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ELÖSZO.

Ez a kis füzet Xavéri sz. Ferenc
iinnenére irádott. Ha J61 emlék
szem. láttam valahol képet, metv a
nass misszi6s atiostolt kebléből ki
törő lángokku! ábrázolta, és mintegv
száJáb6l hallani véltem ismert fohá
szát: Adj. Uram. lelkeket! - Ha sz.
Pálr61 mondhatta aranyszájú sz. Já
nos, hozv ..Pál szíve, Krisztus szi
ve", akkor utivanazt ioerat ismétel
hetiűk Xavéri sz. Ferencről: Ferenc
nek szíve Krisztus szíve. Uzsanaz
a ldne é~ benne. melv az Vdvözítő
szívéből tör e.'ő 5 melyről ő maga
mondotta: ..Tüzet Jöttem bocsátani
a ttiuire ps mí mást akarok. mint
noss televuladtont" (Luk. 12. 49.)
Ez a tűz a lelkekért e~ó buz1!6ság.
Ennek a tűznek kell betöltenie a mi
szivűnket is. ha val6ban kereszté
nyek, azaz Krisztusköve/ök vu-
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gyunk. Akinek szíve az Odvözitó
szívének szeretetétJI ldneol izazdn,
az nem lehet részvét nélkiü, annyi
sok milli6 lélek iránt. akiknek örök
boulogsdeáért ez a Szív me1!tört a
kereszten. A mísszi6s buzzalom égi
tüzének felkeltésére a még szunv
nvadák és .hidez közömbösségben
dermedezók lelkében. ennek a mens
nvei lán1!nak é1!ó tűztengetré szitá
sára a már lángol6k szivében ir6dott
ez a iüzetke.

Kalocsa. 1928. nov. 13. Sz. Sza
niszló ünnenén;

Szerz6.



ELSO NAP.

Elmélkedés.

J:brediünk fel rezzel és tekintsünk
kör iil szobánkban. Mintha varázs
Ütésre eltünt volna minden. ami ke
resztény. Eltünt a feszület ázvunk
fölött. eltünt ;1 Mária-kén a szek
rényről, rr-ellőlünk, Imádságra aka
runk letérdelní, de nincs harangszó,
melv nrra hivna. Kilépünk a házból.
- milv csoda! ahol a templomok ál
lottak. nozánv istenségeknek nazo
dái éktelenkednek és rút bálvánvok
szebral terpeszkednek, félig mezlte
len ördögimádók űzik vad hókusz
pókuszukat a csarnokokban. Eltüntek
az oltárok rnindenünnen, eltüntek a
szentképek, nincs míse, nincs áldo-
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zás, nincs zvöntatöszék, nincs kará
csony. nincs feltámadás. a zverme
keket nem viszik keresztelni. nincs
fehérruhás lány és fiú, aki virággal
kezében sietne első áldozásához,
nem viszik a betelthez a szent kene
tet és útravalót, sfvár élet és sivár
halál az. ami mlndeníelől körülvesz
bennünket. Az iskolában nem tanít
ják meg a gyermekeket a vallásra,
nincs kórház. nincs irulomház az
ezész városban. vidéken: rabszol
gák, a esaládból kitagadott nők és
gye·rmekek seregei vonulnak fel
előttünk. Egy szö megmagyaráz
rnindent: kipusztult a keresztény
ség,

Csak álom az ezész, rettenetes
rémkép. De hány ezer városban, fa..
luban. országban szörnvűsézes való
ság ez a vilázonl Ezer és millió lé
lek ízv születik, fKV él. IKY hal rnez.
a világnak nazvobbík része. ezt a
szomorü képet festi lelkünk elé az
egyik magyar hithírdető Kínában,
amikor leíria első karácsonyát Tien
tsinben. Ha kilép a rendházból, sem
mi nyoma annak. bOll;y ma Kará-



.................................. 7

csonv van, semmi nyoma, hozv már
2000 évvel ezelőtt az O'dvözító meg
született ezek számára is, akik itt
még a sötétséeben és a haláL árnvé
kában ülnek (Luk. 1. 79.), semmi
nyoma az angyalok öröménekének :
..Ime nagy örömöthirdetek nektek,
mert ma született az üdvözítő; Dá
vid városában" (Luk. 2, 10, 11,).
Nem rezdül meg szíviinkben a rész
vét húrja ezek hallatára? Mi vol
nánk mi is. ha kípusztulna kötülőt

tünk minden, ami lelkünk legben
sőbb örömét, boldogságát alkotja, a
karácsonyi evangélium, az isteni
örömhir. . melyet . at angyal által
küld minden népnek?

Mi volnál te, ha nem volna hit
hirdető? ha mínd oly keményen
gondolkodott volna, mint te szoktál
gondolkodni: Elég itt is a pogány,
elég a szegény, elég nekünk a
magunk baja? Te is csak úgy szü
lettél volna, úgy éltél volna, úgy
haltál volna meg, mínt ma a bus
rnanok, a kaflerek, a négerek vagy
akár a müvelt, de Krísztusról mit
sem tudó kínaiak, japánok és hin-
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duk. Kinek köszönöd. hogy keresz
tény vagy és katolikus? Annak a
száz meg száz apostolnak. aki ha
záját elhagyta. fölá'dozta vagyonát,
rokonságát. családját, életét rész
vétből irántad. bár nem is ismert
még. hiszen még a világon se vol
tál. De ők már előre dolgoztak,
előre halrak meg a lelkekért. me
lveknek később. születniök . kellett,
hogy. Krísztus Egyházában. az igaz
hi ben _lássanak napvilágot és élvez
zék ennek az Ist.enjvllágQsságnak
minden kegyelmét, boldogságát. :e-s
.te részvétlenül haladnál el a hithir
dető apostolok és vértanuk serege
mellett, akik most is küzdenek és
halnak meg, amikor Krisztus biro
-dalmának határköveit tolják elö~e a
távoli országokban? Hogy megért
sed, mit eredményezhet a lelkek
iránti részvét emberi szivben, olvasd
a legnagyobb hithirdetőnek rövid
életrajzát, rnely most·· következik.
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Xavéri szt, Ferenc.

India és Japán apostola. a hitter
iesztés művének. !6pártfogÓJa.

Xavéri szt. Ferencet már rnegté
rése maga jelölte ki a missziós mun
kára. Istenhez való telles megtéré
séhez a lökést, az elmélkedés a lé
lek értékéről adta meg. A fényes
tehetségű és nemes gondolkodásű,
tlsztaszfvű ifjú, aki már 22 éves ko
rában a vflághírű párizsi ezvetern
tanára volt, ISOO-ban született a
spanyolországi navarrai Xavíer-kas
télyban, előkelő nemes családból.
f..gvidelg a világ hiuságaí fogva
tartották és életcélját minél fénye
sebb tudományos pályán kereste.
Lelkét veszély fenvegette a párizsi
ezvetem csarnokalbán is lappangó
eretnekek részéről. De egész világ
Iellocásában és lelki törekvésében
tökéletes változást Idéztek elő lovo
lai szt. Ignácnak az evangéliumból
vett szavai. rnelyeket többször is
mételt meg fiatal barátla előtt: "fe
renc, mit használ az embernek, ha
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az egész világot megnyeri is, de
lelkének kárát vallja?" Ferenc le
mondott állásáról, szt. Ignác köve
tője lett, hogy immár egész életét
és minden tehetséáét a lelkek meg
térítésének szenie'Ie. e!!"ő szornlú
sáz töltötte be szívét. különösen a
pogányság sötétségrben sínvlődő

lelkek után. Azért mint leghőbb vá
zvának teliesülését üdvö-ölte a kül
detést, . melyet III. Pál pápától elöl
járója. szt. Ignác által kapott 1541
ben, hogy keleti Indiában hirdesse
Kri<7.t1.s szerit evangéliumát.

Kímondhatatlan fáradalmak és
szenvedések közt hintette el az Is
teni igét és rövid tíz év alatt több
országot járt be és hódított meg
Krisztusnak, rn'nt amennvit ugyan
csak tlz év alatt Nagy Sándor se
regei leigáztak. Sok százezer po
gányt, egész területeket és orszá
gokat fejedelmeikkel ezvütt térített
rnez az ip;az hitre. Indiából Japánba
evezett és ott is hasonló sikerrel
hirdette az evangélium szent tanát.
Isten számtalan csodával kisérte
apostoli lángbuzgalmát ; jövendölé-
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sei, csodálatos nvelvadománva, a
betezek !!:yógyftása és halottak
feltámasztása, melveket Is: en általa
művelt, az apostolok idejére emlé
keztetnek. Vágyai még tovább men
tek. Japánból Kínába akart áthaíóz
ni, de Szancián szízetén erőt veti
raita a betegség, melvet emberlő
löttí fáradalmai okJZtak, és mint
Mózes az igéret földjét, szemlélve
a közeli Kioa partjait, rnindenkítől
elhagyatva, szez énves kunvhóban
adta át teremtölének nagy lelkét
1552 dec. 2-án. Testét az indiai
Goában temették el, és ez még nap.
jainkban is tellesen ép és sértetlen,
tagjai hailékonyak, szeme a roth a
hadás jeiét sem mutatia. Jobb kar
ját szent ereklye gyanánt őrzk
Rómában az Al Gesú templomban.
XV. Gergely pápa 1622 március
12-én a szentek sorába iktatta, ün
nenét az ezvház dec. 3-án üli meg,
X. Pius pápa pedig Xav. szt. feren
cet, mint az egész hitterjesztés
rnűve védőszentlét. magasabb rangú
ünneppel tüntette ki. Az ó tisztele
tére végzlk leginkább szenttéavatásá-
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nak évfordulója előtt (már. 4-12.)
az Ú. n. .Kegyelern kibeneedet."

Imddsdg.

(Xav. szt, Ferenc imádsága a hitet.
lenekért.)

Örökkévaló Isten, világ teremtője,
emlékezzél meg, hogy a n.tetlenek
lelke isa Te alkodrnányod, s hogy
a Te 'képedre és hasonlatosságodra
teremtetted öket. Ime, Uram, ezek
'kel telik mel!;a Te sajnálatodra a
pokol. Emlékezzél meg, hogy a Te
fiad Jézus' az ő üdvösségükért
szenvedte a kegyetlen halált. -Ne
engedd, kérlek, Uram, tovább, hogy
a Te szent Fiadat a hitetlenek gya
lázzák, hanem engesztelődjél meg
az istenes lelkek és az anyas~el1t
egyház szeretett szent fiad jegye
sének könyörgése által. Csak írgal
masságodra emlékezzél, feledd el
bálványozásukat és hitetlenségüket
és add,' hogy végre ők is megis
merjék azt, akit Te küldöttél, a mi
Urunkat Jézus Krisztust, aki a mí
üdvünk és föltámadásunk. ki által
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megmenekedtünk és megszabadul
tunk. kinek áldás és dicsöség le
gyen örökön örökké. Amen. (300 n.
b. egyszer napjában. IX. Pius 1847.)

Erénygyakorlat.

Ajánld fel a mai nap rnínden cse
lekedetét és szenvedését a pogány
népek megtéréséért és újítsd meg
lélekben ezt a felajánlást napközben
is többször.

"Az aratás ugyan sok, de fl
munkds kevés. Kériétek azért
az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az lj aratásába"
(Máté 9, 37, 38.)
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MÁSODIK NAP.

Elmélkedés.

