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ELŐSZÓ.
Az ember szívát alig hatja meg johban "ala

mely ájtatosság, mint az, amelyet II t iszt ítő
helyen szerwedő lelkekért végezünk.

Erre az áitatossázra az egyház is buzdít
bennünket. Ime, november havában miud
azok.. akik nyilvánosan vagy magányosan
II tisztítóhelyen szemredő lelkek vígaszta
lására naponként áitatoskodnak, következő
búcsúkban réazesülnek:

1. Hét évi és hétszer negyvennapi búcsúban
november havának minden napján. - 2. Teljes
búcsúban e hónap valamelyik, tetszés szerint
választott napján. ha azon meggyónnak, áldoz
nak, valamely templomot va~y kápolnát meg-

. látogatnak és ott a szentatva szándékára imád
koznak. (XIII. Leó. ]888. jun. 17.)

Szeretettel kérem míndazokat, akik e köny
vecskéből. melyet a leg-jelesebb szerzők nyo
mán állítottam össze, akár 11 maguk, akár a
mások ja"ára lelki hasznot merítettek.
Ioalaliannk engem is, különösen halálom után,
imú ikha.

A Szerző,



I. UÉSZ.
Elmélkedések II t.isztitt')heh'r()I

a hú míuden nal),júra.·

ELSö NAP.
Mindenszentek ünnepe és halottak napja.

Hi szern n szent-ek egyességél.

Édes Űdvözítőnk, mielőtt elhagyta volna fl

Iölrlet. megalapította anyaszentegyh ázát, hog~'
últala míndeu ember üdvözüljön. Azért. aki
iidvüzfiln! akar, kell, hogy tagja legyen II

Krisztns egyhá7.ának, melybe a keresztség ál
tal lépüuk he. És bel épvén oda , nemcsak k ülső

Jpg l'IO'psüliink az egyház test ével, hanem hel
sőleg is annak lelkével ; SZÓVD l tagjai leszfiu k
urinak az élő testnek, melvnekfuje Krisztus; 
(.S tagjai maradunk m índaddig, míg II kereszt
sí-s\wn nyert kegvr-lmet valamelv halálos bűn
!ÍJjal l-I nem veszi tjük! f~s így ez DZ eg Yl's iil r s
nemcsuk a fiildi életr e Rzúl , 11I1Ill'm kiterjl'l1 az
a túlvilági életre i's; hiSZI-U II bIM nr-m t{'pi

1*



Bzét az egyeRiilp~'l eme kötelékét. hanem még'
szerosabbá teszt azt, mert természetfeletti mó
111m is ö,,·szefiíz heuutinket Krisztussal! Azért
az egyhúznak a túlvilágou is vauuak ía gja.i,
még pedig kétféle tagjai. Oly auok, a kik ti ke
gyelem állapotában haltak meg és mint tilSzta
lelkek már bírják az örök boldogságut. EZl'k :1
dicsőült szantek II mennvor-szágbnn. És olya
nok, akik szintén a kegvelem állapotában hal
tak ugyan meg. de még nem egészen tiszták,
még meg kell tisztulntok minden legkisebb sa
laktól. mivel a mennyországba senuni tisztá
talan be nem mehet. E:7Alk 11 tisztítóhelyen szen
vedő lelkek.

Ime, így oszlanak meg az pgyház tagjaii arra
a három osztályra, melyet küzdő, szenvedő és
diadalmaskodó egyháznak nevezünk, de ainelv
három egyház mégis csak Pgy egyházat képez,
még pedig a jelen és jövő életben fennálló ama
szeros összefüggésnél és szövetségnél fogva,
melyet szentek egvességének nevezünk és melv
abban nyilvánul. hogy egyiknek lelki javaiban
:', többi is részesül.

Oh, mllv boldogok vagy .mk tehát mi, akik n
Krtsztus egyházához tartozunk; akí'k az Ő mér
hetetlen szellemi országának három osztályával
RZOl'OS egyességben vagvuuk! Mily megható
csak elgondolni is, hogy 'a küzdő világ, mí dőn
segHőkezét a szenvorlő világ fr-lé nvújtia, mint
knnnszkodlk turvannkkor H dindnlmn skudó v i-
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lúg kezébe! S mint csdrgedeznek ekképen
egy ílkről a másikra az ima, az elégtétel, a sc
g"élynYlljtás, szóval a hit, remény és szeretet
erénveinek üdítő forrásaí! Innen van aztán,
hogyaszentok egyességében senki sinc-s ma
gára hagyatva; mert ott a lelkek nemcsak a
mag-uk, de a többiek erejét. és érdemeit is úgy
egyesítik, mínt ahogy a máanes szorosan ősz

szetartja egy vasköteg valamennyi ércdarab
jút ! Azért a szentek egyességében senki sem
szegény, senki sem ulucsonvsorsú, ha II világ
szemében még olyan volna is! NCHI! OU egy' .
forma míudenki : inert ott egyformán minden
kié a Krisztus és a szentek erdemetnek minden
ki nese, nunden gw-,ulagsága! Ott egyformán
mindenkinek olyan a nemessége, mínt a Krisz-
í ns nemessége, akivel, mint Krisztus egyházá
nak élő tagjai, egy testet képeznek.

És innen van az Is, hogy mikor ünnepet iiliink
minden szelltek tiszteletére, ugyanukkor nem
feledkezünk meg a halottakról sem ; s hogy a
halottak napja mintegy termászotes folytatása
a Mindeuszentnek ünnepének! Sajnos, mások
nem így gondolkoznak; nekik a halottak or
szága a feledés hazája, S ha talán néha mégis
megemlékeznek róluk, ez a megemlékezés oly
gyönge, oly gyümölcstelen s oly rövid. hogy
lllig több, mint maga a feledés! Nem így az
egyház! Öh, ez II jóságos anya nemcsuk mi'nden
nap megemlékezik az oltárnál azokról, akik
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vele cgyesség'ben haltak meg, hanem külöu em
léknapot is rendelt ama gyermekei javúra, akik
még a tisztítóhelyen szenvednek. Éö ezen az
emléknapon anyai szerétetének egész bensősé

gével kér és felszólít míndnyájunkat, segítsünk
..zon testvéreinken, akik megelőzvén bennünket
a halálban, ott szenvednek a tisztítóhelyen! S
a halottak is, óh, mily epedve várják ezt a na
pot, melyen remélik, hogy közbenjárásurukkal
végre kli8~.badít.juk őket szenvedésük helyé
ről! Ah, ha csak egyszer is láthatnők. mint
szállnak fel Istenhez megdicsőülve a tisztitő
hely mélyéből kiszabadult lelkek; ha láthatnők

fénylől sugárzó arcuk angyali szépségét, bizo
nyá ra mindent megtennénk- arra, hogy meg
mentésükben nekünk is boldogító részünk 1<'
Iryen!

Azért én II ezentek közvetítésével ezennel fel
ajánlom a jó Istennek mrndazt, ami a mai na
pon a szenvedő lelkek javára az egész világon
\,pgbemegy. Sőt én nemcsak ma, hanem az
egész hónapon át az ő sorsukról akarok elmél
kedni, rájuk gondolni, velük foglalkozni, értük
imádkozni, irgalmasságot gyakorolni, - szó
val meg akarok tenni mindent, amivel öket
szenvedéseikben megvtgasztalhatom, fájdal
maikban megenvhíthetem, - őket fl tisztító
helvről ktszabadíthatom! Éö evvel a gondolattal
fogok kimenni II temetőbe is, hogy sírjaikat fl'l
keressem, őket meglátogassam! Oh, mily szép
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szokás is ez a keresztényeknél és mcnnvlro meg
felel a szentek egyességéről szóló magasztos hi
tünknek! De még ennél is többet teszek! Igen;
még ma megLisztítom lelkemet a bűnbánat
szentaégében, hogy holnap, az értük bemutatott
szentruisén felajánlhassam az én szent áldozáso
Illat is! Merf jól tudom, hogy csak úgy lesz fo
gunatos egész havi! ájtatosságnm, ha tiszta
szivvel járulok az Isten elé. Oh, segítsetek Illeg
ebben Istennek minden szentjei ! Könyörögje
tek értünk és a tisztítóhelyen szenvedő lel
kekért!

Ima. Kérünk Uram, engedd kegyelmesen,
hogy mi, akik szenteid érdemeit diesérjük és
magasztaljuk, pártfogásukat és hathatós segít
liég-üket szüntelcnül ereshessült. Uh. adj bélcos
ség'et nekünk; egyházadtól pedig távolitsd el el
lenségeinek minden gonoszsúgúi:. És vezéreld
lépteinket az üdvösség útjára; jutalmazd meg
;lÍtevőinket örök javaiddal, a megholt híveknek
I)('dig adj csendes nvuuodaln-nt. Amen!

Miatvánk ... és Űdvözlégy Mária ...
Adj Uram, örök nyugodalmat a meahalt hi

vekuek! És HZ örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békében. Amen!

Sz. Odiló élettörténetében írja Damiáni"z.
Péter, hogy egy aquitániai zarándok Paleszti
nából való visszatértében azt kérdezte egy vele
találkozó remetétől. hogy ismeri-e a Cluny-apát
ságot és annak apátját, OdiIón A remete igen
Hllpg felelt a zarándok kérdésére, de viszont ki
váncsi volt tudni, hog~' míért kérdezé ezt tőle'
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Mire a zarándok így szólt: Isten többször! kije
lentéséből tudom, hogy Odiló ilmúi val és jócse
lekedeteível, - amit rendtársainak is buzgón"
ajánlott, - sok szenverlő lelket szabadított már
ld a üsztítóhelvröl. Kérlek, mondd el ezt a
Cluny-apátságban és buzdítsd az ott lakó szer
zeteseket. hogy a szenvcdő lelkek javára foly
tassák ezután is a szeretet enie jócsclekedetét!
S mikor ez Odilónak értésére jutott, annyira
fellángolt szívében a szenvedő lelkek h'án t ér
zett részvét, hogy folytou arról gondolkodot t.
iulképpen tehetne értük valami oh-ast, amivel
állandólag segíthetne rujtuk] Elrendelte tehát.
hogy ezután az apátsághoz tartozó valamennyi
kolostorban szenteljék a Mindenszentek ünne
pére következő napot a meghalt hívek ernlé
kéro s azt ima, alamizsna, különősen pedig a
szeutnríseáldozat felajánlásával üljék meg.
Odiló eme rendelkezését később az egyház is
helybonhagyta és azt az egész keresatény vilá
gon kiterjesztette!

MASODIK NAP.
Van tisztítóhely. - (Ezt tanítja az egYház,)

Hi\ZCDl, hogy "an tisztttóhely.
Trienti zsin, 25. ülés. "

A kath. egyház azt tanítja, hogy van tiszt itó
hely s hogy a tisztítóhelyen szenvedő lel
keken a hívek közbenjárása által, különösen
pedig a szentruiseáldozat bemutatásával segí-
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ten i lehet. S mert ezt az az egyház tnuítju,
mely az igazság oszlopa éti erőssége, azért mi
keresztény katholikusok hisszük és valljuk,
hogy van tlsztítöhelv!

Nir,~s is másképen! Mert az Isten végtelenűl

szent és igazságos, aki előtt nem állhat meg a
lr-gk isebh vétek sem! Hiszen maga mondja,
hogy az ítélet napján miuden hivalkodó be
szédről is számot fognak adui: az eiuberek.
(Mát~ 12., 36.) S innen va-i, hogy alélek, habár
a kegyelem állapotában költözött is el a földi
életből. előbb meg fog vízsgáltatnl, ha egészen
í isztu-o, ha nem terheli-e bár legkisebb hiba
s az ezután járó vezeklés. vagy nem terheli-e
már megbocsú tott bűneiuek hátralevő bünte
tése; mer t külöuben a~ igur..ságos Lsten úgy
1N'Z vele, annint az uraunvul és ozüsttel tesznek,
hogy tncgt iszf.itlsák a salaktól, __ tűzbe veti, 
s csak nilkor már iucgtisstult, ukkor bocsájtja
boldogító színe elé!

Am, amilyen végtelenü I szent és igazságos az
Isten, épp olyan végtelenűl jó és irgalmas is
egyszersmind. S ha szentségénél fogva kéuy
telen ignzság'ot gyakorolni a lelkeken. irgul
mát sem vonja Illeg tőlük! És nrllyen csodála
tos! Irgalmának gvukorlását reánk bízza. mi
kor kezünkbe teite le annak eszközét! Öh, mily
isteni' gondolat! Az isteni irgalom és kegye
lem mily határtalan jÓlo'ága ez! Hát lehet-e
olyan keresztény, aki ne tenne eleget az irgal-
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inas Isten ezen intézkedésének! És vall-c olyan,
aki nu igyekeznék buzgó szivvel Ielhasználnl
azokat az eszközöket, amelyeket azért bocsátott
lsten az ember rendelkezésére, hogy vele II

szenvedő lelkek helyett eleget tegyen az ő igaz
ságának, lefizesse hátiralevő adósságukat, ki
szabadítsa őket a tisztítóhely fogságából!

A szentírásban olvassuk, hogy a zsidó nép azt
követelte Arontól, készítsen nekik bálvány
szebrot. S midőn Aron e célra legdrágább kin
csük feláldozását kivánta. tőlük, ők a legkész
ségesebben eleget tettek kivánságának! A fér
ílak csakhamar előhozták és felajánlották
uranv- és ezüsttárgyaikat; az asszonyok és
leányok nyakékeiket, fülbevalóikat, gyíirűiket,
karpereceiket és minden egyéb drágaságaikat!
I~s miért t Egy undok bálványért! És mi
'nem tudnánk áldozatot hozni azokért a sze
gény lelkekért, akik Istennel és velünk oly szo
ros összeköttetésben vannakt Akik irántunk
it t a földön oly őszinte szeretettel voltak, vc
lünk oly sok jót tettek, bennünket goudoztuk
ápoltak' Mi nem tudnánk áldozatot hozni
azért, hogy lelküket kimeutsűk a tisztítóhel y
ről. hol távol az Istentől kimondhatatlan kino
kat szenvednek; s hogy odajuttassuk öket az
Isten trónja elé, ahová úgy kívánkoznak'l Pe
dig még nem is legdrágább kincsiluket kell fel
áldozni értük, hanem csak azt, ami nekünk iga
zán kevésbe kerül, amilyen az ima, a böjt. az
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alu III iZfow,a, 11 szentmiseáldozut, szóval az i r
1!:1I lmasság ruínduzou lelki és testi cselekedete,
melveí, a kegyelem állapotában, jószándékkal
\"Í ttiink végbe, s mely az Isten előtt igen nag~

értékkel bír! És ilyen könnyű áldozatot sem
tudnának meghozni egy nemes és szent cél ér
dekében, mely annyi vigasztaló és boldogitó
öntudatot ad a léleknek1

öh, dehogy nem! Én legalábh még ma felte
szem magamban, hogya tisztítóhelyen szen
vedő lelkekért mindent ruegteszck, ami csak
tőlem telik! Sőt ezennel felajánlom értük II sze'
retet hősies fokban való gyakorlását is!
Vagyis relajánlom értük, mig csak élek, vala
iuonnvt cselekedetemnek elégtételi részét
és relajánlom értük az értem végzendő [óese
lekedeteknek is az elégtételi részét! Hadd le
lo'cn mind az övék! ... És mikor ezt teszem.
evvel nem akadályozok meg senkit abban, hogy
jámbor gyakorlatait szokása szerint elvégezze;
nem akadályozom meg az áldozó papot, hogy
a szontmisét mások szándékára bemutassa, sem
senkit. hogy önmagáért, szüleíért imádkozzék;
Illert nunden cselekedetnek csak az elégtételi
részét ajánlottam fel. Az érdem, az ima gyü
mölese úgyis megmarad nekünk, mert azt má
sokra átruházni nem is lehet! Különben sem
veszt 1'1 az semmit, aki Istenért és azokért hoz
áldozatot, akiket ö legbensőbben szeret!

(A szerétetnek hőslelkű munkáját XIII. Be-
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neclek VI. és IX. Pius pápák nagyon ujáulják
és következő kegyelmekkel láttftk el:

1. Az áldozó papok, akik azt felajánlják, az
év unuden napján személyes oltárkiváltsággul
bírnak.

2. A hívek pedig tetszés szei-iuti napon. föl
téve, hogy megáldoznak, valamely templomot
vagy nyilvános kápolnát meglátogatnak s ott
il. szeutatya szándékára imádkoznak, teljes
búcsút nyernek, melyet azonban csak a szen
vedő lelkek javára fordíthatnak.

3. Hasonlóképen teljes búcsút nyernek mín
Jen hétfőn, ha a szenvedő lelkek javára szeut
misét hallgatnak, valamely templomot meglá
togainak és a szeritatya szándékára imádkoz
nak. IX. Pius pápa még azt is kijelentette
hogy ilyen érvénnyel bír a vasárnapi szcntnrlse
is, ha hétfőn nem lehetiink jelen II szcntmisén.
(]854 nov. 18.)

4. Mindazou búcsúkat, rnelvek eddig engedé
lyezve lettek, vagy ezután fognak engedélyez
tetni., cl szenvedő lelkek javára fordíthatják
habár nem is erre a célra lettek engedélyezve.
(IX. Pius 1852 szept. 30.) ,
Megjegyzendő még, hogy ez II felajánlott hős

cselekmény bűn terhe alatt nem kötelez; s hogy
a~ ezzel egybekapcsolt búcsúkban részesüljünk,
nem szükséaes vazt szóval ki Iei ezn ii nk, elég,
ha csak bensőleg ajánlottuk Iel.)
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lma
n szerctet höslclkű cselekménvének rr)'ajúnlús:lrn.

Meunyei Atvúan! Jézus és Mária érdemeivel
egyetem ben felajánlolll neked a tiszf ítóhelveu
szeuvedő lelkek javára életem niluden elégtételi
cselekménvét és felajánlom mindaiua cselekrné
nyeket. melveket halálom után értem fel fog
nak ajánlani. És leteszem mindezeket a boldog
ságos és szeplőtelen Szűz Mária legtisztá bb ke
zeibe, hogy fordítsa ama lelkek javára. akiket
bölcsesége és anyai szeretete legelőször óhajt a
tisztítóhelyről kiszabadítani. Fogadd, Istenem,
kegyesen e felajánlásomat és engedd, hogy ál
la~a nayonta .iiregbedjelp k~g'ye!.m~dben. AlllP~!

,l Ml Atyank... PS Udvozlegy... AOJ
Uram, stb.

Sz. Malakiás élettörténetében azt írja sz, Ber
nát, hogy abban a ,kolostorban, amelyben ö is
élt, egyszer arra szólí tották fel a szerzeteseket,
mnndja meg kiki, hol és mikor kivánna meg
halni! A válaszok, természetesen nagyon kü
lönbözők voltak. Malakiás először nem akart
válaszolni a kérdésre. do inikor nagyon sürget
ték, így ssólt: ..Tehát. ha nem itt halok meg,
akkor legszívesebben Clairvauxhan és nov. 2-án
kivánnék meghaln í," Ugy is lett! Mikor ugyanis
Ödön pápához utazott, egészen véleltlel1Jiil és
terve pllenére október közepén Claírvauxba ér
kc?ci t, hol l8-án megbetegedett. A rendtársak
szlntn vetekedve ápolták. de ő így szólt hozzá
juk: ..Irántatok való szei-etetből mindent meg
teszek. amit javamra [ónnk láttok. Ám nhhnn



· hiába fáradtok, hogy engern életben tartsatok."
S dacára annak, hog-y ápolói teljesen reméltek
felépülésében, mert nem volt semmi okuk az
aggodalomra, () csak így folytatta: "l~z évben
Malakiásnak meg kell ha ln ia. Ime, már köze
ledik is a nap, melvet, -mint tudjátok, halálom
napjául válaszf.ottam. S ebben nagy vigaszta
lúsomra szolgál az, hogy azon a napon az éHík
sokat szoktak terini a halottakért!" Ma.irl része
stílvén a haldoklók szentségében s magát túr
salt imáiba ajánlván, éjfél után meg-haIt, 114S
n0\'. 2-ún, életének 54. évében!

HARMADIK NAP.
Van tiSztítóhelY. - (Igazolja a Szentírás.)

Szenl és üdvösséges gondola I
a haloft rkért imádkozni. hogy
hűueiklől Ieloldoztassnnnk.
Makkah, II. k. 12, 46.

A makkabeusok háborúi alkalmával tör
j{'IlL llOg'Y több katona elidegenitett egyes tár
gya kat a bálványoknak szentelt áldozatt ado
múuyokból. pedig n törvény szlgorúan megtil
totta azt a zsidóknak. Mikor ezek a katonák n
harctéren mind elestek és ruháikban megtalál
ták az elidagenített tárgvakat, ime azonmal tud
ták. hogy uri volt oka haláluknak!

Az elNwttek mi ndenesetre vétkeztek ; azznl
nzonhan mégis Iehetett őket mentr-nl, hogv ta
lúu nem ismerték 11 íörvéuvt, vagy megbúutúk



vétküket. tehát jámborul halt.ak meg. Azért
.Judás, a makkabeusok vezére, ki nagy tiszte
letben tartotta atyái vallását, gyiljtést ren
dezett és tizenkétezer gira ezüstöt küldött .Jeru
zsálembe oly célból, hogy ott a meghaltak bű

neiért. áldozatot muta.ssarnak he, jól és iste
nesen gondolkodván ug'yánis a feltáma~ásról!
Látható ebből, hogy a zsidóknál szokásban
volt imádkozni és áldozatot bemutatni a halot
ta kért és pedig azért, mert hitték. hogy ezze)
segíthetnek rajtuk! És ime, a szentírás nem
itéli el ezt a hitüket, sőt mintegy rányomja
arra az 'igazság pecsétjét, amikor hozzá .teszr:
••A7..ért szent és iidvös gondolat a halotta kért
i mádkozni, hogy bűneiktől feloldoztassanak!"
I<~s ebből ismét következík. hogy igenis, van
nak a halottak közt olyanok. akik még bűnök

kel vannak terhelve, de ezen hűneiktől ima ál
tal, áldozat által még megszabadíthatók! Ezek
közé, természetesen, nem számíthatók azok a
boldogok, akik mentek lévén minden bűntől.
már a' mennyországbau vannak; de nem szá
ruithatók azok az elkárhozottak sem. akik bű

neik míatt menthetetlenii.l a pokolba vettettek!
Szükségképen kell tehát lenni még egy harma
dik helynek is, ahol lehetséges a kisebb bűnök

től való megtlsztnlás! És ime, ez II ttsstítóholvt
A szentírásban nincs egyetlen egy szó sem,

a 1111'1 y- olleukeznék eZ7..e1 II hittel! Pedig hizo
nvos, hogy Krtsstus és az apostolok lamerték
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e hitet, s ha az minden alapot nélkülöző
merő babona lett volna csak, akkor ők, akik
oly sok tévely t és HZ ('gyes vallásfelekezetek
oly sok hu mis hugyomáuvú.í megcúfol túk, bi
zonyára II téves hit ellen is felléptek volna!
Igen! Ök azt nem hagyták volna szó nélkiil
már csak azért sem. nehogy hallgatásukkal
mintegy jóváhagyjanak egy tévelyt, egy babo
nát! N em ! Nekik ez esetben teljes erőve] kel
lett volna fellépniök és pedig annál inkább.
mert előre láthatták, hogy ez a szokás és hit át.
fog memná a kereszténységbe i-s, ami aztán
megmételyezi az egyházat! Am, ők ezt nem
tették; ezt a hitet soha el nem itélték s efelett
való nemtetszésiiknek l<egkisebb jplét sem ad
ták! Sőt ellenkezőleg:

Krisztus és az apostolok több olyan nyilat
kozatot tettek. amelyek egyenesen a tisztHó
helyre vonatkoznak. II melyeket már a legré
gibb szeutatyák és a legnagyobb keresztény tu
dósok is így értelmeztek! Irne, egy alkalom
mal igy szólt Krisztus: "Egyp,zkedjél n'wghH
mar ellenkezőrldel. míg az úton vagy vclo,
netalán ellenkeződ átadjon téged a szolzának
i-s tömlöcbe vettessél. Bizony mondom neked,
ki nem jössz onnan. míg le nem fizeted 117.

utolsó fillért" És mit akart evvel mondanl IlZ

Fr .Iézus Krlsztus l Nemde azt, hogy okosabb
dolog még . az élethen kiegyezni, rendbe
hozni tnrtozásorlat, llf'IIO/..'"Y 111. i-let után 1l11111lk
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az igazságos bírónak essél kezébe, aki oda fog
vetni téged -a börtönbe, ahonnan ki nem sza
badulsz addig, míg csak az utolsó ílllért is le
nem fizetted! Ha pedig ez nem így volna, ak
kor mí célja volt Krtsztusnak Ilyval a hason
lattal. ahol az az adós, az ri bűnös, aki az élet
utána abból a börtönből, ahol adósságaiért meg
szeuvedett, - ahol bűneiért meg'vezekelt,·
végre kiszabadul! A szentírás eme szavaihól
'I'ertullian, Origenes, sz. Cyprlán, Sil. .Ieroiuos,
sz. A III brus. sz. Hilár .. , mind a üsztítőholv

ről szóló tant olvassák ki! Egy másik -alkalom
mal pedig ezeket mondta· Krisztus: "Ki a
Szeritlélek ellen szól, nem bocsáttatik meg neki
sem e világon, sem a jövendőn." (Máté, 12. 32.)
Vagyis a szentírás eme szavai szerínt vallnak
olyan bűnök, amelyek letöriilhetők a jövö
életben, a tisztítóhelyen! S éppen· ezért sz.
A~oston. vagy sz. Gergely. sz. Izidor, sz. Ber
IIát. tisztelendő sz. Béla és mások Krisztus eme
szavait szintén a tisztítóhelyre vonatkoztatják!

Szent Pál apostol pedig ezeket írja a korint
husiakhoz intézett első levelében: "Más alapot
senki sem vethet azonkívül, mely vettetett.
mely a Krisztus Jézus. Ha pedig valaki ez
alapon épít, aranyat, ezüstöt. drága köveket.
fát, szénát, pozdorját, kinek-kinek munkáia
nyilvánrvalő lesz; mert az Ur napja kimutatja
azt, mivel tűz által fog kijelentetni; és minő
kinek-kinek munká.in, a tííz próbálja meg.
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Akinek munkáia, malvet arra épített, megma
rad, jutalmát veszi. Akinek munkáia megég.
kárt vall; ő maga ugyan még üdvözül, de úgy,
mint tiíz által." (I. Korint. 3., 11.) Az apostol
itt arról a tűzről beszél, mely az élet után fog
bekövetkezni, mely nemcsak vizsgál, de emészt
is, mely nemcsak megvilágítja a tetteket, ha
nem az egyénit is úgy érinti, hogy kárt vall,
tehát szenved! Vagyis az emberre nézve olyan
siralmas állapotról van itt szó, melyben tűz
által meg'tísztíttatván, boldog lesz! A szent
atyák így értették a szentírás eme szavait és
így is értelmezték. sőt így értette és így értel
mezte azt a florenci zsinat is!

Azért Uram! én a kath. egyházzal egyetem
ben hiszem, hogy van tisztítóhely! Hiszem pc
dig azért, mert te jelentetted azt ki, aki örök
bölcseség és csalhatatlan igazság vagy!

És mcnnyí vigasztalás van e hitben! Hiszen
ha csak mennyország és pokol volna. mily bor
zasztó volna a halálou való gondolat! Mert ki
olyan igaz, hogy halála után azonnal bejut a
mennyországba, ahová csak az egészen tisz
ták léphetnek be·' Oh, voltak a halandók közt
akárhányan. akik a keresztségben nyert ártat
lanságukat mindvégig megőrizték és még sem
merték avval biztatni magukat, hogy bejutnak
a mennyországba: sőt ellenkezőleg, míndíg
féltek és remegtek nz itélettől! És voltak olya
nok is, akik nagyon szigorú életet éltek. akik



19

teljes életükben bűubánatot tartottak és még
sem voltak biztosak abban, hogy szeretetre,
vagy büntetésre méltók-ej De mínt féltek és
uemegtek volna még akkor, ha hitük nyomán
nem tudták volna, hogy van tisztítóhely' ~s
nekem, - óh, mint kellene nekem félnem és
remegnem. aki nem éltem olyan ártatlanul, 
aki nem gyakoroltam annyi bűnbánatot, aki
olyan lágymeleg vagyok az ájtatosságban,
olyan rest és hanyag a jócselekedetek véghez
vitelében, a oly gyenge a gonosz kísértések le
küzdésébend Míg így még mind[g. megvan
az a reményem és vigasztalásom, hogy ha
gyarló és bűnös ember vagyok is, a jelen élet
után van még számomra olyan hely a másvilá
gon, ahol eleget tehetek bűneimért az Isten
igazságosságának s ekként érdemessé lehetek It

mennyországra! Öh, mert nálad van, Uram, az
irgalmasság és bőséges nálad II megváltás!
(Zsolt. 129., 7.)

Ima. Mínden hívőnek teremtő és megváltó
Istene! Bocsásd meg szolgáld és szoluálóid lel
kének minden vétkét, hogy amels enaedelmet
míndla óhajtottak, azt ájtatos könyörgések ál
tal megnyerjék. Ki élsz és uralkodol mínd
örökké. Amen.

5 Mi Atyánk... és üdvözlégy... Adj
Uram stb.

Paulai szent Vince míndig sokat fáradt ab
ban, hogy segítsen a tisztítóhelyen szenvedő
lelkeken. S övéit is gyakrun buzditotta arrn.
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hogy úgy tekintsék üket, uiint Krlsztus testé
Bek élő tagjait; hiszen ők il> bírják kegyelmét
s egykor bízonyára részesei lesznek dicsősé

gének is; azért szeressük őtet és segítsük te
hetségünk szerint! Ö különben gyakran imád
kozott és sokszor bemutatta értük a szeutmi
sét, És ugyanezt meghagyta kongregációja
többi papjainak is. Sőt miként a szeritlázárt
sekrestvés mondotta, igen gyakran misézte
tett azokért a szegény lelkekért, akik már rég
óta szenvednek a tisztítóhelyen, s akikért senki
sem könyörgött 'különösen. Intézete házaiban
pedig behozta azt a jámbor szokást, hogy:
."A rnélységből kiáltok hozzád" kezdetü
zsoltárt (129.) mindennap elmondják közősen!

NEGYEDIK NAP.
Van tisztítóhely. - (Bizonyítja a szent hagyo

mány.)
A kath. ('gy húz :IZ atyák f(ogi

hagyományai alapján lanHoilla,
hogy van 'iszlilóhely. Trid, 21, 25.

Tagadhatatlan tény, hogy amint mi 8 ve
lünk együtt a világon élő összes katholikusok
imádkozunk a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért.
ngy imádkoztak értük szűlei'nk és elődeink is.
Ám megvolt ez a szokás a 16. században is;
mert különben a tríení'í zsinat az ellenkező tév
tant nem kárhoztatta volna. Sőt imádkoztak a
lelkekért n 14. és 12. százndh.m is. amit igazol a



Itusszdták és valdeuslek elítéltetése Konstanc
ban' és a lateráni ~illat()n, Rómában. De még
előbbre is mehetünk! Ime, sz. Agoston az 5.
században általánosnak. moudja a halottakért
való íhnádkozást; s ugyanazt mondják arany
szájú sz. János, sz. Epífámus és többen a szent
atyák kőzül. A 4. században pedig sz. Cyrill,
jeruzsálemi pátriárka így szól: "Mi imádko
zunk azokért, akik közülünk elhaltak ; mert
meg vagyunk győződve arról, hogy az értük
bemutatott áldozat s az evvel egybekapcsolt
una jótékonyan hat lelkükre." Míg sz. Jeromo:>
megdicséri Panunachus római pátriciust azért,
hogy nem csupán rózsákat és vjíl'ágokat hintett
elhunyt nejének, Paulának sírjára, amit külön
ben mások is megtettek. hanem arra is gondolt,
hogy alamlzsr.álkodásokkal enyhítse annak
lelkét. Sőt Tertullián a 2. századból így ír: "Mi
évenkint egy napon áldozatot mutatunk be a
nrcgholtakért," És evvel azt is elárulja, hogy
Afr-ikában már ezidőben megvolt a halottak
emlékünnepe!

Aki pedig azt kérdezne, hogy tulajdonképen
honnan veszi ez a szokás eredetet, annak meg
felel nisszai sz. Gergely, amidőn állítja, hogy ez
a szokás a Jézus első tanitványaítól származik!
A Jézus első tnnítványaí pedig', mínt tudjuk,
maguk az apostolok voltak. Azért rnondia
arnnyszájú sz. János: "Nem ok nélkül °l'enrIel
lÍ'k el az apostolok, hogy II szent titkok meg-
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ünneplésekor a halottakról is megemlékezzünk.
ök ugyanis nagyon jól tudták azt, hogy a lel'
keknek abból nagy hasznuk van," Igen, így
tudták; s ha másképen tudták volna, akkor
ezek a tudós és kitünő férfiak bizonyára azt is
megmondták volna! Különben, amint mí olvas
suk a mostaní, úgy olvasták ők 18 az akkori
apostoli rendeleteket s ezek között a követke
zőt: "Gyülekez7..etek össze a temetőhelyeken,
olvassátok a szent könyveket, énekeljetek zsol
tárokat az Urban elhunyt testvéreitekért és
mutassátok be értük a szent áldozatot."

A halottakért való imádság és áldozat azon
bau még ennél is régibb keletű. Mert már Krisz
tus előtt is szokásban volt a zsidóknál a meg
holtakért imádkozni és áldozatot bemutatni!
Igazolja ezt a már előbb is idézett tény, hog~7
Judás, a makkabeusok vezére, 12.000 ezüst gírát
küldött Jeruzsálembe oly célból, hogy ott a
harcban elesett vitézekért imádkozzanak és ál
dozatot mutassanak be. Ezt pedig bizonyára
nem tette volna. ha az nem lett volna, szokás
ban, vagy ha Ilyesmiről soha sem hallott volna!
De igazolja ezt' az is, hogy a zsidóknál mai na
pig is megvan ez a szokás, Ime, Imakönyveík
ben ott van a halottakért elmondandó ima; zsl
nagógáikban ott van az a kJs tábla, melvre
azoknak az elhaltaknak nevét szekták feIírni,
Ilkikért bizonyos napokon imádkozni; fognak!
Ugyanezt Igazoljn mp~ az ls, hogy a zsidó gyer-



2B

niekeknek elhalt at.yjukért kötelességitk a Ka
dis nevü imát egy éven át naponkint elvégezni!

A meghaltakért tehát már Krtsztus előtt is
imádkoztak! És ezt sem Krísztus, sem az apos
tolok nem kárhoztatták, még e'gy szóval sem
helytelenítették! Mi legalább erről semmit Bem
tudunk!

A szent hagyományokból tehát megállapít
ható, hogy a megholtakért már a legrégibb idö
óta imádkoztak! Ha pedig imádkoztak, akkor
hitték is, hogy van tisztítóhely! Mert máskü
lönben ,kikért imádkoztak volna' Talán a po
kolban levő elkárhozottakért, akiknek állapota
javíthatatlan, változhatatlan s akikért éppen
azért hiába való minden imádság! . Vagy a
mennyországban lakó ifgazakért. akik már el
érték végcélukat, bírják az Istent, az örök 001
dogságot, akiknek nincs már ssükségük a mi
segítségünkre, Imádságunkraj Nem! Ök csakis
azokert imádkoztak, akik egy bizonyos közép
helyen vannak, ahonnan kiszabadíthatók! És
ez ,HZ a hely, amelyet mi tisztífóhelynek neve
zünk:

Van tehát tisztítóhely! És ez a tudat, óh milly
vigasztaló nekem, mennyi reménnyel tölti el
lelkemet! Mert bár igaz, hogy az Isten iránt
való tökéletes szerétet eltöröl minden bűnt s az
evvel járó büntetést; de ki az a szerenesés.. aki
ben megvan ez a tökéletes szeretetI Ime,
Uram! én még csak most gondoltam arra, hogy
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bűnbánatot tartok, s ha hirtelen halnék meg
s te nem segítenél rajtam, ugyan mi lenne ve
lem! Oh, adjuruk hálát az Urnak; mert jó,
mert irgalma örökkévaló! (Zsolt. 106.)

Ima. Uram! ki megbocsátsz a bűnösnek, ki
üdvözíteni akarod az embereket, óh, engedd,
kérünk, hozv testvéreink, rokonaink és jóte
vőink, kik ez életből már elköltöztek, a boldog
sázos Szűz Mária hathatós közbeniárába által
bejusaanak szenteid társaságába, az örök bol
dogságba, hol élsz és uralkodol örökké. Amen.

5 Mi Atyánk... és Űdvözléev . . Adj
Uram stb.

Sz. Agostonnak "Vallomások" című könyvé
ből nem lehet minden megilletődés nélkül 01
vasní a következő sorokat, melyeket anyja, sz.
Monika halála alkalmából írt:

"Mikor testvérem annak az óhajának adott
kifejezést, vajha anyánk hazájában és nem ide
gen helyen halna meg, reá. nézett anyánk és te
kíntetével.jnegfeddvén őt, így szólt hozzánk:
"Ott temessétek el azt a testet, ahol akarjátok ;
emiatt ne aggódjatok l Egyre azonban kérlek
titeket, emlékezzetek meg rólam az Ur oltárá
nál." Anyánk meghalt; s mí holtteste mellett
bemutattuk megváltásunk áldozatát és imák
közt a földbe temettük!" Á.(oston ezután fájó
szívével Istenhez fordulva, így imádkozott:
"Most pedíg' arra kérlek Istenem, hogy elte
kintvén anyám jócselekerleteitől, -rnelvokért
örömmel mondok hál~t neked, bocsásd meg



az Ő bűneit. Óh, hallgasd meg .esdeklésemet az
Ur Jézus Kri sztus érdemeiért, ki. hogy orvo
solja sebünket, .moghalt értünk a keresztfán s
most jobbodon ülve, könyörög értünk. S mert
tudom, hogy anyám gyakornlba az irgalmassá
got és szívből megbocsátott azoknak, akík el
lene vétettek, azért: bocsásd meg te is az ő bű
neit! Bocsáss meg neki .óh Uram! Kérlek, bo
csáss meg neki s perbe ne szállj vele! Szárnyalja
túl irgalmad szígorú ítéletedet! Hiszen te ir
galmasságot igértél az Irgulmasoknak. . '.' Öh,
én hiszem, hogy amiért most könyörgök, azt te
már meg is cselekedted ...; ő ugyanis, mídőn
már közel volt halála, nem arra gondolt, hogy
díszes legyen temetése 8 fűszerek közé helyez
tessék; azt sem kívánta, hogy hazájábani le
gyensírja s nagyszerű emléket állítsunk neki.
Nem! Ü csak azt az egyet kívánta, hogy emlé
kezzünk meg róla az Ur .oltáránál, ahol szaka
datlanul szolgált neked; mert jól tudta, hogy
ott az a .szent áldozat mutattatík be, mely el
törli a vétkeket!" Végre arra kéri könyvének
olvasóit, emlékezzenek meg ők lis az oltárnál
anyjáról, Monikáról és atyjáról Patriciusról,
hogy minél többek imája esdje ki azt, ami anyja
utolsó kívánsága volt,
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öTöDIK NAP.

Van tisztítóhely. - (Elfogadja a józan ész.)

)1\em megyen a mennyorszügba
semmi fertőztetett. Jel. k, 21,27.

Kétségtelenül igaz, hogy a bűnnel beszeny
nyezett lélek nem egyesülhet az Istennel, aki a
legtisztább szentségl Nem egyesülhet vele a
bocsánatos bűnnel terhelt lélek sem! Mert a bo
csánatos bűn, ha nem id okozza a lélek halálát,
annyira mégis megfertőzteti azt, hogy ettől is
meg kell előbb tisztulnia, hogy a legtisztább
lénnyel, .az Istennel egyesülhesaen!

Ugy van! A bocsánatos bűn még nem elpár
tolás az Istentől, de azért mégis bizonyos ellen
szegülés és szembeszállás az az Isten akaratával
és tekintélyével. S ezért a lélek elégtétellel tar
.tozik, amely azonban semmiesetre sem lehet a
pokol örök büntetése! Avagy Isten előtt nem
volna különbség az emberi gyarlóságból szár
mazó kis vétségek és a komoly megfontolással
elkövetett nagy bűnök közötU Szóval úgy
büntesse Isten, például a haragnak azt, fl pusz
tán szavakban megnyllvánuló kífakadását is,
mint ahogy bünteti az apagyilkosnak .ugyan
csak abból származó szőrnyű tettét! •..

Nem, ez nem lehet! Ez ellenkeznék a józan
ésszel! Azt azonban nagyon is megértj a iozan
psz, hogv aki súlyos bűnt követett el, aki bűnt
bűnre halmozott, ha meg Is hociláttattak biínei,
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ha csupa. irgalomhól el is engedtel.tek örök
szenvedései, legalább idelgleuesen mégis veze
keljen; elkövetett bűneiért legalább,így tegyen
eleget az Isten :i;ga7!ságának, melyet az megkö
vetel!

Még johban megértjük az isteni igazság eme :
követelését, ha összehasonlítjuk a ,világból el
költözött: töredelmes bűnöst az Isten valamely
hű szolgájával. Ime, az cgés~ életét imádság
ban, jócselekedetekben töltvén el, folytora csak
arra törekedett, hogy kiérdem..~lje az Isten tet
szését. :Míg amaz, megútálta ugyan bűnös éle
tét. megtért végre az Istenhez, azonban napjait
előbb mégis a világ, a test, a sátán szclgálatá
ban fecsérelte el! - Vajjon ez esetben nem fog
ja-e helyesnek találni a józan ész, ha ezek sorsa,
legalább ideiglenesen nem ,lesz egyenlő a más
V'iJágon; ha annak a töredelmes bűnösnek leg
alább ideiglenesen vezekelni kell bűneiért ,a
tisztítóhelyen' S éppen ezért tisztítóhelynek ri

józan ész szerint lenni, kell!
Igy tartották ezt különben a legrégibh kor

han élő nem keresztény népek is! Hiszen nem
csak a zsidók, de a gürügok és rómaiak is úgy
vélekedtek, hogy a bűnökkel beszennyezett lel
kek, e földi élet után mindaddig bizonyos szo
morú állapotban maradnak, míg csak meg nem
tisztultak s képessé nem váltak arra, hogy be
juthassanak a boldogok honába! Igy gondolko
dott HOIIWl', Plútó, Clccro s II l'f'gi pogúnykor



valaniennyi nagy elméje! Innen v <ln aztán,.
hogy minden népnél találunk áldozatot, imát a
megholtakért. Amiből megunt önként követke
zik, hogy ez a hit teljesen megfelel az, emberi
észnek; mert különben nem volna megfejthető.
iniért találkozunk vele mindenütt! Sőt a po
gáThY vallás kicsapongásai .köst úgy tünik fel
az, mint-valarni ősi hagyomány, mint az em
beri nemnek kijelentett olyan hfutigazság, melv
megmenekült abból a haiótörésböl, melyet az
igazság a bűn miatt szerrvedet.t!

De különben is a legszebb összhangzásban
van az ésszel ez az igazság, melyaz életkapcsot
kiterjeszti még a síron túlra is. S mikor össze
foglaljja magában az igazságnak, a méltányos
ságnak, a szerétetnek mélységes gondolatait,
mily hatalmas indokul szolgál az erényre ils!
És emellett mennyi vígaszíalást nyujt nr hal
doklónak; mint enyhíti a halál keserűséget, s
minő gyógyító balzsamot csepegtet a dobogni
már-már megszünd fájó szív ama sebére, me
lyet a végső elválás nehéz órája okoz! - Oh, ha
-míndezeket elgondolom, mily sötét', mily rideg
akkor nekem az a hit, mely azt tanítja, hogya
síron túl megszünt a szeretet, hogy megszakadt
u baráti frigy fonala azok közt, kiik minket meg
előztek a halálban s köztü-ik, kik egy rövid
ideig még hervadó virágokat hintiink 'sfr
jaikral

EIIenh(\n, mllv pdps PS vigllszlIdó il haldok-



lóra az a tudat, hogy ha reá borul- is a halál
sötétéiszakáia, mikor többé már nem munkál
kodhatik, szerebteí, azok, kiket az életben ittha
gyott, azok 'nem fognak róla megfeledkezni;
azok munkálkodni fognak helyette, azok meg
fogják enyhíteni és meg fogják rővidítenísaen
vedéseít! Ám reámk is megható és vigasztaló
az, hogy van módunk, van hatalmas eszkösünk
arra, hogy elhalt kedveseink Iránt, kiket a kö
nyörtelen halál mindig korán ragadt el tőlünk,
bármikor kimutathatjuk és igazolhatjuk soha
meg nem szünö szeretetűuket és hathatós rész
vétünket! Abban pedig, hogv az elválás fáj
dalma még az istentelent is letérdeini készteti
drága halottjának koporsójánál s önkéntelenül
is imát rebegnek ajkai az elhunyt nyugalmáért
és boldogságáért, abban azt az igazB'ágot lát
juk beígazolva, hogy az ernber lelke 'már termé
szeténél fogva mégis csak keresztény!

