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"Megvigasztalom őket minden szenvedésükben."
Ajezsuiták válaszkísérletei a két világháború közötti

társadalmi változásokra

Nagyillés Anikó

A 17. századi gyökerű Jézus Szíve tisztelet
a 19-20. században a pápa által is legitimált,
elterjedt, hivatalos tiszteletté vált. A kultusz
kialakulásától kezdődően szorosan kötődött
a jezsuitákhoz. A Jézus Szívének tisztelete
közösségi szinten, lmaapostolság néven jött
létre Dél-Franciaországban 1884-ben, pápai
jóváhagyással. Korábban is léteztek, főként
szerzetesrendekhez kötődő Jézus Szívét tisztelő
egyesületek. A 19. századtól egyre több ájtatos,
főleg ima- és karitatív társulat jött létre a vilá-
gi egyesületek mintájára. Ezek a közösségek
tagjaik szándékán és döntésén, vagyis nem
a hivatalos egyházi elhatározáson alapultak.
A 19. században megjelenő polgári egyesületi
jog indirekt módon, de közrejátszott a vallási
társulatok felfutó kiépülésében (vö. BARNA

2011, 27). A Jézus Szíve tisztelethez kötődően
nemenként és korosztályonként hoztak létre
egyesületeket. A 6 és a 14 év közötti gyermekek
lelki gondozását a Szívgárda vállalta fel.

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy az első
világháborút követő társadalmi változásokra,
problémákra a katolikus egyház, azon belül
főként a jezsuiták milyen válaszokat adtak.
A megváltozott társadalmi szerepek, a csalá-
dokról alkotott felfogás megváltozása, a gaz-
dasági válság és az erősödő vallási közöny új
kihívások elé állította az egyházat. A felmerülő
problémákra az egyház a racionális, evilági
válaszok mellett a modernitást megelőző közös-
ségi világképet vette alapul és a teremtett világ
részeként a jutalmazó és büntető lsten fogaI mát
hívta segítségül, eszkatologikus magyarázatokat
és vallási válaszokat adva. Agyermekek nevelése
által és rajtuk keresztül a családok segítségével

miként törekedtek a társadalom átalakítására,
jobbá tételére. Úgy gondolták, hogya gyerme-
kek másodIagos szocializációjával, és a szülők
bevonásával a családok szorosabban fognak
kapcsolódni az egyházhoz. A hívekhez való
viszonyulásra hatott az Actio Catholica moz-
galma is, amely szintén az egyének, mint "világi
apostolok" bevonását szorgalmazta az egyház
munkájába. A jelenség nem csak a Jézus Szíve
tiszteltre és a katolikus egyházra volt jellemző,
hanem korabeli tendenciákba illeszkedett, amely
nemcsak a különböző felekezeteket, hanem
a világi közösségeket is jellemezte.

A 19.században Európában és Magyarországon
kialakult nemzetállamokban megváltozott
az egyház és a vallás megítélése és szerepe.
A polgárosult társadalmakban az állam már nem
a helyi közösségi hagyományok területére utalt
számos kérdéskört, hanem polgárait individuális
voltukban próbálta megragadni. Az állam új befo-
Iyásolási technikái közé tartoztak a szerződéses
viszonyok, amelyek különböző intézmények eltérő
normáit vitték be az egyén életébe, valamint nem
szerződéses befolyásolási technikakéntmegjelent
a divat, a fogyasztás. Ezekben a viszonyokban
a közösségről az individuumra helyeződött
át a hangsúly. Az élet különféle problémáira
a vallási válaszok mellett hangsúlyossá váltak
a különféle világi válaszok. A vallás normái
nem érvényesültek az élet minden területén,
fokozatosan visszaszorultak a magánáhítatra
és a vallásgyakorlás intézményesült alkalmaira
(vö. Kapitány-Kapitány 2007,383-384).

