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ELÖSZÓ

Nemcsak országos, de világviszonylat
ban is alig akad ember, aki olyan átfogóan,
a végső következményeket is levonva és
annyira gyakorlatiasan tisztelné Jézus
Szivét, mini P. Biró tette. Nyolcadikos
gimnazista korában döntő belolyással
volt reá Zádori Jánosnak a Szent Szivről
irt könyvei hatása elkisérte életén át egé
szen a sirig. "Nemzeti létünk - igy
olvasta - a legiszonyúbb veszélyek közt
evez. " Ilyen vészterhes körülmények
között a közönséges eszközök, úgy lát
szik, eredménytelenek: azért Jézus Szioé
hez kell lordulnunk. A lehetetlennek
látszó sikert: hogy országunk annyi ide
gen nép között el ne vesszen, csupán úgy
véljük elérhetőnek, ha Jézus Szívéhez
lolyamodunk. u

Ezt a hatást mégcsak elmélyítették a
pápák nyilatkozatai: "Terjesszétek Jézus
szentséges Szíve tiszteletét!" - mondta
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IX. Pius. - Ez lesz a világ megmentése.
Az Egyháznak és a társadalomnak nincs
másban reménye, mint egyedül Jézus
szentséges Szioében. Ez log mínden bajt
meggyógyítaní." "Mert - okolta meg
XIII. Leó - e tisztelet szolgáltatja a
hatékony gyógyszert a szenvedő világ
bajai ellen. Ezen ájtatosság által akarja
lsten az eltévedt világot magához hívni:'
Fel is ajánlotta az emberiséget Jézus
Szioének. Ez alkalomból kiadott körlevél
alapgondolata: amint Nagy Konstantint
a szeni kereszt segítette győzelemhez és
hozott szabadulást a világnak, úgy mosi
Jézus Szioébe kell helyeznünk minden
reményünket. .

Felujjongott a páter és lelke megköny
nyebbiilt, amikor 1914 december 8-án
Ferenc Józsel népeit a Szeni Szívnek
ajánlotta lel és a király példáját követve,
a magyar püspökí kar előírásából 1915
január l-én mínden templomban Jézus
szenisége« Szioének ajánlották lel az
ezeréves Magyarországot.

De mii ér ez a lelajánlás hitbeli és
erkölcsi megújhodás nélkül, ha a minde
nek Kírálya száműzve marad? Hű hato-



nájának összeszorult a szíve: a Királynak
vissza kell szerezni a trónt, az Ot meg
illető helyet a nyilvános és magánéletben,
uralmának alá kell vetni minden teremt
ményt.

Azóta küzdelmes életének minden áldo
zata, beszéde, írása erről az eszméről
szólt: egész életét neki szenielte: ez ha
totta át és töltötte be egészen. 'Renge
teget tervezett, de mínden műue Jézus
Szíve uralmának terjedését célozta, min
dennek ezt kellett szolgálnia. A kínál
kozó alkalmakat felhasználta, hogy rá
mutasson a Jézus Szioe-tisztelet világ
mentő hivatására. Ahol csak lehetett:
prédikációban és lelkigyakorlatokban be
mutatta az isteni Szioet; így születtek meg
az itt közreadott elmélkedések is.

Hihetetlen, mennyii fáradozott, meny
nyi megaláztatást és kellemetlenséget
vállalt a Szent Szív tiszteletének terjesz
tésére. Már a világháború alatt széles
körű propagandát lejtett ki, - hullám
verését küllöldön is megérezték - hogy
az Úr kivánsága ezerini az Úrnap nyol
cadát követő pénteket a Szeni Szionek
kötelező egyházi ünnepévé tegyék mise-

5



hallgatással és munkaszünettel. Később,
amikor a kormánykörökkel szoros kap
csolatba került, mindent megtett, hogy a
megváltás 1900. fordulóján II törvény
hozás mindkét háza hivatalosan ajánlja
fel Ma~)larországot Jézus Szívének; kü
lön törvénybe foglalják ezt a tényt; Jézus
Szíve ünnepét pedig elsőrangú nemzeti
ünnepnek nyilvánítsák. Ez Krisztus Ki
rály uralmának elismerését jelentette
volna a közéletben; ezért tulajdonított
neki P. Biró akkora fontosságot. Törek
vését siker nem koronázta. Az eszme
azonban tovább forrt benne haláláig, mű
veiben pedig azon túl is.

Ezt a célt szolgálja a fáradhatatlan
apostolnak ez a háromnapos lelki
gyakorlata is.

PETRUCH ANTAL S. J.
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.HASONLO AKAROK LENNI HOZZÁrr

Lelkem elé állítom az Úr Jézus szent
séges Szívét úgy, amint azt az egyházi
művészet szokta festeni. Szemlélem a
szeatséges Szíven a keresztet, a tövis
koszorút, a mély sebet, a fényözönt és
a lángokat. S míg szemléletében elmerü
lök. leléled lelkemben a vágy, hogy Jézus
Szívét egyre jobban megismerjem, meg
szeressem és mindenben követni tud jam.
- Alázattal könyörgöm a kegyelemért,
hogya szeatséges Szív fényénél egyre
jobban - titkos, csalfa mélységeiben is
- megismerjem, megútáljam és üldöz
zem az én szívem rosszaságát és kitartó
erővel fonnáljam szívemet a szentséges
Szívhez hasonlóvá.

