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Előszó

az

első

kiadáshoz.

E könyvecske segíteni akar a testilelki bajban szenvedőkön. Isten szioesen veszi az ő jó gyermekeinek, stentjeinek könyörgését. Istennek ily kedves szentje Szent Ignác. Vizet szoktak
szentelni tiszteletére. E víz bizalomteljes használata és a hozzáfűzött buzgó
imádság - a tapasztalat mondja kedves Isten előtt. E könyvecske kioktat bennünket Szent Ignác tiszteletére
és a víz használata felől. Aki meghallgattatásra talált, értesítse e sorok
íróját.
Budapest, 1934 április 15.
2ámbor .Gászió S .
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Előszó

a második kiadáshoz.

Most újból kérik e könyvecskét, de
rövidített kiadásban, hogy olcsóbb
legyen. Igy kénytelen voltam kihagyni
kél szép kilencedet és az összes külföldi imameghallgatásokat. Csak' egykét magyar eselel hoziam fel az utóbbi
időből a sok közül pótlásul. Ha e könyv
kisebbedett is, a buzgóság és bizalom
sose csökkenjék Szent Ignác iránt,
meri ő ma is mindenléle bajban ezreket megsegít.
Mezőkövesd,

1938 július 31-én, Szent

Ignác ünnepén.
!Jámbor Eászló S.
házfonök.
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I. Ki volt Loyolai Szent Ignác J

Jézustársaságának volt az alapítója,
1491-ben született Spanyolországban. A
testnek és léleknek legszebb tulajdonságaival ékeskedett s oly családnak
volt a sarja, mely társadalmi állásánál
fogva őt a legszebb jövővel kecsegtette. A főnemesekkel volt rokonságban,
s ezért mint apród a spanyol király
udvarába került. Kitünni vágyott, hírnév és dicsőség volt szívének minden
kívánsága.
A spanyolok a franciákkal háborúba
keveredtek. Loyolai Ignác a csatatérre
siet, karddal a kezében nagyot akar
tenni. Pampelona bástyáit hősiesen védi,
de megsebesül. Lábszárát összezúzza
a golyó.
Nem mondjuk el, mikép viselte a
5

beteg a fájdalmakat, mikép tért meg
és hagyta el otthonát, hogy onnan
Montserratba és Manrézába rnenien egy
új élet megkezdésére. Csak röviden
kívánjuk megirni, mit tett az alázatos
Ignác Isten dicsőségére és halhatatlan
lelke üdvére.
Isten dicsőségét úgy vélte leginkább
szolgálni, hogy először önmagát kívánta
megiaoitani minden tekintetben.
Nézzük Ignácet a manrézai barlangban.' Fényes öltözetét durva ruhával
cserélte fel, feje fedetlen, szakálla és
haja elhanyagolt. A szükséges táplálékot mezitláb járva koldulja össze a
városban, a. kapott alamizsnát a koldusokkal osztja meg és velük étkezik.
Az emberek a remetét gúnyolják, megvetik, a gyermekek göröngyökkel dobálják. S ö nem haragszik j imádkozik,
ostorozza magát, böjtöl, a kemény kövön alszik, s ahol teheti, jót tesz felebarátjával.
De hogy Ignác alkalmas eszköz lehes6

sen Isten kezében, a halhatatlan lelkek
megmentésében, Barcelonába siet, hogy
ott 30 éves korában két éven át a
gyermekekkel iskolába járjon s a latin
nyelvnek elsajátítása által képessé tegye
magát a bölcselet s a hittudományok
végzésére.
Magasabb tanulmányai alatt az egyetem legkiválóbb tanulói közül egy
lelkes csapatot gyüjtött maga köré,
akikkel egyetértve gyönyörü terveit
óhajtotta megvalósítani a lelkek megmentése érdekében.
A XVI. században szomorú volt az
öreg Európának a képe, Szent Péter
hajóját vihar fenyegette. Német- és
Franciaország nagyrészt'vallási forronJ!ásban élt; Svájc, Angolország. Skócia,
Németalföld és más tartományok a
tévelynek estek áldozatul; Magyarországot halálos sebeinek a láza gyötörte s a katolikus Spanyol- és Olaszország is veszélyben forgott. S ahol a
vallási tévely veszélye nem fenyegetett,
7

