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ELOSZO

"Hagyjátok a kisdedeket hoz
zám jönnil" A jóságos Jézus e
szóval nemcsak az imádság és a
keresztény tanítás kristálytiszta
totrásához hívja a kicsinyeket,
hanem az utolsó vacsora asztalá
hoz, az igen korai szentáldozáshoz
is éppúgy, mint szent szenvedésé
nek véres keresztútjára.

Jöjjenek hát a kicsinyek, az
egészen kicsinyek is a kereszt
útra! Nézzék és lássák, mennyire
szereti őket Jézus!

*
A Gyermekek Keresztútját,

melyben WolJJ Teréz német tanító
.nő remek kis szövegét adjuk, 
az igen elterjedt irancia kiadás
nyomán - nagy szetetettel nyujt
juk át, nemcsak maguknak a gyer
mekeknek, de elsősorban a valló-
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sos édesanyáknak, tanítóknak,
tanítónőknek, nevelőknek, gárda
vezetőknek és mindazoknak, akik
jó lélekkel foglalkoznak a gyerme
kekkel. Vezessék őket ezzel is
Jézushoz és meg fogják látni,
hogya korai szentáldozás és a
keresztút révén mily csodálatos
virágzásba borítja majd a gyerme
kek lelkét a kegyelem. "Mert
ilyeneké a mennyek országa 
mondotta az úr Jézus. - Es kar
jaiba vévén őket, és rájuk tévén
kezeit, megáldá őket." (Mk. 10,
14, 16.)

A Hétfájdalmú Szűz anyai ál·
dása és a szent őrangyalok párt
tooása kisérje e tűzetet.

Budapest, 1940 február.

Endrődy László S. J.
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KEDVES GYEREKEK!

Jól tudjátok, hogy az édes Udvö
zítő mily sokat szenvedett. Ti
értetek szenvedett, hogy megvált
son titeket és megnyissa nektek a
gyönyörű Mennyországot. Ezért
biztosan hálásak vagytok neki és
szenvedéseiben sajnáljátok őt.
Kísérjétek el hát gyakran és szí
vesen jóságos Megváltónkat az ő
szenvedése útján, - különösen
akkor, ha már első szentáldozás
hoz járultatok.

Mielőtt megkezdenétek a ke
resztutat, menjetek előbb az oltár
közelébe, oda, ahol az örökmécses
kis piros fényét látjátok és üdvö
zöljétek jóságos Megváltónkat e
szép imával:
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IMA

Ú jóságos Jézus, Te azért vagy
itt jelen az Oltáriszentségben,
mert oly nagyon szeretsz engem.
Imádlak téged Jézusom..Es sze
retlek teljes szívemből. Kérlek,
áldj meg engem! Te oly sokat
szenvedtél értem! Szeretlek és
szívemből sajnállak, jó Jézusom.
Most elkísérlek szenvedésed út
ján, mert keresztutat akarok vé
gezni. De előbb megbánom mín
den búnömet. Tisztítsd meg a
lelkemet, Jézusom, minden hibá
tól és segíts meg, hogy soha többé
szándékosan meg ne szomorítsa
lak. Taníts meg Jézusom arra,
hogy jól végezzem a keresztutat.
A te szenvedéseidre fogok most
gondolni és áhítatosan fogok
imádkozni. Igy sok kegyelmet
nyerek magamnak és a tisztító
tűzben szenvedő szegény lelkek
nek. Segíts meg hát, édes Jézusom
és áldj meg engem I Amen.
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L állomás

Jézull halálra itélik

Ime, itt áll Jézus a bíró előtt.
És Pilátus halálra ítéli. Jézus egé
szen ártatlan, de mégse szól egy
szót sem. Meg akat halni. mert
oly nagyon szeret engem.

lma. - O jóságos Jézus! Te nem
tettél semmi rosszat és mégis el
tűröd, hogy halálra ítéljenek.
Egy szót sem szólsz, hogy védjed
magad. Énértem teszel így. Köszö
nöm, Jézusom. hogy ily nagyon
szeretsz. Ezentúl én is nyugodt és
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türelmes leszek, ha valaki igaz
ságtalan velem. Segíts meg ebben,
J ézusom, szent kegyelmeddel. 
Miatyánk ...
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II. állomás