Keresem a jó szlvet, mely rész
véttel van lelki-testi nyomorban
sinylődő pogány testvérei iránt.
Akarod tudni, hogy mí a jó sziv?
Az adakozó sziv. Mit ad? Arnile
csak van. Akarod tudni. hogy me
lylk a legjobb sziv? "Nagyobb sze
retete senki.iek sincs ennél. mirtha
valaki az ó életét adja barátiért."
(Ján. 15, 18.) Karácsonyeste van.
Alaszka [égrnezőín várják gyerme
kei szegényes kunyhóikban az
"atyát", lelkük atyját. Pár nappal
ezelőtt távozott, hogy ajándékokkal
megrakva térjen vissza gyermekei
hez kerácsony estéjén. Nem tér
vissza. Valahol a [égrnezőn a hótól
félig eltemetve. arccal a földnek, ott
pihen holtan. megdermedve az
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"Atya". Utólérte a hóvihar és elte
mette. Csak hű kutyáia srrázsáí a
szán mellett, melyen ura utazott, és
üvölt ki a rettenetes magányba, a
téli éjszakába, hirdeti égnek-földnek,
hogy nagyobb szeretete nincs sen
kinek sem, mint annak, aki é.etét
adja övéiért. Már 5 napja, hogy ki
tart a kutya halott gazdája mellett
étlen-szomian, a hűségnek és ra
gaszkodásnak csodálatos példáj a.
Védi még a halálban is urának tes
tét a madarak és ragadozó állatok
ellen. Igy találják öt, akik az eltűnt
missziónárius felkuta tására elindul
tak.

Hatalmas, szívet ren ditö a kutya
prédikációja. Prédikál nektek, hideg,
közörnbös, önző keresztények. hogy
több szíve van neki az állatnak, bár
öntudatlanul, mint nektek, kik pusz
tulni. veszni hagyjátok saját test
véreiteket, nem veszitek szívetekre
küzdelmeiket, fáradságukat. szenve
désüket, nem érzitek ínségüket. ny0

morukat, nem siettek segítségére
véreteknek és azoknak, akikért ök
életüket feláldozzák. Prédikál nek-
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tek. kik vizadtok és mulattok a bá
rokban, színházakban, zsúrokon, szór
játok pénzeteket és nincs filléretek
számukra, kik éheznek, fáznak, Iá-.
radságtól összeroskadnak. .Ezt pr é

dtkálla nektek a kutya a hithirdető
holt teteménél Alaszka hómezőin,
És hány más missziónárius áldozza
fél életét nemcsak a hómezökön,
hanem a trópusi nap égető sugarai
alatt, a lázak hazájában, a fertözö
bacillusoktól telltett levegőben, a
pestises és kolerás betegek és bél
poklosok közt, hány lesz áldozata
a viperák marásának és a vadálla
tok dühének, hány szenved vértanu
halált a hitetlenek fegyvere alatt!
,.Nagyobb szeretete senkinek sincs
ennél, mintha valaki az ö életét
adja barátiért." Ez a jó szfv, mcly
részvétből lelki-testi nyomorban
sínylődő testvéreiért önmagát o ál
dozza fel érettük.

Nem érdemlik-e meg, hogy mi is
részvéttel legyünk, érdeklődjünk
irántuk, imádkozzunk értük? Ha
többet nem tehetsz, legalább imád
kozzál, ajánlj fel jócselekedeteket,



17

önmegtagadásokat a hithirdetökért,
ajánld fel napi munkádat érettük,
amint azt líziől kis szent Teréz meg
tette, rnikor egész életét felajánlotta
a zárdában a hitterjesztés nagy mü
véért és a hithirdetökért és ezáltal
kiérdemelte, hogy az Egyház öt ln8
ban Xavéri sz. Ferenc melleu és
ve'e egy ranl-ban a hitterjesztés rnű
vének második Iöpártíoaóiává ne
vezte ki.

Halljuk erre vonatkozó rövid élet
történetét.

Liziói kis sz. Teréz,

a hitterjesztésmiivének második M·
pártfogója.

Mindent megértünk mondhatná va
laki, csak azt nem, hogyan lehet
kármelila apácát, a világtól egészen
visszavonu t 24 éves hajadont, India
és Japán hőslelkű apostola mellett,
a missziók fŐPárl(ogójává megtenni?
Öt, aki sohasem prédikált, soha lábát
a kolostorból ki nem tette, soha po
iány földet nem érintett? - Igen,
mert hithirdető és apostol lehet va-

2
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laki nemcsak akkor. ha szavát hal
latja sok ezer ember előtt, hanem
akkor is. ha a magányban önmagát
feláldozza és Imádkozik a lelkekért.
A szónok apostolsága mellett ott van
és az e.őbbínél nagyobb jelentőségű
a természeríőlött! rendben az imád
ságnak és az áldozatnak apostolsága
is. Xav. sz. ferenc sem bízott sza
vának erejében, hanem éjjelenként
az oltár lépcsőin térdelt és ajánlotta
munkáját az Oltáriszentségben rejlő
Istennek.

Lízlőí k's sz. Teréz azzal a szán
dékkal lépett 15 éves korában a szí
gorú kármelítarencbe, hogy életét
áldozatul hozza a papokért és a lel
kekért. Mikor a fogadalmat meg
előző vizsgálat alkalmával kérdez
ték tőle. hogy miért hagyta el a vi
lágot és a szűlői házat, nem azt vá
laszo'ta, hogy az imádság szent nyu
galmáért, a szemlélődés édes boldog
ságáért rnond le a világról, hanem
"azért, hogy lelkeket mentsek, főleg
pedig, hogy a papokért imádkoz
zam", Sajnálta, hogy maga nem Ie
hetett pap és azt mondta, azért hal
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meg 24 éves korában, hogy ez. neki
ne fájjon annyira, rnert 24 éves ko
rukban szokták szentelni a papokat.
Ennyire lelkesedett a papok áldoza
tos, lé.ekrnentő hivatása iránt. Beteg
ségében sétát ajánlott neki az ápoló
nő. Ez rá nézve nem volt üdülés,
hanem üiabb szenvedés, de megtette.
bár egészen kimerltette erőit. Az
egyik nővér kérdésére, hogy miért
erőlteti annyira a sétát, azt vála
szolta: "Felajánlom egy misszioná
riusért, aki talán távol valahol ki
merült apostoli útjában, hogy fárad
ságán enyhítsek". A rózsaeső. me
lyet halála után igért, nemcsak a
keresztény nép lakta vidékekre esett,
hanem bőségesen hullott a missziós
területekre is. Ezáltal mutatta ki
Isten, hogy őt a missziók pártfogó
jává szemelte ki. Találóan írla róla
egyik életralzfróla: "Szeretett volna
misszionárius lenni, hogy Isten igé"
jét hirdesse s lelkeket mentsen; de
egy misszionáriusnak egy ország te
rületére, egy emberőltőre szorftkozó
rnunkássága őt nem elégítette ki: ó
mIsszionárius szeretett volna lenni

2-
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az egész földkerekségen és pedig
egészen az ítéletnapig. S íme, az Ur
rnilyen fenséges, előre nem látható
módon váltotta valóra e szándékát:
kis Teréz meghalt, de a lelke könyvé
be foglalva él s az tényleg az egész
Iö.dkerekségen, a legkü.ör.hözőbb
nyelve..en és e.őreláthatólag az í.é

let napjáig fJgja hirdetni a szeretet
evang é.íumát",

Liziőikis sz. Teréz született 1873
ban a franciaországi Alencon-ban,
1888·ban belépett a Iisieux-i kárme
lita-zárdába, ahol mint újoncmester
nő halt meg 1897 szept, 30-án. XI.
Pius pápa 1925-ben szentté avatta
és ünnepét magasabb ranggalokt.
3-ra tette. Örökértékű müve önélet
rajza, rnelyben főleg az ő "kis út
jára" iparkodik megtanítani köve
tőit.

lmádsáe
(liziói kis szt. Teréz önéletrajzáb61).

Ú. mint szeretném bejárni ezt a
szomorú földet és hangos szóval
hirdeini a Te nevedet és a pogány
ság éiieébe besugároztatni a hit vi
lágát; bojtorjánt termő földjébe bele-
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plántálni a dicsöség fáját, a Te ál
dott szent keresztedet, ó én mez
feszített szerelmes Jegyesem ! De
ezvetlen misszió nem olthatná szom
iarnat, nem cslllapíthatná vágvarnat:
egyszerre akarnám hirdetni a Te
szent evangéliumodat a világ min
den részében és azt akarnám, hogy
szavam elhasson az óceán legel
feledettebb, legismeretlenebb szizcté
re is. H:thirdetö szeretnék lenni,
nemcsak addig, míg az arasznyi élet
tart. hanem az szerétnék lenni a vi
lág kezdetétöl fog-va s az szerétnék
lenni a világ végezetéig.

Erénvgvakorlat,
Ajánlj fel egy szeritáldozást a hit

hirdetökért kis önmegtagadás és lelki
áldozat kíséretében. Ha teheted. adj
valami alamizsnát a mai napon a
missziók javára.

.Emellétek fel szemeiteket és
lássdtol: a földeket. mert meg
értek már az aratásra. es aki
arat, illtalmát veszi és ter
ménytllyü/t az örök életre.
hog» aki vet is. eevüu örül/ön
azzal. ki arat' (Ján. 4,.35, 36).
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UARMADIK NAP.

Elmélkedés.

Talán egy történelmi emléknek
sem oly nagy a szímbolíkus jelen
tése, mint az -obeliszknek, rnelv Ró
mában a sz. Péter-bazilika előtt áll.
Egyiptomból hozták a világ főváro
sába a római császárok vi'águral
muknak és a népek hódolatának jel
képéül. A pápák a sz. Péter-templom
elé vitették. hogy jelkéve legyen a
pogány népek meghódolásának Krisz
tus és az ö Egvháza előtt hitben és
szerétetben. Azért van ráírva erre a
kőoszloora, "Ime. Krisztus keresztje,
távozzatok, ellenséges hadak, gvő
zött az oroszlán Juda törzséből.
Krisztus győz, Krlsztus országol,
Krisztus uralkodik".

De még egy szö van rávésve,
melynek szimbolikus jelentése nem
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kevésbbé magasztos és szívet emelő,
mint magáé az oszlopé: "Ezt az
oszlopot, rnely a pogány bálványok
tiszteletének volt istentelenül szen
telve, az Apostolfejedelmek lábai elé
vitette vereitékes munka árán V.
Sixtus pápa". Ez a vereitékes, fá
radságos munka, melven a nagy
pápa m.ndenekelőtt azoknak a mun
kasoknak óriási erőmegfeszltését ér
tette, akik a hatalmas kőobelíszket
elótbi helyéről ide szállltották, jel
képezi az ezerszerte nagyobb -rnun
kát és fáradságot, rnellyel az apos
tolok, a hithirdetök és vértanuk lelki
értelemben alávetették a világot, a
pogány birodalmakat Krisztus orszá
gának és földi helytartójának. Az
obeliszk a sz. Péter-templom előtt
hirdeti az Egyház missziós munkáiá
nak nagyszerűségét és erejét. Hir
deti egyúttal azokat a fáradalmakat,
me'vek árán Krisztus harcosai előre
tolták az ö földi birodalmának ha
tárköveit. Erre az obellszkre esett
rá az első római hithirdető, sz. Péter
apostol tekintete, amikor halálra hur
colták Néró katonái. Ez az oszlop
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hirdeti az első keresztény harcosok
véres küzde'rnét a vértanuk Colos-
seum-ának arénálán. Ez az oszlop
[el'cénezí a hithirdetők és missztoná
riusok fárada'mait az új népek
meztérítésébcn a közéjrkor elején és
a tenzerentúll országokban az úikor
küszöbén.. Ez. jelképezi a nagy világ
missziót minden verejtékes munká
jával és véres küzde'mével az éj
szak léghegvel közt és a déli nap
perzsető hevében, a sivatagokban és
öserdőkben. a vadállatok és vad
emberek közt, a onzánvséz kulí úr
centrumainak erkölcsi és hitbeli sl
vatazlalban és őserdőiben. szellemi
vademberek vadállati erkölcsei közt,
Mennyi munkát, mennví fáradságot,
mennví vereitéket. mennví á'doza
tot. mennyí vért, mermví ernberéle
tet jelent ez a kőoszlop és felirata!
"Ennvi fáradságba került mezalanl
tanl Róma városát 'u zengt a p01ány
költő Vergilius. Sokkal jobban me
nek rá ezek a szavak a keresztény
Rómára. J:s tovább fnlvlk a munka,
nem szünetel és Krisztus orszázának
határvonalai tágulnak, rnert uralkód-
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nia kell neki "tengertől tengerig,
napkelettől napnyugatig, a földkerek
ség határáig".