ott is a katolikusok az erényt csak
ismerték, a szeatségek gyakori
vételét még elméletben sem védték, a
szentmisét fölösleges dolognak tartották,
a bőjtöt haszontalan félszegségnek nézték. Es a távoli világrészekben a szegény
pogányokkal ki törődött 1
Megkönyörült az Ur a népek szo-morú sorsán. Ignácnak és társainak
szívében kigyulladt a buzgóság lángja.
Ignác Palesztinába hajózott, hogy
Jézus lábanyomát csókjaival illesse
és .hogy Mohamed követőit a keresztény hitre térítse. Szándéka kevés eredménnyel járt, az isteni Gondviselés
más munkatért jelölt ki számára.
A nagy Xduéri Szent Ferencet sok
W-ás társával a pogányok közé küldte.
Ötvenkét országba vitte be az üdvnek
- tanát s több pogányt nyert meg az
édes Udvözítőnek, mint ahány lelket
elragadott Luthernek és Kálvinnak pártülése. Es Szent Ferenc társai közül
ezek Ázsiában,· azok Afrikában, amanévről
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zok Amerikában öntözték verítékükkel,
s ha kellett, vérükkel a pogány föld termékeny talaját.
Kaniziust és Fábert Németországba
küldte Ignác és küldött oda másokat
is, hogy harcoljanak a tévelyek ellen.
Hogy Németország részben katolikus
maradt, azt Ignác szorgos gondosságának köszönheti.
S mit nem tett a bűnösök megtériiéséért? Spanyol-, Francia- s Olaszország a tanúj a Ignác buzgóságának. Eme
országok látták, mennyit fáradozott,
hány kemény szívet lágyított meg, hány
szilaj és haragos természetű embert
szelídített meg, hány kéjelgő, kevély,
könnyelmű, igazságtalan embert térített
meg és birt az erények gyakorlására.
Ignác életírói azt mondják, hogy a
hitoktatásnak és a templomi szenibeszédek fellendülésének ő volt megindítója. A jámborokat, akiket a bűn
cselszövényeiből kiszabadított, a szentségek gyakori vételére oktatta. Rajta
9

volt, hogy az Egyház szertartásait a
templomokban pontosan megtartsák és
az igazi belső áhítat mindenütt elterjedjen.
Társaságának tagjait buzdította, hogy
a nyomorultakról, a szegényekről, az
elhagyottakról, a börtön lakóiról meg
ne feledkezzenek.
A betegeket a kórházakban saját
kezeivel ápolta, az elzüllött nőket a
menházakban erényre oktatta, a gyermekeket összeszedte az utcákon és
imádkozni tanította őket.
Az ő kis .. lelkigyakorlatok könyve"
a papok között, a szerzetesházakban,
a fejedelmek udvarában, a nemesek
családjában, a tanult férfiak és a köznép egyszerü házaiban kimondhatatlan
sok jót müvelt, a lelkek ezreit, százezreit térítette az Istenhez.
De amint az isteni Üdvözítőt jótetteiért, tanításaiért, csodáiért világéletében az írástudók és farizeusok üldözték, börtönbe vetették, megostoroztak,
10

úgy járt igen sokszor az ő hű tanítványa, Ignác is.
Barcelonában, midőn többeket megtérftett,az istentelenek, kiknek társait
a jó útra bírta, meg támadták és megverték. Midön Alkalában a háziszegények számára kéregetett és a tudatlanokat a vallás elemeire oktatta, képmutatónak, gyanús embernek tartották
és börtönbe záratták. Szalamankában,
ahol a betegeket ápolta s az utcagyerekeket imádságra tanította, láncra verték
és huszonkét napon át börtönbe zárták.
Szent Ignácot mindez nem tartotta
vissza attól, hogy élete végéig ne gyakorolja a jót, az irgalmasság testi-lelki
üdvösséges cselekedeteit. 1556-ban
munkás, érdemekben gazdag életét befejezte. XV. Gergely pápa 1622-ben
szentté avatta.
És amit Szent Ignác életében megszokott, azt teszi halála után is a mai
napig, egyrészt Társasága által, melyet
11