A társadalmi változások, a nagyvárosi lét
és az iparosodás a családoktóI is új stratégiá-
kat, új életformát várt el, amelyek együtt jártak
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a közösségi hagyományok meggyengülésével
és az új értékrend és erkölcsi normák kialakítá-
sával (vö. DEÁKY2012, 40). Az első világháború,
az azzal járó anyagi nehézségek és a családfők
kiesése újabb kihívások elé állította a társadal-
mat és benne az egyházat egyaránt. A férfiak
hadba vonulásával feladataikat a nőknek, il-
Ietve a gyermekeknek kellett ellátniuk, illetve
a család fenntartásáról gondoskodniuk (vö.
Deáky 2012, 43). Ezzel ugyanakkor hagyomá-
nyos szerepek, családmodellek kérdőjeleződtek
meg. Az új tendenciákra az egyház is reagá It,
a megoldást pedig az egyén helyett a közösségre
építő, vallásosságban gyökerező gondolko-
dásban, nevelésben látta. Gergely Jenő szerint
a katolicizmus azért is volt alkalmas a szociális
problémák megoldására, mert a liberalizmussal
szemben a társadalom tagjairól nem egymástól
független individuumkéntgondolkodott, hanem
az egyén társas voltát hangsúlyozta. Ennek
a társadalomelméletnek a "bonum com mu ne
(közjó) kategóriája köré épített konstrukció-
jában a társadalmat összetartó kohéziós erő
a közjó szolgálata, amely a társadalom minden
tagjának létérdeke, erkölcsi kötelessége, illetve
a társadalmi intézmények célja és értelme. Ennek
tudatosulása, a szolidaritás a társadalom egyes
tagjait a mikroközösségekbe (család), illetve
a szolidaritás tágabb kereteibe, a hivatásuk
szerint egymásra utalt embercsoportokba (pl.
rendek) s végül ezek szerves összességébe,
a társadalomba tagolja. Az organikus társadalom-
szemlélet kizárta az osztályok és az osztályharc
létét és funkcióját." (GERGELY1977, 6)

XI.Pius pápa nagy hangsúlyt helyezett a hívek
apostoli munkába való bevonására. Az általa
1922 karácsonyán meghirdetett Actio Catholica
lényege az volt, hogy minden hívő ember apostol,
így kötelessége tenni a vallásáért. A mozgalomba
az egyéni híveken túl több vallásos közösség is
bekapcsolódott. Emellett az egyház nagy hang-
súlyt fektetett a gyermekek vallásos nevelésére,
amelyen keresztül a családokat akarta megszó-
lítani. Úgy vélték, hogya családok "a nemzeti lét
tartóoszlopaí", ezért a "családok megmentése
a nemzet megmentését jelenti." (MIHALOVICS
1942,42-43) Ez jelenik meg az 1919-ben ki-
adott A család könyve című műben is, amely

az ország talpraállását a családoktóI, azon belül
főként a gyermekek születésétől teszi függővé:
"A világháború minden csapását ki fogjuk he-
verni, ha a magyar anyák nem hagyják üresen
a bölcsőket. Csatát, háborút lehet veszíteni, de
nemzetet nem lehet kiírtani, hacsak az a nemzet
önmagát önként nem írt ja ki, ha az üres helyét
átengedi egy másik, élelmesebb, szaporább
fajnak. Se a muszka, se az olasz, nem pusztított
el annyit, se a Kárpátok bércén, se Doberdó
átkozott sziklái közt, mint a mennyit elvesztett
az ország, mikor a bűnös magyar anyák meddők
maradtak s szívük vérével nem akarták táp-
lálni édes gyümölcsüket, drága gyermeküket
vagy talán erőszakkal útjába állottak az Isten
áldásának." (n.n. 1919,34) A példa jól mutatja,
hogya közösségi minták felbomlása és a társa-
dalmi szerepek megváltozás a következtében
létrejött új tendenciák miként kerültek szembe
az egyház értékrendjével, és miként jelent meg
az egyház érvelésében a századforduló létharc
gondolata. Hasonló kérdésekkel foglalkoztak
a más felekezetek által készített kiadványok is.'
Az imakönyvek esetében is megfigyelhetőek ka-
tolikus és protestáns részről hasonlóságok a nők
nevelését illetően. Avallási irodalmak a modem
polgári női élethelyzetekhez, szükséghelyzetek-
hez alkalmazkodtak (vö. FRAUHAMMER2014,
287). Hasonló, ostorozó hangvételű - polgári
életvilágban gyökerező - írások más felekezetek
kiadványaiban is találhatóak. Ennek oka, hogy
a hasonló társadalmi problémákra az egyes
közösségek hasonló válaszokat adtak.

