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az Országos OllárcgycsülcI havonként megjelenő hivatalos közlönye.

TARTALOM: Tiejcnthaler Jó z s e f: Május Királynője. — F.uchariszlikus világkoneresz- 
szus Bécsben. — Dr. Hu bura L ász ló : Pünkösd öröme. — Virág Ferenc: Eucha
risztikus magaslatokon. — *A kis fehér menyasszony.® — Baylon szent Paszkál. 
(Porrentruy-Reviczky.) Tömör B. Á rkád : Alleluja ! — Lnkáesy István : Legenda.— 
Gyakori szenláldozis. Rovatvezető: Reviczky A ladár főmunkatárs. Eucharisztikus 
szövetségek. — V.:  Az új manna. — Keppler. rottenburgi püspök a gyakori 
szcntátdozásről. — A 111. Katholikus Diákkongresszus. — Oycrmekvllág. Rovat
vezető : Dr. Syllaba Em il. Adjuk Jézus virágait a májusi Királynőnek 1 — Tiefen- 
thaler Jó z s e f: Az eucharisztikus Gyermekszövetség terjedése. — Gyermekek a 
pápánál. — T. J . : Az eucharisztikus Gyermekszövetség első gyűlése Budapesten. — 
Az igazgató bácsi: Imádságos könyvek. — Röptében a nagyvilág körül. — Egye
sületi élet. — Tclefon-pósta. — Kimutatások.

Május Királynője

K AJÁRA megmozdul Mária országa. Felhatigzanak Ja gyönyörű Mária- 
énekek, Mária oltárait és szobrait gazdag virágdísz s illat övezi. A bol- 

dogságos szűz Mária, a májusi Királynő tisztelete vallásos lelkünk viruló 
avasza, melynek örömteljes mámorában a mi lelkünk felett is ott ragyog 

szent János apostol mennyei látomása: *É s nagy jel tűni f e l  az égen : 
egy asszony, a napba öltözve és a hold lába i a latt és fején  a tizenkét- 
zígú koronán.

Vájjon mi fakasztja ki vallásos lelkületűnk ezen üde tavaszát, mi az 
alapja és oka a Mária-tiszteletnek ?

Első sorban szűz Mária nagy m éltósága és hatalm a, fiz a két tulaj
donság ikertestvér. A földi uralkodóknak nagy a méltósága, mert sokan, 
millió és millió hódol előttük és siet parancsaikat teljesíteni. A szentek 
már magasabban állnak, mivel [tiszteletük messze túlterjed egy ország 
határain és csodák dicsőítik nevüket.

Aáég magasztosabb az angyalok nagysága, mert Isten trónjánál áll
nak és szinről-szinre látják a hatalmas és fenséges Isten arculatát.

De, kedves olvasó, a szűz Mária több és nagyobb minden földi 
hatalmasságnál, szentnél és angyalnál, mert ö Isten anyja. Az emberek és 
angyalok, bármily szentek és nagyok, mégis csak szolgái az Istennek, 
míg a szűz Mária anyja az ég és föld teremtőjének és megváltójának, 
-egyedül ö mondhatja az Úr Jézusnak: fiam vagy te és én a te anyád.

9
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Dicső volt Salamon anyja, mert fia. a bölcs király maga mellé állí
totta tel trónját, mennyivel dicsőbb azonban a bőid. szűz Mária, kinek 
trónja Isten oldalánál díszük. Hatalmas volt Jozsue, mert parancsszavának 
még a nap és hold is engedelmeskedett, de mennyivel hatalmasabb vagy 
te Mária, kinek közbenjáró szavát Isten teljesíti.