Ime, mily .kedves és bámulatraméltó az a
hitigazság, hogy van tisztítóhely! De egy szá
zad előtt sem lehet az kedvesebb és bámulatra
méltóbb, mint éppen a jelen század előtt, melv
oly nagyra van az ő humanitásával, barátsá
gával, emberszeretetével! Hiszen, mi szélesít
heti ki jobban a szerétet hatáa-át, rnint a tisztító
helyben való hit, mely a szerétet legszebb,
legjótékonyabb kötelékével fűz egybe bennün
ket nemcsak az élőkkel. hanem az Urban el
hunyt. kf'dv('sf'inkkf'1 is! S ~PP('l1 nzért, ha azt
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az igazságot, hogy van tisztítóhely, nem nyilat
koztatta volna ki maga az Isten, úgy száza
dunknak kellene azt felfedezni, mint a legszebb
es legnagyobb igazságot!

Milyen boldogok vagyunk tehát mi, akik an
nak az egyháznak vagyunk tagjai, mely nem
fcledkezik meg rólunk még a halál után sem;
mely hűségesen megőrzi emlékünket és szünte
lenül felújítja azt a hívek szívében; mely
mindennap megemIékszik rólunk a szentmisé
ben s a Megváltó vérét mindaddig oda helyezi
Isten és lelkünk közé, míg csak meg nem tisztu
lunk, míg esak nem leszünk méltók arra, hogy
felvétessünk a diadalmas egyház boldog tag
jai körébe!

Ima. Kérünk téged, Uram, légy állandó ke
~yessé~gel. és irgalommal szelaáld és szolgá
lóid lelkei iránt s add, legyen örökké üdvhozó
reájuk az a tudat, hogy mig éltek, tebenned
hittek és tebenned reméltek. A Illi Urunk Jézus
Krisztus által. Ámen.

5 Mi Atyánk... és l'Jdv'özlégy... Adj
Uram stb.

Stuart Mária, az ártatlanul halálraítélt ki
rálynő, mikor kivégzése -előtt nem engedtek
hozzá papot, így szólt: "Megfoszthattok hitem
utolsó vigasztalásától, de nem foszthattok meg
hitemtŐl.Drága szent hitemtől, hegy a halál sem
választ el az egyháztól, a szentek egyességétől,
rnely a közös hit ínnáíval a a közös-áldozat ma
laszt jah-al elhunytjait IS átkarolja s melvnr-k



szeretetszövetségét se vérpad, se halál szét nem
téphetíl

HATODIK NAP.
Miért kell szenvedni a tisztítóhelyen'

Ki megy íel az Ur hegyére?
Vagy: ki fog állani az ö szen I
helyén? Az ártatlan kezű s a
liszia szivü, Zsolt. 23, 3.

A Illennyországba jutni annyi, mint felszál
lani az Istenhez, s vele örökre egyesülni;
annyi, mínt osztozni az ő dicsőségében s ekként
a megdicsőült lélek szentségének képét vissza
sugározni a mennyország fényében! Mert mín
den üdvözült lélek visszfénye annak a szent
ségnek, melyet Istentől merített; s így annál
dicsőbb, annál tündöklőbb, minél nagyobb volt
már itt a földön erénye. érdeme, szentsége!

A ragyogó mennyei fény körében, természe
tesen, nem foglalhat helyet a legcsekélyebb
bűn, a legcsekélyebb árnyék sem! Ott teljesell
lllocsoktalannak kell lenni a léleknek, hogy
tisztán sugározhassa vissza az Isten szentsé
gét! Éppen azért, azt a szívet, melynek vala
l.nely legkisebb porcikája még nincs teljesell
össshangban az Isten szeretetével, melynek
emberi szernmel fel nem fedezhető legtitkosabb
redőiben még ott lappang valamely nem egé
szen tiszta földi érzelem; azt a lelket, melyre
még mindig ráborul bizonyos mulasztásnak,
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bizonyos gondatlanságnak it homálya, minők
től még az igazak seru mentek, s amelyek még
mindig éktelenséget, sebet ejtenek rajta: azt
a szívet, azt a lelket, ha . fájdaloIllmal is, ha
fáradsággal is. de meg kell előbb gyógyítani,
éktelenségétől meg kell tisztítani, mielőtt eljut
hatna oda, ,:ahova semiul fertőztetett nem fog
bemenni!" (Jel. k. 2J., 27.)

És ha ez így van, hát nekem nem kell-e ret
teg-nem attól a szigorú tísztitóhelvtőlj Hiszen
mennyi hiány és mennyí fogyatkozás van a...,
én életemben' Mennyi ott az önszeretet, a tü
relmetlenség; mennyi a hiuság. az érzéki .örö
mök hajhászása' És az a sok meggondolatlan
beszéd, haszontalan időpazarlás: az imában
való szőrakozottság. -az a sok-sok hanyag
ság, melyekre nem is ügyelek, melyek miatt
nem is aggődom.smélyeket még akkor is elkö
vetek, amikor kirlbnben valami jót cselekszem"

Ah, rní lenne velem, ha lelkem ilyen hibák
kal. moeskokkal beszennyezve jelennék meg a7
Isten itélőszéke előtU Vajjon az Isteninek, ki
végtelenü! tiszta, ki előtt, - mint Jóbnál írva
van (9., 3.) - senki sem igaz, nem kellene-e így
kiáltani felém: Lefelé, lefelé! te szennyes lélek!
Men], tísztitsd meg előbb magadat a lángok
ban; mert keveset fáradoztál azon, hogy győ
zedelmeskedjél önmagad felett és elkerüld a
legkisebb hibákat is! És én' Öh, mint fogok én
majd panaszkodni akkor, hogy oly esekelv volt
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buzgalmarn és ily szigorúan kell bűnhődnöm

mcstaní restségern és hanyagaágom miatt!
De nemcsak ezekért a vkülönben bocsánatos

bűnökért kell szenvedni a tisztítóhelyen. hanem
szenvedni kell ott még a bűn hátralevő s le
nem rótt elégtételei miatt 'is! Az ugyanis még
nem elég, hogy halálakor az ember ment le
gyen minden, legkisebb bűntől; mert az Isten
számon kéri egész életünket s azt is, hogy meg
bocsátott bűneink ideiglenes büntetéseért elvé
geztük-e a földön a megfelelő elégtételt?

Mert - mint szent hitünk tanítja, - a gyó
násban megbocsátott bűnök után is maradhat
Gak fent ideiglenes büntetések, melyekért ele
get tartozunk tenni az Isten igazságosságának.
S ha a lélek ezen büntetéseket a földön Ic nem
rótta, s így még hátralevő ideiglenes bünteté
sek terhével lép az Isten ítélőszéke elé, akkor
az örök bíró kénytelen őt -odavetní az adósok
,börtönébe, honnan ndnes ad'dig szabadulás, míg
az utolsó fillért is m.eg nem fizette! (Máté 5.,25.)

És ez a büntetés ugyancsak sulyos lehet kü
lőnösen azoknál. akik bár sokat vétkeztek, de
vétkükért semmi elégtételt sem teljesítettek.
De különben is, hányszor, óh, hányszor, mily
hiányosak az emberi elégtételek! Hiszen sok
szor nem is ismerjük minden vétkünket, nem
bánjuk Illeg kellőleg azokat; s az elégtételnél
i!'. ah, mennví hiba csúszhat ik be! S ezekért
m-m kell-e vezekelnünk! S ha igen, hát

:-l
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miért nem teszem azt most, itt e világon,
ahol oly könnyen lehet eleget tenni ama bünte
tésekértj Vagy azért kimélem talán annyira
magamat, hogyannál többet szenvediek a tisz
títóhelyen'...

Va:gy arra számitok talán, hogy majd fog
nak értem mások imádkozni, jót gyakorolní t
Ah, ebben a reményükben már sokan csalat
koztak; hiszen sokszor be lett igazolva az a
mondás, hogy aki nincs mindig előttünk, arról
hamar megfeledkezünk! De egyébként is, mily
különös kivánni azt, hogy másnak több gondja
legyen az én lelkemre, mint nekem magamnak!

Ah, mennyivel biztosabb, ha magam gondos
kodom arról, hogy ne jussak a tlsztítóhelyre!
Hiszen a házat is könnyebb a tűztől megvédel
mezni, amikor mé gnem ég, mínt oltani akkor,
amikor már ég! Azért mindezeket komolvan
meggondolva, én inkább most akarok eleget
tenni bűneim Ideiglenes büntetéséért az Isten
Igazságosságának: én inkább most akarok szen
vedni, bűnhődni, hogy, amennyire lehet, tisz
tán jelenjek meg az Isten szine előtt! Jól tu
dom ugyanis, hogy minél ngyobb most bűn

bánatom és vezeklésem, annál· rövidebb lesz
a tísstítóhelven szenvedésem!

Ima. Isten! ki egyedül v~y képes üdvözí
teni a halál után, kérünk, add meg szolaáí d és
szolgálóid lelkének azt a kegyelmet, hogy meg
szabadulván bűneik bilincsétől, azok közé szá-



míttassanak, akik részesei meaváltásodnak.
Amen.

5 Mi Atyánk... és üdvözlégy... Adj
Uram stb.

A Kanárl-sztgetek egyik ferencrendi kolos
torában 1641-ben meghalt a jámbor de Via János
szerzetes-teatvér, aki buzgó szolgáda volt a jó
Istennek. Halála után egyszer csak álmában meg
jelent Aseenso testvérnek, aki őt betegségében oly
buzgón ápolta s lelke nyugalmáért oly sokat
imádkozott. Ez azonban őt meg nem ismervén.
megkérdezte tőle, hogy ki volna és mit kivánT
Miro ezt a választ kapta: Én János testvér
lelke vagyok, akiért imádkozol. Eljöttem meg
mondani neked, hogy bár részese leszek a
mennyországnak, oda egyhamar még be nem
mehetek, mert életemben elmulasztottam 'azo
kat az imákat, melyeket elhunyt társaimért
engedelmességből el kellett volna végesnemi
Aztán arra kérte Aseenso testvért, pótolja he
lyette eaeket az írnákat és tegye jóvá mulasz
tását. Megtudván ezt a zárda főnöke, azonnal
összehívta rendtársait és meghagyta nekik,
hogy végezzék el azokat az elmulasztott imákat,
amelyek miatt testvérük még mindig a tisztító
helyen van. És alig hogy ez megtörtént. ime, új
ból megjelent a lélek a betegápolónak, még pedig
nagy fényben és dicsőségben, hogy köszönetet
mondjon neki és társainak azért a nagy szere,
tetért, amellyel a mennyországba juttatták.



HETEDIK NAP.

Miért kell szenvednl a tisztítóhelyen!
Hettenetes az élő Isten kezébe

esni. Zsid. 10. 31.

Minden, még a legkisebb bocsánatos bűn is
oly nagy rossz, hogy azért megfelelő elég
tételt nem adhat egy teremtmény sem, Az Is
ten pedig annyira útálja azt, hogy nem já
rulna hozzá még akkor sem, ha annak elköve
tése által az elkárhozottak mind kiszabadulná
nak a pokolból! Ebből is látható, hegy még' II

bocsánatos bűn miatt is mily rettenetes az élő
Isten kezéba esui! És úgy is van! A szentírás
egyes eseményeí' legalább ezt igazolják. Ime,
Mózes, mível bizalmatlanul ütött másodszor a
kősziklára, hogy abból forrást fakasszon, meg
hal anélkül, hogy beléphetett volna az igéret
déne; (Num. 20.) Lóth felesége, nilvel Isten
tflalma dacára visszanézett Sodomára, SÓOSZ

loppá változik (Gen. 19.). Azokat a gyermc
keket, akik az öreg Elizeust kicsufolták, szét
szakgatják a vadállatok (Kir. IV. 2.).' Mózes
nővére, mert testvére ellen zúgolódott, bélpok
lossá lett (Num. 12.). És hány ilyen eset van a
Szentírásban!

S ha Isten itt a földön, mely mégis irgalmas
ságának sztntere, 11 bocsánatos l,ííllökért euv
ny i 1'(' 'mcgfenvitet 11' még azoku ( js, aki ket
ktilö nheu szeretr-l t, mih- sligOl·,'1 lesz 11 kkur
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büntetése a másvilágon, a tisztítóhelyen, mely
-I,pk tüzét igazságos haragjának lehellete gyúj
totta meg! Mennyi okom van tehát arra, hogy
féljek a tisztítóhelytől, hogy gondosan kerüljem
még a bocsánatos bűnöket is, melyeket eddig
elv könnyen követtem el!

S hogy mily szőrnyű a szenyedés a tisztító
helyen, azt megftélhetiük abból 'is, hogy meny
nyire féltek attól a földön élő igazak! Oh,
ezek képesek voltak akár éveMg is szigorúan
bőjtölni, testüket sanyarg-atni, ostorozni, .kí
nczni, minden vezeklést, melyet a töredelem
szelleme csak kitalált. szívesen elviselni, csak
hogy valamiképen letörölheesék lelkük minden
legkisebb szennyét, már itt a földön leróhassák
azok ideiglenes biintotését, csakhogy megsza
badulhassanak a tisztítóhely büntetésétől! Va
lóban, alig lehet minden megdöbbenés nélkül
gondolni arra a nagy sztgorúságra, amellyel a
régi egyház sokszor még élethossalela-i ~arló

vczekléssel is sujtotta II nagyobb bűnöket! ÉH

ha kutatjuk és kérdjük: mi lehetett oka az egy·
ház, a mindlsr gyliugédeu szerető nuva, r-me kö
nvörtelennok látszó oljárásúnnk, csakhamar fel
találjuk azt ama felfogásában, hogya tlszfítő

hely kínluf és szenvedései oly nagyok, hogy
ahhoz képest az ember minden földi kínja,
szenvedése jóformán semmi, elenyésző cse
kélység!

Aztim g'oudoljnk JI1Pg' még nz! is, hogy it ( a
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földön eleget tehetünk bűnelukért. a bűnbánat
könnyeivel, buzgó imával, böjtöléssel, önma:
gunk sanyargatásával. a szenvedések és meg
próbáltatások csendes, békés elviselésével, az
irgalmasság testi-lelki cselekedeteivel, szóval
minden jócselekedettel, melyet a kegyelem ál
lapotában jó szívvel, töredelmes lélekkel fulje
sitettünk, de Ieg'kivál t búcsuk elnyerésével és
a szentmíse-áldozat bemutatásával! Igen, mert
ezeknek mindnek megvan ~z az ereje, hogy el
töröljék a bocsánatos bűnökets azok ideiglenes
büntetését! Mi GU, a tisztítóhelyen, már sem
mit sem tehetünk; ott az elégtételnek már csak
egyetlen egy ~zköze van, a. szenvedás! S ez
bizony nagvon súlyos [esz, kivált 8IZOIknak,
akiknek a jelen életben még a legkisebb vezek
lés is oly nehezükre esett!

De Isten jámbor szolgái s a szeutatyák is
nem úgy ecsetelik a tísetitóhelvet, mínt va
lami múló dolgot, hanem, mint valami foly
ton tartó szenvedést; mint a különféle szen
vedések összfoglalatát. mint olyan helyet, ahol
nincs egyéb semmi, csak szenvedés! S hozzá
még milyen szenvedés , Aquinói sz. Tamás sze
rint: a tisztítóhelyen való legcsekélyebb szen
védés is nagyobb. mint a jelen élet összes
szenvedése. Malakiás meg azt mondja: úgy
tisztítja meg Isten a választottakat. mint
ahogy a tüzes kemencében megtisatítdák az
ezüstöt és az aranyat (3, 2.). lzaiás pedig azt



állítja (ől, 4.), hogy az Isten választottjait az
ítélet lelke és az égő lelkek mossák tisztára.
Míg az Úr Jézus Krisztus ama börtönhöz ha
sonlítja . a tisztítóhelyet (Má~ 5, 25.), melybe
a még nem egészen büntelen lélek vettetik! S
ezek mind olyan képek, melyek rettentő fáj
dalmat tárnak elénk.

Ám van itt mé~i'.S valamí, ami meghatő,
az, hogy a szenvedő lelkek itt nem esnek két
ségbe, nem káromolják az Istent, mínt az el
kárhozottak! Sőt, minél inkább látják és ta
pasztalják bűneík utálatosságát. annál inkább
dicsőítik és magasztalják az Isten Igazságos
ságát, s annál odaadóbban áldják és csókolják
büntető kezét! Jóságos vagy Uranil sóhajtva
kiáltják s ti lángok, bosszuljátok meg Alkotó
tokat! Ezt hangoztatják engedelmeskedve
az Isten akaratának. Pedig jól tudják, hogy
szenvedésükben nem nyujt az nekik semmi
legkisebb en yhiilést!

Istenem! Sokszor mily nehezeknek. mily el
viselhetetleneknek tünnek fel nekem az élet
szenvedései! Pedig itt a földön még urimdlg
támogat az Isten 'kegyelme; erősít Jézus pél
dája; bíztatva int felém az örök élet koro
nája! De ott, én nem tudom hogyan leszek
képes elviselni majd a tisztítóhely szenvedé
seít, melyek sokkal nagyobbak, mint az élet
összes szenvedései! Azért, engedd Utam, hogy
mindjobban megismervén a tisztítóhely szen-
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vedéseit, addig tehessek eleget örök igllzsá
godnak, míg életben vagyold

Ima. Isten! ki mindenkor irgalmas és kö
nyörületes vagy, légy kegyelmes szólaáíd él;
szolgálóid lelkének; bocsásd meg minden bűnü
ket, hogy megválván a halandó élet hilineseitől,
mélt6k lehessenek az örök életre. Amen.

5 Mi Atyánk... és üdvözlégy... Adj
Uram stb.

Albini atya, a" szeplőtelen szűz Mária társu
latának tagja. feltette magában, hogy a tisz
títóhelyről sokszor fog elémlkedni. amit meg
iR tett élete végéig! S mert igazgatója volt [I

marselllesi papnöveldének, nagyon ajánlotta
azt a növendékeknek is, mint az üdvösség
egyik hathatós eszközét!

Egyszer látták, hogy ujjait hosszabb ideig
ott tartotta az égő lámpa felett, miközben hal
lották, hogy így szólott önmagához: Oh, tr
nyomorult! ime, a lámpa lángját sem hírort
elviselni. s te képes volnál kiállani II tisztító
hely szenvedéseí t'l Meghalt a szentség híré
ben ...

NYOJ~CADIK"N AP.
A tisztítóhelyen szenvedő lelkek nem lútjúk

az Istent.
.Szornjuhozik lelkem az Istenhez:

mikor jutok cl s jelenek meg "az
Isten szine előtt? Zsolt. 4, 3.

A tisztítóhely ott van a mennvország ps a
pokol között. S így 81, fl hha n szenverlő lelkek
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.még ki varrak zárva a mennyországból, még
nem látják az Istent! És ez, habár ideiglenes
szenvedés is reájuk nézve, mégis kimondha
tatlan szenvedés!

Hiszen az igazak lelkében már e földön is.
ah, hányszor okoz szinte elviselhetetlen fájdal
Illat az Isten után való vágyódás! Ime, sz. Ka
talin sírt. valahányszor temetésen volt; sírt
amiatt, hogy ő még mindig él és nem láthatja
az Istent! Szent Teréz pedig minden óraütés
kor így kiáltott fel örömében: Teréz, egy órá
val megint közelebb jutottál Istenedhez, kit
örökre bírnod kell! Sz. Pál kivánt mielőbb fel
oszlani és Krísztussal lenni (Filip, 1, 23.). És
a vértanluk ezrei, óh, mily örömmel mentek a
vérpadra. s mily szívesen fogadták a legkíno
sabb halált; mert úgy tekintették azt. mint
Istennel való egvesülésük zálogát, akit kiván
tak mielőbb látni, bírni örökké!

És ez a vágy, 1\1. a sóvárgás, látni él' lrirn i
az Istent. 1'1. még hevesebb és fokozottabb a
tlsstítóhelven szenvedő lelkekben. Mert hiszen
ők már mentesek lévén a halandó test bilin,
e~HöJ, (iket már nem szóra.koaíutja semmi
olyan, ami itt a fiildön oly sokszor megosztja
érzelmünket. elvonja Istentől szívünket! Ök
élőbb hittel bírnak!

Igen, ők már annak teljes tudatában van
nak, hogy legfőbb [avuk, egyetlen céljuk. igaz
boldogsúguk az Isten! De tudják azt is. hogy
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Isten is szeretl őket; a mennyország számára
kiválasztotta, örökké boldogítam akarja őket!

Éppen azért, rendkívül nagynak kell náluk
lenni ama vágyódásnak, hogy lássák és bír
ják az Istent! S viszont rettenetes fájdalmat
okoz nekik az, hogy még nundíg nem láthat/
ják és nem bírhatják őt!

Képzeljünk magunknak, ha lehet, egy olyan
embert, akí teljesen élvezi a világ minden ja
vát, örömét. boldogságát és bírja azt egymagá
ban, egyszerre. örökké. Oh, ilyen nagy boldog
ságot talán nem is lehet elképzelni! És lám,
ez az elképzelhetetlen n~ boldogság még
össze sem hasonlítható avval a boldogsággal,
melvet nyujt Istennek csak egy pillanatig
tartó látása! És azok a tisztítóhelyen szen
vedő, még nem egészen tiszta lelkek ebben a
mérhetetlen boldogságban ime, azonnal része
sülnének, ha vissza nem tartaná attól őket

lelkünknek még mindig nem tökéletes tiszta
sága s az evvel együtt járó büntetésnek le
rovása. ami rendkívül fájdwlmat és szenve
dést okoz nekik!

Aranyszájú sz. János mondja: "Az ezersze
resre fokozott érzéki büntetés semmi ahhoz a,

fájdalomhoz képest, melyet akkor érez a lélek,
amikor tudja. hogy saját méltatlansága miatt
nem láthatja az Istent!" A tisztítóhelyen szen
vedő lelkek fájdalma tehát végtelenül nagv
amiatt, hogy IJJem látják az Istent! S ha ezt
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mi most még nem tudjuk eléggé felfogni, ~
onnan van, mert még m[irudig ragaszkodunk
a világhoz és annak javaihoz; mert még mín
dig nem vagyunk eléggé az Istené!

Absolon nem volt valami jó gyermek. Meg
gyilkolta testvérét, amiért meg lett fosztva
mindenétől és száműzetett Gessurba. Ám ő ezt
mind könnyen elviselte és semminek tartotta
ahhoz képest, hogy atyjának arcát nem volt
szabad többé látnia! Ime JoáJb előtt, kinek
közbenjárására atyja megkegyelmezett neki,
így könyörög: "Kérlek, hadd lássam a király
orcáját! Ha pedig erre még mindig ér
demetlen vagyok, akkor inkább öljön meg
engem." (Kir. II. k. 14, 32.) A léleknek ug'yan
csak Isten után való epekedését jelképezi az
Énekek-énekében említett menyasszony is,
akinek az volt a legnagyobb fájdalma,bogy
elvesztette kedvesét! Bár csaknem összeroskad
fájdalmában, éjjel mégis útnak indul, hogy
felkeresse. NIfIlTI fél a, sötétségtől, nem semmi
féle veszélytől. Körüljárja a várost; sír, ri
mánkodik, könyörögve kérdi mindenkitől, aki
vel taláJlkozik, ha nem látta-e kedvesét' S csak
mikor feltalálta. csak akkor nyugszik meg
fájdalma!

Bármennyire élénk képek legyenek is ezek,
mégis nagyon homályosak ahhoz, hogy feifog
hatóvá tegyék a tisztítóhelyen levő lelkek
Isten után való vágyódását l Oh, mert sokkal



égőbb és forró bh ezek vágyódása Isten után,
akiért szívük legnagyobb hevével sóvárognak;
akihez, midőn ruinden pillanatban feljutni
szerotnének. valami vaskéz mindannyiszor el
lenállhatatlanul visszatartja Őket! Azért ők
folyton csak így sóhajtoznak a zsoltárossal:
"Mily kellemesek a te hajlékaid, erők Ura! Ki
vánkozik és eped lelkem az Úr tornácaí után."
(Zsolt. 83.) "Amint kívánkozik a szarvas a víz
forráshoz, úgy kivánkozik lelkem tehozzád,
Isten! Mikor jutok el s jelenek meg az Isten
saine előtU"(Zsolt. 41.)

Am, mindhiába! Vágyódásuk teljesítetleniil
marad mindaddig, amíg nem üt a szabadulás
órája! Oh, mily kín ez a reményteljes, de még
mindig meg nem valósult vágyódasuk az Isten
után, akit most sokkal jobban ismernek, mint
ismertek a földön; akit úgy ismernek,- mint
minden tökéletességnek a tengerét! Oh, ha tel
jesen felfognám és átérezném én is ezen "ágyú'
dásukat Isten után : akkor bizonyára míudenek
felett szerétném ar. Isten! és mindent megten
nék arrü, hO/IT hulálom utún 11(' legyek kénv
telen sokáig vúrukozui a Jisztítúhi'IYl'n 11r.
Isten bírására és látására!'

Ima. Kérünk, Uram! szabadítsd meg a bűn
mínden kötelékétől megholt híveidnek lelkét és
en.gedd, hogy szenteiddel örökké bírjanak és
lássanak téged a mennvben. Amen..

5 Mi Atyánk... és üdvözlégy.:. Adj
Uram sth.



Nlereuherg atya Isten szépségéről írt köny
vében olvassuk, hogy Luxenburgban egy jám
bor no lelke megjelent egy igen jó leánynak
s arra kérte, imádkozzék érte. Amikor pedig a
szent áldozáshoz járult a leány, a lélek is min
dig követte őt oda. A leány végre megkérdezte
a lélektől, hogy míért teszi ezt, mire az így
EZÓlt: Öh, ha tudnád, mílv leírhatatlan az én
szenvedésem amiatt, hogy távol kell lennem az
Istentől. Érzem, hogy valami ellenállhatatlan
hatalom Istenhez vonz engem; de azt is tapasz
ta10111, hogy bűneim büntetése miatt mégis tá
vol kell lennem tőle! És ez oly fáj,dalmat okoz
nekem, hogy emellett alig érzem azt a tüzet,
mely körülvesz engem. Lásd, hogy e fájdalma
kat enyhitsem. megengedte- Isten, hogy eljö
hessek a templomba, s itt, az ö házában imád
hassam őt addig is, míg majd bírni fogom egy
kor a menuyországban! Aztán újból kérte 11

leányt, Imádkozzék érte, hogy mielőbb jöjjön
cl ez a boldog pillanat. És a leány, miután
nagy buzgósággal eleget tett kéreImének, egyik
napon álmélkodva látta, mint szállt fel a lélek
ragyogó féuvességgel az Isten dicsőségébe!
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KILENCEDIK NAP.

Az érzéki kínok a tisztítóhelyen.•

Ű maga üdvözül, de úgy, minI
tűz által. Kor. I. 3. 15.

Aki bűnt köv-et el, az vagy valamely til
tott gyönyört akar élvezni, vagy pedli~g valame
lvík érzéki kivánságának a kielégítését keresi.
Ebből aztán ssínte önként következik., hogy a
véteknek főként az érzékekben kell bűnhődnie.
az azokban dúló fájdalmak által kell kiengesz
telődnie.

Ez oc fájdalom pedig egyike a legkínosabb
fájdalmaknak! Sz. Pál apostol ugyanis azt
mondja ezen lelkekről: ők üdvözülnek, de úgy,
mint tűz által. A tüzet pedig a szentírás úgy
jellemzi, mint az Isten büntető igazságosságának
főeszközét. Innen van aztán, hogy az egyház
a tisztítóhelyen levő lelkekért mondott imái
ban, azoknak a tisztítólángokból való megsza
badulásáért esedezik. Mert a tisztítóhely nem
más, mlrrt a megtisztítás és megtisztulás láng
fürdője, hol a léleknek a bűn minden szennyé
től heves fájdalmak által kell megtisztulnla,
Vagy, miként Izsatás próféta mondja: "Az Úr
elmossa Sion leányainak undokságát az ítélet
lelke által és az égő lélek által." (4, 4.)

Oh, rettenetes lehet ennek a büntetésnek a
nagysága! Hiszen tudjuk, hog-y az égési sebek
a legfájdalmasabbak! Kezünket' egy percig



sem tudjuk a tűzben tartani! S melllllyire fel
jja~dulunk, ha csak fJgy szíkra vagy csak egy
csepp forró víz érinti is testünket'l ... Azért
kövessünk el mindent, hogy a tisztítóhely láng
jától megszabaduljunk!

Aztán a tisztítóhelyen dúló - tűz nemcsak
amolyan elképzelt tűz. Nem! Az valóságos tűz,
olyan, mely ég és éget, melyben az égő lélek
iszonyúan szenrved! (Kor. L 3, 15.) Az egyház
ezt így értette és így tanította míndíg. Ha pe
dig azt kérdezné valaki, hogyan hathat a tűz

a lélekre, mely el van válva a testtől' Annak
megfelel sz. Gergely pápa, midőn így szól :
"Valamiht Lucifer és a bukott angyalok - jól
lehet csupa lelkek, - a pokolban tűz által kí
noztatnak, úgy kínoztatnak a tülztítóhelyen
vagy a pokolban levő emberi lelkek is, melyek
el vannak válva testüktől, Hiszen az Isten bi
zonyára bír olyan hatalommal, hogy olyan
tüzet gyujtson, mely égesse a lelket és kínozza
azt!" S -ha ilyen tűz van a tisztítóhelyen, óh,
én nem tudom, hogyan leszek képes azt kiál
Ianí I Azért én inkább most teszek eleget bű

niemért; most rovom le ideiglenes büntetése
met; most, mielőtt odavettetném abba az égő

kemencébe!
De még az is meggondolandó, hogy a ti13Z

títóhelyen levő tűz, az Isten lehellete által ger
jesztett büntető tűz! Az az eszköz ez, mely
megbosszulja az Isten végtelen felsége ellen



elkövetett sérelmet! S ha már a földi tűz is ki
állhatatlan, hát mit rnondiunk akkor arról a
természetfeletti tűzről..mely színte izzóvá teszi
a lelket, melynek hőfoka végtelenl Melyről azt
mondja sz. Agoston, hogy az: Csodálatos mó- .
don, de azért mégis valódi módor, (mirts et
verís modis) ég! Hogy az, mint valami értel
mes tűz (ignis sapíans), bevilágít a szív leg
titkosabb rejtekébe is, felkutatja a legkisebb
és legtitkosabb hibát is és megsemmisítvén a
lélek minden szennyét, kínozza azt bűnei ará
nya szerint; de főleg kínozza annak azon
tehetségeit, melyeknek része volt a bűn elköve
tésében! Oh, rettenetes láng az, mely ilyen cso
dálatos módon hatol be a lélek legbensőbb, leg
elrejtettebb redőibe!... Ah, ki képes azt fel
fogni, azt a természetfelefti, szellemi, mindent
átható tűzet, melv annyira kínozza, tisztítja
II még nem egészen tiszta lelket; melvnek
égése, nrlnt a szent atyák áll ítják, fájdalma
sabh HZ élet minden szenvedésénél! Pedig az,
életben is vannak ugyancsak nagy fájdalmak
és szenvedések! Ilyen például a fOl{fájás, melv
sokszor csaknem megőrjíti az embert; ilyenek
egyes betegségeknek szinte tűrhetetlen. metsző
fájdalmai. Vagy képzeljünk- csak egy égő em
bert s annak iszonyú fájdalmát! És lám, ezek
míud, még együttvéve is csekélységek a tisz
títóhely érzéki szeuvedéseihez képest! Oh, való
hall, a til':zlítólwb' a kímomlhu í af lan ~Z('IlVf'-



dések tengerel És ezt nem képes kioltani semmi
lilás, csak az isteni szeretet tüze egyedül!
Azért az istenil szerétet tüzében akarok élni
ezután, hogy ne legyek kénytelen majd a más
világon a tisztítóhely tüzében szenvedni,

Ima. Gyullaszd fel, Dram, szivembcn szent
szereteted tüzét, hogy megemésszen az minden
tisztátalanságot bennem, s heve által necsak
üdvözítsen, hanem arra is lelkesítsen engem,
hogy segítségü~re lehessek a tisztítóhelyen
szenvedő lelkeknek s kiszabadíthassam őket an
nak lángjából! Köruyörtil] rajtam. Urarnl és
könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken.
hogy téged most és örökké szeressünk. Amen.

;; .Mi Atyánk... és űdvözlégy... Adj
Uram stb.

Boldog SU&o Henrik, BZ. domolllkos-rendi
szerzetes, mint maga írja, abban egyezett meg
egyik szerzetestársával, kivel együtt végezte
tanulmányait, hogy aki túléli a másikat, az
bizonyos számú szentmísét fog elvégezni el
hunyt társáért. Történt azonban, hosv Suso
nak a társa halt meg előbb. S az életben ma
radt Suso, bár nem feledkezett el megegyezé
silkről, fi megigért szentmisét mégis elhalasz
totta, mert túl volt halmozva más misék el·
mondásával, Egyébként sokat imádkozott el
hunyt társáérr, sőt több, elégtételül szolgáló
jócselekedetet is felajánlott érte. Am, nem
sokára megjelent előtte elhalt társának a lelke
és kes('rY~en }ll1IHlszkorlott anriatt, hogy Suso



őt annyira elhagyta, Hallván ezt Suso, nagyon
megrémült, s azzal mentegette magát, hogy
sok elvégzendő uriséje van; de azért nundig
megemlékezett róla és sokat imádkozott és
bőjtölt megszabadulásáért! "Imád - váluszolá
a lélek - nem volt eléggé hathatós arra, hogv
megszabadítson. Ellenben, .ia az igért szent
mdséket elvégezted volna, már rég megszubn
c1iUltam volna," Suso elmondván ezeket elől

járójának, arra kérte őt, venne át tőle néhány
elvállalt misét, hogy a megigérteket elvégez
hesse társáért. És mikor ezeket elvégezte, rend
társának lelke ismét megjelent előtte és pl
mondta neki, hogy már' meg van' sznhadulva
PS szószóló]n lesz a mennvországban,

TIZEDIK NAP.

A lelkiismeret furdalása a tisztítóhelyen.
'Szorong:ís és gyötrelem mindr-n

gOIlO,O;zll'\,ő lelkének. Hóm. 2, !l.

A hűntnyomon követi a szégyen, a félelem
és II lelkiismeret 'fnrdalása. A bűnös igyekszik
ugyan biineit elfelejteni, a lelkiismeret szavát
."lfojtani', de hiába, a lelkiismeret szavá.t meg
vesztegetni nem lehet, az kérlelhetetleniiI 87'''<'

méro hányja II híínösnek vétkeit. A zsoltáros
mondja: "Bííni.im r-lőttem vagyon mindenko
rnn!" (Z,,01t. 50, 5.) Igen, mindig szemern olűtt

van, mludlu vádol enzoui. Olvnn 'IZ, mint az



ernher sziven rágódó féreg, miut egy örökös
kínpad, mint a bűnös megbüntetésére szolgáló
kínzó eszköz az Isten kezében! El lehet tehát
képzelni, mily gyötrelmet okoz ez a tisztító
helyen levő léleknek! Hiszen a bűn, melyet itt
II földön elkövetett s melyet még nem rótt le
egészen, mind folyton ott lebeg előtte s kénv
szerf tí őt a késő bánat kínw és fáddalomteljes
bevallására. Oh, most már látja, mily könnyen
lehetett volna a szemek bűnös pillantásait
megfékezni, a haszontala-i, ocsmány beszéde
ket elhallgatni, az evésben és ivásban mérté
ket tartani, a hanyagságot, türelmetlenségét,
a haragot, szóval minden botrányt és rossz
példát elkeriilni! Most már látda, mílven köny
nyen lehetett volna a rossz gondolatok- és go
nosz kivánságoknak erősebben ellenáll ani.
felebarátunk könnyelmű megszólásának gátat
vetni, elméjének az imában való szórakozott
ságát a lélek összeszedettségével elfojtani.
Igen, most már látia: csakhogy későn, mert
míndca ott, ott rágódik már bűnös szívén, mint
a féreg, s kínozza lelkét a kínpad iszonyú
~yötrelmével! És pedig nem annyira azért a
rosszért, melvct vétkével magának okozott, ha
nem főleg azért, mert magára vonta általa az
Isten nemtetszését, megsértette azt a jó Istent,
aki végtelen, tiszteletreméltó és szeretetre
méltó, aki iránt határtalan hálára vau köte
lezve, " akit most is, kínjai közt is mindenek-

4*
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felett szeret! És ez a gondolat legkegyetlenebb
kínzója a léleknek; olyan az, III in t a ssívbe
szúrt tövis, rnely folyton újabb és úiabb ha
lálossebet okoz!... Öh, most értem csak iga
zán, mílven boldog' az az ember, akinek nyu
godt a lelkiismerete, ulrinek nem vet az sem-
mit a szemérel _

De a lelkiismeret nemcsak az elkövetett bií.n
.mtatt furdalja a lelket, hanem kínozza azt ar.
elmulasztott jótettek ruiatt is! Ah, mílv gyöt
relmes is Jehet a léleknek -ez a gondolat: Ime,
azért teremtett engem az Isten. hogy halálom
után azonnal magához vegyen s bírjam öt
örökké! És mennyire szeretett.f Megengedte,
hogy keresztény katholikusnak szülessem ;
táplált szentségeivel, megerősített kegyelme
vel, buzdított sok jó példájával! Öh és még
mennyi mindent felhasznált arra. hogy engem
restségem és sokszoros ellenszegii.lésem da
cára is a mennyország kapujához vezessen:
Igen, már rég ott lehetnék a mennyországban ;
láthatnám Isten orcáját az angyalok és ssen
tek társaságában: és mostt A végnélküli örö
mök helyett. ime. itt szenvedek iszonyú kínok
között! Pedig a földön mílven könnyen ki
engesztelhettem volna az Isten igazságát! Hi·
szen, hacsak egy kicsit többet imádkozom;
valamivel több jót teszek; bűneimért többet
vezeklem! Vagy, ha egy· kis kényelem feláldo
zásával naponként meg.ielenek a szentmisén
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s részesülök aszcntségeklJen. óh mily kimond
hatatlan kincsekkel gazdagítottam volna lel
kemet! De hát én nagyon rest és tunya vol
tam a jóra és Inkább csak a világnllIk éltem!
Sőt nemhogy régi bűneimtől szabadulni igye
keztem volna, a régi bűnre még úiabb bűnt
halmoztam! És e gondolatban, óh mennyi
g~'ötrelem zúdul arra a lélekre, melvmár nem
tartozik többé a földhöz, hanem amennyhez,
ahova azonban még mindíg' be nem mehet! ...
Aiért én, szegény bűnös, én erősen Ielteszem
magamban, hogy míg a földön élek, megelő
zöm ezt a késő bánatot s megkettőztetett buz
galommal. álhatatos hűséggel és kitartással
fogom helyrepótolni az oly esztelenül elvesz
tegetett drága időt!

Az eddig elmondott lelkifurdalásokon kívül
azonban a lelkiísmeret még egy másik, szin
télr igen nagy fájdalommal gyötri a tisztító'
helyen szenvedő lelkeket, A lelkiismeret
ugyanis feltárja a lélek előtt azt is, hogy azok
a bűnei és mulasztásal, melyeket oly könnyen
«lkerülhetett volna, s melvek miatt még mín
dig nem juthat be a mennyországba, azok okai
annak a nagy veszteségnek is, hogy ott, az
ör-ök boldogság honában a lélek nem fogja azt
a dif'siihelyet elfoglalni, nem fog olyan közel
jutni az Isten trónjához. melvet különben el
fogln lhatott volna nz Isten közvetlen közelé
heli, ha bűnei felett győzl'dehneskedl'tt volna,



ha hanyagságát leküzdötte volna! De ennek
már vége, az erre szolgáló kedvező alkalmak
elmultak, elvesztek örökre! És ez bizony fáj
dalmas, nagy veszteség! Öh, csakis az tudja
ezt fölérteni. aki ismeri a kegyelem értékét!
A tisztítóhelyen levők pedig fölértik; mert
nekik élőbb a hitük, bensőbb a szeretetük!
Azért niondja ligouri sz. Alfonz: "Ez okozza
nekik a legnagyobb fájdalmat." Egyébként
tudni való, hogy minél nagyobb a földön -ya
lamelyerény, annál nagyobb az égben annak
a dicsősége. S hogy minden új győzelem ujabb
drágakő gyanál1t illesztetik be ott a dicsőség
koronájába! Azért én most akarok harcoln! a
rendetlen önszeretet és a bűnös világszeretet
ellen, hogy szívemet az isteni szaretet uralja
teljesen s az díadalmaskodjék bennern tökéle
tesen! Mert ettől függ itt az erénynek, ott pc
dig a dicsőség fokának nagysága!

Ima. h tenem, 'a te irgalmasságodnak kö
szöník a hívek lelkei az örök 'lliYllg-almat; azé-rt
kérlek, add meg kegyelmesen bűneik bocsánatát
mindazokuak, akik Krisztusban haltak meg,
hoev megszabadulván bűneik büntetésétől, ve
led örökké örvendhessenek. Amen.

5 Mi At,yánk ... és 1hlyözlégy Mária ... Adj
Uram sth.

Sz. Bernát beszéli a következőket sz. Mala
kiás élettörténetében. A sz. MaIakiás nővére
igen vi lág'ias gondolkodású volt. Ez any
nyira bántobta 'a szentet, hogy nem akartat
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többé látn i sein. És irue, akit nem akart
látni testileg, a~t meg kellett látnia lel"
k ileg. Nővére halála után ugyanis egy éjjel
valami különös hangot hallott, mely azt' jelenté
neki, hogy nővére, aki harminc nap óta nem
kapott seminit, ott áll az ajtó előtt. Erre ÖL

szent felébredvén, azonnal megértette, hogy
lilit nem kapott nővére; azt ugyanis, hogy
éppen annyi idő óta nem ajánlotta fel érte a
szentruisét, Folytatta tehát a szentmise fel
ajánlását, amit előbb félbeszakított. S imr,
nemsokáru látta, hogy nővére eljött egészen a
templomig, de oda be nem léphetett, mert még
egészen fekete ruhábau volt. Később, máso-d
ízbeu, valamiveli világosabb ruhában látta.
Ekkor már beléphetett a templomba, de az
oltál' felé még nem közeledhetett. V égre har
inadszor egészen fehér ruhában, ott látta őt II

holdog lelkek seregében! Lásd szíves olvasó,
- így fejezi be elbeszélését sz. Bernát - mily
sokat tehet lIZ igazak állhatatos könyörgése!

'l'I~ENEGYBDIK NAP.

Alcddilt' tart a szenvedés a tisztitóhelYen i'

Juj nekem, inert zarándokságum
1II('ghOSo.,Zl1hhíflalull Zsoll. II II, ~).

Az elkárhozottnknak nilles semmi reményük
1I1'1'a· hogy valaha mogszubudulja nuk a pokol
hól. A t iszt itóhel ycn szeuvedő lelkek uzonbau



blztosuk abban, hogy onnan ki fognak szaba
dulu i, mihelvt eleget tettek az Isten büntető
igazságának. . . De, hogy nrikor fog ez be
következni, azt nem tudhatja senki . . . Any
uyit azonban meg lehet állapítani, hogy a tisz
títóhelyen különböző ideig tart a szenvedés,
még pedig mindenkinek a büntetésre méltő
volta szerint. Vagyis, minél nagyobbak és g:w
Illosabbak valakinek a még le nem rótt bűnei
és mínél nagyobb az ezek után még hátra
levő büntetés mértéke, melynek terhével lépett
az Isten ítélőszéke elé, annál tovább fog tar
tani szenvedése a tisztítóhelyen. Sz. Ágoston,
sz. Bonaventura, aquinói sz. .Tamás, az egyház
eme nagy elméi mínd azt tartják, hogy annál
tovább tart a szenvcdés ól tlsztitöhelven, mí
IIél inkább ragaszkodott valaki a búnhöz! A
nagvtekintélvű Bellarmin azt mondia: "Annyi
bizonyos. hogy a szenvedések a tisztítóhelyen
tíz, húsz évnél is tovább tartanak; ám, merem
álIítani, hogy tarthatnak azok száz, sót ezer
évig is." De vannak a hittudósok közt még
olyanok is, akik állitják, hogy némelyek a
kínok eme helyét csak a végítélet napján fog
ják elhagyni! És míndezen vélemények az -egy
ház gyakorlatán alapulnak. Az egyház ugyanis
kezdetben évek ig, sőt sokszor élethosszig tartó
f'légtételt is rótt eg~'es lUt"gyohh bűnösőkr«, így
segitvén nlt'g őket hűneik hiintetésének le
rovásá ban :lZ Isten ignzságosságával szemben.