alapított, másrészt azzal a vízzel, amelyet tiszteletére szoktak szentelni és
amelynek használata, hiteles források
alapján, csodás gyógyulásokat eredményezett.
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II. A víz csodálatos ereje.
Szent Ignác szenttéavatási iratai kétszáz csodáról szőlnak, melyeket az Isten
a .Szentnek közbenjárására művelt. A
csodás imameghallgatások és a csodákkal határos esetek a mai napig sem
szűntek meg. Ugylátszik, Istennek kűlö
nösen tetszik az a bizalom, amellyel
a hívek főkép a Szent Ignác· tiszteletéré szentelt vizet használják.
Honnét e víznek csodálatos ereje?
A régi görögök azt tartották, hogy a
legjobb elem a világon a víz. És csakugyan, ki tudná azt elmondani vagy
leírni. hogy mily áldás az emberiségre
a vízI
Az orvosok a le~régibb időktől kezdve felismerték a hideg és meleg viznek gyógyftó hatását.
13

Isteni' Üdvözitőnk a Jordán vizébe
állt, hogy a bünbánat keresztségében
részesüljön, Keresztelő Szent János
részéről. Ö maga a vizet rendelte
eszközül a keresztség szentségének kiszolgáltatására.
Ne is csodáljuk, hogy az Egyház
által megezentelt víz sokszor oly elképzelhetetlen nagy hatást gyakorol
a betegségek meggátlására, a gonosz
szellemek elüzésére és áldást jelent
emberre, házra, állatra egyaránt.
Szent Ignácnak életében a vízzel
kapcsolatban, egy olyan esetet olvasunk, amelyet mi közőnséges emberek
alig tudunk megérteni. Szent Ignác
egy előkelő urat szeretett volna visszatartani egy undok, parázna bűntől. Kérle
az illetőt, kerülje a bünös alkalmat. Sőt
az Isten büntetésével meg is fenyegette. Midőn mindez nem használt, nem
törődve egészségével, télvíz idején,
nyakig a jégtől zajló folyóba állt ama
híd mellett, amelyen át a buja gazda14

got az útja vitte. Saját önsanyargatásával a szenvedélyes embert piszkos
érzelmeinek elfojtására akarta indítani.
Ignác elérte célját, a bűnös megtért.
De ennél több is történt. Az utókornak ugyanis nagy hasznára volt Szent
Ignác eme önmegtagadása. mert ezzel
az előttünk érthetetlen hősi elszántsággal elnyerte Istentől azt a kegyelmet,
amint ezt P. Fluvius, Szentünk egyik
első életrajzírója mondja, hogya tiszteletére szentelt víz emberlársai testének
és lelkének bajait, betegségeit már több
mint három század óta orvosolja.
E rövidke iratban csak néhány újabb
esetet beszélek majd el, amelyek a
víz csodás erejét bizonyit ják.
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III. Kilencnapi ájtatosság Szent
Ignác tiszteletére.

Ha Szent Ignác vizét akarjuk használni, akkor ajánlatos, hogy kilencnapi
ájtatossággal forduljunk a Szenthez és
a következökre ügyeljünk.
1. A kilencnapi ájtatosságnak lényeges kelléke, hogy azt kilenc egymásután következő napon át tartsuk és
e napokban bizonyos meghatározott
imádságokat végezzünk Szentünk tiszteletére.
2. Az ájtatosság alatt két dolgot
szívleliünk meg:
Először, aki legjobban tud bízni, az
fogja leghamarabb tapasztalni Szent
Ignác közbenjárásának hatalmas erejét.
Másodszor, ha a kilenced végeztével
nem nyertük meg a kért kegyelmet,
16

ne vreszítsűk el mindjárt bizalmunkat,
hanem Krisztus tanítása szerint zörgessünk újból és újból, míg meg nem
nyittatik nekünk.
3. A kilenced alatt járuljunk lehetőleg a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz, vagy legalább ígérjük meg,
mihelyt alkalmunk lesz, megtesszük.
4. Az imádság vége:ztével, de napközben is egy kevés vizet iszunk és
ha tetszik, a beteg testrészt Szent Ignác
vizével be is nedvesífhetjük.
Kilencnapi ájtatosság m6dja.

