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ELŐSZÚ 

P. Alcaniz Florentin S. J., a filozólia 
tanára Granadában, Spanyolországban 
több könyvet és füzetet írt Jézus Szent 
Szívének tiszteletéről és különösen sze
mélyünk felajánlásáról Jézus Szívének. 
Egyik könyve két évalalt 50,000 példány
ban, egy füzete pedig három hónap alalt 
három kiadásban, 40,000 példányban je
lent meg. Ez utóbbit hozzuk itt magyar 
Fordításban. 

E füzetben a szerző Jézust saját szavai
val szólaltatja meg, amint a léleknek 
megmagyarázza, hogyan kell magát Szent 
Szívének felajánlania. 

Ez a füzet kiválóan szolgálja a Jézus 
Szíve Szövetség céljait is, mert meg
magyarázza és elmélyíti azt a napi lel
ajánlást, amelynek elvégzésére a Szövet
ség tagjai magukat kötelezik. Egyúttal 
megmutatja, hogyafelajánlással igazán 
szövetségre lépünk Jézus Szívével. 
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BOLDOGSÁG ÚTJA 

JÉZUS SZIVE TISZTELETÉNEK JELENTÓSÉGE 

" LELKEK HAROM CSOPORTJA 

Pihenj meg, keresztény lélek, az élet 
forgatagában és hallgasd meg a szavakat, 
melyeket a szeretet és irgalom Istene 
Jézus Szíve által hozzád intéz a te 
javadra. 

Mondd csak, kedves barátom, igazán 
boldog vagy? Megelégedett vagy? Béke 
honol a lelkedben? Örvendsz-e annak az 
állandó nyugalomnak, mely a tenger leg
mélyén fekvő homokszemnek osztály
része? 

Vagy talán azok közé a szerencsétlen 
lelkek közé tartozol, akik sírnak, mert 
minden lépésükkel bűnbe keverednek, 
akik szárnyaszegett galambokhoz hason-
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lóan nem képesek a föld fölé emelkedni? 
Vagy csak lassan haladsz az erény mere
dek és szűk ösvényén abban a hideg kö
zönyösségben, melyet lanyhaságnak is 
neveznek, s melyet inkább lelki sorvadás
nak kellene nevezni? De ha sem azok 
közé nem tartozol, akik bűnből bűnbe 
esnek, sem a lanyhák közé, akkor talán 
mégis a kislelkűség gyötör és kínoz. Az 
ilyen lélek sashoz hasonlít, melynfok 
szárnyait megnyirbálták; csak azért 
emelkedik a magasba, hogy hamar ismét 
kedvetlenü l a földre zuhanj on. Vagy a 
vándorhoz hasonlít véget nem érő homok
sivatagban, aki elveszti bátorságát, mert 
hosszas vándorlás után is alig jut előre. 

M.ély részvéttel vagyok mindezen lel
kek iránt. És oly nagy a számuk! 

A HAGY ORVOSSZER 

Halljad most, mily vigasztaló szavakat 
mondottam legbizalmasabb barátaimnak! 
Ezüst vízvezetékekhez vagy elektromos 
kábelekhez hasonlók ezek, melyek vilá
gosságot és tüzet árasztanak ki a világba. 

"Az áldás és kegyelemkincsek, amelye
ket a Szent Szív magába zár, végtelenek. 
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Egyetlenegy ájtatossági gyakorlatot sem 
ismerek a lelkiéletben, mely annyira 
alkalmas volna, hogy rövid idő alatt a 
lelket a legmagasabb tökéletességre 
emelje, és megízleltesse vele az igazi 
édességet, melyet Jézus Krisztus szol
gálatában találunk." (Alacoque Szent 
Margit 141. levé1.) 

"Nem tudom, megérti-e Ön a mi Urunk 
Jézus Krisztus Szent Szíve iránti áhítat
nak jelentőségét, melyről szólok. Gazdag 
gyümölcsöket és nagy átalakulást ered
ményez mindazokban, akik magukat neki 
átadják, és buzgón gyakorolják:' (51. 
levé1.) 

"Ami a világiakat illeti, ők ebben a 
szeretetreméltó áhítatban megtalálják 
mindazt a segítséget, melyre állásuk 
szerint szükségük van, így a békét család
jukban, a támogatást munkájukban, az 
Ég áldását minden vállalatukban, vigasz
talást bajaikban. Ugyancsak ebben a szent 
Szívben találnak menedéket életükben és 
különösen haláluk óráján. Ó, mily édes 
meghalni, ha gyengéden és állhatatosan 
tiszteltük Jézus Szívét!" (141. levé1.) 