Kortársként hasonló jelenségről írt Csaba
Margit- is, aki szerint a korábbi, közösségköz-
pontú szemléleten felül kerekedett az egyén
érdekének előtérbe helyezése, amelyet a társa-
dalom is sugalmazott. A műben olyan kérdések
fogalmazódnak meg, mint az abortusz, a testtel

1 A nőnevelésről a teljesség igénye nélkül lásd: FÁBRI
1999; FEHÉR 2005; BRANDT 2004; LYONS 2000.

2 Csaba (1918-ig Chalupka) Margit (1898-1965) orvos,
író, hitoktató volt. 1929-ben megalapította a Pro
Christo Katolikus Leányszövetséget, amelynek célja
a főiskolás vagy főiskolátvégzett lányok közt a Szentírás
szellemében végzett apostolkodás volt. Orvosi tanul-
mányai mellett ezért több könyvet is írt lányok, anyák
számára, amelyben a különféle női élethelyzetekre
adottválaszokat, a Szentírást alapul véve (vö. VICZIÁN
1993,323).
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és a gondolatokkal való szabad rendelkezés,
illetve a család létének anyagiakhoz történő
kötése. Ezekre igyekszik az egyház tanításai-
nak megfelelően válaszolni. Itt is egyértelműen
kitűnik, hogya vélt világi és a képviselt egyházi
szemlélet ellentétes egymással (vö. CSABA1934).

A II vatikáni zsinat előtt a katolikus egyház
nagyrészt negatív módon foglalt állást a .modern
világgal szemben". Ugyanakkor arra is rájöttek,
hogya 19-20. század új fórumai, mint például
a sajtó, illetve később a televízió nagyon fontos
szerepet töltöttek be a hírközlésben és a véle-
ményformálásban, ezért nem lehetett tőlük teljes
mértékben elzárkózni, figyelmen kívül hagyni.
1879-ben XIII.Leó pápa kifejtette a katolikus világ
írói előtt a sajtóra vonatkozó nézeteit. Úgy vélte,
hogy az "egyház ellenfeleinek" lapjai fokozatosan
és észrevétlenül elidegenítik a híveket a vallástól.
Ennek megállítására azt javasolta, hogy a katolikus
írók fordítsák az egyház javára azt, amit az ellen-
felei a társadalom és az egyház megrontására
használnak. Figyelmeztetését követően a 19.
század folyamán az egyes országokban (például
Hollandia, Belgium, Németország) kiterjedtkato-
likus sajtó hálózatok kezdték meg működésüket
(vö. KLESTENITZ 2013, 32). Magyarországon
azonban a pápa szavai kevés visszhangra talál-
tak. Ennek fő oka a klerikusok sajtó iránti álta-
lános idegenkedése volt. Ez a helyzet 1890-ben,
az egyházpolitikai küzdelem során változott
meg (vö. KLESTENITZ 2013, 35). Ennek során
a sajtópártoló kezdeményezések eredményeként
a katolikus sajtó fejődésnek indult, amely minőségi
és mennyiségi javulást egyaránt jelentett. A papi
folyóiratok és a vidéki népújságok mellett képes
újságok, gyermek- és ifjúsági lapok, női folyóira-
tok, hitbuzgalmi lapok jelentek meg. A különböző
katolikus egyesületek saját közlönyöketadtak ki,
a nemzetiségek nyelvén is (KLESTENITZ2013, 44).
Ezekben az újságokban a felnőtteket és a gyerme-
keket egyaránt meg tudták szólítani. J ó példa erre
A Szív újság, amely nemcsak a nagyobb városokba,
hanem a kis településekre is eljutott, és amelynek
nagy szerepe volt az 1920-tól működő Szívgárda
mozgalom létrejöttében is.

