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~evezetés.

Csodás dolgokról beszélnek e könyv sorai. Külö
nös erő lüktetését érezzük bennük, mely megráz, hatal
mába kerit; gondolkodóba ejt . . .

De e titokzatos történéseken át az elmélyedő
lélek előtt tündöklő fényben ragyog fel a legtitokzato
sabb, legmélyebb, a megfoghatatlan tény: az Úr Jézus
Szívének irgalmas szeretele az emberek iránt.

Megrendítő, könnyekig megható az Úr Szívének
szinte megérthetetlen igyekezete, amint önmagát feledve
felhasznál minden eszközt, hogy megmentse az el/ene
lázadó, vesztébe rohanó bűnös emberiséget.

E könyvbe foglalt események, egyéni kinyilatkoz
tatások, jövendölések is végtelen irgalmas, szeretettiil
lángoló Szioének megnyilatkozásai. Kérve, biztatva,
Ienyegetoe rá akarja bírni a nyomorúságok, szetuiedé
sek özönvizében fuldokló modern embert, hogy lépjen
be a biztos menedék nyitott ajtaján - előtte áll a
mentő bár ka: Jézus Krisztus Isten-emberi vég
telen irgalmas és végtelen hatalmas Szíve.

"E j e l b e n gy ö z n i f o g s z lU

Ez lüktet felénk e könyv minden betűjéből. Vajha meg
értenénk! Vajha elfogadnánk és teljesítenénk az Úr
Szívének akaratát!
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Figyelemre méltó dolog, hogy az itt közölt írások
megjelenése előtt, a bennük foglalt eszmét: a Jézus
Szíve ti s zteletnek világmegmentőezerepét - teljes
fenségében, átfogó nagy hatásaiban meggyőző erővel

ismertette az "E jelben győzni fogsz!" és "A Jézus
Szíve ájtatosság központi természete" című két
írója.

"VIII. Orbán pápa rendelete szerini a bentközölt kinyilat
koztatásoknak és jövendöléseknek csupán annyi tekintélyt tulajdoní
tok. amennyit emberi tekintélynek tulajdonítani lehet, különben
mindenben alávetem magam az Egyház döntésének."

A K/ADO ÉS FORD/TO.



RAFOLS MÁRIA ÉLETE.

Néhány esztendeje sokat beszélnek a Pireneuso
kon túl Rafols Mária anyának, a Szent Annáról neve
zett spanyol irgalmas-nővérek társasága alapítójának jö
vendöléseiről. 1926 márciusától kezdve feltalált iratai
nak számos részlete az Egyház ügyeivel foglalkozik,
a vallásnak, a keresztény hitnek jövendőjéről szól, s
mind jobban magára vonja a katholikus világ figyebnét.
A hívők a legnagyobb lelkesedéssel fogadják. s még a
lanyhákból és közömbösekből is élénk érdeklődéstvált
ki.

Sokan minden habozás nélkül felsőbb üzenetnek
tekintik, utolsó figyelmeztetésnek, melyet Isten e szol
gálója utján küld minden hívének Spanyolországban és
az egész világon. - egyrészt azért, hogy felnyissa sze
meiket, másrészt, hogy bátorítsa és támogassa őket a
nehéz időkben, a súlyos megpróbáltatások és üldözé
sek közepette, melyek rájuk következnek.

E nyilvánosságra került iratoknak köszönhető, hogy
Rafols Mária anya nemes életének részleteire is vi
lágosság derült. Felelevenítették ritka és csodálatos eré
nyeinek, rnélységes alázatának, felebaráti szeretetének,
áldozatkészségének, a hősiességig vitt önmegtagadásainak
már-már feledésbe merült emléket.

E bámulatraméltó, s az Üdvözítő által annyira
szeretett nővér egész élete olyan, mint a megszámlál
hatatlan csodából szőtt szövet, melynek az a ren
deltetése, hogy minden őszintén hívőnek bámulatára
és épülésére szolgáljon.
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Gyermekkora.

Vilafranca del Panadés-ban született 1781. nov. S
én; a keresztségben a Mária, Jozéfa, Róza neveket
kapta.

Apja, Rafols Kristóf, molnár volt; - mestersége
apáról fiúra szállt a családban. Anyja: Bruna Margit.
Házasságot 1771-ben kötöttek. Családja nem volt gaz
dag; mélyen vallásos szülei ennek dacára mindig igen
nagylelkűek voltak a szegényekkel szemben.

A fiatal házasok 1773-ban, a gazdag A1covercsa
lád meghívására, a Vilafranca városától alig egy kilo
méternyire fekvő En Rovira new malomba költőztek.
Ez egyszerű, de tartós épület volt, mely még ma is áll,
s a Szent Annáról nevezett nővérek társaságának tu
lajdona. Dusan termő vidéken, gyümölcsösök és széllök
között fekszik.

Itt született első gyermekük; János s még három
gyermek: Kristóf, Mária és Margit előzte meg a kis
Mária Jozefát, ki életének első kilenc esztendejét test
vérkéi társaságában az En Rovira malomban töltötte.
Zsenge gyermekkoráról igen keveset tudunk.

A természettől gazdagon megáldott leányka ará
nyos, szép testalkatu, s szabályos arcvonású volt; kék
szeméből angyali ártatlanság ragyogott. Még kiválóbbak
voltak lelki tulajdonságai i értelmessége és szívióséga
sejteni engedte, hogy Isten választott gyermeke.

Magába vonult, csendes, munkás természetű volt;
mélyen vallásos lelkűletét szeritéletű édesanyja gondo
san ápolta. Szíve tele volt szeretettel, különösen a sze
gények iránt.

Legnagyobb öröme az volt, ha ..vasárnaponkint
anyjával a templomba mehetett s ott Udvözítőnk s kű
lőnősen az ő szentséges Szíve iránt való forró szeretet
ből rninél tovább imádkozhatott.

Nagyon tisztelte a Szűzanyát is. Azt mondta va
lahol, hogy már három éves korában azt hitte, hogy
állandóan maga mellett látja, amint inti, tanítja, és szent
Fia szeretetét közli vele.
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1785-ben a barcelonai püspök nagyobb testvérei
vel együtt megbérmálta. Mindössze négy éves volt ek
kor' Ennek ellenére - saját állítása szerint, - meg
értette a szentségnek nagy horderejét, mely lelkének
kiváló tulajdonságait még növelte.

1790-ben a család Hostal de los Monjos-ba köl
tözött, hol a kis Mária négy esztendőt töltött. Itt meg
ismerkedett a szenvedéssel, mely lelkét felemelte, meg
szentelte. Egymásután elvesztette: legifjabb fíútestvérét,
Józsefet, atyai nagybátyjait, anyai nagyanyját, s végül
édes apját, ki szentként költözött el 1794. júl. 10-én.
Ez az utolsó haláleset szeme elé tárta a világi dolgok
hiábavalóságát, mulandóságát, és élesztette Isten iránt
való szeretetét, valamint azt a vágyát, hogy zárdába
lépjen s egész életét a szent Szív imádásában és szere
tetében töltse.

Anyja s a dominikánus apáeák készítették elő első
szent áldozására, melyhez 1795 Aldozócsütörtökén, 14
éves korában járult. Ez emlékezetes napon úgy érezte,
hogy Jézus szól szívéhez, s arra kéri, szentelje magát
neki és szent Anyjának. (E gondolattal már azelőtt is
foglalkozott.) Ekkor tísztaságot fogadott a szent Szűz
nek, s felajánlotta magát Jézus Szíve szeretetének. Szűz
Mária megtanította. hogy felébredéskor mellén keresztbe
tett karokkal imádkozzék, - Jézus pedig nemsokára
megengedte, hogy teljesítse hő vágyát és zárdába lépjen.

A Szent Jánosról nevezett néivérek közéilt
Barcelonában. (1795-1804.)

Édes anyja, - bár a válás természetesen fájt
neki, - sokkal emelkedetebb lelkü és keresztényibb
gondolkozásu volt, semhogy egy· pillanatig is ellenke
zett volna, mikor leánya hivatásáról volt szó. Belenyu
godott az áldozatba j nem lebegett szeme előtt egyéb,
mint szeretett gyermekének boldogsága és örök üdve.

Igy hát Mária Barcelonába került "Szent János
nővérei" közé, hol 9 esztendőt töltött. A csendes ma
gányban, Jézus bensőségesebben kezdett szélani szfvé-
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hez, Sok fölséges tanítást kapott akkor, sok kitüntetést,
vigasztalást, de ezekről alázatosságból és mélysége$
szerénységból hallgatott. Viszonzásképen mind nagyobb
lángra gyúlt szeretete Isten és a szegények iránt A
kontemplatív élet nyugodt óráiban, a szenvedök és
szerencsétlenek rejtett szolgálata közepette emelkedett
Rafols Mária lelke, íormálődott szelleme s szive, itt
szerezte meg azokat a rendkivüli erényeket, melyek
később lehetővé tették, hogy betöltse gondviselésszeru
hivatását.

S megjött az idő, mikor erős vágyat érzett, hogy
elhagyja Szent János nővéreinek zárdáját azért, hogy
egy, a felebaráti szerétetet gyakorló kongregációt alapít
son. Egy szeritéletű papnak, Bonal Jánosnak tanácsára
tette ezt. A pap' nagy pártfogója volt a betegeknek s
szenvedőknek, Ö szerezte meg a főnöknőtől az enge
délyt, hogy Rafols Máriát a saragossai kórházban beteg
ápolónőnek alkalmazzák. A nővér alig 2-3 hónapi itt
tartózkodás után Jézus Szívének tanácsára elhatározta,
hogy kiviszi tervét. Visszatérve Barcelonába, közölte
azt a íönöknővel, aki beleegyezett távozásába. Távozása
napján 12 nővér jelentkezett, hogy rendelkezésére akar
állani az új társaság megalapításában j pedig erről soha
szó nem esett közöttük.

A Szent Annáról nevezetl irgalmasn~vérek
társaságának alapitása. (1805 jan.)

Megkapván Bonal atya utmutatásait, utnak indul
tak, s 1804. dec. 28.-án érkeztek meg Saragossaba hol
első látogatásuk az "Oszlopos Madonná"-nak szölt.' A
barcelonai Szent János-nővérektől végleg elszakadtak.

Az új társaság ta~jai 1805 januárjában főnöknó
jüknek választották Rafols Máriát, s febr. l.-étől meg-

I A hagyomány szerint sz, Jakab apostol (az idösebbl még
a Szüzanya életében Saragossában Mária kápolnát építtetet! s
abban egy oszlopon állfltatta fel a Mária képet - innét az el
nevezés ..Oszlopos Szúz",
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kezdték a szegények, betegek, nyomorultak látogatását
és gondozását. Rafols anya nagy alázatosságában vissza
utasította a főnöknői tisztet, - ám Bonal atya s a
nővérek állhatatos óhajára mégis csak elfogadta.

A nővérek nagy buzgalma, odaadása, kimeríthe
tetlen felebaráti szeretete mindenki csodálatát kivívta
Saragossában. Ez általános elismerést fölhasználva,
Bonal atya kivitte, hogy Rafols anya és nővérei gond
jaira bizzák a Kegyelmek Anyjáról nevezett kórházat.
Itt teret találtak buzgalmuk, önmegtagadásuk. áldozat
készségük, Isten- és felebarátszeretetük gyakorlására.

Rafols Mária bölcs és ügyes vezetése folytán
rövidesen nagy változáson ment keresztül az eddig el
hanyagolt állapotban levő kórház: a szegény betegek
nek szinte kedves tartózkodási helyévé vált, a felügyelő
bizottság nagy megelégedésére. Minthogy az ápoltak
száma egyre szaporodott, az intéző körők, a főnöknő
közbenjárására, a nővérek számát 21-re emelték, s
beleegyeztek abba, hogy egyikük, a huesca-i püspök
óhajára, átvegye az oltani püspöki kórház vezetését.
De még nagyon kevesen voltak ahhoz a nagy munká
hoz, mely a hősies lelkü Szent Anna-nővérekre várt.

Saragossa ostroma. (1808-09.)
Rafols anya hisiessége.

Közismert dolog, hogy Napoleon Spanyolország
ba is bevonult hadaival, hogy megszerezze a trónt
testvére, József számára. Természetes, hogy általános
ellenállásra talált. Mikor a franciák 1808 június köze
pén Saragossa előtt megjelentek, a lakosság utolsó
lehelletéig védelmezte a várost, a katonaság bátor
parancsnokának, Palafoxnak vezetésével. A küzdelem
nagyon heves volt. Az ellenség csak lassan nyomul
hatott előre, mert a kétségbeesett spanyolok oly hő
siesen harcoltak, hogy inkább meghaltak, de kegyel
met nem kérlek. A papok és szerzetesek feszülettel
kezükben bátorították őket, sőt - szükség esetén-
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együtt küzdöttek velök. Amint a férfiak elhullottak, a
nők léptek helyükbe.

Bár az apácák nem vettek részt a véres kűzde
lemben, Rafols anya és nővérei mégis a legnagyobb
bátorságról tettek tanuságot, mikor - a fegyvertüzzel,
bombázással nem törődve - bejárták az utcákat, tere
ket, hogy gondozzák a betegeket, bekötözzék és ví
gasztalják a sebesülteket. Külőnösen Rafols anya nyu
godt, derüs arca volt látható a nap és éj minden órá
jában. Mintha érzéketlen lett volna az álmosság, fá
radtság és veszedelmek iránt. A bombázás mindent el
pusztított, Az ellenség, - meg akarván rettenteni a
védekezőket, - aug. 3-án még a kórházakat is tüze
lés alá vette i de ez csak megkettőzte a védők ellen
állását. Szörnyü volt a betegek jajgatása i az őrültek
ordítva menekültek egészen a franciák táboráig.

Rafols anya és nővérei Bonal atya társaságában
hidegvérrel, és Isten segítségét kérve szállították a bete
geket és sebesülteket a Szt. Mihály templomba, mely
még érintetlen volt. Mikor Rafols anya észrevette, hogy
egy beteg hiányzik, visszatért érte a romok közé. Kar
ján vitte ki onnan, - s egyszerre csak fölismerte ben
ne Krisztust. "Megérdemled ezt a jutalmat, leányom, II

- mondá, s aztán eltünt.
Ezután Rafols anya egyedül elindult az őrültek

ért, kiket a borzalom a franciák táboráig kergetett. A
franciák nem bántották sőt, táplálékot adtak betegei
nek s megnyugtatva haza tudta vezetni az örűlteket.

A Kegyelmek Anyjáról nevezett kórház minden
értékével és felszerelésével a tűz martaléka lett. Mily
nagy lehetett Rafols anya fájdalma a régi kórház rom
jainak láttán; hiszen ott született meg társasága!

A betegeket ideiglenesen kűlőnböző helyeken
szállásolták el, ami csak szaporította a nővérek fárasztó
munkáját. - Bár a franciák fölhagytak az ostrommal,
a város rettentő helyzetben volt. Rafols anyában s
leányaiban egyedül az Isten iránt való nagy szeretet
és bizalom tartotta a reményt, hogy a szerencsétlen
város még megmenthetö.
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Pedig mik voltak e megpróbáltatások az eljöven
dőkhöz képest! 1808 decemberében a franciák újra
ostrom alá vették a várost, mely még alig tudta a
szűkséges javításokat elvégezni, s magát élelemmel el
látni. A legszörnyübb pusztítás következett. Az 1809.
jan. 26-27-i támadás idején 50 ágyú tüzelt egyszerre
a városra, az épületek tele voltak sebesültekkel és
haldoklókkal. A pestis és éhség naponta 500-1000
embert ölt meg. De Saragossa még sem gondolt arra,
hogy megadja magát.

Rafols anya és nővérei Istenben bízva, nyugod
tan néztek szembe ezer halállal. Hősi tetteiket alig is
merjük. Csupán hulladékkal táplálkoztak. Eiiel-nappal
sebesülteket, pestisbetegeket. haldoklókat ápoltak, vígasz>
taltak.

Január végén a város helyzete már kétségbeejtő
volt. A kórháznak nem volt sem élelme, sem ivóvize,
se gyógyszere, - a betegek és sebesültek éhen-szom-
jan pusztultak el. ..

Ezen időben Rafols anya könyörgésére az Udvő
zítő és a Szent Szűz számos csodát müvelt. Ime a leg
feltünőbbek:

Egy napon, Jézus Szívének sugallatára, koldulni
ment nővéreivel a szörnyü inségtől sujtott városba, 
s azzal a csekély ételmaradékkal. amit kosaraikba össze
tudtak szedni, Rafols anya a kórház mínden lakóját
~.ielégítette, és még másoknak is juttathatott belőle. Az
Udvözítő megismételte kedvéért a kenyérszaporítás
csodáját.

A szomjűság is szörnyen gyötörte a Takosságot,
minthogy az ellenség elvágta az ivóvíztől a várost.
Rafols anyának eszébe jutott, hogy az oratóriumban
félre van téve egy korsó szenteltvíz. Ebből körülötte
mindenki elolthatta szomját anélkül, hogy a víz keves
bedett volna.

Mikor már a világon semmi sem volt az ostrom
lott városban, a szent Szív ösztönzésére Tekla és
Julianna nővérek kiséretében elment az ellenséghez
segitségért. Örülteknek tartották őket, s mindenáron
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vissza akarták tartani, de hiába. A 3 nővér elindult a
Torrero hegy felé, ahol Lannes marsall főhadiszállása
volt. Keresztülmentek a romokon és feloszló holttesteken,
nem törődve a körülöttük röpködő golyókkal, és ágyú·
tüzzel, - s eljutottak a bámuló ellenséges elöőrsőkig,
akik nem tartóztatták fel őket. Jelentkeztek a főparancs
noknál, s Rafols anya térdenállva, katalán nyelven
könyörgött kegyelemért a város és betegei számára.
Szavai oly megíndítóak, és meggyőzőek voltak, hogya
főparancsnok, - aki amúgy is értékelte Saragossa
hősiességet, - teljesítette kérését: ivóvizet és élelmi
szert juttatott a kórháznak. Sőt menedéklevelet is adott
Rafols anyának, mellyel bármikor megjelenhetik a francia
táborban. A nővérek roskadoztak az élelmiszer súlyá
tól, amit magukkal hoztak j ruhájukat átlyuggatták a
golyók, - de sértetlenül tértek vissza a városba. Ez
az eset mély benyomást tett a lakosságra.

Febr. 19-éig, az ostrom befejeztéig alig is mult
el nap, hogya hősies apáca ne ment volna élelemért
az ellenséges táborba. A felebaráti szeretet gyakorlása
közben ezerszer dacolt a halállal, - de Isten szemmel
láthatólag oltalmazta. Több, mint 6000 ápoltjának biztosí
totta így életét, - húst, baromfit s mindenféle egye
bet hordván nekik, amit csak össze tudott szedni.

És e csodálatraméltó nővér felebaráti szeretete
nem tett külőnbséget francia és spanyol kőzőtt. Egy
szer agyon akarták lőni azért, mert - talán szándék
talanul, - megkönnyítette az ellenséges foglyok szőké
sét - de az itélet végrehajtásával megbizott katonák
kiejtették a puskát kezükből s szabadon bocsátották.

Nem egyszer használta fel a francia parancsnok
nál jó hirnevét s a beléje helyezett bizalmat arra, hogy
könnyítsen a foglyok sorsán, s hogy megmentse a halálra
ítélteket. Igy - Jézus Szívének ösztönzésére - Lefeb
re generálistól kegyelmet nyert négy igazságtalanul
üldözött szerencsétlen számára.

Saragossa eleste után a franciák - akiket fel
bőszített a végsőkig való ellentállás, - szörnyú bünte
tést szabtak a hat vezetőre. Rafols anya, Jézus Krisz-
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tus parancsára, elment Lannes marsa11hoz az öröm
ünnep kellős közepén, s a megszerzett kegyelRÚ iratot
személyesen vitte el az elitélteknek, viszonzásul semmi
egyebet nem kérve, minthogy családj ukkal együtt gyónja
nak és áldozzanak meg, s mondjanak köszönetet az
Oszlopos Szűznek.