I. AZ ÚR SllYlM A KERESZT
NIRT VAM A SZEMTStGES SZIVEM A KERESZTJ

A szeatséges Szívbe fúródó kereszt jel
képe annak az igazságnak, hogy: habár az
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Úr Jézus csak egyszer függött keserves
kínok között a kereszten, de Szívében,
egész életén át, állandóan szenvedte a
keresztkínokat. Szívében-lelkében valóban
keresztre volt feszítve szenvedéssel tele
életének mind a harminchárom évében.
Ha áttekintjük szeatséges életét a betle
hemi jászol ridegségétől kezdve egészen
fel a véres Golgotáig, a kereszt kifosz
tottságáig, el kell fogadnunk ezt az igaz
ságot.

A Szívét ékesítő kereszt jelzi azt is,
hogy az Úr 'tiszta, önzetlen szeretetböl
szenvedett érettünk. Nem kényszerből,
nem panaszkodva, keseregve, másokat
okolva, szerencsétlen érzéssel hordozta
keresztjét, - mintegy megbánva, hogya
megváltásba fogott. Ö a szenvedést ön
ként, örömmel, szeretetböl vállalta és
viselte el érettünk.

Ha összemérem szívemet az Úr Szívé
vel, vajjon milyen ítéletet kell magam
felett kimondanom? Hasonlít-e szívem az
Övéhez: a kereszt, a szenvedés értékelé
sében, elfogadásában és készséges hordo
zásában? Én, aki Jézus Szívének tiszte
lője vagyok és kiengesztelésére vállal-
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koztam, tudok-e szívesen szenvedni?
Hogyan nézhet rám a kereszten megseb
zett szívű Jézus? Örömmel, mert vele
viselem keresztjeimet, vagy bánkódva,
mert futok a kereszttől?

MIT JELEMT A KERESZT A SlEMTSCGES SZIVEMI

Az Úr Szívén a kereszt azt a kemény
igazságot hirdeti, hogy az Úrnak vétkeink
kiengesztelésére meg kellett halnia a
kereszten. Ha ezt nem vállalja, elkárho
zom. Hogy szeretett engem az Úr? Igy
szerétem-e én is öt? Vagy tán még min
díg vétkezem és vétkezni is fogok? Néz
zem csak át életemet, - vagy csak egyet
len napomat is - hányszor bántottam
meg vétkeimmel az én Uram Jézusom
szeatséges Szívét? S még azt merem állí
taní, hogy Jézus Szívének tisztelője
vagyok és kiengesztelésére vállalkozom? I
Mikor szűnök meg már vétkeimmel bán
talmazni ezt az irántam szeretettől lán
goló szívet?1

AzÚr Szívébe mélyedö kereszt azt az
igazságot is elém állítja, hogy szerétetből
vállalt kínjai által kiszabadított engem
az örök pokolból. Pedig hányszor meg
érdemeltem a poklot! Hányszor dobha-
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tott volna engem megsértett haragjában
oda azÚr. De nem tette. Nemcsak hogy
a pokolba nem dobott, de szeatséges
Szíve tisztelőinek táborába hívott s azt
várja tőlem, hogy engesztelő szeretettel
szeressem öt. Teljesítem-e az Úr óhaját?
Vagy tán könnyelmüen játszom a pokol
lal? Meddig lesz ez így? Ki biztosít,
hogy nem jutok-e tényleg oda? Ha egy
szer megharagszik az Úr és elhagy, ön
magamnak már nem lesz ereje a vissza
térésreJ Acélozzam meg akaratomat a
pokol gondolatával és tegyek komoly el
határozást a javulásra I

A szentséges Szívből kiemelkedő ke
reszt biztátva hirdeti, hogy az Úr a
kereszten viselt gyötrelmeivel szerezte
meg számomra a mennyei örök örömöket.
A pokol helyett mennyországot ad ne
kem. Hogy szeret engem az én jó Mes
teremI Ö valóban mindent megtett, hogy
biztosítsa üdvösségemet. Raj-tam múlik
csupán, hogy elérem-e azt! Mit teszek,
hogy az égbe juthassak? Mit fogok kerül
ni? Mire törekszem? Az Úr keresztkíno
kat szenvedett el, bogy nekem megszerezze
az eget, én meg kényeskedve, rózsás úton,
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komoly önmegtagadás és szenvedés nél
kül akarok oda feljutni? Ez teljesen lehe
tetlen dolog I Különösen lehetetlen annak,
aki Jézus Szívének tisztelői közé áll és
hasonlóvá akarja tenni szívét azÚr Szí
véhez. Még inkább lehetetlen annak szen
vedés nélkül, a kereszt jele nélkül fel
jutni az örök örömök honába, aki az Úr
szorosabb követésére vállalkozott,

Jól meg kell tehát értenem a kereszt
tanítását és következetes, komoly akarat
tal élnem is kell azt, különben örök üdvös
ségemmel játszoml

it

Merüljek el nagy vágyódással a szent
séges Szív szemléletébe s engedjem lel
kemre hatni fenséges tanításait. Alázattal
kérjem a kegyelmet, hogy Vele egyesül
ten - szentséges Szívének kiengesztelé
sére felajánlva - tudjam erőslelkűenhor
dozni életem minden ketesztjét - mind
halálig.