Annak ellenére, hogya 19. századot erősen
szekularizálódó társadalom jellemezte, Barna
Gábor szerint a ,,19. század második felében is

létrejöttek azonban kifejezetten vallásos egye-
sületek és társulatok, sőt éppen a 19. század vége
és a századforduló a fénykora Magyarországon
a városok és falvak vallási alapon szerveződött
egyesületi életének (imatársulatok, dalárdák,
temetkezési egyletek) (BARNA1996, 8).

A Szívgárda a Jézus Szíve Szövetség 1920-ban
létrejött, 6 és 14 év közötti gyermekekből álló
tagozata volt. Az első Szívgárda csapat 1920. már-
cius 25-én alakult meg Szegeden, .Szeráf-csapat"
néven. 3 A mozgalom vezetői a gyermekek neve-
lésében az elméleti ismeretek helyett elsősorban
a gyakorlati vallásosságra fektették a hangsúlyt
(FARKAS1943,3,8-9). Vagyis a Szívgárda célja
olyan gyakorlati erények kialakítása volt, mint
a szülők iránti tisztelet és szeretet, felebaráti
szeretet, engedelmesség, kötelességteljesítés,
munkaszeretet és a hazaszeretetre való neve-
lés. Létrehozták a gyermekmozgalom katonás
szervezetét, elnevezéseit, amely a felsoroltakon
túl az ezekhez szükséges fegyelem elsajátítására
is megtanította őket (FRAUHAMMER2014,141).
Az elnevezésekhez hozzájárulhatott az első vi-
lágháború közelsége, az abban való személyes
érintettség, illetve az, hogya Nagy Háború és annak
kifejezései a közgondolkodást is áthatották.

A Szívgárda csapatok hetente vagy kéthetente
tartottak gyűlést, amelyen minden szívgárdis-
ta köteles volt megjelenni. A gyűlés ek menete
a következő volt: ima vagy ének, rövid oktatás,
beszámolók (BLASKÓ1946, 18). Az imákat és éne-
keket többnyire a gyerekek élethelyzetéhez,
a Szívgárda működéséhez igazították. Voltpéldául
ima a csapatvédőszentjéhez, fölajánló ima a szí-
vgárdista részére, illetve a családfelajánlásra is
írtak imát a felajánló gyermek számára. Emellett
sok esetben ugyanazt imádkozták és énekeklték,
mint a Jézus Szívét tisztelő felnőttek: például
Jézus Szíve litániát, felajánló imádságot Jézus
Szívéhez, stb. (BLASKÓ1946,20-41).

A foglalkozások az egyik legfontosabb pontja
a hetiparancs volt. Ez minden esetben egy-egy
gyakorlati utasítás volt, például, hogy segítsen
otthon, tanuljon, legyen kedves, türelmes a tár-
saival, stb. A hetiparancsokat az egyházi évhez,
a Haza, a lakóhely és az iskola legfontosabb

3 Szeged voltaz első város, aki Bús Jakab kezdeményezésére
1921. március 6-án felajánlotta magát Jézus Szívének.
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eseményeihez igazították. Annak érdekében, hogy
ez a parancs a gyerekek számára eredményes en
átadható legyen, történetek, mesék, játékok,
énekek, illetve más szórakoztató foglalkozások,
például rejtvények vagy bábszínház segítségével
tanították meg a gárdistáknak. Az oktatás fontos
részét képezte az önismeret és a .rnegjavulásra"
való törekvés, amelyet szintén játékos formában
sajátítottak el, a gárdavezető fantáziájától füg-
gően (FARKAS1943, 6-7).