Ki ne lelkesülne ezért a nagyszerű
missziós munkáért?! Akiben csak él
a szeretet Krísztus iránt, az Egyház
iránt, akiben él a katolikus öntudat,
hogy ő egy nagy vílágbirodalornnak
isteni szabadsággal felruházott pol
gára, akiben él a lelkesedés a "Reg
num Christi" - Krisztus orszáva -,
a "Christus Ren" Krlsz
tus kirá'y - Iránt, az felkarolja a
hitterjesztés nagyszerű, lelket eme!ő·
eszméjét és egész szívvel, egész
lé.ekkel beleáll a mlsszlós rnunkába.

Azért ismerkedjünk meg a kö
vetkezőkben a hitterjesztés előrnoz
dftásának főeszközelvel, melyek arra
képesítenek. hogy ha már személye
sen nem is hirdethet jük Krlsztust a
pogányoknak, legalább imádságunk
kal és alamizsnáinkkal támozassuk
azokat, akik távoli országokban a
hitetlenek rnegtérltésén fáradoznak.

A Hitterjesztés EgyesaJete.

Az Egyház három missziós esve-
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sületet tüntetett ki különöskép az
által, hogy azokat az Apostoli Szent
szék intézményének rangjára emelte.
Ezek között első a Hitterjesztés
Egyesülete (Pontificium opus a Pro
pagatione fídet), - Ez az egyesület
franciaországban keletkezett 1822
ben Lyonban. Alapításában több buz
gó személynek volt része, de elter
jesztésében és a gyűjtési módoza
tok kigondolásában. rnelveket azóta
mindenfelé meghonosítcttak, a Jő
érdem Jarícot Pau'ínáé, aki lelkese
déssel vetette magát a m'sszíós pro
pagan dára. A rnű megkezdése után
rövid időn belül már WOO tagot
nyert meg az egyesü'etnek és 13
hónap alatt maga egyedül mtntezv
9000 franknyí összeget gyűjtött az
ázsiai misszióknak. Az ezvesületet,
rnelyynek voltaképeni alaoltási napja
1822 május 3-a, Xavéri sz. ferenc
oltalma alá helyezték és VII. Pius
pápától kezdve a római Szentszék
számos lelki kiváltságban. búcsúban
részesItete és nem egyszer tüntette
ki elismerésének legszebb dicsére

tével.
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A Hitteriesztés egyesülete a leg
régibb és leghatalmasabb missziós
egyesület. A Szentszéktől kiadot! leg
üiabb szabályokban ..egyedülálló és
csakugyan egyetemes intézmény"
nek nevezi az Egyhá.l, rnelv na vi
lág minden nemzetéből való hívők
nek társulása. akik nemcsak azért
egyesültek. hogy az egész íö.dkerek
ségének Krísztushoz tér ését imádsá
gukkal az Uristennél segftsék, hanem
azért is, hogy adományuk kal a misz
szionáriusok tevékenységét életben
tartsák. a hivőktől a missziók cél
jaira fölajánlott pénzt pedig szét
osztassák". Az egyesület rendkívül
gyorsan terjedt el Franciaországban.
Alapírása után az első hetekben
már is hat egyházmegyében vetette
meg lábát, Pári-sban pedig az északi
tartományok részére új központ ala
kult a lyon-i rnel' ett. Rövid időn be
lül a legtöbb európai országban, sőt
a tengerentúli vllágrészekben is
meghonosodott. Igaz, hogy egyes
országokban viszontagságokon is
kellett keresz.ülmenníe és Spanvol
országban a kormány 1841-ben erö-
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szakkal el is nyomta, úgyhogy csak
IB83"ban sikerült azt ismét vissza
állltani. Németországban leginkább a
"Xavéri sz. ferenc mlssziósegyesü
let" néven szerepelt az eredetileg
francia Hitterjesztés Egyesülete: 1922
május 3-án, az egyesület alapításá
nak századtk évfordulój án, XI. Pius
pápa az egész világon elterjedt rnű
nek közpomlát Rómába helyezte át
és a müvet magát az Apostoli Szent
szék in tézményének nyilvánította,
azt átszervezte és új szebalvokkal
szentesitette. I~y a fíltterlesztés
Egyesülete jelenleg az első helyen
áll a hivata. os missziós egyesületek
közt, rnelvnek a Szentséges Atya
szándéka szerint míndcn katolikus
hivőnek tagjának kellenne lennie. Ezt
az egyesületet kell a missziós munka
minden lelkes támogatójának első
sorban terjeszteni és Ielvirágoztatní,
mert ez az egyesület hivatott arra.
hogy "az összes missziókat kivétel
nélkül pénzzel segélyezze. rnelyet, a
szükségletek szemmeltartásával ugyan,
valamennyi között egyenletesen oszt
el", A szerzeteslntézrnénvek is ezt



az egyesületet támogassak elsősor
ban, rnelv az ő misszióikat is éven
ként tetemes segélyben részesíti,
azonban meg van nekik engedve,
hogy barátalktól és jóakaróiktól saját
misszióik szüksézletelnek r,;;elégíté
sére alamizsnát gyűjts~ncl:(.

A Híttert csztés egyesületébe be
léphet minden katol.kus hivő, aki
12-ik életévét beiöltötte és hetenként
5 fillért fizet. ezenkívül a tagoknak
mindennap legalább egyszer egy Mi
atvánkot és egy Üdvözlégvet el kell
mondaniok ezzel a fohásszal: "Xavéri
sz. Ferenc, könyörögj érettünk!"
Azok a szegények, akik a heti 5 fil
lért nem fizethetik, az egyesület .lelkí
előnyeit élvezhetik, ha bármilyen
csekély adománnyal hozzáláruiuak
a misszlós rnű e őmozdításához.

Magyar hazánkban még kevéssé
rnent át a köztudatba. hogy mínden
katolikus hívőnek hála- és szel etet
beli szent kötelessége a missziókat
anyagilag is tárnogatni és apJgány
népek meatérítésén közrernűködní.

Azért kell leginkább hazánkban a
Hitterjesztés egyesületét rnegszer-
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vezní és terjeszteni, hogy népünk
lelki megnevelésére és saját lelki
hasznára a mlsszlós eszme minél tá
gabb körben hódítsa meg a lelkeket.

Imádság.

Imádkozd el a Hitterjesztés Egye
sü!etének napi kötelező imádságát:
egy Miatyánkot és egy Üdvözlégvet
és a könyörgést "Xavéri sz. ferenc.
könyörögj érettünk".

Er~nygyakorlat.

Ha nem vagy még tagja a Hítter
jesztés Egyesületének, vétesd fel ma
gad abba. Szerezz az egyesületnek
legalább egy tagot.

..Elmenvén az egész világra,
hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménsnek".

(Márk. 16, 15.)
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NEGYEDIK NAP,

Elmélkedés.

Vannak emberek, akik sohasem
tudnak önmaguk tól teljesen megsza
badulní. A missziós mozaalornban is
saját érdeküket keresik és azt kér
dik: Milyen haszon háramlik az
egészből énrám? Mások látszólag ön
zetlenebbek, de az ö gondolatviláguk
is és még inkább érzésviláguk csak
szűk körben mozog. Attól félnek,
hogy hazáj uk kárára van, ha a kül
földi mísszlókat támogatják. Marad
jon csak a pénz benn miná.unk, mi
nek azt kivinni az amúgy is sze
gény országból? Azért lássuk, hogy
mí haszonnal is jár a mísszios nn.n
ka önmagunkra és sal.l: nemzelünk
re nézve?

A választ and, 11!l~'; ml :la.-zli,;nk
van a missziós munkaból, öJla!:;! a"
missziók nJiY pártfogo;ol és J .eg·



32

nagyobb mísszionánus adja meg,
Xavéri sz. Ferenc, hacsak haszon
alatt nem értjük a tL;t:t-in ,myagi
hasznot; mert ha azt értjük, akkor
egyáltalán oly körben mozgunk,
melybe zárva lehetetlen megérteni
az önzetlen, eszményi misszíós l.uz
galmar. Mit hozott a missziós rnunka
Xavéri sz. ferencnek? Mérhetetlen
égi dicsőséget és boldogságot, nevét
a szentek dicsőséges lajstromába
írta be. Talán réz elfeledték vo.na
az egykor ünnepelt párizsi egyetemi
tanárt, ha önző kicsinyességgel. sa
ját Iöidí dicsőségének keresése mel
lett tartott volna ki nagyratörő út
ján. A feledés fátyla takarta volna el
alakját az ernberek tekintete elől.
Most pedig, hogy önmagát feledte,
az ég ragyogó csillagai közt fog al
helyet. es hazája? Ki hozott nagyebb
dicsőséget Spanyolországnak, a pá
rizsi egyetemi professzor-e vagy ln
diának és Japánnak nagy apostola?
Mérhetetlen dicsőség származott ab
Dól szülöíöldiére, egész nemzetéré.
Nem minden ország képes a világ
nak Xavéri sz. Pereneeket adn!.
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Mi hasznunk van a missziós rnun
kából? Mi haszna van belőle az or
szágnak? Az a hasznunk van, hogy
a missziós munka és érdeklödés ál
tal szív ünk Krísztusszereiő, jó, nagy
és áldozatos lesz. tz önmaga a leg
szebb és legnagyobb jutalom. l-'edig
erre nevel a rnísszíós éruekiődés és
tevékenység, Es ha Magyarországon
sok Krisztusszeretö, jó, nagy és ál
dozatos szív van, akkor ez csak az
országnak és az ország katolíc.zrnu
sárrak válik hasznára. Mert rninél
méíyebben gyökerezlx a hit, meív a
missziós gondolatból fakad, az ön
tudatos katolicizmus, a lelxekben, an
nál buzgóbb, öntudatosabb, áiuozaira
készebb, nagy érdekekért önzetlenül
lelkesedni tudóbb tesz az egész ma
gyar katolikusság, és erre van leg
nagyobb szükség ma.