E két ostrom idején a Szent Anna-nővérekközül
nagyon sokan lettek a kimerülés, éhség, betegség, lán
goló buzgalom áldozatai i szent halállal haltak meg, mint
a hősies kötelességteljesítés vértanui. Palafox, a város
védője többször kijelentette, mily bámulattal viseltetik
a nővérek felebaráti szeretete, őnmegtagadása, és ön
feláldozása iránt, - mindez érdemeiket azonban az:
Üdvözítőnek tulajdonította, kinek életüket szentelték.

Rafols Mária, ez a kiváló, szentéletű, hősies, nyu
godt, önzetlen, s élete állandó feláldozásáig nagylelkű
nő azok között a nehéz körülmények között dicsősége
volt népének. XIll. Alfonz király a spanyolok Jeanne
d' Arc-jának nevezte.

A hálás Saragossa nem is feledkezett meg róla
soha; Rafols anya ugyan mindent elkövetett erkölcsi
nagyságának elrejtésére. Emlékezete azonban él a lakos
ság szívében, s márványból készült kitünő mellszobra
látható annak az emlékmünek egyik oldalán, melyet a
város 1908-ban emelt a függetlenségi harcban résztvett
kiváló hősnők tiszteletére.

A francia megszállás idején - (1809-1813) - a
spanyol hazafiakat kínozták. üldözték, zaklatták. Bonal
atyát eltiltották az irgalmas nővérek gyóntatásától, aki
el is ment Saragoesából. Rafols anyát is annyi zakla
tás és igaztalan gyanusítás érte, hogy azt az ajánlatot
tette: mentsék fel főnöknői állásától. A kórház új veze
tősége elfogadta a lemondást és helyette Canti TekJa
nővér lett a társaság új vezetője. Miután a franciák
1813-ban elhagyták a várost, Bonal János atya is visz
szatérhetett Saragossába, mint a nővérek gyóntatója és
tanácsadója.

Rafols anyát előbb a ruhatárosi és sekrestyési
teendőkkel bizták meg, majd, saját óhajára, a lelencott-
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hon vezetését bizták rá, közel élete utolsó évéig angyali
türelemmel és szerétettel nevelte a szegény kicsinyeket.

A nyugalom idiszaka (t8U-t8t'.)
Isleni kinyilalkozlalások.

Rafols anya a hosszú és kemény megpróbáltatá
sok után, - melyek lelkét csak még jobban Istenhez
emelték, - néhány nyugodt és békés évet töltött, s
ez idő alatt az Üdvözítő, hallatlan kegyelmekkel hal
mozta el. Különösen 1815-ben kapott "Isten szolgálója"
- amint önmagát szívesen nevezte, - rendkívüli
kegyelmeket. Jézus szentséges Szíve így kárpótoita
szeretett jegyesét az elviselt sok önmegtagadásért, fáj
dalomért és áldozatért.

1815-ben Rafols anya a főnöknő hozzájárulásával
két havi szabadságot kért, hogy meglátogassa Kataló
niában lakó rokonait, kiket már 10 éve nem látott. A
szabadságot megkapva, elutazott Vilafrancába Margit
nővére kiséretében, aki érte jött.

Csak mostanában, iratai felfedezése után, derült
ki e katalóniai utazás valódi oka. Rafols anya ezeket
írja: ,,1815 áprilisának első csütörtökén éjjel 11-12
óra között a tabernákulum előtt imádkoztam, mikor
az édes Jézus megjelent előttem s így szólt: "Leányom,
azt kívánom, hogy 2 hónapot Vilafrancában tölts.
Nyugalomra van sziikséged, s lelkednek erőre kell szert
tennie, hogy el ne essél a rád váró megpróbáltatások
között. Szeniséges Anyámmal majd felüdítünk téged
és látható jelenlétünkkel megszenteliiik a házat, mely
ben szűlettél. Nagyok a három isteni Személy tervei
veled és ez egyszerű hajlékkal. E hely dicsőségtől fog
fényleni; mindenfelől sereglenele majd oda a lelki és
testi egészségre szorulók. 44

Ez isteni meghívásnak tett tehát Rafols anya ele
get, mikor elutazott Vilafrancába, az En Rovira malom
ba. Két hónapi ott tartózkodása idején nem ment más
felé, csupán a templomba, meg a közeli Kálváriára,
ahol a keresztutat végezte. - Ezeket írja: "Megszám-
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láThatatlanok a kegyelmek, melyeket e két hónap alatt
nyertem; de minthogy azóta már sok esztendő telt el,
nehéz valamennyire visszaemlékeznem. Megteszek min
dent, ami tölem telik, hogy megnyerjem Jézus Szívé
nek tetszését, ki annyira ragaszkodik ahhoz, hogy leír
jam minden bensőséges lelki élményemet. Nem tudom,
mi a szándéka édes Jézusomnak azzal, hogy velem
ezt iratja; csak azt tudom, hogy e parancs olyan nagy
fájdalmat okoz nekem, hogy mindaz, amit életem
folyamán szenvedtem, semmiségnek látszik a gyötrődés
hez mérve, melyet életem eseményeinek följegyzésekor
érzek.

Az első éjjelt Vilafrancában imádságban töltöttem,
s éjfél tájban megjelent előttem Jézus Szíve olyan szé
pen, és oly ragyogóan, ahogy még sohesem láttam. A
belőle áradó sugarak a szoba falait is megvilágítot
ták olyan szines ragyogással, mint a kristályűveg. Oly
ragyogó s oly gyönyörű szinek voltak ezek, hogy nem
tudom kifejezni; csak azt mondhatom, hogy a sze
gényes, egyszerű hajlék rnennyországnak látszott. S
mikor - hogy úgy mondjam - a világon kívül érez
tem magam, hallottam Istenem rendszerint oly szere
tetteljes hangját:

"Leányom, azért vezettelek e házba, hogy meg
örvendeztesselek s hogy jelenlétemmel megszenieliem
ez egyszerű hajlékot." Ezután Jézus szentséges Szíve
újabb csodákat tárt szolgálóiának elragadtatott szemei
elé, csodás és mélységes közléseket íratott itt le vele
- melyeket külön csoportosításban közlünk.

Anyagi nehézségek. (1817-1823.)

A harcokat követő esztendőkben igen megcsap
pantak Saragossa városának bevételei. Az újból felépí
tett kórház privilégiumait rosszakaratú elöljárók és
alattomos ellenségek megnyirbálták. 1817-töl kezdve a
Szent Anna-nővéreknek nagy anyagi nehézségekkel
kellett küzdeniök. Megtapasztalták az emberek hálát
lanságát, kik oly hamar elfeledték a felmérhetetlen
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szolgálatokat, melyeket ők a szorongatott városnak tet
tek. BonaI atya jóváhagyásával koldulni kezdtek a város
ban és környékén. Rafols anya Palafox generális segít
ségéhez is folyamodott.

A rosszindulatú vezetőség beavatkozott a nővérek
jogkörébe is, és nem egyezett bele, hogy a társaság új
házakat alapítson. A nővérek - attól való félelmük
ben, hogy Saragossából elűzik őket, lemondtak arról,
hogy Madridban és a Kanári szígeteken letelepedie
nek.

1820 körül pártvillongás tört ki a város vezetősé
gében, mit a szabadkőművesség titkon teljes erővel
élesztett. A vallástalan irányzat oly zavarokat idézett
elő, melyek miatt a nővéreknek is szenvedniök kellett,
néha nagy veszélyben is forogtak.

Egyszer például a kórház alkalmazottai, - nem
tudni, kiknek az izgatására, - elhatározták, hogy
mind megölik az apácákat, amikor a templomból kilép
nek. Rafols anya megérezvén a veszedelmet, első
nek lépte. át a küszöböt, s nyugodt méltósággal
mondá: "Öljetek meg engem, és hagyjátok békén nő
véreimet!" Ennyi nyugalom és hősiesség láttára az
orgyilkosok elképedve oszoltak széjjel s nem is hábor
gatták többé a nővéreket.

Más alkalommal csupán Rafols anyának, a társaság
fejének és lelkének élete forgott veszélyben. A nővérek
harangja önmagától megszólalt s vészjelet adott. A mindig
derüs és kiegyensúlyozott kedélyű anya azzal bucsuzott
rémült nővéreitől, hogy nyugodjanak meg Isten akara
tában, s hogy ő szívesen áldozza fel életét üldözőiért.
Amint a gyilkosok megpillantották, - kezes bárányokká
váltak, és bocsánatot kértek tőle. - "Urnőm, - kiál
tott fel egyikük, - önben olyas valami van, ami a
köveket is meglágyítja!" - Ilyen természetfölötti ereje
volt a szent nőnek Isten iránt való szeretetéből, bizal
mából, és felebaráti szeretetből merítette azt.
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A társaság megszervezése. (1825-1834.)

Nyugalmasabb idők következtek. A társaság végre
szabálykönyvet kapott. 1825. júl. 16-án tették le erre
esküjüket.

A szabályok rendelkezése értelmében új főnöknőt
kellett választaniok. 1826. ápr. 18-án, minden alázatos
sága és szabadkozása ellenére, maidnem egyhangúan
Rafols anyát választották meg ismét. Apr. 24-én vala
mennyi nővér ünnepélyesen engedelmességet fogadott
neki.

Nem is szűkséges mondani, hogy Rafols anya
mintaképe volt az általános főnöknőnek j szeretőszívü
anya, buzgó és okos tanító, tapasztalt vezető, gyöngéd
s amellett energikus nevelő, minden erénynek példa
képe és tüköre.

Három év mulva Periu Teréz anya lett a társaság
feje. Az alapítónőt ezután többé nem választották meg
e tisztségre, de ha név szerint nem is volt többé főnöknő,
a valóságban az maradt. Minden nővér hozzá fordult
tanácsért, vigasztalásért, útbaigazításért, mint édes any
jához. Ezt tanusítiák tettei, de különösen levelezése.

Az irgalmas nővérek egészen VII. Ferdinánd
király haláláig viszonylagos nyugalmat élveztek és zavar
talanul élhettek szent hivatásuknak.

Raiols anya bebörtönöztetése és
számüzelése. (1834-1841.)

Mikor 1834-ben kitört a spanyol polgárháború,
a felforgató elemek siettek felhasználni a pompás alkal
mat az állam, a vallás és a társadalmi rend alapjainak
megingatáséra. Kivált a nagy városokban idéztek elő
zavargásokat. Saragossában az izgatók megfélemlítették
a lakosság józan gondolkozásu részét, s lassan kezük
be került a város ügyeinek intézése. Valóságos sátáni
gyülölettel üldözték a vallást, és ezzel együtt a papsá
got és a szerzeteseket. A legképtelenebb és leggyaláza
tosabb rágalmak alapján itélkeztek felettük. Hamis tanu
ság, puszta följelentés elég volt ahhoz, hogy száműzzék.

2
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fogságba vessék, s nem egyszer bitófával és halállal
büntessék őket.

Rafols anyát is összeesküvésben való részességgel
vádolták. s meg akarták ölni. Isten azonban olyan
ragyogó fényességgel vette körül éjjel, hogyabanditák
megrémülve tették le fegyverüket, s visszavezették a
kórházba. Onnan börtönbe vitték; (1834 máj. 11.) hol
két hónapot töltött a gonosztevők között anélkül, hogy
a kórház vezetői vagy mások, kik annyi hálával tartoz
tak neki, csak kisérletet is tettek volna kiszabadítására,
Jézus volt egyedüli vigasztalója és erősítője.

A börtönből kikerült; mert a bíróság 1835. áprili
sában ártatlannak nyilvánította, de ennek ellenére
Huesca-ba száműzte a hőslelkű apácát.

Szomoruan és betegen távozott Rafols anya 1835.
máj. 10-én Saragoesából. A száműzetés fájdalmát alig
tudta enyhíteni a környezet, melyben a huescai püspö
ki kórházban élt. A saragossai kórházon kívül ez volt
az egyetlen, melyet szintén a Szent Anna-nővérek
láttak el, s ezek - legalább kezdetben - gonddal és
figyelemmel vették körül az alapítónőt. Rafols anya
idővel mind jobban elbetegesedett, s igen csekély segít
séget kapván a saragossai kórház vezetőségétől. helyze
te majdnem nyomoruságossá vált. Mikor az emberek
elhagyták, Jézus Szíve és a Szent Szűz maradtak
vigasztalól és gyámolítói, s állandóan nagy kegyelmek
ben részesítették. A Szent Szív felszólítására ez időben
határozta el, hogy leírja a kapott kinyilatkoztatások
egyikét-másikát, rnelyek oly értékes és fontos jövendö
léseket tartalmaznak.

Ralols anya utolsó évei és halála. (1841-1853.)

A jótékonysági bizottság, - mely átvette a sara
gossai kórház adminisztrálását - végre is visszahívta
Rafols anyát hosszas számkivetéséből. 1841. jún. 13-án
érkezett Saragossába, hol nővérei örömmel, könnyekkel,
olyan megindultsággal fogadták, mintha föltámadott
volna. Nagyon megváltozott jó anyjuk. Beteg, levert,
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erőtlen volt. A nehéz 1834-i esztendő, melyben oly
igazságtalanul üldözték és bebörtönözték, s az ezt köve
tő hat kemény huescai esztendő megtörte testi erejét.

Utolsó éveit állandó szenvedések között töltötte,
de azért nem hagyott fel a felebaráti szeretet gyakor
lásával. 1845-ig még a lelencház vezetője volt, aztán
a kórházi munkában segített í - lelke mindvégig meg
őrizte buzgóságát, értelme pedig írissességét.

Kényszerií tétlenséget arra használta fel, hogy
éjjel-nappal órákat töltött a tabernákulum előtt, szinte
állandó elragadtatásban: úgy látszott, hogy amennyire
hanyatlottak testi erői, annyit nyert intenzitásban lelki
-élete.

Gyengesége ellenére gyakran tartott az apácák
nak exhortációkat, jámbor tanításokat, hogy így minél
inkább magukévá tegyék a társaság szellemét és külön
leges erényeit. Sőt - ha fájdalmai engedték, - írás
ba is foglalta számukra utasításait; ez iratokban meg
nyilatkozik lelkének egész szentsége.

Eletének utolsó 3-4 évében szenvedései igen
sulyosakká váltak. Tagjai megbénultak, nem tudta
őket többé használni, - de értelme tiszta maradt élte
utolsó pillanatáig. Bénasága dacára összefoglalta még
néhány följegyzéset. "Azt hiszem, - mondja 1849. jún.
2-án, - Jézus maga vezeti kezemet, mert jobb
karommal írok, mely pedig már több hónapja félig
béna,"

1853. aug. 30-án halt meg épületes, szent halállal.

2*



RAFOLS ANYA KÉZIRATAINAK
FELFEDEZÉSE.

Ez iratok története olyan csodás, mintha valame
lyik középkori legendából volna merítve. 1926. márciu
sától, mikor az elsőt felfedezték, mcstanáig "Isten szol
gálójá"-nak számos írata került elő a homályból, amelybe
alázatos szerzőjük, a Szent Szív hozzájárulásával, bur
kolta. Saragossa különböző épületeiben találták meg őket;
legtöbbet a "Kegyelmek Anyjáról" nevezett kórházban,
sokszor a legvalószinűtlenebb rejtekhelyen. Néhányat
egy tekercsben a kórház levéltárában megmaradt ócska
papírkötegek között, - másokat por és pókháló alá
rejtve egy szekrény tetején, másokat kiselejtezett ócska
lepedők halmazában, stb. E kéziratok ott maradtak
éveken át észrevétlenül, mert rendszerint senki sem járt
a kórháznak ez elhagyott helyiségeiben. Ha nagy ritkán
szűkség volt ócska papirra, elvitték a halomból a szük
séges mennyiséget, s nem törődtek amaradékkal ; így
az ott maradt érintetlenül az Üdvözítő által megjelölt
napig.

Társaságában azt hitték, hogy valamennyi kézirata
tűznek, vagy mostoha körülménynek esett áldozatul.
Eletéről, haláláról alig tudtak valamit. Egy páter, ki
Rafols Mária anya életrajzának megírására vállalkozott,
nem állhatta meg, hogy ne tegyen a nővéreknek szem
rehányást: "Mily sajátságos dolog, hogy leányai úgy
szólván semmit sem tudnak róla! II A nővérek egy pil
lanatig sem kételkedtek anyjuk szent voltában, hiszen
már igen sok kegyelmet eszközölt ki számukra; annál
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inkább fájlalták tehát, hogy iratai elvesztek. Istenhez
fordultak segitségért, - és tökéletes meghallgatást nyer
tek. A nővérek nagy vigaszára és a hivők igaz épülé
sére hirtelen végeszakadt alapítónőjük ismeretlenségé
nek. Ráakadtak Rafols Mária anya számtalan iratára.
köztük olyanokra is, melyeket maga a szent Sziv dik
tált neki. E feljegyzések pontosságban felülmulják az
elmult idők eddig ismert kinyílatkoztatásait. Az alapi
tónö följegyzései 30-40 évi időközre terjednek. A fel
fedezés módja egyenesen csodálatos. Az iratok meny
nyei sugallat által kerültek napfényre j valamennyit egy
és ugyanazon apáca találta meg. Ez a tény is jelezve
van a [ővendőlésekben: és a nap is melyen az iratok
előkerülnek.

A Szent Szív ismételten megnyugtatta az alázatos
Rafols anyát, hogy az általa leirt jövendölések és paran
csára leirt egyéb iratai r.~jtve maradnak s csak későbbi
időben kerülnek elő az Udvgzitő által meghatározott
időben és személy által. "Ugy intézem majd, hogy
mindazt, amit parancsomra leírtál, annak idején egyik
leányod találja meg, ki nagyon kedves lesz Szívem
előtt. -"

Naya nővér, a kéziratok feUedezője.

1926-ban a saragossai ujoncmesternő segítőtársa,
Naya nővér erős ösztönzést érzett, hogyalapítónőjük
iratait Ielkutassa. Ez az ösztönzés valósággal szenve
déssé fokozódott nála. Nem birta tovább. Engedélyt
kért, hogy a Kegyelmek Anyjáról nevezett kórház levél
tárában kutathasson. A levéltáros azt tanácsolta neki,
hogy ne fárassza magát hiába, mert egészen bizonyos,
hogy amit keres, az meg nem található. Mégis találomra
kinyitotta az egyik szekrényt, s abban egy rozsdás kul
csot fedezett fel. Ez egy félreeső kamrának a kulcsa volt,
hová Naya nővér, - kit belső ösztönzés hajtott. 
behatolt. Mindent vastag porréteg borított ott j a kam
rát csupán egy padlásnyilás világította meg. A nővér
valóságos papírhegyre akadt. s rátekintvén. ezt az év-
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számot pillantotta meg: 1810. Szíve megdobbant. Itt
lesz, amit keres! Izgatottan kibontotta az egyik papir
köteget, - s megtalálta a szent alapítönö egyik kéz
iratát. Aztán egy másodikat talált, - s egy harmadi
kat. Csak nézte az aláírásokat, s alig hitt szemeinek l
Néhány sort elolvasott, aztán sietett vissza kincseivel a
noviciátusba. Ott a kétkedést rövidesen a legnagyobb
lelkesültség váltotta fel. Mint drága ereklyéket csókol
ták a kéziratokat. Ha Naya nővérnek ez lett volna egyet
len felfedezése, akkor véletlenről lehetne beszélni, de
rninthogy az ilyen véletlen esetek szaporodtak, minden
képpen felsőbb beavatkozásra kellett gondolni. Naya
nővér időről időre újabb ösztönzés hatása alatt újabb
és újabb iratokat fedezett fel. Majd lakott helyen, majd
a kórház régi falai kőzött: - sőt egy .család lakásá
ban is, hol a tulajdonosoknak sejte1rnük sem volt arról,
hogy Rafols Mária anya leveleinek birtokába jutottak.

E csodás és szenzációs felfedezések első idején,
- mint az sejthető is, - a Szent Anna-nővérek a leg
aprólékosabb kutatáshoz fogtak j néhányan órákat, napo
kat töltöttek el a kereséssel, de még nyomát se talál
ták egyetlen iratnak sem. Nemsokára rájöttek, hogy
Naya nővéré a kiváltság, hogy megtalálja valamennyi
írást az isteni akarat által meghatározott időben.