57

Ugyanezen célból enged ma is több évi búcsút
a töredelmes híveknek. Ezenkívül mindennap
megemlékezik az egyház a meghaItakról; az
értük tett szentmise-alapítványoknál pedig nem
állapít meg semmiféle ídőtartamot, úgy hogy
azokat elvégzik azokért is, akik már évszáza:
dok előtt haltak meg. És mindezt azért teszi,
mert a szenvedés a tisztítóhelyen sokáig tart
hat. Azért senki se áltassa magát avval, hogy
il tisztítóhelyről csak úgy könnyűszerrel ki
fog szabadulni és csakhamar bejut majd II

menuyországba! Mert. aki így gondolkodik,
az esetleg nagyon keserűen fog csalódni ak
kor, amikor azt kell tapasztalnia, hogy a tisz
títóhelyen mílven sokáig tart a szenvedés! Én
tehát most, amikor még lehet és könnyű, meg
teszek mindent arra nézve, hogy minél rövi
debb ideig legyek a tisztítóhelyen.

A tisztítóhelyen való szenvedés idejét kü
lőnben hosszúvá teszi 'az a vágvődás.. mellyeí
ott a lelkek a mennyország után epednek! Ez
teszi kimondhatatlan hosszúvá ott az idlít és
pedig nemcsak azt, amely már elmult, hanem
még inkább azt, amely ezután fog elmúlni las
san és pedig annál lassabban, minél nagyobh
a szenvedés! Igen, ez teszi ott a perceket
órákká, az órákat uanokká, a napokat (~,'ekkp.

az éveket századokkú! Azért monrlja S7. A~os
ton: .·A ttsztítóhelvcn, az cA'Y napi~ tartó
szenvcdés a földön, ezer évi szenvedéssel ha-
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sonlíthutó össze." IlIIe, rníbe kerül It bűn! H
mily esztelen, aki azt mondja: Nem gondolok
vele, meddig leszek a tísztitóhelven, hiszen tu
dom, hogy azután örök boldogság vár reám a
ruennvországban! És mennvivel okosabb most
szenvednl, most jóvá tenni az elmultakat, hogy
tisztán, szenny nélkül jelenhessünk meg az
Isten előtt! Igen, most tegyünk meg mindent,
amit csak tehetünk! Mert nincs mit számítant
arra, hogy halálunk után mások fognak-e va
lamit tenni értünk! Hiszen láthatjuk, holn'
milyeu hamar elfelejtik az embert. ha meg
halt! Azért én ezután azon leszek. hogy meg
rövidítsem magamnak a tísstítóhelvet és pe
dig azáltal, hogy elkei-ülöm- a bűnt, még a
legkisebbet is; és ha valamit vétettem, azt
még életemben jóvá teszem!

Vannak emberek. akik ncm bírják fölértenl,
iniért kell a léleknek a tisztítóhelyen olvau
sokáig szenvednl I Pedig csak meg kell köze
lebbről vizsgáln i az okot és nagyon könnyell
Illeg lehet azt érteni. Csak gondoljuk meg,
hogy az igaz is hányszor botlik meg napjában,
hány bocsánatos bűnt követ el naponként' EI
urulasztja például a jót, nem használja fel az
Isten kegyelmét, elvesztegeti a drága időt! És
ha csak tíz ilyen kisebb hibút-követ el napon
kint, egy évben MáO, Hz év alatt pNHg 36.500-ra
uövekszfk ar. l Itt ]Jcllig 20, 40. GO évig élt ily
lo'urló inódon. óh, ki nem borzad meg a hibák
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óriási száma felett! Igaz, gyakurult a lélek
elégtételt is; de milyen elégtelen és milyen
tökéletlen legtöbbször az ember elégtétele! :els
azért van. hogy még az Igazak köztil is hányan.
óh, hányan jelennek meg bocsánatos bűnökkel
megterhelve az Isten előtt! Joggal mondja
azért sz. Agoston: "Ha csekélvekuek találod
hibáidat, midőn méi-legeled, le,galáhb utáld
Illeg, mikor azokat pnegszámlálod."

De hányan vannak olyanok, akik súlyosalt
vétkeztek. akik sok és nagy bűnt követtek ej,
akik életük legnagyohb részét bűnben töltöt
ték, s akiknek elégtételük éppen ezért vajmi
kenset ér a jövő életbent Oh, ezekről el lehet
mondaní, hogy úgy jelentek meg az Isten
előtt, mint az az adós, aki nem tud fizetni s
akinek a hosszan ta.r-tó börtön még mlndig'
kedvező állapot. Pedig hosszú ideig lenni a
tisztítóhelyen, szörnvű gondolat! Hiszen nincs
utt egyéb csak fájdalom, hosszantartó fájda
lom! :els ki tud valamely fájdalmat. például
fogfájást vagy csak egy tűszúrást is hetekig,
hónapokig, évekig elviselni, ami pedig mínn
semm] a tisztítóhelyen levő fájualomhoz ké
pest! Elképzelhetjük tehát, .nnnt sóhajtozzák
a szeuvedő lelkek: ,.Meddig- Uram, óh meddig'
(Zsolt. 6. 4.) Mikor jutok el il jelenek meg az
Isten sziu« "lőtt! (Zsolt 41, il.) ,,~s ru í nl tok i n,
trnek sóvflrogva az égTe. k íváucstan lesvén,
urikor száll alá az Isten angyala s inikor
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uy ujtju feléjük szabadító kezétj Öh, júl t url
ják ők, hogy nnudínkább közeleg feléjük a
urennyorszúg; de azért folyton ott cseng fülük
ben az Úr szava: "Bizony mondom neked, ki
nem jössz 'onnét, míg le nem fizetted az utolsó
lill ért." (Máté 5, 26.)

Azért én m ig élek, eleget teszek az Isten igaz
súgának. hogy ne jusaa.k, vagy csak nagyoll
rövid időre jussak az adósok börtönébe!

Ima. Uram. Jézus Krtsztus, dicsőség királya.
szabadítsd ki a hívek lelkeit a tisztítóhely kín
jaiból, ebből a mély örvényből! Oh. mentsd
meg őket az oroszlán torkából; -ra,g-add ki őket
az emésztő lángokból és sz. Míhálv által vezet
tesd öket a sötétségből az örök világosságba.
Amen.

5 Mi Atyánk ... és üd"özléA"Y Múri» ... Adj
Uram stb.

Sz. Antonius beszéli. hogy egy haldokló
szörnyü kínjában arra kérle az Istent, szaba
dítsa meg borzasztó fájda].mától. Mire meg
jelent neki az Úrangyala és így szólt hozzá:
Isten meghallgatta kérésedet és azzal küldött
hozzád, hogy válassz a kettő közül : "vagy egy
napig leszel a tisztítóhelyen, vagy 'még egy
évig szenvedsz ll. földön."

A haldokló hamar készen volt. a válasszal.
mondván: ,.Én az egy napig tartó tisztító
helyet választom, hoA"Y mielőhh vpge le,g-Yt'n
szenvedésemnck.' Erre csakhamar meghaJt l';

lelke odajutott a. tlsatítóhelyre. Itt azonhan
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annyira szenvedett, hogy így _kiáltott fel fáj
dalmábau: Öh, mennyire meg vagyok csalva!
Egy napig kellett volna lennem a tisztító
helyen és már legalább húsz éve lehet, hogy
itt vagyok ez iszonyú kínok között! Erre
megint megjelent neki az angyal és így szólt:
'I'évedsz, szegény lélek! Fájdalmad nagysag-n
az, arnelv megcsal téged; ez tiinteti fel előtted
oly hosszúnak szenvedésedet! Hiszen még csak
,IDOSt haltál meg; tested még el sincs temetve
II földön!

TIZENKgTTEDIK NAP.
A tisztítóhelyen szenvedő lelkek nagyon

szegények.
Igen szegények lettünk. Zsolt.

78, ll.

Nem hiába mondják a tisztítóhelyen SZf\O'

vedő lelkeket szegény lelkeknek. HiMeJli oly
nag~r az ő szegénységük, hogy -annál nagyobh
már nem lehet. A mennyei javakban még
nines semmi részü-k; lllert habár jog'ot tarthat
nak is a mennyországhoz, azt csak majd, hí
7.0 n ytalan idő mulva nyerhetik PI. Az elégtétel
és üdvözülés amaz eszközei ből pedig, melyeket
ar. egyház mindig készen tart hívei részére a
földön, nekik már nincs többé semmi hasznuk.
Ük ott :nlj3radnak az erény ama fokán, melven
II halál találta öket!

De ~pp oly sze~pnypk ök II fiil(1i [nvakban Is:
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mort a halál mindentől megfosztotta őket.

Nincs már pénzük, hogy ulainízsnát adhassa
nak és ezzel jóvátegyék 1IZ elkövetett vétkeket.
És nine» már sernnu tekintélyük, hog-y érvényt
szerezzeuek végső akaratuk teljesi tésének!
Nincs, nincs senunljük! Its ez, óh, m iuő, csalódás
azoknak, akik míg' II föhliin éltek, csak úg~'

dúskáltak a földi javakban s akiknek oly nagy
volt a tekintélyük, hogy még II gondolatnkat is
tel.iesitették! Most már mindennek vége! A kin
esekből. melyekkel oly esztelenül bántak vagy
összekuporgutva rakásra halmoztnk, részükre
nem maradt semmi! Csak egy van, amivel még'
segíthetnek magukon, amivel lassanként még
lefizethetik tartozásukat az Isten igazsúgossá
g'ának. a szenvedés!

S mert ez így van, hát miért nem hnsználom
fel a nekern még mindig rendelkezésemre álló
időt és oszközöket arra, hogy bíín nélkül jl')l'n
jek meg az Isten színe előtt 'I

A tisztítóhelyen sínvlődő lelkek szegéuvségúí
még az is fokozza, hogy ők már nem sílerezlwl
nek többé maguknak semmi érdemet. Míg i t t a
földön éltek, áh, mennyí eszköz állott reudclko
zésűkre, hogy általuk megnyerjék biíneik bocsá
untát s ideiglenes büntetésük elengedését I Ijrou,
(ik csak úg~', mint mí, megengesztelhették volna
II jél Istent buzgó hnúdságnikkal, a szentsézek
méltó vételével. II szentru iseáldozat bemutn íú

súvul, az irgftlnlll,ssúg testi és lelki eselekedeivi-



nek gyakorlásával, az élet, megpróbál ta tása.i nak
és szenvedéseínek Isten ukaratáu való csendes,
békés, türelmes elviselésével. És miudeuuek, ba
a kegyelem állapotában cselekednék, meg' IcU
volna az ereje, hogy eltörölje a bocsánatos lKí
nőket s megsemmisítse 111. ideiglenes büntetése
ket! Ám ők azt elmulasztották, amíkor IIIeg
tehették volna; most pedig, még ha akarnák
sem tehetnék többé, mert erre már nem képe
sek! Oh, mert reájuk borult a sötét éjsznkn,
amikor többé nem munkálkodhaluak; s az Ur
augyala már felemelé kezét az égre és meges
küvék az örökkön örökké élőre, hogy száumkrn
idő többé nem leszen! (Jelen. k. IV.) Igen, szá
mukra idő többé nem leszen az erény gynkor1á
sára, az érdemszerzésre, II búcsú elnyerésére'
ük ott epednek szegények az arlósok bi)l'tönélwn,
hol csak a szenvedés lassú múlása eszközli mujd
szabadulásukn.t! S mert ez így van, azért én
míg élek, míg tehetem, elkövetek mindent, hogy
kiengeszteljem az Isten iguzságosságát; és érI
magam fogom megtenni miudazt, amit kiván
nék, hogy halálom után mások megtegvenr-k
értem s ekként biztosítsum IIIagu nIII t arról, hog'~'

nz itéletkoi- minél kevesebbel találjon rajtnm az
l Rten, amiért: még Illeg kell bűnhődnöm!

A földön még II legszegénvebb sem olv nu SZ('

gény, hogy ne hnúdkozhussék! S ha nz ernberek
kérlelhetetlenek is volnáunk velük szemben. :17.
I str-n mindig gn7.dng míndnvújuuk i rá nt, nk lk



őt segítségül hívják. (Róm. 10., 12.) Ámde a
tísatítőhelyen szenvedő lelkek még ettől is meg
vannak fosztva; mert csak a földről felszálló
imát hallgatja meg az irgalmas és kegyelmes
Isten! Ez pedig megszűnt velük szemben a jelen
élettel együtt; míg a tisztítóhelyen már csak
az Isten kérlelhetetlen igazsága uralkodik raj
tuk, mely nem hajlik a sarát könyörgésük
meghallgatására, hanem megkivánja irgalmat
lanul, hogy bűneik adósságát lelizessék HZ

utolsó fillérig! Oh, mily tehetetlenek is vagytok
ti szegény lelkek ott a tisztftóhelyen. S mikor
én ezt tudom és szinte látom, nem kell-e meg
fontolnom az írás szavát: Vajha eszesek volná
nak és értenének és végükről gondoskodnának!
(Móz. V. 32., 29.) Nem kell-e előregondoskodnom
magamról és addig munkálkodnoru, míg nappal
van; mert eljön az éj, amikor már senki sem
munkálkodhatik! (Ján. 9., 4.)

Azért, édes Istenem! én míg élek, munkál
kodni akarok! Jóvá fogom tenni minden lea
kisebb bűnömet! S hogy ez minél inkább sik",
rüljön, annak még a csiráját is ki fogom írtani
szivcmből. Mert jól tudom, hogy HZ igazi elrA"
tételt szívem megtisztításával kell kezdenern!
Te pedig, óh, üdvözítőm! áraszd el szívemot

. isteni szereteted tüzével, hogy megemésszen az
bennem minden tisztátalant!

ImL Kegves és irgalmas Isten! Könyörülj
II tisztítóhelyell szenvodő szeg6ny lelkr-ken I'S



engedd, hogy szent Faidnak, a mi Urunk és
üdvözítőnknek ledájdalmasabb kereszthalála
által megnyerhessék bűneik bocsánatát! Oh, e
szerencsétlen lelkek folyton segélyért sóhajta
nak és önmaguk semmit sem tehetnek megsza
badulásukért, Kérlek azért Téged, hallgasd meg
imámat és áraszd Fiadnak, Jézusnak vérét o
kínlódó lelkekre. Amen.

5 Mi Atyánk ... és üdvözlégy Mária ... Adj
Uram stb.

Tolentinói sz. Miklós nagy részvéttel víselte-.
tett a tisztítóhelyen szenvedő lelkek iránt és
mindenképpen segíteni kívánt rajtuk. És mert
a szegény lelkek is nagy bizalommal voltak
iránta, azért egy alkalommal elküldték hozzá
Pelegrtuo d'Osíno rendtársát. ki életében ba
rátja volt, hogy kérje meg, segítsen rajtuk! És
o lélek egy éjjf'l csakugyan megjelent nála fl

miután elmondta neki, hogy a tisztítóhelyen
van, igy szólt hozzá: "Atyám, jöjj és nézd meg
a mi nyomorúságunkat." És a szent látott egy
nagy térséget lángokban állani és iszonyú sok
lelket, kik a tíízben panaszos hangon segélyért
esedeztek. "Nézd - mondia Pelegrino - nézd,
mily rettenetes kínokat szeavednek e lelkek és
mint ajánlják magukat részvétedbe. Többet
szenvednek ők, mint azt az ember felfogni ké
pes volna; és ime, nem tudnak magukon se
gíteni. Te azonban könnyen segíthetnél rajtuk,
ha Imádkoznál. jót cselekednél és . szentmisét
ajánlanál fel éTti~k." Ezután a szerit felébredt



s azonnal felkelvén, térden állva és forró köny
nyeket hullatva imádkozott értük. Majd meg
kérte a zárda előljáróját, engedje meg, hogv
egy hétig ezekért a szegény lelkekért végezhesse
szentmiséjét, S mikor ezt megtette. az utolsó
napon ismét megjelent neki Pelegrtuo és meg
köszönte szeretetét, mely által úg}-Ő, mint sok
más lélek kiszabadult a tisztítóhelyből. Azután
még többször is látta a szent, hogy szenhniséje
után sok lélek szállott fel a tisztítóhelyről II

mennyországba és hallotta, mint mondtak azok
neki köszönetet.

TIZENHARMADIK NAP.
A tisztítóhelyen szenvedf lelkeken lehet Ijegíteni.

Hiszem, hogy II ti~zlHóbelyen
szenvedö lelkeken a hivek köz
benjárása által lehel ~sil<"ni
Trienti zsinat 2á. ülése,

A tisztítóhelyen szenvedő lelkek olyan szegé
nyek és olyan tehetetlenek, hogy ők önmagukért
semmit sem tehetnek, sorsukon initsem változ
tatliatank. Ám annál gazdagabbak vagyunk
mí velük szemben és annál többet tehetünk mi
érettük. Hiszen a szenvedő lelkek a szentek
egyességénél fogva részesülhetnek a mí ja
vainkban; mí felajánlhatjuk értük elégtételül
jócselekedetinket s ekként Istennél lefizethet
jük helyettük hátralevő tartozásaikat Igy ta
nítja ezt a csalhatatlan egyház, amikor a
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szentírásra és a szent hagvománvokra támasz
kodva hiteikk gyanánt kimondotta: hogya tisz
títóhelyen szenvedő lelkeken a hívek köZ'ben-'
járása által lehet segíteni!

És úgy is van! A Szentírás határozottan
állítja, nogy: "Szent és üdvös gondolat a halot
takért ímádkozní, hogy bűneiktől feloldoztassa
nak." (Makk. II. 12.) A szentatvák pedig oly vi
lágosan tanítják ezt, hogy még a másvallásúak
is kénytelenek bevallani, miszerint már a leg
régibb időben is mindig és mindenkor imádkoz
tak a megholtakért. S ha ezeknek az imáknak
és áldozatoknak is megvolt az engesztelő ere
jük, mennyivel inkább meg van az az újssövet
ség imáiban és áldozataiban, különösen pedig
a szent míseáldozatban, mely nem egyéb, mint
vérnélkül való megújítása annak a véres, nagy,
engesztelő áldozatnak, melyet az Ur Jézus
Krisztus mutatott be a keresztfán!

Azt, természetesen, nem tudhatjuk, hogy
Imáink és áldozataink milyen mértékben sezí
tenek a szenvedő lelkeken. vagy mennyiben szo
rulnak ők arra; de azt igenis tudjuk, hogy
amire közülök egyik vagy másik nem szorul,
az javára válik a többinek! És ez nagyon vi
gasztaló tudat nekünk! Mert ime, atyánk,
anyánk s más kedveseink iránt, kiket a halál
mindig elég korán ragadott el tőlünk, mi még
most is kimutathatjuk hálás szeretetünket és
kinyújthatduk feléjük segítő kezünket!
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És e segítségünknek háromféle lehet a gyü
mölcse, még pedig: vagy enyhíti a szegény lel
kek szenvedését, vagy megrövidíti, vagy - s ez
a legnagyobb - teljesen megszünteti azt! A
szenvedés enyhítése," természetesen a legcseké
lyebb, amit javukra tehetünk; mert "ez csakis
arra a büntetésre terjed ki, ami reájuk nézve
mindig a legkisebb; de nem enyhíti a legna
gyobb fájdalmakat, minő például az, hogy nem
láthatják az Istent, aki után pedig annyira só
várognak! Oh, ez a fájdalmuk még ezután is
megmarad egész nagyságában; mert azt eny
híteni vagy csökkenteni szinte lehetetlen. Hi
szen ezt csakis az enyhíthetné, ha valamiképpen
csökkenne az Isten látása után való vágyódá
suk! De mi csökkentheti ezU Hiszen minél job
ban ismerik az Istent, annál jobban szeretik őt;
és minél inkább közeledik megváltásuk órája,
annál inkább fokozódik az. Azért ennek egye
diili orvossága csak megváltásuk gyorsítása,
vagy még inkább, annak teljesülése lehet csu
pán! Úgy van, az reájuk nézve a legnagyobb se
gítség, ha a tisztítóhelyről végkép kiszabadít
ván őket, megnyitottuk nekik a mennyországnt,
áthelyeztük őket a fájdalmak és kínok tengeré
ből az angyalok és szentek társaságába, az
örök boldogság honába, hol elfoglalván az eré
nyeik által kiérdemelt helyüket, végre láthat
ják és birhatják az Istent örökké!

Imf', milyen nagv hatalommal hirunk Illi 11.
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tisztítóhelyen szenvedő lelkekkel szemben. Ke
zünkben van letéve rettentő börtönük kulesa.
Hatalmunkban van az a titokteljes víz, mellyel
elolthatjuk szenvedésük helyének lángjait. Azért
elmondhatiuk, hogy nincs nagyobb cselekedete
az irgalmasságnak, mint az, amellyel a tisztító
helyen szenvedő lelkeken segítettünk! Az ala
mizsnálkodás mindenesetre nagy jótétemény;
de ezzel csak rövid időre segítettünk a szegé
nyen! Már nagyobb jótétemény, ha kiszabadí
tottuk a fogságban levőt, bár ezzel még urrá
nem tettük őt. Legnagyobb jótétemény a földön
az, ha megmentettünk valakit a lelki haláltól,
vagyis, ha megtérítvén, oda helyeztük a kegye
lem állapotába jóllehet, hogy megmarad-e ab
ban és nem fog-e megint visszaesni, ki biztosít
rólaVEllenben, ha a tisztítóhelyről szabadítot
tunk ki egy szenvedő lelket, annak nemcsak
megszereztük, de végkép biztosítottuk is az örök
boldogságot s ezzel azt a szelgálatot tettük neki,
milyent az angyalok akkor műveltek, mikor a
szegény Lázárt odavitték Abrahám keblére! Es
ime. amit az angyalok tettek, azt képesek va
gyunk mí is megtenni a jócselekedetek mind
megannyi eszközével.

Oh, mily bámulatos is az a hatalom, mellyel
rendelkezünk! De ezt a hatalmat aztán a szen
vedő lelkek javvára nagylelkűen, sőt örömmel
fel is használni szent kötelességünk legyen!
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lma.. Isten! kinek Irgalma végtelen, hallgasd
meg kegyesen alázatos kérésünket és üdvünk
titkai által add meg testvéreink, rokonaink és
jótevőink lelkének, kiket szent neved vallására
meghívtál. bűneik bocsánatát a mi Urunk Jé
zus Krisztus által. Amen.

:;Mi Atyánk ... és Udvözlézv Mária ... Adj
Uram stb.

Nádasi Jánosnak, Alegambe atya: "A szeretet
hősei és áldozata" című munkájához írt pótlé
kából vannak kivéve ~ Borok: Münsterbera
Vestfáliában 1656. szept, 26-án meghalt Fab
ricius János, jézustársasági atya, mint áldozata
annak a nagy szeretetnek, melyet a ragálvos
betegekkel szemben oly hősies módon tanusí
tott. Ö ugyanis sorra felkereste ezeket aragá
lyos betegeket; és nemcsak gyógyBzert vitt ne
kik, de ellátta őket a szentségekkel is. A halot
takat pedig sajá t kezével temette el. Aztán be
mutatta értük a szentmiseáldozatot is. Külö
nösen a gyászmise volt legkedvesebb ájtatos
sági gyakorlata. Ezt, amikor csak lehetséges
volt, míndíg szívesen végezte. Ugyanezt aján
lotta másoknak is, sőt előljáróinál azt is kiesz
közölte, hogy havonkint egy gyászmisét végez
zenek a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Ezen
buzgalmát az is fokozta, hogy a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek többször megjelentek neki, ré
szint azért, hogy esedezzenek nála megszabadí
tásukért. részint pedig, hogy megköszönjék hat
hatós !'('gítspg-pt. Halála előtt megírtu yrg-l'('ll(h.>·
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letét és abban míndama jócselekedeteket és
szentmiséket, melyeket halála után érette fog
nak végezni, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek
javára hagyományozta.

TIZENNEGYEDIK NAP.

lsten akarja, hogy segítsünk a tisztítóhelyen
szenvedö lelkeken.

A jótékonyságról é~ adakozás
ról el ne f'eledkezzetek, mert ilyen
áldozatok tetszenek az Istennek.
Zsid. 13, 16.

Isten az ő szentségénél fogva szinte kényte
len vele, hogy igazságot gyakoroljon a tisztí tó
helyen szenvedő lelkeken! Irgalmasságát pedig
letette a mi kezünkbe, így szélván hozzánk,
mint egykor Mózeshez: Ime, Istenné teszlek té
ged; a szenvedő lelkek felett teljhatalmat adok
neked. (Exod. II. 7.) Csodatevő vessződ gya
nánt, mellyel az irgalmasság csodáit gyakor
lod, szolgáljou neked az én szerelmcs Fiam
elégtételének végtelen kincse! Használd azt ja
vukra, tetszésed szeríut! Jócselekedeteid pedig,
melyeket felajánlsz értük, legyenek azok a csa
tornák, melyeken a tisztitóhelyre vezeted Krisz
tus érdemeit! Szóval Istenné. az irgalmasság
Istenévé teszlek téged a szegény lelkek felett!
Igen, így akarja az Isten! Vagyis azt akarja.
hogy szin te erőszakot tegyünk rajta; hogy erő
vel is vísszatnrtsuk büntetőkarját s kiragadjuk
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kezéből azt a vesszőt, mellyel kénytelen meg
fenyíteni azokat a szegény lelkeket, akiket kű

lőnben úgy szeret! Oh, mert türelmetlenül
várja ő, hogy eleget tegyünk értük s magához
emelhesse és megkoronázhassa szenvedő gyer
mekeit!

És én meg tudnám tagadni azt, amit tőlem az
Isten kíván? Nem, Uram! Én egyesülni fogok
a te irgalmasságoddal ; én eleget akarok tenni
igazságosságodnak e neked oly kedves lelkekért.

Végtelenü! szent és bölcs az Isten, aki min
denben dicsőségét keresni szinte kénytelen!
Lám, Isten dicsőségét hirdeti az ég és föld!
Ezért küldötte a világra szent Fiát, s ezért ala
pította az egyházat is! Az én cselekedeteim
végcélja is tehát mindig az Isten dicsősége le
gyen. Hiszen az Úr imádságában, melyre J é
ZU8 tanított bennünket, azért könyörgünk leg
elsőbben is, mondván: Szenteltessék meg a te
neved! És a szentek foglalkozása is mi egyéb
a mennyben, mint az Isten dícsöítése! S mikor
mi odasegítjük a tisztítóhelyen szenvedő lelke
ket a mennyországba, ahol teljesen megismerik,
szeretik és imádják az Istent, óh, akkor mi is
nagyban előmozdítjuk evvel az Isten dicsőítését
és magasztalását! A jámbor Baudon annyira
meg volt hatva ettől a gondolattól, hogy így
kiáltott fel: "Kérem mindazokat, akik hevül
nek az Isten dicsőségéért és az ő szerétetére
törekszenek, gondolkozzanuk és elmélkedjenek
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ez igazság fölött! S ha sz. 'I'erésia és más szen
tek azt állították, hogy ők készek volnának el
viselni bármi kínt, ha csak egy fokkal is emel
hetnék az Isten dicsőítését, óh, akkor mít nem
kellene megtennünk azért. hogy a tisztítóhely
ről kiszabadítsuk a szenvedő lelkeket; mert
ezzel nem egy, hanem millió fokkal is előmoz
díthatjuk és emelhetjük az Isten dicsőségét és
pedig nem egy pillanatra, hanem örökre!" Ha
sonlóképp nyilatkozott a SZŰ:ti Máriáról neve
zett és az Úr szerétetéért lángoló János atya
is, midőn így szólt: "Az volna az én legforróbb
kívánságom, ha ott élhetnék száműzve valamely
magányban, vagy bezárva valamely börtönben,
ahol nem volna más dolgom, mint búcsúkat
nyerni a szenvedő lelkek részére s ekként oda
juttatni őket Jézushoz a mennvországba, ahol
aztán minden erejükből szeressek és dicsőítsék
az Isten örökké!

Lám, milyen értéke van Isten előtt azoknak
a jócselekedeteknek, melyekkel a szenvedő lel
keknek javára lehetünk! A hires és jámbor
Blosíua Lajos ime. így ír erről: "A jóságos és
szerétetteljes Isten annyira szereti a tisztító
helyen szenvedő választottjainak lelkét és any
nyira óhajtja onnan való megszabadulásukat.
hogy mindazt, .amít mi érettük keresztényi sze
retetből teszünk és Istennek bemutatunk.
vagyis, ha érettük imádkozunk, zsoltárokat
énekelünk, az imádandó Oltáriszentséget, vagy
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Krisztus érdemeit érettük felajánljuk, - azt
mind oly szívesen veszi, míntha őt magát, ha
esetleg börtönben volna. bátorítanók és vigasz
talnők s a börtönből kiszabadítani szeretnénk:
ő mondotta ugvanís: Bizony mondom nektek,
amit egynek ezen Iegkísebb atyámfiai közül
cselekedtetek, nekem cselekedtétek!" Aquínöi
sz. Tamás pedig azt mondia: "A halottakért
imádkozni kedvesebb Isten előtt, mint az élő
kért; mert azoknak, akik magukon többé nern
segíthetnek, nagyobb szükségük van a segít
ségre, mint ezeknek!"

Ime, mily hatalmas eszközt tett kezünkbe az.
lsten! S mint tehetünk vele eleget mindama
bűnért és méltatlanságért, amelyekkel oly sok
szor megbántottuk a szent Fölségét! Nem
kell-e tehát köszönetet és hálát mondanunk
ama jótétemén,yért, anjelyben atyai szeretete
részeaitett mlnketf

Am, mert a tisztítóhelyről megszabadult lel
kek annál jobban fogják dicsérni, magasztalni
és áldani az Istent, minél előbb juthatnak se
gítségünk által az ő látására és bíráaára.
azért kövessünk el mindent, hogy ezek a sze
gény lelkek. - úgy a szabadulásukhoz legkö
zelebb állók, mint a legelhagyatottabbak is, 
minél előbb és minél inkább képesek legye
nek az Isten méltó dicsőítésére a boldog
mennyországban!
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Ima. Könyörüljooes Jézusom, a tisztító
helyen szenvedő lelkeken,kiknek megváltásáért
kész voltál magadra ölteni emberi természe
tünket és elszenvedni a legkeserűbb halált. Oh,
könyörülj sóhajaikon . és könnyeiken és szen
vedésed ereje által engedd el mindama bünteté
seket, amelyeket bűneik által megérdemeltek.
Folyjon alá a tisztítóhelyre szent véred, édes
.Iézusom! s üdítse és envhítse meg azokat, akik
ott szenvednek! És nyújtsd feléjük se~rít() keze.
det 8 vezesd őket az enyhülés, a világ-osság é«

. béke helyére. Amen.
;):Mi Atyánk ... és üdvözlégy Mária ... Adj

Uram stb.

A szerst Doononkos rendjének két tagja,
Bertrand és Benedek közt egykor jámbor vita
támadt ama kérdés felett,. melyík nagyobb
cselekménye a szeretetnek'l Az-e, ha a ~sz
títóhelyen szenvedő lelkeken segítünk, vagy
pedig, ha a bűnösök megtérítésén fáradozunk T
Bertrand a bűnösök megtérítéséért lelkesült.
Ezekért végezte a szentmisét, ezekért végezte
jó~selekedeteit s . ezekért ímád'kozottl És ezt
azzal indokolta. hogy a bűnösök megvannak
fosztva az Isten kegyelmétől és minden pilla
natban ki vannak téve annak a veszedelemnek,
hogy örökre elkárhoznak. Azt1án az Isten Fia
a bűnösökért jött a földre, azokér-t halt meg a
keresztfán. Lehet-e tehát valami magaszto
sabb, mint vele munkálkodni a bűnösök meg
térítésén T Míg a tisztítóhelyen szenvedő lel
kek, azok már meg vannak mentve s bizto-
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sak üdvösségükrőll Benedek ellenben a
szenvedő lelkek ügyét védelmezte és a követ
kezőket mondá: A bűnösok maguk okai sze
rencsétlenségükn.ek, melyen, ha akarják, azon
nal segíthetnek; míg a szenvedő lelkek fogva
vannak s mint valami börtönbe be vannak
zárva s onnan magukat kiszabadítani nem ké
pesek! Azért helyesebb tehát, ha ezeken a lel
keken segítünk! Bertrand nem adta meg ma
gát, jóllehet nem volt képes válaszolni a fel
hozott érvekre. De ime, a következő éjjel egy
olyan látomása volt, mely meggyőzte őt az
által előbb kétségbevont igazságról! És ettől
fogva minden szerstmlséjét, jócselekedetét és
imáját a szenvedő lelkekért· ajánlotta fel!
Igy olvasható ez a sz. Domonkosrend évkönv
vében.

TIZENöTöDIK NAP.

örülnek a mennyben a szenvedő lelkek
kiszabadulása felett.

Bizony mondom nektek, amit
egynek ezen legkisebb atyámfiar
közül cselekedletek, nekem cse
Iekedtétek. Máté 25, 40.

Nagy öröm van a mennyben egy bűnös meg
térése felett, mondía édes űdvözítőnk. (Luk.
15., 7.) Pedig az a megtért bűnös visszaeshet a
bűn fertőjébe, sőt még el is veszhet örökre.
Minő örőm lehet tehát akkor a mcnnvország-
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ban, ha a tisztítóhelyről odajut egy lélek, ahol
többé el nem vesztheti az Istent! .

A szentek ott, a mennyországban, akik mindig
szerették ezeket a szegény lelkeket s mindig
forrón óhajtották megszabadulásukat, éh,
mennyire örvendeznek, hogy számuk ismét
megnövekedett! És m!8nnyire örvendeznek,
amikor látják, hogy azok, akik oly nagy bi
zalommal és tisztelettel voltak eltelve irántuk
a földön és akikkkel ők pártfogásuk, közbenjá
rásuk és példájuk által oly szorosan egybe
voltak fűzve, azok végre elhagyják megtisztu
lásuk szomorú helyét és megváltásuk biztos
várása után, mint a boldogság örökösei, hálát
zengve felszállanak az égbe, az ő Urukhoz, Is
tenükhöz, hogy vele örökre egyesüljenek.

És .a szent angyalok, óh azok is mennvíro
örülnek! Hiszen ők voltak azok, akik a Magas
ságbelinek trónusa elé vitték és bemutatták Is
tennek mindazokat az imákat, amelyeket azo
kért. a szegény lelkekért végeztünk, akik most
már megszabadulván szcnvedéseiktöl, lefoglal
ták a mennvben ama dicső helyeket, amelyek
ott Lucifer és társai bukása után megűresed
tek. S mert az angyalok szinte égnek attól a
vágytól, hogy előmozdítsák és gyarapítsák az
Isten dicsőségét, azért végtelen örömet okoz
nekik, hogy a lelkek megszabadulása is fokozza
azt! De meg ők őrangyalai is voltak ezeknek a
lelkeknek; hogyne örülnének tehát, ha siker ko-



ronázta őrködésüket! Azért nem is szűnnek
meg magasztalni az Isten jóságát és Irgalmát,"
hogy megáldotta gondosságukat. és nem szün
nek meg köszönetet mondani azoknak a jám
bor híveknek, akiknek buzgó imája oly sike.
résen előmozdította védenceik megváltását!

Még nagyobb öröme van azonban a menny
országban a szentséges szűz Máriának. aki
mindnyájunknak, tehát nemcsak a földön élő.
de a tisztitóhelyen szenvedő lelkeknek is édes
jó anyja. királynéja! Hiszen ő megigérte, hogy
azoknak a lel'két, akik ájtatosan viselik Ska
puláréját, haláluk után ki fogja menteni a
tisztitóhelyről, még pedig a legközelebbi szem
bat napon! Mily nagy lehet tehát öröme. ami
kor szenvedéseik után s ott a mennyországban
anyai kebelére ölelheti hűséges gyermekeit.
Sőt nagy öröme van a mennyben még édes

Megváltónknak is. aik örömmel nézi. mint
működünk vele közre a szenvedő lelkek meg
váltásában és mint lettünk ezáltal is igaz kö
vetői s egyben megváltó .társaí! És mert a tisz
titóhelyen szenvedő lelkek is tagjai annak az
élő testnek. malynek feje,az Ur Jézus Krtsztus,
aki így szólt egykoron tanítványaihoz: ..Bi
zony mondom nektek, amit egynek ezen leg
kisebb atyámfiai közül cselekedtetek, azt nekem
cselekedtétek", óh, ki tudja elképzelni mínő

nagy örömet szereztünk neki akkor. amikor az
irgalmasság legszebb és legnagyobb .eselekede-
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tével azokat a szegény lelkeket, azokat a leg
kisebb atyafiait, akik magukon mitsem 'segít
hettek. megmentettük rettentő kínjaik ten
geréből!

Végre a mennyei Atyának is öröme telik ab
ban, hogy szenvedű gyermekei, akik megrna
radtak szeretetében és kegyelmében. most már
örökké áldják, magasztalják és dicsőítik őt!
Igaz, meg kellett büntetnie előbb őket, - igaz
ságossága így kivánta ezt; - óh, de mégis.
mindig óhajtotta boldogságukat! És most, hogy
végre megssabadultak. mílven nagy az öröme;
s mint fokozza ezt az a tudat is. hogy mi oly
gyöngéd szeretettel siettünk segíteni szenvedő
testvéreinken, az ő szeretett gyermekein!

Ne is hanyagoljuk cl soha az irgalmasság
eme jócselekedetét, mely a mennvországban
olv nagy örömet szeroz! Öh, már ez a tudat ls
elég okul szolgálhat arra, h;)gy "a mi hideg és
érzéketlen szívünk is fdmelegejjék és megin
duljon s végre komolyan elhatározzuk ma
~:unkat arra. hogy a szenvcdő lelkeken ezután
rní is nagylelkűleg és örömmel fogunk segí
toní:

Ima. Istennek szent angyalai és kiválasz
tott barátjai! Oh, jöjjetek segítségükre a tisz
títóhelyen szenvedő lelkeknek. Különösen te
Istennek Anyja Mária, fordítsd reájuk ke~yep
tekintetedet és mutasd meg nekik Jézust, mé
hednek áldott mimölcsét, óh irgalmas, óh
kelrYes, óh édes ssűz Mária! Amen.
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5 Mi Atyánk... és űdvözlégy... Adj
Uram stb.

Sz. Terézia élettörténetében írja de Ribera
atya, hogy Don Bernardino de Mendoza egy
Igen _szép birtokot ajándékozott sz. 'Ieréztának
Valladolid közéiében oly célból, hogy ott zár
dát alapítson. Am, mé~ IIIlZZá. sem fogtak a
zárda építéséhez. nmkor hirtelen JQ'~g'hetege
-Iett a kegyes adományozó s elvesztvén beszélő

képességet, meghalt anélkül, hogy gyónhatott
volna, jelekkel nyilvánítván csupán bánatát.
Nagyon elszomorította ez sz. Teréziát, aki igen

. aggódott a meghaltnak lelki üdve miatt. Ek
kor azonban így szólt hozzá az Ur: "Légy nyu
godt leányom! Az elhunytnak lelke ugyan
nagy veszedelemben forgott; de kegyelmet ta
lált nálam azon adománya következtében, me
lyet oly nagylelkűen tett neked. Lelke azonban
csak akkor fog kiszabadulni a tisztítóhelyről,
amikor az új zárdában be IC81. mutatva 310 elsű
szentrníseáldozat," És ettől kezdve nem volt
nyugta sz. Teréziának. A lélek szenvedései
folyton ott lebegtek Bzemeielőtt! S bár az volt
szándéka, hogy előbb a toledói zárdát fogja
megállapítani, mégis sok fáradsággal Valla
dolidba utazott, hogy megkezdje az ottani
zárda felépítését, És alig készültek el. a leg
szükségesebbekkel, egy szobát azonnal beren
deztetett arra a célra, hogy abban a következő

vasárnapon bemutassák az első szentmiseál-
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dozatot. És sz. Terézia e szentmise alatt, még
pedig a communiokor meghatottan látta, hogy
Bernardino lelke köszönetet mondva neki. nagy
fényesség közt felszállt a mennybe Istenhez!
El lehet képzelni, mily nagy volt sz. Teréziá
nak az öröme, hogy beteljesedett az Ur szava!

TIZENHATODIK NAP.
A szeretet arra kötelez bennünket, hoa Se

gítsünk a tisztítóhelyen szenvedi lelkeken.
Szeresd felebarátodat, mint

tennen magadat, Máté, 22, 39.

Szeressük egymást! Hiszen emberek va
gyunk. testvérek vagyunk, egy atyának va
gyunk gyermekei mindnyájan! Megköveteli ezt
az a természeti törveny, mely szívünkbe van
írva s mely arra kötelez, hogy részt vegyünk
embertársaink szerenesétlenségében, segítsünk
rajtuk szükségeikben s megtegyük nekik mínd
azt, amit mi is óhajtunk, hogy nekünk megte
gyenek! És ez annál nagyobb kötelességünk,
minél nagyobb szükségben van embertársunk!
Ri is lenne olyan szívtelen, hogy éhen hagyná
halni a szegényt, mikor alamizsnádával meg
mentheti. Éi! ki volna képes elnézni, hogy meg
égjen az a gyermek, akit a tűzből ki lehet men
teni! Öh, lehet-e ennél nagyobb embertelenség1
De nézzük immár a szenvedő lelkeket! Lám,
mLlyen szegények! Nincs semmijük; szerezni
mit sem. képesek s hozzá még mennvível tar-

/)
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tozuak í S ha még szenvedéselket is nézzük; óh,
szörnyű az, ami~ ezek szenvednek! -És a termé

.szet törvénye szerínt vajjon nem volna köte-
lességünk segíteni rajtuk is, segíteni ezeken,
akik szintén testvéreínk t Vagy jól esnék-e ne
kem, ha én volnék c könyörületre méltó lelkek
gyás;zos 'helyzetében, haénégnék abban.a ször
nyű Iáng'tengerben ~ És jól esnék-e nekem, ha
seniki se törődnék velem; ha ott hagynám kin
lódni, szenvedni engem az én barátaim, az én
testvéreim. akik pedig az emberszeretet, a ter
mészetí törvény erejénél fogva kötelezve van
nak arra, hogy segítsenek a szükségben Ievőn.

a szenvedőn I
És a szeretet eme természeti kötelékét a val

lás fel nem oldotta, szét nem tépte, sőt még
jobban összefűzte, szorosebbá tettel Igen, az
újszövetség isteni ~örvényhozója. az emberi
-természetben gyökerező eme törvényt még meg
nemesítette, úiabb índokok alapján felmagasz
talta, példájával megszentelte és szentesitésé
vel megerősítette! És azóta a felebaráti szeretet
az a jel, amelyről övéit meglsrűerí és mások if>
megísmerhetik, (Ján. 13., 35.) És azóta új pa
rancs ez, az ő parancsa, melyet maga hozott
O. földre, s melyet odaemelt arra a magaslatra,
amely magaslaton az Isten iránti szerétet áll,
kíjelentette ug-yanis, hogy: "A második parancs
pedig hasonló ehhez: Szaresd felebarátodat,
mlnt tennen magadat." (Mát. 22., :m.) óh, mily



pagy, mily szeut, lllily isteni a kereszténység
ben a felebaráti szeretet, mely nem szűnik meg
még a halálban sem! Mert a halál egy időre el
választhat ugyan bennünket testileg; de a SZé

retet által még mindig egybefűzve maradun k
lelkileg, mint tagjai annak az egy testnek,
melynek feje Krisztus! S éppen azért folyton
szerotnünk kell egymást és pedig nemcsak azo
kat a boldogokat. akik már a mennyben van
nak, hanem azokat a szegény lelkeketts, akik
még a tisztítóhelyen szenvednek! Mert, ha ez
utóbbiakról megfeledkezünk és nem nyújtunk
nekik segítő kezet, hát hol van akkor a mi ke
resztény szeretetünk és hol van akkor a szen
tek egyességében való hitünk1

A tisztítóhelyen szenvedő lelkek különben
meg is érdernlik természeti és keresztény szere
tetűnket. És pedig annál inkább, minél szenteb
bek! Isten ;kegyelmében halván meg, ime, ők
már az Isten barátjai; akí' nemcsak meghívta
őket. de ki is választotta öket. Valóban, őértük
nem halt meg hiába Krisztus; mert ők megiga
zultak, nevük be van írva kitörölhetetlenül 37.

élet könyvébe. Aztán még minő kíváltságokkal
is bírnak! Mennyire szeretík ők már az Istent,
akit Jgy ismernek, mint legfőbb ijÓt, s aki! felé
irányulnak összes vágyaik. Pedig ez a nagy
ezeretetük Isten Iránt, akivel még nem egye
siilhetnek, végtelen fájdalmat is okoz nekik!
Dl' mlnkot is szerétnek ezek a lelkek, szerétnek



mint testvéreiiket Krisztusban! És annál job
ban szeretnek, minél világosabban látják már
szeretetük indító okait. Oh, mily bensőleg is
vannak ők egyesülve Istennel és velünk a sze
retet által! S éppen azért, mily méItók a mi
szeretetünkre és legtevékenyebb segítségünkre!
Azért jog08an mondia karthausí sz. Dénes:
"Nincs abban a keresztény testvéru szeretetnek
egy szikrája sem, aki közönyÖsen nézi, mint
kínlódnak a szegény lelkek a tisztítóhelyen I"

Ima. Édes Jézusom I ki gyümölcs voltál a
földön az elhagyatoUaknak, leborulva könvör
gök előtted a tisztítóhelyen szenvedő ama lel
kekért, akiket szinte elhagyott már az egés7
világ. Oh, nézd, mint égnek ők a tisztítótűz
iszonyú lángjában. mint esedeznek segítségért
és nincs senki, aki meghallgassa őket, aki mea
könyörülne rajtunk! Azért kereszténs- szere
tetből én könyörülök rajtok s úgy könyörgölt
értük előtted s~élyért. amint legjobb bará
tomért tenném. Amen.

