
«legnagyobb hibája», amiről a szerző nem egészen 
tehet, túlszűk terjedelme, aminek következtében 
legújabb s legértékesebb íróinknak sokszor alig 
jut egy-két sor méltatás. De a kis könyv valóban 
hézagpótló hivatását és lelkes fogadtatását eléggé 
bizonyítja, hogy már második kiadásban fogy. 
ízelítőül legközelebbi számunkban Virág Bene-
dek pálos költő tömör és nagyszerű jellemzését 
közöljük. (g—yJ 

Csíkszentsimoni Endes Miklós dr.: Boldog 
Báthori László. — A tudós táblabíró lelkiismere-
tes munkával kereste össze az első magyar 
bibliafordító, szentéletű pálos szerezetes töre-
dékes adatait s kutatta föl erdélyi fejedelmekkel 
ékeskedő csáládfáját egészen Szent István koráig. 
Értékes tanulmányát, melyet a budapesti Urak 
Mária Kongregációjában olvasott fel, szélesebb 
körök okulására most ki is adta. Hálával és 
örömmel fogadjuk a pálos hagiográfia ez újabb 
gazdagodását. (P. A.) 

Szenvedő Lelkek Naptára, 1911. — Megfogja 
kezünket és odaállít bennünket a Túlvilág kapu-
jához. Megindító történetekkel hív bennünket 
a tisztítóhelyen szenvedő lelkek megsegítésére. 
Olvassuk el s ajánlju^ főleg azoknak, akiknek 
még friss a sebük, akik kedves elköltözöttjüket 
siratják. Megszerezhető a Szentlélek Szövetség-
ben, Budapest, XI., Ulászló-u. 15. Ára 50 f., 
portóval 60. f. Ugyanott előfizethető «A Lélek 
Szava», havi lap, évi előfizetése 1.70 P. A nap-
tárral 2.20 P, 
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A szeretet, az öröm és a béke Ünnepén, mely 
az első Karácsony szent éjszakáján született 
Betlehemben, szeretetet, örömöt és békét kívá-
nunk minden Olvasónknak ! 

Szent István királyunk napján Sziklatemp-
lomunk ünnepi szónoka Puszta Sándor plébános 
volt, Pécsett Krasznag Jenős dr., magy. kir. 
lelkész. 

Valaki írja. «A közelmúltban a pálos Novénát 
imádkoztam kedvenc keresztfiam egészsége hely-
reállításáért, s végtelen lelkiismeretességgel betar-
tottam az összes erénygyakorlatokat, gyóntam, 
mind a kilenc nap első miséjén áldoztam és 
egész lelkemet beleöntve imámba, esdekeltem 
a számomra oly drága lény meggyógyulásáért. 
Az Ür meghallgatott!» 

Csensztochowai Boldogasszony ünnepén, me-
lyet augusztus 26-át követő vasárnapon, szep-
tember 1-én ültünk meg nyilvánosan, pécsi 
templomunkban Komócsy István dr., prelátus-
kanonok tartotta a főpapi misét, Molnár József 
plébános prédikált. 

Beöltözés! szertartás. Szeptember 8-án négy 
új noviciust öltöztetett be PécsettP. Zembrzuszky 
Mihály pálos perjel. Ugyanaznap hálaadó Isten-
tisztelet volt Sziklatemplomunkban Erdélyért, 
a szentbeszédet Sándor Dénes hittanár tartotta. 

«Szent titkok» címen december 15-én este fél 
6-kor eredeti misztérium játékot ad elő a Kongre-
gáció Otthonban a Sziklatemplom Énekkara, 
Bőbl Ernő, a kitűnő karnagy és szerző rende-
zésében. 

Az Emericana Magyar Betlehemesek címén 
összegyűjtötte a betlehemes gondolat barátait 
és segítségükkel szorgalmazza az igazi keresz-
tény értelemben vett Karácsony megünneplését. 

A betlehemes mozgalom arra törekszik, hogy 
a karácsonyfa mellett fellendítse a szentjászol 
kultuszát, hogy a kereszténység figyelmét ismét 
az igazi karácsonyi szimbólumra, a Betlehemre 
irányítsa. Meg akarják teremteni tehát a Bet-
lehem kultuszát Magyarországon. 

Ebből a szent és nemes célból két bájos, 
finom művészettel megoldott, magyar levegőt 
sugárzó betlehemi képsorozatot bocsátott ki 
1 P-ős árban, az egyiket M. Macassy M. Mag-
dolnától, a másikat Ungváry Sándortól. A leg-
értékesebb külföldi képsorozatokkal versenyző, 
áhítatos Szűz Mária, tündöklő mosolyú Jézuska, 
komoly, szép Szent József, magyarruhás pász-
torok . . . alakjait csak ki kell vágni és olyan 
barlang, istálló elé állítani, amilyent a «betlehe-
mes ezermester» fantáziája csak kitalálhat. 

A kitűnő képek szerkesztőségünk révén is 
beszerezhetők, nagyobb rendelésnél kedvezmé-
nyesebb áron. 