Végezz el naponkint három Miatyánkot, három Odvöz/égy Máriát -és három Dicsőséget.
Ha időd engedi és kedved tartja,
mondd el imakönyvedből a litániát
Jézus szent nevéről vagy a Boldogságos Szűzről.
Végül hozzácsatolhatod a következő
imákat:
2
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Imádkozzál érettünk, Szent Ignác!
Hogy méltók lehessünk a Krisztus
ígéretére,

KönY9rögjünk! Mindenható és örökkévaló Uristen, ki a betegeket és gyengéket áldásod kegyelmében részesíted és
teremtményeidet oly atyai szeretettel
oltalmazod, szent neved hívása által
segíts rajtunk kegyelmesen és Szent
Ignác közbenjárására szabadíts meg a
betegségtől, add nekik vissza egészségüket, jobbodat emeld fel, erőddel
támogasd, hatalmaddal védelmezd és
mint teljesen felépülteket, szent Egyházadnak add őket vissza.
Te, Uram, megáldottad ezen vizet,
melyet most használni akarok, hogy
az. emberi nemnek üdvös orvosszerül
szolgáljon, engedd kérlek, hogy Szent
Ignác közbenjárására, kinek érmeeskéje
volt belemártva ezen vízbe, mindazok, kik ebből isznak vagy másként
használják, testüknek egészséget és
18

lelküknek védelmét nyerjék. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Könyörögjünk! Isten, ki szeatséges
neved nagyobb dicsőségének terjesztésére küzdő Anyaszentegyházadnak
Szent Ignácban új segitséget adtál, engedd, hogy az ő támogatása és követése
által úgy harcoljunk itt a földön, hogy
vele együtt méltók legyünk a győzelem
koronáját elnyerni a mennyben. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

2'
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IV. Néhány csodás imameghallgatás
Szent Ignác vize hannálatánál.
1. A nyavalyatör6. alSzony.

Itt történt Budapesten egypár évvel
panaszkodott, hogy
nagy bajban, nyavalyatörésben szenved.
Havonként háromszor is összeesett.
Szent Ignác vizét ajánlottam. Tartsa
meg a kilencnapi ájtatosságo] és ha
meggyógyult, szélion. Hónapok múlnak
el, az asszonyról nem tudok semmit,
Egyszer a templomban ráismerek a
betegemre. - Hogy van? - kérdem. Kérem, azóta nem volt rajtam a baj,
Szent Ignác segített.
ezelőtt. V. Mihályné
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2. Influenza.

S. M. T. kármelita nővér, közvetlen
tapasztalatból írja 1934 január 6-án:
"Igyekszem a kegyes Jézus segitségé~el a teljes igazságnak megfelelően írni.
Ugy emlékezem, hogy 1932 február
havában történt, hogy T. Miklós Pesterzsébeten lakó - akkor 75 éves öregúr súlyos fejinfluenzában megbetegedett. - Közben megtudta. hogy
ei!y barátja meghalt. - Magas láza
ellenére felkelt betegágyából s a szélviharos, hideg időben a hosszú úton
Tégig, hajadonfővel, egészen a sirig
kísérte meghalt barátját. - Ezen merész
tette súlyos következményekkel járt.
Az influenza az agyára ment és az orvosok véleménye szerint agylágyulást is
kapott. Allandóan 40 fokos lázban, teljesen eszméletén kívül volt. Az orvosok és egy specialista tanár állftása szerint nem volt remény a felgyógyulásához. A betegnek lábai és kezei ijesz21