"Gondoskodjék, hogy mindenekelőtt a 
szerzetes személyek gyakorolják ezt az 

7 



áhítato t, mert oly segítséget találnak 
benne, hogy semmiféle más eszközre nem 
szorulnak, hogy ellanyhult közösségek
ben ismét fellángoljon az első buzgóság 
és helyreálljon a szabályok pontos köve
tése, és hogy azok, akik tökéletesen be
tartják azokat, a tökéletesség magaslatára 
emelkedjenek." (87. levél.) 

"Egy pénteki napon, a szentáldozás 
alatt, ezeket a szavakat intézte méltatlan 
szolgálójához: Szívem határtalan irgal
masságában megígérem neked, hogy min
denható szeretete megadja a végső töre
delem kegyelmét mindazoknak, akik 
kilenc egymásutáni hónap első-péntekén 
megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem 
nélkül, sem a nekik szükséges szentségek 
vétele nélkül. Isteni Szívem biztos mene
dékük lesz az utolsó pillanatban:' (87. 
levél.) 

"Dicsőséges oltalmazónk, Szent Mihály, 
az égi szellemek nagy sokaságának kísé
retében újból biztosított engem, hogy 
Isten őreá bízta a Jézus Szíve-tiszteletet, 
mint az Isten dicsőségére és az Egyház 
javára szolgáló legjelentőségteljesebb 
vállalkozások egyikét, amilyen csak a 
századok folyamán, amióta a világ áll, 
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valaha is létezett. Ez a századokon át 
elrejtett titok, ez a világ elött feltárt új 
szentség, ez az isteni gondolatban az em
berek javára alkotott terv, mely most az 
Egyház javára müködik, olyan, hogy 
Dlondhatni, magának az Istennek figyeI
mét magára vonja, aki a mi javunkat és 
Űdvözítönk dicsöségét keresi." (Uriarte, 
P. Hoyos élete.) 

"úgy tűnt fel nekem, mintha bensöm
ben látnám, amint az a fény, Jézus Szíve, 
ez az imádandó nap sugarait a földre 
lövellné, elöször annak csak kis részére; 
amint azután e sugarak terjednek, míglen 
az egész földet világosságukkal betöltik. 
És ezeket mondta nekem: Ennek a vilá
gosságnak fényében megvilágosodnak a 
népek és nemzetek és tüzében újból {el
melegszenek." (Szent Szívröl nevezett 
Mária növér.) 

Nem kell-e tehát e tanúságok alapján 
elismerned, hogya Jézus Szíve-tisztelet 
nagy dolog? Minden bizonnyal. De ha 
még kételkednél, vizsgáld meg még be
hatóbban. Akkor magad is meg fogsz róla 
gyözödni. Azt kívánom, hogy az összes 
hivek, föleg a papok és szerzetesek, erre 
a meggyözödésre jussanak. Nemcsak hin-
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niök kellene, mert másoktól hallották, 
hanem saját tapasztalatukból kellene tud
niok. Ez a tapasztalat mélységes meg
győződést teremt majd bennük, amely 
nélkül nem lehet nagyot tenni. Bárcsak 
te is egészen át volnál hatva isteni Szívem 
magasztosságától, nagyságától és hatal
mától! 

AZ ÁHITAT GYAKORLÁSÁNAK 
Kh KÜLÖNBÖZO MODJ. 

Rejtett földbe vannak eltemetve leg
drágább gyöngyeim, és sok ember nem 
is figyel rá. Hiszen ez az ájtatosság 
olyan, mint az aranyér, mely az Egyház 
szántóföldjén keresztülmegy. Altalános
ságban azonban csak a külső rétegeit 
aknázzák ki. Hiszen minden ember fel
fedezheti és könnyűszerrel vehet belőle. 
Mindenki ismeri például az első-pénteki 
szentáldozás vagy a családok felajánlá
sának értékét. Sokan olykor tiszteletemre 
tartott ünnepélyeken is résztvesznek, 
vagy az egyik-másik könnyű áhítat
gyakorlatot végzik. 

Mindezek az emberek azonban olyanok, 
mint az utazók, akik aranyérre bukkan-
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nak, pár pillanatra megállnak, kevés 
aranyat magukkal visznek és tovább foly
tatják útjokat. Azok kevesen vannak, 
akik mélyebben leszállnak az aknába, 
olyanok, akiket hivatásos aranybányá
szoknak lehetne nevezni. 