5 Mi Atyánk ... és űdvözlégy Mária .. , Adj
Uram stb.

Egy előkelő özvegy nő fiát megölte ellensége.
A gyilkos ezután elrejtőzött, mert félt, hogy
elfogják és kivégzik. Rejtekhelvét azonban
csakhamar megtudták és pedig nemcsak a bi
rák, hanem a nő ís, De mi történik' Amikor
már szinte nyomában voltak, az a nemes nő el
fojtván magában a bosszú minden érzetét, tit
kon értesíté a gyilkost, hogy rögtön menekül
jön! Sőt még ennél is tovább ment nemeslelk ii-
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ségében. mert pénzt is adott neki és odaadta
meggyilkolt fiának a lovát is, hogy megköny
nyítse futását! Ö pedig ezalatt is folyton ilmád
kozott fiáért, mert örök sorsa nagyon a szívén
feküdt! És íme, nemes tette annyira megnyerte
az Isten tetszését, hogy a t.isztítóhelyről azon
nal kiszabadította fiának lelkét! - Ez ugyanis,
midőn felszállt a mennybe, megjelent anyjának
és örömmel tudatta vele, hogy szerétetből ki
folyó tettéért szabadult ki a tisztítóhelyről,

ahol még nagyon sokáig kellett volna szenved
nie! Nézd, keresztény lélek! mit képes kiesz
közölni Istennél a szerétet egyetlen cselekedete!

TIZENHET~~DIKNAP.

Az igazság azt kivánja, hogy segitBönk
a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken.

Fizesd meg, arnivel tartozol,
Málé, 18, 2R.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkek nemcsak
azért szenvednek, hogy eleget tegyenek az Is
ten igazBágosságának, óh, szenvednek ők sok
szor még azért is, mert akárhányszor áldozatai
az emberek Igazaágtalanságának, akik iránt
pedig oly nagy bizalommal viseltettek. Az em
berj szív egyik legszebb éi! legnemesebb tulaj
dona a szerencsétlenek iránt való részvét. Ez
késztet bennünket arra, hogy ainit a szeren
csétlen tőlünk kér, azt, hacsak médunkban vall,
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szíveseu megigérjük és készségesen Illeg is
tesszük. Öh, mily megtlletődéssel tapasztaljuk
ozt különösen akkor, amikor egy haldokló
ajánlja magát ímáinkba! Mert, ki állhat ellen
a haldokló kérésénekl ... És ki volna olyan kő
szívű, hogy meg ne vigasztalja szegényt leg
alább avval, hogy nem fog róla megfeledkezni,
hogy mrndlg szívesen fog rajta segíteni! És
mégis, hányszor látjuk, hogy még el sem hall
gattak a harangok, hogy még vége sincs a
gyásznlisénekl3 már lelohadt a részvét s oly
közönyösség szállja meg a lelket, mintha semmi
sem történt volna; míg végre már el is felejt
jük az imát, a segélyt, -amit pedig olyan na
gyon megigértünk s amellyel éppen azért adó
sok vagyunk!

De nemcsak ígérettel, hanem sokszor még en
nél többel, valamely jogos .tartozással is lekö
telezve lehetünk valamely meghalt iránt! És
ez leülönösen akkor áll elő. amikor a meghalt
avval a kikötéssel hagyta reánk vagyonát,
hogy róla meg ne felejtkezzünk,-az ő nevében
bízonyos jó cselekedeteket gyakoroljunk, a
szegényeknek alamizsnát adjunk, lelke üdvéért
szent misealapitványt tegyünk! És ez olyan
szent kötelesség, hogy aki még erről is meg tuu
felejtkezni, aki még ezt is elmulasztja, az az
Isten és az emberek előtt a legnagyobb igazság
talanságot követi el! S ha már sz. János apos
101 is megbélyeg-zi azt, aki felebarátját nem
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,
szeréti (Ján. J.lev. 3,15.), akkor mit mondjunk
arról, aJri a megholtakat nemcsak nem szereti,
hanem még azt is megtagadja tőlük, amivel az
igazság minden követelménye szerint nekik
tartozik! Azért igaza van aranyszájú sz. Ja
nosnak. amikor ezt mondja: .,Lám, a pogányok
övéik holttestével együtt elégetnek míndent,
ami az övé volt. És a keresztények' Öh, azok
még azt is eltulajdonítdák, amit áldozatul kel
lene értük felajánlani és pediig nem úgy, hogy
elégetik, hanem, hogy -ezáltal örök javukról
gondoskodjanak! Igen, a pogányok elégették
halottaik kincseit, hogy kimutassák irántuk
kegyeletüket. míg a keresztények mit sem bán
ják, ha lelke bármeddig is ég a tisztítóhelyen,
csak hagyományaik által is gazdagodjanak!"
Azért rettenetes felelősséget von maga után
a végrendelet végrehajtásában elkövetett mín
den bűnös hanyagság! Mert így Iosztatnak meg
sokszor a tisztítóhelyen szenvedő lelkek attól
a segítségtöl, amely akárhányszor elég lett
volna arra, hogy közülök többen is megszaba
duljanak. sőt amely állandó segítségükre ís
szolgálhatott volna! Hát nem érdemlik meg az
tán az ilyen szívtelenek, hogy czcntségtörők

nek, hogy a szegény lelkek kínzóinak nevez
zék őket! Azért senki se csodálkozzék azon, ha
némely zsinat még az egyházból is ktközösítette,
kizárta őket!

De az iJmént Ielhozottakon kívül, óh, hánv



jogcím van még' arra, 110gy segítsűuk a tisz
títóhelyen szenvedő lelkeken úgy, hogy alig
van talán ember, aki valamely címen ne lenne
lekötelezve irántuk! Ime, talán .adösa voltál,
de már nem tudtad azt neki megfizetni; talán
megkárosítottad s már nem tudtad a kárt
jóvátennil. Mit gondolsz, az elhunyt halálával
megszünt már iránta kötelezettséged'l Öh, ne
hiddl Mert az igazság még most is azt mondja,
hogy tartozol kiegyenlíteni adósságodat s az
okozott kárt meg kell "térítened! S mivel ezt
már másképen nem teheted, azért ródd le azt
olyképen, hogy imádkozol érte és segítségére
jössze a tisstítóhelven szenvedő lelkének! Aztán
az is megtörténhetett. hogy megsértettél vala
kit az elhunytak közül becsületében: ellenséges
indulattal voltál iránta; rossz példáddal meg
botránkoztattad, Jö törekvéseit meggátoltad.
Öh, egyenlítsd ki velük szemben ezen elkövetett
vétkeíde], s a tisztítóhelyen enyhítsd legalább
szenvedéseiket. . . De különősen és kettőzött

buzgalommal tedd meg ezt azokkal szemben,
akik most azért égnek, azért szenvednek és kín
lódnak, mert te csábítottad el őket, te vezetted
öket a bűnre, II rosszral Öh, ezekért mindent,
de mindent meg kell tenned, hogy megszaba
duljanakt

Ima. N-e Engedd. 611 Istenem, hogya tisztitó
helyen szenvedő lelkek iránt valaha i~azsá~ta
tanok legyünk! Azért most is azokért kőnvör-
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günk előtted, akiknek ml;lgijfértük, hogy értük
imádkozni fogunk és akikért, imádkozni
tartozunk! Oh, add, hogy amikor ezt buzgó
szivvel tesszük, egyrészt lerójuk a szenvedö
lelkek iránt való tartozásunkat, másrészt pe
dig eleget tegyünk értük igazság-odnak s vég-re
bejuttassuk őket az örök boldogságo honába.
Amen.

5 Mi Atyánk ... és üdvözlégy Mária ... Adj
Uram stb.

Boldog Rabán Mór apát élettörténetében ol
vasható a következő esemény: Az apátság ko
lostorában ős idők óta meg volt az a jámbor
szokás, mely még ma is megvan több helyen.
hogy azt az ételt és italt, mely az egyes ren"d
tagokat megillette, haláluk után harminc na
pon át, mínt lelkük üdvéért felajánlott jócsele
kedetet. kiosztották a szegények közt, Történt
pedig. hogy mikor e ragályos betegség egy
más után többeket elragadott a szarzetesek kö
zül, a kolostor gondnoka, csupa fösvénységbő]

nem részesítette a szegényeket ebben a szoká
sos jótéteményben, s ezáltal megfosztotta az
elhunytakat is lelkük vigasztalásától. Nemso
kára azonban meghalt Ö, is, s ekkor az apátság
tagjai vele szemben ismét visszaállították a
régi szokást. S mikor ez megtörtént, az el
hunytnak lelke néhány nap mulva megjelent
az apátnak és így szólt hozzá: Még míndig
iszonyúan szenvedek, bár társaim imája nem
kis enyhülést szerez nekem. :lts én nem is sza-



badulok addig kíujaimtól, ruíg' azok rendtár
saimnak lelkei, akik az én fösvénységern .míatt
tartóztattak visaza a tísztitőhelgen, szabaddá
nem lesznek; mert a szegényeknek értem ki
osztott alamizsna, Isten igazságos rendeletéből
nem az én, hanem az ő javukra fordíttatott.
Kérlek azért titeket, kettőztessétek meg ala
mizsnátokat, hogy a jóságos Isten, társaírn
után, engem is mielőbb szabaddá tegyen." És
míután ezt megtették, egy hónap mulva ismét
megjelent a lélek. de már megszabadulval

TIZENNYOLCADIK NAP.

Némely személyi okok is arra köteleznek, hogy
segítsünk a tisztítóhelyen szenved~ lelkeken.

Könyőrüljetek rnjtum, könyö
rüljetek rajtam, legalább li, ba
rátnirn, Jób, 19, 21.

A természet és keresztény szeretet általános
törvénvei inéllett vannak még biZOOlYoS sze
mélyí viszonyból származó olyan kiváló okok
is, hogy segítsünk a tisztítóhelyen szenvedö
lelkeken.

Ilyen elsősorban is a hála kötelme jótevőink
iránt, mely oly inélven be van vésve az ember
szívébe, hogy az .tulajdonképen nem más, mint
maga a természet szava! Azért azt elmulasz
tani, arról megfeledkezni nem volna szabad
soha. már csak azért sem, mert nincs
esúnvább valami a világnn, mint a hálát-
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Iauság! ÉI; kiuek Ile volnának' jótevői a
tisztítóhelyen t Vagy nem volnának ott. talán
tanítóink, nevelőink, Ieíkípásstoraínk, előljáró

ink, szóval mindazok, akik bennünket nevel
tek mínden szépre és jóra tanítottak, jótanál
csaikkal elláttak, példájukkal az . erény útján
vezéreltek és azon mindvéglg megtartottakt
És ezek iránt, akik annyi jóval voltak irántunk
az életben vajjon nem tartozunk-e leróni há
lánkat, kivált aikkor, amikor a tisztítóhelyen
szenvednek, ahol úgy várják, hogy róluk meg
emlékezzünk s imáinkkal, jócselekedeteinkkel
segítségükre legyünk!

Ilyen kötelesség származik továbbá a baráti
viszonyból is! Oh, aki ismeri a baráti szeretet
bensőségét és hatalmát, mely úgy összefor
rasztja a sziveket, hogy szinte elválaszthatat
lanokká válnak, az bizonyára tudni fogja,
hogy a jó barát résztvesz barátja minden örö
mében és fájdalmában, osztozik minden sze-

'l'encSoéjében és szerenesétlenségében ; rnert
mindkettőjük szívét ugyanegy érzelem hatja
át! Azért, ha el is választja öket egymástól
a halál, szdveiket lllég sem választja el; ők
ezután is összeköttetésben lesznek egymással
az ima és jócselekedetek mindazon kötelékével.
melyet a vallás és szeretet nyujt nekik! S ha
iben tevékeny és hatalmas a baráti szeretet
egy, a földön élő emberrel szemben, mennyivel
inkább kell, hog-y olyan legyen avval II szegénv
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lélekkel szemben, aki, míg itt élt. át volt hatva
a hűséges barát szeretetével, most pedig ott
szenved iszonyú kínok közt a tisztítóhelyen!
Oh, milyen meghaték sz. Ambrusnak búcsú
szavai, melyeket a vele oly barátságos viszony
ban élő Teodorius császár halálakor hangozta
tott, mondván; "Szerettelek téged és most is
szeretlek és elkisérlek a túlvilágon élők hazá
jába; s addig el nem hagylak, míg ímáím és
könnyeim árán oda nem vittelek, ahová érde
meid hívnak, az Ur szent hegyére!"

De ilyen kötelesség származik még abból a
vérbeli viszonyból is, amelyben a szeretet
csaJknem minden fonala összpontosulván. oly
szeros kötelék támad a szülők, a gyerrnekek.. a
testvérek, az összes rokonok és családtagok kö
zött! Oh, ezeknek is szent kötelességük, hogy a
tisztítóhelyen szenvedő kedveseik lelkéről meg
emlékezzenek! Hiszen míg a földön éltek,
különösen azok a drága jó szülők, - milyen
őszintén szerettek mínketl l Mennyit áldoztak,
fáradtak, küzdöttek értünk' ÉIiI hányszor eny
hítették meg bánatunkat, törölték leköllY
nyeinket, gyógyították be vérző sebeinket! S
hozzá még mennyit szenvedtek is! ... SÓt, talán
még most Is szeavednek a tisztítóhelyen;
szenvednek azért a tulságo8 engedékenységért.
melvet irántunk tanusítottak; vagy azokért a
bűnökért, amelyeknek akárhányszor, bizony,
csakis mi vollunk az okai! És oh, ezek a szegé-



nyck, talán már rég uiegszubadulhattuk volua
szenvedéeeíktöl, ha megtettük volna érttik azt.
amít halálukkor oly nagyoll meglgértünk ne
kik, s amire velük szemben nemcsak II hála
nemcsak a szeretet és az igazság, hanem
ime, a vérbeli, a rokoni kötelék is oly szen
tül kötelez! Kitől is várjanak ők szenvedéseik
ben enyhűlést, ha Illi nem enyhítjük azU És ki
től várjana~ ők segítséget. szabadulást, ha
még mi sem könyörülünk meg raítukj Oh, l 'l

van még valami, ami fokozhatja szörnyű szen
vedésüket, lj,Z csakis az a szomorú tapasztalat
lehet; hogy ime, mennyire el vannak felejtve,
el vannak hagyatva. még saját véreiktől is!
Pedig a rokoni összetartozandóság kapcsán
míly szent kötelességük a még életben levők'
nek, hogy ne hagyják annyira szenvedni, kín
lódni a saját vérüket!

És -mégis. óh hányan vannak, akik képesek
közönyösek lenni irántuk; akik képesek velük
szemben elkövetni a legrútabb hálátlanságot,
a legégbekíáltóbb Igazságtalanságnt.l Pedig
hogy sírtak, mínt keseregtek még az elhaltnak
koporsója feletU Oh. ha azok a halottak szól

-hatnak, bizonyára azt mondták volna nekik:
Ne sírjatok, ne keseregjetek annyit, inkább
legyetek több részvéttel irántunk és segít
setek rajtunk! Igen, imádkozzatok, tegyetek
minél több jót értünk!
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Ima. Mennyeí szent Atyám! könyörülj szü
leimen, testvéreimen, rokonaimon, barátalmon.
jótevőimen, akik a túlvilágon megelőztek
engem s még ott szenvednek a tisztítóhelyen.
Édes megváltó Jézus Krisztusom! hullasd reá
juk értünk kiontott drága szent véredet! És
te Szentlélek Uristen! flzent kegyelmed harmat
jával hintsd meg őket! Istenem! Ki a jók
jutalmazója vagy, fizesd meg nekik míndazt
a sok jót, amit nekem tettelr! És engedd, hogy
részesülhessen szegény lelkük az Ur Jézus. fi
boldogságos szűz Mária és minden szentek ér
demében s ekként megszabadulván szenvedé
seíktől, felvéteasenek a mennyország végnélküli
örömébe! És add meg', oh, nekem is, hoav az
örök boldogsáz .honában viszontláthassam őket.
Amen.

5 Mi Atyánk ... és űdvözlé~y Máríu ... Adj
Uram stb.

Egy fiatal ember letérvén az erények útjáról,
nagyon sok bánatot okozott szegény édesany
jának, akit különben nagyon szeretett. És az
édesanyát csakhamar sírba vitte ez. Mikor hal
doklott, az eltévelyedett fiú is ott volt mel
lette a család többi tagjai közt, akik sírva
borultak térdre és úgy imádkoztak s akikkel
egyiitt ó is szerétett volna imádko~ni-. Csak
hogy ő már elfeledte még azokat az imákat is,
melyeket az iskolában tanult! Imakönyvet vett
hát a kezébe s keresgélte benne a haldoklók
mellett végzendő imát, de sehogy sem találta
meg. S ekkor annyira megboszankodott,
hogy így szólt mag-ában: Oh, te szerencsétlen,



még imádkozni sem tudsz édesanyádért.l Hát
azért legyen boldogtalan, mort én voltam a fia'
Nem! Ez így .tovább nem mehetl Meg fogom
'tanulni vallásomatt Imádkozní, gyónni és
áldozni akarok anyám lelkiüdvéért! És amit
így megfogadott, azt híven meg is tartotta és
példás jó keresztény lett belőle!

TIZENKILENCEDIK NAP.

Saját javunk is aZt kivánja, hogy segítsünk a
tisztítóhelyen szenvedő lelkeken.

Amily mártékkel mértek, visz
szaruérctik nektek. Máté, 7, 2.

Az üdvözítő eme szavai: "Amily mértékkel
mértek, vísszaméretík nektek", a tisstítöhelven
szenvedő lelkeknek nyuj~,()tt segítségre is
vonatkoznak. Mert amilyen irgalmasok va
gyunk mí most a szenvedő lelkek iránt, olyan
irgalmasok lesznek mások is irántunk úgy itt
a földön, mint ott a másvilágon! Sőt sz. Ágos
ton azt is állítja: .,Ha azt akarod, hogy könvö
riiljön rajtad az Isten, akkor te is könyörülj a
tisztítóhelyen szenvedő embertársaidon ; mert
úgy fog könyörülni rajtad az Isten, amint te
könyörülsz embertársáídon." VRgyis, már
Isten h; gondoskodnj fog arról, hogy aki irgal
mas volt, aki segített a szenvedő lelkeken, az
iránt mások is irgalmasok legyenek, s eleget
tevén érte az ő igazságosságának, miclőbh ki
szabaduljon majd a tisztítóhelyről.
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De egyes szeritéletű jámbor hívek is nagy se·
gítséget jósolnak az irgalmasoknak; B a szen
vedő lelkek iránt tanusított tevékeny szeréte
tüket oh-bá tekintik, mint jövendő örök dicső
ségük bíztos zálogát. Aquinói sz. Tamás pedig
azt is mondja: "Bár igaz, hogy aki .a szenvedő
lelkekért eleget tesz, ezzel még nem tesz eleget
önmagáét.. de az is Igaz, ho~y az ilyen a saját
büntetésének elengedésével is nagyobb érde
met szeres magának, megszerzi ugyanis az
örök életet!" S ha ilyen nagy a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek iránt tanusított irgalmasság
nak a jutalma, hát ki ne lenne akkor irántuk
Irgalmas'l ...

Azért legyünk mindig irgalmasok. Ime, sa
ját javunk is azt kivánja. Különben gondoljuk
meg azt is, hogy aki irgalmatlan és könyörü
letlen marad irántuk, annak viszont nagy lesz
a bűnhődése. És ez nem is lehet másképen.
Hiszen világosan meg van mondva, hogy ami
lyen mértékkel mértek, visszaméretik nektek.
Ugy van! Aki szeretetlen és könyörü1etlen a
tisztítóhelyen szenvedő sz~én,y nelkek űránt,
az legyen előre elkészülve arra, hogy. őiránta

mások szintkn szeretetlenek és könyörületlenek
lesznek. Hiszen az ilyent, ha meghal s ha oda
jut még' a fíaztítóhelyre, ugyan ki fogja meg
segíteni, pártfogásába venni' Talán azok, aki
ket megszabadíthatott volna, de akik még min
dig ott kínlódnak It tisztítóhelyen, mert értük /
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nem tett soha semmi tj Vagy talán azok, akik
megszabadultak már Iszonyú szenvedésük szo
niorú helyéről. JIIár birják az örök boldogságot,
ele nem azért, mort ő irgalmas volt irántuk
és oda segítette őket! Hiszen esekért sem tett
semmit! S éppen azért Illem is kivánhatja, hogy
köszönettel és hálával legyenek iránta. Ug~'
van! Öket nem kötelezi, nem ösztönzi semm]
arra, hogy aki olyan irgalmatlan volt velük
szemben, annak ügyét pártfogolják, az Isten
előtt!

De talán azok, az ő hozzátartozói, akik még
itt vannak a földön, akik örökölték minden va
I'.-yonát azok talán többet fognak tenni érte?
Oh, hiábavaló számítás. Ezek azt fogják tenni,
amit ő tett elődeiIvel! Még csak rá sem fognak
gnndolnl: szegény lelkét pedig ott fogjá,k
hagyní szenvedni, kínlódni a tisztítóhely láng
jai közt, míg csak az utolsó fillért is le nem
fizette! És Isten meg fogja ezt engedni, hogy
igazságos legyen büntetése, hogy irgalmatlan
legyen annak a tisztítóhelye, akii semmi Irgul
masságot sem gyakorol t! Mert amilven mér
ti-kkel mértek, visszamérnek nektek!

Oh, mint fogja majd bánni az ilyen lélek.
hogy életében irgalmatlan volt a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek iránt! Mint fogja majd sóhaj
tozva mondani magában, amit ,JózBef testvérei
monrltak egymásnak: Méltán szenvedem eze
ket; lII(>rt vétkeztelll testvérr-ím ellen, látván

i
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lelkük szorongutását, mídön kőnvörögtek ne
kem Bs én nem hallgattam meg őket. (Gel1L 42.,
21.)

Ima. Szolgáid és szolgúlőí<l lelkeiért alázatos
imáinkkal fordulunk hozzád, irgalmas Iste
nünk! és esdve kérünk, bocsásd meg 'nekik ke
gyelmesen életükben elkövetett minden vétkü
ket és vedd fel őket választottaid boldog ho
nába. Amen.

5 Mi Atyánk ... és üdvözlégy Mária ... Adj
Uram stb.

Sz. Archangela élettörténetében J unicíát, .1é
zustársaságl atya a többek közt azt írja:

Punigerola Archangela.a milanói Sziiz Má
riáról nevezett zárda Iönöknöje sokat fárado
zott abban, hogy segítsen a tisztítóhelyen szen
vedő lelkeken. És ennek dacára atyja lelkér!'
mégis csak ritlk4n gondolt, jóllehet életében
gyöngéden szerette őt. E feledékenységéből

azonban csakhamar kiragadta őt egy váratlan
és csodálatos esemény! Halottak napján
ugyanis megjelent neka őrangyala és kézenfog
ván, lélekben elvezette őt a tlsstítóhelyre, ahol
a szenvedő lelkek közt ott látta édesatyját ls,
aki így szólt hozzá: "Édes leányom, Archan
gela l honnan van az, hogy te, aki annyi szere
tettel viseltetel a hozzád idegen szenvedő lelkek
iránt. te oly sokáig tudtáj elfeledkezni iszonyú
kínok közt gyötrődő atvádról l Oh, nem egyet
láttam már, aki! a te segíts~ed által szabadult
1Jl(~ innen. Míg engem, ki atyád vagyok, ki-



nek annvival tartozol, te engem elfeledszl''
Nagyon meghatották Arehangclát atyjának
eme szavai. S mert átlátta, hogy megérdemelte
a szemrehányást, azért könuyek kőzt igérte
llleg atyjának, hogy ezután uilndeut el fog kö
vetni, hogy szenvedéseitől inielőbb megszaba
ditsal S eközben, míg arról töprenkedett. mi
képen is történhetett az. hogy atyjáról így meg
tudott feledkezni, - pedig hányszor feltette ma
gá ban, hogy imádkozni fog érte, -- íme, így
szólt hozzá az angyal: "Lásd. az Isten engedte
meg ezt, hogy evvel is büntesse atyádat; mert
hanyag volt a földön üdvössége munkálásában
és különősen abban, hOA,), a tisztítóhelyen szen
vedő lelkeken segítsen."
Ettől kezdve nem nyugodott addig Archan

gela, amíg imádságaival, bőjtöléseivel és ön
sarnyargatásaíval ki nem szabadította fl tlsstíté
helyről édes atyját, aki azutún ragyog'ú
ffnyben jelent meg leányának. hogy köszöne
let mondion neki inegssabndításáért.

HUSZADIK NAP.

A tisztítóhelyen szenvedö lelkekért végzett új.
tatossllK&,al az isteni erényeket is gyakorolj,uk.

Tégy jót az igazzal, és nagy
jutalmat nyersz. Jézus Sirák Iin
könyve 13, 3.

A tiazt.ítőhelven szenvedű lelkekért végzett
Í1jlalosRúggal a hit, reménv és szerétet isteni

7*
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erényeit is gJ'akol'oljuk; azokat a természet
feletti cselekedeteket, mclyek ápnljúk és frnn
tartják bennünk a lelkil életet.

Ami a hitet illeti, mikor a haloí.takért ájta
toskodunk, ime megvalljuk egyúttal azt a
hitünket is, hogy a lélek hulhaíatlan, A test
a halál után feloszlik, visszatér a földbe, ahon
nan vétetett, a lélek azonban elválván a test
től, nem hal meg, hanem elszáll a halhatatlan
ság honába, hogy elvegye jutalmát vagy
büntetését, aszerint, amint il Iőldön jót vagy
gonoszt cselekedett! Igen, amint a Makka
beusi Judás azzal igazolta a túlvilágban való
hitét, hogy áldozatot mutattatott be a csatában
elesett társai ért, úgy igazoljuk mi is a,
halottakról való megomlékezéseinkkel azt, hogv
hisszük a holtak feltámadását és hisszük.
hogy azokkal a boldogokikal, kik az Urban
haltaik meg, egyességben vagyunk. De meg
valljuk általa azon hitünket is, hogy az Isten
végtelenü! szent, igaz és irgalmas. Szentségé
vel össze nem fér a bűn legcsekélyebb f()ltj~1

sem ; igazságának feltétleniil eleget kell tenni;
irgalmát pedig elégtételül szolgáló jóeseleke
deteink árán nyerhetjük meg. És megvalljuk.
hogy hisszük a tisztítóhely létezését és hisszük
azt is. hogy az ott szenvedő szegénv lelkeken
Imádságuínkkul, jócselekedetinkkel segíthetünk.
Mívol pedig a halottakért végzett :íjtatosság
Iolv ton oda tuutat az Ul' Jézu," keserves kín-
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szeuvcdésének és halálának végtelen értékére,
ruely nélkül II Illi jócseleketleteiriknek uincs
természetfölötti értéke, azért mikor azt gya
koroljuk, egyúttal annak II hítünknek is ki/
fejezést adunk, hogy a sze'rtmíse nem egyéb,
mtnt a keresztfán Krisztus által- bemutatott:
véres áldozatnak vér nélkül \való megújítása,
11 szeutaégek pedig, valamint a búcsu is, az ií
érdemeinek kegyeicmkincseit velünk közW
rcndkívűli eszközök. Végl'c 1l1~ megva lljuk
azon hitünket is, amire ez az ájtatosság
külöu bell is iuiudig emlékeztet, hogy II mi
célunk egyedűl az Istell s a mí tulajdonképeni
hazánk ott van il mennvorsságbun, .ott II

estllagok felett, ahol egyedül leszünk ig-azán
boldogok.

És a reméuvt illetőleg, mikor a megholtakért
ájtutoskoduuk, ime ugyanakkor arról is tanu
bizonvságof teszünk, hogy értük végzett mín
den imádságunk és jócselekedeteink indító oka
az Isten Igazmondőságu. Mi egyéb is iudit és
vezérel bennünket, szegény bűnösöket arra,
hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segít
sünk, mint éppen az a bizalom. az a remény,
hogy az Isten, amilt Krlsztus érdemére való
tekintetből megigért, azt meg is adja; hogy
imáinkat, amelyek által akár a magunk, akár
11 tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára az Ő

nevében valamit kérünk, azt meg is hallgatja!
rgell, amikor összes elégtételi cselekedeteinket
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s az Ö javukra nyert búcsukat, szentruisé
ket érettük önzetlenül, sokszor hősies inódon
felajánljuk, máegyébről teszünk vallomást,
mínt arról, hogy hiszünk és remélünk a jó Is
tenben! Hogy mikor mi mások iránt irgalma
sok vagyunk, akkor mi 1S irgalmasságot re
mélhetünk!

Ami pedig a szeretetet illeti, mikor a ha
Jottakért ájtatoskodunk, ime tanubizonyságot
teszünk ezzel arról is, hogy szerétjük az Is
tent! Azért szeretiük a szenvedő lelkeket, mert
az Isten is szeréti őket s mert ezáltal is elő
mozdítduk az lsten tiszteletét és szeretetét!
Aztán, mikor az Úr Jézus Krísztus végtelen ér
demeit a szenvedő lelkekért felajánljuk s ez
által a mennyországot benépesíteni akarjuk,
nem azt bizonyítjuk-e vele, hogy mennyire
szeretjük és becsüljük az Ur Jézus Krísztust!
Vagy mikor szegényfelebai.'átunk lelkét a leg
nagyobb kínból és gyötrelemből kiszabadítani
és ét legnagyobb jóban részesíteni, a menny
országba juttani akarjuk, nem annak adjlUk-c
tS,lllUjelét, hogy szeretjük felebarátunkat! Sőt
míkor azt tesszük, amit halálunk után magunk
nak is kivánunk, hogy mások megtegyenek
nekünk, nem azt áruljuk-e el vele, hogy szeret
jük a saját halhatatlan lelkünkett

Oh, a halottakért végzett ájtatosság által
csakugyan milyen sokféleképen . s mílyen ki
váló inódon gyakoroljuk az Isteni erényeket!
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Azért becsüljük is azt nagYOlb; gyakoroljuk
azt buzgón, hűségesen! Sőt ajánljuk azt mások.
nak is; ismertessük meg vele azokat, akik
még ' nem ismerik. Bizonyára szép és hasznos

.dolgot fogunk művelnd vele.

Ima. Kérünk Uram! légy irgalmas a tisz
títóhelyen szenvedő lelkek iránt! Ne bántsd
öket érdemük szerint! Hiszen az volt míndig
óhaitásuk, hogy -teljeaítsék szent akaratodat.
Azért, amint a földön az igaz hit által a hivők
seregéhez csatlakoztak, óh, hadd legyenek II

mennvben is egyesülve az angyalok karával.
Aluen. .

5 Mi Atyánk ... és üdvözlégy Mária ... Adj
Uram stb.

Rehn Jakab, jézustársasági atya, nagyon so
kat foglalkozott a tisztítóhelyen szemredő lel
kekkel, akik iránt nagy részvétet tanusított.
S mert Isten szíve szerlnt való férfiú volt, sok
kiváló kegyelemmel lett kitüntetve irántuk.
Társal közül egyik-másiknak előre megmondta
halálát olyankor is, amikor az illető egészen
más országban lakott s mitsem hallottak felőle.
Igy történt akkor is, amikor egyik napon mi
sét akarván mondani, öltözködés közben egy
szerre csak feketE ruhát kért, mert - Illint
mondá - neki most cgy meghaltért kell mil8éjét
felajánlani. És társait is figyelmeztette, hogy
imádkozzanak azért a rendtársukért, ak!
éppen most halt meg Münchenben ! És úgy is
volt, mert nemso-kára hivatalosan is hírül vet-
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ték a halálesetet! A szenvedő lelkek külőnben

sokszor közvetleuíil is értritkestek vele; II

szomszéd temetőből többször jöttek siránkozva
szebája ajtajához. Az emberek pedig akár
hányszor hallották a temetőből a halottak eme
kiáltását: "Jakab atya, könyörögj 'érettünk! Öh,
könyörögj értünk!"

Krapf Xv. Ferenc atya, aki ezt a Jézustársa-
ság németországi évkönyvében feljegyezt<"
még több hasonló dolgot is megírt róla!

HUSZONEGYEDIK NAP.

A tisztítóohelyen szenvedő lelkekért véll:zett
á.it·atosság~al a .saját üdvünket is munkáliuk.

Jól cselekszik lelkével az irgal
mas Iérflú. Példab. ll, 17.

A szenvedő lelkekért végzett ájtatosság nem
egyéb, mint az Isten és felebarátunk iránt ér
zett szeretetünknek az igazolása. ·S mert a
szeretet, mínt sz. Pál aapostol mondja: a tör
vény teljesítése (Róm. 13., 10.); azért. amikor
ezt az ájtatosságut gyakoroljuk s vele a tör
vényt teljesítjük, ugyanakkor a saját üdvün
ket is hathatósan munkáljuk! És ugyanezt
mondhatjuk a többi erényről, különösen II sze
rétettel oly szeros kapcsolatban levő hitről és
reményről is, amelyeket, mint imént láttuk. a
halottakér-t való ájtatosság szlntén magában
foglalja,
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De mindezektől eltekintve. óh, meunyi re elő

mozdítja lelkünk üdvét ez az ájtatosság, ami
kor felkelti bennünk a töredelem, a bűnbánat

szellemét, figyelmeztet nunden legkisebb
hibánkra és folytonosan arra int. hogy még
életünkben igyekezzünk jótetteink által eleget
teuniJ bűneink büntetéseért az Isten Igazságos
ságúnak! S mikor feltárja előttünk, hogy
r-bben az ájtatosságban nincs semmi, amivel
magunkra vouhatnók az emberek fig)'elmét, hi
szen annak még csak az eredményét sem lát
hatják, óh, mcnnyire ápolja benntluk az alá
za tossúg erényét, azt az erényt, amely nélkül
legjCJbb cselekedetünk sem kedves az Isten
előtt! Vagy iulkor megismertet, szí nte blzal
massű tesz bennünket a szenvedő lelkekkel,
kij2'li velünk érzelmeiket, iszonyú helyzetüket
IS arra buzdít, hogyelégtételeinket és azokat II

búcsúkat, melyeket nyerhetünk. ajándékozzuk
nagylelkűen a szenvedő lelkeknek, óh, minő

erős elbatárceásru s mennyi önrnegtagudásra
lelkesít ezáltal benniinket! És amikor így foly
ton gyengül benniink a világ szelleme és mind
inkább fejlődilk és tökéletesedik lelkiinkbena
kegyelem élete, óh, tagadhutja-e akkor még
valaki. hogy a halottakról való megemlékezés
IS az irántuk tanusított részvét lelkünk iidvét
hatalmasan és hathatósan előmozdítja!

Aztán, mint minden jótettnek, úgy a keresz
tény felebaráti szeretet eme cselekményének is
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megvan a hármas gyüúlölcsc. És pedig, elő
ször is érdemet szerzűnk magunknak vele, ked
vesek leszünk az Isten előtt s elvesszük annak
jutalmát, még ha olyan csekélység volna ie,
mint a felebarátunknak nyújtott pohár víz!
Másodszor megnyerjük általa Istentől azt a
kegyelmet, amit magunk vagy mások javára
kértünk! S végre harmadszor. - amennyiben
fáradsággal is jár, sőt áldozatot is követel jó
cselekedetünk, - elégtételül is szolgál ez az
Isten igazságosságának! És ime, a szenvcdő
lelkekért végzett ájtatosságunk és jócselekede
t iink gyümölcséből ez a harmadik, vagvls az
elégtételi rész az. amit nekik _adunk, mert
csakis ezt adhatjuk, míg a másik kettő meg
marad nekünk. nilvel azt másnak nem ls ad
hatiuk, lévén az elidegeníthetetlen dolog. ÉI;
így ezek is tidvösségiinkre szelgálnak.
Sőt még jótetteink elégtételi értékének a

szemredő lelkek javára történt adományozása
is növeli iídvüuket; inert a szerétet képezvén
annak alapját, annál kedvesebb az az Isten
('!lítt, minél tisztább szívvel és annál nagyobh
lesz előtte értéke, minél önzetlenebb és ön fel
áldozóbb szeretettel ajánlották fel azt neki! S
mert az Isten nem engedi magát felülmúlni a
nagylelkűségében, bizonyára Illeg fogja azt [u
talmazni szent kegyelmével, amely által elke
rüljük majd a bűnt s rövidebb lesz tartózko
dásunk a tisztí tóhelyen !
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Azért csak újtatoskndjunk minél buzgóbban
a tisztítóhelyell szenvedő lelkek érdekében;
jócselekedeteluknek elégtételéből iniuél többet
ajánljunk fel értük, hogy ezáltal is urinél ked
vesebbek lehessünk az Isten előtt, s minél több
kegyelmet nyerhessünk tőle örök üdvösségünk
bíztosítására!

Ima. Uram! neked ajáulofn szolg'áid és szolgá
lóid lelkét. Oh, add, hogy akik a világnak már
meghaltak, veled örökké élhessenek. Azért
bocsásd me~ nékik irgalmas szereteteddel niind
azt, amit emberi ~yarlóságból a földön vétkez
tek. A mí Urunk Jézus Krlsztus által. Amen.

5 Mi Atyánk ... és' űdvözlégy Mária ... Adj
Uram stb.
.se, Mechtild kinyilatkoztatásaiban olvassuk

cl következőket: Midőu a sz. apátnő egyszer ar
ról elmélkedett, hogy milyen nagy az Isten jó
sága, így szólt hozzá az Ur: "Jöjj, nézd meg a
menuyorsságban a legkisebbet a boldogok közt,
llogy megismerhessed jóságomat." És lélekben
a uiennybe vitetvén és ott figyelmesen körül
tekintvén. egyszerre csak látja nagy pompában
és nagy méltósággal fel-éje közeledni azt a fér
ílút, akiről szólott neki az Ur! Area szép, ne
mes, ragyogó 8 amellett igen kedves volt. S mí
kor az apátnő megkérdezte tőle, hogy kicsoda
s miképen jutott ilyen nagy dicsőségre, ez igy
válaszolt: "Én a földön rabló voltam és gonosz
tevő; a rosszat azonban nem annyira gonosz
ságból. mint inkább abból a tudatlanságból és
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rcssz szokásból követtem el, melvet szüleirutöl
örököltem. Ezért nyertem kegyelmet az Isten
től töi'edelmes bűnbánatom után. Különbeu
száz évig voltam a tisztítóhelyen, hol megtisz
tulásom végett sok gyötrelmet állottam ki, mig
végre Istennek meg nem érdemelt nagy jósága
folytán, ime, idejöttem a nyugalom és boldog
ság helyére."

HUSZON[{l<~'l'1'J<.;j)lK NAP.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkék hálásak jó
tevőik iránt.

Ha jól r.selckszel,ludjad kivel
cselekszed, és igen .kedvesek lesz
uek jótéteményeid. J ézus, Sirok
f. k. 12. 1. .

Azok a szegény lelkek, akik a tisztítóhelyen
szenvednek, szerettek minket it.t a földön. Sze
réttek. mint embertársaikat, kiket velük együtt
váltott meg Krisztus; kik vellik egyiitt ugyan
azon mennyei Atyának vagyunk gyermekei,
Szerettek, mint ismerőseiket, rokonaikat, bará
taikat, jótevőiket. S ha akkor szerettek, bizo
nvára most is szeretnek, amikor szeretetük in
dító okait sokkal világosabban látják és isme
rik!

És e szerétet alapján, ha m i, akik bűnösök

vagyunk, akik szlntén adósai vagyunk a. i,ó Is
tennek imádkozhatunk egymásért. hát miért
ne imádkozhatnának ők is értünk! Oh, Illa már
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csaknem általános a keresztényeknél az a meg
g-yőziídéfol, melyet oly nagy h í ttudósnk is vullu
nak, mint Bellarmin Pfol Suarez, hogv a lisz
ti tóhelyeu SWJlvedő lelkek. akik magnkért már
seuunit sem tehetnek, u küzdö egyház tagjai
irán] hathatós könyörgéseikkel kimutathatdák
viszoniszeretetüket! Különben a szentrrás is
azt mondja, hogy Oniás fiípap és Jt'rClHiás pró
féta a túlvilágon (a pokol tornácában] imád
keztak a földön levő övéikéri! (Makk. II. k.15.
fej.) Bolognai sz. Katalin pedig azt állítja.
hogy mikor különféle bajaiban a szenvedő lel
keket hívta segítségül, kérésa mi ndig meghall
gattatott; sőt azok közvetítése által sokkal
könnyebben és hamarább nyert meghallgatta
tást, mint a mennyben levő szentek közbenjá'
rása által! És a nemrég szentté avatott Kauf
beaurení Mária Kreszcencia élettörténetében is
fpl van említve, hogy ő a szenvedő lelkek ré
széről az imádság víszontszeretetébeu gvakrnn
részesült, És amikor a maga és a mások javára
valamely különös kegyelmet akart megnverrn
nz Istentől és evégett segítségül hivta a szen
vedő lelkeket is, kérése rendesen és azonnal
meg lett hallgatva. XIII. Benedek pápa is arról
tanuskodik, hog)' Cor-tesi. jézustársasági atya,
aki sokáig heves kisértéseknek volt kitéve, csak
akkor szabadult meg attól, amikor a Bolrt,
Szííz Mária tanácsára II szenvedő lelkekhez ls

. hnzl~óll imádkozott. 'l~s Pg~', II lelki élpl t('ri'lI
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igen jártas férfiú is úgy nyilatkozott, hogy mi
kor már semmi sem sikerült neki. csak a szell
vedö lelkekhez fordult és meghallgattatást
nyert! És miért is ne hallgatná meg őket az Is
tenT Hiszen ezek már a mennyország váromá
nyosai! Ezek szenvedésük színhelvéről Isten
iránt való hálával és szeretettel imádkoznak
értünk!

S ha a szenvedő lelkek a tisztítóhelyen is sze
retnek bennünket, ahol távol az Istentől fogság»
han sinvlőrlnek, mennyivel inkább fognak sze
retni akkor, amikor szenvedésük helyéről álta
lunk kísza badíttatván, a mennyországban mint
megdicsőült szentek jelennek meg majd az Isten
előtt! Ah, ki tudná megmondani, hogya hála
és szeretet minő érzelme fogja eltölteni öket,
midőn a megváltás angyala tudtokra adja szen
vedésük végét s azt. hogy kinek közbenjárása
eszközölte ki náluk a megszabadulást! Öh, nem
kérdik ők akkor. ha ismerős vagy ismeretlen.
ellenség vagy jóbarát, rokon vagy idegen volt-e
megmentőjük; mert bárki volna is, annál nn
gvobb hálával és szerétettel fogják pártfogil
sukba venni, annál inkább fognak érte az Isten
től közbenjárni, minél nagyobb a boldogság.
melynek immár részesei lettek! Boldog azért a1.
az ember, akinek ilyen barátja van az Isten
olőtt! Biztosan várhatja ez jövendő üdvözülését.
li halála után a tisstítőhelyről való megszaba
dulását! Azért. lia egyéhokunk nem is volna •.
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már ('7, is elég arra, lwgy szeressilk a ttsstítö
helyen szenvedő lelkeket s ne feledkezzünk.
meg róluk, hanem. - amennyire csak lehet, -:
mindent megtegyünk értük!

Az Ur Jézus mondotta: "Szerezzetek maga
toknak barátokat a hamisság manunonjából,
hogy mikor megfogyatkoztok, befogadjanak
titeket az örök hajlékokba." (Luk. IG., 9.)
Vagyis mintha csak azt mondotta volna: for
dítsátok feleslegeseiteket a szeretet és jótékony
ság cselekedeteire, a szegények megsegítésére!
De mert nem minden szegény megy be az örök
hajlékokba. azért gondoljatok elsősorban azokra
a szegényekre, akik minden szegény közt a leg
szegényebbek, akik biztosak abban, hogy bc,
mennek a mennyországba, akik Krísstus igérete
szerint csakugyan befogadnak titeket az örök
hajlékokba. És befogadnak; mégpedig a leg
nagyobb örömmel! És boldogoknak fogják
érezni magukat. hogy jótevőiket bemutathat
ják a jó Istennek. A szent angyalok pedig öröm
éneket zengve fognak hozzájuk csatlakozni. S n
túláradó örömben osztozni fog a szép Szúz Má
ria is! Mert, amint a jó anya, akinek beteg
gyermekét meggyógyították és megmentették II

veszedelemtől, nem tud elég· köszönettel él'
hálával lenni az orvos iránt, úgy ő is hálás ki
ván lenni azokkal szemben, akik a szenvedő lel
kekben az ő szegény -gyermekeit megvígusstal
ták és szenvodéselktöl megszabadították! A
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mennvholí AIya pedig meghatva fogja nézn! II

hála enie megnyilatkozása t éH anuúl sz.ivescb
ben fogja reá adni áldását, uriuél kedvesebb
előtte a hála eréllye!