A gyűléseken kívül is tartottak foglalkozáso-
kat, amelynek nagy része a mindennapi életben
fontos feladatok elsajátításában segített a gyere-
keknek: a lányoknak főző- és varrótanfolyamot,
a fiúknak kézimunka- és sportfoglalkozásokat
szerveztek (FARKAS1943, 7-8).

A Szívgárda emellett nagy hangsúlyt fektetett
a jótékonyságra is. A Sziv újság főszerkesztője,
Bíró Ferenc atya is azt hangsúlyozta az 1920-as
és 1930-as években, hogya krisztusi szeretet
hírdetése önmagában nem elég. Szerinte a val-
lásnak nem szabad csak a lélekre szorítkoznia,
hanem a testet is fel kell karolnia. Azt látta
ugyanis, hogy külföldön a nincstelen munká-
sok nagy számban tagadták meg a vallásukat,
esetleg csatlakoztak baloldali mozgalmakhoz
(PETRUCH 1943, 26-27). A kis gárdisták tehát
nemcsak a plébánia vagy az iskola falain belül
tevékenykedtek, hanem előadásokat is vállatak
például a Vöröskeresztnél és a kórházakban, részt
vettek A Sziv újság terjesztésében. Az utóbbinak
egyik módja az volt, hogya gyermek olvasta A Sziv
újság gyermekrovatát. Mivel a "Gyermekrovat
maga a Szívnek hasábjait képzi, annál könnyebb
ezt a gyermeknek a családba juttatnia, mert
ugyanazon lapban viszi a szülőknek is, meg
önmagának is a heti olvasmányt. Sőt épp azért
nem ad ki a gárda külön gyermek-ujságot, hogy
a gárdista kénytelen legyen a maga olvasmányá-
val együtt a szülőkét is megvenni és hazavinní."
(n.n. 1929, 12-13)

A plébános irányításával a gyerekek emellett
részt vettek a jótékonyságban, jótékonysági
műsor vagy gyűjtések formájában. Úgy vélték,
hogy ha a gyermekek a környezetükben példát
mutatnak és apostolkodnak, a körülöttük lévő
emberek (családjuk, barátaik, osztály társaik,
stb.) is követni fogják a példájukat.

A gyermeknek tisztelnie kellett szüleit
és segítenie otthon. A két világháború között
is évente megünnepelték az anyák és apák nap-
ját. Ezt a katolikus iskolákban összekötötték
Jézus szüleinek, Szűz Máriának, illetve Szent
Józsefnek a tiszteletével.

A szívgárdista gyermekek fontos apostoli
feladatai közé tartozott, hogy meggyőzzék
szüleiket a vallásos élet fontosságáról, illetve
rávegyék őket, hogy ajánják fel magukat és csa-
ládjukat Jézus Szívének, és ezáltal elnyerjék
azt a 12 ígéretet, amelyet az Üdvözítő a Szívét
tisztelőinek tett. Csávossy Elemér szerint
a 20. században lévő egykézés, a válások és más
"testi és erkölcsi nyomor" a család szentségé-
nek megbomlásával jött létre, amelynek egyik
eredményes "ellenszere" a családfelajánlás
(CsÁVOSSY1942, 211). Laczika Ferenc jezsuita
atya a családot a társadalommal állította pár-
huzamba: "Az emberi társadalom a családokból
tevődik össze. A társadalmi élet hű tükörképe
a családi életnek. Ha a családban uralkodik
Jézus Krisztus és az ő szentséges Szíve, ural-
kodik majd a társadalomban is. Az ő uralma
pedig áldást és boldogulást jelent. Éppen azért
magas színvonalú és áldásos szociális munkát
végez és az égető társadalmi kérdéseknek
egyedül helyes megoldását mozdítja elő az,
ki a családfelajánlás által Jézus Szívét viszi
be a keresztény családokba." (LACZIKA1925,
4). A felajánlásban az ígéretek elnyerésén túl
fontos szerepet játszhattak a család, illetve
a családtagok egyéni motivációi is. A fel-
ajánló ima szerint a felajánlás napján, illetve
évfordulóján a család teljes búcsút nyert, ha
áldozott a pápa szándékára egy Miatyánkot,
Üdvözlégyet és egy Dicsőséget.