II 

FELAJÁNLÁS 

A felajánlás Szent Szívem tiszteletének 
fő gyakorlata. De mily nagy különbségek 
vannak felajánlás és felajánlás köztI Sok 
jámbor lélek mindennap felajánlja magát, 
úgy, amint ezt imádságos könyvekben 
találni. És valóságban mégis, mintha nem 
lennének felajánlva. - A felajánlást 
ugyanis elimádkozzák, de nem gyakorol
ják. Ezek a felajánlásnak csak imád
kozói. Halljad most, miben áll az igazi 
f~lajánlás, amint azt legmeghittebb bará
taimmal közöltem, s amint ök azt küiön
féle irataikban le is írták és példájukkal 
megmutatták. 
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SZERZODÉS 

A felajánlást szerződésnek is lehet 
nevezni. Ebben az értelemben első apos
tol omnak Spanyolországban, Hoyos Ber
nátnak, és még. előbb szolgálómnak, 
Szent Margitnak ezekbe a szavakba 
foglaltam a felajánlás mivoltát: "Gondos
kodjál te az én dicsőségemröl és az én 
ügyermröl, akkor az én Szívem rólad és 
a te ügyeidröl fog gondoskodni." Ilyen 
szerződést szeretnék kötni veled is. Mint 
korlátlan urad ugyan minden feltétel 
nélkül követelhetném tőled felajánláso
dat j de jobban szeretek teremtményeim
mel megegyezéseket létesíteni. Lásd, 
mennyire leereszkedem hozzád! N em 
akarsz velem ilyen szerződésre lépni? Ne 
félj, hogy talán veszítesz velej oly jó és 
kegyes vagyok, mikor teremtményeimmel 
tárgyalok, hogy azt lehetne hinni, hogy 
megcsalnak. Azért ne is legyen ez olyan 
megegyezés, mely téged súlyos vagy bo
csánatos bűn terhe alatt kötelez. Nem 
akarom, hogy bármi is nyugtalanítson, 
hiszen inkább a szeretetet, a nagylelkű
séget és a békét akarom, nem félelmet 
vagy lelkiismeretbeli aggodalmat. 

A szövetségnek két része van, az egyik 
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engem illet, a másik téged. Az én fel
adatom rólad és ügyeidről gondoskodni. 
a tied pedig értem és ügyeimért sorom
póba állani. Nemde, gyönyörű szövet
ség ez! 

,. FELAJÁNLÁS ELSO RtlZE 

Kezdjük elöször az én részemmel: Én 
gondoskodni fogok rólad és ügyeidröl. 
Ehhez azonban szükséges, hogy nekem és 
az én szeretetteljes gondviselésemnek 
mindent teljesen átengedj: lelkedet, tes
tedet, életedet, egészségedet, családodat, 
ügyeidet, egyszóval mindent. Mindezt 
tetszésem szerint fogom rendezni és ebben 
szabad kezet akarok. Házadnak minden 
kulcsát mintegy át kell adnod nekem, 
hogy abban kedvemre ki-bejárhassak. 
Nem szabad reám felügyelned, hogy mit 
teszek, sem számadást nem követelhetsz 
tölem, ha mindjárt tetteim okát talán nem 
is látod be, sőt ha úgy is tűnik fel neked, 
hogy minden a károdra történik. Mint
hogy gyakran vakon kell előre menned, 
legyen vigaszodra a gondolat, hogy jó 
kezekben vagy. Mert ha ilymódon minden 
ügyedet nekem felajánlod, ez nem jelenti 
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azt, hogy ezért mindent tetszésed szerint 
kell irányítanom. Hisz ez annyi lenne, 
mint feltételeket szabni és előre meg
határozott célokat 'követni. Nem, hanem 
úgy legyen, hogy mindent Én szabályoz
zak, ahogy Én legjobbnak látom, hogy 
mint Úr és Király teljes szabadsággal 
intézkedhessem, jóllehet előre látom, 
hogy határozataim olykor fájdalmat 
okoznak neked. Te csak a jelent látod, 
de Én a jövőbe nézek. Te mintegy 
mikroszkópon keresztül nézel. Én azon
ban teleszkópon át látok mindent tág 
nézőtérrel. Vannak megoldások, melyek 
a jelent tekintve egészen szerencsések
nek látszanak, a jövőre nézve azonban 
káros ak lennének. Eltekintve ettől, időn
ként szándékosan megengedem, hogy 
terveid rombadőljenek, hogy ezáltal hite
det és bizalmadat próbára tegyem és hogy 
érdemekben gyarapodjál. 