II. AZ ÚR SZIviM A TÖVISKOSZORÚ
MlbT VAN Al ÚR SZlYD4 la TOVJSKOSZORúr

A történelmi valóság szerint az Úr
Jézusnak a fejére nyomták a töviskoszo-



rút. A feszületeken is szeatséges fején
ábrázolják azt. Miért látta akkor Ala
coque Szent Margit a töviskoszorút az
Úr Szívén?

Ennek oka az, mert, habár a fejen volt
látható a megaláztatás és meggyaláztatás
ezen kínzóeszköze, de ami miatt a szent
fejre került, az a szívben fogamzott meg.
Minden rossz, hiba, vétek, gonoszság a
rendetlen szív kívánságáből. szenvedel
méből, megromlott szerétetéből fogamzik
meg és a szív gonosz kívánságára a fej
ben, az agyban, az értelemben fejlődik,
termelődik ki. Itt van a melegágya a fő
bűnök atyjának: a kevélységnek. büszke
ségnek, önteltségnek. makacsságnak. őnző

szeretetnek. Mindez Isten helyett az "ént"
teszi központtá, azt szolgálja, azt tiszteli
és imádja istenként, királyként, - míg az
igaz Istent, az igaz Királyt, az Úr Jézust
pedig elveti, kigúnyolja töviskoronával.
Nem akarja, hogy az Úr uralkodjék
felette I

És ezt teszi - ha nem is mondja ki
szóval - minden bűn, - mert a bűn
az önző, kevély, büszke, hiú, öntelt, gőgös
szív gonosz szeretetének gonosz gyermeke.
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Minden rossz a kevély sziv gonosz sze
retetéböl születve, önmagát keresi és
dicsőíti, - az Urat pedig megalázza és
töviskoszorúra érdemesíti.

Tehát a gonosz szíven át, a fejben ki
gondolt bűnökért és azok atyjának: a
kevélységnek garázdálkodásaiért szenvedi
az Úr, engesztelésül, láthatólag szent
fején, láthatatlanul szent Szívén a tövis
koszorút.

Nézd ezt a tövissel koszorúzott, meg
gyalázott Uradat, Istenedet, te büszke
lélekl Ismerd el, hogy kicsiben és nagy
ban mennyire öntelt, büszke vagy, tel
Nem hiszed? Vizsgáld csak meg magad:
hányszor mentegeted, mosogatod hibái
dat? És el nem ismered, sőt az is megesik,
hogy letagadod. Eltelsz haraggal, sértő
döttséggel, ha hibáidra figyelmeztetnek.
Hányszor eltitkolod hibáidat! Te minden
kinél okosabb vagy, mindent jobban ér
tesz. Oktatásokat éppen ezért nem fo
gadsz el. Tied mindíg az utolsó szó! Kit
nem kezelsz felülről lefelé? Még az Urat
is hányszor megkritizálod, mikor elége
detlen vagy körülményekkel, személyekkel
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szemben, amelyek közé s akikkel együvé
helyezett az isteni Gondviselés.

Nem látod, hogya kevélység Lucifer
nyálával teljesen be vagy kenve? S te
mégis azt hiszed, hogy Jézus Szívének
tisztelője vagy, s hogy így töviskoronás
meggyaláztatásáért kiengeszteled az Urat?
Hiszen neked, Jézus Szíve-tisztelőnek,,ki
a szelíd és alázatos szívű Jézushoz
hasonlóvá akarod formálni szívedet, nem
csak hogy meglevő hibáidat kellene alá
zatosan elismerned, hanem még a jogta
lanul kapott gyanúsítást, félreismerést,
hátrahelyeztetést is zokszó nélkül s öröm
mel kellene elviselned. Teszed-e ezt?

MIRE TANIT A TOVISKOSIORÚ A SIENT SIIVEM l

A szeatséges Szívbe mélyedő tövis
koszorú a mélységes alázatosság szere
tetére tanít, gyakorlására buzdít. Felser
kent, előszór negatív irányban: hogy a
kevélységnek lelkünkben burjánzó vad
hajtásait következetes akarással kiirtsuk
és a kevélységünkből fakadó hibák tövi
seitől az Úr Szívét megkíméljük. De buz
dít arra is, hogy az alázatosságot pozitíve
is gyakoroljuk: szelíd, szerény modorral,
tanulékonysággal, engedelmességgel, bé-
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külékenységgel, türelemmel, szolgálat
készséggel, ítéletünk szíves alárendelésé
vel, mások kimentésével s önmagunknak
mások mögé helyezésével. Ismered-e,
gyakorolod-e ezeket az alapvető eré
nyeket?