Jézus vállára veszi a Dehéz keresztet

A katonák keresztet hoznak a jó
Udvözitónek. Jézus amikor meg
látja, kitárja karjait, oly nagyon
vágyódik utána. Orömmel veszi
fel sebes vállaira, mert szeret
engem.

lma. - O jóságos Jézus, orom
mel fogadod a nehéz keresztet,
mert a te mennyei Atyád így
akarja. Én pedig mily sokszor
panaszkodom, ha a jó Isten valami
kis szenvedést küld nekem! De
most már nem fogok így tenni.
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En is szívesen akarok szenvedni
irántad való szeretetből. - Mi
atyánk ...
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III. állomás

Jézus el6ször esik el a kereszt alatt

A kereszt bizony igen nehéz a
jó Udvözitőnek. Es Jézus a földre
esik. A gonosz katonák lökik és
durván felráncigálják. Jézus mind
ezt eltűri, mert szeret engem.

Ima. - O jóságos Jézusom, az
én bűneim miatt esel el ily fájdal
masan a kereszt alatt. Bánom, tel
jes szívemből bánom minden bűnö
met! Nem akarlak többé megbán
tani és különösen halálos bűnt
nem akarok soha elkövetni. Add
ehhez, Jézusom, szent kegyelme
det! - Miatyánk . . .
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IV. állomás

J'zua találkozik láJdalmas f:d.s
anyJával

Az Úr Jézus találkozik Szűz
Máriával. Es Szűz Mária is vele
együtt érez minden szenvedést és
fájdalmat, melyet Jézus eltűr. Es
a jóságos Udvözítönek is fáj, ami
kor szomorúan és leverten látja jó
Edesanyját a keresztúton. Jézus és
Mária azért szenvednek így, mert
szeretnek engem.

Ima. - O jóságos Jézus, a te
Édesanyád azért ily szomorú, mert
látja, hogy Te mennyit szenvedsz.
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Minden fájdalmadat veled együtt
érzi ő is. Az én hibáim és bűneim
miatt szenvedtek! O Szűz Mária,
szeretett égi jó Édesanyám, meny
nyire fáj ez most nekem! Segits
engem, hogy ezentúl soha semmi
bűnnel meg ne bántsam Jézust. 
Miatyánk ...
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v. áUomás

SlmOD segit VIDDI Jézus keresztjét

.Lám, egy ember segít vinni
Jézus keresztjét. Ez Simon, aki
most jött vissza a mezőről gyer
mekeivel. Jézus oly fáradt, oly
gyönge. Rátámaszkodik Simon
vállára. O, mily boldog lehet az,
aki így segithet a mi Megváltónk
nak!

Ima. - O jóságos Jézus, mily
szívesen segiteném én is vinni
kerésztedet! Hisz Te már annyira
fáradt és gyönge vagy! De hogyan
segitsek? Azt hiszem, legjobban
úgy, ha irántad való szeretetből
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gondosan megtartom a parancso
latokat. Áldj meg engem, jóságos
Jézusom és segíts ebben a jó el
határozásomban. - Miatyánk ...
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VI. állomás

Veroalka kead61él ayulllg Jézusaak

A jó Veronika fínom fehér ken
dőt nyujt a mi Megváltónknak.
Jézus letörli vele arcát. Veronika
látja, hogy az Úr Jézus arcképe
van a kendőn; Igy jutalmazza meg
az Udvözítő Veronika szeretetét.

Ima. - O jóságos Jézus, én is
szivesen segítettelek volna, mint
Szent Veronika. Es ezért irántad
való szerétetből mindenkihez jó
leszek, különösen a szegényekhez
és a betegekhez, kiket Te annyira
szeretsz. Add meg nekem ehhez
kegyelmedet. - Miatyánk . . .
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VIL állomás

Jézus másodszor elesik

Ime, a jóságos Udvözítő újra el
esett. Végigterült a földön. De a
katonák nem hagynak neki békét
és nagy erővel felrántják. Jézus
mindezt türelmesen elviseli, mert
szeret engem.

lma. - O jóságos Jézus! Mily
fájdalmasan esel a földre másod-

.szor is. Azért szenvedsz így, mert
én is oly gyakran megbántalak.
Ne hagyj el, Jézusom, de segíts.
hogy megjavuljak. - Miatyánk . . .
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VIIL óllomás

Jézus megvigasztalia a slró
asszoDyokat

Jó asszonyok és gyermekek
találkoznak az úton az Udvözítö
vel. Sírnak, mert látják, mennyit
szenved Jézus. A Megváltó sze
retettel néz reájuk és így szól:
"Ne rajtam sírjatok. hanem maga
tokon, sírjatok a bűneiteken, mert
azok miatt kell .annyít szenved
nem."