tően

feldagadtak és már nem is beszélt.
Mindenki halálát várta. Családja a fáj. dalomtól és a sok virrasztástól teljesen
összetört. Minthogy az öregúr intézeteinknek jótevője volt, arra kértek bennünket, hogy látogassuk meg, mert önkívületi lázas állapotában is állandóan
nevünket emlegeti.
Alighogy megérkeztünk hozzá, visszanyerte eszméletét. F elismert és kérte
imáinkat. Én azt mondtam neki: "KedY,es Miklős- bácsi, orvosságot hoztam
Onnek: egy megazentelt Szent Ignácérmecskét, egy kilencedre való imádságot és egy üveg Szent Ignác-vizet."
A betegnek rögtön a nyakába akasztottam a kis énnecskét, fejét benedvesftettem kereszt alakjában Szent IgDác
vizével s a vízből egy kis kanállal a
szájába öntöttem. Kértem őt és kőr
nyezetét, végezzék együtt a kiIencnapi
ájtatosságot és gyónjék meg. Mikor
elmentünk, eszméletét újból elvesztette
és csak akkor nyerte vissza, mikor a
22

pap eljött. Szentgyónását elvégezte és
a haldoklók szentségét is felvette. Az
első kilenced befejezése napján a beteg,
dagadt lábai és kezei ellenére, önmaga felöltözködött, asztalhoz ült és
ennivalót kért. Aztán nem szólt senkihez, de igen-igen sokat evett. Közbeközbe Szent Ignác-vizet ivott. A jelenlevők azt hitték, most utolsó energiáját fogyasztja és a bekövetkező halált
emlegették. Jómagam erősen hittem és
kijelentettem, hogy Szent IgI].ác a beteget meg fogja gyógyítani. Állításomért
gyakran kineveUek. A második kilenced utolsó napján beszállították a beteg~ a kórházba, hogy az agyán rnű
tétet végezzenek. Ott a láza hirtelen
leszállt,· jó étvággyal evett s így a mütétre nem került sor. Egyedüli bizalma
Szent Ignácban volt. Eszméletét mindennap hosszabb időre visszanyerte,
míg végre teljesen felgyógyulva, gyalog
hagyta el a kórházat az orvosok, a
tanár, egész környezete és családja
23

csodálatára. Ezen gyógyulás nemcsak
pillanatnyi javulást jelentett, hanem az
illető úr, öregkorának dacára még
azon évben visszavette vejétöl az űz
letet, amelyet jóval betegsége előtt már
át adott és azóta minden számadást,
könyvelést maga végez, még a vidéki
beszerzéseket is. Ez mind azt bizonyitja, hogy teljesen egészséges és az
agylágyulásnak is nyoma veszett. Legyen hála Szent Ignácnak I
3. Kisfiú.
Pestszent1őrincen, a Vasút-utcában
lakó fiatal házaspárnak 5 hetes. kis
fiacskája súlyosan megbetegedett. Az
orvos veszedelmes bélhurutot. tüdő- és
mellhártyagyulladást . állapftott meg.
Képzelhetjük a szűlök aggodalmát. Az
orvosok azonban tanácstalanul álltak
az 5 hetes csecsemő nagy betegségével szemben. "Ilt Isten különös csodáján kívül nincs segítség! II - ezt állapf-
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tották meg közösen. Ebben az esetben
is Szent Ignác megezentelt érmecskéje
s Szent Ignác vize buzgó imádság kíséretében volt az egyedüli orvosság. E
fiúcska ma is él, vidám, erős kisgyermek.
4. Középfült6gyulladás.