Azt mondod: szívesen megtennél te
mindent, de mikor felebarátod, feljebb
valód olyan nem jó, annyi benne a hiba.
De gondold meg, hogy ha az Úr Jézus
is így ítélt volna rólad, mikor csúnya,
bünös voltál, vajjon hol lennél te most?
Oh, mennyire nem hasonlítasz te Öhozzá,
a "búnasök barátjához" s aki az ellenség
szeretetet is megparancsolta neked, erre
is a legszebb példát adva életében'

S nézd meg az Urat, - milyen feljebb
valókkal van dolga I A pogány Augustus,
Pontius Pilátus, Heródes, Annás, Kaifás'
De még többet is kell mondani. A meny
nyei Atya már csak jó volt s nézd, mi
csoda meghajlásra, megaláződásra küldte
ártatlan szent Fiát?' - Az istállóba, az
ácsmúhelybe, a keresztfa gyalázatába és
kínjába küldte. Hiszed-e ezt? Hát milyen
feljebbvaló volt a mennyei Atya? - És
milyen alázatos az ő Fia? Amulj-bámulj,
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te szegény bűnös, te kényes és okvetet
lenkedő, dőre emberke l Ugyan mikor
fogod megérteni az Úr Szívének szelle
mét? Látod, mennyire csak szó és vágy
még a te szereteted - és nem tettl S hol
vagy még a kiengesztelés gondolatától,
tettbeli gyakorlatától? I - Mi lesz veled,
ha egyszer istállóba kerülsz, ha harminc
éven át lezárnak egy ácsmühelybe, ha
egyszer a keresztrefeszítés kínj ába, gya
lázatába kényszerülsz menni? l Mik a te
apró-cseprő kis tümivalóid e nagy, sú
lyos dolgokhoz mérve l Ugy-e elnémíta
nak? S ugy-e szégyennel töltenek el, ha
a töviskoszorús Úr Jézus Szívére tekin
lesz? I

•
Alázatos tanulékonysággal szemléld az

Úr jóságos, szerető Szívébe mélyedö bor
zalmas töviseket és véssed lelkedbe taní
tásukat. - S fordulj nagy vágyódással,
komoly elhatározással a töviskoszorús
szerető Szívhez, hogy gyógyítsa meg mély
szívbeli kevélységedet és segítsen, hogy
ezentúl tövis helyett rózsát tudj Szíve
köré fonni.
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III. AZ ÚR SZIVÉH A SEB
MinT vAM It. su It. SZEMTS.GES SZIVEM I

Az Úr Jézus szentséges Szívén ejtett
tátongó sebbel teljes halálát akarta bizo
nyítani és kétségbe nem vonható halálával
legnagyobb csodáját: dicsőséges feltáma
dását akarta bizonyítani.

De szent engedelmességgel teljesíteni
akarta a próféta jövendölését isr "Látni
fogják azt, kit általszegeztek:' Ezzel is
megerősítette a messiási küldetésébe ve
tett hitet.

A testi seb láthatóságáyal felhívja a
figyelmet a láthatatlan sebre, a szeretet
sebére.

MIT JELEMT It. so It. sZEmIGIs SZIVEM I

A szentséges Szíven tátongó mély seb
azt hirdeti, hogy az Úr értünk mindent
szeretetbőlvégzett. Élete végén kinyittatta
lándzsával Szívét, hogy belássunk az Ö
összes munkájának, áldozatának szentsé
ges műhelyébe: - hogy lássuk be, hogy
Ö mindent szeretetből tett és áldozott fel
érettünk. Amint a töviskoszorú mutatja
a Salven a gonosz szív müködését fel
fuvalkodottságában, úgy a mély seb hir-
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deti, hogya jó sziv önzellen szereleiével
mennyi jót tud létrehozni. Tanítja, hogy
Ű nemcsak szóval vallotta, hogy senkinek
nincs nagyobb szeretete annál, mint aki
életét adja felebarátaiért, hanem rettentő
kínok között meg is tette.

Milyen az én szívem? Nem a szavak,
hanem a tettek szerint nézzem meg. Szá
moljam össze én is, hogy mit és mennyit
nem tettem vagy tettem felebarátaimért,
és e számadásból meglátom, hogy mennyi
a szerétetem az Úr Jézus és a mennyei
Atya iránt.

Minden más mértéket, még a napi
szentáldozások számát is, hamisnak tart
sam, ha nem termi meg a tettbeli szere
tetet a felebarát iránt, Jézusért. Ez az
egyedüli igaz mértéke a szeretetnek, min
denféle szeretetnek.

A látható testi seb miatt az Úr Jézus
már nem szenvedett, mert mikor a
lándzsa átütötte Szívét, már nem élt. De
ez a látható seb jelenti az Úr Szíve sze
retetén ejtett sebet, amely nem látható,
de neki egész életében a legnagyobb fáj
dalmat okozta, sőt misztikusan fájdalmat
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okoz a világ végéig is a legméltóságosabb
Oltáriszentségben.

Mi ez a láthatatlan nagy fájdalom?
Minden bünokozta kín, de főleg és első
helyen az Ű nagy szeretetének vissza
utasítása, a háládatos viszontszeretet
megtagadása, szóval és egyben: a hálát
lanság. Alacoque Szent Margit az Úr fő
megjelenéséből kiemeli, hogy kiengesztelő
ünnepet kért az Úr Jézus az emberek
hálátlanságának kiengesztelésére. Nagyok
voltak az Úr Jézus testi fájdalmai, na
gyok a lelkiek is, de a lelkiek között a
legnagyobb volt a hálátlanság az Ű nagy
szeretete ellen.