A családfelajánlási imát X. Pius pápa 1908.
május 19-én hagyta jóvá (SZABÓ 1930, 127).
A felajánlás és a tisztelt eredete azonban a 17.
századra tehető. Alacoque Szent Margitnak 1673
és 1675 között látomásban nyilvánította ki Jézus
Szíve az új ájtatosság módját. Az első családfel-
ajánlások ennek megfelelően Franciaországban
történtek meg 1882-től, majd fokozatosan terjedt
el a világban. Magyarországon 1920-tól ajánlották
fel magukat a családok Jézus Szívének és került
a nevükaz.aranykönyvbe" (LACZIKA1925,41-55).
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Csávossy Elemér atya a családfelajánlást
az esküvővel állította párhuzamba. A felaján-
lás menetét a következőképpen foglalta össze:
"A családfelajánlás szoros kapcsolatban van
a Jézus Szíve kép tiszteletével. A család Jézus
Szíve képet szerez magának, megáldatja és a la-
kás egyik szembetűnő helyén, ahol a családta-
gok legtöbbször összegyűlnek, felállítja. Kép
helyett természetesen szobrot is állíthatunk
fel. Azután a család feje a kép előtt elmondja
az egész család nevében, a távollevő selhalt
tagokat is belefoglalva, a felajánló imádságot.
Nem szükséges, hogy pap végezze a felaján-
lást, de természetesen ez is nagyon megfelelő.
Bizonyos tekintetben azonban jobb, hogy még
a pap jelenlétében is inkább a családapa mondja
el a felajánló imádságot. Ez esetben a pap csak
megszenteli a képet és megáldja a családot.
Minthogy hivatalos képviselője az egyháznak,
hivatalos tanú a felajánlás tényénél úgy, mint
a házasságkötésnél is." (CsÁVOSSY1942, 210-211).
A családokat az Oltáriszentség előtt is közösen fel
lehetettajánlani Jézus Szívének, lelkigyakorlatok,
családi napok és más ájtatosságok alkalmával
(CsÁVOSSY1942, 211). Jézust a "családok királyá-
nak" is tartották, ezért a felajánlást "Jézus Szíve

trónraernelésének" is nevezték (CsÁVOSSY1942,
211). A család a felajánlást követően arra töre-
kedett, hogy Jézus Szívének tetsző módon éljen,
vagyis az Egyház parancsait betartsák (például
vasárnapi miselátogatás, gyakori szentáldozás,
bőjti parancs betartása, illetve a káromkodás,
erkölcstelenség és rágalmazás mellőzése), tel-
jesítsék a családon belül egymással szembeni
kötelezettségeiket (például hűség, szeretet,
gyermekek vallásos nevelése, több gyermek
vállalása). Ahhoz, hogya felajánlás "maradandó
hatású legyen", ajánlatos volt a közös gyónás,
áldozás, kilenced végzése, illetve a felajánlás
időközönkénti megújítása.