Mint az előre látható volt, a kéziratok valódisá
gát nagyon hamar kétségbe vonták. A hitetlenek és
lekicsínylők regényes kitalálásnak vagy jámbor csalás
nak minősítették, Még egészen jóhiszemű és elfogulat
lan személyek is haboztak elhinni, hogy ennyi, a sze
mélyeket, körülményeket olyan pontosan részletező
jövendölés egyedül az alapító anya tollából származ
zék, - nem is szólva azokról, kik kezdettől fogva
gúny és nevetség tárgyává igyekeztek tenni az iratokat.

A Szent-Anna nővérek általános főnöknője, 
hogya sok vaklármának, hazugságnak, rágalomnak
röviden útját vágja, - ez év kezdetén Rafols anya
eddig talált minden iratát elvitte Rómába, hogy ott a
leggyakorlottabb írásszakértők, grafológusok, oklevél
kutatók vizsgálatának alávesse őket. A szent Rítus-
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Kongregáció a tanulmányozással Mercati Angelo-t, a
vatikáni titkos levéltár híres könyvtárosát bízta meg.
Az ő megállapításainak súlya van a tudósok előtt.
Mercati A. 1932 ápr. 20-án kelt jelentésében, egy heti
gondos vizsgálat után a leghatározottabban kijelentette,
hogy teljesen meg van győződve arról, s felelőssége
tudatában állítja, hogy az eléje terjesztett iratok Rafols
Mária kézírásai. A Rítus Congregatio vezetősége 1932.
ápr. 27-én megengedte Rafols Mária írásainak kiadá
sát. A Szentatya pedig 1931. aug. 6-án megengedte,
hogy Rafols Mária boldoggá avatási pere megindíttás
sék, Ami lehetetlenség volna, ha a nevezett írások
későbbi hamisítványok lennének. A valódiság kérdése
tehát végleg el van döntve, ahhoz a legcsekélyebb két
ség sem férhet.

A két feszület.

Az iratok felfedezése előtt két feszület került nap
fényre. Olyan körülmények között találták meg őket,
amelyek meg voltak jövendölve a később talált iratok
ban. - A dolog 1926. szept. 4-én történt. Vilafranca
város, híres szülöttének, Rafols Mária anyának tisztele
tére nyilvános ünnepséget rendezett. Jelen volt az ir
galmas nővérek általános főnöknője is, Naya nővér
kiséretében.

A templomi ünnepség után körmenet vonult az
alapítönö szűlőházához. A ház megtekintésekor feltünt,
hogy egyik szoba falán bemeszelt feszület függ. A bér
lő felesége ezt a felvilágosítást adta: már többször el
akarták onnan távolítani, - de senkinek sem sikerült,
azért meszelték be a fallal együtt. A ház tulajdonosa
is megerősítette ezt az állítást.. és hozzátette, hogy há
rom nemzedék érte már meg azon a helyen a feszüle
tet, melyet erőszakkal se lehetett elmozdítani soha. E
pillanatban kezdődött meg Naya nővér kűldetése, Hir
telen sugallatra így kiáltott fel: "Ez Anyánk feszülete!"
Utánanyúlt, s alig érintette, - máris levált és kezében
is volt a kereszt. - Az általános főnöknő magával
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vitte Saragossába, ahol azóta nagy tiszteletben része
sül.

1931 októberének első péntekén Naya nővér a
kórház levéltárában megtalálta az alapítönönek egy
1815-ben kelt kéziratát, mely a keresztekről és meg
találása pontos mödiáről szél.

A második feszületről most csak nehány szót. A
társaság megszerezte az alapítönö szülőházát a szomszé
dos telekkel együtt. A falkerítés alapjainak kiásásakor
a munkások valami kemény tárgyra akadtak: feszület
volt. Egyikük utánanyult, - s kezét vérrel borítva
húzta vissza. Minthogy sem Ö, sem társai nem tudtak
a kézen sebet felfedezni, - a csodálatos vérzés oka
csak a feszületben lehetett. Az eset mindenkire mély
hatást gyakorolt, s impozáns vallásos megnyilatkozások
ra adott alkalmat. Később megtalálták Rafols Mária
anya iratai között ennek a feszületnek megható történe
tét is j tolvajok lopták volt el, megcsonkították s elás
ták, - és végül nagy tisztelet tárgyává lett.
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RAFOLS MÁRJA ANYA IRATAI.
A'L 1931. év októberének első péntekén (okt. 2.) talált írat.

JÉZUS, MÁRIA. JOZSEF.

Vilafranea del Panadés, 1815. ápr. 19.

"Édes Jézusom azt parancsolja, hogy jegyezzek
fel néhányat azon rendkivüli kegyelmek közül, melye
ket nyertem, s melyeket most is nyerek, mídön isteni
sugallatra e házban tartózkodom, hol annyi az emlék
szegény lelkem számára. [Szűlőháza.] Bár igen nagy
ellenkezést érzek, mégse birom tovább teljesíttetlenül
hagyni isteni Mesteremnek, Jézus Krisztusnak paran
csát, melyet napok óta oly kitartással hangoztat. Szere
tetreméltó komolysággal fedd, és szemrehányásokat
tesz nekem.

Isteni Mesterem itt tartózkodásom napjaiban arra
tanít, hogy olyan helyzetben végezzem imádságomat,
mint azt eddig sohase tettem. Mindig legnagyobb gyö
nyörűségem volt az imádság, s minthogy nappal nagy
az elfoglaltságom, e vágyamat igyekszem éjjel kiélégi
teni, mikor senki sem lát.

Megérkezésem után az első éjszakát e drága haj
lékban is imádkozva töltöttem. 11 óra tájban isteni
Mesterem hangját hallottam, ki így szólt hozzám:

"SzereteIt leányom. ez a te yihenésed s az én
örömöm számára kijelölt hely. Erre a szent helyre
vezetlelek. melyet birtokomba veltem születésedtől fogva.
valamint egész lényedet is. mert nagy tervek kivitelére
választottalak. Ime. ezért veltelek kiilonleges gondja-
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imba, ezért voltam szeniséges Anyám segítségével
Mestered és Vezetőd. - Nagyok a kegyelmek, melye
ket ez egyszerű hajlékban kapni fogsz. Előzőleg figyel
meztetni kivánlak leányom: valahányszor sugallatomra
imádkozol a késő éjjeli órákban, amikor senki sem
lát, - borulj a földre, s arcodat oda tapasztva kö
nyörögj hozzám, soha meg nem feledkezvén arról,
hogy por vagy és porrá leszel. E helyzetben imádkozz
addig, míg egészen világosan látod, hogy eljövök láto
gatásodra. "

Abban a pillanatban, melyben édes Jézusom ki
adta ezt a parancsot, a földre borultam, hozzá tapasz
tottam arcomat, s elkezdtem első ízben ily helyzetben
imádkozni. De annyira meg voltam indulva, hogy ér
zelmeimet csak mély hallgatással tudtam nyilvánítani,
s könnyeim árja a padlót öntözte. - Hogy mily kegyel
meket nyert lelkem ezen az éjszakán, azt egyedül
Jézus Szíve tudja megérteni. E ritka kegyelmekben ré
szesülvén, lelkem úgy lángolt az Isten iránt való tiszta
szeretettöl, hogy azt hittem, meghalok.

Ejfél tájban ismét hallottam édes Jézusom hang
ját. Olyan kedves és olyan fönséges volt, hogy én, ily
nyomorult teremtmény, képtelen vagyok azt leírni.
Mégis, Jézusom akarja, hogy megtegyem, hát egyedül
azért, hogy az ő kedvét keressem, megpróbálom meg
tenni, amennyire csak telik tőlem. Sajnos, oly nehéz
emberi nyelven kifejezni az isteni dolgokat, hogy nem
is tudom, hogyan kezdjek hozzá, hiszen semmire se
hasonlítanak ezen a világon.

Hirtelen olyan ragyogó világosság vett körül, oly
szép, s annyi szinben pompázó, hogy nem tudtam, a
földön vagyok-e vagy a mennyben. A mennyei boldog
ság e perceiben nem tudtam egyebet mondani, mint
ezt: "O, Udvözítőm, mily fölségesek a te hajlékaid!
Irgalom Uram, irgalom a szegény bűnösöknek! Ne
fosszad meg őket országodtól ! Vakok ők, ne számítsd
be nekik, amit cselekszenek. Nem szeretnek téged,
mert nem ismernek." - S ez idő alatt minden oldal
ról annyi fényesség vett körül, nyomorusagem és sem-
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miségem érzése pedig oly nagy volt, hogya végtelen
tengerben elmerült apró homokszemnek éreztem ma
gam. Mozdulatlanul maradtam, elveszve, megsemmisülve
a fényesség óceánjában, - Jézusomat azonban sehol
sem tudtam felfedezni.

A nagy fényesség közepén egyszerre csak még
nagyobb támadt, olyan, mint egy ragyogó felhő. A
felhő gyorsan szétszakadozott, s látnom engedte a be
löle kilépő Jézust. Megmutatta nekem drága sebeit; ra
gyogó sugarakban áradt rám belőlük a fény. Szinte
magamon kívül voltam . . . A szerény hajlék egy pil
lanat alatt valódi paradícsommá változott.

"Ah Uram, mily nagy a te irgalmad hozzám,
hitvány teremtményhez!" S mily nagy Jézus Szíve!
Mily irgalmas mindannyiunkhoz! Mennyire szeret ben
nünket; könyörög a mi szeretetünkért, hogy legértéke
sabb adományaival gazdagíthasson ! Ez a szeatséges
Szív mindama kegyelmek forrása, melyek bennünket
megtisztítanak nagy nyomorúságunktól s rnéltatlan
~gunktól. Es minél többet ad nekünk e kegyelmekből.
Ö annál gazdagabb marad. Kimeríthetetlen forrás,
melyből minden igaz gyönyörűség fakad. Mennyire
epeszti a lelkek üdvösségének szomjuhozása! ... Kűlő
nösen azért akarja szeretö és irgalmas Szíve kinyilat
koztatni nekünk magát, s ránk árasztani végtelen ke
gyelmeit, hogy nyomoruságunkban gazdaggá tegyen.
Mily szenvedést okoz neki szeretetlenségűnk, hálátlan
ságunk és bizalmatlanságunk! - Azért kívánja tőlem
oly állhatatosan, hogy följegyezzem, amiket látnom en
ged, s amiket értésemre ad, - hogy majd a szegény
bűnösök, kik az eljövendó időkben olvassák e feljegy
zéseket, s akiknek oly nagy szűkségük lesz az irga
lomra, mert hálátlanok lesznek, megfeledkeznek Róla,
ki akarják majd irtani még áldott nevét is e világból,
- hogy azok a szegény bűnösök, bármily megrögzöt
tek is, magukhoz térjenek, fqlébredjenek vakságukból.
s minden félelem nélkül az Ö irgalmas és atyai Szívé
hez meneküljenek.

Igy tehát az isteni kegyelmek segítségével, teljes
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alázatossággal, s amennyire csak mélységes tudatlansá
gomtq.l telik, elmondom míndazt, amit a végtelen irgal
mas Udvözítö értésemre adott az első éjszakán, melyet
itt töltöttem, s ami mindig élénken él majd emlékeze
temben.

Mikor, mintegy e nyomorúságos világon kivül
~Feztem magam, másodízben is hallottam Mesterem és
Udvözítőm jóságos hangját, mely a szekott szeretetre
rnéltósággal felszólított, hogy boruljak térdre. Engedel
meskedtem, s kezemet - szokás szerint, - ősszekul
csoltam feszületemen. Méltóságteljesen mondá:

"Leányom, már tudod, hogy azért vezettelek e
házba, hogy lelkedet megerősítsem és megiiruendeztes
sem." - Ezt is mondta: "Azt kívánom, hogy minden
től elszakadva élj, s ne ragaszkodj semmihez, ami földi.
Azt akarom, hogya feszületet, melyet annyira tisztelsz,
s mely nem illik egészen a fogadott szegénységhez.
melyei gyakorolnod kellene, - (ajándékba kaptam és
igen sokra becsültem az ajándékozó személyének szent
sége miatt,)- lakásodban felfüggeszd; én gondosko
dom arról, hogy ott maradjon. és senki le ne vehesse,
míg jövendőbeli leányaid első ízben nem jönnek ide a
házat megnézni, melyet jelenlétem megezentelt. Ha ők
belépnek a szobába, leányaid egyikének sugallani fogom,
hogy vegye le a feszületet. Sugallatomra minden erő
feszítés nélkül, emberi tekintetekkel mit sem törődve
leveszi, és megindultan elkéri a ház akkori tulajdono
sátó!."

Mialatt Jézus Szíve az utolsó szavakat intézte
hozzám, a legvilágosabban megértettem, mily nagy
tervei vannak ezzel a házzal és környékéveI. Nem
jegyzek most fel mindent, mert ellenérzés és restelke
dés fog el a gondolatra, hogy oly nagyszeru dolgokról
beszéljek, amilyeneket Jézus Szíve meg akar valósítani
ebben a házban . . . (Méltatlan vagyok ily rendkívüli
kegyelernre.] - Értésemre adta, hogy a feszületet a
saragossai anyaházban őrizzék és tiszteljék addig, mig
nővéreim ebbe a szegényes hajlékba költöznek, ahol
most vagyok; akkortól, - igy kivánja édes Jézusom,
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- ebben a házban tiszteljék. - Az eseményeket olyan
meglepő módon intézi majd azokban az, ilyen vállalko
zások keresztülvitelére annyira alkalmatlan időkben,
hogy az maga is nagyban hozzájárul a tömegek lelkese
désének emeléséhez. Azoknak a csodáknak lesz köszön
hető, melyeket Jézus Szíve e helyen véghez visz, hogy
sok bünös szakít gonosz életével és ide jön (Jézus Szívé
nek házába) lelkiismeretét megtisztítani. Olyan dolgok
történnek itt, hogy e hely a keresztény világ bámula
tának tárgya lesz.

Ezt a feszületet, melyet oly becsben tartottam,
egy jezsuita-atya családja csináltatta nekem. Nem tudták,
hogyan fejezzék ki hálájukat azért, amit megmentésuk
érdekében tettünk az ostrom idején. Maga az atya
áldotta meg, sok búcsúval látta el, s fölajánlotta szobács
kám számára. Nagy becsben tartottam, mert olyan
szentéletü embertől kaptam, ki nagyon szerette a keresz
tet, s ki oly szigorű volt a vezeklésben, hogy már a
ráemlékezés is javára vált lelkemnek. Ezért hordtam a
feszületet mindig magammal. Ejjel szívemre helyeztem
s keresztbe tett karral (ezt zsenge gyermekkoromban
rendelte el nekem a Szent Szűz] őriztem. Felébredes
kor gyöngéden megcsókoltam, s bocsánatot és irgal
mat kértem tőle azon szegény bűnösök számára, kik
ez órában megbántják. Sok lélek megtérését is elősegí
tette ez a feszület; azt mondták, hogy nagy vigaszta
lást éreznek, ha megcsókolják. S amint megtértek. kér
tek, hogy vezessem őket valamely csendes helyre, ahol
vezekelhetnek és megsirathatják súlyos hibáikat.

A lelencház apróságai is nagyon szerették j mily
szívből ölelték. mikor ezt mondtam nekik: "Nézzétek,
kicsinyeim ez a ti Atvátokjszeressétek nagyon, ő soha
sem hagy el benneteket." Es gyakran meséltem nekik
a Szent Szűzröl is, figyelmeztetve őket, hogy nagyon
szeressék, mert ő mindenkinek édes Anyja. Szegény
kicsinyek, szívük telve volt gyermekded ártatlansággal
s gyöngédséggel j körülfogtak és sírva mondták; "Te,
vagy ami anyánk." Szegény kicsinyek, mennyit gondo
lok rájuk, s hányszor szökik könny szemembe, látván,
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hogy akis angyalok mily szerétettel ragaszkodnak hoz
zám. Ha felnőnek is, emlékeznek rám, fölkeresnek,
hogy elmondják apró gondjaikat és tanácsot kérjenek.

Azért figyelmébe ajánlom minden nővéremnek,
hogy ha engedelmességből az lesz a feladata, hogy
gondjaiba vegye e szegény gyermekeket, ne sajnáljon
semmi áldozatot, szeresse és becezze őket, ahogy csak
tudja, mert nekik nincs más édesanyjuk a földön, úgy
mint nekünk.

Amí a feszületet illeti, amelyről beszéltem, - Jé
zus szent Szíve ezt kivánja: A ttól a naptól kezdve, me
lyen az a nővér, kit ő arra kijelölt, hogy megtalálja.
amit én parancsára írtam, visszateszi ugyanabban a szo
bában, ugyanarra a helyre, melyről előzőleg levette, 
attól kezdve a "Tisztaság és vigasz Krisztusá"-nak
neveztessék. Mert addigra sokan térnek meg, hozzá fo
lyamodván; fekete és tisztátalan lelkek lesznek fehérek
és tiszták, nagy vigasztalásokat és az örök üdvösség re
ményét nyervén általa. - Es ha majd jövendőbeli no
viciáink itt lesznek az uioncházban, vezetőjükkel min
den pénteken meglátogassák s hitük minden buzgalmá
val azt kérjék, hogy adja meg nekik mindenkorra a
test és lélek tisztaságát, alázatosságot, nyájasságot, fele
baráti szeretetet, s az irtózást minden bűntől, vétektől;
- hogy soha bűnnek még árnyékával se bántsák meg
Istent.

Ugyanazon a gyönyörűséges éjszakán tudtomra
adta édes Jézusom a legvilágosabban, hogy majd, ami
kor ez irataimat megtalálják. hatalmas épületek emel
kednek ezen a környéken a lelkek s az emberiség ja
vára, még pedig minden eszköz hiiián, csupán hitből s
határtalan bizalomból az ő isteni Szívében. Isteni sugal
latra emelkednek e müvek, melyek legfőbbikében igen
nagy kedve telik majd Jézus Szívének. Mind szeren
csés befejezéshez jutnak annak a püspöknek kőzremű
ködésével, ki akkoriban a barcelonai egyházmegyét
kormányozza. A leghatározottabb rnódon tudomásomra
hozta azt is, hogy e művek körülbelül 1931- és 1940
között létesülnek és hogy maga Jézus Szíve irányítja a
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munkát hűséges eszközének (a püspök úrnak) felhasz
nálásával. Természetfölötti módon megmozgatja sok nagy
lelkű ember szívét ebben a helységben és sok másban,
hogy ha a nagy mű megindult, kivitele is biztosítva le
gyen, hogy isteni Szive nagyszabású terveinek kivitele
el ne akadion.

Egy másik éjjel, mikor testi vezeklést végeztem,
hogy lefegyverezzem az isteni Igazságot, s vigasztalást
nyujtsak édes Jézusomnak azok miatt a bünök miatt,
melyek a környéken történtek, - a mi Urunk Jézus
Krisztus megjelent előttem és így szólt:

"Folytasd leányom, folytasd tested sanyargatását,
hogy örök Atyám elégtételt nyerjen azért a számtalan
bántalmazásért, mit utóbbi időkben el kellett oiselnem.
- Azt akarom leányom, hogy irásba foglald, milyen
szörnyű módon meggyalázta néhány gazember képmá
somat az utóbbi harcok idején, egészen közel ehhez a
helyhez.