Az emberek jellegzetesen "fekete" bűn
nek hívják a hálátlanságot. A pogányok
a háládatlan ember szívét oly rossznak
hitték, hogy arról minden rosszat feltéte
leztek. "Ha valakit hálátlannak tudsz,
arról minden bünt is feltételezhetsz" 
szólt az ő közmondásuk.
. Az élet mutatja, hogya hálátlanság

megtapasztalása a legjobb, legbátrabb és
legbuzgóbb embert is szinte leüti a lábá
ról, nagy lelki fájdalmat okoz, sőt ha
lált is.
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Mind az ó-, mind az újtestamentumban
Isten legjobban a hálátlanság miatt pa
naszkodik. Legbántóbb a hálátlanság azok
részéről, akiket az Úr vagy az emberek
különösen kiválasztottak, gyengéd szere
tetük javaival elhalmoztak, ezek hálát
lanságát elviselni, szinte lehetetlen. Ez az
oka annak is, hogy ilyen hálátlanoktól
elfordul az Isten és az ember is s maguk
ra maradva sodródnak a pusztulásba.

Nézzek lelkembe, mennyire bírom a
háládatosság erényét Isten és az emberek
iránt? Nemcsak érzü1etben, hanem tettben
is kifejezem-e hálámat?

Mint Jézus Szívének tisztelője igyek
szem-e kiengesztelni az Úr Szívét a hálát
lanságokérl? De hogyan állhatna azÚr
elé kiengesztelésére gondolva olyan lélek,
aki maga is háládatlan?

*
Forduljak nagy bizalommal és buzgó

sággal az Úr Jézus szeretettől sebzett
Szívéhez és kérjem, alakítsa szívemet az
Ö végtelen jóságú Szívéhez hasonlóvá, és
tegyen alkalmas eszközévé szeatséges Szí
ve kiengesztelésére.
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AZ ÚR SZIVÉN A LÁNGOK
MIT JELENTENEK A LÁNGOK A
SZENTSÉGES SZIYEM r

A tűz, ,a láng - a szerétet jelképe. Az
Úr Jézus Szíve "a szeretet lángoló tűz
helye". A lángok tehát az Úr Szíve körül
jelentik Jézus szeretetét.

A lángok az Úr szeretetének útját is
jelentik az égből le az istállóba, - 30
éven át Názáretben, - három éven át
keresztül-kasul a Szentföldön, - azután
fel a Kálváriára, a kereszthalálra.

Jelentik az Úr áldozatait: nagy sze
génységét, engedelmességét, tisztaságos
szűzességét, lemondását otthonáról. édes
anyjáról és magáról az életről is.

Jelentik üldöztetéseit, megaláztatásait.
szenvedéseit, halálát. Mily dús szerétet ez
tettekben! Valóban önmagát felemésztő,
lángoló szeretetI

Jelentik a lángok az Úr Szívének nagy
szeretetét a szegények, elhagyatottak,
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betegek, üldözöttek és a gyermekek iránt.
Lángelésuk bevilágítja szeretetének útját,
amelyre végig az van írva: "Körüljárt
mindenkivel jót téve."

MIRE TAMITAMAK A LÁMGOK A SZEMT SZIVEM l

Tanítják, hogya szeretet, a főparancs
több mindennél. Ez a tökéletesség maga.
Nélküle nincs tökéletesség, "Szóljak bár
az emberek vagy angyalok nyelvén, ha sze
retetem nincsen, olyanná lettem, mint a
zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És
legyen bár prófétáló tehetségem, és ismer
jem bár az összes titkokat és minden
tudományt, és legyen bár oly teljes hitem,
hogya hegyeket áthelyezzem: ha szere
tetem nincsen, semmi sem vagyok. És
osszam el bár egész vagyonomat a szegé
nyek táplálására, és adjam bár át teste
met úgy, hogyelégjek: ha szeretetem
nincsen, semmit sem használ." (I Kor.
13, 1-3.)

A lángok hirdetik, hogy az Úr ked
ven ce az, aki a szeretetben kiválik. Ha
tehát Jézus szeretetére vágyam, ennek
előfeltétele, hogy az Úrért szeressem fele
barátomat.

Tanítják, hogya szeretet a föerény,
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mely levonja a Iöáldást: viszont a sze
retetlenség a legnagyobb bün, mely maga
után vonzza a föátkot.

Hirdetik a lángok az Úr Szívének pél
dája nyomán, hogy minden szeretet közt a
legnagyobb az irgalmas szeretet. Az irgal
masság nem ítéltetik, az irgalmasság min
díg meghallgattatik. Az utolsó ítéleten az
Úr csak egyért von felelősségre: az irgal
masság cselekedeteiért. Ehhez köti az
üdvösséget, illetve kárhozatot.

•
A lángok e beszédére mit válaszolnak

az én tetteim? Szeretett-e eszem, emlé
kezetem, érzelmem, szemem, nyelvem?
Valóban? Vagy nem hiszek? Ha pedig
hiszek és nem szeretek, akkor vagy esz
telen vagyok, vagy kárhozatra szánt sze
rencsétlen. S ennek a szeretetnek tettben
kell nyilvánulnia az Úr Szíve példájára.