Ima. - O jóságos Jézus, szí
vernből sajnállak én is. A jó
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asszonyokkal és gyermekekkel.
együtt én is szeretnék sírni, mikor
látom, mennyit szenvedsz, mert
tudom, ennek az én bűneim is okai.
Add kegyelmedet, hogy irántad
való szeretetböl szívböl megbán
jam bűneimet. - Miatyánk . . .



I][, 6110.6s

Jézus harmadszor ls elesik

A szegény Udvözitő mégegyszer
elesik. Egészen kimerülten fekszik
a földön. De nem gondol a maga
szenvedéseire. Csak arra gondol,
hogy nemsokára meg fog halni a
kereszten. És összeszedi végső
erejét, felkel és elindul, mert meg
akar halni értem.

Ima. - O jóságos Jézusom, íme
most már harmadszor esel a föld
re. Szenvedéseid mindíg nagyob
bak lesznek. Azért viseled el mind-
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ezt, mert szeretsz engem. Köszö
nöm, édes Megváltóm! Szeretlek,
nagyon szeretlek! Segíts, hogy
mindíg jobban szeresselek. - Mi
atyánk ...
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xo lillomás

Jézust megfosztlák ruháitól

A menet felért a Kálváriára. A
katonák letépik a szegény Udvö
zítőről a ruháit, melyek a véres
sebek miatt erősen testéhez ragad
tak. Ez nagyon fáj. De szeretetből
irántam ezt is szívesen eltűri.

Ima. - O jóságos Jézus, amit
most szenvedsz, ez a legfájdalma
sabb szent Szívednek. Azért szen
vedsz így, mert oly sok szemér
metlen és tisztátalan ember van.
O jóságos Jézusom, őrizz meg
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engem minden tisztátalanságtól!
Nem, sohasem hallgatok arra, aki
engem erre a csúnya bűnre akar
csábítani! Inkább add, Jézusom,
hogy meghaljak! - Miatyánk ...
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XL áUomás

Jézusi IeiszögezIk a keresztre

A kereszt a földön van, Jézus
rajta fekszik . A katonák hevesen
széthúzzák karjait. Leszögezik ke
zeit és lábait a nagy vasszögekkel.
Micsoda kín ez! Jézus hallgatva
túri. Imádkozik a gonosz kat0

nákért és mindent szívesen el
visel, mert szeret engem.

lma. O jóságos Jézus, én
Megváltó Istenem, íme, felszege
zik szent kezeidet és lábaidat a
keresztfára. Elszenveded e kínt a
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bűnök miatt, melyeket én okoz
tam, mikor rosszat tettem. Bocsáss
meg nekem, ó Jézusom, ezentúl
nem akarlak megbántani. - Mi
atyánk ...
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1:11. lilIomás

J6ZW1 meghal a kereszteD

A jóságos Udvőzítő a kereszten
függ. Még három hosszú órán
keresztül a legnagyobb kínokat
viseli el. Azután szent feje mel
lére hajlik. Szerető Szíve utolsót
dobban. Azért hal meg Jézus a
kereszten, mert szeret engem.

Ima. - Szeretett, jóságos Jézus!
Te meghalsz értünk, szegény bű
nösökért, hogy mi örökké boldo-
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gok lehessünk. Add meg nekem a
jó halál kegyelmét. Irgalmazz
a szegény bűnösöknek. - Mi
atyánk ...