Ezzel azonban nem azt akarom, hogy 
quietista fatalizmusnak engedd át maga
dat és külső és belső ügyeidet elhanya
gold. Kövesd mint alapelvet az evangé
lium tanácsát, amely így hangzik: "Ha 
mindazt megtettétek, amit parancsoltam 
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nektek, mondjátok: haszontalan szolgák 
vagyunk." 

Olyan szorgalommal láss minden dol
godhoz, mintha a siker egyedül tőled 
függne. De azután szólj hozzám bizalom
mal: "Jézus szentséges Szíve, megteUem, 
ami gyöngeségem től telt, a többi tőled 
függ, a te gondviselésedre bízom a 
sikert." Miután így imádkoztál, vess el 
minden aggodalmat és légy nyugodt, akár 
a tószín csendes őszi estén. 

MIT KELL TEHÁT FEWÁMLAHI r 
Mint már mondtam, ajánlj fel nekem 

mindent, kivétel nélkül. Mert csak azok 
... esznek ki valamit, akik kevéssé bíznak 
bennem. 

Lelkedet. - Tedd kezembe: örök bol
dogságodat, mennyei dicsőséged fokát, 
előrehaladásodat az erényben, hibáidat, 
szenvedélyeidet, gyengéi det - mindent. 
Vannak emberek, akik lelki dolgokban 
mindíg aggályosak. Ha ez súlyos bűnök 
következménye, akkor egészen indokolt 
valami. Hiszen a súlyos bűn állapota oly 
borzasztó valami, hogy attól azonnal 
meg kell szabadulnod, mert igazi ellen-
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ségemmé tesz téged. Erölködjél, jöjj 
gyorsan hozzám, hogy hathatósan segítse
lek. Gyónjál gyakran: hetenként, ha lehet, 
mert ez nagyon jó eszköz, hogy állandóan 
ment légy a súlyos büntől. De ezek a 
súlyos esetek sem akadályoznak, hogy 
magad nekem felajánld, hacsak jóvá 
akarsz tenni mindent. A felajánlás kiváló 
módon segít, hogy ettől az állapottól 
megszabadulj. 

Más emberek, akik nem vétkeznek 
súlyosan, mégis bensejükben mindíg 
mintegy sötétségben járnak. Azt vélik 
ugyanis, hogya lelkiéletben nem halad
nak előre. Az ilyesmi nem tetszik nekem. 
Ezekben a dolgokban is meg kell tenni, 
ami az emberi gyarlóságot számításba 
véve lehetséges. A többit bizalommal ke
zembe kell letenni. A mennyország olyan, 
mint egy gazdag kert, melyben a leg
különfélébb növények vannak. Nem min
denki lehet ciprusfa, liliom vagy szegfű. 
Szükség van alpesi ibolyára is. Ajánlkoz
zál nekem erre a szerepre. Mindez a 
szomorkodás személyeknél, akik nem 
vétkeznek súlyosan, csak onnét van, hogy 
saját dicsőségüket jobban keresik, mint 
az enyémet. Az erénynek és tökéletesség-
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nek ugyanis két oldala van: nekem dicső
ségemre szolgálnak és az embereknek is 
javukra vannak. Ezért buzgón, de nyu
galommal kell utánuk törekedned, mivel 
dicsőségemre szolgálnak. Hiszen már 
megegyeztünk egymással, hogya saját 
ügyeidet rám bízod. Egyébként légy meg
győződve, hogy ha magadat nekem fel
ajánlod, én jobban építem fel lelked 
tökéletességét, mint azt magad tehetnéd. 

Testedet. - Egészségedről és életedrő I 
is gondoskodni akarok. Mindkettőt bízd 
rám. Használd a szükséges eszközöket, 
hogy egészségedet megőrizd vagy helyre
állítsd. Az eredményt azonban bízd rám. 
Tégy le minden félelmet és aggodalmat. 
Gondolj rá, hogy nem az orvosok és 
orvosságok hoznak számodra betegséget 
vagy egészséget, hanem Én. 