Visszatekintek most multamra. Ugyan
hány szeretetrózsát szedhetek össze,
melyet én fakasztottam? S hány szúrós,
szeretetlen tövist? Vajjon mi van az én
utamra írva? Talán ez: "Körüljárt és
mindenütt tövisekkel szúrdaIt?" Vagy
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talán inkább: "Körüljárt és mindenkinek
rózsát nyujtott?"

A SZERETET áOSDDEI

Sokan vannak, akik a Főparancs, a sze
retet szent cégére alatt Istentől és em
bertől állandóan szeretetgyakorlatokat
követelnek, de 'Viszont ők nem gyakorol
nak szeretetet sem Istennel, sem ember
rel szemben. Ezek a szerétet élősdijei
semmiben sem különböznek a kommunis
Uktól, mert maguknak mindenkitől min
dent követelnek, de lemondani mások ja
vára semmiről sem hajlandók.

Hány ilyen élősdi van az egyes csalá
dokban, intézményekben s a társadalom
ban, aki csak a maga előnyét nézi és
közömbös másokkal szemben. Sokszor
könyörtelen eszközökhöz sem restel nyúl
ni, hogy önszeretete igényeit kielégítse;
s amit magának kíván és követel, hány
szor tagadja meg ugyanazt embertársaitólI

Nézzek a lelkembeI Vizsgáljam meg
igényeimet! Vaj jon nem tartozom-e én is
a szeretet élősdijei közé? Nem vagyok-e
kommunista? Vigyázzak, hogyatökéle
tességre törekedve be ne csapjam ön
magamat!
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A lelki élet terén is sokat becsap az
önző szeretet, mikor a legszentebb dolgok
gyakorlása közben őnkielégülést keres
nek. A szentáldozásban édes érzelmeket,
a szentgyónásban panaszkodási vágyuk
kielégülését stb. S az egész vallásos élet
ben állandó vigasznak édes érzetét kere
sik. Szóval mindenben önmaguk a cél s
nem az Isten. Gyakran még a szerzetben
is megtörténik, hogy azok, akik Isten szol
gálatára lépnek, egyre nagyobb igényeket
támasztanak, sokkal többet követelve a
maguk számára, mint amivel a világban
bírlak.

A tökéletességre törekvőknek résen
kell állaniok, hogy az önző emberi ter
mészethez oly közelfekvő hajlamot, az
önszeretetet megfékezzék magukban, az
Úr példája szerint egyre teljesebben gya
korolva az önmegtagadást és lemondást.
Mert hogyan is méltasson bennünket az
Úr bizalmas, meghitt társalgásra, amikor
mi gazdagok akarunk lenni, amikor mi
nem akarunk tudni a lelki szegénység
ről, jóllehet épp ő, azÚr érettünk lett
szegénnyé? Mi bírni akarunk mindent, ő
meg lemondott mindenről: otthonáról.
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édesanyjáról, mennyei dicsőségről- éret
tünk. Sö1 lemondott önmagáról, amikor
vakon engedelmeskedett s szclgaltatta ki
magát az Isten és emberek szeretetére!
Ugyanakkor mi mindíg keresztül akarjuk
vinni saját akaratunkat és saját hasznun
kat.

Mi ez? Ez a tökéletes élet kifigurázása.
Jézus Szívéből kiáradó lángolásnak fel
kellene emésztenie szívünkben mindent,
ami nem azÚr és ami nem tesz bennün
ket hasonlóvá Hozzá, de vajjon megvan-e
bennem az állandó, következetes készség
keresztülvinni áldozatok árán is - a sze
retet lángjaitól mintegy felemésztődve 
azt, amire Jézus szentséges Szíve tanít és
buzdít? I

*Merüljek el a szeretettől lángofó Szív
szemléletébe és könyörögjek hozzá, hogy
alakítsa szívemet az Ö Szíve szerint.
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AZ ÚR SZIVÉN A FÉNYES SUGARAK
MIT JELENTENEK A SZEMTSeGES SZIVBEN
A SUGÁRKeVeK l

Jelentik a kegyelmek kimeríthetetlen
bőségét. .

Jelzik, hogy az Úr az összes kegyel
meket szerétetével szerezte meg nekünk.
Az ö Szíve minden kegyelem forrása.

Utalnak szeatséges Szíve tisztelőinek
a megígért kegyelmekre. Melyek azok?
Közismertek: Megvigasztalom őket szen
vedéseikben. Megadom nekik mindazokat
a kegyelmeket, melyekre állapotuk sze
rint szükségük van, minden szükségükben
segítségükre legyek.

Mutatják, hogy senki szíve nem tetsz
hetik az Úr Szívének, ha nem ragyog
a kegyelemtől, mint az övé.

MIRE TANITANAK AZ ÚR SZIVeN A
FeMYES SUGARAKr

Be kell látnom, hogy kegyelem nélkül
semmi sem vagyok, semmi olyat nem tehe-
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tek, ami az úrnak tetszenék és érdem
szerzővé lenne.