Miben áll a rnissziós tevékenység?
Az érdeklödésben a missziók iránt,
a missziós mozgalorn terlesz.ésében,
személyes bekapesc.ódásunkban a
mrssziós munkáb.i, saját személyünk
bcáliltásávat a hitterjesztés rnüvébe.
A missziós tevé..énységnek elsö két

3"
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média mindenkire nézve egyaránt le
hetseges. De bármi módon kapcso
lódunk is bele a rnísszíós munkába,
az fl edmény saját lelkünkre nézve
ugyanaz lesz: hitünk mélyítése, látó
kö, ümc k.szé.eseuése, érzelmi vilá
gunk önzellenebb h.ifejlőoése. akara
tunknak áldozatokra való edzése,
megacélozása.

cz a mísszíös gondolatnak nagy
pedagógiai jelentősége is. Hogy az
ifjúság életére mit jelent a missziós
gondolat, azt mutatia maguknak a
misszionáriusohnak példája, kiknek
hivatása az ifjúi le kesedés tüzeben
fogamzott. Szcnt Bonifác Ujú korá
ban lángoló szernmel hallgatja az
atyai házba tért mísszlonánus el
beszéréseit a küzdelmekröl, sikerek
ről, kudarcokról, melvekben a rnisz
szionárius élete bővelkedik, és eköz
ben megérlelődik szívében a nagy
elhatározás. Harc, hódítás, nagylelkű
áldozat vonzza, elbűvöli az ifjú lel
két.

czért kell a missziós munkát is
mertetni nemcsak teológusokkal az
egyetemen, hanem a középlskolában
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is az ifjúsággal, a népiskolában a
gyermekekkel, sőt már édesanyja
ölén ismerkedj ék meg az egészen
kis gyermek a távoli missziók hősei
vel. Igy mintegy az anyatejjel szívla
magába a lelkesedést a nagy misz
sziós gondolatért és az érdeklődést
a misszíók szent ügye iránt. Nem
ez a szent gyermekded lelkesedés
hajtotta-e az egykori nagy szent
Terézt még kis korában a mórok or
szágába. h::>gy ott Krisztus hitét ter
jessze és vértanuhalált szanvedlen
érte:' Ilyen gyermekekből adjon ne
künk sokat az lsten!

Szernléliük azért elmélkedésünkkel
kapcsolatban a gyerrr.ekek nagy
missziós palesztrálát. a Szent Gyer
mekség világraszóló művét,

Jézus Szent Gyermekségének műve.

A Szent Gyermekség művének
(Opus a Sancta Iníantía) megalkotá
sára az Indítékot a szánalom adta
meg a kínaí pogány gyermekek szo
morú sorsa iránt. A.apilója a sze
retetreméltó nancy-i püspök, de
Fcrbín-Janson Károly volt, aki a rnű-

3·
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nek első tervezetét Jaricot Pauliná
nak, a Hitterjesztés Egyesülete ala
pítónöiénex úrmuratásai szelllll dol
gozta ld 1843-ban. A münek kezdet
ben sok nehézséggel kellett meg
küzdenre, íöieg az aggodalom míart,
meiy sokak lelkét beiö.iötie. hogy
az új missziós mű a régibb Hítter
lesztés Egyesületének Karára lesz,
bár Franciaországban és Belgiumban
lelkes pártelokra talált. Azonban a
pápák oltalma. rátermett, lelkes ve
zetők és szervezök és maga a ta
pasztalat eloszlatták az ellenvetése
ket és az új missziős rnüvet, mely
elsősorban a gyermekeket nevezte
magáéinak hamar diadalra juttatta a
nehézségek fölött.

Az egyesület leginkább Németor
szágban indult virágzásnak. Sehol
lelkesebb és hűségesebb gyermek
seregre nem talált a rnü, mint ebben
az országban. A 90-es évek óta a
gyűjtésben Németország áll első he
lyen. A párizsi központ a maga ré
szer ől minuenxor nagy súlyt helye
<lett arra, hogy az egyes orszá
gok központjaival a legszívélye-
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sebb összel-öttetest tartsa fenn. SI
került is még a világháború lezszo
rnorúbb korszakában ls. Azért nevezi
méltán egy német Irö a Szent Gver
mekséz rnűvét ..a Jelenkor leg
ínternaclonálísabb katolikus szerve
zetének",

A Szent Gyermekség múvének
eredeli célja csak a kínai zvermekek
megkeresvtelése és kiváltása volt,
de már 1856-ban tál1;?bb célt tüzött
ki magának: az összes podny SZú
lóktól származó zvermekek meg
keresztelését. kiváltását és Ielneve
lését.

Hazánkban a mű már 1879-ben ala
kult meg. A világháború előtti idő
szakban szép vltázzásnak is indult,
de az utóbb! években rnűlödése na
zvon ellanvhult és csak rnost kezd
üíból é'etre kapni, mióta a Szentsé
ges Atva, XI. Plus pápa, ezt az
egyesületet is pápai intézmény rang
jára emelte és az egész viláz' zver
mekeire nézve mintegy kötelezővé
tette.

Az egyesület tagja lehet mínden
megkeresztelt katolikus iyermek,
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betöltött IZ-ig életévéig. mely után
aHitteri esztés Egyesületébe köteles
átlépni. feltétel havi 5 fillér adomány
és napi egy üdvözlégy elimádkozása
ezzel a fohásszal: ,.szűz Mária és
szent József, imádkozzatok érettünk
és a szegény pogány gyermekekért !U
Egész kicsiny gyermekek helyett
szüleik vagy mások végzik az imád
ságot.

HJgy mennvíre fogékony a gyer
meki lélek a míssziós gondolat iránt,
mutatla, hogy nem egyikük fosztotta
meg magát valamely nyalánkságtól
vagy keserűen itt a meg kávélát,
hogy a cukor árát felajánlia a po
gány gyermekek javára. Gyermek
nél ez hatalmas cselekedet. melv ki
hat egész életére. Megkapja a lelkét
a gondolat, hogy más világrészeken
míllíöszámra vannak gyermekek. kik
nem Ismerik a Üdvözítőt és a kárho-at
veszélyében élnek. akik (óle várják
üdvösségüket. Hasonlít a Szent
Gyermekség műve lelkesedésében,
de nem hason'Ithatö szervezetének
komolyságában, működésének kitar
tó voltában és sikerében ahhoz
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a keresztes hadiárathoz. rnely
ben valamikor a gvermekek in
dultak ki a Szentföld felsza
badítására a pogányok kezéből. el
jen ez a lelkesedés és kltártó buz
galom a mí hazánk gyermekeiben is!

Jmádsdg.
Végezzük el gyermekeinkkel együtt

a Szent Gyermekség müvének napi
imáját: egy Udvözlézvet a fohásszal
"Szüz Mária és Szent József. Imád
kozzatok érettünk és a szegény po
gány gyermekekért!"

Erinygyakorlat.
Irassuk be gyermekeinket a Szerit

Gyermekség müvébe vagy szercz
zünk annak legalább egy tagot.

"HalfYJdtok a kisdedeket hoz.
zám Jönni és ne tiltsd'ok fJket;
mert ilyeneké mennveknek or
száza. - Nem olvastdtok-e,
bos» a kisdedek és csecsemfJk
szája dua: viszed véghez a
dicséretet?" (Mdté 19, 14; 21,
16.)
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öTöDIK NAP.

Elm~lkcd~s.

Melvek az E~yhii\7. mtsszlös tevé-
kenysévének !"l1emzc5 vonásai? - A
mlsszlös működés mindenekelőtt ls
a kat. E~yház legősibb és legerede
tibb működése, Legősibb, mert a
mlsszlös múködésben született meg
az E~yház. Ennek a múködésnek kö
szönhetjük míndannyían azt a ke
gyelmet hogy az igaz híthez és Isten
Egyházáhn tartozunk. Krísztus rnű
ködése missziós működés volt első
sorban. Róla zengi az Egyház: Mls
sus est ab arce Patris Natus orbis
Conditor. az Atya mennveí várából
a földre küldte Fiát, a világ terem
tőjét. Krlsztus eljöve-tele külderés,
mísszíö volt. Ö maga mondla ön
magáról: Missus sum. Küldetésnek,
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rnlsslo-nak nevezi a teolöz'a ls. Ieaz,
hoS1:Y Krlsztus saját tevékenvsézét
lsten zondvlselő akarata szerint köz
vetlenül csak Izrael népére korlátos
ta. de mé~ menvbernenetele előtt In
tézte apostolalhoz az emlékezetes Igé
ket : '..Elmenvén az egész világra, ta
nítsatok minden népeket" (Máté 28;
Márk 16.) Ahol csak meavett lábát a
vilázon az ES1:yház~ sIkerét mindenütt
a mtssztös tevékenvségnek köszöni
A mísszlös müködésbólfakadt és fa
kad mlndenütt az ES1:yház élete.

Mit eredményez ez a: zondolat sa
Ját lelkünkben ? ElsöSJrban hálára
ösztönöz lsten és' az Esryház iránt
és megtanít minket megbecsüln! hi
tünket. Ez a missziós zondolat első
aszkétlkushaszna. A hála lsten Iránt,
aki klraeadott: mInket a "halál ár
nyékából" és ..csodálatos' vllázossá
sázába" hívott m~11: a s-ent kereszt-:
sézben, mezutá'tatla velünk mindazt,
ami ellenkezik Istennel. a bűnt, és
megkedvelteti mlndazt, ami közelebb
visz hozzá: ösztönöz a lelki töké.e
tességre. életszentséere. nagylelkű

szeretetre. és. odaadásra. fzeka.
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mlsszlös gondolatnak aszkétikus gyü
mölcsei. De ösztönöz a hálára az
Egyház iránt is, serkent az ö páran
osaínak, tőrvényeinek hű betartására.
megtanit vele együttérezni, örven-:
dézní, vele gondolkodni. érette I<'Ü'l
deni: sentire cum· Ecclesia, az Egy
házzal egvütt élni egészen. Ez a hála
az Egyház irán t elfeledtet minden
helytelen kritíkát, e!némftia aikunkon
az Egyházban olykor mutatkozö em
berí gyengeségek pietás nélküli fe"
szegetését, mert testöbb örömünk az,
hOlrY katolikusok lehetünk.

Ösztönöz a mísszlös gondolat hi
tem megbecsülésére. Megízlelteti.
hÖR"Y mílv boldogság rejlik az igaz
hitben. MeR"érteti velem, hogy nem
az a fő, hol születtern, hanem az,
hOR"Y katolikusnak születtern. A
mlssziós eszme meaértöle sohasem
fOR"ia mondani, hogy mínden vallás
egyforma, nem fogja hitét eladni pár
zarasért, hitvány földi szerelernért,
állásért. befolyásért. nem fogja lelkét
prostituální a viláR" démoni ának,
hogy ezen a földön iobban boldogul
ion. Amlsszi6s gondolat meserösítí
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a hitet és lüktetövé teszi a hit 'sze
rinti é.etet, Akit a missziós gondolat
áthat, az nem teszi ki hitét ok nél
kül veszélynek, vallástalan köny
vek, nem-keresztény lapok olvasásá
val, hitetlenek társaságának felke re
sésével, a szoros barátkozással hit
közönyösőkkel, babonáskod6kkal, más
vallásúakkal. Nem keres ismeretsé
geket, melvek az egyház által tiltott
házasságra vezetnek, nem dobla oda
gyermekét bármely nem-katholikus
vallásnak, nevelésnek.

M'ndezt eredményezi a mlsszíös
gondolat, ha azt átéljük és átérez
zük. Szóval a mísszíös eszme mísz
szionáríussá tesz itt hazánkban is és
arra hajt. hogy az igaz hitnek ér
vényt szerezzünk, ahol csak lehet.
Ha sok ily meggyőződéstől mélven
áthatott katolikus embert nevel a
missziós gondolat. akkor más lesz a
helyzete a katolikusságnak az or
szágban is.