Családodat. - Szüleidet, hitvestársa
dat, gyermekeidet, testvéreidet, rokonai
dat. Vannak, akik saját magukat nehéz
ség nélkül átadják nekem, de vonakodnak 
családjuk egy tagját, akit különösen 
szeretnek, kezeimre bízni. Mintha csak 
mindent, amit jóságomra bíznak, mind
járt el is venném. Ez nem szép felfogás 
szeretetemről! Azt mondják olykor, nem 
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esik nehezükre szenvedni saját maguk
nak, de nem szeretik látni, hogy azok a 
személyek szenvednek. Azt hiszik, hogy 
a Szent Szívemnek tett felajánlás és az 
azonnali szenvedés elválaszthatatlan dol
gok. Hogy jutottak erre a gondolatra? Az 
őszinte felajánlás ellenkezőleg, enyhíti a 
kereszt súlyát, melyet a földön mind
nyájatoknak viselnetek kell. 

Javaidat. - Vagyonodat, ügyeidet, 
szerencsés előmeneteledet, hivatalodat, 
házadat stb. Nem szólítom fel a lelkeket, 
kik engem szeretnek, hogy mindezt el
hagyják, hacsak nem hívom meg őket a 
szerzetesi életre. Ellenkezőleg, gondos
kodniok kell mindezekről, mert ez hiva
tásbeli kötelmeikhez tartozik. Csak azt 
kívánom, tegyék le mindezt kezembe, 
mértékkel gondoskodjanak a jó előmene
telről, az eredményt azonban minden 
félelem, szomorúság, vagy már a kétség
beeséshez hasonló levertség nélkül bízzák 
rám. 

Lelki javaidat. -.:. Tudod, hogy minden 
erényes cselekedeted, melyet a kegye
lem állapotában végzel, valamint az imák 
is, melyeket halálod után lelkedért fel
ajánlanak, tartalmaznak valamit, amiről 
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más személyek. élők vagy elhÚDytak 
javára lemondasz. Szeretném. ha azt 
egészen nekem adnád. hogy tetszésem 
szerint kioszthassam. Jobban tudom. mint 
te. kiken múlik inkább. hogy országom 
felállíttassék. Azokat is ismerem. akik 
jobban rászorulnak a segítségre. vala
mint azokat is. akikben ezek az érdemek 
nagyobb eredményeket hoznak létre. 
Ezért sokkal hatásosabban oszthatom 
szét azokat. Ez az ajándékozás azonban 
nem akadályoz téged abban. hogy magad 
is meghatározott személyekért imákat 
felajánlj. ha az engedelmesség. a szeretet 
vagy hála bizonyos alkalmakkor meg
kívánják. 

Igy tehát mindent teljes bizalommal át 
kell adnod nekem. hogy tetszésem szerint 
rendelkezzem fölötte. Bár nem szeretném. 
hogy ezt a felajánlást önző érdekből tedd. 
mégis tapasztalni fogod. hogy ügyei d 
általában így jobb sikernek fognak ör
,·endeni. éspedig annál inkább. minél 
jobban adod magadat rá az én érdekeim 
előmozdítására. Azért mégis olykor pró
bára teszem bizalmadat és megengedem. 
hogy ügyeidnek ne legyen sikere. De 
minél többet gondolsz rám, annál többet 
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gondolok Én rád; minél jobban fáradozol 
az én dicsőségemért; annál inkább gon
doskodom a tiedről ; minél tőbbet dolgo
zol értem, annál többet dolgozom Én 
érted. Azt szeretném ugyanis, hogy kissé 
önzetlenebb légy. Vannak, akik csak saját 
magukra gondolnak; lelkiéletük olyan, 
mint egy csillagrendszer, melynek ők 
maguk a középpontja; minden egyéb, 
még az én ügyeim is, legalább valóság
ban, nem egyebek, mint kis csillagok, 
melyek ekörül a középpont körül forog
nak. Ez a belső én-rendszer rossz csilla
gászati rendszer. 

A FnAJÁML!S MÁSODIK liszE 

Ezzel eljutottunk a felajánlás második 
részéhez: Gondoskodjál te az én dicső
ségemről és az én ügyeimről. Ez szá
modra a legfontosabb rész, voltakép a te 
részed. Az előbbi az én részem volt: 
hiszen ha tőled teljes átadást kívántam, 
az voltakép azért volt, hogy szabad ke
zem legyen a szerződésünk által rám eső 
kötelezettséget teljesítenem. A te köteles
séged, melyért latba kell vetned lelked 
minden erejét, az, hogy szent érdekeimről 
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gondoskodjál. Ez a gondoskodás legyen 
a hőmérö. mely irántam való szereteted 
fokát mutatja. 