Bemete Szent Pál 1600 éves jubileuma alkal-
mából a Sziklatemplomban este fél 7-kor 
Rem. Sz. Pál ájtatosságot tartunk, melynek 
szónokai január: 

9-én dr. Szívós Donát, bencés főgimn. tanár, 
10-én Sigmond Lóránt, ciszterci főgimn. tanár, 
11-én P.Pungutz Antal, mechitarista, örmény 

kat. lelkész, 
12-én P. Böle Kornél, dömés, szerkesztő, 
13-án P. Horvát Regalát, ferences házfőnök, 
14-én P. Tarcsafalvy Anaklét, ferences hit-

szónok, 
15-én P. Röss Bertalan dr., kapucinus, theol. 

tanár, , 
16-án P. Szabó Pál, karmelita provinciális, 
17-én P. Gelly Bruno, szervita hitszónok. 
Vasárnap Angelo Rótta, pápai nuncius, c. 

thébai érsek, ünnepélyes főpapi misét pontifikál, 
melyen dr. Hóka Imre, érs. tanácsos prédikál. 

Boldog Özséb szentképét Rónay Kázmér festő-
művész készítette el, amint a pilisi erdők sötétjé-
ben ámulva nézi a lobogó lángok csodáját. 
A szentképen egy imádság is van szenttéava-
tásáért s legfontosabb életrajzi adatai. Hama-
rosan kikerül a nyomás alól. 

A felszabadult szatmármegyei Szaniszló köz-
ségben megható családi ünnepségben volt része 
Vezér Ferenc pálos atyának és az őt kísérő 
P. Mihály pécsi házfőnöknek. A Magyar Bálint 
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országos hirü papköltő által megszervezett ün-
nepség keretein belül október hó 27-én, Krisztus 
K i r

1
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szuloíalujaban első miséjét, amit alkalmi beszéd-
ben méltatot t P. Zembrzuszky Mihály volt 
ujoncmestere, hangoztatván az Egyház' és a 
Haza szeretetét, mint a pálos hivatás különösen 
jellemző vonásait A délutáni litánia alatt pedig 
m a g , a J \ Vezér Ferenc intézett szentbeszédet 
szulofa ujának lakóihoz, melyben történelmi 
adatokkal érvelve rámutatot t a Boldogságos 
bzuz különös pártfogására Magyarország fölött. 
Könnyekig méghatva a legnagyobb figyelemmel 
kisérték a szentbeszéd huszonkét év óta előttük 
p e m . , szereplő témáját . A következő napon 
r . Mihály, mint a rendfőnök magyarországi 
megbízottja tisztelgő látogatásokat te t t Szatmár-
németiben dr. Fiedler István v. megyéspüspök 
urnal, a püspöki helynöknél s más egyházi sze-
melyeknél. 

Magyarok Nagyasszonyának ünnepén, októ-
ber ís-at követő vasárnapon tar tot ta búcsúját a 
Magyarok Nagyasszonyának Sziklatemploma. Ez 
alkalommal az ünnepi misét dr. Hamvas Endre 
érseki helytartó, protonotárius, kanonok celeb-
rálta, a szentbeszédet dr. Szabó Imre, helytartó-
sági t i tkár , pápa? kamarás mondotta. A délutáni 
ájtatosságon hatalmas tömeg előtt Puszta Sándor 
plébános prédikált. 

A hősi halottak lelki üdvösségére november 
2. után novenát tar tot tak a Sziklatemplomban, 
a két vasárnap szentbeszéddel, melyet a periel 
mondott . •. 

Szent Imre ünnepét, november 5-ét követő 
vasárnapon, nagy ünnepélyességgel ülték meg 
Pécsett, mely egyúttal a pálos templom búcsúja 
is. A főpapi misét dr. Hanuy Ferenc, püspöki 
helynök, apostoli protonotárius, prelátus kano-
nok, ny. rendes egyetemi tanár tar tot ta fényes 
papi segédlettel, az ünnepi prédikációt pedig 
dr. Gábriel Pál, a Tanítóképző igazgatója mon-
dotta nagy hatással. 

Egy őrnagy «Szűz Máriás és pálos szeretettel» 
küldte felülfizetését «a tartalmas és lelket fölemelő 
folyóiratért» s kérte, hogy fogadják azt «oly nagy 
szeretettel, mint ahogy küldil» 

Felülfizettek «A fehér barát»-ra : 1 P-vel: An-
nunciáta Nővérek, Szombathely ; Bőbel János, 
Yásárosdombó ; Bihar Árpád, Bp. ; Bali István, 
Li tér ; Csúcs István, Székesfehérvár; Fábián 
Vilmosné, Rimaszombat ; Bentzik Katalin, Nagy-
kanizsa ; özv. Fekete Istvánné, Losonc ; Gyürék 
Lajos, Rozsnyó ; Hlozek Katalin, Rimaszombat ; 
özv. Kraft Jánosné, Kadarkút ; Kleszky Gyuláné, 
Bp. ; Körmendy József, Révfülöp ; özv. Katona 
Károlyné, Komárom ; Mária Kongregáció, Kő-
szeg ; dr. Keszy József, Székesfehérvár ; Lukasich 
M. Aladár, Bp. ; Lukovich Lászlóné, Pécs ; Lin-
denberger János, Debrecen ; Láng Rezső, Bp. ; 
dr. Liszka Károlyné, Debrecen; Mayer Béla, 
Eger ; özv. Marton Lászlóné, Pomáz ; dr. Murgai 
Jánosné, Bp. ; dr. Matasitz József, Bp. ; Mayer 
Ilona, Pécs ; Martonosi Béla, Sopron ; Némethy 
Tibor, Losonc ; Pintér Ilus, Bp. ; Prohászka Vik-
tor, Veszprém ; Páfrány Ferencné, Miskolc ; dr. 
Székely László, Kőszeg ; dr. Szedlák Rezsőné, Bp. 
Steiner Tibor, Kassá; Szőke Mária, Szeged ; 