A hazai missziés mozzatom.
Az imént végzett elmélkedésben

lelt hasznot a mísszíös eszme ha-o



zánkban annál tökéletesebben f(l~la
meeteremní, minél hatalmasabban
fe]lödil< kl nálunk ls a rnissvlós
rrrozzalom az országban. Jelenleg
nem annyira statlsztlkálát akarluk
adni a Jobban és Jobban neki
lendülö rnísszlös mozzalmaknak,
mint Inkább azokat az intézményeket
öhaítluk röviden bemutatni. rnelvek
hivatva vannak a mlssztós eszmét
rnlnél szélesebb kőr ökben elterlesz
tenl, a hazai mlsszlós munkát Inten
zívebbé tenni és missziós hivatásokat
neve'nl,

Elsösorb.an meg kell emlékeznünk
a pápalegyesületekröl. melvek ná
lunk is meghonosodtak s melyekről
az elöbbiekbenszó volt s rnéz szö
lesz ezentul. Elsö kötelességünk.
holtY valarnennvlen, felnöttek és.
gyermekek. férfiak és nők, papok és
v'Iáglak, kiki a neki szánt pápai
missziós egvesületek taglal legyünk.
A je entkezés az illető egyesület
egyházmegyei igazgatói ánál vagy a
helvi lelkésznél történik.

Második helyen megemlítjük a
magyar missziós. sajtót. és Ircdal-
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mat. Manapság minden mozgalorn
nax meg van a maga saítöszerve és
irodalma. Saitó és irodalom nélkül
ielcntösb mozgalom el sem képzel
hető. A missziós mozgalorn sem él
het meg, nem íeílödhetík missziós
saltó nélkül. Amint kötelessége min
den katolikusnak, hogy valamely
missziós egyesület tagja legyen, úgy
kötelessége egyedül vagy másokkal
szövetkezve rníssz.ós lapot járatni.
Ha pedig oly szegény, hogy erre
képtelen, mások juttassák el hozzá
.lapiukat. . A rnísszlós saitó tartja
fenn az érdeklőuést a missziók iránt,
az tájékoztat bennünket a missziós
sikerekrö., ez hoz hirt a missz.óná
riusokról, ez festi le előttünk éle
tüket, munkáikat, küzdelmeiket, szen
vendéseiket - azokét, akiket talán
személyesen ismertünk, akik talán a
mt családunkba tartoznak. A magyar
missziós lapok a következők: 1. Ka
tolikus missziók a tengeren túli orszá
gokban (Budapest, vJI1., rloránszky
-utca, 18. Ára egy évre 2 P. Havi
íolvölrat.) - 2. Katolikus Yllágrnlsszió
(Kalocsa, dr, Pál Mátyás. Ara egy
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évre 2 P. Evnegyedi szemle.) - 3.
Kis Hítterjesztő. Jézus szent Gyer
meksége lapja (Budatéténv, Názá
ret. Ára 1.80 P. Havi íoryóirat.) 
4. Afrikai Visszhang (Budapest. VIII.
Mária-utca 23. Ára 2.50 P.) - 5.
Négergyermek. (Ugyanott. Ára 1.20
P.)

A magyarországi szerzetesrendek
közül a következők küldenek ki ta
gokat a külföldi míssziókba : l. A
Szent ferenc-rend. (Budapest, IV.•
ferenciek-tere és Margit-körút.) 
2. Jézus Társasága, rnely a neves
ürge lazarista missziónárius után
az első magyar missziónak alapját
vetette meg Kínában. (Jelen.kezes:
Jézustárs. tartományfőnökség. Luda
pest, VIJI., Mária-utca. 25.) J.
Az Isteni Igéről nevezett szerzetes
társulat, rnely az első magyar m.sz
sziós házat tartja fenn Budatétény
ben. (Jelentkezés: Budatétény. Ná
zárct.) - 4. Lazaristák. (Je'enrke
zés: Budapest, L, Ménesi-út V.) 
5. Szaléziánusok. (Rákospalcta.) 
A női szerzetesrendek közül: 1. A
MiasszonYWlkról nevezett Ka.ocsai
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szegény ískolanővérek, akik 10 nő
vért küldtek legutóbb a kínai ma
gyar misszióba. (Jelentkezés Ka!I)
esán.) - 2. Szent Ferenc-rendi Má
ria-misszlonárlusnők, (Budapest, VII.,
Hermina-út 2I.) - 3. Keresztes I.Ő
vérek. (Zsámbék. Felér-m.)

Jeles eiömene.elű ifjakat missziós
hivatással a megfelelő feltételek
mellett tanulásra felvesznek a j ézus
társ. kalocsai kollégium Lovoluceum
és a pécsi [ézustárs. kollégium lgna
tianum intézetébe. a budatété
nyi Názáret missziósházba to
vábbá a rákospalotai szaléziánusok
Ctarisseum-isn, Leányokat míssziós
előképzésre felvesz a Jézus Szive
Néplányai Társasága Pécelen (Pest
megve.).

Szülők! ha Isten gyermekeiteknek
mísszlös hivatást ad. ne ellenkezze
tek az ő szándékával ! Kövessétek
inkább annak a pécsi anyának pél
dáját, aki pár évvel ezelőtt aklnai
püspö:' látogatásánál térdre hul.ott
előtte és csak egy dolgot kért tőle.
esdje ki Istentől részére azt a ke
gyelmet. hogy mindkét fia hHhirdetö
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lehessen. Ti pedig, ifjak és leányok,
ne nérnítsátok el lelsetekben lsten
hlvó szózatát, ha a missziós pá
lyára hiv meg. benneteket! Ápoliá
tok a hivatás szent kegyelmét és
el ne íoitsátok a bűn és a vi.ág hiú
örömeinek hajhászása által! A rnisz
sziós hivatás az örök élet záloga.

lmddság,

Kérjétek az aratás Urát.
Hogy aratásába küldiön munká-

sokat.
Könyörögjünk. Ur Isten, ki nem

akarod a bűnösnek halálát, küld] a
boldogságos Szűz Mária és az ösz
szes szentek közbenjárására Anya
szentegyházadnak munkásokat, akik
mint Krisztus Urunk munkatársai a
lelkekért önmagukat teljesen íelál
dozzák, Amen.

Erény gyakorlat,

Fizess elő magad vagy állj össze
másokkal csoportba és rendeljetek
meg egy missziós lapot. Ha van
.rnár, . szerezz legalább egy új elő-
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fizető t. Vidd el missziós lapodat a
szegényekhez és a kórházakba és
kérd a betegeket és szegényeket,
hogy imádkozzanak a missziókért.

"K.érlek azért. hogy mindenek
előtt legyenek könyörgések,
imádságok, kérések, hálaadá
sok minden emberekért, ...
mert ez jó és kellemes a mi
üdvözítő lstenünk előtt, ki azt
akarja, hogy minden ember
üdvözüljön és az igazság is
meretére iusson:" (Tim. 2.
1-4.)
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HATODIK NAP.
Elmélkedés.

A missziós munka második lelleg
zetes vonása az önzetlenség. A
missz.ós működés a legönzetlenebb
működés. Az önzetlenség nem any
nyira külső cselekedeteink mínősé
gében és mivoltában rnínt inkább
működésünk benső indItékaiban mu
tatkozik. Az áhitat erénye, melv íor
rása és gyökere az életszentségnek,
szent Tamás szerint abban áll, hogy
magunkat mindennek -átadiuk, ami
Isten szolgálatával összefügg. Ez az
átadás (devotio) már lényegében
önzetlenség, kilépés önmagunkból,
arn.nt a teremtmény célja és végső
rende.tetése is kívü.e esik, Istenben
rejlik. De az áhitatnak, az odaadás
nak és Igy a benne foglalt önzet
lenségnek is fokai vannak. Három
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foka, illetőleg módozata van annak,
amit áhítatnak (devotio) és szent
ségnek (sanctítas) nevez a keresz
tény aszkétika. Elsö az Isten paran
csainak és általában szent akaratá
nak teljesítése. Második az imád
ságban s az életben Isten és a fele
baráti szeretet gyakorlata által mi
nél tökéletesebb egyesülésünk Isten
nel. Harmadik a vágy, mellyel nem
elégszünk meg azzal, hogy mi ma
gunk Isten akaratát tegyük, azzal
sem, hogy imádsággal minél jobban
belekapcsolódjunk Istenbe, hanem
lelkesedésünket kiakarjuk. vinni a
nagy világba. Ez az áhítat legma
gasabb foka, az apostoll lelkület,
rnikor az ember önmagával annyira
nincs elfoglalva, hogy még saját
tökéletesedését, életszentségét is Is
ten ügye mellett némileg elfelejti,
direkt nem is keresi. Ez az apostoli
lelkület tükrözteti vissza a legjobb,
a legigazibb, a legönzetlenebb áhíta
tot. Ez az igazi teocentrikus - Is
tenbe való kapcsolódó aszkézis, rnely
Istent teszi egészen lelkünk közép
pontiává, az antropocentrikussal

4·
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szemben, mely öntökéletesedésünket
helyezi előtérbe. Ez a valódi kilépés
szűk önmagunkból: a szeretet az
önfeledésben nyilvánul meg, chart
tas est in extasi, amint szent Ta
más rnondia. Eltűnik ennek az ön
feledt áhítatnak fényében és tüzé
ben minden aggályos és kicsinyes
szellem, minden hipokondria; tág,
nagy, örömteljes világ, széles látó
kör nyílik meg előttünk - elfeled
jük kicsiny önmagunkat.

Ez az apostoli lelkület a maga
önzetlenségével és magafeledésével,
ha nem is egyedül, de leginkább a
hítterjesztés nagy gondolatában, a
missziós munkában születik meg és
termi meg legszebb gyümölcseit.
Minden apostoli munka, mint ilyen
önzetlen, de a missziós munka már
az áldozatok miatt is, melyet a hit
hírdetőktől követel és az elvonatkoz
tatás miatt még hazai, nemzeti ér
dekektől is - habár ezeknek is
a legtöbbet használ - a legönfeled
tebb és azért egyúttal a legkatoliku
sabb is. Aki gondolatban, vágyban
és tettben belekapcsolódik ebbe a
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munkába, de főleg az, aki egész
életét ennek szenteli, sőt saját sze
mélyét is beleállítja a missziós te
vékenységbe, sajátjává fogja tenni
az önzetlen, apostoli lelkületet, melv
az isteni és felebaráti szeretet leg
szebb virága.

