a szent 
Ostya útközben elveszett, sőt, hogy meg is 
szentségtelenítették, azért a 360-ban, Laodiceá-
ban tartott egyházi zsinaton az ilyen ostyák 
szétküldését megtiltották. De viszont azt sem 
akarták, hogy e kényszerű rendelkezéssel a «sze-

retet kötelékét» megszakítsák, ezért a szentmise 
felajánlásakor fel nem használt és így meg-
maradt ostyákat megáldották (a neve eulogion 
volt) és ezeket küldték azután egymásnak. így 
Szent Ágoston és Szent Paulinus püspökök több-
ször küldöttek .egymásnak barátságuk jeléül 
ilyen megáldott ostyákat (Raible : Der Taber-
nakel einst und jetzt 96. 1.). Csodálatos az is, 
hogy a Szent Ágoston Szabályait követő paulinus, 
azaz Pálosrendben ez a szép és ősi szokás mind 
a mai napig gyakorlatban van : Szentkarácsony 
estéjén a pálos kolostorok nemcsak üdvözlő 
levelekkel keresik fel egymást, hanem azokhoz 
egy-egy konszekrálatlan ostyát is tesznek, mely-
ből a rendtagok kölcsönösen törnek szent csók-
kal köszöntve egymást az ünnepi vacsora kez-
dete előtt, ezzel is kifejezve, hogy a Testvéreket 
az Üdvözítő szent Teste és Vére fűzi egységbe : 
a Vinculum Charitatis, a Szeretet Köteléke, az 
Oltáriszentség valóban a páloséknál. 

A péesi modern pálos templom, melyet perjele 
úgyszólván a semmiből épített fel két év alatt, 
sok jótevője közül egy valakiről szeretnénk itt 
megemlékezni. Nem szabad kiírnunk a nevét, 
mert nem szabad megharagítanunk őt. Névtele-
nül szokta «filléreit» nemes célokra adni. össze-
sen 5000 pengőt adott az épülő pálos templomra, 
pedig nem dúsgazdag. Kérésünkre, hogyan nyug-
tázzuk nagylelkű adományát, azt felelte, írjuk 
egyszerűen : Jézus Nevében 1 Saját neve nem 
fontos . . . 

Csodálatos dolog történt a napokban egyik 
hívünkkel itt Budapesten. Szokása szerint égette 
gyertyáját Mária-szobra előtt egy nap, amikor 
néhány percre kiment a szobájából s mire vissza-
ért, rémülten látta, hogy az íróasztal, melyen 
a szobor állt, lángol. Hamar ruhájával valahogy 
elfojtotta a tüzet. A lángok az összes iratokat 
elhamvasztották, az íróasztal lapját teljesen 
szénné égették, de a filctalapzaton álló fa-szobrot 
még csak be sem kormozták. A hitetlenkedők 
személyesen meggyőződhetnek mindezek valódi-
ságáról ! 

Jászolos Uézuskák. Betlehemi szoborcsopor-
tok és karácsonyi ajándéktárgyak 
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