Ima. Kérünk Uram! légy kegyelmes azon
szolgáid és szolgálóikl lelkének, akikért e szent
fddozat.ot bemutatjuk szent Felségednek il ted ,I
általa őket méltókká arra, hogy bejuthassanak
az örök boldogság honába. A rui Urunk ,Té~us
Krisztus által. Amen.

5 Mi Atyánk ... és Üdvözlégy Már-íu ... Adj
Gram sth.

XIII. Benedek pápa szerí nt sz: Brigitta töbh
szbr állította. iJlogy a tisztítóhely mélyéből e
szavakat hallotta: "Aki nekiink enyhülést sze
rez o szörnyű kínok közt, az vegyé el jutal
mát!" EgY'másik alkalommal pedig ezt hallotta:
"UrllIlI, mindenhatóságoddal jutalmazd meg IIZ0

kat, akik közbenjárásukkal segítségiinkre van
nak s bennünket hozzád felsegítenek." F~gy nn
gyaltól pedig ezt hallotta: ,.Roldog az az ember,
aki Imájával. jótetteivel és testi szenvedéseivr-t
.Regít II tiszf ítóhelven swnvedő lelkeken!"

HUSZONHARMADIK NAP.
A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért végzett áj·

tatossú.Jr érdemszerző volta.
Boldogok az irgalmasok, nw rt tik

irgalmnsságnt nyerne-k. Mál{' 5, i.

Nagy ér-dr-me van annak, aki fell'harátját
SZPI'Pti, aki bajúban, sziikségéh('n nz i I'g'U 1I1H1 H-
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ság testi és lelki -eselekedeteivel kész rajto
segíteni. S mert felebarátunkat az Istenért. sze
retjiik, azért, aki szeretí felebarátját. és jót lesz
vele, az - nriln t sz. Pál apostol iuoudja - be
tölt unudeu törvényt! (Gal. ~. 14.) Ami pedig a
lehető legnagyobb érdem! S azért az örök biró
ki is jelentette, hogy mennyországgal fogja
jutahuazni az irgalmasokat!

Mily érdemszerző tehát a megholtakért vég
zett ájtatosság, iuely magában foglalja az
irgalmasság valamennyi cselekedetét I És úg)'

is van. Hiszen mikor irgalmas cselekedeteink
kel megnyitottuk számukra a mennyet, nem
enyhítettük-e vele éhségüket, megszerezvén
nekik Jézust, az angyalok eledelét I és nem csil
lapították-e emésztő szomjúságukat, oda jut
tatván őket az örök élet vizének Iorrúsához t
Its mikor bevezettük őket az örök hajlékokba,
nem lett-e meztelenségük befödve a boldog hal
hatatlanság öltönyével I És értük végzett ájta
tosságunk útján, gondolatban nem Iátogattuk.e
Illeg őket akárhányszor iszonyú szenvedéseik
szomorú lakáhant és elhngvatottságuk bör
tőnéből utóvégre is kiszabadítván öket, nem
szerest ük-e meg nekik a szabadság "boldog hazá-

ját, a mennyországot l
oi, milyeu boldog ·tehát az az ember, aki

az örök bíró előtt a végitélet napján oda mu
tathat majd azokra a lelkekre, akiket az ih'/wl
IIlHsság cselokodetei vol ií szabaditott ki a tisz-
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títóhelyről! Mert, ha az Ur J ézus Krisztus II

szeroncsétlen embertársunk iránt tanusított
minden .irgulmas cselekedetet úgy tekint, mínt
ha azt neki tettük volna, mílv nagy érdemül
fogja akkor betudnf az irgalmasság ama csele
kedetét, amelyet a tisztítóhelyen szenvedő lel
kek iránt tanusítottunk1 Bizonyára ezekhez is
így fog majd szólani az ítélet napján: Jőjje

tek atyám áldottjai, bírjátok a világ kezdetétől

nektek készített országot, mert tömlöcben vol
tam és hozzám jöttetek í'R kíszabadíttatok
engemf (Máté 25, 36.)

De a megholtakért végzett ájtatosság érdem
szerző voltát az is Iokozza, hogy általa nem
csak gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit,
hanem kíváló módon is gyakoroljuk! Hiszen
olyanokon segítünk vele, akik arra,' a földön
élií legszerencsétlenebb embernél is jobban rá
szorultak s hozzá még', akiket az Isten különö
sen szeret! Aztán, hogyan gyakoroljukl Öli.
itt a földön akárhányszor csak azért segítenek
az emberek a szerencsétleneken, mert szenve
déseik látása részvétet keltett bennük, vagy
mer t meg akartak szabadulni tolakodásaiktól.
ami terhiikre van. Sőt sokszor még azért is te
szik azt, hogy avval megnyerjék a mások tet
szését. tiszteletét és háláját. Szeval seg-itt:)]f'k
önzésből, hiúságból; így szennvezvén be jó cse
lekedeteiket! A szenverlő lelkekért végzett ájta
tos..ágnál azonban ez ki van zárva! Mert itt nem
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hat semmi az érzékre; nem, azok II rettenetes
lángok. melveket nem látunk, nem érezünk;
nem, irgalmassági cselekedetünknek még leg
kisebb eredménye sem; iuert mtndez annyira
el van rejtve szemünk elől, hogy kizár minden
önzést, miuden hiúságot! Itt csakis a hit az,
mely befolyásolja saívünket: ez az, ami fel

"mag'aszt.alja a felebaráti sze-etet eme tényét;
II mí természetfelettivé teszi azt nemcsak ere
detében, hanem úgy i ndító okában, mint cél.iá
han! És ezáltal mennyire fokozódott annak ér
téke! És menuvivel gazdazabban fogja azt
megjutalmazni az a j,ó Isten, aki a szerétetből

nyújtott pohár, vizet sem hagyja megfizettet
leniil!

Álli, ez még nem minden: mert a halottak
iránt tanusított irgalmas cselekedeteink érté
két nagyban emeli az a bizalom IS, amellyel azt
teljesítettük! Illi e, mi imádkozunk [I szeu
vedő lelkekért; az irgalmasság kiilőnféle csele
kedeteível áldozunk emléküknek avval a gon
dolattal, hOP.T evvel nekik használunk, velük
jót teszünk, jóllehet ebből semmit SpUI hí
tunk. És mégis megfesszűk: mert bízunk II mlu
denható és köuvörítletes Isten végielen jóságá
han' és irgalmában, s mert BZ. Ambrussal hisz
szük és reméljük, hogy: "Alllit." Illi szeretetből
teszünk a szenvedő lelkekért, az reánk nézve
kpgyelpmmé változik s mi halálunk után száz
szorosan fogjuk ólvczui anunk gyümölcsét."

8'"
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És lám, az Irgalmasságnak ezen csodálatos és
érdemszerző cselekedete hatalmában van ruin
denkinek! Könnyen és bármikor megteheti ezt
mindenki! És mi elruulusztuuók az ilyen I;zen t,
az ilyen üdvös él; érdemszerző ájtatosságnak a
gvakurlását'l

Ima. Uram! élők és holtak Istene, ki megen
gedted nekünk, szegény bűnösöknek, hogy kö-"
n~örgésetnkkel hozzád fordulhassunk, esdve
kérünk, hallgasd me!!: a te szolzáíd és szolgálóíd
lelkedért előtted bemutatott forró imánknt.
Szabadítsd ki azokat a tisztítóhely szenvedésé
ből; vedd be őket szeriteid társaságába, hol add
reájuk a boldogok ruháját s örvendeztesd meg
őket szent színed látásával. Amen.

5 Mi Atyánk ... és üdvözlégy Mária ... Adj
Uralll stb.

A nápolyi királyság Otronto városában (Igy
előkelő úrnő azt hallotta a templomban prédi
káló karmelita-szénoktól, hogy azokat, akik n
kármelhegyi skapulárét ájtatosan VIselik és
az ehhez csatolt imákat és jócselekedeteket
szorgalmasan elvégzik. haláluk után a Iegkő

zelebbí szombaton a Bold. Szűz Mária ki fogja
szabadítani a tisztítóhelyről. Ö is felvette tp
hát a skapulárét és arra kérte aSziízanyát,
nyerje meg neki azt a kegyelmet, hogy szom
háton haljon nieg s ekként azonnal ktszabadul
hasson a tiszt.ítóhelvről ! És ime, a mlt kért, md
megnyr-r-te; mert szombaí i napon halt meg! R
mikor leáuyu gYlíszbahorlllva kpsel'gl'U {,des-
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anyja elvesztése felett és könnves szemekkel
imádkozott lelke nyugalmáért, egy jámbor
férfi ú így szól t hozzá: "NII sírjon leányom!
Blztositom önt, hogy édesanyj/8. akit annyira
szerot. Szűz Mária közbenjárására II mai SZOIll

batí napon elhagyta. a tisztítóhelyet s fel v';.
tetett a választottak honába."

HUSZONNEGYEDIK NAP.

Mi sziikséges részünkről ahhoz, hogy a tlsz
títóhelyen szenvedő lelkeken segítsünU

Nálam nélkül semmij sem cse
Iekedhcttek. Ján. 15, 5.

Szép a tísatítóhelven szenvedő lelkek iránt
való részvét; de nekik csak úgy ér ez valamit,
ha tettekben is megnvtlvánul, miként a szere
tet, inely annak alapját képezi! Mert, mint sz
Gergely is mondja: "Ahol szerétet honol
II kebelben, ott tettekben is megnvilvánul az."
r\111, hogy a szeretetből fakadó jócselekedetek
a szenvedő lelkek javára váljanak, hogy azok
a t~sztítóhely szenvedéseit ll1egszünte~,
ahhoz elsősorban az szükséges, hogy azokat
a kegyelem állapotában vigyük véghez! Más
különben íímádkozhatuuk akármenuvít, csele
kedhetünk akármit, meglátoga thatjuk u síro
kat nemcsak halottak napján, de egyébkor is,
fölékesíthetdük virágokkal. szebbnél-szebb ko
szorúkkal, sőt gyertYlÍikkal is kivilágíthatjuk
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azt, talán szokásból, talán hiúsúgból, vagy ar.
elhalt iránt való kegyeletes vonzalomból
nrlndez mit sem használ nekik, s részünkről
is hiábavaló fáradság az egész, ha nem va
gyunk a kegyelem állapotában l Isten kegyelme
nélkül ugyaliis semmi jót sem tehetünk, ami
az örök életre érdemes volna, vagy ami Isten
előtt elégtételértékével birun! Hiszen édes
üdvözítőnk világosan megmondotta: "Aki én
bennem marad és én őbenne, az suk A'Yü
mölcsöt terem; inert nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek." (Ján. 15, 5.) Szent Pál apostol
pedig ezt írja a korinthusiakhoz (Kol'. I. 13,
3.): ,;OssZRm el bár a szegények táplálására
nunden vagyonomat és adjam át testemet úgy,
hogy ébr;iek, ha szeretetem nincs, uritsem hasz
nál nekem." Vagyis. mind értéktelen, ruind
senuni ez, amit nem Istennel, nem II kegyelem
állapotában cselekszünk! Azért mondta Xav.
sz. Ferenc is sokszor az- ujouuan megtértek
nek: "Ti megemlékeztek testvéreitekről, kik II

t úlvilágon szerivednek és szent lelkesedéssel
buzgólkodtok azon, hogy rajtuk segítsetek;
ám. gondoljatok előbb magatokra, mert az
Isten nem hallgatja meg azokat, akik tisztáta
lan szívvel járulnak eléje." Szóval, ha segí

teni akarunk a tisztítóhelyen szeuvedő lelke
ken, tegyük azt It kegyelem állapotában; és,
ha halálos bíín terheli lelkünket, tisztítsuk
Illeg azt előbb a bűnbánat szentségében! Igy
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aztán. minél tisztább lesz a szándékunk és mí
nél nagyobb lesz a szeretetüuk, mellvel a jót
gyakoroljuk. annál hathatósabb lesz segítsé
günk a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken!

Az eddigiekkel azonban nem moudtuk azt,
hogy aki halálos bűnben van, az ne tegyen jót,
rnert annak úgy sincs semmi haszna! Sőt el
lenkezőleg; ebben al szerencsétleu illapotball
is kell jót tenni. egyrészt azért, hogy ne le
gyünk még bűnösebbek és büntetésre méltób
bak. másrészt pedig azért, h~gy iuegnyerhes
sük az Isten irgalmából a megtérés kegyelmét!
gz pedig nagyon szükségee: mert Isten ir
guhua nélkül nem tért meg még egy bűnös

scm! Igaz. hogy Isten ezt a kegyelmet senki
nek sem tartozik megadni, s éppen azért csakis
annak adja meg. akinek akarja és amikor
akarja. De az is igaz. hogy ezt a kegyelmet
rendesen azoknak adja meg. akik jót csele
kesznek s akik ezáltal mintegy előkészülnek,

képessé válnak a bűnbánatra és arra, hogy
Isten az ő kegyelmét nekik is megadja! Azért
csak gyakoroljon a bűnös is minél több jót
avval a szándékkal, hogy vele a tisztítóhelyen
szenvedő lelkeken segítsen; így előkészíti ma
gát a megtérésre és arra. hogy majd a tlsztitó
helyen szenvedő lelkeken hathatósan is segít
hessen!

Idevonatkozólaz tudnunk kell még, hogy
vannak olyan jócselekedetek is, melyeknek
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érdemszerző volta nom függ annak a lelki
állapotától, aki azokat teljesítette! Például.
ruiséstethetüuk a tisztítóhelyen szenvcdő lel
kekért akkor is, ha bűnös állapotban vagyunk.
Ilyenkor a szentmlse annak a bűnösnek, aki
pzt végeztette, nem hoz ugyan sennni hasznot
az örökkévalóságot illetőleg. de azért mégis
segít azokon a szenvedő lelkeken, akikért be
mutattutott: mert a szentnusénok önmagától
megvan a maga nagy értéke! És -ugyanezt
I IIondhatjuk az imáról is. Sőt Suarez, ez a ki
váló hittudós még azt is áIÍ ítj II , hogy bűnös álla
potban is lehet búcsút nyerni a szenvedő lel
kek javára, ha teljesítjük az előírt feltétele
ket; mert ilyenkor az egyház Krlsztus és a
szcntek érdemeinek elégtételi reszétközvpt.le
niil alkalmazza a szenvedő lelkekre!

lma. Kérürsk Uram! hallgasd meg könyöl'ge
sünket, mellyel azért kérjük alázatosan irgalma
dat, hOA"Y szolaáid és szolgálóld lelkei, - kiket
n világból már kiszólítottál, - bejussanak il
héka és világ-osság hazájába és szeretteiddel
örökké boldogok legyenek, Amen.

5 Mi Atyállk,.. és Üdvöz\egy". Adj.
Uram stb.

Egy atya halálos iigyán arra kerte li iif, em
lékeszék meg róla halála után. És 11 [jú i III ii rl
kozott sokat édesatyja lelkiüdvéért, sőt jó
cselekedeteket. is gvakorolt érte. És mégis, 32
év mulva a szenvedő atya lángokkal körül
véve és keservesen panaszkodva azért jelent
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meg fiának. mert rettenetes szcnvcdésel közt
még csak nem is jött vigasztalására. S mikor
a fiu ezt hallotta, annyira meg volt döbbenve,
hogy így szólt: ..Hugvan I. hát annyi í mám és
jócselekedetem még vigasztalást sem szerzett
utyánmak'l'' Míre az atya folytatta: "J~gyezd
Illeg fia lll, hogy ami jót eddig tettél. az nem
hasanált sem neked, sem nekem; inert bűnös

állapotban cselekedted azt. Hiszen gyóllásaid
mind érvénytelellek voltak, mivel sohasem
volt meg hozzá a kellő bánatod} Az irgalmas
Isten, ime, megengedte, hogy ezt most miud
kettőnk javára megmondhassam neked!" És
I'I're a fiu töredelmes gyónást végezvén, jó
cselekedetei által csakhamar ktszabadította
II ty ját szen vedése helyéről.

HUSZONöTöDIK NAP.
A tlsztitéhelven szenvedii lelkeken segítünk,

ha értük imádkozunk.
Azér] sz<);m[ és ü(h"iiss{'I:t's gon

dulul II haloltakért imádkozn],
hogy hűneiktől : Feloldoztassanak.
Mukk. IT. 12, 46.

Nagy ereje van a buzgó imának! Már II

Példabeszédek könyvében meg van irvá•. hogy
az Ür meghallgatja az, igazaik imádságát (u. o.
15. 29.) Krísztus pedig azt mondja : "Kérjetek
él' adatik nektek." (Mát. 7, 7.) És ismét: "Mind
azt, amit imádságban hittel kértek. megnyeri-



122

1ek" (u. o. 21, ~2.). Az ima tehát olyan eszköz,
mellyel kiesdjük és megnyerjük az lsten ke
gyelmét; olyan csodálatos kules, mellyel ki
nyitjuk a mennyeí kincsek tárházát! S ha
ilyen ereje van az Imának, óh, akkor nrilven
hathatós eszközül szolgál az arra is, hogy vele
a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segítsünk!
Ügy van! Az a szeretetből fakadó ima, melv
felszáll a szerétet Istenéhez a szenvedő, de
Isten által is szerétett lelkekért, hogy szá
mukra lelki kincseket esdekeljen. az biztos
meghallgattatásra talál, már azért is. mert
annak az imának a hatását meg nem akadá
lyozzák! Azért van aztán, hogy a tisztítóhelyen
szenvedő lelkekért végzett ima hathatósabb
még a bűnősökért végzett iuiáuúl is! Ezek álla
pota ugyanis jórészben tőlük függ, míg a szen
vedő lelkeké nem ilyen. A keresztények tehát,
tuikor a szemredő lelkekért imádkoznak, ezzel
rajtuk segítenek; hiszen II szentírás is azt
utondia. hog'v : ..Szent és üdvösséges gondolat
a halottakért imádkozni. hogy bűneiktől fel
oJdoztassanak."

Leghathatósabb pedig az az ima, amelyet
közösen, vagy nyilvánosan végezünk! Istcll
ugyanis megigérte, hogy az ilyen imát kűlő

nösen meghallgatja! LMinl. 18, 19.) H ha meg
igérte. miért ne teljesítenét Lám, II hívek
állhatatosan könyörögtek a fogságban si~Jlődő

Péterért és ~~lle, Isten ungvala leszállott oz ég-
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ből, leoldoí ta Péter bilincseit és kiszabadította
a börtönből! (Ap. cs. 12.) És így száll alá a
tisztítóhely börtönébe is il világosság és béke
angyala, hogy a boldogság paradicsomába ve
zesse az ott levő lelkeket, ha egyesült imával
könyörög értük az egyház az irgalom Istené
IH'Z! Ázért vegyünk részt mindenkor a megholt
hívekért végzendő közös és uyilvános ájtatos
ságon. Ilyen az is, ha megszólal naponkímt az
estharangszó és megcsendül utána a szenvedő

lelkekért imára hívó lélekharuug : óh csatlu,
kozzunk mi is készségesen az egyház eme kőzős

imájához; imádkozzunk el mi is egy pár
Miatyánkot és mondjuk: Adj Uram! örök
nyugodalmat II megholt híveknek és az örök
világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak
békességben. Amen.

Ám, nemcsak II közös és uvilvános iauának,
hanem az egyesek imáinak il; l1Iegv~1 az a ha
tása, hogy megvigasztalják ';8 megenvhítsék a
1iszfitóhelven szenvedö lelkeket. Mert egyesek
imájára is leszáll a ttsztítóhelvre az irgalmaIi
ság' angyala! És ez a tudat nagyon vigasztaló
lehet míndenkih-e, de legkivált azokra a szegé
nyekre, aki k sem ulamizsuá t nem udhatuak,
sem más elégtétel ül szolgáló eselekmény t nem
teljesithetnek, imádkozni azonban imádkozhat
nak Ei így ők is rendelkeznek effY olyan hatha
tó" eszközze-l, amellyel :t szenvedő lelkekr-n
segíthetnek!
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Azért használja fel mindenki, a g-uzdag épp
úgy, mint li szegény, az ima szent és űdvös

eszközét! Imádkozzunk értük uríudeuuap, llI'i~Ji

ahogy az egyház is niludennap megemlékezik
róluk a szentmisében s a napi zsolozsma e~'"Y
részét sem zárja be anélkül, hogya megholt
hívekért ne köuyörögue az irgalom Ist~néhez!
És imádkozzunk főleg azokért, akikért imád
kozni szent kötelességünk. Imádkozzunk szü
lelnkért. testvéreinkért, . rokonainkért, bará
tainkért s azokért, akiknek azt megigértük! És
kérjük imáinkban a bold. Szüz Máriát, az irgul
musság anyját, a szomorúak vigasztalóját, hogy
hathatós közbenjárásával nyerjen részükre
Istennél kegyelmet és szabadulást. (Ligouri
sz. Alfonz ~rre a célra különösen ajánlja a
szent rózsafüzért.) Aztán imádkozzunk értük a
szent angyalokhoz, akik most is úgy szeretik,
rníut ruikor a pokoltól megoltalmazták őket.

S kérjük, vigyék tuielőbb Isten elé értük. vég
zett ájtatos Imáinkat azzal az óhajtással. vajha
mielőbb ők is megielenhetnének szent színe
előtt! Végre kérjük a szenteket is értük, akik
- mínt aquimói sz. Tamás, LlZ angvnli doktor
ruondja - nagy hatalommal bírnak arra, hogy
a tisztítóhelyről kiszabadítsák a szeuvedő lel
keket. Ök bizonyosan meg fogják hallgatni
imádságunkat és teljesíteni fogják kérésünket:
lllert ők legtöbben maguk is tapasztalták, mit
tesz az, - szenvedni li t.iszt.í tóhelyen!



lma. .Jézus! élő Isten F'ia! Te mondád: ~,Aki
hozzám jön. azt nem taszítom el! Aki bennem
hisz, annak örök élete lesz!" Oh, nezd,
azok a tisztítóhelyen szeuvedő lelkek, ú/{y is
mertek és imádtak tézed, Illint az Istell F'Iát!
Azok hittek. reméltek benned és szeréttek téged.
Ohvhallaasd meg fájdalmas kiáltásaikat és
hallgasd Illeg értük esdő imádságainkat. Sza
badítsd meg őket iszonyú szenvedésel ktől s add
mez nekik az örök boldogságut. amit miudcn
kor kívántak. Amen.

:> Mí Atyánk... és Űdvözlé~... Adj
Uram stb.

Sanciót, "Loon ldrályá t megmérgezték ellen
ségei. És ez a gonoszság annyira lesujtotta
hitvesét, Guda királynét, hogy lemondván a
világról, zárdába vonult, hol egyedül Istennek
(-}jel) és férje lelkiüdvéért jmádkczzék! Imád
kozott is érte éjjeLnappal, sőt biíjtölt is mindeu
szombaton a bold. Szűz Mária trszteletére! És
íme, egy szombaton, amikor éppen férjéért
imádkozott. ez megjelent előtte fekete ruhába
öltözve és iszonyú kínoktól gyötörve. 'S míutáu
köszönetet mondott az érte végzett imákért, így
szólt hozzá: Drága nőm! ha elmondhatnám
neked, mít szenvedek a üsztítóhelven. bizonvárn
még fokoznád szegény férjed iránt érzett rész
vétedet. ŰlJ. kérlek is, esd ki számomra ímád
Rágaiddal az lsten irgalmát és kegyelmét!
Drúga nőm, Guda, segíts, óh, segíts rajtam!
f.:s -6 e jelPllés uíún, mely nagvon meghatotta,
1II'/n'Vpn napig szukndntlnnul imádkozott és
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hőjtölt férjéért, s mikor ezt elvégezte, ismét
látta' férjét. (Ie már meunyei fénytől övezve;
s ekkor így szólt az hozzá:.Niegszabauultam
szeuvedésehutől! Légy továbbra is állhatatos
buzgalmadball ! Elmélkedjél sokszor u tiszti tó
helyről, de külőnösen az ezt követő mennveí
d'ilesőségriíl, ahová megelőztelek, ahová öröm
IIIel ,várlak s ahol a te közheujáród leszek!

HllHZONHATorHK NAP.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segíthetünk
a szentmiseáldozat bemutatásával

Megmosott bennünket az éi vúre
.Tel. k. 1. 5.

!Semmi sem oly kedves lsten előtt és senuni
sem nyújt oly hathatós segítséget II tisztító
helyen szenvedő lelkeknek, mínt a szentuüse
áldozat! Azért II szeutatrák nem tudják l'légg{'
ajánlani a szen tmiseáldozatnuk a szenvedő

lelkekért való bemutatását! És méltán; ruert
II szeutmísének mérhetetleu az értéke, hiszen
nem ~gyéb az, min t folytonos meaújítása an
Bak a nagy áldozatnak, melvet Krlsztus, hog~'

sa;i\át vérével lemossa vétkeinket, bemutatott II

keresztfán! És így valóban engesztelő áldozni
ez a mí bűueímkért.; nemcsak II mienkérf pedig,
hanem az egész világért is! (Ján. r. 2, 2.) Sőt

olyan áldozat ez, melv <'lég volna akár ezer
vlláguuk is a IIWgvúltásúrllf És {'zt az áldozu lot
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a halottakért is bemutatni már kezdetben RZ()

kásban volt a keresztényeknél. Ime, már a má
sodik században azt írja 'l'ertulián: "Mi el
végezzük egy napon a halottakért az áldoza
tot." Sz, Agoston pedig azt -uondja, hogy any
jáért temetése alkalmával bemutatták meg
vállásunk áldozatát! Különben a legrégibb
misekönyvekben i's említés van téve a tisztító
helyen szenvedő lelkekről, míg végre a trient i
zsinat ünnepélyesen kijelentette, hogy a tisz
títóhelyen szenvedő lelkeken a szentmlseáldo
zat bemutatásával különösen lehet segíteni !

Meg- kell azonban jegyeznünk~ hogy hahár a
szenbniseáldozatnak végtelen az értéke, úgy
hogy egyetlen szentmise is elegendő volna a
tisztítóhelyen szel{vedő valamennyi léleknek
a kiszabadítására, ebhől azért még nem követ
kezik, hogy Isten Illi nojárt végtelen módou
fogja azt alkalmazni arra, akiért felajánlták.
Ebben ugyanis sok függ attól, hogy milyen volt
a szándéka, milyen volt az előkészülete és buz
gósága annak, aki azt bemutatta és milveu
"olt annak a léleknek az állapota, akiért az

, he lett mutatva, S éppen azért soha sc 'eléged
jiillk meg avval, hogy az elhunyt lelkéért már
egyszer be volt mutatva a szentrntscáldozat.
Sőt ellenkezőleg: Iegyünk rajta, hogy az meg
ismételtessék PS llecliog annyiszor, ahányszor
csak lehet! Mert, ha az II lélek, akiért így
könyörgünk, talán már nem is szorul a mi
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segítségünkre, hiszen kiszabadulván a tisztító
helyről, már élvezi a mennvország örök bol
dogságát, azért még nem veszett el az érte be
mutatott szentmíseáldozut értéke; inert ez
esetben az isteni jóság más szenvedő lelkekre
fogja alkalmazni annak értéket! Nagyon dicsé
rendő módon cselekedett tehát sz. Matild, ml
kor elhalt férje, Henrik német király lelki
nyugalmáért mindennap bemutattatta a szeut
míseáldozatot, Úgyszintén Lothár császár, aki
a szenvedő lelkekért uiindennap niiséztetett.
Az egyház kűlönben mindig is helyeselte, ha
az elhaltért több gyászmisét végeztek s ha
halála évfordulójának emléket II szenun iSI~

áldozat bemutatásával ülték meg. Ezt tegyiik
tehát mi is elhalt kedvesetnkkel szemben. Ha
ped'iJg nem volnánk olyan helyzetben, hogy több
szentmísét mondassunk értük, ukkor legyünk
A"yakran jelen a szenvedő lelkekért felajánlott
szentmiseáldozaton és kapcsoljuk avval egybe
a mi szent áldozásunkat. Mert, mint sz. Bona
ventura moudia: "A szent áldozás egyike II

leghathatósabb eszközöknek, me·lyekJkel a szen
vedő lelkeket az örök boldogságra segf thetjiik.'
Terméazetesen erre is áll az, hogy ennek is
annál nagyobb a hatása, minél nagyobb áhitat
tal és buzgósággal, minél nagyobb hittel és
bizalommal s minél nagyobb alázattal, töredo
lemmel ps szeretr ttel íárultun k az fTr nszta
lához!
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Sajnos, ezt kevesen értik! Hiszen látjuk, h'lgy
vannak akárhányan, akik ren'dkívül szouior
kodnak és keseregnek kedveseik halála felett,
sírnak, zokognak, szdute vigasztalhatatIanok,
arra uzonbau még csak nem is gondolnak, hogy
rajtuk az említett inódon segítsenek! Oh, aki
igazáll szereti a meghaltakat, az legelsőbben is
oda járul az Úr Jézus Krisztus szent szíuc CIii.

F'elajánlja a megholtakért a szeutmisében az
irgalom Anyjának az ő nagy áldozatát s mély
alázattal magához veszi az Úr szent testét!
S mikor szívébe szállott az Úr Jézus Krisztus,
ugyun mít tagadhatna meg tőle, ha esdve
könyörög ama lelkekért, akik előtte is olvau
kedvesek'

lilla. Mindenhatő, irgalmas Isten! Add meg
kérünk, hogy szolgáid és szolgálóid lelkei.
akikért ezen áldozatot bemutattuk szent Felsé
g-ednek, a szentség ereje által minden bűntol
Illegtisztuljanak és irgalmasságodnál fog-va az
iirök világosság honába jussanak. Ámen.

5 Mi Atvánk .; és tJdvözlégy Mária.. AI1.r
l iram, stb.

Simon András, jézustársasági testvér, - mint
Rosslenolj atya beszéli, - nagy szerdettl'l
viseltetett a tisztítőhelyen szenvedő lelkek
iránt; . s hogy értük minél több szent
miseáldozatot felajánlhassnn s ezáltal ruitu k
scgithessen, mínt portása Rómában II sz. AlIlI
rúaról nevezett ujonchúzuak, az Intézetet llH'g"

lútozntö mngns állású ('g"yénis<,/Cektiíl A'yÍlHZ-

fl
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misékre fordítandó kegyes adománvokért kö
nyörgött! S húgy ezen célját még inkább elérj!",
a porta közelében egy kertecskét ápolt s az
abban diszlő szép v'i1rágokból kis csokrokat köt
vén, ezekkel megajándékozta a jószívű ada ko
zók at. S e buzgalma és találékony szeretete
által oly bőséges adományban részesült, ho.lrY
nagyon sok szentmisét végeztetheteit a mec
holtakért! És íme, mikor elérkezett halálának
órá:i1a, azok a lelkek, akiket megszabadított, lát
hatólag hozzá közeledtek s mindvégig mellette
maradiak a körülállók legnagyobb csodálko
zására!

HUSZONHETEDIK NAP.
A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segíthetünk

búcsúk elnyeréséveI.
Jclen időben a li bővelkedéstek

az ö Iogyatkozásukat segílse fel,
Kor, Ir. 8, 14.

Az egyház századok óta engedélvezett olyan
búcsúkat, melvek II J1wglholtakra nlkahunzha
lók. És ezt azért teszi, hogy evvel is spgítsé
g-éro siessen azon gyermekeinek, akik ott szen
vednek II tisztítóhelyen. Hiszen, ha mi puszta
imáinkkal és jőcselekedetelnkkel is segithetiink
azokon a szegény lelkeken, akikkel a hit és ~ze

retet kötelékeivel egybe vagyunk Iüzve, óh,
monnyívol hathatósabban segíthet rajtuk IlZ

pg~·ház. 1'1. a szel'ptíí édps:lII~'Il, a Krtsztus és
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szentek túláradó érdemeinek ez it kincstárnoka,
amikor kész értük, hátralevő ideiglenes bün
tetésük elengedéseért, a legnagyobb váltság
díjat is nagylelkiileg felajánlani és leflzetui.

Az egyház eme segélyuyu.itása, természete
sen. nem úgy történik, mínt az élőknél .- köz
vetlenülj hanem csak közvetve. közbenjárással,
a segélynyu.itáe Ielajánlásával. Mert 'lZ egy
ház a megholtak felett, akik már egyerlül és
közvetlenii.l az Isten hatalma alatt állanak,
nem gyakorol semmiféle oldó- és kötőhatal
mat; már nem szabadíthatja meg öket ideigle
nes büntetésüktől. Azért az egyház is csakls
mint közbenjáró lép az lsten szfue elé, biza
lommal kérvén szerit Felségét, fogadja el ér
tük az egyház lelkíkínestárából azt a hősége;,

elégtételt, rnellyel isteni igazságának eleget
tenni. hátralevő ideiglenes büntetésük :HiúFoSÚ

gát leflzetní. részvétteljes anyai szíve oly
készségesen felajánl! És ha Isten ezt, az e1!Y
húz által felajánlott elégtételt elfogadja, ak
kor azok a tlszt.itóhelven sl.ClIvedii lelkek, akik
részére a búcsút kérték és alkalmuzták, meg
nyerik részben vagy egészben való elengedé
sét hátralevő ideiglenes büntetésük nek, melvet
külőnben még ki kellett volna állniok!

1<~s miért ne fogadná el ezt az Isten? Hát nem
kezeskedik-e erről a szentek egyo,;;ségéről szóló
hitiink' Vagy nem kedvesek-e előtte Krisztns
{·S II szeutek mi 1\(1en mértéki-t mojrhal II d'i ér-
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mennyei Atyának, már nem kedves jegyese az
ö szerelurea Fiának! Igaz, az Isten nem igérte
Illeg azt, lIIég kevésbé kötelezte magát arru,
hogy a felajánlott váltságdíjat el fogja fo
gadni. Azért ez mindenkor az ő. szent tetszéséi
től és imádandó elhatározásától Iügg. És függ
sokszor a megholtnak ama buzgóságától is,
mellyel magát arra életében érdemessé tenni
igyekezett. Sőt függ még attól is, hogy aki II

szenvedő lelkek javára búcsút akar nyerni,
eleget tett-e az előírt feltételeknek, nem nm
lasztott-e el talán valamit abból, ha tudatlan
ságból, ha feledékenységből is és nem végezte-e
azt esetleg hanvagulf Mindezeket megfontolva,
bizony sohasem lehetünk egészen biztosak ab
ban, hogya megholtak javára alkalmazott bú
csúnak meg volt-e mindenkor a maga ered
ménye' .. ' És mégis; óh, mi mégis erősen re
méljiik azt; hiszen oly Sok okunk van reá.
hogy bizalomteljesen remélhesstik a jó Isten
től!

És most, hogy megértsük, milyen nagy hasz
nára van a búcsú a tisztítóhelyen szenvedő
lelkeknek, képzeljük el azt. hogy valaki pél
dánl 40 napig bőjtölt, vagyis az első keresz
tény századok szigorú szokása szerint 40-100
naplg, sőt évekig vezekelt azért, hogv egy sze
A'~ny lelken segítsen. Öh, mílven nagv jót 1I't[
il evvel annak a 8zeg-ény szenvedő léleknek:



133

hiszen töredelmcs vezeklésével bűneinek hátra
levő ideiglenes büntetéséből annyinak az el
engedését eszközölte ki számára, ameunví ke
gyelmet különben magának nyert volna meu

.vclel És ime ezt eszközli ki a búcsú a tisztító
helyen szenvedő lelkeknek, még pedig, s ami
rő, a legrövidebb idő alatt és aránylag csekély
fáradság és áldozat mellett! Sőt a búcsú még
azt is megszerzi nekik, amit senki sem eszkö
zölhetett volna ki számukra, még akkor SCID·

ha míndjárt életfogytiglan gyakorolta volna
is értük a legkülönbözőbb és legszigorúbb ve
zekelést! - Azért rendkívül nagy nyereség II

búcsú, megbecsülhetetlen nagy jótétemény az
a tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek! Nem is
h-het eléggé megköszönni a jó Istennek, hogy
II szenvedő lelkekre is alkalmazhntó búcsúk
által az ő megsegitésükre e~yházi\llak és ne
künk is ily hathatós eszközt bocsátott rendel
kezésünkre! Oh, basználjuk is fel azt készsé.
gesen; s merítsünk buzgón az egyház határtu
IWI lelkikinestárából, hogv hővelkedésienkkel
annál inkább segíthessünk a szenvedő lelkek
fl)A'yatkozásain!

És mennví kedvező alkalom kinálkozik ('1'1"('.:

Ime, hány meg hány olyan. ima van, amelyhez
a tisztítóhelyen szenvedő lelkekre Is alkalmaz
ható InÍcsIÍ van esatolvn! É,; II jámbor keresz
t.~I:Y lelkek, oh, hányat ,~" hányszor mondanak.
el ezek kőzül naponklnt! Hát nem volna-e
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szép es üdvös, ha 111ll1l11~n rpg'ge1 felköltenénk
magunkban azt a szándékot, lwgy a napköz
ben általunk elmondott imákhoz csatolt búcsú
kat mmd el akarjuk nyerni és a szenvedő lel
kekért kivánj uk felajánlani! De ne felejtkez
zünk el azokról a búcsúkról sem, melveket
úgy nyerhetünk. mint valamely jámbor egye
sületnek a tagjai. Oh, használjuk fel ezeket is
1\ szenvedő lelkek javára. Aztán ott van a ke
resztúti ájtatosság is. melyhez, mínt tudva
van. ugyanazok a rendkívüli búcsúk vannak
csatolva, amelyek a jeruzsálemi szent helyek
látogatásához vannak fűzve s melyek közben
járólag a tisztítóhelyen szenvedő lelkekre is
alkalmazhatók. Igyekezzünk tehát ezt is mínél
gyakrabban elvégezni! A leghathatósa bb búcsú
azonban az úgynevezett "Kiváltságos oltárhoz"
van csatolva, Az ilyen oltárhoz csatolt és kü
lönös kegyelem folytán csakis a tisztítóhelyen
szenvedő lelkekre alkalmazható teljes búcsút
pedig akkor lehet elnyerni, amikor azon az
oltáron ahalottrukért mutatják be a szent
misét,

Ime, mennyi alkalmunk van. hogy a búcsú
kegyelmét megszerezhessilk elhalt szerettelnk
javára!

Ima. Kérünk Uraur! ho~'Y szulgú.id {-Fo szol
!.!,úlóid lelkeinek búcsúk elnyerésével Illeg-SZI,
rezhessük az örök nyugalmat éR a velejárú örök
v ilágossásrot s hogy velük együtt eavkor rui
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is részesei lehessünk az őrök boldogsáuuak. A
nrí Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

5 Miatyánk , . és Üdvözlégy Mária.. Adj
Uram, stb.

Pazzisisz. Magdolna élettörténetében olvas
suk, hogy a szentnek egyik társnője, akit íj be
tegségében oly nagy szeretettel ápolt, meg
halt! S míután hiilt tetemét szokás szerint már
ravatalra helyezték a templomban, ő méz egy
szer meg 'akarta ott nézni kedves nővérét! Dc
alig ért a kar rácsozatához, ime, caodálkozva
látja, mint száll fel annak lelke a menny
országba, Istenhez! S ettől annyira el volt ra
gudtatva, hogy így kiáltott fel öröÍnében:
..Isten veled, kedves nővérem! Isten veled, te
holdog lélek! Mint hófP1hlér galamb szállsz te
fel az égi hazába, .itt hagyva minket e nvomo
rult világon! Ah, te igazán boldog va-gy! Hi
szen tested még el siacs temetve s lelked már
ott örvend a boldogság honában!" És alig
hangzottak el ajkairól e szavak, amikor meg
jelent neki az üdvözítő és így szólt hozzá:
Nézd, ez a lélek csuk tizenöt óráig volt a tisz
títóhelyen s azután mi ndjá rt kísaabudult on
nan ; mert mindig azt óhajtotta. hogy búcsú
han részesüliön! És ettől fogva a zárda tagjal
még inkábh lmzaólkodtak azon, hog)" búcsúk
r-lnverésévcl S('g"ít/ipnrk ll. R:wnvrdii lr-lkokou,
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HUSZONNYOLCADIK NAP.
A tiszf itéhelven szenvedíí lelkeken segíthetünk

alamlzsnálkedással,
Az adomány kedves mindcn éli)

clött, de a megholtaktól se vond
meg jóindulatodat. Jézus, Sirúk
lia k. i, 37.

Az ulanuzsnálkodás jótékony hatással van II

!olZH1Vcdő lelkekre. Mert mint aquinói sz. Taurás
állítja, az alamizsna, iuely alatt az i rgalmussán
valamennyi cselekedetét értjük. nagyobb elég
téteH erővel bír, rnínt akár az ima is. Sz. Bri
gitta pedig azt mondia: ..Valamint a bűnök

különfélék, úgy a tisztítóhelyen való szerivedé
sek is különfélék. És amint az éhező örvend lIZ
ételnek, melyet neki nyujtanak, a szomjazó az
Italnak, a mezítelen a ruhának, a beteg az ágy
nak, melvbo fektetik, úgy örvendenek a lelkek
il', míkor abban a jóban részesülnek, melvct
értük a világon gyakorolnak." És ezek :~ csele
kedetek reánk nézve még érdemszerzők is!
..Mindaz - írja sz. Ambrus, -- amit a holtakért
cselekszünk, érdennil tudatik be nekünk és
százszorosan' lesz visszafizetve halálunk után."
És sz. Bernát is ugyanezt állítja az alamizsná
ról. Kr lsztus pedig- maga monrljn : .Boldogok
az irg-almasok, 111Prt ők irgnhna'lságot nvernek-"
(Mát« !'i, 7.) .,És ha valaki nektek italul egy
pohár vizet ad az én nevemben, bizony mondom
nektek, nem veszti el jutalmát." (Máté 9, 40.)
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JII1P, ih-en i'l'g"alnws~ábri cselekedet az ala
mizsna, melv a szenvedő lelkek javára is kiváló
elégtételül szolgál, A szentirásban olvassuk:
"Az égő tüzet eloltja a víz és az alarnízsun
ollenál! a bűnöknek," (Jézus Sir. f. 3, 33.) Sőt a
Szeritlélek azt is mondja: "Tárd ki kezedet a
~z('~éJlyeknek, hogy engesztelésed és áldásod
tökéletes legyen;" mert - mintha mondaná 
II i I',m; teljes engesztelés alamizsna nélkül. Azért
sz. AgostoJl különösen ajánlja a holtakért az
irgallllas"ág cselekedetelt. főleg pedig az ala
mizsnát! Aranyszájú sz. János így szól : "N eIII

sírással segítünk a jiultukon. hanem imával és
alamizsnával." Olyan is az nlamlzsnu, mint az
eső, mely aláhulI a ttsztítóhelvre, hogy kiolt ..a
anuakIángiait! És sz. Jeromos is azért dicsérte
meg Pammaehus római nemest, mert nemcsak
rózsákat és vrrágokat hintett nejének, Paulá
nak sírjára, - míként azt más férjek is meg
tevé-k, - hanem arra is gondja volt, hogy lel
kének alamizsna által kőnnvebbülést szerezzen.
Aztán Cortonai sz. Katalin élettörténetéhen is
IIZt olvassuk, hogy Rov Gomaz, nasternaí her
('eg lelke megjelenvén előtte, ezeket mondá
neki: ,Oh, ha tudnák az ernberek. hogy a szen
vedő lelkek iránt tanusított bőkezűség mílv
nagv kínoktól kí'prs azokat mezszabaditani és
milven nagv k'i'ncset Tf'jt az magában, hizonyára
kíosztanák mhuk-u vngvunukat a szegények
közt, hog, imái knak részesei legyenek," Éi> úgy
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is van; akkor használjuk fel földi javainkat II

Iegnemesebben, ha azokat it szenvedő lelkek
vigasztalására fordítjuk s ha barátokat szer
zünk vele magunknak a mennyben, akik föl
vegyene-k majd bennünket örök hajlékukba l
S hogy ezt annál készségesebben megtegyük,
ne feledjük soha egy jámbor írónak azt a mon
dását: "Ha egy éhező szegényajtódon kopog
tat, vagy az utcán alamizsnáért könyörögve
feléd nyujtja kezét, úgy tekintsed azt, nuntha
a tisztítótűzben szenvedő valamely lélek rész
vétért fordulna hozzád!"

Alamízsuálkodipnk tehát mindnyálan ; kiki
tehetsége szerint, hogy ezáltal is segí tsünk II

tisztítóhelyen szenvedő lelkeken. És ulamízs
nálkodjunk jó szívvel: mert az Isten Inkább
tekint a jószándékra, mellyel az alamizsnát
adjuk, m'imt magára az alamizsnára. Él'; adakez
zunk minden jótékony célra, templomra, kór
házra, íntézetre, általában m inden kegyes do
logra; mert ezeket is, sőt még a szenvedő lel
kek emlékére gyujtott gyertyákat is az ő ja
vukra nyujtott alamízsnákhoz számithatjuk!