Pár évvel ezelőtt különös eset
vonta magára az újságolvasó közön
ség Iigyelmét. Egy belga nő. akit
valamely londoni kórházban ápoltak,
s kinek életéről az orvosok végreg
lemondtak, annak a kivánságnak
adott kifejezést. hogy brüsszeli ott
honába szállítsák, mert hozzátarto
zóinak körében akar meghalni. Mi
után az orvosok véleménye szerint
az öregasszonynak már csak pár
óra állott rendelkezésére, más m6d
nem kinálkozott, mint hogy repülőgé
pen szállitsák haza a haldoklót.
Kórházi kocsin vitték ki a crov
doni repülötérre a halálos beteget
és ott az erre a célra készen álló
aeroplánba helyezték egy orvosnak
és egy ápolónőnek kiséretében. A
haldokló a kétszáz méríöldnyi tá
volságot London és Brüsszel között



l óra 40 perc alatt tette rneg ' és
Igy meg volt az a vigasztalása,
hogy övéinek körében halhatott meg.
Csodákat művel a honvágy! Gyenge
anyákat. gyermekeket, hitveseket
hajt ismeretlen országokon keresz
tül, harcvonalokon és lövészárkokan
át övéik felkeresésére. De van még
egy más fajta honvágy. Előbbi a
szülőföld felé, a hozzátartozókhoz
hajtja az embert ellenállhatatlan erő
vel; a másik kiragadja övéi köré
ből az embert, kihajt ja hazájából,
elviszi szülőlöldiéről távoli, ismeret
len országokba, a lelkek hazálába.
akik -mentőiüket várják benne. az
új szülőföldre, az új rokonság kö
rébe. Ez a természetfölötti honvágy,
a lelkek után. ez az apostol, a misz
szionárius önzetlen honvágva 00
gány gyermekei után, melv békét
nem hágy neki. míg fel nem keresi.
és ha visszahivták földi hazájába.
nyugodni nem engedi. mig újból vi
szont nem láthatie őket.
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Szent Péter müve és a papok
missziós egvesíilése,

A Szeatséges Atya gondoskodik
arról is, hosv maga a papság se le
gyen missziós egyesület nélkül, melv
ben saját missziós buzgalmát éleszt
getheti, tökéletesitheli, égő tűzzé
izzaszthatja, másrészt a hívek se
feledkezzenek meg a misziós tevé
kenység egyik legszükségesebb té
nvezőiéről, a bennszülött papságról.
Az első célt szolgália a papok misz
sziós egyesülete (Unio cleri pro
míssloníbus). a másik Szent Péter
apostol rnűve. (Opus s. Petri pro
clero índigena.)

A papok missziós egyesülete álta
lános szabá'val értelmében "arra
törekszik, hogy a papság lelkében a
pogányok megtérítése iránt a szere
tet tüzét Ielgvultsa és ettől az ö
tűzüktől azután a katolikusok egész
összeségében lángra lobbanjon a ka
tolikus missziók buzgó felkarolása
s ekként az egész Anyaszentegyház
összefogjon Krisztus Urunk orszá
gának elterjesztésére az egész vilá-
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gon." A katolikus pap Krísztus or
szágának hivatott terjesztője és ve
zető]e a missziós egyesületeknek.
Méltó és szükséges dolog tehát,
hogy elsősorban saját szív ét be
töltse a hitterjesztés nagy rnűve
iránti buzgóság. Ezt célozza a Szent
sézes Atyának az a rendelkezése,
rnellvel az Unio eleri-t az egész
világ papjainak missziós egyesüle
tévé avatja. Ennek a mísszlós lel
kesedésnek a pap egész lelkipász
tori működésében meglesz a maga
eredménye. A missziókért lelkesedő
pap nem lesz lagymatag itthon kö
telességei teljesítésében, nem fogja
közönvösen nézni a vegyes házas
ságok terlédését vagy a szekták
térfoglalását hivei között. A misz
szió kért lelkesedő pap, ha nem is
megy ki pogány vidékekre hitet hir
detni. idehaza is hithirdetője és
missziónáriusa lesz saját nyájának.

Alig van más feladat az Egyház
missziós működésében, rnelynek meg
oldását a Szeatséges AtYa a Szerit
lélektől vezéreltetve és látnoki szem
mel a jövőbe tekintve, annyira sür-
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getne mint a bennszülött papság
megtererntését, felnevelését. A vi
lágrészek függetlenítik magukat az
örezdö Európa gyámkodása alól,
önálló életet akarnak élni. Ebben a
törekvésben gyanus szemmel néznek
mindenkít, aki Európából jön hozzá
juk. A missziók legfontosabb fel
adata tehát 'a benszülött papok fel
nevelése, akik mint hazáj uk gyer
mekei sokkal közelebb férhetnek
honfitársaik lelkéhez. Ezt a nagy
célt szolgálí a az 1889-ben Párizsban
alapított Szent Péter apostol rnűve,
mely a Hitterjesztés Egyesülete és
a Szent Gyermekség rnűve mellett
a harmadik missziós egyesület az
összes katolikus hívők számára, me
lyet a Szentszék sajátjának tekint
és pápai intézmény rangjára emelt.
Az egyesület alamizsnát gyűjt a
bennszülött papság nevelési költsé
geinek fedezésére. Az erre a célra
szánt összegeket tehát a "Szent Pé
ter apostol műve" eimén kell az
egyházmegyei igazgatókhoz eljut
tatni. Nincs azonban megtiltva, hogy
valaki az egyes missziók benszülött
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papságának nevelésére külön ala
mizsnát adjon a sajátos cél meg ie
lölésével.

Imddsdg.

Ur Isten, ki azt akarod, hogy min
den ember üdvözöllőn és megis
merje az igazságot, alázatosan ké
rünk, küld] aratásodba rnunkásokat
és önts lelkükbe erős bizalmat szent
evangéliumod hirdetésére, hogy szent
tanításod mindinkább elterjedjen és
világosságánál minden pogány meg
ismerjen Téged, az egyedül igaz Is
tent és szent Fiadat, akit nekünk el
küldöttél, Urunkat, Jézus Krisztust,
aki veled él és uralkodik a Szent
lélekkel együtt mindörökön örökké.

Oltalmozó Istenünk. tekints le ke
gyesen Krlsztusra, aki míndnyájun
kat megvá'tott és tedd meg azt,
hogy napkelettől nyugatig minden
nép magasztalja szent Nevedet és
bemutassa szent Nevednek a tiszta
isteni áldozatot. Ugyanazon Urunk
Jézus Krisztus által. Amen. (A hit
terjesztésének szent míséi éből.)
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Erénvgyakorlat.

Végezz szentséglátogatást vagy
hallgass szentrnísét, hogy minél több
missziónárius és bennszülött pap
hirdesse Isten igéjét a pogányoknak
és hogy a hazai papság minél buz
góbban vegyen részt a mísszíós
mozgalorn ter] esztésében.

"Ez pedig az örök élet, hoz»
megismerjenek téged, egyedül
igaz lstent, és akit küldöttél,
Jézus Krisztust:" (Ján. 17, 3.)
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UETEDlK NAP.
Elmélkedés.

Egyik legmeghatóbb szertartás: a
hithirdetők és missziós nővérek bú
csúztatása elindulásuk előtt hazájuk
ból. Többek közt feszületet nyújt át
nekik a búcsúszertartást végző fő
pap vagy rendfőnök e szavak kisé
retében: "Vedd ezt a keresztet, le
gyen ez hűséges társad utaidon,
erősséged a munkában, vigasztalásod
a szenvedésben, oltalmazód életben és
halálban." Ez alkalommal Rómában
a legelőkelőbb hölgyek lábat csó
kolnak a búcsúzó nővéreknek tisz
teletük [eléűl, mintha csak a próféta
szavairól megernlékeznének: "Mily
tiszteletreméltók az evangélíumot
hirdetők lábai, azoké, akik a békét
hirdetik." es valóban megilleti a hit
hirdetőket ez a tisztelet, mert a
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missziónárius hozza meg a vértanú
után a legnagyobb áldozatot a föl
dön.

A missziós munka áldozatos mun
ka. Ez harmadik jellegzetes vonása.
Marseil1e kikötőjében áll a hajó,
melv Kínába készül szállítani az
első magyar hithirdetőket és nővé
reket. A fedélzeten állanak már in
dulásra készen és lelkük tekintete a
francia kikötő fölött az Alpokon át
hazáj ukba téved Magyarországba,
szülöíöldlükre, anyaházukba. ked
vessé vált szobácskáiukba a rend
házba, rendi testvéreikhez, honfitár
saíkhoz, övéikhez : búcsút vesznek
tőlük még egyszer lélekben. ez élet
ben emberi számítás szerint nem
látják viszont egymást többé soha.
A hithirdető elszakad mindentől,ami
neki emberileg véve kedves a föl
dön: hazájától, rokonaitól, megszo
kott életmódjától, kultúrától, még
honi szokásaitól, öltözködési módíá
tól, anyanyelvétől is, idegen lesz
némileg önmaga előtt. Több ez, mint
amit akár a szerzetekben is rendes
körülménvék közt föláldoz az em-
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ber: a hithirdető hozza a legnagyobb
áldozatot a földön. melynél nagyobb
csak a vértanúnak áldozata lehet,
aki még életét is odaadja Istenért.

Mindenki, aki résztvesz a missziós
munkában és szent érdeklödéssel
kíséri a missziónáriust fáradságos
utain, ennek az áldozattal telített
légkörnek behatása alá kerül és
maga is áldozatos lélek lesz. Még
ha nem is állítja be saját személyér
mint hithirdető a misziós munkába,
mégis részesül az áldozatos m.ssziós
élet üdvös hatásaiban. Saját lelké
ben is föléled az áldozatkészség
szelleme. Eletének egyszerűsége,
igénytelensége fokozódni fog. Mun
káiának, hivatásbeli kötelmeinek tel
[esítéséhez, még ha fárasztó k is,
kevésbbé lendületesek, természetfö
lötti örömmel, szent lelkesedéssel
fog hozzálátni. Megérti az áldozat
értékét. Milyen más lesz imádsága,
mísehallgatása, felebaráti szeretete,
erényre törekvése - mindent az ál
dozat szelleme hat át és tölt meg
i,gazi természetfölötti tartalommal.
Ele\ünk legcsekélyebb cselekedete ls
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Krisztus áldozati vérének lesz hor
dozója, tartéla a szándék által.

Egészen különös hatást íelt ki az
áldozatos missziós élet szemlélete a
papi lélekre. Itt érti meg a pap a
coelibetus világhódító erejét. Elkép
zelhető-e missziónárius coelibatus
nélkül? De mi is hódítani akarunk
az itthonmaradottak, minket is ugyan
az az eszme lelkesít! Milyen más
lesz a míssziós gondolattól áthatott
papnak breviáriuma, rnhyen más
szentmíséie, lelkipásztori működése!
Tudatában van annak, hogy bár itt
él Csonka-Magyarországon. mégis
magával kell hordania az egész vi
lág missziós gondját és ott Kell len
nie imádságával, áldozataival az
egész világ misszióinak küzdő te
rén. Nem fog elkedvetlenedni vagy
visszariadni, ha haldoklóhoz hívják
éjjel, vagy messze tanyára, vagy
ragá.yos, fertőző beteghez, vagy bű
zös, piszkos oduban lakó szegény
hez. A hitoktatással járó nagy fá
radságot is szívesen el fogja visel
ni, ha meggondolja, mint verejtékez
.nek odakinn a missziónáriusok, m~
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Ő idehaza sokkal kevesebb áldozat
tal térítgetí saját kis pogányait. A
missziós eszme áldozatos lelkeket
nevel.

Kláver szent Péter,
a néger missziók pártfogója.

