
Éli 
Római kolostorunk a Via dei Barbíeri 22 alá 

költözött a Gesu Nazareno Jtemploma^mellett, 
melynek gondozását átvették az atyákt Ezt az 
újabb változást az tette szükségessé, hogy 
Csensztochowa támogatásának megszűntével 
előbbi kolostorunk és templomunk (Maria del 
Pianto) fenntartása leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközött. P. Raczynski Kajetán, római perjel 
és prokurátor kérelmére a Szentatya a Szerzetes-
ügyek Kongregációjának ajánlására ezt az új 
helyet jelölte ki, melynek ellátása nem jelent 
súlyos gondot a Rendnek. 

Pálos Szentkúton május 5-én történt bevonu-
lásunk alkalmából írja P. Boly ós Ákos : «Gép-
kocsink simán fut a budapest—szegedi elsőrangú 
úton, ablakán csillogó gyöngysorokat rajzolnak 
a rávetődő kövér tavaszi esőszemek, sok helyen 
az út két oldalán víz áll a mélyebb fekvésű réte-
ken, melyben ezernyi hullámhegyecskét borzol 
a belehulló sűrű eső. Május ötödike van. Tegnap 
érkeztünk meg ide Kiskunfélegyházára, ahol már 
az állomáson nagy szeretettel fogadtak, majd 
a várost megtekintve, műsoros fogadó ünnepélyen 
vettünk részt a városháza tanácstermében. Kis-
kunfélegyháza nagy szeretetét az itt megjelent 
előkelőségeken kívül a zsúfolásig megtelt terem 
bizonyította. Most autónk élesen jobbra lekanya-
rodik a nemzetközi útról s tovább haladunk pálos 
"Szentkút felé. Kicsiny, fehérfalú tanyai házak 
maradnak el itt-ott mögöttünk, tömör akác-
csoport között, két-három sudár jegenyével a 
háttérben. Lelket magasba röpítő, szabadságot 
hirdető, acélos búzát termő, szép rónaság min-
denütt, ahová csak a szem ellát. «Börtönéből sza-
badult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét lá-
tom . ._.» Ezt csak itt, Petőfi szülőföldjén lehet 
érezni igazán. Rövid futás után kedves kis erdő-
höz érünk s már távolról kis tornyot pillantunk 
meg az üdezöld környezetben. Hívogatóan kandi-
kál ki a kis templom : ez pálos Szentkút. A 
templom előtt ezredéves jubileumi emlékkápolna, 
keresztút, egy nyitott forrás : a szentkút és egy 
artézi kút, melynek erősnyomású bő vize sze-
líd patakocskában szeli ketté a kis erdőt. E he-
lyet látni s megszeretni egyet jelent. Áhítatos 
csendjét csak a vadgalamb búgása s a csalogány 
dala teszi^ még szívhez szólóbbá. Nem sokáig kell 
várnunk, megcsendül a kis harang, lágyan omlik 
szét hangja s beszűrődik a tanyavilág elszórt 
házainak szűk kis ablakain : ünnep van. Rozs-
nyay Béla polgármester úr magasszárnyalású, 
meggyőződéses, Isten- s hazaszeretettől izzó be-
széde keretében adja át a templom kulcsait, jel-
képezvén ezzel, hogy annak gondozását a Pálos-
rendre bízza. Majd Zámbó Dezső kanonok úr 
nyújtja át a papi hatalom jelvényét: a' stólát 
és az evangéliumos könyvet az új perjelnek, 
P. Besnyő Gyulának, jelezvén, hogy a tanyai nép 
lelke gondozását a pálosokra bízza. S felhangzik 
a pálos ajkáról : Glória in excelsis Deo . . . A fel-

hők széjjelszakadoznak, az eső eláll s az áldoza-
tos, akadályt nem ismerő, szeretettel fogadó 
alföldi magyar nép kitárt lélekkel énekli: «Bol-
dogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk . ..» 
Urfelmutatás van. Látni vélem, amint az Ür, 
szent Anyján'ak közbenjárására, megáldja ma-
gyar véreinket, szétszórt magyar testvéreinket 
s mi leborulva adunk hálát az Ürnak azokért 
a sok szerető, önzetlen szívekért, kik lehetővé 
tették, hogy a magyar ugar kellős közepén dol-
gozhatunk Isten nagyobb dicsőségére drága ma-
gyar Hazánk föltámadásán.» 