Hárman voltak e szerencsétleneh. A megstentség
telenités alkalmával a következő bántalmakkal illettek:
Összetörvén a keresztet, kitépték a test bal karját. Lát
ván, hogy nincs aranyból, mint ahogy ezt akkor gon
dolták, mikor ellopták a dominikánusok templomából,
elmentek nádért és száraz ágakért, (abból vettek, mit
fivéred a kenyérsütéshez tett félre,) s a ház mögött nagy
tüzet raktak, hogyelégessék a keresztet képmásommal
együtt. De minden el"őlködésük hiábavaló volt, nem ér
tek célt: csupán a kereszt égett el. Mikor a tűz már
hatalmasan égett, belevetették képmásomat, ám a lán
gok abban a percben kialudtak. Hiába igyekeztek a
tüzet újra feléleszteni, nem sikerült nekik, pedig a fa
nagyon száraz volt. Véghez uittem ezt a csodát, hogy
lássam, vajjon hálátlan fiaim lelki szeme megnyilik-e,
s megtérneh-e. De olyan nagy volt vakságuk, hogy ez
a csoda csak még inkább megkeményítette szívüket.
- Csalódásukat látva, más módot eszeltek ki, hogy
eltüntessék képmásomat. Dühösen fölvették, s a tóba
dobták, hol az a víz gyűlik össze, mely a malmot hajt
ja. Azt gondolták, hogy ott az iszapban majd elpusz-
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tul. Ekkor újabb csoda tanuivá tettem őket, hogy lás
sam, meggyőződnek-e örök Atyám hatalmáról és meg
térnek-e; de minden hiábavaló volt. Képmásom nem
meriili el az iszapban. mint ők gondolták; ellenkezőleg:
szalmaszál módjára uszott a vízen s úgy ragyogott,
hogy megvílágitotta környékét. A tolvajok egyike meg
ijedt ez újabb csoda láttán, mellyel e csodákban oly
gazdag éjszaka végződött: (1809. szept. 14-ének reggele
volt.) Szeniséges Anyámhoz fordult, kihez, mint az Osz
lopos Madonnához, oly gyakran szoktak Spanyolország
b!!n folyamodni, s hangosan kiáltolta: "Bocsásd meg
Urnőnk, amit szent Fiaddal cselekedtünk, s áldott le
gyen az óra, melyben az Oszlopos Szeni Szűzhalandó
testében Saragoesába jött '" E magasztalást hallva, tár
sai dühösen rárontottak s őt is a vizgyüjtőbe dobták.
De ahelyett, hagy megfulladt volna, a legnagyobb köny
nyűséggel kiFogta a vizből hépmásomai, szereteiiel és
tisztelettel megcsókolta, keblébe rejtette s minden se
gítség nélkül partot ért. Ekkor a másik kettő elvette
képmásomat a jó latortól, hogy újabb bántalmazásban
részesiise. Nagy szeget akartak a fejembe verni, de
bár különböző helyeken hisérletezieh, nem értek célt.
Ismét látván, hogy szándékuk kivitele nem sikerül, a
töviskoszorú töviseit akarták beleszúrni, - ám ahe
lyett hogy az sikerült volna, magukat sebezték meg.
Dühük tetőfokán leköptek s olyan durván rugdostak,
hogy végigszenvedtem újra keserves hinszenvedésemet.
Ekkor irgalmas Szioem a szetetetneh újabb s még bá
mulatraméltóbb csodáját műuelte, hogy lássam, meg
nyílik-e a másik két lator lelki szeme. (Közbenjárókul
örök Atyámnál szeniséges Anyámat s a jó latrot je
löltem ki, ki kockára tette életét, hogy kihozza képmá
somat a vizgyüjtőből.j Hármuk szemeláttára bőséges
vérverítékkel borítolIam el képmásomat. hogy lássák,
hogy atyai Szioem mindig kész megbocsátani, s kész
újra vérét ontani a szegény bűnösökért. De szivük ke
ménysége és vaksága oly nagy volt, hogy e csoda lát
tára sem tértek meg, az első latrot kivéve. A másik
kettő halállal fenyegette meg arra az esetre, ha elmond
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valamit abból, ami -történt, s ott a helyszinen gödröt
készítettek, hogyelássák képmásomat. Irgalmas Szioem
úgy akarta, hogy mielőtt oda beledobják, mindhárman
hallják szánakozó hangomat:

"Ö, fiaim, ily csodák láttára sem hisztek? Mi
rosszat tettem nektek, hogy így bántok velem? Hálátlan
gyermekek . . . Biztosít/ak, hogy eljön az idő, ami
kor más munkások elővesznek e gödörből. Ti kemény
szívűek és vakok ketten vagytok, de ők négyen-öten lesz
nek tanui csodálatos Ieltalálásomnak, melyet olyan rend
kivüli csoda kisér, hogya keresztény világot ámulattal
tölti majd el. Minthogy titeket meg nem indítanak irgal
mas ezeretetem csodái, ti nem törődtök drága véremmel,
mely itt van szemetek előtt, tisztelni nem akarjátok, - ki
jelentem és biztosít/ak róla, hogya fém s a föld imádni és
tisztelni fogják:: frissen és pirosan marad 1929. nov.
15-é ig. Akkor irgalmas szereteiem újabb bizonyságát
adom, más embereket küldök ide becsületes munkára. Az
én közbejöttömre egyikök ráakad képmásomra s nagy
hittel és emberi tekintetekkel nem törődve, meghatottan
mutatja majd társainak. És e drága vér, melyet ti meg
szentségteleníttek, elenyészik majd az ő áldott kezei
között. Ok bámulják majd e rendkivüli csodát, s hir
detik őszinte sziuuel és nagy hittel a tény igazságát.
E rendkivüli csoda mindenfelől a hívők tömegét vonja
ide, kik képmásom előlt könyörögve egészséget nyernek
majd testük s üdvösséget lelkük számára. Továbbá úgy
intézem a dolgokat, hogy e környéken, ahol engem
annyira meggyaláztak, szeretetem trónusa emelkedjék,
mely előtt tninden bűnös, ki hittel fordul hozzám, bo
csánatot nyer. És a tiszta és szűzi lelkek tömege ajánl
fel itt nekem elégtételt, a felebaráti szeretet cselekede
teit gyakorolva minden irányban." - (Vágyva vágyom
az emberek szeretetére; s milyen kevesen vannak, leá
nyom, kik igazán szerelneh.] - Hálátlan fiaim mind
ezt rémülten hallgatták, de szívük olyan kőkemény volt,
s a pokoli ellenség annyira elvakította őket, hogyegye
lőre minden hiábavaló volt. Sátáni dühhel vetették kép
másomat a gödörbe irtózatos káromkodások között; be-

3
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temették, s jól rátaposták a földet, hogy hivő lélek új
ra elő ne vehesse. - Hálátlan gyermekeim igy bán
tak velem, leányom, s irgalmas Szivem minden szerető
gyöngédsége úgy hatott lelkükre, mint a tüző nap heve:
még jobban megkeményítette bűnös szivöket.

A jó lator nem akarta elhagyni a helyet. hol
elrejtették képmásomat; de a többiek elűzték. bántal
mazták, s azzal fenyegették, hogy megölik. ha elmond
valamit abból, ami történt. Én pedig. látván. hogy
mennyire ezeret, s őszinte bánata oly nagy, hogy nem
hagy fel a zokogással, megjutalmaztam. nagy töredeI
mét : még aznap magamhoz vettem. hogy izlelje meg
velem országom örömeit."

Az események ilyetén való föltárása annyira fájt
nekem, hogy ettől kezdve nem tudtam egyebet, mint
sírni, s szeretni Jézust minden erőmből azok helyett,
akik megvetik és bántalmazzák szerető Szívét. Meg
kettőztem penitenciámat, s ettől kezdve minden nap el
mondtam két idősebb nővéremmel az engesztelő rózsa
fűzért. - Azt óhaitom, hogy ha megtalálják ezt az
írást, bizzák képzett és szeritéletű személyre abból a cél
ból, hogyagondolatból, melyet itt egyszerűségemben
közlök, az engesztelés tökéletesebb módia fejlődjék.
Hogy legalább évente, - olyankor, mikor hasonló meg
szentségtelenítések történnek a környéken, - itt nyil
vános engesztelés végeztessék.

Engesztelő rózsafűzér az "Elhagyatott Kríszles" képe előn.
(5 tizedet kell elmondani a következő dicsőítésekből.)

Ismerjék, dícsérjék, szeressek és tiszteljék az egész
világon az "Elhagyatott Krisztus"-t.

Felelet: Amen.
Irgalmas szeretete bocsásson meg mindnyájunknak

- s éljünk mindnyájan lángolva szeretetétől.
Amen.
(Egy-egy tizednél mondjuk:)

l. Újra fájdalmasan átszenvedted kínjaidat, hogy
vért izzadtál és izzadeágod bősége átitatta a földet.
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Felelet: Ö, Jézusom, kínszenvedésed által irgal
mazz és bocsáss meg l

2. Ujra körülfonták fejedet kemény tövisekkel,
legszentebb halántékaidat megszorítva s megrepesztették
.s megnyitották újból legértékesebb aranybányáidat.

Felelet: Ö, Jézusom, kínszenvedésed által gyullassz
lángra szereteteddel !

3. Beszennyezték testedet, megköpdösték szép
orcáidat. Fiaid bemocskoltak és égő lángok közé nyomtak,
befeketítették arcodat.

Felelet: Ö Jézusom, kínszenvedésed által irgal
mazz és bocsáss meg l

4. Kemény, kegyetlen szívvel egy tóba dobtak,
de megsemmisülés helyett dicsőségbe öltözködtél, hogy
a gonosztevőket rnegtéríthesd, de kettőt nem tudtál
megmenteni.

Felelet: Ö, Jézusom, kínszenvedésed által irgal
mazz és bocsáss meg!

5. Hőn szeretett Jézusom, változtasd forrásokká
szemeimet, hogy égő könnyeimmel sirassam büneim
sokaságát s mindazt a fájdalmat, melyet Neked okoz
tam. Légy bőkezű és nagylelkű hozzám!

Felelet: O, Jézusom, bocsáss meg nekünk és
gyullassz lángra szereteteddel.

Hogy vigasztalást nyujtsak édes Jézusomnak a sok
gyalázatért, mit e helyen elviselt, vilafrancai tartózkodá
som minden napján elvégeztem mezitláb a keresztutat
a Kálváriáig, visszatértemben pedig az engesztelő rózsa
fűzért, melynek elvégzését igen ajánlom. Minden vezek
lésemet egy célra ajánlottam fel: bocsánatot és üdvössé
get kértem az édes Jézustól ama szerencsétlen, hálát
lan fiai számára, - ha még életben vannak. Erre így
felelt :

Igen, leányom, élnek még; telve vannak lelki
ismeretfurdalással, de a kegyelem nem bir győzedelmes
kedni rajtuk. Irgalmas szereteiem azonban reményke
dik, hogy te még többet vezekelsz értök, és így meg
térnek. "
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Mialatt e vigasztaló szavakat intézte hozzám, világo
san tudtomra adta, (ha most jól emlékszern.] hogy e
szegény szerencsétlenek kataloniaiak, s hogy sehol se
tudnak megnyugodni, mióta elkövették a tolvailást,
melyet oly szörnyü megszentségtelenítés követett. Nem
tudják elfelejteni azt a m~ggyalázott vért, s egyre hall
ják a szavakat, rniket az Üdvözítő akkor intézett hozzá
juk, mikor képmását a gödörbe készültek vetni. Hogy
már csak árnyékai önmaguknak s életük vége közeleg.

Két nappal azután, hogy ezt hallottam, újra imád
kozni s vezekelni kezdtem a két szerencsétlen bünösért,
- de ekkor a mi Urunk Jézus Krisztus teljesen meg
vigasztalódva jelent meg előttem s így szólt:

"Hagyd abba leányom. hagyd abba; meg van
mentoe a két lélek. kiket gondjaidba ajánlottam.

Tudtodra adom. szeretett leányom. hogy meg
haltak. bűnbánó szívvel; hangosan bocsánatot kérlek
s áldották nevemet és irgalmas Suuemet. Szent halálu
kat látván néhányan társaik közül is - kik szintén
gonosz úton fárlak - megbánták életük vétkeit, s
emberi tehinietekhel nem törődve. nagy siralmak között
gyónták meg nyilvánosan minden bűnüket. Most
kegyelemben élnek."

Csak Jézus Szíve, - ki bensőmbe lát, - tudja
megérteni, mily vigaszt érzett szegény lelkem ez örvende
tes hírek hallatára.

Édes Jézusom tudtomra adta, hogy ekét lélek
megtérésé a legáldásthozóbb lesz; föléleszteni a hitet
(akkor, amikor ezeket a följegyzéseket megtalálják,) sok
olyan gyermeke lelkében, kik gonoszsággal telve jár
ják az egész világot, kik a pokol szellemének támoga
tásával megbecstelenítik és lerombolják a templomokat,
elpusztítják a képeket, s akik különösen az ő ezerszer
áldott nevét akarják kitörölni a föld minden zugából.

Ezek az értesülések nagyon kinosan hatottak
rám. Még jobban megindultam. mikor Jézus Szíve
és a Szent Szüz mély szomoruságba merülve értésemre
adta azt is, hogy a gonoszság szelleme az ő szeretett
Spanyolországukban is tornbolni fog, - sőt dühöseb-
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ben, mint más nemzeteknél, s arra törekszik, hogy a
keresztény hitet számüzze rnindenki szívéből. Különös
dühhel kűzdenek azért, hogy az Ur képmását minde
nünnen eltüntessék, ezért számüzik azt gyermekei
szeme elől, még az egészen kicsinyek elől is, kiket
Szíve úgy szeret. Azt is megtiltják. hogy isteni tanait
közöljék; mindezt azzal a pokoli szándékkal, hogy
gyermekei ne ismerjék őt!

Annyira keseregtem, nővéreim, hogy csak sírtam,
sírtam. Mély alázattal s a legnagyobb szeretettel fel
ajánlottam édes Jézusomnak életemet azért, hogy
drága Spanyolországunk ezeket a bajokat elkerülje.
Erre Jézus szeliden, szeretetteijesen ezt felelte: Ne félj;
bármilyen eszközöket és fondorlatokol vesznek is majd
szerenceétlen fiaim igénybe, hogy kiirtsák a hitet
Spanyolországban - ez nem sikerül nekik. Vigasz
talásodra biztosít/ak afelől, hogy az igaz, tiszta és
szűzi lelkek kedvéért, - amilyenek mindig lesznek
Spanyolországban, - különös modon uralkodni fogok
itt az idők végéig, s képemet még az utcákon és tere
ken is tisztelik".

Édes Jézusom még azt is tudomásomra adta,
hogy amikor megjönnek e zavaros és nehéz idők, a
jobbrafordulás elnyerésére leghathatósabb eszköz lesz
Szent Anyjához, az Oszlopos Madonnához könyörögni,
ki pátrónája és védője szeretett Spanyolországunk
nak . . . E háborús, pestises, vallásüldöző időkben
legértékesebb ajtatossági gyakorlat, melyet az Oszlopos
Szűz legszívesebben vesz majd: a csendes és közös ima
a fájdalmas olvasó 5 titkáról elmélkedve. Ez az
imádság ne csak a templomokban, de az otthonokban
is történjék, mert általában a családi tűzhely romlottsága
volt mindig a nyilvános bajok gyökere és a keresztény
hit hanyatlásának oka. Amire közös ellenségünk a
legádázabb dühhel törekszik, az a család elkeresztényiet
lenítése; ha ez sikerül, akkor a pokoli ellenség győzelme
bizonyos.

Továbbá a mostani s az eljövendő még rosszabb
idők nagy baja, hogy az emberek elvesztik szemük
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elől a természetfölöttieket, nem ragaszkodnak hozzájuk;
elég nekik, hogy azoknak a földi dolgoknak élnek,
mik bünre vezetnek. Mily igazak az Evangélium szavair
E század fiai "okosabbak a villágosság fiainál". Ezért
a leghathatósabb eszköz a szabadkőművesség legyőzé
sére, - mely annyira terjed-a családok keresztényebbé
tétele, példaképül mindig a názáreti Család házacská
ját válaszván. Bizonyos - nővéreim, - hogy nagyon
fájdalmas és ijesztő látványa házak, templomok,
szobrok, monostorok összeomlása . .. de mennyivel
súlyosabb a baj, melyet az ellenség akkor okoz, ha a
keresztény családokat erkölcsi romlásba viszi. Mert
a családi tűzhelyekből kell kiindulnia a megújulásnak.
s a népek jólétének. A család a gyermek első iskolája,
s ha az atyai házban megmérgezik a gyermek lelkét,
a nemzet elpusztul.

Kérlek tehát mindnyájatokat: könyörögjetek,
áldozzatok, dolgozzatok teljes erőtökből azért, hogy
mindama családokban, hol szeretetszolgálatot tesztek,
imádkozzák a rózsafűzért és segítségül hívják Jézus
Szent Szívét. Oly kevéssé ismerik e szeretettel teli
Szívet! Ezért szeretik oly kevéssé; mert lehetetlen jól
ismerni és nem szeretni.

Mindenkinek ajánlom, hogy az üldözéseket csen
desen viselje, ne legyen tekintettel a gyarló természet
ellenkezésére. Adjuk át magunkat Jézus Szíve gond
viselésének, s hagyjuk, hogy Ö kormányozzon bennün
ket. Senki sem szeret minket úgy, mint Ö. Eléggé meg
mutatta ezt a Kálvárián, s gondja lesz ,arra, hogy meg
adja nekünk a földön és az örökkévalóságban a szűk
ségeseket. Kitünő példaképünk Ö: csendben szenve
dett, pedig senkit úgy meg nem aláztak, mint őt; de
minden szenvedést elviselt értünk. Tehát mi is, - kik
bünösek ~Myunk, - viseljük békén az üldözéseket,
miket az Udvözítő ránk küld: ez az az aprópénz,
melyen meg lehet vásárolni a mennyet. Ha üldöznek,
ajkunk csupán imára nyiljék azokért, akik bántalmaz
nak. Igy tett a mi Urunk Jézus Krisztus is.

Nem kivánom ezzel, hogy hagyjuk magunkat meg-
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félemlíteni, sem azt, hogy fölhagyjunk igazi keresztények
módjára imádkozni. Ellenkezőleg: Isten gyermekei emberi
tekintetekkel nem törődve tegyék a jót, akkor is, ha a
nyilvános bajok nagyobbak lesznek, s ha a hit veszede
lemben lesz is j akkor is imádkozzák hangosan a rózsa
füzéri, még az utcákon is. E hathatós fegyvernek lesz
köszönhető, hogy az igazi keresztények száma emelke
dik, s természetfölöttiekben való hit megerősödik sok
kishitüben, ki már-már azon volt, hogy örökre elvesszen.

Nagyon elszomorítottak a dolgok, miket édes Jé
zusom tudomásomra adott, és nagyon nehezemre esett
leírni őket, -::- de ekkor hirtelen nagyon világosan
hallottam az Udvözítő hangját:

" Leányom, ne félj parancsom teljesítésétől. Amit
most írsz, nem érted meg egészen; ám ez iratok sok
lélek megtéréséi szolgálják. Megerősítik a szioeket ; lel
kesítik és táplálják azokat a lelkeket, kik kételkednek
irgalmas Szioemben. Azt is akarom, hogy leírd a
Szeniséges Anyám által annyira szetetett nemzet fiai
nak vigasztalására, hogy ha szükség lesz arra, hogy
a pokoli fondorlatoktól megmentsem őket, megteszem
olyan csodák igénybeoételéoel, melyehnek sokan lesznek
élő szemtanui. Szeniséges Anyám pedig közli velök,
mit kell tenniök, hogy megengeszteljék örök Atyámat és
neki méltó elégtételt adjanak."

Minthogy olyan ellenérzéssel dolgozorn, hogy nagy
kínszenvedés nekem e dolgok leírása, - nem tudom,
hogy irataimban, melyeket hátrahagyok. kellően tudom-e
tolmácsolni Jézus szentséges Szívének parancsait és
kívánságait. Csak érte teszek mindent.

Amint e sorokat leírtam, újra hallottam Jézus Szí
vének szelíd hangját; körülbelül ezeket mondotta:

"A legnagyobb terveim vannak veled, leányom.
Tudod, hogy egész kicsiny korodtól jelentékeny kegyel
mekben részesitetteleh, s különös gondjaimba vettelek:
magam voltam mestered." -

Minthogy itt tartózkodásom alatt az idő egészen
rendelkezésemre áll, teljesen átadhatom magam az
imádságnak, és folyvást túláradó kegyelmekben részesü-
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lök. A forró szeretetet, melyet a mi Urunk Jézus Krisz
tus iránt érzek, nem tudom magamba zámi, igyekszem
hát közölni fivéreimmel és unokaöcséimmel, az isteni
szerétet kohójává változtatva ezáltal ezt a szerény hajlé
kot.