XIIL állOlDlIB

JéZUB SzGz MlIrla karjaIbaD fekszik

Szűz Mária a kereszt előtt ül.
Karjaiban tartja Jézus élettelen
testét. Szűz Mária most a legszo
morúbb édesanya, hiszen jóságos
Jézusa halt meg a kereszten. De
nem panaszkodik. Nagy fájdalmát
felajánlja a mennyei Atyának
értem.

lma. Ú édes Szűz Mária, az
én jóságos Jézusom Édesanyja,
szeress engem, amint Jézust sze
retted. Én is a te gyermeked va-
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gyok: a kereszten Jézus neked
adott engem. A sok szenvedésed,
melyet értem eltűrtél, nem lesz
hiába, mert én ezután jó leszek.
O jóságos Anyám, áldj meg engem!
- Miatyánk ...



XIV. állomás

J6zusl a sbba I.szlk

Két férfi viszi a megholt Udvö
zítőt a sírhoz. Mily szomorúak.
De három nap mulva örülni fog
nak. Mert akkor Jézus kijön a le
zárt sírból és teljes szépségben
feltámad, mint az élők és holtak
Ura, Istene.

Ima. O jóságos Jézusom!
Most már nem szenvedsz. Pihenj
most csendesen a néma sírban.
Köszönöm neked minden szerete
tedet. Szépen kérlek, adj nekem új
és egészen tiszta szívet és készíts
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benne magadnak kedves lakást,
amikor majd magamhoz fogadlak
a szentáldozásban. - Miatyánk . . .

(Most térjetek vissza a jóságos
Udvözítőhöz, aki itt van az Oltári
szentségben. Térdeljetek le és vé
gezzétek ezt az imát:)

Szeretett Jézusom, elkísértelek
szenvedéseid útján. Láttam ott,
hogy mennyire szeretsz. Köszönöm
ezt, jóságos Megváltóm. Add meg
nekem most még azt a kegyelmet,
hogy ha bünveszélyben leszek,
visszaemlékezzem a te nagy sze
retetedre és fájó szenvedéseidre.
Segíts engem, hogy jól imádkoz
zam. Segíts meg, hogy jól éljek.
Es főképen segíts meg, hogy jó
legyen a halálom. Akkor majd el
jövök Hozzád a szép Menny
országba és nálad maradok az
egész örökkévalóságon át.

Jézusom édes Szíve, add, hogy
téged mindíg jobban. szeresselek!

IVéaül imádkozzu ok Sleolaéaes Atyánk, a római
Pápa Izaodekara il.)
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Jézushoz visz közelebb a hőslelkű

magyar ifjú.

Kaszap István (1916-1935) élete:

Életet Krisztusért ... Részletes élet
rajz. sok képpel. Második kiadás. ára
2·50 P, kötve 4·- P.

Igy frnak róla:

..Még egy könyv vagy életrajz sem volt
rám ily hatással." (N. F.)

..Ily életförténetek olvasása a legjobb
iránytű." (Világposta.)

..Olyan, amilyent csak a ezentek életé
ben olvashatunk." [Fejérmegyeí Napló.)

..Ennyire változatos, kiizdelmet és si
kert, vergódést és felemelkedést, kisértést,
és lelki tisztaságot tartalmazó könyvet a
magyar életrajzirodaiomban talán nem
is olvastunk." (Soproni Hírlap.]

..Nagyhatású életrajz." (Nemzeti Vjság.)

..Ez a könyv értéket nyujt . . . hódít."
(Magyar Szemle.)
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Jézuska élete. Szétnyitható képeskönyv
16 képpel. Ára 1.50 P.

Menjünk Jézus Szívéhez. Kockadobá
sos társasjáték 2-B személy részére.
Ára 1.- P.

Utazás a lourdesi barlanghoz. Kocka
dobásos társasjáték 2-6 személy ré
szére. Ára -.80 P.

P. Félix: Tanuljunk a JézuskátóI. Tizen
négy gyönyörűszép Jézuska-legenda.
Ára -.95 P, kötve 1.40 P.

P. Félix: A jó Isten virágoskertje.
Elbeszélések a szentek gyermekkorá
ból. Ára 1.- P, kötve 1.50 P.

Incze Sára: Jézuska útja. Elbeszélések
a tízparancsolatról. Ára -.50 P, kötve
-.80 P.

Müller Lajos S. J.: A kis titok. A jó
szándék gyakorlásáról sok példával el
látoll könyvecske. Ára -.50 P.
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