Ám, az irgalmassúg ezen testi cselekedeteiuél
lIlég értékesebbek az írgalmasság' lelki cseleke
detel, Flzek ugyanis annyiival feliilmulják ama
zokat, nmcnuyivel Ielühunljn II lélek a testet.
Azért, min! a jámhol' Bondon mondja : "Vigasz
tald II szomurúukat. adj jú tanácsor II kétkedők

npk, tanítsd a. tudatlanokat, fáradozz :, bűnösök
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IJl,tlg,térítésén, gyógyítsd a lelki betegeket és
segítsd talpra állítani az elbukottakat! Oh,
cselekedd mindezt a szenvedő lelkekre való
tekintetből és az Isten trgalmasságot fog tunu
sítaní irántuk!"

. Ha mindezt komolyan elgondoljuk, akkor lát
juk csak iJgazán, monuyí eszközzel rendelkezünk
avégre, hogya tisztítóheh-en szeneedő lelkeken
segítsünk! .

Ima. Isten, í rgulrnassáz és könyörületesség
Istene! Ne engedd kérünk, hozv szolaáid él;
szolgálóid lelkei, kiket az életből kiszólítottál.
az ellenség- kezébe jussanak; hanem vitesd őket.
kik benned hittek és reméltek, szent angyalaid
által a paradicsomba, hogyelkerülvén az
örök büntetéseket, élvezhessék a véznelkül való
örömöket, Ámen.

5 Miatvánk .. ' és ü dviizlégy Mária.. .Adj
Ura III .• stb.

Damiánl sz. Péter püspök és bíbornok, koráll
elvesztvén szűleit, mínt árva kis fiú, egyik
testvérbátyjához adatott gondozás és nevelé!'!
végett. Ám a testvér úgy bánt vele, mínt valami
rabszolgá;al. Éheztette, rongyakban járatta, sőt
Il,ég sertéseit is vele őriztette, hál' előkelő csa
ládból származott. É~ a kis Péter e szeretetlen
bánásmód miatt nem nanaszkodott soha senki
nek, haJH'JIl sxivesr-n enzndolmcsko-lett húl y já
nak, 'I'örtéut cgYS7,{'r, hogy ('gy nrurvobh dnrnh
))(;Jlzt talált a kis fr'"I; '" mcrt 111'111 tudta, hogy
ki vesztette el, azon töprenkedett magában.
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hogy mit is csináljon velel Vegyen talán valami
ennivalót rajta; amivel éhségét csillapítsa;
vagy inkább ruhát vegyen, amivel gyönge tes
tét befedjeT S míg így tépelődött, eg-yszerre
csak elhalt szüleire gondolt s hirtelen íg'y szólt
ömuagához: "Ej, "bármit 'vennék is magamnak.
az csak ideiglenes örömet fog szerezni nekeiu.
Azért inkább azt teszem, hogy rnísét mondatok
rajt a szüleim lelklnvugalmáért," És úgy is
tett ; s e jámbor cselekedete bőséges áldást
hozott reá. Mert csakhamar egy másik testvére
vette magához, aki szerétettel gnndozta, nevelte,
sőt tauittatta is, Úg~' hogy a ki:s árva fiúból
végre nagy ember, sze nt lett, .ki úgy annak a
szerzetesrendnek, melynek tagja volt, mint
püspöki méltóságának és az egész egvháznak
dicsőségére vált,

HUSZONKILENCEDIK N AP.
A tisztítóhelyen szenvedű lelkeken seaithetünk

b5.itöléBHel és testünk sany.argatásával is.
Az Ur meghallgatja- hünyiirgés·

teket, ha megmaradván megmu
radlok a böjtölésben és imádság
han. Judit "~, 12.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segíthe
tünk bőjtöléssel is, Igaz, hogy az emberek nem
sokat adnak ma a bőjtre. Pedig mennyire meg
felel az az evangélium szellemének s mennyire
ajánlják azt a szentatyák is. l:';őt el lehet mon-
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dani, hogy a bűnös ember részéről ez az elég
tételnek a legtermészetesebb módja l J'~s azt is
látjuk, hogy akiknek tőredeleiu hatja át a lel
küket, azok ,bőjW),nek,azok megtartóztatják ma
gukat az ételben és italban. S ha bőjtölés ál
tal kiengesztelhetjük az igazságos Istent, ak
kor ezzel a tiszt.ítóhelyen szenvedő lelkek bÜII
tetéseért és hátralevő adósságuk törlesztéseért
is megfelelő elégtételt, illetve kárpótlást nyujt
hatunk. Igaz, sokszor nem könnyü bőjtölni,
sőt a kötelező bőjti napokat is nehéz megtar
tnni. még akkor is, ha nem árt. egészségünk
nek, nem akadályoz mindennapi munkánk el
végzésében! De ha még olyan nehéz volna is.
hizonyára még miudig könnyebb azt meg
tenni, mint a tisztítóhelyen égni és szenvedni!

És arnint a bőjttel, épp úgy testünk sanyar
gatásával hathatósan segíthetiink a tisztító
helyen szemredő lelkeken. Mert minden nehéz
munka, minden fáradság már magában is
elégtételnek tekinthető! Pazzizi sz. Magdolná
ról mondíák, hogy a tisztítóhelyen szerivedo
lelkek vigasztalására sokszor egész éjszaklit
útvu-rasztött, értük imádkozva, böjtölve, veze
kelve! Máskor meg arra kérte Istent, engedje
meg, hogy Ö szenvedhessen a tisztítóhelyou

. szenvedő lelkek helvett. Ilyenkor aztán töhh
napon át iszonyú kínokat állott ki, míg végre
iitriJilnlPI látta, mint száll fel az általa megvál
tort lélek a Jllellll~·ol'szág öriilllPbe. (Tg~r olvas-



ható ez a Bollandísták "Szentek-életében".)
Azért,akiben megvuu hozzá a megfelelő erö
és buzgalom, lIZ jól teszi, ha vezekel, ha sa
nyargatja magát a tisztítóhelyen szenvedő le}·
kekért. Aki pedig ehe képtelen, az legalább
egyszer-egyszer tagadjon meg magától olyas
mit, ami neki kedves volna; például ne men
jen el valamely mulatságba, amelybe talá II

szeretne elmenni; vagy fékezze meg szemét, fü
lét. nyelvét akkor, amikor valamit látni, hal
lani vagy mondaní kivánna! Ezt mi ndeukt
megteheti. aki akarja, kivált mikor nem árt
vele senkinek! Bár ig~, hogy sokszor bizonyos
küzdelmébe kerül ez is az embernek, sőt néha
még fájdalmat is okoz vele érzéki természeté
nek, De éppen ez a kiizdelem.: ez a fájrlaJom
az, ami érdemül és elégtételül lesz betudva
neki. De nemcsak ezek az önként elvállalt ve
zeklések szolgálnak érdemül és elégtéte-
Iül, hanem az Isten által reánk bocsá-
tott csapások és fenvitések békés türe-
lemmel való elviselése is! A í'..ért az élet
minden szenvedése és szomorusága, a be
tegség, a kárvallás s míndaz aneFiéz munka
éR fáradság, mely foglalkozásunkkal egybe van
kötve. az mind elégtételül szelgálhat úgv a ma
gunk, mint a szenvedő lelkek javára, ha Isten
akaratán: való megnyugvással f'ogn.djuk azokat
és békés türelemmel olviseljük! Sőt, ha a tisz
t itóhelven szenvcdő lelkekért ajánljuk f('1 II jó



Tstennek, akkor azokat olybá fogja venni.
m i utha ők maguk szeuvedtek volna el! Mind
ezekből eléggé láthattuk, hogy hány Illeg 'hány
engesztelő-eszközzel rendelkezünk naponta a
tisztítóhelyen szenvedő lelkek megsegítésére!
Mennvlre esztelenek tehát azok. akik ezt fel
nem használják! Hiszen tudhatnók, hogyazok·
kal nyerjük meg az Isten tetszését. azokkal
A"yarapítjnk érdemeinket s azokkal nyujtunk
hathatós segítséget a tisztítóhelyen szenvedő
lel keknek.

lma, Oh, Uram! Üdvözítő Jézus Krisztusom,
ki a meghalt s már négy nap óta sírban nyugvó
Lázárt feltámasztottad: könyörülj a tísatító
helyen szenvedő lelkeken és részesítsd őket
elégtételed végtelen érdemében, hogy amit ma
guk megtenni képtelenek, azt szerezze meg neki
II te keserves kínszenvedésed és halálod. Amen.

5 Mi Atyánk .. és üdvözlégy Mária .. Adj
Uram, stb.

Maznantí, oratorjus atya, nagyon szerette
utánozni nerei RZ. Fülöpnek a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek iránt tanusított szerétetét.
Azért azokat a tekinfélyes összegeket, malvekr-t
egyes buzgó keresztények jótékonycélra bo
r-sátottak rendelkezésére, lllind gyászmisék)'!'
fordította. Szobájában pedig, jóllehet a sze
génységet szerette és gyakorolta, egy persely t
tartott, melyet a szenvedő lelkek perselyének
nevezett, És ehhez fűzte bőjtölését, testi sa
1I~'II)'glltlísÍlt, ilSSZ('S I'lég-tétl']i csel.'k<'llI·lét. Siít



annyira ment buzgalmában. hogy arra kérle
lsten t, sujtsa öt a szeuvedő lelkek büntetésé
nek egy részévelvhogy legalább evvel enyhít
hesse azok rettenetes sorsát! És mikor ez a
hősies óhajtása teljesült, ettől fogva iszonyú
fájdalmakat szenvedett! S hogy milyon hálá
sok voltak ezért iránta a szenvedő lelkek, azt
abból következtethetjük, hogy Magnanti aívn
az ő közbenjárásuknak tulajdonította mlndazt
II sok kegyelmet. melybeu Istentől oly bősége
sen részesűlt,

HARMINCADIK NAP.
A szenvedű lelkekért vél(zendö ájtatosság

terjesztéSe.
Az. Ur Idkc kiildütl engem,

hogy u Ioglyoknak sznbndulást
hirdessék. Izaias 61, 1.

Az eddigiekből meggyőződtünk arról, hogy
van tisztítóhely! Megismertük az ott levő lel
kek sZÖrJI~-íi helysetét. De megtanultuk azt is,
hogy mi azokon a szegény lelkeken ájtatos k1i~
nyűrgések és jámbor cselekedetek által köny
nyen és hathatósan segithetiink! Szóval. úgy
tekíntheídük a tisztítóhelyen szenvedő lelke
ket, mint ",gyik részét annak a választott ga
honának, mely csak az arató kezére várakozik.
Oh. ha elegendő számú arató volna, nkkor
nzouual meguytlnának a mennyei atya esűrje].

ho~y Iwfogndják II k{'sz kévéket, De hát. itt ls



úgy van: ..A7. aratás ugyan sok, de a munkás
kevés." Azért az legyen ezek után első köteles
ségünk, hogy imádkozzunk! Imádkozzunk azért.
"hogy az Úr küldjön munkásokat az Ő arntá-:
sába," (Mát. 9, 38.) Aztán legyünk apostolai a
tisztítóhelyen szenvedő lelkekügyénék! Igaz
ugyan, hogy ennél sokkal magasztosabb apos
tolság' az, amelynek feladata megővní a lelke
ket a tisztítóhelytől; de azért ennek az apos
tolságnak is megvan a maga nagy értéke! Sőt
míg ez az apostolság sokszor eredménytelen,
hiszen hányszor szenved hajótörést az emberek
konokságán, Istentől való elpártolásán, addig
annak az apostolságnak rrrlndig megvan a
maga gyümölcse; mert a tisztítóhelyen szen
vedő lelkek maguk is kivánnak megtisztulni
és epedve óhajtjá:k, hogy mielőbb láthassák az
Istent s velé örökre egyesüljenek!' De még a
tisztHóhelykulesai a mi kezi'mkben vannaki
Sőt evvel még a mennvország kapuit ls meg
nyithatjuk és. bevezethetjük öket oda. hol
örökké bírhatják az Istent!

Öh, mily bámulandó is 321 Isten végtelen böl
csesége, jóságának határtalansága ! Ime, míg li
igazságot gyakorol a lelkeken, addig irgalmas
intézkedésével alkalmat nyujt nekünk legneme
sebb szeretetünk kimutatására. ft szenvedő

lelkek megszabadítására I
Használjuk fel tehát Istennek ezt II kegyes PS

jlíRÚgoR intézk'edéRét! Legyünk a tlsztltúhelvcu

10
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szenvedő lelkek iigyének buzgó él; nagylelkű
apostolai!

Ha féktelen tűz, vagy gátat neru ismerő víz
.áradat aunyira elpusstított eg~- várost, hog)'
lakosainak még az sem maradt, ahová fejiiket
lehajthassák. a szerenesétlenek bizonvára nem
azokat fogják igaz jótevőiknek tartani. akik
minden részvét nélikül megbámulják őket, ha
nem igenis azokat, akik nyomban munkához
látnak. hogy útját állják egyrészt II pusztulás
tovább terjedésének. másrészt pedig hogy jóté
kony adományokkal segítségükre legyenek II

mindenüket elvesztett szeroncsétleneknek! ]<~I;
ezek nem elégesznek meg a maguk erejével, II

maguk segélvnyujtásával. Ncui, ők felker<'snek
mindenkit, csakhogy ssaporttsák a mentők

számát és megsokszorozzák a. jótékony adomá
nyokat! És ilyennek kell lenni a mi apostol
kodásunknak is a tisztítóhelyen szenvedő lel
kek javára! Azért ne elégedjünk Illeg II pusztn
szavakkal és réssvétnytlatkozatokkal. sőt no
elégedjünk meg avval a kevéssel sem, amit a
magunk erejével tehetünk! Hanem legyünk
rajta, hogy másokat is megnverjünk ezen ájta
tosságnak. Szólítsunk fel mindenktt, bírjunk
rá mindenkit, hogy minél többen tömör ülje
nek a, szenvedő lelkek megsegi tésére! S mert
nagy szerencsétlenség és nagy szűkség idején
nemcsak aranyra és ezü~tr(·. hanem minden
legkisehh adománvrn RziikRég VfllI! hiszen
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csakís így lehelt rnlndenen segíteni, H7Rrt sohase
kicsinyeljük 'le u iesekélvebb udományokat, ha"
'nem örüljünk inkább anunk, hogy Ilyenek is
hozzájárulhatnak II segélvnvujtók számának
gyarapításához, hogy ilyenek is kőzreműköd

hetnek a szerenesétlenek szükségének ényhité
séhez és megszüntetéséhez! Különben ne feled
jük soha, hogy a segítők számának szaporodá
sával nemcsak szaporodnak a jótettek, de azok
értéke is nagyobbodik; és mluél többen van
nak a közbenjárók, annál saivesebben hallgatja
meg Isten azok kérését!

Apostel kodjunk tehát teljes lelkünkkel és
minden erőnkkel! AP06tolkodjunk nemcsak
otthon a család körében, nemcsak a jámbor
társulatok és egyesületek keretében, hanem
kint a nyilvános életben is mindeniitt! Es ter
jesszük a tisztítóhelyen szersvedő lelkek ja"ár:l
szolgáló eme szívreható ájtatosságot minden
alkalmas módon és eszközzel. TC'rjesszilk' no
csuk szóval. hanem arra oktató iratokkal és
könyvekkel is! Es nem fogjuk megbánni ;(.s
Iln~y dolgot, Istennek tetsző, iidvös dolzot fo
gunk vele cselekedni; és nyugodt lélekkel fo
guuk majd II .halál szemébe nézni!

Ima. Örök m indeuható Isten! ki nemcsak az
élők, do holtak fölött is uralkodol. ki mhulu;
köuvörületes vagy azokkal szemben, ak iket hi
tük í": eselekvésiik szerint tieidnek ismersz.
óli, add IlIPg kérünk. hogy nklkérf mnst kij·
nyö,'giillk.. ll'lo-enek hál' itt. II fiildiin. "[IlO'

to'"
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legvenek már ott a másvilágon, szenteid
közbenjárása kegyes irgalmad által megnyer
jék minden bűnök bocsánatát. A ini Urunk Jé
zus Krisztus által. Amen.

5 Mi atyánk ... és Üdvözlégy Mária ... Adj
Uram, stb.

Irieszem Vilmos, kölni nyomdász, 164t-ben
ezt írta Monfort Jakab, jézuiltórsasági atyá
nak: "Értesíteni kívánom főtisztelendő Atyá
mat kis fiam és nöm csodálatos meggyógyulá
sáról, Az ünnepek ala tt, nnikor éppen azt a kéz
iratot olvastam, melyet ön nekem kinyomatás
végett átadott s mely a megholtak irant tartozó
kegyeletről szől, egvszerre csak jelentették
nekem, hogy négy éves kis Ham súlyosan meg
betegedett! És úgy is volt; sőt rövid idő mulva
annyira rosszra vált a gyermek állapota, hogy
már a legrosszabbtól tartottunk s már a teme
tésről is kezdtünk gondolkozni, kivált mikor az
orvosok is feladtak urimden reményt. Engem
azonban még nlindig erősített az II gondolat.
hogy megmenthetem gyermekemet a haláltól,
ha a tisztítóhelyen szenvedő lelkek vigasztalá
sára fogadalmat teszek, Elmentem tehát más
nap reggel korán a templomba, hol buzgón
kérvén az Isten irgalmát, mcgfogadtam, ·ho&.~·
az említett iratból száz kinyomott példányt el·
küldök a zárdába és a papoknak, hogy felkölt
sék bennük II megholtak megaegítésére kész
buzgalmat! És íme, mire ha1l1jöttem, a gyermek
állapota jobln-n fordult! Enni kért, hál' több
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napja ruit seui evett. A következő napon pedig
már annyira jól érezte magát, hogy felkelt az
ágyból, járt és olyan étvággyal evett, mintha
soha semUIi baja sem volt volna! Én pedig ezt
a váratlan fordulatot Isten kegyelmének te
kintvén, becsomagoltam a s~z füzetet, elvittem
az önök rendházába és arrn kertem a tiszte
lendő atyákat, osszák szét azokat, hogy ismere
tes legyen mások előtt is és azok is buzduljanak
a szenvedő lelkek aegítségére." Majd elmondván
még nejlC meggyógyulását is, így fejezte be
levelét: "Most még arra kérem, sziveskedjék
szavaimnak hitelt adniv Isten a tanurn, hogy
így történt! És legyen szíves mindezekért velem
együtt hálát adni a jó Istennek!"



II. R,ÉSZ.
Imák és ájtatosságok a megholtakért.

Reggeli ima.

Leborulok előtted teljes Szent-Hárdursáa egy
Isten és szívem mélvéből imádlak téged, aki
oly végtelen jó vagy irányomban. Hálát adok
neked a te sok jótéteményedért. melyekkel
mindezideig elhahuoztál, különösen pedig hogy
ez éjen ál megturtott ál és mindeu bajtól IIIeg
oltalmaztáI. ou, inert hány ember szemére ho
rult -ll sötét éjszakán a halál fátvolu: hányan
jelentek meg igazságoos itéleted előtt; hányan
sodortattak a kárhozat iszonyú örvényébe!
Míg engemet megte.rfottál és új napra felvir
rasstottál, hogy mcgújult erővel haladjak u jú
ság, az iga7,ság. az életszentség útján!

J<~det; jó Isteuem! 1'7; nj nap regg-dén felujáu
lom ur-ked lelkemet, testemet, m lndcnemet!
Szeuíchl meg II napo II niluden gondolatomat,
szavamat és cselekedeteuiet! ,\dd kegyelmedet,
hogy a IIIai uapou híven kövessem szeut pa-
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rancsidut: jámbor és istenfélő életet éljek s az
erények ösvényéről soha. le ne térjek! on,
haljak meg inkább, hogysem téged vétekkel
megbántsalak!

És. vedd kedvesen. tőlem e napon m indeu
íszenvedésennet; vlszontagságomat, imámat,
önmegtagadásomat, alamízsnámat s vala
menuyi jócselekedeteHlet, amelyekkel a tisz
titénelveu szeuvedő lelkek vigasztalására' ;iötJ,lü
ki vánok és fájdalmaik enyhítésére ezennel
neked felajánlok! Ezért köruyörgök hozzád
most is a te szeut Fiad, az Úr .Iézus Krisstus
érdemei és a Boldogságos Szűz Mária esetle
zése által és az Ő nevökben így sóhajtozok a
zsoltáros szavaival:

(50. zsoltár.)

Könyörülj rajtam, Isten,
. Xagy irg-almüd szerint,
~:s hő kegyelmeidben

\'étkem törüld le iui ud,
Szen nvétű] ezt II lelket

Minél tisztabbra mosd,
A bűntudat nem enged,

Nem hagy nvugodn! ruost.

Hajh vétettern TeJuíkel!.
}{OI{Y I}wgllllltl1~d jogod

Hajlam. midőn II vétket
SZPl}t ül ntel{hoss7.i11od.

Jlt~ ah 1iiröhl cl vét kem.
Bűuben rogallt sziilőm!

Til jút uk a rsz. Illa nékem
Hü!es t itkod túrvu Jöu.
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Izsóppal hiuttl· be, kérlek,
Igy megtisztulni jó,

Ah, moss Illeg és fehérebb
Leendek mint a hú.

Súgjad fülembe, kérlek,
Hogy megbocsátsz nekem.

~ üdv és gyönyörre ébred
E csont; e A"yásztctem.

Bűnömre ne tekUlts le,
\'agy ILh, töröld le III i illi.

LI' Iket teremts e szí vbe,
o Hogy szent legyen megint.
Színed elől ne verj el,

Add vissza szent kegyed,
üdvözítő kegycddel
Előzz JPeg engemet.

5 Miatyánk ... :; Űdvözlégy ...
Téged pedig kérlek uram, jöjj segítségére

megholt híveidnek, kiket szent véreddel meg
váltottál.

Adj Uram. örök nyugodalmat nekik és az
örök világosság' fényeskedjék nekik.

Nyugodjanak békességben. Ámen.
(Ezen írnával 300 napi búcsú van egybe

kötve. Aki pedig egy hónapon át naponként
elmondja, valamelyik tetszése szerlnt való
napon telje,'! búcsút Iny!'r.)

Esti ima.

I mádla k téged én IsteueIII , én mi ndeneru! fjlo;

köszönetet moudok neked ruíndama kegyel-
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ruekért, amelyekkel engem a mai Í'l,apon el hal
moztál és mínden badtól megoltulmastál!

Most pedig, hogy szent nevedben nyuga
lomra térek és álomra hajtom fejemet, engedd,
hogy ez éjjelon szent Fiad Szívébe rejtőzhes

sem, hol jó anyám, a Beldogságos Szűz Mária
palástja fedjen he engem. S míg szent angya
laid őrködnek felettem, a te szent áldásod ott
legyen mindig velem.

Adj üdítő nyugalmat nekem, édes Istenem;
önts új eröt fáradt tagjaimba, hogy annál
inkább szolgálhaasak neked! Ahányszor pedig
álmomban föllélegzem, annyiszor légy áldva
általam. mínt ahogy a mennyben áldanak téged
a Kerubok és Szerafok, Ámen.

Jézusom, te benned hiszek; Jézusom, te ben
ned remélek; Jézusom, téged szerétlek min
denekfelett! Neked élek, neked halok, egészen
a tied vagyok, édes Jézusom!

Jézus, Mária. szt, József, nektek ajánlom
szívemet, lelkemet. Jézus, Mária, szt, József,
legyetek velem a végső kűzdelemben, Jézus,
Mária, szt. JÓ7.Sef, veletek békével váljék .meg
lelkem testemtől. Ámen. (300 napi húesú.)
. Most pedig, míg az álom befogja szememet,

a tisztítóhelyen szerivedő lelkekre g'ondolok s a
zsoltáro» sznvnivnl nevükheu. ílrY imádkozom:

(129. zsoltár.)
l\Ii;lysé!('l'kbő[ k iáltaluk, óh Urmu,

Uram, hallgusd meg szózutom!
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l<'i'g1e1j reám, kin átok IlÚIYIl van,
Kit Ilzörnyű bűn nvomor.ia nyom.

Uram!' Uram, ha bűnt tekinteuél.
Ki állna meg bosszúd alatt! 't

De benned Irgalomunk lelje él.
Reménylem in irgalmadat.

~. reményem öaigédbvn hételik,
Bizalmam ehbeu üdvre lel!

A hajnal örtzettő] éjjelig,
Bízzék Urában Izrael!

A váltt;ág napja "ÓATt' Ieldl' l'ü I.
Ha létiink i rgalomru lelt.

Megváltja Isten mínden terhétől,
Megváltja Isten Izraelt!

il Miatyánk ... 5 Űdvözlég'y ...
Téged pedig' kérünk Uram, jöjj segitségrc

uregholt hiveidnek. kiket szent véreddel IIIeg
váltottál.

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik és az
örök világosság fényeskedjék nekik.

Nyugodjanak békésségben. Amen.
(Ezen imával 300 napi búesú van cgybc

kapcsolva. Aki pedig egy hónapo II át napon
kint elmondja valumelylk. tetszése szerínt való
napon, teljes búcsút nver.)

Tiibbféle ima a meghalt hivekért.
lma meghalt IliislIökért vagy papért.

Isten, ki szolgáduí az apostolok utódjává tet
ted, iuidőn őt 11 piispöki (vagy papi) méltó-
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ságru emelted, engedd kegyelmesen" hObyY a
mennyeí dicsőségben velük örökké örvendjou,
A mí Urunk Jézus Kri~7,tus által, Amen,

Ima a meghalt 8zUlökért.

Ur Isten, ki megparancsoltad, hogy atyánkat
és anyánkat tiszteljük, könyörülj kegyelmesen
az én elhunyt édes atyám és anyáru Ielkén :
bocsásd meg nekik bűneiket és engedll meg,
hogy egykor őket az örök világosság' fényében
viszontláthassam. Ámen.

lma meghalt testvéreink, rokoualuk és jóte"öinkért.

Isten, ki: oeztog'a tója vagy a kegyelemnek
és örvendezel az emberek üdvözülésén. kérjük
jóságodat, hogy testvéreink, rokonaink és jó
tevőiuk, kik e világból már elköltöztek, a bol
dogságos szűz Mária és míuden szentek esetle
zése által az örök boldogság honába jussanak.
"\ mi Urunk Jézus Krisstus által, Amen., ~

Ima az elhunyt hltvestársért.

Uram, ha te akurtad volna, nem folynának
ma szemeimből a könnyek isteni szíued előtt.,

ha te akar tad volna, még IIIO~t is élne és mel
lettern volna kedvt-s hitvestársar», akinek ha
litlH megtőrte sz ivouu-t. ne imárlom szent aka
ratodat, J1H'lynek tr-rvr-i k lf ürkészhcto tleuek s
mely mt'-g' látszólajrus szigl)rúsÍlgÍlbHn is min
dig irgalmas és könvörületes. Azért alázutc-
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sau meghajtom fejemet szent ..karu tod előtt és
elfogadom kezedből a Iáidalmas keresztet, mely
lyel, óh Istenem, megterheltél engem! Csak
arra kérlek, adj erőt nekem, jőjj segítségemre
Pti könnyítsd meg annak hordosását!

Oh, Uram! emeld fel csüggedő szívemet ;
nyugtassa meg CI hit vigasztaló gondolatával,
hogy ne szomorkodjam, mint azok, akiknek
nincs reménységök! Mert tudom én, óh Üdvözí
tőm, hogy te meggyőzted a" halált, hogy aki
heu ned hisz, az nem hal meg mindörökké s a
tünékeny élet csak egy álom, csak átmenet a
jövő életre! Azt is tudom, hogy az a szen t kő
telék, melyet tc magad kötöttél meg s azok
az érzelmek, melyeket megáldottál, megszüu
hetnek egy időre itt a földön, de újra feléled
nek ott az égben, ahol a halál által elválasztott
hitvestársak ismét egvestilnek, hogy egymást
többé soha el ne hagyják!

Azért fogadd he országodba, jó Atyám azt,
akit most is szeretek. Feledd el hibáit és nrin
den gvur-lóságalt. Légy hozzá i rgalmas és adj
neki csendes, békés nyugalmat, Nekelll pedig
add szent kegyelmedet. hogy e fájdalmas
szenvedés és megpróbálta tás által megszen
telve, ismét, egYf'sülhessek szerétet hitvestár
sr.nnuul f..s veled, óh, Tstellf~llI, akit mindenek
fl'lf-jj f'zpri'1ek. AIlH·II.



Ima a m(lghalt gyermekért.

Mindenható örök Isten! Ki megfoghatatlan
rendelésed szerlut kiszólitád gyermekünket az
élők sorából, te tudod egyedül, Illi válik míu
denkinek a javára! Azért mi, megszomorodott
szülők, hálát adunk neked azon rövid örömért
is, melvet a gyermek által nekünk élvezni en
gedtél és megnyugodván szent' intézkedésedben,
elfsmerjűk, hogy mikor öt magadhoz vetted,
csak javát akartad, megszabadítván öt a go
nosz lélek incselkedésétöl, a földi élet minden
féle nvornoruságátől s már most megjutalmaz
tad a mennyország örök békéjével! Engedd
azért jóságos Istenünk, hogy mi is arra töre
kedjünk, hogyelvonván szívünket míndattól,
ami örök boldogságunk elnyerésében akadá
lyozhatna, egyedül Tebenned és szent paran
csaid teljesítésében keressük testi-lelki holdos
RágIInknt. a mi Urunk Jézus Kr-lszí.ns által.
Ámen.

Ima m~ha1t férfiúért.

H a.llg'afHI meg, Uram, köuyörgésolnket, me
lyr-kkel irgalmadért esedezve kérünk, helyezd
K szolgáduuk lelkét, kit e vilúgból elszólítot
tál, a béke honába é~ tedd társává szeüteidnek.
A ini Urunk .H'Zus Krisztus által. Amen.

Ima meghalt nöért.

Kérünk Uram! irgahullS8ágod szer-int könvő

rül] N. szolgálód h-Ikén, tlszt ítsd ü\('g' azf ha-
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Iandó életének minden szennvétől és add meg
neki; hogy részesüllou az örök boldogságban.
A mí Urunk Jézus Krtsztus által. Amen.

Ima a halottasházniLI.

Mindenható örök Isten! aki nagy könyörüle
tessésed szerint az emberek ;){íneH a bűnbánat

szentségébon megbocsátod, alázatos hizalom
mal könyörgünk boldogult N. testvériink lel
kéért, aki bölcs végzésed szer-int bevégezvén
földi zarándokságát, visszatért hozzád, Alkotó
jához. Úh,'\,Uram, tekints kegyelmesen reá, akit
az élet. számtalan nvomorúságától m'i~Hl('nko1'()Jl

mcgszabadítotrál ; mert hívő tagja volt anya
szen tegyházadnak e földön, megváltva isteni
Fiad, J-ézusKrisztns szentséges vére által.
Vedd fel őt, óh irgalmas nagy Isten, örök
mennyei országodba és örvendestesd meg lelkét
szcnt szined látásával. Ne tekintsd többé hű

neít, hanem nagykiinyiirületességed szerint
emlékezzél meg róla szeretettel dicsőségedben.
Flmlékezzél meg óh Urain, Istenem! szeuverlé
seíről, melyeket látogató kezed büntetésül és
kicngesztelésűl mért reá, s mert a minde nko
ron szeplőtelen szűz Márfának, Isten Anyjának
és a többi dicsőült ezenteknek közbenjárásáér:
esedezve, egyedül csa k trgalmasságndbnn hi
zott, vedd fel őt választottaid közé.

'Nekünk pedig, óh jósúgüs menuvoí Atvúnk!
engr-dd, ho~n- swnl \'('gz('sl'id nlatt 11·1 j e;;pII
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meghajoljunk El egykor .mí is a boldogok halá
Iának kegyelmében részesüljünk. Add, hogy a
halál gondolatu, a földi dolgok hiúsága és az
örökkévalóság emlékezete lelkünk üdvősségére
szolg'áljon, Világosítsd fel értelmünket, légy
biztos vezérünk földi zarándoklásunk utain,
hogy a jámborság és igazság ösvényén halad
ván, a halál nagy és ünnepélyes órájában n
végső szeutaégek vétele által megerősítve nyu
g-odt lélekkel jelenjünk meg ítélösséked előtt!

)i~zért könyörgünk a te szent Fiad, a mi
Urunk .Iézus Krtsstus által, Ánien.

Ima !lZ••JÓzsefhez a tlsztítótfizben szenvedö lelkekért.

Sz. József! Isten hűséges gondnoka, Jézus no
velő atyja, Máriána k, a legtisztább Sziíznek
méltó jeg-yese, a szanvedöknek szeretotteljes
gyámola és ah-ja! Bizalommal eltelve folya
modom hozzád és, általad kérek segélyt azon
szenvedő lelkek számára, kik a ti sztítótiíz láns
j~li közt oly nagy ktvánsággal vágyódnak Isten'
sxíne látására s az örök boldogság elnyerésére.
Öh, könyörülj e szegény lelkeken, kik elhagya
tottságukban esdve kérik irgalmadat; szüntesd
panaszos sóhaiaikat: vedd szívedre megható
könyörgésüket. Valanrint egykor J ézusnak é.r;;
Máriának segítségiikre siettél: úgy siess ezen
p)wd6 lelkek segítsél(érl'. ök is Jézus drága vé
réu lettek megváljva és l\l/Il'ia, az i1'A'all1lasság
nuvin, g-yengédl'll l'zl'ri'ti az árva lelkokot. Sza-
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hadítsd meg őket a tlsztítótűz lángjától, rovi
ditsd meg siralmas kínjabkat, hogy veled és
a dicsőült szeretekkel az örök boldogságban
Istent az egész örökléten keresztül áldják és
magasztalják. Ámen.

Ima a megholtakért a &111. Szűz Máriához.

(RzE'nt Bonaventnrától.)

Szeritaéges szűz Mária, Istennek szent anyja!
és a Illi anyánk! ki anyja vagy azoknak a sze
I{ény lelkeknek is, akik a tisztítóhelyen any
nyit szenvednek, gyermeki bíealommal fordu
lok szíved határtalan jóságához és esdve kér
lek, eszközöld ki isteni' F'iadnúl, hogy azok a
szegény lelkek, akik a szenvedés tüzében bűn

hődnek és úgy tisztulnak, miként az arany az
elvasztőkemeneében, az Ő keresstáldozafának
végtelen érdemeiért megnverjék azt az enyhü
lést és szabadságot, amely után (\j)('dve sóvá
-rognak. Ámen.

Ima a megholtakért a szenvPdci Úr Jézus Krisztushoz.

Édes Jézusom! Kérlek aaua véres verejté
kedre, melvet a getsemani kertben halálos
félelemedben Izzadtál, könyörülj oa tisztító
helyen szenvedő lelkeken,

Oh, könyörülj raituk, Uram! kiinyiiriiIJ
rajtuk!

Édes .Iéznsom! Kérlek ama fájdalmaidra,
melvet kegyetlen megostoroztatásodkor kiál-
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Kérlek, ama fájdalmadra,
megfeszíttetésedkor jklállot
t.ísztítóhelven szenvedő 11']-
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lottál. könyörülj a trsstítóhelven szenvedő lel
keken.

Oh, könyör-ülj rajtuk, Uram! Könyörülj
rajtuk!

Édes J ézusom! . Kérlek, ama fáj dalmadra,
melyet tövissel való megkoronáztatásodkor el
szenvedtél, könyörülj a tisztítóhelyen szen
vedő lelkeken.

Oh, könyörülj rajtuk. Uram! Könyöriilj
l'ajtuk!

Édes Jézusom! Kérlek ama Iájdalmadra.
melyet elviseltél, mikor a nehéz keresztet vál
ladon a Kálvária hegyére vitted, könyörülj
a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken.

Oh, könyörülj rajtuk, Uram! Könvőrül]

rajtrok!
Édes Jézusom!

melvet kegyetlen
tál, könyörülj a
keken,

Oh, könyörülj rajtnk, Uram! Könyörülj
rajtuk!

Éde!' Jézusom! Kérlek ama Iszonyú kínodra,
melyet fájdalmas halálküzdelrnedben elszen
vedtél. könyörülj a tisztítóhelyen szenverlű

lelkeken.
Oh, kön~;öriilj rajt nk, Ura.m!

rajtuk!
Édes Jézusom! Kérlek ama végtelen fájdal

madra, melvet nkkor éreztél. nnidűn n kereszt-

11
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fán lehajtván fejedet, kiadlad lelkedet, könyi;
rülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken.

Oh, könyörülj rajtuk, Uram! Könyörülj
rajtuk!

Téged pedig kérünk, Uram! jöjj segítségére
híveidnek, kiket szent véreddel megváltottál.
Ám en,

Ima a megholtakért Halottak-napján.

Örök mindenható Ül' Isten! Ki Szentlelkeri
által biztosítottál bennünket arról. hogy szent
és üdvös gondolat a halottakért imádkozni,
hogy bűneiktől Ieloldoztassanak, ime, egyszü
lött Piadnak, a mi Urunk .Jézus Krisztusnak
nevében kérünk, hallgasd meg kegyesen alá
zatos könyörgésünket, rnelyet elhunyt atyárak
fiainkért terjesztünk legszentebh szdned elé! Az
Úr Jézus Kr-isztus engesztelő halálának vég
telen érdemeiért kérünk. vedd fel őket az
enyészhetetlen béke és örök nyugalom helyére.
megszabadítván őket .a tlsatítótüz gyötrő kín
jaitól; mert az Úr Jézus, a mi megváltó Iste
nünk azért szenvedett és azért ontotta ki
drága ssent vérét a keresztfán, hogy Ádám
vétkét eltörölvén, bennünket dicső feltámadása
által üdvözítsen! Azért vigyék őket az ég an
gyalai Ábrahám, Izsák és :Jákob pátriárkák
kebelébe; végtelen irgalmad pedig adja meg
nekik a választottaid számára készített orszá
g'ot, a kímondhatatlnn iirömp,k boldog hl1?..iijÍlt,
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hogy midőn eljön az itélet rettenetes napja,
választottaiddal és szeretteiddel együtt ők 'is
feltámadjanak, ném az itélet, hanem az élet
Ieltámadásáral Ne engedd, oh, Uram! tovább
bűnhődni azon lelkeket, kiket a szent kereszt
ség vize megszentelt és az üdvösség olaja
megerősített, hanem elengedvén a megérde
melt büntetések hátralevő részét, vezesd öket
II paradicsom birtokába! Ezt kérjük S7..á

mulcra kegyességed végtelen irgalmától, mi
vel jjÓságodról, mig e földön éltek; ROha nem
kételkedtek. Ámen.

Ima a megholtakért a temetőben.

Istenem! mily komoly, de mily üdvös is meg
látogatni a temetőt, II sírok hazáját. Megdőb

hentő ugyan, de feÍemelő és vigasztaló is II

keresztény lélekre, látni itt az elhunytak sír
halmait.

A sírok így szélnak a gondolkodó emberhez:
Lásd, ez a vége földi pályafutásodnak. Ez a
vége érzéki örömeidnek, földi élveseteid. vá
gyaid és minden reménvednek! Mig' a sír
keresztek azt mondják neked: Keresztény
ember, töröld le könnyedet! Hiszen- csak por
hüvelyük pihen itt az elhunytaknaki míg az
Úrban elszenderült lelkük ott van, abban az
igazi hazában, ahol világosság uralkodik sötét
;"Pg nélkül, élet halál nélkül, öröm szüneí
uélkiil, Cl'PIlY híin nélkül! Krisztus, II holtnk

11*
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Ieltámasztója, él és élteti ott az övéit! Mert íj
mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet!

Azért ragaszkodjunk Krlsztuahoz életben,
halálban. S a hit, remény és szeretet szellemé
ben munkáljuk a jót az orökkévalósáz számára
fáradhatatlanul; mert írva van: Amit az
ember vet. azt fogja aratni! Aki testben vet,
testből aratja majd a veszedelmet is; aki pedig
lélekben, lélekből aratja az örök életet.

,Jóságos meunyei Atyáuk! élők és holtak
Istene! Könyöriilj a megholt híveken; adj
nekik örök nyugodalmat és az örök világos
ság Iénveskedjék nekik! Oh Uram! végtelen
í rguhuadból nyugodjanak hékességben. A meu.

Búesuval egybekötött imafohászok.
Az Atyának és Fiúnak és Szeritlélek Isten

nek nevében. Ámen. (50 napi búcsú. valahány
szor magunkra keresztet vetve mondju k.
]00 napi búcsú, valahányszor szenteltvízzel
magunkra keresztet vetve mondiuk. IX. Pius
]862. júl. 28.)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent

lélek Istennek. Mi,képen kezdet.ben vala, most
és nundörökké. Amen, (100 napi búcsú napjá
han háromszor és pedig reggel, délben és esto,
XIV. Kelemen, 1770. jún. 26.)
Dic~rtessék az lJr Jézus Krlsztus. Mind

örökké. Ámen. (50 napi búcsú, valamenuvt
kölcsönös köszöntéskor. (XIII. KI'lellu'II.)
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{~n U ram és én Istenem. (7 évi és hétszer
negyven napi búcsú, ha a legméltóságosabb
Oltáriszentség kitételekor, vagy Urfelmuta
táskor élő hittel, áhítattal és szeretettel a szent
ostyára tekintve mondjuk. És teljes búcsú
hetenkint egyszer. Ez a búcsú a megholtakra
is alkalmazható. X. Pius, 1907. máj. 18.)

Istenem és mindenem! (50 napi búcsú. XIII.
Leo, 1888 május 4.)

.Jézusom irgalom! (l00 napi búcsú, IX. PlUS,
1846. szept. 24.)

Imádlak JéZUSOlll. én Istenem, aki itt jelcll
vagy szereteted Szentségében. (100 napi búcsú
míndenkor, Iha a szentségház előtt térdet hajtva
Illondjuk ; 300 napi búcsú urindenkor, ha
szemtség kitételkor térden állva ruondjuk ;
ugyuncsak 100 napi búcsú mindenkor, ha a
templom vagy kápolna előtt elhaladva, tiszte
letiiket külsőleg tanusitják uz -ottlévő Oltári
szentség iránt. Ezen búcsú a megholtakért is
alkalmazható. X. Pius, 1908. jún. 28.)

Jézusom, én Istenem, szerétlek téged minrle
nek felett. (50 napi búcsú mindannyiszor, IX.
Pius, 1854. május 7.)

Jézus, Dávid fia, Könyörülj rajtam. (lou
napi búcsú, XIn. Leo, 1886. íebr. 27.1

I'rgalmas .Iézu«, adj neki (vagy nekik) örök
nyngorlnhua t. (7. évi és hétszer negyven napi
h{\('S Ú. X. Pins. IHm),)

Szt'líd és ulázn.los szívű Jézus, add, hogy a 'l.
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én szívem hasonló legyen a te Szdvedhez. (30U
napi búcsú, IX. Pius, 1868. január 26.)

Jézus szentséges Szíve! irgalmazz nekünk!
(Hét évi és hétszer negyvennapi "búcsú azok
nak, akik a csendes mlsék után a pappal együtt
háromszor mondiák, E:ren búcsú a meg
holtakra is alkalmazható. IX. Pius.)

.Jézusom édes Szíve! légy az .én szerelmeml
(300 napi búcsú, XIII. Leo, 1892. jún. 18.1

JézusOJn szentséges Szíve! hiszem, hogy
szeretsz engem! (300 napi búcsú, X. Pius, 1907.
júl. 29.)

Jézusom édes Szíve! add, hogy téged míndíu
jobban szeresselek, (300 napi búcsú, IX. Pius.
1876. nov. 26.) Szűz Mária édes Szíve! légy az
én rnenedékem í (300 napi búcsú, IX. Pius, ]8:í:l.
szept, 30.)
Bűn nélkül fogantatott szentséges Szűz

Mária, könyörögj értünk, kik hozzád mene,
külünk! (100 napi búcsú, napjában egYl'zer,
XIII. Leo, 1884. márc. ]5.)

Oh Mária. Isten Anyja és anyja az irgalom
nak, könyörögj értünk és a megholtakért, (100
napi búcsú, ll. e. XIII. Leo, ]890. dec. 20.)

Oh, szent József, életvezérünk. oltalmazz min
ket és egyházunkat! (511 napi hú csu. IX. Píus.l

Óh, szent· .Iózsef, .Iézus szent Ssíve tisztelői

nek példaképe, kiinyöJ'iigj érettiink! (100 napi
búcsú, IX. Pius, 1874. jún. 3.)

Öh, dicsőséges szent József, add, hogy párt-
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-Iogásod ala.tt jámborul éljünk és szentül hal
junk meg, mindig biztosak lévén a te oltal
tuudról. (300 napi búcsú, XIII. Leo, 1892.
március 18.)

J ézus, Mária, József. (Hét évi és hétszer
uegyven napi búcsú mindenkor és teljes búcsú
hetenkint egyszer, X. Pius, 1906. jún. 8.)

Jézus, Mária, szent József! nektek ajánlom
szdvemet, lelkemet!