Ismered érdekeimet? Csak egy érde
kem van: a lelkek. ök az én érdekem. 
kincsem. szerelmem. Amint szolgálóm
nak. Margitnak megmondottam. minden 
szívben fel akarom állítani szeretetem 
országát. Még nem áll fenn mindenütt. 
Van bizonyos külső elterjedettsége a 
katolikus népek közt. De aza mélyen 
gyökerezö uralom. melyben nemcsak jog 
szerint, hanem valóságban áll az én sze
retetem, s mely fogva tartja az egész 
lelket, ez a szeretet... mily kevéssé 
érvényesül még a keresztény népek közt! 
Pedig nem hiányzik hozzá a termékeny ta
laj. Sok lélek van, mely elő van készítve 
erre, és számuk napról-napra növekszik. 
De hiányzanak az apostolok. Adj nekEm 
egy szívet, me ly ehhez az isteni Mágnes
hez ért, és meglátod, mily hamar gyullaszt 
fel más szíveket is. 

AZ APOSTOLSÁG MODJAI 

Mily könnyü dolog az én apostolomnak 
lenni! Sem ilyen kor, nem, állás sem 
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alkalmatlan rá. Sokféle mód nyílik az 
apostolkodásra. Figyelj: l. Az imádsá~. 
- Vagyis az állandó könyörgés az éghez 
uralmam terjedéséért, a mennyei Atyá
hoz, hozzám, édesanyámhoz, összes szent
jeimhez. Ezért kell imádkoznod a temp
lomban és otthon, az utcán és napi mun
káid közt: Jézus szentséges Szíve, jöjjön 
el a te országod! Ez legyen kiáltásod, 
mely felszáll ajkadról egész nap. Ismé
teld tízszer, húszszor, ötvenszer, száz
szor, kétszázszor mindennap, amíg szo
kásoddá nem vált. Keress útat-módot, 
hogy emlékezetedbe jusson. Ki ne tudna 
ilymódon apostolkodni? És mily hatha
tós apostolkodás a fohászimáknak ez az 
apostolkodása! Adj nekem sok lelket, 
akik ezeket a nyilakat állandóan ég felé 
röpítik, és azt hiszed, hogy hatástalanok 
maradnak? Ezek a röpimák olyanok, mint 
a vízcseppek, melyek elpárologva fel
szállnak, felhőkké lesznek és termé
kenyítő esőként hullanak le a földre. 

2. Aldozat. - Elsősorban a szenvedő 
vagy elfogadott áldozat. Mennyi zaklatás, 
veszedelem, gond, szomorúság, kicsi és 
nagy j ön rátok, amint énreám, édes
anyámra és szent jeimre is jöttek. Mindezt 
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panasz nélkül, türelemmel, sőt amennyire 
lehetséges, örömmel viselni, mindezt or
szágomért felajánlani, mily gazdag apos
toli tevékenység I Fiam, leányom, a 
kereszt a legértékesebb, mert a leg
drágább. És mégis hány kereszt megy 
veszendőbe az emberek közt! És mégis 
mind értékes drágakő! - Másodsorban a 
tevékeny áldozat, az önmegtagadás áldo
zata jön szóba. Törekedjél megszokni, 
hogy kis dolgokban állandó önmegtaga
dást gyakorolsz. Ez a lelkiéletnek kiváló 
gyakorlata. Ha az utcán jársz és ezt vagy 
azt a dolgot meg szeretnéd csodálni, ne 
tedd meg; szeretnéd ezt vagy azt az édes
séget megkóstolni, mondj Ie róla; vala
mely dologban igazságtalanul vádolnak, 
és nem nagy kárt okoz, ha hallgatsz: 
hallgass. Igy cselekedjél hasonló dolgok
ban is. Mindezt, hogy én uralkodjam. És 
ha nemes szíved többet kíván, nagyobb 
önmegtagadásokat is gyakorolhatsz. Lá
tod, az apostolkodásnak mily jeles terü
lete nyílik meg előtted. És ez valóban 
hatásos apostolkodás. 