1934-ben december 23-án közép13 éves
kislányom dobhártyáját a klinikán felnyitották, hogya belül összegyülemlett váladékot eltávolítsák. A fülspecialista további kezelése még három hétig
ezután is simán folyt le, de valami
komplikáció állott be és kislányom
állapota óráról-órára veszedelmesebb
lett. A röntgen-vizsgálat eredménye
igen rosszat mutatott: a genny a csontokat támadta meg és igen félő volt,
hogy az agyra megy, amikor minden
percnyi késedelem halált okozhat. Magas .lázban fekvő gyermekemen a görcsös fejfájások rohamosan ismét1ődtek
fültőgyulladásban szenvedő
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és örületes kínokat okoztak. Az orvos
urak a klinikán kijelentették, hogy
tovább várni nem lehet és a koponyalékelés elkerülhetetlen.
Kétségbeejtő helyzetemben, kislányom életéért reszketve, sírva, zokogva
mondtam el végtelen bánatomat lelkiatyámnak a .Iézus Szíve-templomban
február elsején. Ö Szent Ignác vizére
terelte figyelmemet, amelyről addig nem
is hallottam semmit. Kioktatott a használat médjáról is. Még aznap megkezdtük a kilencnapi ájtatosságot és
az imádság után néhány kortyot ivott
gyermekem a vízből. A hatás már
az első napon oly csodálatos módon
jelentkezett, hogy egész családommal
elámultunk rajta. Az esti megszekott
magas láz teljesen rnegszűnt és a hosszú
idő óta nélkülözött édes mosoly megjelent gyermekem arcán. Boldogságunk
határtalan volt. Nap-nap után mindíg
kevesebb fájdalomról panaszkodott
gyermehm és mi mindnyájan kensta26

táltuk, .hogy gyermekünk állapotában
javulás állott be. De mennyire csodálkoztunk rajta és mily fájdalmasan érintett bennünket, midőn megtudtuk. hogy
az orvosok még mindíg ragaszkodnak
a műtéthez, Mint laikusok, nem mertünk ellenkezni, Majd meghaltam a
bánattól és félelemtől, amikor tőlem
1935 február 9-én reggel elszakították
gyermekemet és felvitték a műtöbe.
Rettenetes búcsúzás volt. Teltek a
nehéz, hosszú percek a klinika íolyosóján. Kisírt szemekkel, vérző szívvel
a "Szent Ignác vize" című kis könyvből mondogattam a könyörgő imákat
és vártam, hogy hogyan látom majd
viszont egyetlen boldogságomat 1! És
ekkor történt a csoda! - Kislányomat
a műtőből kihozva, átadták nekem,
hogy öltöztessem fcl, vigyem haza, nem
lesz operálás, mert az utóbbi napokban olyan lényeges javulás állott be,
hogy a műtétre nincs szűkség! - Ezt
tette a jó Isten Szent Ignác közben27

járása által a Szent Ignáchoz tartott
kilenced utolsó napján/
A leghálásabb köszönettel.
5. Agyvérzés.

1935 augusztus l-én egy 69 éves
agyvérzéses droguistához kerültem
mint ápolónő - írja D. J. A beteg
és környezete nem tartotta szűkséges
nek a szeatségek felvételét. Jobboldali
bénulás, egy-egy szótöredék, az emlékezőtehetség kihagyása, szivgyengeség
és teljes tehetetlenség jellemezte betegemet. Egyik kilencedet a másik után
végeztem Szent Ignác tiszteletére, majd
egyedül, majd a betegemmel. Ma 72.
évében van. Többször gyónik, áldozik.
Maga jár villanyossal az újlaki, terézvárosi, Egyetemi-templomba, bejár üzletébe és üdvözli a' vevőket, vigasztalja
feleségét, aki a nehéz helyzetben az
üzletet vezeti. Betegiink testi-lelki jobbrafordulását egyedül Szent Ignácnak
tulaj donitj uk.
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6. Állánz_rzeS.