Be kell ismernem azt is, hogy az Úr
engem, Szíve tisztelőj ét gazdagon el akar
halmozni kegyelmeivel, hogy számítsak
előtte, el akar árasztani malasztjával,
hogy Istennek tetszően és érdemszerzően
csele.kedhessem. Mindent megkapok s a
végén a boldog halált és nagy égi dicső
séget. Hála neked, szent Szív, hogy vég
telen szerétettel kiérdemelted nekünk az
isteni kegyelmet, mely által testvéreiddé,
a mennyei Atyának gyermekeivé lettünk.
Hála neked, szent Szív, a bőséges segít
ségért, mellyel megkönnyíted földi zarán
doklatunkat. Hálánk legszebb gyümölcse
Szíved hű követése legyen.

Egyesítem a megoszlott családokat s
békességet szerzek nekik. Biztos mene
dékük leszek életükben, de főkép halá
luk óráján.
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JÉZUS SZENTSÉGES SZIVÉNEK
SEBÉBOL VÉR CSUROG

AZ .lLDOZATOS án

A pap a szentmisében a bor átváltozta
tásánál azt mondja, hogy az Úr Vére az
újtestamentumé, mely áldozatként kionta
tik és hirdeti az Úr halálát.

Mikor a lélek tökéletes önátadással a
szentmise alatt és szentáldozás után szö
vetségre lép Jézus Szívével, ezt az ön
felajánlást és szövetséget az Úr Vérével
pecsételi meg. Magától értetődő, ha az
Úr szent Vérét önti ki és ezzel pecsételi
meg a lélekkel kötött szövetséget, akkor
a léleknek, a Jézusát igazán szerető
léleknek, viszontszeretetböl vérével kell
megpecsételnie a szővetséget. Hogy kell
ezt érteni?

A lélek, aki komolyan veszi őníelaján
lását Jézus szeatséges Szívének, az tudja,
hogy e szövetség állandó harcra, küzde
lemre kötelezi saját romlott természete,
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szenvedélyessége, az ördög csábításai és
kísértései és a rossz emberek példája és
támadásai ellen.

A Jézust igazán szerető lélek nem ret
ten vissza ettől a lemondásokkal, őrimeg
tagadésokkal. önöldökléssel teli élettől,
mert tudja, hogy az Úr Szívén is rajta
van a kereszt, a töviskoszorú, a seb, s
mikor szenved és áldozatot hoz, az Úr
Szívének vonásai rajzolódnak le önszívé
ben.

Tudja, hogy küzdelem, munka és áldo
zat nélkül nincs erény. De tudja azt is,
hogy.harc nélkül nincs győzelem s csak a
küzdőnek és győzőnek jár ki a babér.

A Jézus Szívével szővetséget kötött lel
kület hozza magával, hogya megaláztatá
sok és szenvedések között nemcsak hogy
nem zúgolódik, nem szomorkodik és nem
okol senkit a lélek, hanem hálálkodik,
örül és jubilál.

Természet szerint ez nehéz, igen nehéz,
de a kegyelem megerősíti a természetet,
úgyhogy a legnehezebb is könnyüvé válik.

Al ALDOlATOS tLET ALDASA

Ha komolyan rászánja magát valaki
erre az áldozatos, tökéletes életre s ipar-
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kodik ennek megfelelni: hamarosan ia·
pasztalia az Úr csodálatos nagy adomá
nyait. Az Úr Szíve ugyanis nem engedi,
hogy nagylelkűségében egy teremtmény
legyőzze. Csakhamar megvalósulnak az
ílyen áldozatos lélekben a nagy remények
és vigasztalások.

Szerenesés lesz, mert az Úr beváltja
ígéretét: megáldom minden vállalatukat.

Ismét buzgó lesz, ha ellanyhult volna,
mert a kegyelem nem hagy neki nyugtot.

Jól fog kijönni az emberekkel. Sok-sok
lelket nyer meg az Úrnak. Az emberekre
apostoli befolyást fog gyakorolni.

A lelki dolgok mélyére hatol majd, azo
kat megérti és mások számára is érthetővé
teszi.

Olyan lelkületű lesz, hogy senkire
sem szorul rá. Igazán független és Isten
fiainak szabadságát élvezi.

Nagy érdemekre tesz szert, Isten külö
nösképen megáldja, mert a szeretet hajtja
őt cselekvésre.

Olyan alázatos lesz, hogy tiszta szán
dékkal dolgozik, szinte nem képes meg
sértődni. Ha őt sértik meg, ő kér előbb
bocsánatot. Aldottan engedékeny. Mások
hibáit látja ugyan, de nem kritizál, hanem
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iparkodik mások hibáiért vezekelni azál
tal, hogy az észlelt hibáival ellenkező
erényt gyakorolja.

Külsöleg sokat szenved, de belsőleg kis
mennyországban él. Hasonlít e tekintetben
is az Úr Szívéhez: kívülről ott vannak a
szenvedés jelei, és szenved, de belsőleg
boldog, a legboldogabb.

Lehetne még tö6bet is felsorolni. Any
nyit, amennyill az isteni szerétet képes
kitalálni, hogy megjutalmazza azt a lel
ket, aki az isteni és felebaráti szeretet
állandó gyakorlásában találékony.

Melyik szülő, rokon vagy barát képes
így vigasztalni és boldogítani?