3. Mindennapi munkáid. - Némelyek 
mondják, hogy Jézus Szíve érdekéért 
azért nem tehetnek semmit, mert nagyon 
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el vannak foglalva; mintha csak az álla
potbeli és hivatásbeli kötelességeket nem 
lehetne apostoli munkává átváltoztatni. 
Minden az akarattól függ. Ugyanazt a 
darab fát tüzelőfának lehet használni, 
melyet az ember eléget, és szent szobrot 
lehet belőle faragni, melyet az oltárra 
állítanak. Minden foglalkozásodban te
kints gyakran fel rám és törekedjél min
dent jól végezni, hogy cselekedeteid érté
kes érmek legyenek, melyeket felhasznál
hatok, hogy országomat az egész világra 
kiterjeszthessem. Arra is törekedned kell, 
de békével, hogy napról-napra szentebb 
légy. Minél szentebb leszesz, annál hatá
sosabb minden cselekvésed az én dics ö
ségemre. 

4. A Jézus Szíve-tisztelet terjesztése. 
- Alkalom adtán sz. Szívemnek valamely 
művét elömozdíthatod p. o. ezt vagy azt 
a gyakorlatot másoknak ajánlhatod, 
akikkel érintkezel; sőt talán meg is nyer
heted öket, hogy magukat nekem szen
teljék, amint magad megtelted. Ha nehe
zedre esik róla szólni, akkor nem nehéz 
egy kis füzetkét, vagy nyomtatványt oda
adni vagy ajánlani. Tedd egy borítékba 
és küldd el valahová. Hány lelket szerez-
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tek már meg számomra ilyen "vándor 
missziósok", és épp ott, ahollegkevésbbé 
várta volna az ember. 

Amint látod, sokféle lehetőség van 
országom terjesztésén dolgozni. Ha nem 
teszed, az nem azért lesz, mintha nem 
lennének hozzá alkalmas fegyvereid. A 
napnak nincs egy pillanata sem, melyben 
nem tehetnél valamit érdekében. - Utá
nozd a napraforgót, mely szünet nélkül 
a napot nézi. Nagyon könnyü dolog apos
tolomnak lenni. És mily magasztos dolog! 
Egy élet, melyet egészen e dicső eszmény 
átragyog! A napnak minden cselekedete 
mintegy az apostolság bélyegével van 
ellátva, éspedig a szeretet apostolságá
nak remek bélyeg ével I A napnak minden 
cselekedete arannyá változik! Mily vi
gasztaló dolog lesz majd egykor halálod 
óráján, ha visszatekinthelsz öt, tíz, húsz 
és még több évre, melynek minden 365 
napja ily cselekedetekben folyt le! 

IEfEJUÉS 

Bátorság tehát! - Előrel Ezren meg
tették ezt, akiknek a tieidhez hasonló 
tulajdonságaik voltak. Válassz ki magad-
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nak egy ünnepnapot, a legközelebbit. 
Közben e gondolatokat nyugodtan olvas
gatva, készítsd elő a lelkedet. Ha elérke
zett a kitűzött nap, gyónjál meg, járulj 
áhítattal a szentáldozáshoz. Mikor szí
vedbe betértem, itt az alkalmas pillanat, 
hogy felajánlásodat megtedd. Hogy 
könnyítve legyen rajtad, e kis füzet végén 
találsz egy felajánló imát, amely a szük
séges gondolatokat tartalmazza. Igen 
fontos ugyanis, hogya felajánlás teljes 
legyen. Hiszen egy egész életprogrammot 
jelent. De ismétlem, nem kell megijedned. 
Semmi sem kötelez bűn terhe alatt, még 
bocsánatos bűn terhe alatt sem. Tág 
szívet akarok, nagylelkűséget és szere
tetet. Csak azt kívánom, hogy elhatároz d 
magadat arra, hogy felajánlásodat, 
amennyire csak tudod, megvalósítod. Ki 
ne tehetné ezt meg? 

Azután ne felejtsd el, hogy otthon, vagy 
a templomban naponkint megújítsadi 
mert ez a mindennapi megújítás fontos. 
Ha nem teszed, hamarosan elhanyagolod. 
De ha felajánlásodat mindennap meg
újítod, akkor meg is fogod tartani. Tedd 
ezt megl Új, erőteljes életnek mekkora 
áradatát fogod lelkedben tapasztalni, ha 
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elszánt határozottsággal rálépsz erre a 
szent útra' 

Most még két tanács. Az egyik, hogy 
ne hagyj el engem a tabernákulumban. 
Képemnek tisztelete tetszik nekem, de 
képemnél előbbrevaló az én Személyem. 
Az Eucharisztiakülönöskép az én szent
ségem, mert a szeretetnek a szentsége. 
Szeretném, ha többször magadhoz vennél, 
és szeretnélek olykor napközben is ma
gamnál látni. Nem is képzeled, hogyan 
viszonzom ezeket a baráti látogatásokat! 
A másik tanács, hogy a nap folyamán 
találj magadnak egy kis időt, hogy szent
séges Szívem ájtatosságáról valamit ol
vass és arról elmélkedjél. Ilymódon 
lassan-lassan kinyitod azt a kagylót, 
amelyben isteni szépség drágagyöngyei 
rejtőzködnek. 