•

Nővéreim, minthogy azalatt, míg Isten irgalmából
e csendes és magános helyen tartózkodom, több idő áll
rendelkezésemre, édes Jézusom állandóan figyelmeztet:
jegyezzem fel számotokra, hogy végtelen irgalmassága
(nagyon méltatlannak érzem reá magam.] mennyi kegyel
met és jutalmat méltóztatott nekem adni. Megteszem
azért, hogy neki tetszésére cselekedjem, s hogy ti mind
nyájan hasznot merítsetek belőle és segítsetek nekem
hálát adni mindazért a jóságért. mellyel szerény társa
ságunk iránt viseltetett és állandóan viseltetik.

Mindnyájunknak nagyon hálásaknak kell lennünk
iránta, mindnyájunknak körülötte kell élnünk, mindig
bízva isteni Szívében, Soha nem szabad kilépnünk a
szeretet ez iskoláiából, s hűségünk és szeretetünk által
jóvá kell tennünk azt a sok szeretetlenséget, melyben
hálátlan fiaitól részesül. Jézus Szívének iskolája a leg
jobb oltalom j megvéd minket a vihartól és mindennemű
ostromtól, mellyel közös ellenségünk majd elveszíteni
igyekszik. . . Igen, nővéreim, legyünk nagyon hálásak
a Szent Szív iránt, ki annyira szeret bennünket. Remé
lern, hogy minden leányom jól kihasználja ezt majd j

és nagy szentek lesznek mindannyian, ha fel tudják jól
használni a nagy kegyelmeket, melyeket mindnyájuk
számára kűlőn-kűlőn tartogat. Maradjanak tehát hűsége
sek önmagukhoz. követvén minden sugallatot és jóra
való indítást, melyet éreznek. Sokba kerül mindehhez
alkalmazkodni, mert az emberi természetnek nehéz
önmagán állandóan győzedelmeskedniej az lázong és
visszautasítja a szenvedés szeretetének gondolatát. De
ne essetek csalódásba : aki nem szenved és nem hal
meg mindennek, az egy lépést sem tehet előre a szent
ség útján. Nincs ok az elbátortalanodásra nővéreim, ha
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nagy is az áldozat; ne engedjük, hogy megzavarjon
bennünket hajlamaink állandó lázongása. mi miatt oly
gyakran elbukunk. Erőt kell venni magunkon, s erősnek
lenni a harcban, amint erősek voltak a szentek mind,
kik életükben ugyanazokkal a nyomorúságokkal és
gyarlóságokkal küzködtek, mint mi, Csak ne adjuk át
magunkat a lanvhaságnak, ennek a pestisnek, mely halá
los pusztítást végez az Istennek szentelt személyek
közölt j ellenkezőleg: az ellenség mindig fegyverrel
kezünkben találjon bennünket, s legyünk készen, kűz
deni éltünk utolsó pillanatáig, mert a korona csupán a
győztesek jutalma.

Nővéreim megértik, milyen nehézségek várnak
rájuk életük folyamán. Szünet nélkül kell tehát mun
kálkodniok, hogy ezek között el ne lankadjanak, hanem
állandóan haladjanak előre a szentség utján. Igyekezze
nek különösen: kiüresíteni szívűket s elszakítani min
den földi céltól; legyenek napról-napra több szeretet
tel a szegény betegek iránt, kiknek ápolására önként
vállalkoztak j mindenben, amit tesznek, Istent nézzék;
szolgálják őt egyszerűségben és alázatos szívvel, buz
gón törekedvén arra, hogy egyedül az ő tetszését
keressék, s mindent az ő dicsőségére tegyenek. Soha
se igyekezzenek az elöljáróanya. vagy a nővérek nagyra
becsűlését megszerezni, annál kevésbbé azon személye
két, kikkel hivatásuk teljesítése közben érintkeznek.

Ö, nővéreim, tegyünk meg mindent, hogy csele
kedeteink szégyent ne hozzanak szent hivatásunkra,
mely sok kölcsönös szeretetet és sok tökéletességet
kiván. Eliünk. mint a felebaráti szeretet angyalai, hogy
amikor a teremtmények velünk érintkeznek, példánk
által, (ez a legjobb prédikáció) lángra gyujtsuk lelkük
ben minden erényt, különösen a hitet, reményt és a
szeretetet.

Sohase hagynék fel .~nak ajánlásával, hogy min
den munkátokat egyedül Udvőzítőnkért s az ő nagyobb
dicsőségére végezzétek. Igy aztán jó szellem uralkodik
mindig drága társaságunkban, amit a rnélységes hitnek,
bizalomnak és szeretetnek köszönhetünk, az olyan
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szent lelkek tulaidoságaínak, amilyenek mindig lesznek
társaságunkban, ha jól föl tudjátok majd használni a
megaláztatásokat, rágalmakat s mindennemű üldözést,
miket Isten számotokra azért tartogat, hogy minél
szorosabban magához fűzzön. Ö nagyon szeret bennün
ket, s azt kivánja, hogy egész életünkben szeressük a
megaláztatásokat, és megvessük a teremtmények hiú
elismerését.

Ne féljetek azokra az utakra lépni, melyeket
kijelöltem nektek. Legbiztosabb léptekkel ezeken lehet
a szentség felé haladni. Még ha életeteket akarnák is
venni igazságtalanul, akkor se igyekezzetek magatokat
igazolni; ne veszítsétek el soha lelketek derüjét; higy
jetek és reméljetek mindig a szentséges Szüzanyában
és Jézus Szívében. Ha szükség lesz rá, ő csodák által
is megszabadít a haláltól és minden testi, lelki vesze
delemtől. Az én érdekemben sok és nagy csodát tett
már. Néhányat följegyzek belőlük:

Itt következik az életrajzában már elmondott
csoda, mely szerint egy korsó szentelt vízzel sokak
szemját oltotta. Majd annak részletes elmondása, hogyan
ment két nővérrel az ellenséges parancsnokhoz segítsé
get kérni. Az életrajzban el nem mondott részletek:

Alighogy a franciák sorai közé értünk, valóságos
golyózápor keletkezett; csak úgy hullottak ostromlot
tak és ostromlók egyaránt. Mindenünnen halálos veszély
fenyegetett; a füsttől egy lépést se tudtunk haladni.
Én azonban változatlanul biztam az isteni oltalomban
és egyre bátorítottam szegény nővéreket, akik - meg
ijedvén a halálveszélytöl, - vissza akartak fordulni.
Bizva abban, hogy édes Jézusom megtartja isteni szavát,
felszólítottam nővéreimet, hogy kövessenek, s határo
zott léptekkel indultam el a generális felé. E pillanat
ban ragyogó, fényes út nyilt meg előttem az ostrom
lók tüzében, úgy, hogy én se a veszélyt, se a katoná
kat nem láttam többé, - a légben pedig a szent Ostyát
pillantottam meg csodás gyönyörüségü trónuson. Sok
sok angyal őrizte, kik távol tartottak minden lővedé
ket, - s úgy vezettek minket, mint a napkeleti böl-
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esek csillaga. Ilyen csodának, s a szeretet Szentségé
nek láttára tudomást se vettem arról, mennyi veszede
lem vesz körül és háromszor térdre hullottam, hogy
mélységes tisztelettel imádjam szeretett Jézusomat az
Oltáriszentségben. E helyzetben is maradtam, míg
nővéreim, - akik aggódtak, hogy térdelve látnak
annyi halálveszély között, - nevemen szólítottak, - s
folytattuk utunkat anélkül, hogy egyetlen lövedék is
ért volna. A generális - látva, hogy sértetlenek
vagyunk, - megkérdezte, hogy ki vezetett odáig? "Az
isteni Gondviselés, - feleJtem, - mely mindig őrkö
dik felettünk; az vezette lépteinket." Visszafelé ugyan
azon a fényes uton mentünk; irányítónk és vezetőnk
az Oltáriszentség volt.

Ó, mennyit köszönhetek az angyalok Kenyeré
nek, lelkem, testem erejének! Azokon a napokon,
melyeken szabad volt áldoznom, úgy megerősített a
Szeretet szentsége, hogy más tápláléknak nem is éreztem
szükségét, Ajánlom is nővéreim, hogy szeressétek min
dig jobban a Szeretet szentségét, és ha olyan boldo
gok lesztek, hogy minden nap magatokhoz vehetitek s
állandóan ki lesz téve a novociátusban, szeressétek
nagyon azok helyett, akik gyűlölik, s folyjék egész
éltetek az Oltáriszentség jelenlétében. Ez a legjobb
iskola, melyben megnyílnak a lélek képességeinek forrá
sai, s lángra gyúl az istenszeretet.

Mindez azonban, amit itt mondok, nem jelenti,
hogy állandóan térdeljetek a Szeretet szentsége előtt j

hanem azt, hogy mialatt feladataitokat végzitek e ház
ban, mely oly kedves Jézus Szívének, - ő mindig
lelki szemetek előtt legyen i lelketeket elfoglalhatjátok
ezen, vagy hasonló gondolatokkal (nekem nagy segít
ségemre vannak abban, hogy Jézus alakja mindig előt
tem lebegjen] :

"Ó, Oltáriszentség Jézusa, te vagy az a Szentség,
hol megnyugszik szívern!"

"Ó, Jézusom, te vagy kinjaim enyhítője, - lel
kem édes öröme és gyönyörűsége!"
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"Ó, lelkem, bár képes volnál az egész míndenség
ben hirdetni Isten szépségét, hogy minden teremtmény
szeresse!"

"Ó, lelkem Jézusa, mily jó vagy; ahelyett, hogy
messze menekülnél tőlem, hitvány földi féregtől, 
gyönyörűségedet leled abban, hogy méltatlan szívern
ben lakozzál!"

"Ó, szeretet Istene! Bár az egész világ ismerne,
s tudná, milyen irgalommal és gyöngédséggel teli Atya
vagy. Ó, jőjj segítségére szegény lelkemnek minden
szűkségében: öltöztesd fel szívemet az irántad való
forró szeretetből származó felebaráti szeretetbe, hogy
megtisztuljon annak lángjaitól és csak belöled éljen.
S mínthogy szereteted tüze elhozott Téged egész az
én nyomorúságos szívemíg, lobbantsd lángra azt. Ha a
te szereteted birtokában lesz, rám zudíthatják a teremt
mények a megpróbáltatások óceánját és a szenvedések
özönét, - senki sem akadályozhat meg, hogy isteni
szeretetedböl éljek s hogy Te énbennem élj."

Attól az éjszakától kezdve, melyen édes Jézusom
tudomásomra hozta a megszentségtelenítést, mit e kör
nyéken el kellett viselnie, a szent áldozás után rend
szerint ezt a szóbeli, vagy elmélkedő imádságot végez
tem az "Elhagyott Krisztus" engesztelésére:

"Tudod-e én lelkem, ki az a szentségi Krisztus,
ki most keblemben lakozik? Ugyanaz a Jézus, aki meg
halt a Kálvárián, sőt itt újra végigélte kinszenvedésé
nek gyötrelmeit. Megengedte, hogy a latrok ellopják, s
belenyugodott keserü szenvedéseinek elviselésébe irán
tunk való szerétetből . . . Elmélkedj megfontoltan én
lelkem a bántalmazásról, melyeket az "Elhagyott Krisz
tus" elviselt, s mikor Jézussal egyesülsz, nem tudod
megállani, hogy ne öntsd a bánat és szeretet bőséges
könnyeit; állapodj meg e megvetéssel, gyalázattal ter
helt "Elhagyott Krisztus" előtt. Nézd én lelkem Jézusod
nak ezt az arcát, és meglátod, mit akar tőled. Nézd
sokáig, s látod majd hogyan feketedik meg a tüz füst
jétől ez a véres, poros, összeköpdösött arc; nézd a
vérző sebeket; nézd a letört kart; nézd, hogyan vetik
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földre s dobálják kövekkel; nézd, levált a keresztről,
s a földön hever. Figyelj az ismételt ütésekre; mily
erőszakot használtak, hogy elválasszák a kereszttől!
Nézd meg jól, lelkem, mielőtt bedobják a gödörbe,
sebekkel s vérrel van borítva; ajkát kinyitja, hogy
megvigasztalja a jó latrot, és bocsánatot kérjen örök
Atyjától azok számára, akik így gyalázták. - Ó, Jézu
som, mennyi gyötrelmedbe kerül a mi üdvösségünk!
Bocsáss meg és irgalmazz nekem s a világ minden
bünösének! Add, ó lelkem Jézusa, hogy igazán meg
ismerjelek, s gyujtsd föl bennem a te tiszta szereteted
tüzét, hadd vegyelek ezzel magamhoz a Szentség szi
nében. Aztán Jézusom, - hadd haljak meg Szűz
Anyánk gyámolításával ; fogd föl életem utolsó lehel
letét, hogy szerethesselek örökké országodban!" - Az
ilyen elmélkedés nagyon jót tett lelkemnek, s rendivüli
módon megszerettette velem a keresztet.

Egy más alkalommal, rnídön Szűz Mária templo
mában áldoztam, ismét a megszentségtelenítések miatt
siránkoztam s szerettem volna ismerni a helyet, ahol
az "Elhagyott Krisztus" el van ásva. Ekkor Jézus Szíve
igy szólt hozzám:

"Ne térj le ..az útról elmélkedéseidben és ne vesz
tegesd az időt. Ürök Atyámnak nem az az akarata,
hogy képmásom most előkerüljön; majd megtalálják
annak idején. E fiaim meg akartak ölni s másodszor
is eltemetni; de amikor kell, örök Atyám újra előhozza
hépmásomat, hogy megerősítse a hitet, amelyet úgy
megingatott a földön a becsvágy és a bűn."

Ugyanaznap világosan értésemre adta Jézus Szíve,
hogy amikor az a képmás leányaim birtokába kerül,
azt a gondolatot adja a vezetőségnek, hogy vigyék
Rómába úgy, ahogyan találták, mutassák meg Helytar
tójának, hogy vizsgálja meg, s adjon tanácsot arra nézve,
mi most a teendő. Az az előérzetem, hogy nagy dol
gok történnek e képmás előtt.

Annyira hatnak rám az "Elhagyott Krisztust" ért
bántalmak, hogy nem vagyok képes egyébre gondolni
s egyébről írni. Pedig édes Jézusom azt akarja, hogy
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folytassam még néhány nagy kegy feljegyzését, melyek
ben szorongattatásaím idején részesített.

Számtalanszor mentem el az ostromló sereg vezé
réhez élelmiszert kémi betegeim számára, s egy ilyen
alkalommal a szent Szüz mentett meg bennünket a
biztos haláltól. Amint megérkeztünk a francia táborba,
oly rettentő ütközet tört ki, hogy emberileg véve lehe
tetlen volt a halált elkerülnünk. A halottak és sebesül
tek halomra hulltak előttünk; - én e rendkivüli veszély
ben letérdeltem az Oszlopos Szüzröl nevezett templom
irányába fordulva és kértem a szent Szüzet, könyörül
jön rajtunk, szabadítson ki a nagy veszedelemből,
melybe a szegények iránt való szeretetünk juttatott. "Ó,
Anyánk, legirgalmasabb mindannyi között, - mondám,
oltalmazz mindnyájunkat! Te vagy a szomorodottak
vigasztalója és a bűnösök menedéke; és én, aki oly
gyarló és nyomorult vagyok, mindnyájunk nevében
kérek irgalmat és kegyelmet e nemzet számára, melyet
Te, Anyám, annyira szeretsz!" - E könyörgés végez
tével ragyogó felhőben megjelent az Oszlopos Szüz, 
a tüzelés hirtelen elcsendesett, s rni minden baj nélkül
eljutottunk a parancsnokig. Megkapván az élelrniszere
ket, épségben s egészségben visszatértünk a kórházba.

Más alkalommal, mikor az utcákon életveszélyes
volt járni, a földalatti folyosókon vittem a beteg foglyok
nak segítséget. Egyszer csak erős francia csapatra
bukkantam, mely az utcák s a házak aláaknázásán
dolgozott. Amint el akartam haladni mellettük, a tető
zet nagy darabon beomlott, azonban engem a Gond
viselés kegyelméből nem temetett el, csak a jobb kezem
kapott egy kis.ütést és a lámpásom törött el. Sötétben
maradván, az Űdvözítőhöz folyamodtam segítségért, és
rövidesen messze láttam magam az ellenséges katonák
tól, akik észre sem vettek. Jézus Szíve természetfölötti
fénnyel világította meg utamat. Aznap nem az első eset
volt ez, hogy megmenekültem a haláltól. Alig halad
tam tovább, számos ház omlott össze szörnyű robajjal
s tette egészen járhatatlanná mögöttem az utat.

Szóval ki nem fejezhető, milyen szenvedéseket



47

és megpróbáltatásokat állottunk ki e háborús időkben.
Végére se érnék, ha el kellene mesélnem mind, ami
kegyben részesültem, midőn egyedül és mindenekfölött
Isten dicsőségét kerestem mindabban, amit felebarátai
mért tettem.

Ime, nővéreim, mily részletesen mesélek a nagy
megpróbáltatásokról, melyeken keresztülmentünk. Foly
tatom még sok megpróbáltatás följegyzésével, mert még
sok áll előttünk j ez Jézus Szívének akarata, ki erős
ellenérzésem dacára ragaszkodik ahhoz, hogy mind le
írj am. Értésemre adta, hogy az eljövendő időkben
Spanyolországban és az egész világon sok lesz a vallás
és a haza üldözője, kik meg akarják semmisíteni mind
azt, ami jó és értékes. Ezekre az időkre iegveztetí fel
velem édes Jézusom az ő oltalmazásának példáit, hogy
senki se veszítse el bátorságát, bármily nagyok legye
nak a harcok és az üldözések. Istentől félve mitöl se
kell tartani. Ö megsemmisíti Egyháza ellenségeit, és
sokan lesznek közülök buzgó apostolokká, akik sok lel
ket nyernek meg számára, - mint ahogy ez Szerit
Pállal történt.

l\:\ég kevésbbé bátortalanodjanak el kedves nővé
reim. ük látják kétségtelenül s világosan, mily nagy
kegyelmekben részesít engem Isten állandóan. Mind
abból, amit írásban hagyok számukra, látják, hogy nap
nap mellett egészen rendkívüli módon megkapom Isten
kézzelfogható kegyelmét minden felebaráti működésem
hez. Kövessék csak mindig, - emberi tekintetekkel
nem törődve, - Isten sugallatait; el nem felejtvén soha,
hogy ő igazságos Bíró, s azt akarja, hogy az ő kivánal
mainak megfeleljenek . . . Mindenki merítsen hasznot
e tanításokból és senki se vesztegesse idejét. Akiknek
pedig nem adnak elégséges erőt ahhoz, hogy szűntele
nül küzdjenek, akik nem tudnak bátor szívvel vállal
kozni erre a nehéz és folytonos áldozattal járó életre,
- azok ne maradjanak erővel a társaságban. Mert
kevesen többet tesznek, ha bátran teljesítik a jót, 
mint sokan lanyhán és buzgalom nélkül. Akik lanyhák
és lelkesülés nélküliek, térjenek vissza a világba; aki
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nem végzi jól kötelességét, jobb, ha nincs itt. S aztán
az ilyen lanyha lelkek csak arra valók, hogy rossz pél
dát adjanak s megfertőzzenek másokat is . . .

Azok közül azonban egyet se bátortalanítsanak
el ezek a szavak, akik óhajtanak megszentelődni.Vegyék
számba hibáikat, melyekkel küzdeniök kell életük folya
mán: legyenek rajta, hogy azok szándéktalanokká vál
janak s dolgozzanak nap-nap mellett elernyedés nélkül
e hibáik kisebbítésén. Jó szándékkal és alázatossággal
minden elviselhetővé és könnyüvé válik, s aki élö hit
tel fordul Istenhez, mindig meghallgatásra talál. 
Haladjanak mindnyájan bátran és határozott léptekkel
az úton, melyre vállalkoztak i ne álljanak meg többé
azon tünődni, vajjon helyes-e, vagy nem. Viseljenek el
mindent engedelmességből és hálából Jézus Szíve iránt,
kinek annyival tartoznak szeretetének rendkívüli tanú
jeleiért. És halálunk óráján, nővéreim nagyon vigasz
taló lesz látni, hogy százannyit kapunk, mint amennyit
tettünk az ő szeretetéért.