Senki!
Keressük akkor egyedül Jézus Szíve

tetszését. És másokét csak Öbennel
Én lelkem, mit fogsz te tenni? Mikor

leszel már egyszer elég határozott?
Holnap? Talán késő lesz. Holnap talán

már koporsóban fekszel ...
Ma tedd'

•
Szentséges Szívednek értemkiömló vé

rére kérlek, édes Jézusom, hogy önfel
áldozásommalkülÖD szövetséget kötve
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Veled, elnyerjem bőséges kegyelmedet,
hogy ne féljek a Te szorosabb követésed
ben semmiféle fáradságtól. szenvedéstől
és áldozattól.
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AZ ÚR SZENTSÉGES SZIVE MAGA
MI VAM A SZEMT SZIVEM MAGÁM'

Semmi sincs a szent Szíven más, csak
az, ami neki szenvedést és fájdalmat okoz:

Beleette magát, benne van a vérző
szeirtséges Szívben a rettenetesen fájdal
mas kereszt.

A lágy, érző Szívet körülfonja a bor
zalmasan szúró töviskoszorú.

Ott tátong a szeatséges Szíven a met
szően fájdalmas, mély seb.

Körülfogják, emésztően égetik a szere
tet heves lángnyelvei.

S mindez benne van, emészti, gyötri a
kimerülésig, a halálig Jézus szeatséges
Szívét. Tehát nemcsak elgondolás, elkép
zelés, szent, érzelgő élmény, szentimen
tális vágyakozás mindez, hanem tett, való
ság harminchárom éven át a sok lelki
gyötrelem.

A kereszt, a töviskoszorú, a seb, a tüzes
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láng nem a levegőben lóg, hanem reálisan
belemélyed, benne van és eleven valóság
ban gyötri a jóságos, szent Szívet.

MI~Rt VANMAK A SZEMVEDÚ lELEI
AZ ÚR SZEMt SZIVÉM r

Az Úr Jézusnak ebből a sok szenvedés
ből semmí, de semmi haszna nem volt.
E gyötrelmek nélkül is kijárt neki az örök
boldogság és dicsőség, mert Isten Fia.
Szenvedésének oka: az Ű megváltói sze
retete irántunk. Mindez a sok szenve
dés és gyötrelem értünk van.

Csak egyetlen dolog van a szeatséges
Szíven, ami neki nem okoz fájdalmat: a
fénysugarak, a kegyelem. De ezek nem
az Övéi. Ezek kifelé törnek, felénk árad
nak; ezek a mieink. Ami az Övé, az mind
szenvedés, állandó vezeklés és folytonos
engesztelés érettünk. Ime, mily tiszta, ön
zetlen szeretet! Önmagának semmi haszna,
önmagának egész életében csak szenvedést
szerezve, csak nekünk szerez minden jót.

Mindezeket megfontolva, lelkembe te
kintek s kérdem magamtól: "Én lelkem,
mit szőlsz ezekhez az igazságokhoz? Mit
kívánsz te szívedre ékességül? Mitől futsz,
mitől menekülsz? Ha valamicske abból a
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keresztből, tövisbő l, sebből, lángból beléd
kap, hogy elveszted fejedet, hogy lótsz
futsz segítségér~ hogy panaszkodol, sírsz
és elkeseredel! 0, mily gyatra a te szere
teted! Mily távol vagy még az Úr Jézus
Szívétől és iránta való tettben mutatkozó
szeretettől!

Ugy-e sok fecsegés, üres szó, puszta
ígéret, képzelődés, érzelem, színészkedés
van a te ígéreted körül, amikor az Úr
Jézus Szivének ígérted, hogy szereted öt.
Ugy-e, nincsen így rendjén?

Ha el akarsz jutni a tökéletességre, én
lelkem, fogj hozzá és kövesd hűen Mes
teredet. Szánd rá magad és helyezd bele
a te eleven szívedbe az Úr Jézus szen
vedés jelvényeit, hogy érezzed és emész
tödjél te is tiszta szeretetből iránta, amint
szeretetből tette Ö is irántad.

A kereszt legyen szívedben az isteni
Gondviseléstől küldött szenvedések, ba
jok, csapások megnyugvó elviselésével,
állapotbeli kötelmeidnek ádozatos telje
sítésével. .

A töviskoszorú szúrja szivedet! A félre
értés, megaláztatás, meghurcoltatás türel
mes, néma elviselésével.
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A seb hadd sajogjon szívedben a sok
szeretetlenség, hálátlanság zokszó nélküli
elviselésével.

A szeretetlángok emésszenek meg, úgy
íáradozzál a felebaráti szeretet gyakor
lásával.

A fényesség áradjon ki szívedből em
bertársaid felé, mert az Úr Szívéhez való
hasoniatesságoddal annyi kegyelmet- tudsz
szerezni, hogy közvetítheted embertársaid
megváltását és örök boldogságát.

Ha az Úr Jézus Szívének igaz tisztelője
akarsz lenni és hozzá komolyan akarsz
hasonlóvá válni, mindezeket meg kell
tenni. Ezek gyakorlására fel kell buz
dulnod.

*
Elmerülök az Úr szeatséges Szívének

szemléletében. Kérem, hadd ismerjem.
szeressem és kövessem egyre jobban, hogy
szívem minél hasonlóbb legyen Öhozzá.
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