1lAP! FB.AJÁMW 

Mennyország szentséges Királynője, 
legédesebb Anyám' Én N. N. felbátorítva 
a jóságos felhívástól, szeretném magamat 
Jézus szentséges Szívének szentelni. Jól 
ismerem méltatlanságomat és ingatag 
voltomat. Azért semmit sem szeretnék 
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felajánlani, hacsak nem a te anyai kezeid 
által, szeretetteljes gondolkodásodba ve
tett teljes bizalommal, amellyel jófeltéte
leim megvalósításában segítségemre le
szel. 

Jézus szentséges Szíve, jósággal és 
szeretettel teljes Király! Szívesen és 
hálás szívvel fogadom el ezt a szerződést, 
hogy ,.te rólam gondoskodj, én pedig 
te rólad". Jól tudod, hogy neked lesz a 
kisebb hasznod. Akarom, hogy ami az 
enyém, a tied legyen. Mindent szeretet
teljes kezeidbe teszek le: lelkemet, örök 
üdvösségemet, szabadságomat, lelki elő
menetel emet, minden szenvedésemet; 
testemet, életemet és egészségemet; azt 
a csekély jót, amit tehetek, vagy amit 
mások életemben, vagy halálom után 
értem felajánlanak, amennyiben ezeket 
használhatod; családomat, javaimat, 
munkáimat stb., hogy Királyom légy, aki 
mindennel szabadon rendelkezik. A ma
gam részéről minden ügyemet illetőleg 
meg akarom tenni, amit csak tudok, de 
mindennel meg is akarok elégedve lenni, 
- ha nehéz is - amit szeretö Szíved, 
amely csak javamat akarja, határozni 
fog. 
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Az a vágyam, hogy valamit, sőt, hogy 
sokat tehessek azért, hogy a világ fölött 
uralomra jussál. Azért imádságaimmal, 
napi munkáim felajánlásával, a viszon
tagságok elfogadásával, kis önmegtaga
dásaimmal, végül azon igyekezetemmel, 
hogy szentséges Szíved tiszteletét, ameny
nyire csak tölem telik, terjesszem, dol
gozni akarok érted utolsó leheletemig. 
Amen. 
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A SZERZO EGYÉB SPANYOL NYELVEN 
MEGlELENT MUNKAI: 

Jézus Szíve-tisztelet 
(La devoción al sagrado Corazón de 
Jesus. Importancia consagracion.) 
64 oldal. 

Jézus szentséges Szívének tisztelete 
(La devoción al sagrado Corazón. 
2. edic.) 576 oldal. 

Krisztus Király Szíve és az ifjúság 
(EI reinado del Sdo. Corazón ideal 
de la juventud.) 255 oldal. 

Jézus sz. Szíve az Evangéliumban. 
I. kötet: A Gyermek Jézus. Elmél
kedések. 
(El Corazón de Jesus en el Evan
gelio. Meditaciones. Tomo 1. La in
fancia de Jesus.) 378 oldal. 

Jézus Szíve különös szeretete tiszte
letének terjesztöí iránt 
(Predilecciones del Corazón de Jesus 
por sus apóstoles.) 48 oldal. 

Jézus Szíve és a munkás 
(EI Corazón de Jesus y el obrero.) 
32 oldal. 

Jézus Szive és a gyermek 
(EI Corazón de Jesus y los niiios.) 
16 oldal. 



Elmélkedések Al. sz. Margit iratai 
alapján 
(Cartas de Santa Margarita dis
puestas para la meditacion.) 

Költemények Jézus szent Szívéhez 
(Poesias al Corazón de Jesus.) 

Az Úr Jézus második eljövetele 
(La Parusia o Segunda Veni da de 
Jesucristo al mundo.) 

Egyházatyák és Millenarismus 
(Ecclesia Patristica el Millenaris
mus.) 300 oldal. 

Megrendelhetök: C. Mendez Marquez. 
- Almona San Juan de Dios, 7. 
GRANADA. 
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