Ez az áldozatos szellem a rnlsz
sziós munkában különöskép tűnik ki
Kláver szent Péter, a nagy néger
apostol. életében. Krisztus és a lel
kek iránti szeretetből, mint Jézus
társasági szerzetes elhagyta hazá
ját, Spanyolországot, és Délameriká
ban Uikartagénában az emberek leg
szerencsétlenebbeinek, a testi-lelki
nyomorba sülyedt néger rabszolgák
nak. szentelte egész életét. Több
mint 40 évet töltött fáradhatlan buz
gósággal és hősies önmegtagadással
közöttük és több százezer négert
térltett meg az igaz hitre Krisztus
hoz. Megható volt önmagát teljesen
feledő áldozatos felebaráti szeretete,
rnellyel igazán az irgalmas szamari
tánus szerepét tölti be e nyomo
rult teremtményeken; meglátogatta
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öket bűzös lukaikban, a betegek se
beit kötözgette, g enytől áradó feké
Ivelket ápolgatta, tisztogatta, éhsé
güket összekoldult eledellel csillapí
totta, a mezíteleneket ruházta. Isten
hősies önfeláldozásat csodákkal di
csőítette meg; mert nem egyet kö
züíük, kikről az orvosok végleg le
mondottak, hirtelen meggyógyított,
másoknak szemük világát vissza
adta, sőt három halottat fel is tá
masztott.

Amily szeretettel volt mások iránt,
oly kérle.heretlen szlgorral bánt ön
magával. A rendházban legutolsónak
tekintette magát; élelemben, ruhá
zatban és a lakást, illetőleg a lezst
lánvabbal elégedett meg, sőt, ha
szabadjára volt engedve, azt is vá
lasztotta. Szűzí tisztaságát halálig
megőrizte. Testét böjtökkel, ostoro
zásokkal, vezeklő övekkel sanyar
gatta, szívesen tett fejére tövisko
szorút és úgy járta végig a kereszt
utat.

Mint fiatal szerzetest a legbensőbb
barátság kötötte a szegény portásírá
terhez, Rodríguez Alfonzhoz, akit

5
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vele együtt a szentek sorába ikta
tott az Egyház 1888-ban. Ime, a
szent barátság gyümölcse. Rodrtguez
szent Alfonz meg is Jövendölte fiatal
szerzetestársának, hogy jövendő
apostoli működésével nagy mennveí
jutalmat fog kiérdemelni. Kláver
szent Péter az 1654-ik év Kisasszony
napján adta vissza lelkét Teremtő
jének, ünnepét a rá következő na
pon, szept, 9-én, üli meg az Egy
ház. Született a spanyolországi Ca
taloniában 1580-ban. IX. Pius pápa
összes négerrnlssziók főpártfogójává
nevezte ki.

Öt tiszteli mint védőszentiét a
Kláver szent Péter társulata is,
rnely a négerrnlssziók segélyezésére
és a négerrabszolgák kiváltására
alakult. Alapítónőie az 1922-ben el
halt Ledóchowska Mária Terézia
grófnő, A Társulatnak egész sajá
tos szervezete van, melynek mag
vát fogadalmas nővérek képezik,
többi tagjai pedig a világiak köré
ből sorakoznak. Bár kifejezetten
csak az afrikai négerrnisszlókra ter
jed ki figyelme, mégis ezeknek nagy
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kiterjedése miatt és azért ls, mert
minden országot és népréteget ipar
kodik működési körébe belevonni, bi
zonyos á.talánosság jellemzi. E te
tekintet már szervezeténél fogva is a
missziós társulatok közt egészen
egyedülálló helyet foglal el. Hazánk
ban nagy buzgósággal és szép
sikerrel működik. Székhelye: Buda
pest, VIII., Mária-utca 23.

Imádság.
(A nagypénteki szent miséból.)

Imádkozzunk a pogányokért. Tá
volítsa el szívükből Isten a gonosz
ságot, hogy elhagyják bálványaikat
és megtérjenek az élö egy igaz Is
tenhez és egyszü.ött fiához, Jézus
Krisztushoz, Urunkhoz és Istenünk
höz.

Mindenható örök Isten, Te nem a
bűnösök vesztén, hanem rnindig üd
vösségükön fáradozol, fogadd ke
zvesen imánkat és szabadítsd meg
öket a bálványimádástól. Vezesd
öket szentegyházadba neved dícsé
retére és dicsőségén.

Imádkozzunk a keresztségre je
s-
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lentkezökért. hogy Urunk Istenünk
csepegtesse szívükbe az ig1z hit
kegyelmét és nyissa meg nekik ir
galmasan az Egyház kapuj út, hozv
a szent keresztségben megtisztulva
minden bűntől, ők is Urunk Jézus
Krisztus szent családjához tartoz
zanak.

Mindenható örök Isten, Te
Anyaszentegyházadat rnindig úíabb
tagokkal gyarapítod, növeld a je
lentkezőkben a hitet és e szent tit
kok megértését. hogy a szent ke
resztség vize által úilászületve
gyermekeid sorába kerüljenek.

Erénygyakorlat.

Vonj meg magadtól valami élve
zetet és add annak árát a rnisz
sziók javára (egy szivar, pohár
sör, édesség vagy villamosjegy
árát.)

"Leborulnak eUJtte a szerecse
nek és ellenségei a földet nyal
ják. Trazis és a sziget királyai
ajándékokat mutatnak be:
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Arábia és Szaba királyai aidn
dékokat hoznak. És imádni
fogja /Jt a föld minden kirá
lva: minden nemzet szolgálni
fog neki." (71. Zsolt.)



70

NYOLCADIK NAP.
Elmélkedés.

Csonka ország vagyunk, vala
mennviünkre nyomasztólag nehe-e",
dik rá a tudat, hogy kicsinyek, let
tünk. el ugyan a remény hazánk
feltámadásban; bízunk. hogy egykor
még nagyok leszünk, mint amilyenek
hajdan voltunk; de azért zuhaná
sunk, veszteségünk érzését. melv
földre nvorn, nem bírjuk sváműzni
lelkünkből, - MI az. ami ebben a
fájdalmas lelki vergődésben rnegví
gasztalia. naggyá, bátra'ibá teszi
sz!vünket? Az, hogy földi kis ha
zánk mellett még más birodalo-n
nak ls polgárai vazvunk, biroda
lomnak, melv e földön van ugyan,
de nem erről a földről való: a földi
haza mellett szebb hazánk van még,
dicsőbb a leghatalmasabb vlláeál
Iamnál ls, Krísztus víláablrodalma,
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a katolikus Elnrház. Erről a biro
dalomról rnondla a próféta: "Orszá
got támaszt a mennvnek Istene,
melv föl nem oszol rnindörökké, és
annak országa más népnek nem
advtlk." (Dan. 2, 44.)

Krisztus országa hódító ország, a
hödlás lénvecéhez tartozik: "El
menvén tanítsatok minden nemze
teket." (NIát. 28, 19.)' Hódít a hit és
szerétet íezvverével. Höditása a
missziós küzdelem. Hazánk fial i~
rnlnt Krisztus hadserevének katonái
kiindultak vllázot hódítani Krisztus
nak. Vállalatuk oly r azvsz-bású,
mint Nasv Sándoré, aki pár ezer em
berrel indult ki a földkerekség
meahódítására. Mit akarunk rnez
hódítanl mi kics! rt'al!:varok? A t-c_
let legnagyobb birodalmát. Kinát.
Ez a magyar misszió hadműveleti
te rülete. Maeasztos vállalkozás!

Mily nagy Kina? Lakosainak
szárra 4.l0 millíó, területe nagyobb
mint egész Euróoa. Ha nercenként
1000 ember vonulna fel előttünk, az
összes kinaiak felvonulása rnez
szakítás nélkül 10 hónapig tartana.
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Kína ősrégi állam. Története visz
szanyúl a Krisztus előtti 4-ik évez
redbe. Kína a legrégibb kultúrállam,
mely még ma is fennáll. De kultü
rája megdermedt; most kezd újból
forrni a nyugati behatások alatt az
egész óriási állam. Kína íeilődése a
'legnagyobb jelentőséggel bír az
egész világra nézve a katolikus
Egyházra nézve is. A Sárga tenger
partjain fog talán lelátszödní a íö

vendö vszázadok történelme. Kína
vagy katolikus," vagy ateista lesz.
Pogány vallásának nincs fennmara
dása, a protestáns vallás nem elé
gíti ki. Tehát katolikus vagy
ateista.

es rnílven katolikusok lennének
a kínaiak? Hogy mennví szunnya
dozó erény és nemes tulajdonság
van ebben a népben, mutatíák az
utolsó évtizedek keresztényüldözé
seinek vértanú hősei. Nemcsak fér
fiak és meglett ifjak, hanem gyenge
nők, aggok és gvermekek állották
ki a vértanúhalált az első keresz
tény századokra emlékeztető hő
siességgel. A sok szűz, aki lelke ví-
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rágát és életét Krisztusnak szenteli,
mutatja, hogy mit képes nevelni a
kereszténység ebből a nemzetből.
Ennek az országnak megtérítését tűz
te ki célul magának a magyar mísz
szló,

A kinai magyar misszió.

Eredete visszanyúl a bolsevizmus
idejébe Magvarországon. Az akkori
válságos időben a Jézustársaság
magyar rendfőnöke. fogadalmat tett,
hogyarendtartománynak .aTenve
gető végveszélyből való megmene
külése esetén missziót vállal külföl
dön. Imádsága teljesült és ő is tel
jesitette igéretét. A választás Kínára
esett. .Az első magyar hithirdető,
aki hazáját elhagyta, hogy az úi
.mazvar" missziós területen lábát
'megvesse, P. Szarvas Miklós volt.
1922-ben indult útnak Kínába. Öt
követte 1924-ben P. Gábor István.
1926 augusztus 8-án két jézustár
sasági papnövendék és tíz Miasszo
nyunkróI nevezett kalocsai iskolanő
vér indult el a budapesti Jézus SzI
ve-templomból a pápai nuncius ál-
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dásával, hogy a voltaképeni "ma
gyar misszió"-nak alapját megves
sék. A távozó rn'sszlonáriusok és
apácák nevei: florváth Sándor, Né
meth József, Hírmann M. Margit (fő
nöknő>, Bérczi 1\1. Celesztlna, Burg
staller M. Angellna, Pe eze M. Erna,
Suránví M. Terézia, Surányl M.
Forreria, Eíchinger M. Ulrika, Graul
M. Nikodéma, Kovács M. Gonzalva,
Penarácz M. Judit.

Hozzáluk csatlakozott Shanghaí-
ban az Amerikából jövő P. Lísche
vonz Gáspár. 19Z7-ben Lítvánví
György papnövendék és Varga Kál
mán, végzett mérnök, laikus testvér,
követték elődjeiket a hosszú úton.
19Z8-ban P. lierpy Károly Kerekes
István papnövendékkel szállt Mar
seille-ben hajóra, hogy a kínai ma
gyar misszionáriusok számát szapo
rítsák. Tudomásunk szerínt a jövő
esztendőben ismét két kalocsai is
kólanővér indul útnak és maga a
rend általános főnöknője, mazas ko
ra mellett is, felkeresni szándékozik
leányait a távoli keleten. hogy őket
bátor kitartásra lelkesltse nehéz
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munkálukban, Belgiumban Pezenhoí
fer József teológus, kész orvos, vár
ja kiküldetését Kínába.

A jövendőbeli .anazvar mlsszló"
előreláthatólag Tamingfu kerületét
fogja megkapn', ahol máris zárda
épült kápolnával a kalocsai nővérek
számára, akik ott Iskolát vezetnek,
betegeket ápolnak és gyógykezelnek,
gyermekeket nevelnek, Már hat kí
nai [elöltnőjük ls van; az első be
öltözés 1929 február havában lesz.