Jegyzet. - Nem akartam ebbe a füzetbe egyebet
írni. De ma, 1815 májusának első péntekén szentmisén
voltam, s miután megaldoztam, Jézus Szíve ezeket mondta
nekem egész érthetően:

Azt akarom, hogy amikor felépülnek házad körül
azok az épiileteh, melyekről már szóltam, építsenek a
templomhoz egészen közel de külön-külön két ingyenes
iskolát; a fiúké ezt a nevel viselje: "Jézusnak, a mun
kásnak ingyenes iskolája" - a lányoké pedig: "A
montserrati Madonna ingyenes iskolája. "

Mialatt édes Jézusom velem e parancsot kőzőlte,
azt is tudtomra adta, hogy a Iiűk iskolájának élén két
buzgó, a tanításra alkalmas pap álljon, s legalább egyi
kük hivatásos pedagógus legyen. A leányok iskolájában
is legyen két olyan nővér, ki a tanításhoz jól ért j

egyiküknek legyen ez a tanult foglalkozása, hogy senki
se támaszthasson kellemetlenségeket.

A fiúk s lányok ott nevelkedhetnek 13-14 éves
korukig. Azt hiszem, hogyha a vezetők lelkesednek a
lelkek üdvéért ez iskolák a hivatások melegágyai lehet-
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nek. Azokat a fiúkat. akik hivatást éreznek a papi pá
lyára, latinul is kellene tanítani, hogy aztán beléphesse
nek a barcelonai szemináriumba í így majd nem hiányoz
nak a jó hivatások. - Ami a leánynövendékeket illeti: akik
természetes hajlamot éreznek arra, hogy a felebaráti
szeretet gyakorlásának útján Istennek szenteljék magu
kat, - legalább 2 éves (14-től 16 éves korukig) az
Oszlopos Madonna előkészítő iskolájában töltsenek, hogy
megfelelő lelki képzést nyerjenek, s onnan kerülnek a
saragossai noviciátusba.

Mindent Isten nagyobb dicsőségére.

4



II.

AZ 1932. JAN. 29.ÉN MEGTALÁLT IRAT.

Jézus, Mária, József.
Napok óta ösztönöz Jézus Szeatséges Szíve, hogy

azt, amit ő óhajt, leírjam az isteni Szív nagyobb tiszte
letére és dicsőségére. Ellenkezésem és idegenkedésem
nagy volt i elhatároztam, hogy soha egyetlen betűt le
nem írok, - a szeatséges Szív azonban világosan fel
ismertette velem, mennyire nem tetszik ez az engedetlen
ségern az ő utasításaival szemben. Eléje tártam minden
méltatlanságomat és gyarlóságomat, hadd lássa, hogy
az ilyen haszontalan, bűnös lélek, mint az enyém, semmi
jó kivitelére nem alkalmas. Erre így felelt:

.Épen ez az, amit kivánok tőled: hogy megalázd
magad, hogy elismerd, hogy mit sem érsz, és egészen
képtelen vagy jót véghez vinni. Igy könnyebben formál
hallak azzá, amioé akarlak, s elmondom neked mind
azt, mineh leírását kivánom. Feledkezz meg egészen
magadról, és csupán szavaimra figyelj."

Mily nagy az én megszégyenülésem, s mint szeret
ném a kívánatos világossággal kifejteni, hogy milyen
irgalmas jóságot tanúsít a Szent Szív irántam, nyomorult
bűnös iránt. Nem értem, hogyan lehetnek lelkek, kik
nem merik teljesen átadni neki magukat; hiszen csupán
az irgalom és szeretet e forrásánál találhatunk vigaszt
és orvosságot minden nyomorúságunkban.

Mi mindent megmutatott nekem ez az isteni Szív!
S mégis mily önmegtagadásomba kerül mindazt leírni!
Ha nem az ö kedvét keresném, - sohase tenném
meg. És már nem tudom azt írni, amit én akarok i
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tudja meg hát mindenki, hogy amit írok, nem tőlem szár
mazik, hanem jézus Szívétől. Mert ö nem hagy el, s ö
mondja nekem most, amit papírra kell vetnem:

"Leányom! Altalad nagy kegyelmeket akarok
árasztani az emberekre, az én gyermekeimre. Amit
most leirsz, azt leányaid egyike 1932 januárjában ta
lálja meg. Ez az én akaratom. Öt jelöltem ki arra,
hogy mindazt, amit felszólításomra leírsz, megtalálja.
Azonban az, amit most írsz, csak azon egyéb irataid
után kerül elő, melyeket - Szioem nagyobb tisztele
tére, leányaidnak és minden teremtménynek vigaszta
lására, - később iratok veled.

"Nézd leányom, nem érted meg mindazt, amit
mondok neked. De ez nem lényeges, mert nem neked
beszélek, hanem más gyermekeimnek. Eljön az idő,
mikor keményen üldözik őket. Szorongattatások érik
őket, s az ellenséges támadások hiizepette bizony
talanságban lesznek. Az ellenség az egész földkerek
ségen a vallás megsemmisítésére törekszik majd.
Azt kioánom, hogy amikor ez az időszak megkezdő
dik, - és ez nyiltan 1931-ben fog történni, - minden
gyermekem, kiért olyan nagy árat fizettem, bátorságra
legyen szert, és belém s szeniséges Anyámba helyezze
bizodalmát." Én még mindig ugyanaz vagyok. Még
nem változtam meg. Ugyanazt az irgalmat és szere
tetet tanusítom, mint akkor, mikor halandó testben a
földön jártam. Evangéliumom még most is ugyanaz.
Azonban leányom, az emberek elfelejtik ezt, és sokan
megvetnek és becsmérelnek engem. En viszont mindig
kész vagyok sértéseiket Figyelembe nem venni, hacsak
bánattal és határtalan bizalommal eltelve résztvevő és
irgalmas Szioemhez menekiilneh. Ha másodszor is el
kellene viselnem szenoedésem és halálom kínjait, hogy
megmentsem az embereket, - hidd el leányom, meg
tenném. Oly nagy szeretetem az emberek iránt, hogy
egyetlen egy lélekért újra odaadnám életemet. Én nem
feledkeztem meg az emberekről, leányom, s azért beszé
lek általad ujólag hozzájuk, hogy ismét bizalomra
legyenek szert s megerősödjenek szívükben.
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Kész vagyok nagy kegyelmekkel elárasztani az
én kedvelt Spanyolországomat, melyei a szabadkő
miioesség oly ádázon üldöz. Nem akarom, hogy hűsé
ges gyermekeim legyőzessenek. Melleftük leszek min
den küzdelmükben, s velem biztosak lehetnek a győ
zelemrő/. Az én Evangéliumom fölséges, - és ha nagy
hitük volna, nem lenne szükségük arra, hogy istnétel
ten figyelmeztessem őket: maradjanak erősek a kiiz
delemben. De szánom őket, s mert annyira szereiem,
tudtukra adom általad, hogy mindenben segítségükre
leszek: hogy kedvelt Spanyolországom iránt, - melyet
szeniséges Anyám úgy szeret, - különös szeretetet
érzek, s inkább engedném a népeket elpusztulni, mint
hogya hit Spanyolországban elvesszen." Ezt az iratot
akkor fogják megtalálni, mikor királyságom ideje
közeledik Spanyolországban. Előzőleg azonban oda
hatok, hogy Spanyolország minden tisztátalanságától
megszabaduljon.

Leányom, sziikséges, hogy ezeretetem Spanyol.
ország iránt határtalan legyen, - ellenkezőleg left

• Ez a hely arra utal. hogy Jézus Spanyolországnak rnos
tani megpróbáltatásai után, melyek tisztulását eredményezik. rend
kívüli és döntö feladatokat akar majd adni Isten országának ter
jesztésében; olyan döntöeket, hogy a népek létezésének nem lenne
többé értelme, ha azok nem volnának teljesíthetők. E felfogás nem
csak a jóslás további szövegével áll összhangzásban. hanem Spa
nyolország történelmi hivatásával is. mely abban áll, hogy a hi
tet a többi népek között terjessze. Annak folytán, hogy Spanyol.
országot eretnekségek nem érintették. (ami nem utolsó sorban
az annyit szidalmazotl inquisitio érdeme,) - olyan "sensus
catholicus" -a van, olyan érzéke a természetfölöttiek iránt,
mint talán egyetlen országnak sem. Ezt igazolja minden theologiai
lag képzelt megfigyelő, aki az országot bejárja. Ha egyidejüleg azt
is tekintetbe vesszük, hogya szomszédos Portugália, a "bensőséges
lelkek országa" a fatimai jelenésekkel máriás-missziót kapott, mely
nemcsak az ország lassu és állandó vallási. szociális, politikai
emelkedését munkálja, hanem jótékony befolyást kezd gyakorolni
az egész kath. világra. - akkor lassan az a felfogás kezd előtérbe
nyomulni: vajjon nem áll-e meg a keletről terjeszkedő bolseviz
mussal szemben e mondás igazsága: Ex occidente lux! Nyugatról
jön a világosság I
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volna már okom arra, hogy elhagyjam. Számos bán
tásban részesített és részesít még különösen a női vi
lág, mely szemérem nélküli ruháival, meziielenségéoel,
ledérségével s megromlott gondolkozásával, a csalá
dok és a férfiak erkölcsi siilyedését okozza. Legna
gyobbrészt ez az oka, hogy örök Atyám igazságossága
haragra fog gyulni s arra kényszerül, hogy megie
nyitse azokat, akik olyan messze távoznak Tőle, kath.
Egyházamtól, földi helytartóm utasításaitól és az isteni
törvényektől. Olyan nagy lesz minden társadalmi osz
tály erkölcseinek romlása, s olyan szemérmeilensége
ket követnek el, hogy - ha az emberek ez irgalmas
intés folytán meg nem javulnak, - örök Atyám kény
szerül egész községeket elpusztítani. A romlás oly
nagymérvű lesz, hogy az emberek nem tartózkodnak
attól sem, hogy az ártatlan kis gyermekeket, - kiket
Szívem annyira szeret, megbotránkoztassák és félreve
zessék. Nemcsak Spanyolországban, az egész világon
uralkodnak majd ezek a bűnök, mikor ezt az iratot
megtalálják . . .

S legjobban fáj, hogy majd azok a lelkek bán
talmaznak, elfelednek és megvetnek engem, akik nekem
vannak szentelue. Mily nagy az én ezeretetem kedves
papjaim és szerzeteseitn iránt, s mily kevéssé iparkod
nak ők e ezeretetet szeretetlel viszonozni! Leányom,
mindannyiokhoz intézem e figyelmeztetést. Azt akarom,
hogy papjaim a föld sava legyenek. Azt akarom, hogy
szeniek legyenek. Azt akarom, hogy jőjjenek taberná
kulumomhoz ők, kiknek legnagyobb része megfeled
kezik rólam, s nem is gondol arra, hogy főképen őéret
tük tartózkodom a szeretet e börtönében. Sokan egyál
talában nem vesznek számításba; elfelejtik, hogy én
vagyok az örök Bölcseség, hogy határtalanul szeretem
őket, hogy minden ténykedésükben engem kellene sze
mük előtt tartaniok, ezért adtam nekik példát minden
ben, és hogy tudnich kellene, hogy nélkülem semmire
sem képesek. Bár közelednének nagy bizalommal szeni
tabernákulumomhoz. ahol oárom őket, hogy tanítsam,
inspiráljam; szellememet akarom közölni velök, hogy
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aztán életet vihessenek a lelkekbe. Azt akarom, hogy
nagyon alázatosak legyenek; egészen tiszták és szűzi
esek. Soha se felej/sék el, hogy legnagyobb vágyam,
hogy úgy szetessék egymást, mint ahogy kezdettől
fogva én szerettem őket, és hogya szetetet hiánya
sebzi meg legjobban Szioemet. A tökéletlenségeket föd
jék be a szeretet kiippenyéoel, hogya népet meg ne
botránkoztassák. A szentmisét nagy tisztelettel és szere
tettel mutassák be. Mennyi nagy kegyelmet vonok meg
ez áldozat bemutatásakor szeretett papjaimtól azért,
mert rossz előkészülettel lépnek az oltárhoz! Es mily
nagy kegyelmeket kapnának, ha gyakran meglátogat
nának tabernákulumomban!

Nagyon bánt az a tiszteletlenség és hódolat-hiány
is, mellyel Isten házában tartózkodnak és viselkednek.
Mily kevesen vannak, leányom, kik engem igazán szerel
nek! Szívem n.c!gyon boldog lenne, ha bennök gyönyörű
ségét lelhetné. Orömöm telnék abban, ha szereiett pap
jaimmal bizalmasan érintkezhetném. s velök Evangéliu
mom világosságát közölhetném; mert nem mindenki
érti, aki olvassa. Szeretném, ha mind méltók volnának
azokhoz a nagy tervekhez, melyeket reájuk biztam.
Arra rendeltem őket, hogya világ világossága legye
nek, engem a földön képoiseljenek, s ugyanazokat a
szolgálatokat tegyék a lelkeknek, melyekei én tettem:
legyenek a béke követei, közvetítők az örök Atya és a
lelkek között, legyenek a lelkeknek meghódítói. Ird le
azt is leányom, hogy ha mindenki számára irgalmas
és résztvevő Atya vagyok, egészen különösen az vagyok
papjaim számára. Azonban soha meg ne feledkezze
nek arról, hogy az utolsó napon szigorúan számon ké
rem tőlük lelküket s azoknak lelkét, kiket rájuk biztam.
Szetessék egymást testvéri ragaszkodással és felebaráti
szeretetiel, és soha el ne fáradjanak ezt a szereletet
gyermekeimnek, az embereknek ajánlani.

Azt is akarom, leányom, hogy ezeretett Spanyol
országomban ne legyen egyetlen tartomány, község,
falu, vagy ember, ahol és akiben nem az én szentsé
ges Szivem uralkodik. Ez lesz az első nemzet, mely
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magát isteni Szívemnek fogja ajánlani. De az általá
nos felajánlással nem elégszem meg. Uralkodni akarok
a házakban és családokban, katedrákon, mühelyekben,
iskolákban, templomkupolák alatt. Kedves gyermekeim
mindenütt lássák és tiszteljék képemet. Ez az én akara
tom. Még a hegyi ösvények mentén is el legyen helyezve
képem. Egyetlen család se alapíttassék, hol nem az én
Sziuem uralkodik. Kész vagyok sok kegyelmet osztani,
de azt akarom, hogy határtalan bizalommal kérjék
tőlem. Mindenki jőjjön hozzám, aki szenued, aki inség
ben van; jőjjön minden szerencsétlen bűnös gyerme
kem. Nagyobb hévvel vágyom arra, hogy kegyelmeimet
közöljem velök, mint amilyennel ők ezt tőlem kérik.
Leányom, uralkodni akarok az emberek mindegyihé
ben: a püspökökben, papokban, szerietesi közösségek
ben, és mindenütt, ahol erre vágynak. Azt is akarom,
leányom, hogy Szioem ünnepe egész kath. Egyházamban
a legnagyobb ünnepélyességgel és pompával tartassék
meg, hogy parancsolt ünneppé váljék, és hogy ezen az
ünnepen minden hívő szent áldozáshoz járuljon. Sok
engesztelő áldozást óhajtok. Krisztus-hirály ünnepét,
melyet akaratom szerint kellő időben elrendel földi
helytartom. szereiett fiam XI. Pius, - a legnagyobb
ünnepélyességgel és a lehető legnagyobb fénnyel üljék
meg. Azt akarom, hogy királyságom kiterjedjen az
egész világra, ám szetetett Spanyolországomban ez az
isteni tűz erősebben lobbanjon lángra. - s innen ter
jesztik el az egész világra.

Szeniséges Anyám különösen szereii Spanyol
országot, s mi ketten megmentjük, ha csak kegyelmeink
nek ellent nem áll. E közléseket tiszta irgalmasságbó!
teszem általad az embereknek. Indífóokom a nagy szere
tet, melyet irántuk érzeh, s legszentebb Anyámnak hoz
zám intézett sok könyörgése. Tőle semmit meg nem
tagadhatok, - és azt akarom, hogy az ő közvetítésé
vel kérjenek minden kegyelmet tőlem. Senki sem kap
tőlem olyan kegyelmet, mely nem szeniséges Anyám
kezén menne keresztül.

Az emberek azzal is nagyon megbántanak leá-
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nyom, hogy olyan csekély ezeretettel viseltetnek egy
más iránt. A gazdag ki akarja zsákmányolni a szegényt
s a szegény föltámad a gazdag ellen. Ez nem az a
lan, melyet én hirdettem. Azt akarom, hogy béke és
egyetértés uralkodjék, és hogy az emberek nagy szere
tettel viseltessenek egymás iránt. Sokan vannak olyanok
is, akik az Anyaszentegyháznak és földi helytartóm
rendelkezéseinek engedelmeskedni nem akarnak; sokan
vannak, akik üldözik az Egyházat és megezeretnék
semmisíteni. Nem becsülik se a papokat, se a szerze
teseket. kik Egyházamnak választottjai. S mind e bán
tást én viselem, mert engem illetnek vele. - Azt aka
rom, hogy mindnyájan megtérjenek; rajtam nem fog
ez múlni, leányom. Nálam végtelen irgalmasságra talál
majd mindenhi. De azt akarom, hogy sok engesztelő
cselekedet vitessék végbe, hogy így örök Atyám meg
sértett isteni igazságossága elégtételt kapjon, s a bűnö
sök az én érdemeim által bocsánatot és irgalmat
nyerjenek.

Azt akarom, hogy minden ember hordja irgal
mas Sziuem jelvényét, s azoknak, akik ájtatosan vise
lik, örök üdvösségük elnyeréséhez sok kegyelmet igérek.
Azt akarom, hogy e jelvényt tisztelettel alkalmazzák
mindenütt, még ezeretett Spanyolországom zászlaján
is, s tekintsék ezt a legnagyobb kegyelmek egyikének,
melyet adhatok. Ez legyen annak bizonysága, hog)'
azt akarom: Spanyolország mindig nagy legyen; és
nagy lesz, ha szilárdan ragaszkodik a hithez, melyet
Jakab apostol ültetett itt el. Ennek bizonysága s az
is marad mindig szeniséges Anyámnak" Oszlopos Szűz"
nevű képe. Minden hívő forduljon szeniséges Anyám
hoz a szent olvasói imádkozván; jőjjenek mindenfelől
szentélyéhez, melyet Jakab apostol emelt Saragossá
ban. - A nemzet nagysaga és nemessége hitétől és
kath. vallásától függ. Ha engedik, hogya vallást meg
semmisítsék, - elpusztul. Altalad figyelmeztetem erre,
hogy így senki se hagyja magát félrevezettetni, és hogy
mindenki tudja, mily úton kell haladnia, ha ki akarja
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vívni megelégedésemet, és meg akarja találni az örök
boldogsághoz vezető ösvényt."

Folytonos vértanúságot szenvedek. Egyedül édes
Jézusom Szent Szíve tudja, milyellenérzéssel írok
mind e nagy dolgokról s hogy szívesebben elviselnék
bármilyen kínzást, - mint hogy egyetlen szót leírjak.
De viszont annyira ragaszkodik hozzá s oly gyöngéd
erőszakot alkalmaz, hogy lehetetlen rendelkezésének
eleget ,nem tennem, ha ezer szenvedést kell is kiálla
nom. Ö diktálja mindazt, amit írok j én nem tudom mi
a szándéka vele s nem is kivánok felvilágosítást. Csak
az ő tetszését kívánom éltem minden pillanatában, s
hogyelégedetlenségére soha semmivel okot ne adjak;
inkább ezerszeres halált kérek, semmint hogy e szeren
csétlenség érjen, a legnagyobb ami e világon érhetne.
A Szent Szív jól tudja, hogy mindezt egyedül őérette
teszem, egyedül őérette . . .