Jézus, Mária. szent József! legyetek velem a
végső küzdelemben!

Jézus, Mária., szerit József! veletek békében
váljék meg lelkem testemtől. (100 napi búcsú
a három fohász mindegyikéért, VII. Pius,
1807. ápr. 18.)

Imádunk és áldunk téged Úr Jézus Krtsztus,
mert szerit kereszted által megváltottad a
világot. (100 napi búcsú, XIII. Leo, 1882.
március 4.)

A kereszt .az én menedékem! (300 napi búcsú,
XIII. Leo, 1892. május 21.)

Dícsértessék és szünteleuül magasztaltassék
lL legméltóságosabb Oltáriszentség. (100 napi
búcsú, IX. Pius, 1868. február 29.)

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt
híveknek és az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nvugodianak békességben. Ánll'll. (2110
nap! húcsú, napontn egyszer, XIII. Leo.)

(Milv üdvős ezeket és az ezekhez hasonló
rövid Imafohászokat magunkban minél gyak-
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rabban fölgerjeszteni: II mily könnyen meg
tehetjük ezt akár még a munka, a társalgás,
sőt még az álmatlan éjszakákon is! És, óh,
mennyí kincset gyiijthet ezáltal a keresztény
'ember magának az örökkévalóságru, És nap
jában mennyi búcsúban részesülhet így, melvet
fi hősies szerétet gya:korlása által a tisztító
helyen szenvedő lelkek javára is Ielajáulhut.I

Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért.
Umm, ir!1.'almazz nekünk!
Krisztus, keg-yelmezz nekünk!
Krlsztus, hallgass minket!
Krlsztus hallgass meg minket!
Mennybeli Atya Isten, \
Mogváltó Fiú Isten, l l rgahnaza II meg-
Szentlélek Úr Isten, (holt híveknek.
Szentháromság egy Isten, J
Szentsérrcs Szüz Mária. ,
Szent Mihály főanl('yal; JI Könyörögj II meg-
Keresztelő Szent .Tános. holt hivekért.
Szent József,
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták.

Könyörögjetek II lIle.l.tholt hivekért.
Szcnt Péter apostol, ,
Szent Pál apostol. ~ Könyörögj II III C1('-

Szent András apostol, J holt hívekért.
Szent J ános cvanaeltsta,
Mindnyájan szont upostolok és evangelisták.

Könyörög-jctek a meuhnlt hivekért.
Mindnyű.inu Kriszlus szo nt tanítvűnval.

Kiiuyiiriig-jpfek n nll',dlOlt h ívcké rt.
?ol i1111nyílj II n lIJiriIRzentl·k.

Kiinyöl'iig-j!'t('k II lIIe/:'ho1l. hívekért.
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Szent István vértunu. t Könyörögjetek II meg-
Szent Lőrino vértanu. S holt hivekért.
Mindnyájan szent vértanúk.

Könyörögjetek II megholt hivekért.

~zent Szilveszter. pápa. fl Könyörögj 1: meg-
Szent Gergely papa. I It I .. ké ·t
:-izent Ágoston püspök. io IH e Cl •

Mindnyájan szent püspökök és hitvallók.
Könyörögjetek II megholt hivekért.

8zent Benedek apát, t Könyörögj II UWg'-

Szent Ferenc. S holt hivekért.
Míndnyájan szeut szerzetesek és remeték.

Könyörögjetek a megholt hivekért.
Szent Mária Magdolna. f Könyörö/.d II meg-
Szent Lueia. S holt hivekért.
l\Iindnyájan szeut szűzek éli özvegyek.

Könyörögjetek II megholt hivekért.
Istennek minden szent.iei.

Könyörögjetek a megholt hivekért.
Légy irgalmas nekik! Könyörülj Uram. rajtuk.
Légy kegyelmes nekik. Mentsd Illeg Uram, őket!

Minden gonosztól,
A to haragodtól,
Kagy bánatuktől.

l"ájdalmss várakozásuk túl,
Szigorú rabséguktól.
A tib kinjaitól,
Iszonyú szcnvedéseiktöl.
Csodálatos mcetestcsülésed által. i Mcntsd meg
Szü letésed által. I Uram öket!
Szentséges neved által.
Keresztelésed és bőjtölésed állal,
Tökéletes ongedelmességed által.
Szeplőtelen tisztaságod által.
},1'g'm(dYI·hh 1I1;'lzntostiág'o(1 últnl.
l.l'g~·(j;"'ll'tl't."·1I türelmed ;'dlal.
Szin'd végtl'i<'n szcretet« által.
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Munkáid és fárad~gaid által,
Véres izzadeágod által,
Szívtelen megostoroztatásod által,
Tövissel való, megkoronáztatásod által,
Gúnyos kicsúfoltatásod által.
Igazságtalan elítéltetésed által,
Fájdalmas kereszthordozásod által,
Kegy-etlen megfessíttetésed által,
öt szent sebed által.
Keserű halálod által,
Lándzsával átdöfött szíved által.
Dicsőséges feltámadásod által.
Csodálatos mennybemeneteled által,
A vígasztaló Szentlélek elküldése által.
Szent Anyád érdemei és közbenjárása á ltal. J

Mi bűnösök, kérünk téged, hullgass Illeg minket,

Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken
könyörülj,

Hogy azok adósságát elengedfed.
Hogy azokat kínjaiktól megszabadítsd. o:
Hogy azok hő vágyát kieléaítsd. "ó~
Hogy azokat boldog látásodra méltassad, t 'S
Húgy megholt szülőink, testvéreink. rokonaink, ~

barátaink és jótevőink lelkének az öriik U
,!<c:>

javakat megadjad, =S
Hogy különösen azon lelkeken könyörül). <fi

akikre senki sem gondol a földön, ~ :s
Hogy II földön élő minden hívot a szenvedő ~,

lelkek Iráut irgalomteljes szeretetre ihless, C;
Hogy az azokért végzett. Imái nkat mindig meg-

hallgasd, '
J ézus, dicsőség királya,

Isten Báránya ki I'1Vl'tiZl'd II világ bűneit,
Légy i rguhnas nekik!

Isten Büránvu, ki elveszed II világ büueit,
Légy kegyelmes nékik!
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Isten Báránya. ki elveszed a világ bűneit,

Örök nyugodalmat engedj nékik!
Miatváuk ... üdvözlégy ...

Uram, hallgasd meg a mi .könvörgésünketl
És a mi kláltásunk jusson el tehozzád!

Könyörögjünk!

Minden hívőnek teremtő és megvúltó Istene!
bocsásd meg azolgáid és szolgálóid lelkének
minden vétkét, hogy amelv engedelmet mindig
óhajtották, azt ájtatos könlYörgések által meg
nyerjék. Ki élsz és uralkodol mindörökké.
Ámen.

Adj. Uram, örök nyugodalmat a megholt
hiveknek!

És az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben. Ámen.

Rózsafüzér-ájtatosság a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek vigasztalására.

(Az a rózsafüzér, ruelyen a jiÚmborhívek II

tisztítóhelyen szenvedő lelkekért azoktak
imádkozni, négy nagyobb és negyven kisebb
szemből áll.moelyek négy, la-lO kisebb szemből
álló szakaszokra vannak felosztva. A rózsa
füzéren eID' kis kereszt. ét; egy kis érem függ.
Az érem egyi,k cldalán a holrlogság'os Sziíz
Szíve láthutú (,W 11 búcsútrun keretében:
,.Múria édes Szíve, légy menedékem": a. másik
oldalán pedig a tisztítóhelyen szenvedők van-
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nak ábrázolva c körirással : "Máría, II tisztító
helyen szenvedők szószólója.")

A rózsafüzér nunden nagyobb szeméri így
imádkozunk:

Oh, édes I stenem! hiszek tebenned, mert tc
csalhatatlan igazság vagy. Oh, édes Istenem!
remélek tebenned, mert te végtelen irgalmas
ság vagy. Oh, édes Istenem! szeretlek téged,
mert te szeretetre legméltóbb J óság vagy. Te
éretted szereteui felebarátomat is, milnt ön
magamat! (7 évi és 7-szer 40 napi búcsú min
den alkalommal XIV. Benellek. 1756 jan. 28.)

Ad] Uram örök nyugodalmat a meghalt
híveknek. És az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben. Ámffil. (300
ll. b. rn., X. Pius.)

A rózsafüzér valamennyi kis szeméri pedig
ezt a búcsúimát mondiuk:

Mária édes szive. légy az én menedékem!
(300 napi búcsú mlndauuvíszor IX. Pius, 1852,
szept. 30.)

(A tisztítóhJelyen szenvedő lelikekért vég
zendő rózsafüzér másfk módja, közönséges
rózsafüzéren.)
Előre bocsátván egy Hiszekegyet, a rózsa

füzér nagy szemein egy-egy Miatyánk monda
tik, amit megelőz és követ ezen imafohász:

Adj Uram! ürük nv ugodalrnat nekik. És HZ

örök vilá.gosliág fénvcskedjék Ilf-kik. NYIIg'()()

janak békességben. Ámen!
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Azután a rózsafüzér első három kis szernén
egy-egy Üdvözlégy Máriát monrlunk. hol a Jé
zus' nevének ihallgoztatása után hozzáadjuk
ezeket a kéréseket:

Ki hennünk a hitet öregbítse.
Ki bennünk a reményt PI'ő!;íÍlIC.
Ki henuünk a szerr-tr-tet fp!g-ynllasszlI.

A rózsafüzér többi, öt tizedbe .osztott kis sze-.,
mének mindegyikére pedig egy-egy üdvözlégy
Mária 1Il0IIda tik, a J éius nevének hangosta
tása után ezen hozzáadással: Kinek kiontott
szont vére legyen a szenvedő lelkek onvhülé
séro, Az· üdvözlégy aztán ezen imafohásszal
fejeztetik be: Adj Uram, örök nyugodalmat a
meghalt híveknek. És az örök világosság fé
nyeskedjék nekik! Nyugodjallak békességben!
Álllen! .

A rózsafüzér végén befejezésül:

Uram, hallgasd meg- könyiirgésiinke!
F:s a mi kiáltásunk jnSllon !'Hidhp.

KÖnYÖrög-jünk.

Minrlen hívőnek teremtő és megváltó Istono.
bocsásd meg szolgáid és szolgálóid minden vét
két, hogy amely engedeimet mindig óhajtot
tak, azt ájtatos könyörgések áltnl megnverjék.
Ki élsz és uralkodol uiindőrökre. Amen.

(A közönséges rózsafüzéren még úgy is imád
kozhatunk a tisztítóhelyen szenverlő lelkekért,
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amint a szentéletű Hám János p\ispök is imád
kozott és azt egyházmegyéjében elrendelte.)

1. Hiszekegy helyett elmondjuk a 129. zsol
tárt:

Mélységekből kiált lak, óh, Uram.
Uram, llallgasd meg szózatom!

Figyelj reám, kin átok súlya van,
Kit szörnyű hiín nyomora nvom,

Uram! Uram, ha bűnt tekintenél,
Ki állna meg bosszúd alatt!

De benned irgalomnak telje el,
Reménylem én irgalmadat.

R reményem vizsg)lÍdban ;hetpoJik,
Bizalmam ebben üdvre lel,

A hajnal őrizettől éj eiig,
Bizzék Urában Izrael!

A váltság napja végre felderiil.
Ha létiink irgalomra lelt,

Megváltja Isten minden terhitííl.
Megváltja Isten Izraelt!

2. Míatvánk helyett elmondjuk:
Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene.

bocsásd meg szolgáid és szolgálóldnak mínden
vétkét, hogy amelyengedelmet mindig óhaj
tottak, az ájtatos könyörgések által megnyer
jék. Ki élsz és uralkodol míndörökké. Ámen.

3. űdvözlégy helyett mondiuk:
Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt hí

véknek. És az örök világosság fényeskerljék
nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.
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lma a megholtakért. a hét minden napjára.

VaSánlUlHJll.

Imádlak téged míndenható Isten! és szent
Fiadnak, az Ur Jézus Kriaztusnak ama drága
latos v~rére, melyet az Olajfá;){ hegyén izzadva
kiontott értünk, leborulva kérlek, szabadítsd ki.
a tlsztítóhelvcn szenvedő lelkeket. Szabadítsd
kikülönösen azokat, aknk ott a legelhagyatot
tabbak: akikről nem emlékezik meg sen ld! Oh,
juitaBd őket míelőbb dicsőséged lakhelyére, hol
örökké áldhassák szent nevedet; részemre pe
(Bg kleadhessék azt a kegyelmet, hogy bűn

miatt soha se távozzani el tőled, ki el nem ha
g-yod teremtményeidet, csak ők ne hagyjanak
pl téged. Ámen.

Milatyánk ... űdvözlégy ... Mélységekből ki
últok stb.... (lásd esti imát, 15::1. lupon.)

esus«
Imádlak téged mindenható Isten! és szent

Fiadnak, az Ur .Iézus Krisztusnak ama drága
látos vérére, melyet kegyetlen megostoroztatá
sakor kiontott értünk, leborulva kérlek, szaba
dítsd ki. a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket'!
Szabadítsd ki különösen azokat, akiknek már
közel van szabadulásuk órája. Hárítsd el óh
Uram előlük azt az akadályt, amely örök bé
kédtől még elválasztja őket. S ha elérkezett már
szubadulásuk, eugr-dd, hosrv könyörg~eik ál-
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tal megnyerhessék Tőled részemre az! a ke
gyelmet, hogy végre én is széttéphessem azo
kat a titkos kötelékeket, ainelvek még rnindlg
vísszatartanak attól, hogy egészen a tied le
gyek. Ámen.

Míatyánk ... űdvözlégy. . Mélységekből

kiáltok, stb. (Lásd Esti. imát. 153. L)

Kedden.

Imádlak téged, mindenható Isten! és szent
F'i adnak, az LJr Jézus Krisztusnak ama drága
látos vérére, melv et a tövissel való megkoro
náztatásakor kiiontott értünk, leborulva kérlek.
szabadítsd ki a tisztítóhelyen szenvedő lelke
ket. Szabadítsd ki különösen azokat, akiknek
legtovább kell ott szenvedniök, hogy eleget te
gyenek Igazaágodnak. Öh, indítsa könyörületre
Atyái szívedet hosszas szenvedésük határtalan
szomorúságu és tegyen hajlandbvá büntetésük
megrövidítésére. Nekem pedig, ki téged oly
sokszor megbántottalak, add kegyelmedet, bh
Uram! hogy örömmel ragadjam meg a bűnbá
nat cselekményeit s ekként még életemben le
Hiriilhessem tartozásaímnuk legalább egy r{'
szét, Ámen.

Míatvánk ... üdvözlégy ... Mélységekhiíl
k íúltok, stb. (Lásd Esti imát. 153. 1.)

Szerdún,

Imádlak téged. urimdenható Isten! és szent
Ftadunk, az Ur .Iézus Krtsztusnak nma drága-
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látos vérére, melyet a Kálváriára vezető útjá
ban a nehéz keresztet sebes vállán hordozva ki
ontott értünk, leborulva kérlek, szabadítsd ki
a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket. Szabadítsd
ki különösen azokat, akik téged legjobban sze
rettek s a világban leghívebben szolgálfak ne
ked! S ha élvezni fogjják majd örök dicsősége
det, óh, engedd meg nekik, hogy kinyerhessélt
számomra azt a szeretetet, mely índitója és
szabályozója legyen irántad szívem mínden ér
zelmének! Ámen. . .

Miatyánk ... Üdvözlégy ... Mélységekből
kiáltok, stb. (Lásd Esti imát, 153. lap.)

Csütörtökön.

Imádlak téged, mindenható örök Isten! és
szent Fiadnak, az Ur Jézus Krísztusnak ama
drágalátos testére és vérére, melvet határtalan
szeretetből azért hagyott egyházának, hogy
mint engesztelő áldozat neked folyton bemu
tattassék, nekünk pedig lelkünk táplálására
szolgáljon, leborulva kérlek, szabadítsd ki a
tisztítóhelyen szenvedő lelkeket. Szabadítsd ki
különösen azokat, akiik életükben a leggyöngé
debb áhítattal viseltettek irgalmas szereteted
eme nagy titka iránt! Midőn pedig szenvedésűk

helyéről kiszabadulva, örök hálát zengnek
végtelen jóságodért az égben, óh hadd nyerjék
ki számomra azt a kegyelmet, hogy életemben
míndig méltóan végvom nw ga 111h07, a Iegmél-

l:?
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tóságosabb Oltáriszentséget, halálom óráján
pedig e szent utieledelben találjam fel üdvös
ségem biztos zálogát. Amen.

Miatyánk ... űdvözlégy ... Mélysége,kből
kiáltok ... (Lásd Esti imát, 153. lap.). ,

Pénteken.

Imádlak téged, míndenható Isten! és szent
F'íadnak, az Ur Jézus Krisztusnak, ama drága
látos vérére, melyet szent sebeiből kíontott ér
tünk, leborulva kérlek, szabadítsd ki a tisztító
helyenszenvedő lelkeketI Szabadítsd ki külö
I\ÖSen azokat, akikért imádkozni szent köteles
ségem! Oh, ne legyenek ezek az én hibám és
hanyagaágom míatt még míndíg' kizárva az
égből, hanem mielőbb szent színed elé boesái
tatván, megemlékezzenek ők rólam és eszkö
zöljék ki számomra 'azt a kegyelmet, hogy
szentül éljek és boldogan haljak meg. Amen.

Miat.yánk . :. üdvözlégy... Mélységekből
kiáltok, stb, (Lásd Esti imát, láll. Iap.)

Seombaion,

Imádlak téged mindenható Isten! {os szent
Fiadnak, az Ur Jézus Krisztusnak ama drága
latos vérére, melyet édes anyja jelenlétében a
százados lándzsája szeutaéges Szívéböl kiontott
értünk, leborulva kérlek, szabadítsd ki a tisz
títóhelyen szenvedő lelkeket. Szabadítsd ki kü
lönösen azokat, akik itt a földön bu1<a'ó tiszte-
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lői voltak a boldogságos szűz Máriának I És
engedd, hogy eljutván a boldogok honába és
egyesülve Krisztus szent Anyjával, ki a mí
anyánk is, kinyerhessék számomra ast a ke
gyelmet, hogy az angyalok és dicsőült szentek
társaságában egykor én is zenghessem' örök
dicséretedet. Ámen.

Miatyánk ... űdvözlégy ... Mélységekből

kiáltok, stb. (Lásd Esti imát, 153. Iap.)

(Akik ezeket az imákat a megjelölt napokon
elmondják, napjában egyszer 300 napi: búcsút
nverhetnek.)

Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek javára.

(Ligouri sz. AlfonztöI. - Napjában 300 napi buesu.)

Ima az elmélkedés előtt.

Istenem és Udvösítőm, Ur Jézus Krisztus!
Irgalmadba ajánlom a tisztítóhelyen szenvedű

lelkeket, köztük különiisen szüleimet, testvérei
met, testi-lelki jótevőimet, barátaimat, ellensé
geimet, szóvnl mtndazokat, akikért imádkozni
tartozom.

S mikor ama nagy fájdalmak felett elmél
kedem, amelyeket ezek a szegény lelkek elszen
vedni kénytelenek, felajánlom neked. Istenem,
az én Imádságomat is, hogy e~:'UtRl nekik kín
jaikban enyhülést szereszek.

12*
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Te pedig ilZŰZ Anyám, Istennek szent Anyja,
Mária! légy velem hathatós pártfogásoddal.
hogy eme kilencnapi ájtatosaágom kedves le
gyen Isten előtt, a tisztítóhelyen szenvedő lel
keknek pedig enyhülésükre és vigasztalásukra
válilék Ámen.

(Ezen ima után következik mindennap a meg
felelő napj elmélkedés.)

Elmélkedés az első napon,

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek sok fáj
dalmat kell kiállaniok. És ezek közt az a gon
dolat okozza nekik a legnagyobb fájdalmat,
hogy szenvedésüknek ők maguk az okai az éle
1i.i.kben elkövetett számtalan bűneik által.

Istenem, üdvözítő Jézus Krisztusom! Bű
neimmel én is, óh hányszor és hányszor meg
bántottalak téged, s ezáltal hányszor érdemel
tem meg a poklot! S ha most ott lennék az el
kárhozottak közt, minő fájdalmat okozna IH'

kem is az a gondolat, hogv magam vagyok oka
szerenesétlenségemnek! De te édes Istenem, te
türelemmel viseltettél irántam. Végtelcll ke
gyelmeddel, me, időt engedtél nekem arra,
hogy magamat megjavitsam! Öh, köszönöm
eme nagy jóságodat! S mert teljes szívemből
szánom és bánom immár, hogy tégedet meg
bántottalak, s mert igérem és fogadom, hogy
inkább n;eghalok, hogysem téged ismét meg
bántsalak, azért kérlek: add meg nekem az áll-
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hatatosság kegyelmét! Oh, könyörülj rajtam,
Uram! és könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő
lelkeken! Te pedig fenséges szűz Mária, Isten
nek szent Anyja, segíts rajtuk hathatós közben
járásoddal. Ámen.

Míatvánk ... üdvözlégy ...

Adj Uram örök nyugodalmat a meghalt hi
veknek. És az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

Elmélkedés a második napon.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek roppant
nagy fájdalmat okoz bűneik iszonyú látása is.
Itt, a földön, óh itt nem látják mindig az em
berek, hogy milyen útálatos a bűn; de annál
inkább látják a szenvedő lelkek ott, az örökké
valóságban! S éppen azért okoz az nekik oly
nagy fájdalmat! Oh, most már én is tudom,
hogy milyen útálatos a bűn!

Édes Istenem, szeretlek téged mindenek fe
lelt; mert végtelen jó vagy és teljes szívem
ből szánom és bánom, hogy téged bűneimmel

megbántottalak! Azért Igérern és fogadom,
hogy inkább meghalok, hogysem téged ismét
megbántsalak. Kérlek, add meg nekem az áll
hatatosság kegyelmét! Oh, könyörülj rajtam
Uram és könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő

lelkeken.
Te pedig' szentsége» BZÜZ Mária, Istennek
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szent AnyjaI segíts rajtunk hathatós közben
járásoddal. Amen.

Miatyánk ... üdvözlégy ...
Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt hí

veknek. És az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben. Amen.

Elmélkedés a harmadik napen,

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek nagy
kínt okoz az a tudat, hogy itt a földön mílyen
hasztalanul vesztegették el azt a drága időt,
amelyen érdemet szerezhettek volna a menny
ország számára. S míkor látják, hogy ezen
már nem segíthetnek, többé érdemet már nem
szerezhetnek, kimondhatatlan fájdalom gyötri
ezért őket!

És én mégis mit teszek' Mióta élek már itt
a földön és e hosszú idő alatt mit szereztem
egyebet magamnak, mint büntetésre méltöt a
pokol számára' És te jóságos Istenem, te még
míndig időt adsz nekem arra, hogy segítsek
magamon l Oh, köszönöm jóságodat, amellyel
eddig víaszaéltem. De most már szánom és
bánom minden vétkemet. S mert fogadom
kegyelmeddel, hogy életem hátra levő idejét
ezután arra fogom felhasználni, hogy egyedül
neked éljek és téged mindenek felett szeresselek,
azért könyörülj rajtam, Uram és könyörülj
(l tisztítóhelyen szenvedő lelkeken! Te pedi~
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szeatséges szűz Mária, Istennek szent Anyja
segíts rajtuk hatalmas kösbeniárásoddal. Amen.

Miatyánk ... üdvözlégy ...
Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt

híveknek. És az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

Elmélkedés a negyedik napon.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek iszonyú
fájdalmat okoz az a gondolat. hogy Istennek,
akit annyira szeretnek, bűneik miatt a földön
nem tetszettek.

Öh, nem egy bűnbánónak okozta már halálát
az a fájdalmas gondolat, hogy bűneível meg
bántotta a jó Istent! S mert a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek, akik minden erejükből szere
tik az Istent, tisztán látják, hogy milyen jó és
milyen szeretetreméltó az Isten, azért kimond
hatatlan fájdalmat okoz nekik az a tudat,
hogy bűneik miatt neki nem tetszettek a
földön!

Istenem! mivel te végtelen jó vagy, azért
teljes szívemből szánom és bánom, ~lI;ry téged
vétekkel megbántottalak•. Igérem is, hogy in
kább meghalok, hogysem téged ismét megbánt
Billak. Kérlek. add nekem az állhatatosság ke
gyelmét! Öli, könyörülj rajtam. Uram! és kö
nyörülj a tisztítóhelyen szenvulő lelkeken: Te
pedig szentséges szfíz Mária, Istennek szent
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Anyja, segíts rajtunk hatalmas közbcnjárásod-.
dal. Ámen.

Miatyánk .. ' Űdvözlégy ...
Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt hí

veknek. És az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

Elmélkedés az ötödik napon.

Nagy fájdalmat okoz a tlsztítőhelven szen
vedő lelkeknek az a bizonytalanság is, hogy
nem tudják, inikor lesz vége szenvedésüknek,
Hogy az Isten bizonyosan ki fogja őket szaba
dítani szörnyű helyzettikből. azt tudják; de
hogy mikor jön el az a boldog óra. az cl van
rejtve szemük elől. És ez iszonyú kínnal gyötri
őket!

Hancm ez a kínos állapot még' mindlg inkább
elviselhető, mint az elkárhozottaké, akik szo
morúan tudják, hogy a kínok helyét nem fog
ják elhagyni soha! Oh, Istenem, ments meg
engem az örök kárhozattól! Ime, szeretlek téged
mindenek felett. Teljes szivemből szánom és
bánom, hogy téged vétekkel megbántottalak!
Oh. igérem és fogadom, hogy inkább meg
halok, hogysem téged ismét megbántsalak,
Azért kérlek, add meg nekem az állhatatosság
kegyelmét! Oh, könyöriilj rajam, Uram! és kö
nyörül] a tisztítóhelyen szenvedö lelkeken. Te
IH'llig szentségr-s sziíz Maria, Istennek szent
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Anyja, segíts rajtuk hathatós közbeujárásod
dal. Ámen. Mityánk ... üdvözlégy ...

Adj Uram, örök nyugodalmat a meghalt hí
veknek. Éi;; az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen'.

Elmélkedés a hatodik napon.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek nagy vi
gasztalásukra szolgál. ha vtsszagondolnak a
Krísztus kínszenvedésére és a legméltóságosabb
Oltártszentségre: ha elgondolják, hogy az Úr
Jézus Krisztus mentette meg öket a pokoltól
s hogy a szentmise és szent áldozás által egy
kor mennyi kegyelemben részesültek, sót még
most is részesülnek! De ugyanakkor szörnyen
kínozza öket az a gondolat, hogy az Úr J ézus
Krisztus iránt, aki velük szemben végtelen
szeretetének ily nagy bizonyítékát adta, na
g'yon sokszor oly hálátlanok voltak!

Édes üdvözítő Istenem! Te értem is meghal
tál a keresztfán l Te nekem is gyakran adtad
magadat eledelül a szent áldozásban ... És én!
Ah, mennyi háládatlansággal viszonoztam eme
nagy szeretetedet! De most szerétlek téged mín
denek felett és teljes szívemből szánom és bá
nom, hogy téged megbántottalak! Ime igérem
és fogadom. hogy inkább meghalok, hogysem
téged vétekkel 'ismét megbántsalak! Azért kér
lek, add meg nekem az állhatatosság kegyel
mét! Oh, könvőrül] rajtam, Uram! és könvörül.i
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a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken I Te pedig
szentséges szűz Mária, Istennek szent Anyja!
segíts rajtuk hathatós közbenjárásoddaI. Ámen.

Miatyánk ... üdvözlégy ...
Adj Uram, örök nyugodalmat a meghalt hí

veknek. És az örök világosság fényeskedjék
uekík, Nyugodjanak békességben. Ámen.

Elmélkedés a hetedik napon.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkek szenvedését
rendkívül fokozza még az a gondolat is. hogy
mennyi sok jótéteménnyel volt irántuk az
Isten; mily sokáig várakozott megtérésükre !:i

emellett hányszor, de hányszor bocsátotta meg
bűneiket! S mikor ezt elgondolják, oh. akkor
látják csak igazán, hogy mílyen háládatlanok
voltak az Isten iránt!

De ki volt háládatlanabb irántad, jóságos
Istenem! mint én' Hiszen te oly nagy béke
tűréssel voltál irántam; te oly gyakran en
gedted el bűneimet! És én' bár míndíg meg
igértem, hogy megjavulok, mégis csak újból és
újból megbántottam szent Fölségedet!

Uram! ne engedd, hogyelkárhozzam! Lásd.
én szeretni akarlak téged mindenek felett! A
pokolban pedig, oh. jaj, ott nem szeretnek.
Azért szívemből szánom és bánom, hogy meg
sértettelek. Igérem és fogadom, hogy inkább
meghalok, hogysem téged ismét megbántsalak!
Oh, add meg nekem az állhatatosság kegyel-
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mét. Könyörülj rajtam Uram! és könyörülj a
tisztítóhelyen szenvedő lelkeken!:. Te pedig
ezeatséges szűz Mária, Istennek szent Anyja!
segíts hathatós közbenjárásoddal. Ámen.

Miatyánk... űdvözlégy...
Adj Uram, örök nyugodalmat a meghalt hí

yeknek. És az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben Ámen.

Elmélkedés a nyolcadik napon.

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek nagy
fájdalmat okoz az a gondolat is, hogy bár itt a
földön bűneikkel oly sokszor megbántották az
Istent, ő mégis ~obb volt irántuk, mint mások
iránt; irgalomból elcngedte bűneiket!

Istenem! én is egyike vagyok azoknak a há
ládatlanoknak, akik a tőled nyert annyi kegye
lem dacára, megvetették szeretetedet, akik
megérdemelték a poklot! Végtelen jóság! Sze
retlek téged mindenek felett! Teljes szivemből

szánom és bánom, hogy téged megbántottalak.
Igérem és fogadom, hogy inkább meghalok,
hogysem téged vétekkel ismét megbántsalak.
Azért kérlek, add Rekem az állhatatosság ke
gyelmét! Könyörülj rajtam, Uram! és könyö
rülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken. Te
pedig, szentséges szűz Mária, segíts rajtuk
hathatós közbenjárásoddal. Ámen. Miatyánk...
űdvözlégy ...

Adj Uram, örök nyugodalmat a meghalt hí-



veknek. És az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békességben Ámen.

Elmélkedés a kilencedik napon.

A kínok közt, melyet a tísztitóhelven szen
vedő lelkeknek ki kell állaníok, a tűz, a sötét
ség, a bizonytalanság, az unalom, egyik sem
oko ... nekik oly nagy fájda1mat. mint az a tu
dat, hogy még mindig távol kell lenniök az
Istentől.

Istenem! és én mégis éveken át képes voltam
úgy élni, hogy távol legyek az Istentől, hogy
ne élvezzemkegyelmét! Végtelen" Jóság, sze
rétlek téged míndeuek felett! Szívemből szá
nom és bánom, hogy téged megbántottalak.
Igérem és fogadom, hogy inkább meghalok,
hogysem téged vétekkel ismét megbántsalak.
Kérlek, add meg nekem az állhatatosság ke
gyelmét és ne engedd, hogy azt valaha elveszít
sem. Oh, könyörülj rajtam Uram! És köuyö
rül] a tisatitóhelveu szenvedő lelkeken. Eny
hítsd fájdahnukat, rövidítsd meg rabságuk
idejét és hívd őket mielőbb országodba, hol
téged sainrőf-saínre lássanek és örökké imád
janak! Te pedig szentséges szűz Mária, Isten
nek szent Anyja, segíts rajtuk hathatós közben
járásoddal! Ámen. l\Iiatyá.lk ... üdvözlégy ...

Adj Uram, örök nyugodalmat a meghalt
híveknek. ÉI> az örök világosság' fényeskedjék
nekik. Nvugudhma k hékességben. Amen,



Szent keresztúti ájtatosság a szenvedő

lelkek javára.
Előkészítő 11118.

Leborulok szent Fölséged előtt, mindenható
örök Isten] És a legmélyebb alázattal imádlak
téged, mint Uramat, Istenemet! Hiszek neked,
reménylek tebenned és szeretlek téged mmde
nek felett. Szívemből szánom és bánom, hogy
téged, a legfőbb jót valaha megbántottalak!
Oh, kérlek, bocsásd meg minden bűnömet és
add szent kegvelmedet, hogy e keresztúti ájta
tosságot, melyet a to dicsőségedre L"S lelkem
üdvösségére" akarok elvégezni, a ttsstítúhclven
szenvedő lelkeknek is enyhülésére váljék.

Édes Jézusom, ki megigérted, hogy keresz.tre
feszíttetvén, unudeneket magadhoz fogsz von
zani, óh vonzd az én lelkemet és szívemet is

'magadhoz azala tt, míg ez á itatosságot végezve,
keservet> kínszenvedésedről és halálodról fo
g-ok elmélkedni.
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ji'ájdalmas Anya, szentséges szűz Már1a! Isten
minden szentdeí és te őrző angyalom, jőjjetek
és legyetek kisérőim c szent keresztúton. Amen.

I. Allomás.
Jézus halálra ltéltetlk.

Imádunk és áldunk téged, Úr Jézus Krlsztus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

..
Ott áll Jézus Pilátus itélőszéke előtt, aki az

álnok zsidók vádjára halálra itéli az ártatlan
bárányt, jóllehet semmi bűnt sem talált benne.
Halálra itéli - még pedig e gonosztevők csúf
ságos kereszthalálára - az embertség leg
nagyobb jótevőjét, megváltóját, üdvözítőjét!

És te, édes Jézusom! te nyugodtan fogadod
az igazságtalan halálos itéletet. Te kész vagy
elszenvedni a legborzasztóbb halált, csakhogy
engem; nyomorulf bűnöst k~engesztelj a
mennyei Atyával!

Oh, hálát adok neked e nagy szeretetedért és
alázatosan kérlek, arli nekem utolsó őrámon
olyan lelki erőt, hogy szent példádat követve,
én is nyugodtan fogadjam a halált és készsé
gesen áldozzam fel életemet a jó Istennek.
Ámen.

Mi Atyánk ... tldvözlégy : Dicsőség ai
Atyának ...

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!
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És a Illcg-halt hívek lelkei Isten irgalmából
nyugodjanak békességben. Amen.

II. Allomás.

Jézus vállára vesal a keresztet.

Imádunk és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
A ki végzés eszköze. a kereszt már készen

van. Már ott fckszik az Úr Jézus Krisztus
előtt. És Ő, amint meglátja, szeretettel köszönti,
átöleli, megcsókolja és felveszi azt az ostor
csapások által megsebzett vállára!

Oh, a kereszt, ott a Jézus vállán, az a mi
bűneínk terhe, melyet önként vállalt magára;
az a mi bűneink büntetése, melyet szívesen el
viselt értünk; az a mi adóslevelünk. melyet
megsemmisíteni kiván!
Szenvedő .Jézusom! Ki érettem magadra

vállaltad a nehéz keresztet; add, hogy szerel
medért én is mindig készséggel fogadjam Isten
kezéből a szenvedések keresztjét és mint bűneim
büntetését türelmes lélekkel v iseljem, ha kell,
c~észen a sírig. Ámcn.

Míatyánk . . . Üdvözlégy . . . Dicsőség az
Atyának stb.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!
És a meghalt hívek lelkei Isten irgalmából

nyugodjanak békességben. Ámen.



lll. Allomás.
Jézus eUSször esik el a kereszttel.

Imádunk és áldunk téged, LJr Jézus Krisztu.s,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
Az Ur Jézus Krísztus vállára vevén a keresz

tet, megindul vele a Kálvária hegyére, hogy
teljesüljön rajta az Isten akarata. Ámde a
kereszt bűneink súlya miatt oly nehéz, hogy
csakhamar összeroskad terhe alatt,

Szent Isten! Szent erős Isten! Szent halha
tatlan Isten! Mi vagyunk a bűnösök, a vétke
sek és ime, szentséges Fiad, az ártatlan bárány
bűnhődik értünk!
Szenvedő Jézusom! kérve-kérlek, fájdalmaa

összeroskadásod által oltalmazz meg engem
minden bűntől, hogy kínjaidat új bűnökkel

többé ne tetézzem! Ámen.
Miatyánk ... Üdvözlégv ... DicsŐtSég az Atyá

nak stb.
Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj raj

tunk!
És a meghalt hívek lelkei Isten irgalmából

nyugodjanak békességben. ÁDl6ll.

IV. Allomás.
Jézus találkozik fájdalmas anyjával.

Imádunk és áldunk téged, Úr JézllB Krisztus,
Mert szent kereszted által megváltottad II világot!

•



l!-li\

Roskadozva halad Jézus a Kálvária hegyére.
Kíséretét a kegyetlen hóhérok és fl gúnyolódó
nép sokasága képezik.

De kiséri őt a fájdalmas anya, Mária ilS!
S mert látj\R, mínt ütik-verik, mint gúnyolják
szent Fiát, szíve szeretetétől és fájdalmútól el
ragadtatva. áttör a sokaságon, odarohan szent
Piáhcz, kitárja feléje karjait, hogy megölelje,
megcsókolja, keblére szorí tsa még egyszer
szive magzatát!

Ime" milyen az anyai szív! Milven az anya
sseretete, melynél meghatóbb nincs II ·vilá~(;r.!
Oh fájdalmas anyá, ~Hl~ia' A1l!ozo:l fcl értünk,
bűnösökért fájdalmadat, hogy megtisztulván
gonoazságaiuktól, megerősödjünk a jóban és
méltó követői legyünk szent Fiadnak. Ámen.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyöriilj raj
Lunk!

És a meghajt hívek Ielkeí Tsten irgalmából
nyugodjanak békességben. Amen.

V. Állomás.
CIreneI SImon segít Jéznsnak a keresztet vInnI.

Imádunk és áldunk téged, Úr JéZUB Krisatus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
Az Úr Jézus már annyira ki van merülve,

hogy nem képes egyedül tovább vinni a keresz
tet. És a körülötte levők közt nínos senki, aki
mezkönvörülne rlljta! Pedig előbb, óh, hogyan

I,l
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tódultak hozzá az CIIIberek ; iuily boldognak
érezték magukat, ha csak ruhája szegélyét is
megérlnthették.

A poroszlók tehát az arra menő pogány Ci
renei Simont kényszerítik, hogy vigye az ő
keresztjét. És ő viszi, Tha. nem is szivesen. És
én, kit maga az Úr szólított fel arra, hogy ve
gyem fel a keresztet és kövessem öt, én keresz
tény létemre még vonakodva sem akarom hor
dozni a keresztet!

Édes Jézusom! ki érettem ily tehetetlenségre
és erőtlenségre jutottál, óh, leheld lelkembe
szent kereszted szerétetét s add, hogy szerel
medért segítségedre legyek a kereszt hordozá
sában, békével elviselvén az élet mluden nehéz
ségét! Ámen.

Miatyánk ... üdvözlégy ... Dicsőség az Atyá
nak stb.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj
rajtunk!

Ésa meghalt hívek lelkei Isten Irgnlmából
nyugodjanak békességben, 'Ame.TI.

VI. Állomás.
Veronika átnyujtja Jézusnak kend6jét.

Imádunk és áldunk téged. Úr Jézllil K risstus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
J ézus fájdalmas útjában fl könyörgő részvét

vi rágűval i" találkozott. .\ jámhor Ve-ronikn,



látván ugyanis a nagy szenvedőnek vértől és
verejtéktől eltorzult arcát, melv máskor, 011,
mily mennyei szépségtől sugárzott, odanvujtá
neki kendőjét, hogy letörölje vele véres izza
dását, Akadt tehát mégis egy könvörületes
szív, akit az üdvözítő megjutalmazott azzal,
hogy kendőjén ott maradt az ő képe!

Eléktelened arcod, édes Jézusom! az én- bűn
nel beszennyezett lelkemre figyelmeztet... Pe
dig mily hófehér arc volt €'Z is, mikor a szent
keresztségben megmostál engem. Míg mostt
Oh,mivé lettem!

Uram! könyörülj rajtam, nagy irgalmassá
god szerint és bő kegyelmeirldel vétkem töröld
el mind! És teremts tiszta szívet bennem, mely
szolgálatodra miDdig kész legyen, s hogy ab
ban végig megmaradjon, óh,' kérlek, nyomd
reá kitörölhetetlen vonásokkal szent képedet.
Ámen.

Miatyánk ... üdvözlégy ... Dicsőség az Atyá
nak stb.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyöriilj raj
tunk!

És a meghalt hivek lelkei Isten irg-almúból
nyugodjanak békességben. Ámen.

);1*



-HJIi

VII. AlIomás.

Jézus másodszor esik el 8 kereszt alatt.

Imádunk és áldunk téged. Úr JézUB Krisztus,
Mert szerit koreszted által megváltottad II világot!

•
J ézus im~nálr másedesor esik el a kereszt

alatt. Elesik, mert a szokásos vétkek iszonyú
súlya lenyomja és akadályozza őt abban, hogy
tovább 'hialadhasson a Kálvária véres útján,
melyre a világ üdvéért lépett.

f~s a háládatlan bűnös ember azért csak
továbbra is megmarad a bűnök útján és nem
gondolja meg, hogy ismételt vétkeivel mint
újítja meg Jézus keserves lúnszenv,edését!
Szenvedő Jézusom! midőn így látlak a ke

reszt alatt másodszor is elesve téged, mély
részvét tölti el irántad ssívemet, s egy benső

szózat azt súgja nekem: Bűnös lélek! térj végre
a te Uradhoz, Istenedhez! Ügy ts teszek! Meg
térek! Elhagyom a vétek útját! Nem szegülök
többé ellene kegyelmednek, hallelu irgalmadra
bizom magamat teljesen! Ámen.

Míatvánk . .. űdvözlégy... Dicsőség az Atyá
nak stb'.

Könyörülj rajtunk, Urrun l Köuyörülj
rajtunk!

És a meghalt hívek lelkei Isten irgalmából
nyugc d]n nak héke-sspgbeJl. Amen.
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VIII. Allomás.
Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat.

'Imádunk és áldunk téged. Úr Jézus Krrsztus,
Mert szent keroszted által megváltottad fi világol!

•
A jámbor asszonyok látván Jézus keserves

kínszenvedését, fennhangon sírtek és' zokogtak.
Ö pedig feléjük fordulván fájda1mas tekinte
tével, így szólt hozzájuk: Jeruzsálem leányai
ne sírjatok énrajtam. hanem sírjatok inkább
magatokon és fiaitokon.

Ah. hányszor szólt már énhozzám is az Úr,
hogy figyelmeztessen és visszatartson mind
attól, ami kárhozatba ejt. Ám én oly nyomo
rult voltam, hogy al" Úr szavára nem hallgat
tam sohasem. Most azonban belátont végre,
hogy rossz úton járok, melyre a kevélység és
az a rossz szenvedély terelt engem, mely ha
talmában tart; belátom, hogy a halál minden
percben beledönthet a lángok amaz örvényébe.
melyet az Isten Igazeága gyujtott meg.

Azért megsiratván bűnömet. lábaidhoz boru
lok én Uram Istenem! És alázatosan kérlek,
segíts rajtam kegyelmeddel. Töltsd el szívemet
gyűlölettel a bűu iránt és én mentve leszek.
Áme.n.

Miatyé,nk ... Űdvözlégy... Dicsöség az Atyá
nak stb.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörül] raj
funk!
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És a meghalt hívek lelkei Isten irgalmából
nyugodjanak békességben. Ámen.

IX. Allomás.

J ézus harmadszor esik el a kereszt alatt.

Imádunk és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
Midőn a megkínzott üdvözítő a Kálvária

hegy lábához ért, teljesen kimerülve és a nagy
fájdalomtól csaknem megsemmisülve, ime, ott
fekszik harmadszor is a nehéz kereszt alatt.

Oh, mily iszonyú teher mégis a bűn, mely a ...
Úr Jézust harmadszor is földre sujtja! És én,
nyomorult ember, még mindig újabb és újabb
vétket halmozok a vétekre!

Hát sohsem fogom megszívlelni az ö szavát,
melyet végső kimerültségében némán és türel
mes szenvedése által mond nekem: Ime, érted
születtem, érted szenvedek és meghalni is érted
megyek! Hálátlan lélekr Oh, mikor hagyod el
már a bűnt; mikor leszesz már egészen az.
enyém, aki a te életedért, nézd mennyit szerr
vedak! Ámen.

Miatyánk ... üdvözlégy ... Dicsőség az Atyá
nk stb.
nak stb.

Könyörül] rajtunk Uram! Könyörülj raj
tunk!
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És a meghalt hívek lelkei Isten irgalmából
nyug9djanak békességben. Ámen.

X. AlIomás.

Jézust megfosztják ruháitól.

Imádunk és áldunk téged, Úr Jézus Krísztus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
Jézus felért végre a Kálvária hegyére. És a

durva katonák azonnal hozzáfognak. hogy ki
végezzék őt. Legelsőbben is megfosztják TU

háítél, hogy meztelenül haljon meg a keresz
ten. És a dicsőség királya, akitől nyerte a nap
sugáröltözetét, aki felruházta a mező virágait.
a levegő madarait, ime, ott áll megfosztva ru
háitól,a durva csőcselék gúnyjának kitéve!