A párerek és skolasztikusok (pap
növendékek) jelenlegi beosztása a
következő: P. Szarvas é<; Lísche
rong kint a mísszlöban müködnek a
lelkipásztorkodás terén. fíorváth Sán
dor és Németh József Sien-hslenben,
P. Gá1J.Jr és Lítvánvl György pe
dig a tamingfui kollégiumban dolgoz
nak. P. flerpv és Kerékes István
Tlentsin-ben tanulják a kínai nvel
vet. Ott működlk Varga Kálmán
laikus testvér is. P. Liseheteng most
fáradozik új mlss-iós álIomás feláll í
tásán, melyet ..Uj Kalocsá"-nak akar
nevezni.

A klnai magyar mlsszíö lelkes tá-
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rnogatóia a katolikus "Magyar nők
missziós szövetsége a kínai magyar
misszió javára", Anna kir. herceg
asszonnyal az élén. Támogassuk va
lamennyien a kínai magyar mlsszíót
imádsággal, alamizsnával, keltsünk
érdeklődést iránta ismerőseink kö
rében. Semmi sem fáj annyira azok

-nak, akik istenért mindent, még ha
zájukat is elhagyják, mint a részvét
Ieriség. melyet övéiktől tapasztalnak.

Imádság

.a Kindban múkMó magsur hi/Úri
. tókért,és' ntJvérekért.

Mindenható örök lsten, ki a Té
ged szerétőket - szereted és azoknak,
kik erted _mindent elhagytak, száz
szoros jutalmat igértél, alázatosan
kérünk, őrködjél mindenható hatal
maddal testvéreink fölött, kik a
távol keleten országod terjesztésén
fáradoznak. Szent kezed vezesse
öket utaikon és védje meg őket
minden látható és láthatatlan
ellenséggel szemben. Te . légy vé
döfaluk a gonosz támadásai ellen,
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vígasztalójuk bánatukban, erősségük
kísértésükben. gyönyörűségük örö
mükben, üdülésük bágyadtságukban.
védő takarójuk esőben és hóban,
támaszuk gyengeségükben, oltalma
zójuk életben és halálban, örök ju
talmuk az égben. Áldd meg munká
jukat, hallgasd meg imádságukat és
adj erőt szavuknak, hogy sok lelket
térítsenek az igazság és az élet ös
vényére szent Egyházadba. Add
meg, hogy egykor a mennyeí di
csőségben viszontlássuk őket és ve
lük együtt színed látásában örökké
boldogok legyünk. Amen.

Jézus isteni Szíve, zárd szentsé
ges sebedbe és szeretetedbe a Te
országodért küzdő testvéreinket.

Szeplőtlen szent Szűz, vedd anyai
oltalmad palástja alá őket. Szent
József, szent Örzőangyalok, kísérjé
tek őket utaikon. Amen.

El.énygyakorlat.

Ajánlj fel egy szentmisét és
szentáldozást a kínai magyar misz
szióért. Szóli errő] a tárgyról
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valamely ismerősödnek és ipar kod
jál őt a magyar misszió támogatá
sára megnyerni.

"Napkelettől napnvugatig nagy
az én nevem a nemzetek kö
zött és minden helyen áldoz
ni fognak és tiszta áldozatot
bemutatni az én nevemnek;
mert nagy az én nevem a nem
zetek között. úgymond a se
regek u-«: (Mal. 1. 11.)
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KILENCEDIK NAP.

Elmékedés.

A boldogságos Szűz Mária a misz
sziók pártfogója és a hithirdetők
példaképe és anyja. Azért sok misz
sziós egyesület és szerzet kifejezet
ten is őt szemelte ki főpártfogóiá
nak és róla nevezte el magát. Mint
az üdvözítőnek és az isteni kegye
lemnek anyja, ő sugározta be elő
ször az isteni igazság Napjával a
pogány világ sötétségét, amint a
próféta is mondia : "A nép, mely
sötétségben jár vala, nagy világos
ságot láta, a halálárnyék tartomá
nyában lakóknak világosság támada"
(Iz. 9 2. Máté 4, 16). Ö volt a haj
nalpir, a hajnali csillag, meIy az
igazság Napjának eljövetelét hirdet
te. Ö volt a titokzatos felhő, mely
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a megváltás kegyelmeinek esőjét
hozta a bűnös szenvedélvek tüzétől
kiaszott földre. Imádságával ö hívta
le Isten fiát az égböl és siettette
az emberiség számára a megváltás
óráját. Szűz Mária hozta e.őször a
pogány világnak a Megváltót. ö az
elsö misszionárius. Ö imádkozta le
először a felhökből azt. akiben volt
a népek reménysége, mikor még az
egész világ pogány volt; ö az első
imaapostol.

Hozzá jöttek a pogány népek elsö
küldöttei, a napkeleti Bölcsek. ő vi
lágosftoita fel öket az isteni kisded
kilétéröl, amikor maga a kisded nem
is prédikált még, ö nyújtotta át ne
kik a világ üdvösségér, míkor kar
jaikba fektette isteni gyermekét. Ö
küldte öket szent fia nevében visz
sza a pogány népekhez, hogy elő
ször hirdessék ott a világ Megvál
tói ának evangéliumát.
Szűz Mária Egyiptomba menekült

szent Józseffel és Jézussal. Ott ismét
hithírdető volt ö és misszionárius.
Imádságával, áldozataival megterrné
kenvitette a talajt. mely később oly
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bőségesen megtennette gyümölcsét
és bölcsője lett a szcrzetesrendek
nek, rnelyek hivatva voltak jövendő
századokban kivinni Krisztus evanzé
Iiumát a föld szélső határáig, Ott
volt ő hithirdető szóval és példával,
ott sugározta bele ismét mint első
a krisztusi világosságot a pogány
~ág sötét éjébe.
Szűz Mária lett részvételével a

kereszt áldozatában a kegyelmek ki
osztóia, ő hívta le ismét mint az
apostolok királynője, a Szentieiket
Krisztus országának első teriesztötre ;
tőle várja azért ma is rninden apos
tol, minden nép a kegyelem bősé
gét és a hit malasztjának közvetíté
sét.

Hithirdctő volt Szűz Mária azért
is, mert Jézus zvermekkoráról csak
ő adhatott felvilágosítást az evang é

listáknak. Hithirdető volt ő Efezus
ban a pogányvilág közepette, Hit
hirdető ő szeplötelen fogantatásával.
mellyel legyőzte sátán uralmát, le
rázta az áteredő bűn jármát, melv
a pogányság és bálványimádás sötét
rabságát hozta az emberiségre. Most

li
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az égben mint mindenható közben
járó ő az, akihez emeli szemét a
hithirdető és a szegény hitnélküli
pogány egyaránt: "Mutasd meg ne
künk J ézust, a te méhednek áldott
gyümölcsét l"

Az imaapostolság.
(Magyarországon: Jézus Szive

Szövetség.)
Szűz Mária imádsága által köz

vetíti a kegyelmeket a világnak. Ez
az imádságnak rendkivüli jelentősége
a kegyelem rendjében. Ezen alap
szik az imaapostolságnak ls minden
ereje és jelentősége. Ennek az ér
tékét emeli ki XV. Benedek pápa
nagy körlevélben a katolikus hit
terjesztéséről az egész világon. "Is
mételten kíielentettük, mondía, hogy
az a munka, melyet a hithírdető
megkezd, hiú és céltalan marad, ha
Isten kegyelme meg nem terméke
kenyíti, miként sz. Pál apostol is
tanúsítja, amikor így szól: en ül
tettem, Apolló öntözte, de Isten
adta a növekedést. (l. Kor. 3. 6.)
Ennek a kegyelemnek kieszközlésé
re azonban csak ezv mód van és
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pedig az állhatatos és alázatos kö
nyörgés; mert így szól az Úr: min
den dologra nézve, melyet kérnek,
megleszen nekik Atyámtól (Máté
18, 19.) es az imádság bizonyára
nem maradhat meghallgatás nélxül
éppen ebben a fölötte magasztos és
Istennek leginkább tetsző ügyben.
Amint tehát Mózes, mialatt az iz
raeliták Amalekkel harcoltak, a
hegy tetején fölemelt kezekkel kérte
lsten segítségét számukra, úgy kell
minden kereszténv hívőnek a szent
könyörgés erejével az Úr szőlőié
ben fáradozó, az evangéliumot ter
jesztő hithirdetőknek segítségére
sietnie. Ennek a kötelességnek tel
jesítésére alapították az úgyneve
zett Imaapostolságot. s azért ezt
ezennel sürgetőleg aiánliuk min
den buzgó keresz ténynek, kívánva,
hogy abból senki magát ki ne von
ja: sőt inkább mindenki vegye ki ré
szét az apostoli munkából, ha nem
ls ténylegesen, de legalább lélek

·ben."
Az Imaapostolság, rnelyet hazánk

ban Jézus Szíve-Szövetségnek szok
6"'



tak nevezni, 1844-ben alakult meg a
franciaországi Vals-ban. Lelkes jé
zustársasági papnövendékek akik
alig várták a pillanatot, hogy szó
val és tettel hirdethessék Krisztus
evangéliumát hívőknek és hitetle
neknek, működésük kezdetének idő
pontját meg akarták előzni azzal,
hogy lélekben míndermapí cseleke
deteiket, erénygyakorlataikat, mun
káinkat. áldozataikat és imádságu
kat felajánlották Jézus sz. Szívéuek
nagy szándékai ra, melyekért az Ol-
táriszentségben imádkozik és a
szentmisében önmagát telajánlia
rnennvel Atyjának. Ez a jámbor
egyesülés rövid idő alatt átlépte a
vals-i rendház küszöbét és elterjedt
az ezész világon, úgv, hogy ma
már több mint 30 millió tagot szám
lál a szövetség, Havi imaszándékait
maga a Szentséges Atya áldja meg;
és ott szerepel ezek közt rnirulen
hónapban a különös missziós szán
dék is, melvre az összes tagok egy
hónapon át naponta minden lócsele
kedetükct, imájukat és szenvedésü
ket felajánlják. Az imaapostolságot



ugyan mindenki külön is gyakorol
hatja; de a közös imádságnak ere
je, melyet maga az Üdvözítő is
annyira hangsúlyoz, és a számos
lelki előny, melyben a tagok ré
szesülnek, azt [avalják, hogy mín
denki tagja legyen ennek a szó
igazi értelmében vett világszövet
ségnek. Ezt hangsúlyozza a Szent
sézes Atya is. Magyarországon a
szövetséz központja Budapesten
vall (VIII, Horánszky-utca 18.) On
nét a havi missziós szándékok lap
ját is mindenki megszerezheti.

Imádság

(az imaapostolság felajánló imád
sága.)

Ur Jézus, szeatséges Szívednek
ajánlom fel Boldogasszonyunk Szí
vével egyesülve mai napom mínden
imádságát, munkáiát, örömét és
szenvedésé t engesztelésül vétkei
mért és szándékaid megvalósítására.
különösen a havi szándékra .....
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Erénygyakorlat,

Ha nem vagy még tagja az Ima
apostolságnak. vétesd fel magadat.
Ha már tagja vagy. szerezz legalább
egy új tagot a szövetségnek. Uiítsd
meg napközben párszor lélekben az
imént tett felajánlást.

..Bemenvén a házba, meztauü
tá'~ a gyermeket anyjával, Má
riával és leborulváll imádták
őt. És megnyitván kincseiket
ajándékokat adának neki ara
nyat, tömjélIt és mirrhdt"
(Mát. 2, 11.) - "Mindnyájan
állhatatosak valának egy aka
rattal az imádságban... Má
riával, Jézus anyjáva.l." (Ap.
csel. 1, 14.)
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