.Lrjad leányom! Mindazoknak, akik alázatosan for
dulnak hozzám s tisztelnek, - segítségére leszek sziihsé
gelkben. Akik rövid idő alatt szereinének nagyobb élet
szentségre szert tenni, hozzájutnak, ha szeniséges Anyám
közbenjárásával bizalommal kérik tőlem. Akik arra
törekszenek, hogy e világ dolgai számára megfeszíttet
vén, s állandó önmegtagadás által iinmaguhnah meg
halván, folytonosan az én oldalsebemben éljenek, azo
kat már e földön isteni Szioem édességeinek részeseivé
teszem. Akik munkáik és vállalkozásaik sikerét óhajt
ják, ajánlják azokat irgalmas Szioemnek. Akik a bűno
sök megiérését akarják elérni, megnyerik irgalmas
Szívemtől, ha szeniséges Anyám által kérik. Mindazok
megnyerik irgalmas Szivem től kérésük teljesülését, akik
élő hittel és buzgó imádsággal, és szeniséges Anyám
közbenjárásával fordulnak hozzám. Sohase tagadok
meg olyan kegyelmet, melyet szeniséges Anyám közben
járásával kérnek tőlem . . .

Én vagyok a bűnösök és szomorodottak menedéhe;
irgalmas és résztvevő Szioem mindig befogadja őket,
ha ezeretettel és bizalommal jönnek hozzám.

A bizalmatlanság irgalmam iránt azon hibák
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egyike, melyek legtöbb fájdalmat okoznak nekem. Mind
azok, akik áhitatosan hordják jelvényemet, halálos
órájukban különös oltalmamat tapasztalják.

Leányom, ne félj leírni mindazt, amit mondok
neked. Előtted szeretett gyermekeim: Alacoque Margit
Cardaveraz Agoston és Hoyos Bernát írtak az én rende
letemből. A te közvetítéseddel siettetni akarom azon
ígéretek teljesedését, melyeket gyermekeim, az emberek
javára tettem . . ."

Mennyire megaláz Jézus Szivének kimondhatatlan
kegye irántam, szegény bünös iránt! Végtelen irgalmát
látván, megértem, hogya kiváltságos szeretet, mellyel
társaságunkat becézi, azoknak a szent és alázatos lel
keknek érdeme, akik tagjai voltak s lesznek ezentúl
is, - mint ahogy nekem Jézus Szíve mondotta:

"Igen leányom, biztosítalak, hogy vannak és lesz
nek nagyon tiszta, nagyon szent és nagyon alázatos
tagjai ennek a társaságnak, melyet szeretek. A teremt
ményehneh, sőt még azoknak a nővéreknek szemében
is, akikkel együtt élnek, teljesen észrevétlenek és azok
is maradnak. Semmiben sem esik említés róluk, de
megkapják jutalmukat a nagy szereietben, mellyel irán
tam viseltetnek s melynek nincs más célja, mint tet
szésemet keresni mindenben, és nem ragaszkodni semmi
földi dologhoz. Es bizony, hogy amikor jövendőbeli
leányaid megtalálják azt, amit parancsomra leirsz, nem
lesz semmilyen adatuk azoknak a leányaimnak szentsé
géről, akik hűek voltak, s így ezek példája nem báto
ríthatja és követésre nem indíthatja őket. Elmondom
tehát neked, hogy feljegyezd, melyek azok az erények,
melyeh gyakorlását tőlük kívánom, - és te eléjük
állítod irgalmas Szívemet, hogy ettől tanulják meg az
erényeket és az életszentséget, melyet a többiek is meg
tanultak.:

Nagy az aggodalmam, hogy ez az irás valakinek
kezébe kerül; én részemről egészen rejtve akarom
tartani s Jézus Szívének szándékaira bizom. Ha ö úgy
akarja, hogy megtalálják. - ám legyen. De ha elvész úgy,
hogy senki se látta, nagyon örülök. Legnagyobb vágyam
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életben, halálban a teremtményektől teljesen elfelejtetni,
s egyedül Jézus édes Szívébe temetni el magam. E
kérésemre ezt felelte Jézus Szíve:

"Leányom, ne félj! Nem az az akaratom, hogy
amit veled irattam, már most elolvassák: halálod után
is sok év múlik el, míg tudomást vesznek róla. De,
amikor itt lesz az ideje, leányaid egyikének sugallom.
hogy az írást a saragossai kórház levéltárában keresse.
Ott rejtsd el, ott marad láthatatlanul addig a pillanatig,
melyet előre kijelöltem. "

Megszámlálhatatlanok a jótétemények, melyekben a
szentséges Szív ama 40 napos lelkigyakorlat alatt részesí
tett, melyet az ö felszólítására végeztem. E jótétemé
nyek mélyen megaláznak, mert látom, hogy nyomorúsá
gom és bünös voltom nem tartja vissza a legszentebb
Szívet attól, hogy engem oly túláradó kegyelmekben
részesítsen. Erre csak az ö véghetetlen irgalmassága
képes.

A szent magány e napjai alatt Jézus szeatséges
Szíve gyakran nagyon szomorúnak mutatkozolt azok
miatt a bántalmak miatt, melyek az emberek részéröl
állandóan érik j a szentségtőrések miatt, melyek a
templomokban történnek, s melyek ez irat feltalálásá
nak éveiben is történnek, - s a szerencsétlenség miatt,
mellyel azok szelgálnak neki, kik magukat keresztények
nek nevezik. Fölajánlottam, hogy kész vagyok minden
kínt elviselni, melyet jónak lát rám bocsátani, ha ezál
tal legdrágább Szívének valamelyes enyhülést szerezhe
tek, és megakadálvozhatom, hogy az emberek bántsák.
Ez az ajánlat nagy örömére szolgált, és kinyilatkoztat
ta nekem, hogy egész életemben nehéz és fájdalmas
~ereszteket kell elviselnem, - de azért ne aggódjam.
Ö segítségemre lesz, hogyakereszteket örömmel tudjam
viselni. Meg akar pihenni szívemben, mert sokan el
zárják elötte kapuiukat. s nem engedik belépni. Nagyon
szomorú hangon szólt hozzám:

"Ha legalább azokat a lelkeket készségeseknek
találnám. akik nekem vannak szenteluel Bizony leá
nyom, sokan elhagynak engem. Saját élvezetük, ön-
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szeretetiik, személyes megbecsültelésük előbbrevaló ne
kik. Igy aztán nagyon földies életet élnek. Szívüket
eltöltik e nyomorúságos dolgok, és számomra nincs
oda belépés . . ."

Ugyanekkor Jézus Szíve kijelentette azt a hatá
rozott óhaját, hogy akkor, amikor Vilafrancában meg
szervezik az előkészítő iskolát, tartsanak fönn egy, az
iskolaépülettől elkülönített területet azon nővérek szá
mára, kik hivatást éreznek arra, hogyamissziókba
menjenek. (Onkéntes vállalkozók hiányában az általá
nos elöljárónő fogja isteni sugallatra kijelölni azokat,
kiket e feladat betöltésére alkalmasaknak tart.] A jezsui
ta atyák képezzék őket; képezzék ki jól, lelkiekre és
gyakorlati dolgokra oktatván. Legyenek kipróbált eré
nyüek; e célból legalább egy évet töltsenek ebben az
előkészítő házban, mielőtt a missziókba rendeltetnének,
hogy majdan, apostoli életükben semmit se veszítsenek
abból a bátorságból és buzgalornból, mely a társaság
minden tagjának hozománya.

Azt óhajtom, s azért imádkozom, hogy minden
nővérem, kit Jézus szentséges Szíve szeret, igyekezzék
ö:: tőle telhetőleg mindenkoron kielégíteni. felejtkezzék
meg önmagáról, s egyedül Jézus Szívének éljen. Majd
amikor ez iratot megtaláliák, s kitör az a nagy vallás
üldözés, mely, mint azt előre érzem, hasonló lesz a
mostani mulóhoz, - akkor nővéreim, ahelyett, hogy
fecsegnének róla, ahelyett, hogyavallásüldözőkmaga
viseletéről tárgyalnának, s ahelyett, hogy sopánkodna
nak, kettőztessék meg imáikat és áldozataikat; könyö
rögjenek Jézus Szívéhez a vallásüldözők megtéréseért,
az Anyaszentegyház győzelméért, és Krisztus helytar
tójának, - kit majd üldöznek, - lelki erősségeért ;
nagy türelemért és állhatosságáért minden keresztény
ember, pap és szerzetes számára, hogya legcsekélyebb
dologban se győzessenek le, és készek legyenek Jézus
nevének védelmében - ha szűkséges, - a halált is
elszenvedni. Használják fel okosan a megpróbáltatás
idejét, mely a kegyelem és áldás ideje is lesz, és tart
sák nagy megtiszteltetésnek. ha Jézus szentséges nevé-
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ért és ügyéért, üldözést szenvedhetnek : így lesznek ez
életben leghasonlóbbakká őhozzá, s az örök életben
így állhatnak legközelebb hozzá. Iparkodjanak e viszo
nyok között minden cselekedetükben, - még az ön
magukban kőzőmbősekben is, - nagy szeretetet és
gyöngédséget tanusítani. Ilyen módon kárpótlást fognak
nyújtani azért a megvetésért és szeretethiányért, mely
lyel az emberek nagyobb része Jézussal szemben visel
tetik.

Ne féljenek, ha elkövetkeznek a nehéz idők,
melyeket itt előre jelzek. Az Úr mindenható. Ha akarná,
egy pillanat alatt megszégyeníthetné minden ellenségét.
Ha nem teszi, egyrészt azért történik, mert az nem vál
nék javunkra j az ő szemei előtt mindig a mi lelki
javunk lebeg, még akkor is, ha nekünk éppen az ellen
kező látszanék helyesnek, - s másrészt azért, mert a
jó lelkek nyomorúsága és szenvedése lefegyverzi az
emberek bünei és erkölcstelenségei miatt haragvó isteni
igazságosságot, s elégtételt nyujt neki. Senki se csügged
jen el; bizzék mindenki Jézus Szívében és a Boldogsá
gos Szüzben, ők sohase hagyják el azokat, akik hűsé
ges szívvel menekülnek hozzájuk. - Minket is sok
megpróbáltatás, - üldözés ér. De, ha Istennel rendben
vagyunk, semmi a világon el nem rabolhatja lelkünk
békességét, és semmi mulandó el nem bátortalaníthat
bennünket. Minden bizalmunkat Jézus Szívébe helyez
zük, s bizonyosak lehetünk afelől, hogy ami ér, az ő
hozzájárulásával, ami nagyobb megengesztelődésünkre
történik. Értéktelen földi javak elvesztése miatt ne
aggódjanak nővéreim. Féljenek lelki javaik elvesztésétől;
csupán ezek menthetnek meg bennünket, s csupán eze
ket kell becsülnünk. Erősen bizzanak abban, hogy min
den megpróbáltatás elmulik. Ha úgy tünik is fel nekik,
hogy az Ur alszik - ő mindig őrködik, s amikor azt
mondja: Elég! - minden ellenség megszégyenül. A leg
hatalmasabb fegyver a győzelem kivívására: az erköl
csök megjavítása. az imádság, a közös áhitatgyakorlat.
A hívők jőjjenek össze s kitárt karokkal mondjanak
könyörgő és egyéb imádságokat. Egy másik igen hatha-
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tós fegyver lesz a közös rózsafüzér-imádkozás a
családokban.

Jézus Szíve áldja meg nővéreimet és vezesse min
den cselekedetüket! Hogya szentség magas fokára
emelkedjenek, ezért imádkozik minden nap

Huesca, 1836. július l-én.
Rafols Mária nővér,

Július 31-én. Miután áldoztam és hálaadásomat
elvégeztem, szokás szerint arról a sok bántalomról
elmélkedtem, mit az "Elhagyott Krisztusnak" el kellett
viselnie, s lelkem egész hevével felajánlottam édes
Jézusomnak, hogy elszenvedek mindent, amit akar, ha
szenvedéseim némi kárpótlást nyujtanak neki azokért
a szenvedéseiért, miket akkor okoztak neki, s miket
minden nap okoz neki a sok bűnös. Jézus Szíve ekkor
nagyon érthetően a következőket mondta, azért, hogy
följegyezzem :

"Leányom, az eljövendő időkben, - akkorig,
mire e képmásom tiszteletre lesz kitéve, - nagyon sok
sértést követnek el ellenem; súlyosan bántalmazzák
képeimet. valamint szeniséges Anyámét s a ezentekét.
De annyira szetetem az embereket, s annyira kivánom
üdvösségüket, hogy puszta irgalomból előhozom ezt a
képmásomat a földből, hogy ennek útján elégtételt
adhassanak nekem a sok bántalmazásért és stentség
törésért. Sok engesztelő cselekedetet óhajtok és kedve
sek lesznek előttem azok az engesztelő cselekedetek,
melyeket e képmásom előtt végeznek : nagy kegyelme
ket kötök hozzájuk azok számára, akik hittel, alázaital
és őszinte töredelemmel folyamodnak hozzám. Qrök
Atyám mindig nagy tetszését találja a töredelem benső
cselekedeteiben, melyehet önmagukért s a szegény
bűnösőkért végezneh."

Ugyanaz nap azt is értésemre adta édes Jézusom,
hogy az a szentségtőrö lopás 1809. szept, 14-én kora
reggel történt, és hogya dominikánus szerzetesek nem
közölték senkivel, nehogy még több lopás és szentség
törés történjék; azokban az időkben ugyanis sok templom-
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rablás történt. Sajnos történt, és még most is történik.
A dominikánusok nagyon fájlalták a feszület elvesztét ;
sokra becsülték és nagy tiszteletben tartották, minthogy
az, kitől ajándékba kapták, Isten buzgó szolgája volt, s
a prédikálók rendjét nagyrabecsülte.

Jézusom azt is kivánja, hogya vilafrancai temp
lom építése alkalmával egy kápolnát ennek a képmás
nak szenteljenek. Nagy keresztre erősítsék a szent tes
tet, s ezenkivül ne legyen más feszület az oltáron. De
úgy legyen elhelyezve, hogy a hívek jólláthassák, és
tisztelhessék. Az ereklyetartója olyan legyen, hogy kéz
zel ne lehessen hozzáférni; Jézus Szíve ugyanis azt a
gondolatot sugallja nekem, hogy a vallás üldözői meg
kísérlik majd újra elrabolni, mikor látják a nagy csodá
kat, melyek e képmás közvetítésével történnek. Ipar
kodni kell jól megerősíteni, s nagyon erős kristályűveg
gel óvni. Elő lehet majd venni az ereklyetartóból nagy
pénteken, szept. t4-én, nov. tS-én, s mindannyiszor,
valahányszor a barcelonai püspök úr azt a lelkek javára
alkalmasnak ítéli i pl. lelkigyakorlatok, zarándoklatok,
stb. alkalmával. Ha az ereklyét előveszik, tisztelete
történjék térdenállva, s a papság gondosan őrizze. Az
Oszlopos Szűz képe is, - a Saragossában lévőhöz
hasonlóan, - úgy legyen elhelyezve, hogy a hívek
tisztelhessék.

Mindenki imádkozzék s dolgozzék a maga köré
ben azon, hogy Jézus Szívének országa mielőbb eljöjjőri
Spanyolhonba ; olyan hamar, amint O azt óhajtja. Es
azután egyesült erővel dolgozzék ez ország minden
lakója, hogy Jézus Szíve minél előbb uralkodjék az
egész világon. Akik igazán szeretik Istent, ne eléged
jenek meg azzal, hogy ők maguk szeretik, hanem mun
kálkodjanak, hogy lehetőleg ne legyen egyetlen lélek se,
aki nem ismeri és nem szereti őt. Ilyen módon az
egész világ élvezi majd a megváltás gyümölcseit.

Leginkább azt óhajtja a Szent Szív, hogy szeretete
Szentségében imádják. Hogy ezt minden hívő megtehesse.
kívánatos lenne, ha az ünnepnapokon, sőt ennél gyak
rabban, egy-egy órára Szentségkitétel lenne a plébánia
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s zárdatemplomokban. A hívők néhány dicsőítő
himnuszt zengenének. ami lángra lobbantaná szívükben
az istenszeretetet, - s mielőtt visszatennék a Szentsé
get a tabernákulumba, áldást adnának vele a hívekre.
Ez az áitatosségí gyakorlat nagyon tetszenék Jézus Szí
vének, mert legnagyobb gyönyörüsége az emberek között
élni. Aztán meg az emberek könnyen elvesztegetnek
egy órai időt bármikor, - ha azonban arról van szó,
hogy Jézust látogassák meg az Oltáriszentségben, kinél
bajaikra orvosságot nyernének, legnagyobb részük meg
feledkezik róla s magára hagyja.

Egyedül Jézus Szíve tudja, milyerőfeszítésembe
került leírni mindazt, amit mondott, hogy teljesítsem
parancsát. Pedig kínszenvedésemnek nincs vége, mert
épen most mondja nekem, hogy mostanában, számíize
tésem idején jobban egyesülhetek vele és kevésbbé köt
nek a földi foglalkozások j azt kívánja tehát, hogy amikor
gyengélkedésem megengedi, (mert rendszerint beteg va
gyok,) írjak egy kis kézikönyvet az apácák, különösen
társaságom nővérei számára.

Mikor megkaptam Jézus Szívének újabb paran
csát, melynek teljesítése oly önmegtagadásomba kerül,
elhatároztam, hogy magamat teljesen kihagyom a számí
tásból, csupán értéktelen eszköznek tekintem, mellyel
azt csinál, amit akar. Nincs más óhajom, mint az ő isteni
szeretete, s hogy minden az ő nagyobb dicsőségére
szolgáljon.

Jézus Szíve teljes világossággal kinyilatkoztatta
azt az akaratát, hogy ezt az iratot mutassák meg a
Szentatyának, ha megtalálják.
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EGYÉB IRATOK.

Ez volt lehetőleg hű és pontos fordítása annak a
két rendkivüli jelentőségű iratnak, melyek keletkezését
több, mint 30 esztendős időköz választja el. De Rafols
Mária anyának más iratai is vannak. Még nagy mennyi
ség maradt utána, melyeket 1926 márciusa óta találtak
meg, - s bizonnyal vannak olyanok, melyek még föl
fedezetlenek. A többi, eddig ismert iratban Rafols anya
úgyszólván kizárólag leányainak lelki irányításával és
nevelésével foglalkozik, felebaráti működésükkel, képzé
sükkel, stb. valamint a Szent Anna-nővérek társasá
gának általános ügyeivel ; bőségesen adja jótanácsait,
felvilágosításait a jövőre nézve. Tehát ezek sokkal ke
vésbbé fontosak azoknak a nagy eseményeknek meg
jövendölése szempontjából. melyek felborítással fenyege
tik a világot. Ezért megelégszünk rövid fölemlítésükkeI.

1849. jún. 2·án kelt irat, melyet
1931. jan. 2·án talállak meg.

Az iratok egyike, melyet 1849. jún. 2-án kelt, s
80 évvel később találtak meg, a Kegyelmek Anyjáról
nevezett kórház levéltárában, különös figyelmet érdemel.
Ugyanis keletkezésének ideje s tartalma azt mutatja,
hogy utolsó írása Raíols anyának, s így lelki végrendelet
leányai számára.

Mint rendesen, itt is azzal a kijelentéssel kezdi,
hogy nem önakaratából ír és nagyellenérzéssel kell
megküzdenie, - de a Szent Szív indításának engednie
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kell: "Édes Jézusom parancsolja, hogy mam le lelki
életem apró részleteit, bármily áldozatba is kerül nekem
e parancs teljesítése; szeretném ugyanis teljesen kivonni
qtagamat a most élő s eljövendő emberek emlékezetéből.
Am Jézus Szíve parancsolja, - nekem minden ellen
érzésem dacára írnom kell." Ugyanerre a gondolatra
késöbb is visszatér.