Szemerédylllésné, Szánk ; Tancsa Jánosné, Bp. ; 
Tárkanyi Józsefné, Miskolc ; özv. Tancsó Mihályné, 
Kassa ; Timár Kálmán, Kalocsa ; Toporczy Já-
nosné, Bp. ; özv. Vavra Imréné", Komárom ; Zer-
kovicz Katalin, Bp. ; Zima Ilona, Boldog ; Zs.-né 
Dobó Etelka, Biharküt ; Zábudhy Berta, Losonc | 
Zágoni Zoltán, Eger ; dr. Zakács Istvánné, Rima-
szombat ; dr. Wolff Károlyné, Bp. ; Szabó László 
Rákospalota ; Mess Mária, Szolnok ; özv. Szilágyi 
Andorné, Miskolc; Hornek Mária, Kispest. — 
2 P-vel: Kelemen József őrnagy, Bp. ; dr. Bányai 
József, Rimaszombat ; özv. Dadányi Sándorné, 
Miskolc ; Nagy Ipoly, Pusztazámor; Pálmay 
Andorné, Bp. ; Urbánffy Berta, Bp. — 3 P-vel: 
v. Szabó Lászlóné, Kecskemét ; Mattyasovszky 
Ilona, Rákospalota. — 4 P-vel: özv. Bauernébl 
Szilárdné, Kassa ; Heringh Lajos, Jászberény; 
Irgalmas Nővérek, Rimaszombat; dr. Vajda 
József, Bp. — Isten fizesse meg! 

Boldog Özséb szenttéavatására adományok: 
83 P: Szatmári Irgalmas Nővérek, Bp. Vörös 
Kereszt Kórház ; 10 P: Hartmann Ilona, Rákos-
palota és E. A. ; 5 P: Bentzik Kató, Nagykanizsa ; 
2 P: N. N. — Egyéb adomáovok: 100 P: Kiss 
Jánosné, Pécs ; 50 P: Kovács Kálmánné, B. S. : 
30 P: Kiss Endréné, Bp. ; 25 P: Kiss Jánosné, 
Pecs, dr. Tiborc Antal, Bp. ; 20 P: N. N., Papp 
Jenő, N. N. ; 10 P: Bársonyi Józsefné, Csavav 
Gyuláné, özv. Buri Józsefné Pécs, Czibor Ernőné, 
Pécs, Sz. R., Erdély, Varga Klári, Erdély ; 8 P: 
N. N. ; 5 P: dr. Marsa Mihály, Verőczy Imre ; 
4 P: Vizy Károlyné, Bp. ; 2 P: Hegedűs Anna ; 
1 P : N. N. ^HTemplomi felszerelést adtak: Kabay 
Ilonka, Vigh Mária, Kischka Irén, Láng Lászlón^ 
Minár Jenőné, Szekrényes Anna, Völgyes Antalné, 
Zeachernel Henrietta, Melczer Olga. — Könyveket 
adtak: Ikvay László, dr. Kertész János, Verőczy 
Imre. — Élelmiszert adtak: Baranyay Erzsébet, 
Angolkisaaszonyok Zárdája, Cs. O. család, Hellin-
ger György, Hesz Mária, dr. Szandtner Pálné, Vizy 
Károlyné, Szitár Lujza, Brauch Károly, Nagy 
Margit stb. — Aki a szegény özvegyasszony két 
fillérjét is számon tartja, az jutalmazza meg minden 
jótevőnket! 

«Halottaink. Dr. Breyer István győri megyés-
püspök ; Fr. Ocierka Lambert, lengyel pálos teoló-
gus 20 éves korában és Fr. Mackiewicz Károly, len-
gyel pálos teológus 30 éves korában, mindkettő 
csontszüban halt meg Csensztochowában ; alsó-
mátyásfalvy dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklrísné, 
szul. Marton Mária ; P. Forintos Lőrinc O. F. M. — 
Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 

U. Gy. Pécs. Nagyon köszönöm lapjának e 
sorait : «Neked, valamint országunknak azt kívá-
nom, hogy a jó Isten adjon módot arra, hogy fehér 
magyar barátaink a felszabadult területre kerülve» 
hittel és magyarító munkával : pálos szellemet 
terjeszthessenek mielőbbi» 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : Baranyay Lajos. 
Stephaneum nyomda Budapest. Felelős : ifj. Kohl Ferenc. 