Űrnapján az országos körmenetet kispálosaink 
nyitották meg a Várban, kik a piros ruhás mi-
nistráns gyerekek előtt haladtak nagy komolyan. 

Adományok. Bolyós Józsefné 100 P, Gallwitz 
Nusy 50 P, Dr. Meggyes József 30 P, N. N. 10 P. 
Vizy Károlyné 8 P, N. N. 6 P, Glosz Mária 4 P. — 
Pálos irodalmi célokra: dr. H. J. 50 P. — Egy 
beteg rendtag gyógykezelésére: Mindszenti Anna 
200 P. — Templomi felszereléseket adtak: Gergely 
Istvánné, Gömöri Havas Ilona, Müller Lajosné, 
Krizsanics Antalné. — Pécsi templomnak: Kiss 
Jánosné, Szabolcs Bezsőné, Völgyes Antalné. — 
Isten fizesse meg! 

Felülfizetések. — 1 P-vel Vargha Mária, Bp.; 
Vedrődy István, Bp. ; Bakitta Jánosné, Kassa ; 
dr. Daday Endre, Bozsnyó; Fonó Ödönné, 
Rácalmás; dr. Gutheil Jenő, Veszprém; Hi-^ 
tessy Károlyné, Bp.; Kacsisz Mária, Bp. ; vitéz 
Kolthay Ferencné, Kiskunhalas ; Németh Mó-
nika, Szigetvár ; Salvator Nővérek, Kecskemét; 
Szent Orsolya Zárda, Kassa ; Moussong Márta, 
Bp. ; Zeleny Menyhért, Kassa; Bánhidy Zol-
tánné, Szeged; Radó Jenő, Székesfehérvár; 
Radvány Ödönné, Bp. ; özv. Perencz Konrádné, 
Bp. ; vitéz Draskóc^y Ferenc, Kalocsa; Bozóky 
Erzsébet, örsújfalu ; dr. Dürr Mór, Bp. ; Dragos 
Anna, Bp. ; dr. Duronelly Lászlóné, Bp. ; 
Fátrai Sándor, Péczel; Füzy Antal, Balaton-
füred ; Dr. Hamvas Endre, Esztergom ; Irgalmas 
Nővérek, Tapolca ; Lihay Béla, Kassa 1 Mikula 
Etel, Miskolc; Dr. Mersich Róbertné, Bp. ; 
Nyul Antal, Kecskemét; Nagy Pál István, Solt-
vadkert; Pietsch S. Antal* Bp. ; Streiling Ilona, 
Bp. ; Szigetváry József, Szászvár. Jl§ 2 P-vel: 
Várits Károly, Győr ; Újvári Kamilla, Pécs. — 
3 P-vel: Porosi Etel, Szigetvár; Sipeki Baíás 
Mária, Miskolc ; Kovács Margit, Bp.; — 4 P-vel: 
dr. Bozóky Jenő, Bp; özv. Gácsi Bertalanná, 
Bp. ; dr". Saniassa János, Zalaegerszeg. — 
10 P-vel: dr. Spissich László, Vönöck. — Isten 
fizesse meg! 

Személyi változások a Pálos-rendben. Rend--
főnökünk P. Gyéressy Ágostont Pécsre helyezte 
megrongált egészségé helyreállítására, P. Bolyós 
Ákost is Pécsre, P. Borsos Ignácot Szentkútra, 
P. Csellár Jenőt és P. Vezér Ferencet a Szikla-
templomba. A lap szerkesztése változatlan ma-
rad. 

Halottjaink. Gróf Majláth Gusztáv, Erdély 
püspöke ; P. Sipos Lénárd O. F. M.; dr. Strausz 
István ; Gálosi Sándor ; dr. Czabalay Kálmán.— 
Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 
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