Majd az akkori nehézségekre, s jövő megpróbál
tatásairól kapott kinyilatkoztatásokra térve, kijelenti, hogy
Jézus Szíve azt akarja, hogy hátrahagyja mind e föl
jegyzéseket, mert azok az eljövendő szorongattatások
ban leányaínak. erősítésére és irányítására szelgálnak.
A béke és jólét idejében épen úgy, mint az üldözések
és nehézségek idején őrizzék meg bátorságukat és soha
fJ..e vádoljanak. senkit. Legyenek meggyőződve arról, hogy
Üdvözítönk csupán azért enged meg ilyen csapásokat,
mert az végeredményben dicsőségére és a lelkek meg
szentelésére válik. Futólagosan említést tesz Rafols anya
a nagyszámú rendkivüli kegyelmekröl, rnelyet Jézus
Krisztustól kapott, továbbá jövendöléseiről azzal a ket
tős kinyílatkoztatással kapcsolatban, melyek a "Tisztaság
Krisztusáról", s az "Elhagyott Krisztusról" szólnak. ...
De előbb újra emlegeti, mily nehezére esik mind e cso
dás dolgokról írni.

A Szent Szív megint ösztönzi, hogy teljesítse meg
bizatását.

.Kiuánom, hogy leírd mindazi, amit mondok, és
nagy okossággal elrejtsd. Az eljövendő időkben minden
kitudódik és irataid közbejöttével sok lélek megmenekül. "

Végül véget értek Rafols anya kinszenvedései. Ez
irat utolsó részében kijelenti, hogy nem kell többé erőt
vennie magán, hogy az Udvőzítő parancsából följegyez
ze a rendkívüli kegyelmeket, melyeket kapott, s a jö
vendő titokzatos eseményeit: "Ime, elM! Erzem, hogy
édes Jézusom nem irat velem többet. Ö egyedül tudja,
milyen szörnyű áldozatokat kellett hoznom azzal, hogy
annyi mindent feljegyeztetett velem. Hiszen 4-5 éves
korom óta kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy
ismeretlenül, megvetve. szegényen éljek; a legnagyobb
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visszavonultságban egyedül Istennel érintkezni, - ez
volt mindig hő óhajom. Isteni Mesterem azonban úgy
szólván mindig hajlamaímmal ellenkező ösvényen veze
tett . . • Látható, hogy az Űdvözitő mindig olyasmit
parancsolt nekem, amit legkevésbbé kivántam csele
kedni: sohase szerettem érintkezni a világgal, - imi se
jobban, - s íme, áldozatot kellett hoznom egész élete
men keresztül. A legnagyobb szenvedést az okozta ne
kem, hogy ilyen intim jellegű dolgokat kellett leírnom.
Mégis megadással fogadtam e keresztet, és elhallgattat
ván értelmemet, nem kutattam, mik Jézus Szívének
szándékai azzal, hogy ennyit irat velem. - S azt hiszem,
hogy most ő maga vezeti a kezemet, mert ezt az egész
írást a jobb karommal szerkesztettem, mely pedig már
hónapok óta félig béna. Áldassék mindenben az Udvö
zítő! Szeretettel s ujjongással ölelerne keresztet, és mind
azokat, melyeket szent tetszése még rám küld, mert
meg vagyok győződve, hogy ha egy percig nem lenne
szenvednivalórn, azt hinném, hogy édes Jézusom bizony
nyal nem szeretne.

Nem szívesen hagyom hátra ez iratokat, melyek a
tökéletesség vonásait viselik, mert attól tartok, hogy ha
majd megtalálják nővéreim s más jámbor lelkek és ol
vassák, - nagyon sok jót gondolnak felőlem. Ha azok,
akik olvassák, némi hasznot merítenek belőlük, legye
nek hálásak ezért Jézus Szívének, - nekem nincs
részem benne. II Rafols anya azzal fejezi be e csodálatra
méltó sorokat, malyekben még egyszer megnyilvánul
lelkének rninden alázatossága, szeretete, gyöngédsége és
szentsége, hogy megható tanítást intéz kedves leányai
hoz, emlékeztetvén őket a tanítványaitól búcsúzó Jézus
legmegindítóbb szavaira. Majd hozzáteszi: "Hálát adok
édes Jézusomnak, ki e percben kijelenti hogy nem ad
többé parancsot az írásra, s búcsút mondok nővéreim
nek, még egyszer figyelmükbe ajánlván, hogy szeres
sék nagyon Jézus Szívét, és terjesszék Jézus Szívének
ájtatosságát minden erejükből, minden irányban. Ó, nő
véreim . . . kérlek mindnyájatokat, kűlönősen az elől
járó anyákat, hogy amikor ez írások előkerülnek, va-
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lósitsátok meg mindazt a jót, amit ajánlok, mert édes
Jézusom kinyilatkoztatott akarata az.

Nem tudom, nővéreim, hogy ez iratokban melye
ket annyira kedvem ellenére hagyok rátok, nem vál
toztattam-e meg valamelyest isteni Mesterem kifejezé
seit. Mert a közlések egyikét, - másikát annyi éve kap
tam, hogy nem volt könnyű betű szerint emlékeznem
rájuk; ám amit mondok, az egészében, lényegében bi
zonyos.

Adja Jézus Szíve, hogy ez írások, melyeket annyi
ellenérzéssel szerkesztettem, kezetekbe jussanak, s hogy
mindnyájan ,alkalmasak legyetek az O nagy terveinek
kivitelére. Aldását adja rátok, és szeret Jézus Szívé
ban az, ki utoljára figyelmeztet, hogy szeressétek egy
mást, mint ahogy - nagyon ritka kivétellel - eddig
is tettük. Ezt fogja kérni Jézus Szívétöl s a Szentsé
ges Szüztöl élte minden napján

1849. június 2-án.
Rafols Mária anya.



A. JOVENDOLÉSEK TELJESEDÉSE.

Ez az ismertetés nagyon hiányos volna, ha néhány
példán be nem mutatnók, hogy Rafols anya jövendölé
sei hogyan valósultak meg az előre jelzett időben. Igaz,
hogy vannak közöttük olyanok, melyek teljes megvaló
sulásáról a lefolyt idő rövidsége miatt még nem be
szélhetünk; ezek beigazolódása csak a közelebbi vagy
távolabbi jövőben várható. De már az alább követke
zők is megdönthetetlenül bizonyítják, mily nagy kegyel
meket s bámulatos sugallatokat nyert Isten szolgálója.

"A Tiszlaság Kriszlasáu-nak megtalálása.

Naya nővér 1926. szept. 4-én megtalálta Rafols
anya feszületét az En Rovira malomban. Erről szól az
1815. ápr. 19-én kelt s 1931. okt. 2-án megtalált irat.

E jövendölés legnagyobb .része már pontosan
teljesült; hogy a vége valóra válhassék, ahhoz még
esztendők kellenek. Olyan dolgok történnek, Rafols
anya szerint az En Rovira malomban, melyek az egész
keresztény világ bámulatát felkeltik.

"Az Elhagyott Krisztus" meglalálása.

A Szent Szív kinyilatkoztatta Rafols anyának,
hogy e megcsonkított s meggyalázott Krisztus-testet
vérrel borítva megtalálják 1929. nov. IS-én. Azt nem
akarta felfedni előtte, hogy hol van elásva. Ennek a
leírása szintén az 1815. ápr. 19-i kéziratban van meg.

Rafols anya szűlőháza, az En Rovira malom,
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1928-ban nagylelkű adományozás folytán egy darab
földdel együtt a Szent Anna-nővérek birtokába jutott.
A nővérek be akarták keríteni szerény birtokukat, s
kertet akartak ott alakítani. A kerítés helyének kijelö
lése némi egyenetlenkedésre adott alkalmat. A szom
széd major tulajdonosnője végre mérsékelte igényeit,
és átadott a nővéreknek saját területéből egy darabkát,
ami megváltoztatta a kerítés vonalát. E körülménynek
köszönhető, hogy az "Elhagyott Krisztus" napfényre
került.

Öt munkás dolgozott a kerítés építésénél. 1929.
nov. lS-én 10 és 11 óra között egy Arnau János nevű
kőműves kemény tárgyra akadt az árok ásása közben.
Látván, hogy az Krisztus teste, kiemelte, s ekkor észre
vette, hogy kezét friss, piros vér borítja. Azt hivén,
hogy megsebezte, odatörölte a nadragiához, - de nagy
meglepetéssel vette észre, hogy a keze nem vérzik,
azon nincs seb. Odaszólt hát mellette dolgozó társának;
"Nézd, véres lettem, amint a Krisztushoz hozzányúltam."
Most együtt vizsgálták meg a leletet, majd kutatták,
hogy nem valami állat véréről van-e szó, - de ered
ménytelenül. Odahivták a többi munkást is, - azok
se mondhattak egyebet, mint hogy a vér Krisztus testé
ből származik i és ez mélyen megdöbbentette őket.
Puig-Rafols Teréz asszony, akinek átadták a leletet,
szintén látta a vért, különösen a test bal lábán. Ö
aztán ott őrizte a kincset az alapítönö szülőházában.

Ez a csodálatos eset, - mit a munkások nyilvá
nosságra hoztak, - sok embert vont oda Vilafrancá
ból is, a környékről is. Némelyek puszta kiváncsiság
ból jöttek, másokat az áhitat hozott: szemlélni és imád
ni akarták Krisztust. Az asszony végre is jónak látta
értesíteni a nővéreket a történtekről, kik a Krisztus
testet a saragossai noviciátusba vitették. Ott van kiállít
va most is a hívek tiszteletére, - éjjel-nappal két
fehérfátylas ujoncnő őrzi, s rójja le neki szeretete és
imádsága adóját.

Ez a talált Krisztustest kicsiny s bronzból készült,
mely aranyozottnak látszik. Balkarját, - melyet a
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rablók letörtek, - pótolták i sérült és elgörbült jobb
karját megigazították és kis karikával kapcsolták az
ébenfa kereszthez, melyre a test erősítve van. Rafols
anya prófétai ihlettel kijelentette, hogy e kereszt előtt
nagy dolgok történnek.

Említésreméltó az is, hogy mikor az általános
főnöknő, Guerri Felieia anya 1932 februárjában Naya
nővérrel Rómában járt, alkalma volt XI. Piusnak is
megmutatni az Elhagyott Krisztust. A Szentatya sokáig
tartotta kezében, s a legnagyobb figyelemmel vizsgálta.
Miután meghatottan olvasta el "Isten szolgálójá"-nak
a feszületre vonatkozó feljegyzéseit, - ellátta azt
mindama búcsúkkal és kegyelmekkel, melyekkel apos
toli hatalmánál fogva elláthatta.

Épilkezések.

A jövendölésekben szó van az "Oszlopos Szüzröl"
nevezett templom, Szent József-kórház, iskolák, stb. épí
téséről az En Rovira malom körül.

E műveknek körülbelül 1931-1940 között kell
létrejönniök a barcelonai püspök közbejöttével.

A munka 1931-ben csakugyan megindult: ez év
május elsején áldotta meg az "Oszlopos Szűz" temp
lomának alapkövét a malom közvetlen közelében, az
általános főnöknő jelenlétében Irurita Mánuel barcelo
nai püspök, aki "Isten szolgálöiá't-nak buzgó tisztelője.
Közvetlen a szertartás után egy vilafrancai származású
hívő 150 ezer pezetát ajánlott fel az építkezések cél
jaira, s azóta állandóan kisebb-nagyobb összegű ado
mányok érkeznek. - Ezenkivül mindenki tudja, meny
nyire tiszteli Barcelona püspöke Rafols anyát, s milyen
melegen érdeklődött már jóval 1932. okt. 2-a előtt is
minden alkotása iránt. Semmi kétség nincs abban, hogy
ő az a Jézus Szíve által kijelölt személy, kire az En
Rovira malom körüli nagyszabású tervek kivitele - a
nehéz viszonyok közepette is - vár.

A spanyolországi vallásüldözés kezdetéül az 1931.
évet jelöli meg.
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A Spanyolországban 1931 áprilisától történt ese
mények teljesen igazolják az 1815 áprilisából származó
jövendölést. Életbeléptek a vallásellenes intézkedések:
a körmeneteknek s a hit egyéb külsö megnyilatkozá
sainak tilalma, - a keresztek eltávolítása az iskolákból
a semlegesség ürügye alatt, ami nem más, mint
egyelőre burkolt-atheizmus, - a vallástanítás eltiltása,
- játék- és tornaegyletek alapítása, sportünnepélyek,
stb. rendezése azért, hogy az ifjúságot távoltartsák a
templomoktól. 1931. május U-én kezdetüket vették a
vad fanatizmus kitörései: templomok és zárdák lerom
bolása, felgyujtása, - Krisztus, Szűz Mária és a szen
tek képeinek meggyalázása, papok és szerzetesek
üldözése, bántalmazása. Aztán megjött a rendelet, mely
szerint a kollégiumokban csak azok taníthatnak, akik
bizonyos akadémiai címeket szereznek. Ennek éle a ta
nító-rendek ellen irányul; a szabadkőmüves kormány
zat ugyanis gondoskodik arról, hogy ezek tagjai a cí
mekhez hozzá ne juthassanak. 1931-32-ben száműztek
több szerzetes-rendet, első sorban a jezsuitákat, s va
gyonukra az állam akarja rátenni a kezét. Hol lesz a
megállás? Ez a jövő titka. De meg kell jegyeznünk,
hogy Jézus Szíve megigérte Rafols anyának, hogy meg
oltalmazza szeretett Spanyolországát. melyet a Szent
Szűz is annyira kedvel, Isten továbbra is uralkodik ott,
s még a jezsuita rend is fönn marad ott a világ végéig.

Új noviciátus, - örökimádás a kápolnában.

Rafols anya haláloságyán (1853 augusztusában) az
alábbi igéretet kapta a Szent Szívtől. (Oliver Augustin
atya jegyezte fel a beteg kérésére, ki írni már képte
len volt, de gondoskodott arról, hogy e feljegyzés is
- a többiekhez hasonlóan - elrejtessék.)
. "Szép nooiciátust ajándéhozok majd leányaidnak.

Ugy intézkedem, hogy az akkori általános főnöknő su
gallatot kapjon, mely szerint ott Szeretetem Szeniségé
nek imádása megkezdődjék azon esztendő augusztusá
nak 30. napján, amely esztendőben ez irást megtalálják.
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A saragossai noviciátus létesitését tervbe vették
az alapító anya elhunytát követő esztendőkben. Kemény
megpróbáltatások és hallatlan nehézségeken keresztül
is bátran kitartottak mellette. Az eredmény fényes volt j

a noviciátus építéséhez emberi munkánál többel járul
tak hozzá: a hit és imádság. Falai - a főnöknő anya
ismételt kijelentése szerint, - csodákból épültek. Mi
kor 1930-ban elkészült, az általános főnöknő, Guerri
Felicia, nem akarta másként megtartani fölszentelését,
csak úgy, hogy az Oltáriszentség attól kezdve napon
kint, - sőt csütörtökön éjjel is, - imádásra legyen
kitéve. Augusztus havában tehát a saragossai érsekhez
fordult kéreImével, ki azt ajánlotta, hogy forduljon a
Szentszékhez az engedélyért. s egyúttal megállapitotta
azt is, hogy a noviciátus ünnepélyes fölszentelése s az
Oltáriszentség kitétele aug. 30-án legyen. Meglepő do
log volt, hogy a rendelkezésre álló rövid pár nap alatt
megjött a Szentszék válasza, így s minden a tervek sze
rint történhetett. - Ugyanaznap, - tehát aug. 30-án
este, - Naya nővér megtalálta Olíver atya érdekes fel
jegyzését azokról az igéretekről, melyeket Jézus Szíve
Rafols anyának tett. A megilletődés nagy volt; s akik
tudomást vettek a föifedezésről, nem győzték csodálni
a bámulatos körülményeket, melyek lehetővé tették,
hogy az isteni igéret pontról pontra teljesedjék.

Az alapitóanya irataiban más kinyilatkoztatások
és jóslások is találhatók elszórva. De ezek nem olyan
világosak és határozottak, mint az említettek, s teljese
désük igazolása nem olyan könnyü. Vannak olyanok
is, melyek ellenőrzése lehetetlen, mert teljesedésük csak
valamely távoli időpontban várható. Elégedjünk meg
tehát még azoknak a kinyilatkoztatásoknak ismertetésé
vel, melyek a Szent Anna-nővérek társulatára vonat
koznak. Ezek betekintést engednek e bámulatraméltó
társaság fejlődésébe, mely oly kedves Jézus Szívének s
oly népszerü most egész Spanyolországban.
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A társaságára vonalkozó jóslások.

Jézus Szíve tudtára adta az alapítónőnek, hogy
nem látja meg társaságának igazi virágzását j az hosszú
évekig csak senyved, kevésre becsülik s félreismerik.
De, ha a nővérek megfogadják a tanácsokat, melyeket
közvetítöle útján ad nekik, eljön az idő, amikor a tár
saság elterjed a világon, olyan előljáró csodálatos veze
tése alatt, ki az irgalmas-nővérnek tökéletes míntaképe.

Valóban, Rafols anya életében a társaság a Kegyel
mek Anyjáról nevezett kórházhoz kötve egyik válságot
a másik után élte át. Az 1808-1809-i szörnyű ostro
mok idején a nővérek legnagyobb része a túlerőltetések,
nélkülözések, betegségek áldozata lett. Aztán a kórház
vezetőségével kellett küzdeniök, mely megakadályozta,
hogy máshol is letelepedjenek ; csupán Huescában volt
még egy házuk, s alig voltak tizenketten. Néhány eszten
dei viszonylagos nyugalom után 1834 körül kitört a
vallásüldözés : a nővéreket bántalmazták, íenyegették,
Rafols anyát elfogták, bebörtönözték, majd száműzték
Huescába. Távolléte kemény megpróbáltatás volt a társa
ság számára, s visszatértét áldották a szegény nővérek.
(1841.) De a betegségek, szenvedések annyira meg
viselték, hogy életét csak imádsággal, elmélkedéssel tölt
hette; testileg már csak vonszolta magát 1853 augusztu
sában bekövetkezett haláláig.

Két év mulva kolera s egyéb járvány lépett fel
Aragoniában. A Szent Anna-nővérek ekkor alkalmat
nyertek arra, hogy a Saragossat környező falvakban
is gyakorolják felebaráti szeretetüket. A polgári ható
ság belátta, hogy nem kell megakadályozni a társaság
terjeszkedését, s engedélyt adott új házak alapítására.
(1857.) Ezidőben jól gyökeret vert ugyan a társaság
Aragóniában, de mindig kisszámú tagja s nagyon kevés
háza volt.

Igazi virágzását Bescós Paula anya hosszú veze
tése alatt (1894-1929) érte el, akit többször egymás
után választottak meg előljáróvá, s aki 1929-ben több
mint 80 éves korában halt meg. Kiváló képességű s
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rendkívüli erényekkel biró nó volt, aki, mint vezetö
tudott határozott lenni s nemet mondani, - és tudta
e tulajdonságait hősies szeretettel, alázatossággal, áhi
tattal és a Szent Szív iránt való határtalan szeretettel
összekapcsolni. Bizonnyal ő volt az a mintakép a nő
vérek számára, kit a~ Üdvözítő megígért a tiszteletre
méltó alapítónőnek. Ügyes vezetése alatt a társaság el
terjedt egész Spanyolországban, sőt Amerikában is le
telepedett.

Ma a Szent Anna-nővérek társaságának 130 háza
és 2500 tagja van. A vezetésükre bízott kórházakban,
menhelyekben kb. 12.000 beteget ápolnak, - ezenkivül
több mint 15.000 leánykát nevelnek, s Maracaibo-ban
(Venezuelában) körülbelül ezer leprás beteget gondoz
nak.

A társaság e gyönyörü virágzása megérdemelt
jutalom a tagok annyi önmegtagadásáért, odaadásáért,
-;- s élő megvalósulása az igéreteknek, melyeket az
Üdvözítő a szent alapítónőnek tett. E virágzás bizonnyal
nem a legkevésbbé feltűnő csoda azok között, melye
ket Rafols anya "édes Jézusa" kegyeskedik véghezvinni,
hogy megjutalmazza alázatos, nagyon alázatos, szolgá
lóját. -

. . . Debellavit superbos et exaltavit humiles.
Megalázta a kevélyeket és fölmagasztalta az alázato
sakat.
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