Ajándékba kaptam "Szent Ignác
vize" című kis imakönyvet - írja egy
Budapest székesfővárosi kórházi ápol 6nő. Abban azt tetszett írni, hogy aki
meghallgatásra talál, írja meg. Hármunknak e h6 elején minden indokolás
nélkül felmondtak. Hiába kértem a
tanár urat, nem tudott csinálni semmit,
mert a felmondás a Központi Igazgatóságtől jött. Ekkor elkezdtem
Szent
Ignáchoz a kilencedet, mely kilenc
szentmiséböl és szentáldozásból állott.
Tessék elképzelni, a másik kettőnek
a felmondását végrehajtották, az enyémet hirtelen, minden indokolás nélkül
visszavonták. Mindenkit meglepett az
intézkedés, ilyen még nem fordult elő,
igy mondták. Van itt egy vallásos orvos,
aki igy sz6lt hozzám: Mondja csak
K., nem imádkozott maga Szent Ignáchoz 7 - De igen, válaszoltam meglepődve. Látja, engem is mindig
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az segít. - Nagyon boldog vagyok,
mit is csinálnék télen állás nélkül? ...
7. Újabb esetek.

A következő egyszerű kis történeteket a Jézus Szíve Népleányai Társaságának egyik tagja jegyezte fel. Ezek
az imameghallgatások Kecskeméten és
környékén történtek.
Klári, 4 éves leányka szamárköhögés következtében igen legyengült.
Szent Ignác-vizet itattak a gyermekkel
s a hányás nyomban megszűnt és egy
hét alatt a gyermek teljesen felépült.
Egy férfinak nyolc évig tartó derékfájása volt. Baja olyan fájdalmas volt,
hogy még ülni sem tudott. Szent
Ignáchoz fordult, vizét használta és
derékfájása teljesen megszűnt.
Hetényben szívgörcsökben haldoklott
egy kislány. Szent Ignác- vizet öntöttünk
a szájába és a görcs nyomban megszűnt. Előzőleg a hasonló korig elju30

tott testvérkéje ugyane bajban meghalt. A kisleány most egészséges.
V. Lászlóné (óvónő) hat különféle
betegségből gyógyult meg Szent Ignác
vize használata által és a hozzá végzett kilenced alatt.
Sz. Kálmán lelkész súlyos tüdöbajában új erőt nyert Szent Ignác-vize
használata által.
Egy kisfiúcska heves fogfájás miatt
nem tudott aludni s addig nem nyugodott, míg abban a házban lakó rokonuktól Szent Ignác-vizet nem hoztak.
Fogfájása rögtőn rnegszűnt.
özv. H. Józsefné helvéciai lakos
akkor, amidőn sertésvész dühöngött
az egész környéken, egyetlen állatát
igen féltette a vész lől. Hogy a fenyegető vész elől szabaduljon, buzgó imádsággal fordult Szent Ignáchoz és az
állat élelébe egy kis Szent Ignác-vizet
öntött. Isten megjutalmazta Szent Ignácba vetett hitét és bizalmát. Disznója
a vészt öl megmenekült.
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Sz.-né K. E.

tanítónő Ceglédmódon tapasztalta Szent
Ignác vizének csodálatos erejét. Hatéves fiacskájának a szeme hirtelen
erősen megdagadt és gennyesedésbe
ment. Orvos nem volt a közelben, másnap akarták elvinni Ceglédre. Szent
Ignáchoz folyamodtak i a ~isfiú is igen
buzgón könyörgött, még éjjel álmában
is hangosan hozzá fohászkodott. Reggelre a baj teljesen megszűnt,
H. J. Külsö-Ballószögí 18 éves leány
eszméletlenül feküdt 15 óra hosszat a
kórházban. Szent Ignác-vízzel megdörzsölték a szemét, inni adtak néki,
buzgó szivvel imádkoztak, s Hz perc
mulva teljesen visszanyerte eszméletét.
Egészségesen haza is vitték.
Szent Ignác világéletében lángolt az
Isten és a felebarát iránt való szeretettö!. Ö mindenkinek mindene kivánt
lenni, hogy mindnyájunkat Krisztusnak
megnyerjen. Szent Ignác most fenn van
az égben. Isten- és felebaráti szeretete
ÖZV.

csemőn feltűnő
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nem csökkent szívében, sőt nőtt. Azért
forduljunk hozzá nagy bizalommal és
tapasztalni fogjuk magunkon is, hogy
Szent Ignác közbenjárása által rniként
érvényesül majd rajtunk is a gondviselő
Isten hatalma és jósága.

3
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