Gondold meg, óh, bűnös ember, hogy ez minrl
a te (szemtelen) szemérmetlen, tisztátalan, ki
csapongó életednek akiengeszteléséért tőr

ténik!
Azért én lelkem! tépd szét végre azt a köte

léket, mely téged a tisztátalanság bűnéhez csa
tol és annak rabjává tesz! Te pedig, szenvedő
.Jézusom! adj erőt nekem, hogy feltett szándé
komat híven teljesítsem. mert különben üdvö
met el nem érhetem. Amen.

Miatyánk ... Üdvözlégv ... Dicsőség az Atyá
nak sth.
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Könyörülj ra.itam Uram! Könyörülj rajtam.
És a meghalt hívek lelkei Istten Irgalmából

nyugodjanak békességben. Ámen. .

XI. AlIomás.

Jézust a keresztre szegezik.

Imádunk és áldunk téged, Úr JézUB Krisztus,
Mert szent kereszted által megváltottad a Világot!

•
Miután Jézust megfosztották ruháitól, most

már lefektették a keresztre éi; kezeit és lábait
durva szegekkel átverve, iszonyú módon ke
resztre feszítették ... így viseli a büntetését
ama sok rossz lépésnek, malvet a gonoszság
útján tesznek az emberek és annak a sok
igazságtalanságnak és rossz tetteknek, melyelt
kel oly sokszor bemocskolják a kezüket.

És én mégi's csak a vétek útját járom; és én
míndig csak a bűnös cselekedeteket gyakorlom!

Édes Jézusom! add szent kegyelmedet, hogy
ezután híven kövessem Rum t ösvényedet és
egész életem II jóoselekedetek szakadatlan lán
colata legyen. Ámen.

Miatyánk ... üdvözlégy ... Dicsőség az
Atyának stb.

Könyörülj rajtam Uram! Köryürülj rajtam!
És a meghalt hívek lelkei pedig Isten Irgal

rnából nvugodja nak hékességben. Ámen.
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.XII. Allomás.

Jézus meghalt a keresztfán.

Imádunk és áldunk téged, Úr Jézus Krrsztu«,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
Jézus a keresztfán lehajtá fejét és kiadá lel

két! Meghalt tehát az igaz! ... Meghalt értem,
az én bűnös, hálátlan Ielkemért! És a végtelen
szeretet, még a keresztről is lehajtja hozzám
fejét, kitárja felém ölelő karjait, hogy bűneim
és gonoszságaim dacára is a béke csókját lehelje
ajkamra!

És te én lelkem, ily lángoló szerétettel szem
ben, te még mindig jéghideg tudnál maradni'

Édes Jézusom! a bűnbánó Magdolnával, íme
leborulok szent kereszted eJött és töredelmes
szívvel bocsánatot kérve, így kiáltok hozzád:
Könyörülj rajtarn Uram! Könyörülj rajtam,
a te nagy irgalmasságod szcrlnt! És add, hogy
mfként a bŰDös vámosnak megbocsátottad vét
keit, én is hallhassam tőled e vigasztalÖ szava
kat: Men] békében, bűneid meg vannak bo
csátva. Ámen.

Miatyánk .' üdvözlégy Dicsőség az
Atyának stb.

Könyörülj rajtam Uram! "Könyörülj rajtam!
És a meghalt hívek lelkei pedig Isten írgal

má ból nyugodjá na k békességben. Ameu ..
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XIII. Allomá!>.

Jézust leveszik a keresztről.

Imádunk és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

•
Nikodemus és AriIÍlatiai József, Pilátus en

gedélyével a legnagyobb óvatossággal, tiszte
lettel leveszik a keresztről Jézus holttestét. Az
után pedig szent féfelemmel odahelyezték azt
édes anyja szűztiszta ölébe.

Ah, mit érezhetett a fájdalmak tengerébe
merűlt szűz Anyának leggyöngédebb szíve,
amikor karjai közt látta szent Fiának sebekkel
elborított és vérbefagyott holttestét!

Fájdalmas Anya! Nyomorult bűnösök ol
talma, Mária! engedd, hogy én is részt vehes
sek szent Fiad halála fölött érzett kimondha
tatlan fájdalmadban! Oh, eszközöld ki nekem
azt a kegyelmet, hogy bűneimet, melyek okai
voltak keserves kínszenvedésének és halálának,
végre őszintén rnegsbrassam. Ámen.

Miatyánk ... Üdvözlégy ... Dicsőség :lZ

Atyának stb,
Könyörülj rajtam Uram! Kpnyörülj rajtam!
És a meghalt hívek lelkei pedig Isteni irgal

mából ,nyugodjanak békességben. Amen.
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Xl V. AlIomás.
Jézus holttestét a sírba teszik.

Imádunk és áldunk téged, Úr JézulS Krísztus,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!..
J ézusnak a keresztről levett holttestét immár

eltemették! ~des Jézusom, szerétett űdvözÍfőm!
óh, engedd, hogy szent síród előtt térdre borul
hassak. És engedd, hogy hálát adhassak vég
telen nagy irgalmadért, amellyel engem, sze
gény bűnöst. halálod által megváltottál!

Oh, jól tudom én, hogy nagy bűnös vagyok!
De itt, szent sírod előtt megígérem, hogy ezután
gondosan elkerülöm a bűnt és csakis neked
fogok élni!

Te pedig add szeut kegyelmedet, hogy min
den munkámban, küzdelmemben és szenvedé
seniben veled egyesüljek; szenvedésed és halá
lod érdemei által pedig boldog feltámadásra
jussak és ennek örömét örökké élvezzem.
Amen.

Miatyánk ... Üdvöslégy ... Dicsőség az
Atyának stb.

Könyörülj rajtam Uram! Könyörülj rajtam!
És a meghalt hívek lelkei pedig Isten irgal

mából nyugodjanak békességben. Amen.

Befejező ima.
Kérünk Uram! tekints kegyes szeminel a tc

népedre, melvért szr-n] Fi/Hl, 11 Ini ITTnJIk .Tézus
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Krtsstus nem habozott ruugút az üldözők
kezeibe adni és a kereszt kínos halálát elszen
vedni.

Édes .Jézusoiu! Szívből jövő hálás köszönetet
iuondok neked ama végtelen nagy irgalmassá
godért, mellyol engem ezen keresztuti ájtatos-
ságom végzésében elhalmcstál. .

Ime, újból felajánlom azt neked 11 tc keser
ves kínszenvedéseid és halálod emlékére, az én
bűneim bocsánatára és a tisztítóhelyen szen
vedő lelkek örök váltságára!

Végre kérlek en Jézusom! részeltess engem
értünk kíontott szent vérednek érdemében, válts
meg engem, hogy általad örC9kké boldog lehes
sek egykor az, égben. Ámen.

1It-'

(A stáciöképeket végigjárva imádkozzuk. teljes bú
csút nverhotünk.)

Az Úr Jézus Krisztus öt szent sebének
ájtatos tisztelete-a tisztítóhelyen szenvedő

lelkek vigasztalására.
Elökészltö lma.

Leborulok előtted felfesz.ített édes Jézusom,
én Istenem és üdvözítőm! és alázatosan kérlek,
bocsásd meg mínden vétkemet, amelyekkel
Téged a keresztre szegeztelekl Ime, szívemből
szánom és bánom már azokat s igérem szent
kegyelmeddel, hogy életemet megjavítom és
Téged többé vétekkel megbántani nem fog-Iak!



Oh, erősíts meg ezen jó szándékomban, édes
üdvözítőm és engedd, hogy amikor most ssent
sebeidet áhitatos imádattal csókolom, szolgál
jon ezen ájtatoaságom a tisztítóhelyen szen
vedő lelkek: vigasztalására, segHségél'e és
megssabadítására. Ámen.

1.

Leborulok előtted felfeszített édes .Téznsom,
én Istenem és üdvözítőm! . S mí dőn áhitatos
imadattal csókolom jobb kezed szent sebét,
ama fáidalmadra, melyet a keresztre való
szegez'tetá<ledkor e sebedben értünk szenvedtél
és ama szent véredre, melyet abból értünk ki
ontottál, alázattal kérlek, 'könyörülj a tisztító
helyen vssenvedő lelkeken. Engedd el nekik a
még hátra.levő tartozásukat és vedd iei (iket
örök boldogságodbal Oh, vedd fel külőnősen
sziilőim, testvéreim, rokonaim, barátaim és jó·
tevőírn lelkét Ámen. Miatváuk . .. Üdvözlégy ...

Uram, Jézus Krisstus, ki meghaltál értünk
a keresztfán, jobb kezed üdvözítő seho által
könyörül] a ttsztítóhelyen szerrvedő lelkeken.

2.

Leborulok előtted felfeszített édes Jézusom,
éu Istenem és üdvözítőm! S midőn áhitatos
imádattal csókolom balkezed szent sebét, ama
fájdalmadrfl, melyet II keresztre való szegez-
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tetésedkor e sebedben értünk szenvedtél és
ama szent véredre, melyet abból értünk: kion
tottál, alázatosan kérlek, könyörülj a tisztító"
helyen szenvedő . lelkeken. Szabadítsd ki öket
szomorú fogsé.gukból és adj nekik örök nyu
godalmat. Különösen kérlek az én testi-lelki
jótevőim lelkéért. Ámen. Miatvánk ... Ü(]V(lZ

légy ...
Uram, Jézus Krisztus, ki meghaltál értünk

a keresztfán, balkezed üdvözítő sebe által, kö
nyörülj a tisstítóhelven szenvedő lelkeken.

3.
Leborulok előtted felfeszített édes Jézusom,

én Istenem és üdvözítőm! S midőn áhítatos
imádattal csókolom jobb lábad szent sebét,
ama fájdalma dra, melyet keresztre való szegez
tetéBedkor e sebedben értünk szenvedtél és
ama szent véredre, melyet abból értünk ki
ontottál, alázatosao kérlek, könyörülj a tisz
títóhelyen szenvedő lelkeken! Tisztítsd meg
őket a bűneik után még rajtuk levő minden leg
kisebb szeunytől és örvendeztesd meg őket ml
előbb isteni szined boldogító Iátásával! Külü,
nösen kérlek pedig azokért a lelkekért. akik az
én hibám és vétkem miatt még mindig szenved
nek. Ámen. Miatyánk... ttdvözlégy ...

Uram, Jézus Krtsztus, ki meghaltál értünk
a keresztfán, jobb lábad üdvözítő sebe által
könyöriilj a tisztítóhelyen szenvedf lelkeken.



4.

Leborulok előtted felfeszített édes .Iézusom,
én Istenem és Üdvözítőm! S midőp áhítatos
imádattal csókolom bal lábad szem sebét, ama
fájdalmadra, melvet a keresztre való szegez
tetesedkor e sebedben értünk szenvedtél és
ama szent véredre, melyet abból értünk ki
ontottál, alázatosan kérlek, könyörülj a tisz
títóhelyen szenvedő lelkeken! Oh, mentsd ki
onnan -és vedd fel őket magadhoz a boldog
mennyországba, Különösen kérlek azoknak a
szegény iJelkeknek a szabadulásáért, akik a
legelhagyatottabbak. Amen. Miatvánk ... üd
vözlégy ...

Uram, Jézus< Krisztus, ki meghaltál értünk
a keresztfán, bal lábad üdvözítő sebe által, kö
nyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken!

5.

Leborulok előtted felfeszített édes Jézusom,
én Istenem és Üdvözítőm, kinek határtalan
irántlink való szereteted! Ime, neked nem volt
elég, hogy kezeiddel és lábaiddal a keresztre
szegezve meghalj értünk, nyomorult .bűnö
sökért. Te még- azt is elviselted, hogy halálod
után lándzsával átdöfjék oldaladat, hogy Szíved
utolsó csepp vére iskifolyjon értünk! Oh, le
borulok előtted édes Jézusom! S midőn áhíta
tos imádattal csókolom oldalad szent sebét, az



abból értünk kifolyt utolsó csepp véredre, öt
szent sebedre és halálodra kérlek, könyörülj
a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken! Szabadítsd
ki őket iszonyú szenvedésed helyéről; szaba
dítsd ki különösen azokat, akik ·legközelebb
állnak szabadulásukhoz s akikért könyörögni
szent kötelességem! És engedd, h()gy ezek a
sanyargatott lelkek szerst oldalsebed által mí
előbb eljussanak hozzád, az örök boldogság
honába, ahol érettem könyörÖf,ienek és meg
nyerjék számomra azt a kegyelmet, hogy én is
az ő társaságukba jussak s velük együtt áld
jalak, dicsérjelek és imádjalak Téged az Atyá
val és Szentlélekkel egyetemben, mindörökké.
Ámen. Miatyánk ... űdvözlégy•..

Uram, Jézus Krisztus, ki meghaltál értünk
II keresztfán, oldalad üdvözítő sebe által, kö
nvőrül] a tlsstítőhelven szenvedő lelkeken!

Befejezö lma.

}i"ájdahnas Anya! Emlékezzél meg Fiad ha
láláról, ki még haldokolva is így imád
kozott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mít cselekszenek! Fiad. sze
retetére kérlek, légy részvéttel a tisztító
helyen szenvedö lelkek iránt és nyerd ki szá
mukra azt a kegyelmet, hogy kínjaiktól mi
előbb megssabnduljanak! Ámen.



Miseima a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért.
Szent oltárodhoz jövök mindenható örök Is

ten és leborulvá~ ott előtted, alázatosan kérlek,
irgalmazz és kegyelmezz a meghalt híveknek,
akik II tilsztitóhelyen Iszonyú kínok közt vár
ják szabadulásukat s azt a boldog pillanatot,
hogy veled egyesülhessenek. téged a boldog
mennvországban színröl-ssínre láthassanak M
örökre áldjanak!

Öh, hallgasd meg hő imámat élők és holtak
júságos Istene, ki magad tanítod, hogy: szent
és üdvös gondolat a halottakért imádkozni,
hogy bűneiktől megtdsatuljanak! És fogadd
kegyesen az Ur Jézus Krtsztus szent testének
és vérének tiszta áldozatát, mcly által fel jes
bízalommal fordulok irgalmasságodhoz, hogy
az én elhalt kedveseimet is az örök világosság
országába befogadni, engem pedig, akit haláluk
megszomorított, malasztod harmatával megví
g-aBztalni kegveskedjél!

Kérlek Uraml Adj örök nyugodalmat fl meg
halt híveknek és az örök világosság f{>nYP.Rkell-

14
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jék nekfk. Oldozd fel lelküket a bűn minden
kötelékétől es adu, hogy szen tkeg~'elmed 01

talnia alatt elkerülvén szilgorú ítéletedet, IIIél
tók lehessenek arra, hogy élvezzék örök fényes
ségedet!

Azért irgalmasság Atyja, édes Istenünk
tekints kegyesen az oltárra, iuelven szent Fiad.
az Ur Jézus Krrsztus, ki meghalt értünk II ke
rcsztfúu, szolgúd kezd által, mínt áldoza ti há
rány újból bemutatja magát neked az élőkér-t

é.... a holtakért.
Oh, emlékezzél Illeg keserves kínszenvedésé

ről és fogadd el szerit testét és vérét váltságul
II tisztitóhelyen szenvedő testvéreinkértvÉs en
gedd, hogy oda tehessern g-yötrelmeiket II ]lap
áldozati tánvérkáiára: és belemerithessent
sóhajaikat az áldozati kehelybe: hog~' eg~'
s7.ülöttFiad engesztelő áldozatával egyesülve.
kőnvörülő szeréteted annál inkább llI('~ziin

fesse azokat!
Add meg ezt nekik míndenható Istenünk.

a'Ki vagy a mi életünk, mc.iedékünk és míude
nünk, Mert szerit kegyelmed nélkül mik va
gyunk mi emberek, akiknek, mi nt az árnyék.
úgy mulnak el napjaik. Míg te, Uram, megma
radsz örökké és irgalmad, melvnek ninc" ha
tára. a te szerit Fí'a d, II mi Megváltónk í·s Ütl
vözitőnk áltnl átszáll nemzedékről nemzedékre!
Hiszen ő adta meg nekünk a fpltíunadás remé
nv ét, IlO 10' a.kike1 megsz..01110J'ít n k íkerülhetet-
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len halál gondolata, azokat vigasztalja meg a
jövendő halhatutlanság biztos tudata! És ő
tanított meg' bennünket arra, hogy II 'hívek
élete nem seuuuísül meg, hanem atváltozdk a
halálban s a lélek porhüvelye, a test, ha ÖBSze
omlik is a sárban, dicsőséges lesz még majd az
ii rökkévalóságbaul

Azért csak hadd szállj-m az én lelkem hő

imában színed elé én Uram és Istenem! Az
angyalok és dicsőült lelkek seregével, az .ég és
föld hálájával s az elhunytaknak sóhajával
egv ütt hadd rebegjék ajkaim: Szent, szent,
szent a seregek Ura, Istene! Telve az ég és föld
az ő dicsöségével. Hozanna a magasságban!

Do közeledik már a szentrnisében a lcgszen,
tebb pillanat, amikor az áldozópap szavára az
oltárra száll maga az Úr Jézus Krisztus! Óh,
Istenem, tölts' be engem szent kegyelmeddel,
hogY' rendületlenül higyjem, amit nein látok
és amit elmémmel felfogni képes nem vagyok;
higyjem a kenyér és bornak Krisztus testévé
és vérévé való átváltozását!

S mert ezt hiszem, azért imádlak téged, bh
élet kenyere; imádlak, mint Urama t, Istene
JH('t! És kérlek, könyörül] a tisatítóhelven szen
védő lelkeken. Irgalmazz a tísztítöhelven szen
vedő lelkeknek! Engedd el nekik II még hátra
levő tartozásukat!

S II bor színe alatt imádom lelkünk üdvéért
kiontot t drása véredet! Öh cugedd. hoJ.,,,)' li7RlIl

H~
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véred, a bűn minden legkisebb szcnnyétőlmossn
tisztára a tisztítóhelyen szanvédő lelkeket és
oltsa ki aana rettenetes lángokat, amelyek
iszonyúan égetik és kínozsák őket!

Édes üdvözítőm! Mily csodálatos u te jósá
god; mih kimondhatatlan II te szereteted; mílv
határtalan a te irgalmad! Te nemcsak örömest
segítettél a földün a szükségben levökön ; te
lelkük üdvéért nemcsak kiontottad utolsó csepp
véredet, hanem íme, ismét és ismét odaadod
magadat az oltáron az élőkért és holtakért,
mint kérő és engesztelő áldozat!

Engedd, hogy elhalt kedveseim lelkét oda
helyezhessern szent sebeidbe és az azokból ki
folyt szentséges véreddel, kérlek, mosd le szo
moruságuk könnyeit, enyhíts bünhődésük fáj
dalmát! Azért a szomoruságodért pedig, melv
az Olajfák hegyén véres verejtéket sajtolt ki
arcodból és elhagvatottságodért, mely a ke
reszten a sötétség kőzepette elfogta szívedet,
esedezem hozzád: vess véget a tisztítóheh-en
szenvedő lelkek szorougattatásatnak, szánd meg'
elhagyattatásukat s engedd, hogy börtönük
sötétsége helyett mielőbb élvezhessék dicsősé
ged világosságát! Aztán cmlékeszél meg,
Uram, a töviskoronáról is, mely fejed köré Be
bak ből font koszorút s ne engedd, hogy szegénv
testvéreink még tovább is epedve nélkülözzék
az örök élet koronáját! És ama gyöngéd tekin
tetedre. melyet a keresztről édesanyádra vetet-
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tél s őt kedves tanítványodnak gondoskodó
szeretetébe ajánlottad, kérlek: vess a tisztító
helyen szenvedő lelkekre is egy irgalmas tek'iln
tetet és bízd őket őrangyalaid kezére, hogy
vesessék be őket mielőbb az örök boldogság
hazá;i\ába. De emlékezzél meg Uram ama gyöt
relmes szomjúságodról is, mely a keresztfán
tűzlángként emészté testedet éS ne engedd a
tisztítóhelyen szenvedő lelkeket tovább epedni
HZ örökké tartó örömök forrása után! Öh, in-
tézd hozzájuk is ama vigasztaló szavakat, me
lyeket a jobb latorhoz intéztél : Még ma velem
lesztek a paradicsomban!

Isten baranya! Ki elveszed a világ bűneít,
könyörtil] a tisztitóhelyen ssenvedő lelkeken!

Isten bhánya! Ki elveszed a világ bűneit,
szabadítsd meg a tisztítóbelven szenvedő lel
keket!

Isten báránya! Ki elveszed a világ bűneit,
örök nyugodalmat ep.,gedj nekik!

Irgalmas .Jézusom! Ki a legméltóságosabb
Oltárrszerntsézhen önmagadat adod lelkünk
táplálására. ki hogy bennünket megnyugiass
&; megvlgasztal], kész vaiy szívün'kbe szál
lani: óh, vigasztald meg a szenvedő lelkeket "is,
akikért hozzád esedezem és ezen ál dozásomat
az irgalmasság- Atyjának felajánl om! Enyhítsd
kíujaikat, teljesítsd forró vágyukat, mellvel
hozzád sóhajtozrxak, Szabadítsd ki öket ret
tentő fQg6águkból és bocsásd be őket a béke és
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boldogság honába, melyet készítettél Ab-áll
választottjai nak a vil~ kezdetétől fogva!

Fájdalmas Anya, bűnösök oltalmn, szomo
rúak vigasztalója. Máríe! A te anyai szerete
tedbe is' ajánlom a tisztítóhelyen szemvedő lel
keket! Emlékezzél meg fájdalomteUes elválá
sodról: emlékezzél meg kínos elhagyatottsá
g'ollról, melyet akkor éreztél. rnidőn a JéZllfS
elzárt sirja előtt keseregtél. Kérlek, ajánld fel
szenvedéscldet, az elhunyt hívek ideiglenes
bürrtetéseínek elemredéseért. Hatalmas esede
zésed által seaítsd meg' elhagyatott és .szenvedő

,goyermekeidct, ho,goy a tisztítóhely sötétségéből

az örök vHág-osságba, fogságukból az óhajtott
szabudságba, szenvedésükbfil nyugalomba.
örök békébe, a végnélküli örömökbe jussanak!

Istennek dicső szentjét s ti miridnvá ian bol
dog- lelkek, kik szerenesés küzdelem után az
örökkévaló Igazság- és Jóság látásában már
zavartalan örömet és békét élveztek: könyörög-
jetek ti is a megholt hívekért. Érdemeitek ,goIlZ
dagságát ajánljátok fel ti is Istennek szenve
désük mezrövtdítésére, hog-y ezáltal Jézus vég
telen érdemeinek egvezséeében az örök boldog
ság részesei legyenek. Ámen. Adj Uram örök
nyugodalmat a megholt hiveknek és az örök
vilázossás; fényeskedjék nekik. Nyugodjanak
békességben. Ámen.
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Gyá8:&~1I11l1l után a ravatalnál.

No szállj Uram ítéletre szolgáddal ; hiszen
senki sem igazulhat meg, ha csak te nem adsz
neki teljes bűnbocsánatot. Azért, kérünk, ne
terhelje őt a te birói itéleted, akit a keresztény
hívek könyörgése ajánl neked; huneni kegyel
med segítségével leeven méltó arra, hogy el
kerülje a bosszúállás ítéletét, aki mhlőn élt, II

Szeutháromsáe jelével volt fölékesítve. Ki
élsz és uralkodol rumdörökké. Amen..

Ments Ull'g engem Uram az örök hulú itúl,
A ma rettenetes napon mlnden bujtól ;
~IidőlI az ég és föld meg fognak imlúln i,
S eljössz a világot lüngukban ítélni.

Iieszket nunden tagom. borzadok és félek,
Földi ]lúl)'út vl'gzett 8wgény büuös lélek;
Félek a naptól mely vízsgáln! fog II dúlnl ,
Midőn az ég és föld meg foguak indúlni.

Hurugnuk napja az, Inség li veszelv uapja,
~agy nap, mely a bűnöst gyiitrt'1mcknek adja;
Midőu te. ki in indig éltél és fogsz élni,
EJ.)ösz a világot lángokban ítélni.

Oh. adj Uraiu! örök nyugodalmat nok ik,
S őrök v i IRgosság téuveskedjék nekik,
Hogy trónusod köriil ök is lműd.iunuk,
S t,;gl'd hoJrlogítót örökké áld.lnnnk !

Urum, irgalmazz nekik! Krisztus kegyel
mezz nekik! Uram, irgalmazz nekik!

Míutvánk ...
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És ne vigy nunket akisértetbe,
De szabadíts meg a gonosztól,
A pokol kapujától,
Szabadítsd meg az ő lelküket,
Nyugodjanak békességben.
Amen.
Uram, hallgasd meg kön yörgéscmet
És az én kiáltásom jusson el tehozzád.
Az Úr legyen veletek
És a te lelkeddel.

KönyörögJünk!

Oldozd fel, Uram szelgád lelkét uunei lill 11

(len kötelékétől, hozv a föltámadás dicsőségé
ben fölébresztve, szenteld és választottaid tár
saságában enyhülést nyerjen. A mi Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

Adj Uram örök nyugodalmat neki,
És az örök világosság Iényeskedjék neki.
Nyugodjék békességben.
Amen.



Gyónási és áldozási ájtatosság.

Gyónási ájtatosság.

A lelkiismeret megvlzsgálása,

Irgalmas Isten, ki nem akarod a bűnös
halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen; ki
nundig kész vagy a bűnősnek megbocsátani és
őt kegyelmedbe visszafugadni , ime, hozzád jö
vök, mint a tékozló fiu atyjához IS alázattal és
bánattal telve kérlek, bocsásd meg bűneíauet,

Add kegyelmedet, hogy a bűnbánat ezentségébeu
méltóképen részesülhessek; világositsd meg ér
telmemet, hogy bűneim nagyságát és sokasá
gM megismerhessern ; indítsd meg szivemet,
hogy azokat igazán megbánhassam ; vezérel 11
nyelvemet, hogy megismert és megsiratott bű

neimet őszintén ,meggyónjam és neked igaz
ságban tetszhesseni.

(Most vizsgáld meg' lelkűsmeretedet. Gon
dold Illeg, hogy inikor végezted utolsó gyóná
soda11 Elvégezted-e a feladott elégtételt'í Az
tán nieuj végig az Isten és az anyaszentegyház
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paraucsain és vizsgáld meg, hogy nem vétet
tél-e valamelyik ellen gondolattal, szóval vagy
cselekedettelj És vizsgáld meg, mánt teljeaítet
ted állásod kötelmein Nem urulasztottad-e el
azokat.I Egyáltalában vizsgáld meg, mit vétet
tél Isten, felebarátod és önmagad ellen t Végre
mondd meg, hogy mí a legnagyobb vétked!
Megvlzsgálváu lelküsiueretedet, Iolvtusd.)

Edcs Istenem! mily sokszor és sokat vétet
tem ellened! Mily számtalanok és mily nagyok
az én vétkeim! Mennyif törődtem a világgal
c~ auuuk hiú örömeivel. ellenben mily keve
set gondoltam egyetlen lelkemmel s ennek
örök üdvével! Hányszor megfogadtalll már.
hogy megjavulok és ime ismét régi bűneim
ben találom magamat!

Megfontolás,

Oh, hogy is tudtam én ily háládatluu lenm
irányodban, édes. teremtő Istenem, akinek
életemet, testemet, lelkemet, egészségemet,
mindenemet köszöIllhetem! Lehet-e téged job
ban megbántani, téged, a legjobb AtyáU

És te, Úr Jézus Krisztusom és Megváltóm!
Te utolsó csepp véredet is kiontottud értem,
sőt egészen nekem adtad magadat, mi egyebet
sem kivánván víszoneásul, mint hogy téged
szeresselek! És én, óh, mílv rút hálátlanság,
én téged nem szerettelek! Sőt bűneímmel újból
megostorostalak; tövissel megkoronáztalak,



219

kercsztfáruezegestclek! Hasztulanná levén ki
nos halálodat, értem kiontott drága szent v&
rerlet!

Te pedig' Szeritlélek Úr Isten, a szerétet és
szeutség lelke, Te ellgem a keresztségben IIIeg
szenteltél, számtalan kegyelmeddel elhalmoz.'
tál s mindezekért csak azt kivántad tőlem,
hogy szívemben neked lakást addak, és kegyel
meidet elfogadjam. Én ellenben ellened szegirl
tem, sz] vernből kiűztelek és inkább a világnak
s a gonoszságnak adtam ott helyet! Oh, mily
nagy az én hálátlanságom, mily sok az én hű

nöm és mily kimondhatatlan az én köunyelauű

ségem!
Bánat és erős fogadás.

Egész nagyságában látom már lelki szemelui
előtt azt a borzasztó veszélyt, melybe bűneim

sodortak!
Édes rnennyei Atyám! Szívem mélyéből szá

110m és bánom minden bűnömet, hogy azokkal
téged, legszeretetreméltóbb Istenemet megbán
tottalak. Erősen fogadom, hogy életemet meg
jobbítom; szent parancsodnak mindig engedel
meskedeui: a bűn minden alkalmatosságát el
kerülöm. Ellene fogok állani miudeu rossz ki
vánságnak és mindent megragadok arra. hogy
magamat a bií.ntől meg-tisztitsann!

Uram. erősíts meg ezen szent elhatározásom
han. Állj mellettem s őriz,z meg engem, hogy a
bűnbe vissza ne essem. Ámen.
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Grónás1 lma.

Kérem a lelkiatyát, adjon nekem szent áldást,
hogy minden bűnömet igazán és teljesen meg
gyónhassam.
Győnom a mindenlhiató Istennek, a boldog

ságos szűz Máriának, mínden szetiteknek és
neked lelkiatyám, hogy utolsó gyónásomtól
sokszor és sokat vétettem gondolattal. szóval
és cselekedettel. Különösen pedig a kővetkeső

vétkekkel bántottam meg az én jó Istenemet.
(Itt számláld el bűneidet, azután mondd.)
Míndezeket és más elkövetett bű-neimet teljes

ssivemből szánom és bánom, hogy azokkal az
én végtelen jóságú Istenemet megbántottam.
Igérem és fogadom, hogy többé nem vétkezem
és a bűnre szolgáló alkalmrat elkerülöm. Ké
rem a lelkiatyát, adjon nekeni szent áldást, üd
vös penitenciát és feloldozást.

Gyónás után.

Édes Istenem! nrily nagy a te jóságod, uűly

végtelen a te irgalmad. Gyermekeddé fogadva
ismét megbocsátottál nekem, aki pedig bŰI1L"im
mel a kárhozatot oly igen megérdemeltem. Oh.
miképen adjak hálát nagy jóságodértT A zsol
tárossal. Dáviddal szerétném énekelni: Dicsérd
én lelkem az Urat és ne felejtsd el az Ő Dagy'
jótéteményét! Igen Uram! folyton dicsérni és
áldani foglak téged. örökre hálás leszek
azért, hogy bűneimet megbocsátottad. Ámen.
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Istenem, bocsásd meg azon bűneimet is, me
lyeket emberi gyarlóságból gyónásomból ki
felejtettem. Ami pedig megfuntolásomban vagy
bűneini bevallásában hiányos volt, pótolja és
erősítse azt végtelen kegyelmred. Ámen.

(Indítsd fel magadban újból a bánatot és
erősfogadást éi! végezd el a gyóntatóatya álta I
feladott imát, hacsak níncs más időre szabva.
azután Iolytasdr)

Kegyes és jóságos Istenem, ime fölajánlom
neked ez elégtételt azokkal együtt. melyet szen
teí d is végeztek, Fogadd kegyesen és egészítsd
ki azt az Úr Jézus Kr-ísatus végtelen érdemei
vel, a boldogságos szűz Mária és minden szen
tek könyörgésével.

Mível pedig elégtételem nagyon kevés azért
a sok bűnért, melvekkel én téged megbántotta
lak, felajánlom még elégtételül minden fárad
ságomat, gyötrelmemet, kellemetlenségemet.
Csendes türelemmel és szent akaratodon való
megnyugvással fogom azokat. elviselni. Segítfl
meg, óh Uram. hogy ne térjek le a jó útról, ha
IWIll míudíg az igazi töredelem ösvényén jár
jak. ÁllIf>n.

Áldozási áitatosság.
Előkészítő lma.

Mindenható, örök Isten, S7Rnf oltárodhoz
közelederu. hOIW a kenyér szine alatt a m i
Urunkunk, Jé'.lUS Krisztusnak, S7.AH·(·leH Fiad-
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nak legszentebb testében PS vérében részesül
jek. Hozzád jövök, lllint beteg az orvoshoz. mínt
U!SztátuLun a tisztaság kútf'ejéhez, .ruint vak' az
örök fényesség világúhoz, lllint I;Zegény koldus
a menny és föld urához! És kérem végtelen
írgalmadat. gyógyítsd meg kegyesen az én
bctegségemet, mosd meg uudokságomat, vilá
gosrtsd meg vakságomat, gazdagHsd meg' sze
génységemet él; Iödözd he rneztelenségemet,
hogy téged, az aug'y.alok kenyerét, u királyok
királyát és az urak Urát oly hódolattal és
alá zatossággal , oly töredelmes és alázatos szív
vel, oly hittel és szeretettel vegyelek magam
'hoz, amint az lelkem üdvére a leghasznosabb.

Engedd, én Istenem, hogy ne csak testednek
ps vérednek szentsézét vegyem, de szent tested
erejének hasznát- él; gyümö-lcsét is érezzem.
Add, hogy szent Fiadnak a szent Szűz méhéből

vett testét úgy fog-adjam magamhoz, hogy vele
egyesülvén a kenyér sxine alatt, egykor öt
színről-színre hirhussarn. Amen. (Aquinói szent
'I'amás.)

Erénygyakorlatok.
A hit. Oh Jézusom! Erősen hiszem míndazt,

amit az anyaszentegyház által, hogy hig~jük,
előnkbe adsz. Különösen hiszem, hogy Te a
legméltóságosabb Oltáriszentségben mínt igaz
Isten ~s igaz ember igazán és lényegileg jelen
"agy. Hiszem mindezeket, mert te mondottad,
aki }leclig örök é's osulhntn tlau i~a.7"ság vagv.
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A remény. Oh Jézusom! reménylek benned
c',,, reménylem HzI, hogy a legméltósúgnsahb
Oltáriswnt",ég által elnyerern tiíled az örök
boldogságut és miudazt, ami arra ]wt'ZU()S és

I szükséges: hiszen te igérted azt, hatalmas és
igéreteid teljesítésében hűséges Isten.

A ezeretet, Oh Jézusom! szeretlek téged teljes
sxivemböl mi ndenek fölött, mert te legfölsége
sebb és legszeretetreméltóbb vagy.

A báwat. Oh J ézusom ! egész életem minden
bűnét szánom és bánom szívem mélvéből, inert
azokkal t'éged bántottalak meg, jó Istenem,
akit pedig miudenek felett szeretek.

A hódolat. Oh .Hzusom! imádlak tégl'd az
Oltári szentaégben, nűnt Uramut. Istenemet,
mint megváltómat, bolrlogitúmat.

Az alázat. Óh .Iézusom! nem vagyok méltó.
hogy hajlék om b:t jöjj, hanem esnk CI!Y, szóva'l
mondjad és meggyógyul az én lelkem.

A 1,ág.JJód(Í.~. Oh .Iézusom! üdviizítőm és meg
váltóm, Istenem és míndenem, epedve vá.gyom
nl álla cl; jöjj, keress hajlékot sz] vemben és l'rő

sí lsd ml',g' nzt kegvelmeddel.

Áldozás után.

Oh Jézusom! neked éjek; óh .Iézusom, neked
halok; életemben, halálomban tied vagyok.

Oh .Jézusom! hiszek tebenned, mert te örök
igazság' vagy. Oh .Iézusom! remél!' k tebenned,
iner-t ll' végtr-len irgaiJlIlls;;á;.{ vagv, Oh .Jézu-
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som! szerétlek téged. 1111'1'1 le határtalan S7,('1'f'

tet és jóság vagy.
Oh Jézuson!! honnét van uz, hogy te fölsé

ges Istenem, hozzám leszállani méltőztattálj

. Oh Jézusom! imádlak téged. mint Uramat,
Istenemet és Mi-gváltómal

Oh Jézusom! végtelen hálát adok neked,
hogy magadat hozzám megalázni méltóztattál.

Oh Jézusom! fölajánlom szolgálatodra lel
kemet, testemet és mindenemet!

Oh Jézusom! maradj velem a te kegyelmed
del és e szentség hatalmával eriísíts meg 1ll000d

PS halálom óráján. Ámen.

Krisztus lelke ezentelj meg engem!
Krtsztua teste, üdvözíts meg engem!
Kl'i""l<tu8 vére gyógyíts meg engem!
Krtsztus oldalából kifolyt /VÍz, moss meg I'ngem.!
Krtsstus 'kínszenvedése, N'ősít8 meg I'ngcm!
Oh, édes Jézus, hallgass meg engI'm!
A to sebeidbe rejts el engem! .
N o hagyj tőled elszakÚani engem!
A gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Hogy szentelddel dicsérjelek örökké, Ám('\I.

(Szent Ignác imája. Melyhez a szent áldozás
után elmondva 7 évi és hétszer 40 napi búcsú
van csatolva napjáhan "gYolzer. E~"yéhként 300
T'ap\ búcsú mindonkor.) -IX. Pius, 1854. jan. 9.
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Hálalma.

Hálákat adok neked szent Atyám, minden
ható örök Isten! hogy engem, méltatlan szolgá
dat minden érdemem nélkül, csak irgalmad
kegyessége szerínt szent FiJadnak, a mi Urunk
J ézus Krisztusnak drága testével és vérével
táplálni méltóztattál. Kérlek mennyeí Atyám!
hogy e szent áldozás ne váljék itéletemre és
kárhomtomra,· hanern bűneimnek bocsánatára.
Legyen az hitemnek erős fegyvere, a bennem
ébredt jó kívánságok paízsa, add, hogy az
belőlern a vétket kíűzze, a gonosz hajlamokat
kigyomlálja, a szeretetet, béketűrést, alázatos
ságot. engedelmességet, szóval minden erényt
növessze. Legyen az lelki és testi ellenségeim
ellen biztos menedékem, gonosz indulataim s
testem vágiának esíllapítója, hozzád, egy igaz
Istenhez való ragasekodásom szdlárdítója s éle
tem végén az én drága úti éledelem. Amen.

Ima teljes búesuért.

(Teljes búcsút nyerheIünk minden gyónás és áldozás
ulán, ha buzgón és őszinte báaattöl áthatott szivvel a
szent kereszt előtt, vagy az Udvözttö keresztjét ábrá
zoló bármilyen kép előll az alábbi módon imádkozunk
és röviden elmélkedünk Krisztus öl szen l sebéről s
ehhez még egy imát csatolunk az egyház fejének szán
dékára. IX. Pius, 1858. jul, 13.).

15
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Isteni szent Fölséged előtt térdre omlok, óh
kegyes,óh édes Jézus! és szívem mélyéből kö
nyörgök és esedezem Hozzád, hogy a hit, re
ménlY és szeretet élénk érzelmei mellett öntsd

szívembe a bűnbánat igaz
töredelmet, s azt a szilárd el
határozást, hogy életemet
megjobbítom; öntsd szívem
be ezt addig, míg a legfor
rób b szeretettel és belső
szívbeli fájdalommal gondo
lok öt szent sebedre és sze
mem elé állítom, amit rólad,
édes .Jézusom, már Dávid
próféta mondott: "Atlyug
gatták kezeimet és lábai

mat; megszámlálták mínden csontomat."
CHa ezt a búcsút a szenvedő lelkekre akarod

alkalmazni. úgy fQlytasd:)
Oh. szentséges Jézusom, a tisztítótűzben szen

vedő lelkek iránt érzett benső szeretetből for
dítsd figyelmedet... lelkére, add meg neki
irgalmad szerint büntetésének elengedését és
részesítsd őt e búesu kegyelmében. Engedd el
megérdemlett büntetését és 'Vedd őt boldogsá
godba. Amen.
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Énekek gyászmisékre.
l .

A míse kezdetére.

Aldozatot hoz 'neked
A testvéri szcretet,
Oh, Isten, hogy irgalommal
Nézd a megholt híveket.

Elküldvén angyálodat,
Szüntesd meg nagy kínjokat.

EV8Dg:éllumra.

Oh Jézus, aki könnyeket
Hullattál Lázár felett,
S kit föltám.asztott a sírból
Isteni szereteted,

Szánd meg kikért tégedet
,Most kérünk, a lelkeket.

FühlJánlásra.

A. szentséges áldozat,
Mit most szolgád bemutat.
Engesztelje meg óh Isten
Orii"k igazságodat.

Add, hogY' üdvöt nyerjenek,
Kik benned reménylenek.

15*
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A gyarlóság nem tehet
Irgalmadra érdemet,
Vedd hát Kri!>ZtUB áldozatát
Uram.! érdemiink helyett.

Oh, könyörülj Istenem
A szenvedő lelkeken.

Szent, szent, szentre.
Szent vagy édes Istenünk!
Engedd buzgón zengenünk,
Egyesüljön az ég és föld
Hálájával énekünk.

Zengjék, szent vagy Istenünk,
Az elhunytak is velünk.

Úrfelmutatásra.
Oh, égből szállott kenyér!
Oh, ártatlan drága vér,
Isten irgalmának titka,
Melyet elménk fel nem ér.

Szenvedők enyhülete,
S elhunyt hivek élete.

Aldozáskor.
Oh, dicső békekirály
Ki halállal megvivál
Epedve állunk irgalmad
Bőséges forrásán"l

Mik sebedből omlanak.
Hogy enyhűlést adjanak.

Tekintsd szenvedésedet
:E:s a megholt híveket.
Mentsd ki a tisztitOhelyről
S nyisd meg nekik az eget.

Szent szlnedtől el ne vesd,
Kikért sziviink kérve esd.



Mise végén.

Oh, isteni irgalom!
Légy váltság, légy nyugalom
A még szenvedő lelkeknek,
S légy mennyei jutalom.
, Hogy lássák szent szinedet

S áldják Istenségedet.

Más gyászénekek.

Hozzád sír fel esdeklésünk.
Élők s holtak Istene!
Tőled kér világosságot,
Öh, örök fény tengere!

Tőled kér vígasztaló fényt
Mely a kútfőhöz. vezet,
Mely tehozzád elvezesse
A megtisztult lelkeket.

Mossa őket hófehérre
A megv,ltó vérpatak,
Melynek árja üdvözítve
A keresztfár61fakad.

Irgalmat kiált a szent vér,
Mely érettünk ontatott;
Add, hogy azt megnyerje minden
Nevedben elhunyt halott.

Kiknek földi küzdelemhez
Oh, Atyánk I erőt adtál,
Adj irgalmat s győzedelmet
Ott, hol többé nincs halál.

Kiket jóságod teremtett
S megváltott ssereteted,
Nagy irgalmad üdvözítse
A kimult hív lelkeket.

229
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Napja Isten haragjának,
Végét veti a világnak.

Ez szavuk a prOfétáknák.

A szív tele rettegéssel
Lesz a Biró jövetével,

Hol kezdődik a számvétel.

A trombitaszó egyszerre
Lehat minden sírfenékre,

S kit-kit hí ítélőszékre.

Bámul természet és halál,
Hogyaföldpor emberré vál

És a Biró elébe áll.

Az írott könyv megnyittatik,
Melyben minden foglaltatik
Valami megbiráltatik.

Ha a Biró ül ragyogva,
Semmi sem marad tit):olva,

Minden megleszem bosssulva,

Akkor szegény, lm mit tegyek,
Oltalmamra kiket vegyek,

Hol a szentek is rettegnek!

Ég s föld hatalmas Felsége,
Világ ingyen üdvössége I .

üdvözits malaszt mélységeI

Kegyes JézusI emlékezzél,
Hogy' érettem kint szenvedtél,

Ments meg 'kit véreden vettél.

Kerestél, értem fáradván,
Megváltottál a keresztfán,

Munkád haszna háruljon rám.



Igaz to bosszúállásban,
Légy bő a megbocsátásban,

Mig nem állok számadásban.

Szümbe szállva fohászkodom,
Szégyen terül el arcom9n;

Könyörülj bünös voltomon.

Ki Magdolnát feloldoztad
És a latrot meghallgattad.

Kegyed nekem Is ajánltad.

Noha tőled nem érdemlein,
Tégy irgalmat mégis velem.

Hogy a tűzkínr elkerüljem.

Midőn itélsz végsorsomról
Juhaiddal állíts jobbról,

Elválasztván a bakoktól.

Ha majd, kikre átkod lehull,
Benyeli az égő pokol,

Végy oda, ahol áldozol.

Halld meg ajkam könyörgését,
Tekintsd szívem törődését,

Nyugasztald meg éltem végét.

Az nap m,inden könnybe borul,
Melyben a test hamujából

Fölkelvén elődbe járul.

Akkor Jézus! nyujts irgalmat,
Hiveidnek adj nyugalmat,

Szenteiddel közjutalmat. Ámen.
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