Tanulmányomban azt mutattam be, hogy
a 19-20. században miként változott meg az egy-
ház egyéneket, illetve közösségeket összetartó,
pasztoráló módszere a társadalmi változásokra
és új igényekre reagálva. Célom főként annak
elemzése volt, hogy az egyház egy válsághely-
zetre milyen megoldásokat talált, és ezt miként
valósította meg a hagyományos értékek és a mo-
dern fórumok felhasználását ötvözve. Az egyház
törekvése a gyermekeken, illetve a családokan
keresztül az egyénről a közösségre, a világi ról
a vallásira helyezni a hangsúlyt.
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,,1shall console them in ali their suffering"
The [esuíts' search for the answers to the changes

in society in the Interwar Period

Anikó Nagyillés

Starting from the 19th century, due to the effect
of the Enlightenment, the emergence of the
bourgeois and the formation ofnation-states the
relationship between the Church and its followers
has changed drastically, being faithful became
more differentiated. The First World War, on
the other hand, brought about a radical change.
Wornen's increasing levels of employment, the
transformation ofvalues and the broken, incom-
plete families have presented new challenges for
the state and the Church as well. The detailed
presentation ofthese would take us outside the
bounds of the present pap er, therefore I shall only

discuss the answers given by the [esuíts, The
Jesuit Order is intertwined with the Veneration
of the Sacred Heart - having its roots in the 19th

century - which, by the 19-20 century, became
a wide-spread, official veneration legitimized by
the Pope. In my study I showcase the children's
section of the Sacred HeartAlliance: I presentthe
operation of the Szeged-based "Heart Guards"
from the perspective of raising and pastoral
care of children. My sources consist of archival
documents and press sources but I also make
use of the publications of the spiritual movement
as a point of reference.
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1. kép: Jézus a gyermekekkel
(könyvborító: Név Nélkül:

A kis jézuska. Budapest, Korda
R.T.nyomdája, 1932)

Sxlvg. tuloJd,

2. kép: Jézus Szíve Szövetség
havi szándéka

(Jézus Szíve Szövetség kiadvá-
nya, 1936. május)

SZENTÉLY A CSALÁD. HA ENGEDELMESEN SZE-
GŐDNBK TAGJAI AZ. ALKOT6 ISTEN SZOLGÁ.

LATÁBA.

3. kép: könyvillusztrá-
ció: .szentély a család ..."

(Csaba 1934, 111.)

Igéretek,
melyeket az Úr Jézus az Ö Szive tisztel6inek tett.

1 Megvigasztalom 6ket szenvedéseikben. •
2. Megadom nekik mindazon kegyelmekel,

melyekre szükségük van.
3. Családukban békességet szerzek.
<1 Biztos menedékük leszek életükben, de

főleg haláluk óráján.
5. Minden dol~ukat, vállalalukat megáldom.
6. A bűnösök SzIvemben az irgalom forrására,

tengerére találnak
7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre

emelkednek.
9 Azoknak, kik a lelkek mei!mentésén del-

goznak, olyan eröt adok, hogy még a logmeg-
rögzöttebb bűnösöket is megtér/tik.

10. Mel!áldom a házakat, melyekben Szivem
képét fellügge.zlik és tisztelik.

11 Szivem túláradó irgalmából megigérem ne-
ked, hogy Sztvemnek mindenható szeretete mind-
azoknak, akik kilenc egymásutáni hónapon át
minden hó első péntekén megáldoznak, megadia
a végső töredelem ke9yelmét: azok nem fogn.k
az én kegyelmemen ktvül, sem a nekik szükséges
Izentségek nélkül meghalni. s az én isteni Szivem
biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban

12. Salvembe Irom és onaaa soha ki nem törlöm
azok neveit, akik ezen ájtatosságot terjesztik,

Jézus Szive bizom Benned I

FölvételI emlék.

.. Regdoh ..Miholy .....__..
fölvétetett a SZíVgárd.;2.;z:~9.ed:-:rbkú",i
.56.,:s.t:'bi_~_!.y.!l7.-T.csapataba

.s6~~.19jlJ;· ...g.~~.hó J>!~n.
:{~I -..... _ _ _ ..~ .

. ,190'9""' . ...('
",'~#I •.•• a.t.r

Egyházi jóváhagyással.

4. kép: Szívgárda Fölvételi emlék
(a szerző tulajdona)

5 kép: Jézus Szívének igéretei (szentkép)
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