Nagy tiszteletünk másik oka szűz Mária rendkívüli szentsége. Drága 
követ nem ólomba, hanem aranyba szokás foglalni. Szűz Mária nagy 
méltóságához sem illik közönséges életszentség. Neki minden szentnek és 
angyalnak szentségét kell felülmúlni. Azért mondja róla az énekek éneke: 
•Teljesen szép vagy és szeplő nincs tcbenncd». «A napba öltözött", inért 
uinalaszttal teljes®; »a hold a lábai alatt®, inéit soha nem ingadozott, soha 
nem tért cl Isten szent akaratától; «és a fején a ti/enkétágú korona», 
mert minden erények és lelki szépségek teljességében tündököl. Ó ez az 
igazi szépség, emberek, ezt csodáljátok, ezt tanuljátok! Kzt a szépséget 
kívánjátok és kérjétek telketek számára! Iliinek a szépségnek a láttára 
mondja villanovai szent Tamás: a Bármiféle kiválóság van valamelyik 
szenten, mind együtt ékeskedik Márián. Megvan <3 benne Jób türelme, 
Mózes szelídsége, Ábra hám hite, József tisztasága, Dávid király alázata, 
Salamon bölcsescge, Illés buzgósága. Ott tündököl lelkén a szüzek tiszta
sága, a vértanúk erőssége, a hitvallók áhítata, a szentatyák bölcsessége, a 
remeték világmegvetésc; egy szóval a Szentlélek összes adományai fel- 
találhatók ő benne.®

Végül pedig azért vesszük körül olyan hódolattal, tisztelettel és ked
veskedő virágdísszel a boldogságos Szűz oltárait és szobrait, inért végte
lenül nagy szerctctct táplál irántunk.

C jóságát a szent Szűz isteni fiától tanulta. Az Úr Jézus a tökéletes 
szeretet, az ő iskolájába járt a boldogságos szűz Mária. Hiszen ott állotta 
kereszt tövében és látta, mint hal meg értünk szerétéiből isteni fia. S amióta 
a haldokló Úr Jézus ajkáról elhangzottak az ó anyjához intézett utolsó 
szavai: «Jme a te fiad®, azóta a szűz Mária a szent Jánossal együtt min
denkit, ki szereti az ő isteni fiát, gyermekének tekint, szerctctébc fogad 
s anyai szivére ölel.

S szent Bernárd már ezeréves tapasztalat alapján mondhatta: ki hal
lotta valaha, hogy szűz Mária, a hozzá mcnckvót elhagyta volna.

Ugyancsak az a szent Bernárd mondja Mária nagy szerctetéröl:
«Mindenkinek mindene lett. Mindenki számára megnyitja résztvevő szivét. 
Általa a beteg egészséget, a szomorodott lélek vigaszt, a bűnös bocsána
tot és az igaz kegyelmet nyer.®

Azért vau hozzá a keresztény nép olyan nagy buzgalommal és imád- 
kozza oly igaz bensóséggel: Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja.

fis csak jöjjünk most májusban különösen. Kőszöntsük örömmel
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a ini mennyei királynénkat, dicsőítsük hatalmát, szépségét és szerctetét. 
Kérjük közbenjárását, utánozzuk erényeit, viszonozzuk szeretetét. Hozzunk 
csak sok virágot, a lelki tisztaságnak és ártatlanságnak liliomait, készítsünk 
díszes oltárt, fényes trónust az imából és jó cselekedetekből összeróva. Ali
juk körül tömegesen mennyei Királynőnk szobrait és képeit és énekeljük 
szivvel-lélekkel: a Mennyországnak Királynéja, irgalmasság szent Anyja, 
élet, édesség, reménység. Udvöz.légy szép szűz Mária.#

Tiefenthaler Jó z se f.

Eucharisztikus világkongresszus Bécsben.
1912. szeptember 12-tól— 15-ig.

/. M i az eucharisztikus világkongresszus?
Az eucharisztikus világkongresszus, vagy nemzetközi eucharisztikus 

kongresszus a kathoiikus világ minden rangú és állású vezérférfiainak 
összejövetele azon célból, hogy az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus Krisz
tus iránti hit és a Krisztussal való legbensőbb életszövetség növeltesség 
és fejlesztessék. «Eucharisztikus® kongresszusnak nevezzük, mert az egész 
összejövetelnek központját és célját az eucharisztia, vagyis a legméltóságo- 
sabb Oltáriszcntség képezi, miáltal hitünk az isteni Megváltónak valóságos 
jelenléte iránt az Oltáriszentségben növekedik, az egész, világ előtt nyilvá
nossá lesz és a szcntáldozás vételével a katli. élet és a kath. munka min
den állásban, korban és nemnél erősödik és növekedik.

2. Szükséges-e az eucharisztikus világkongresszus ?
Gyenge hitű korunkban feltétlenül szükségessé vált ilyen összejöve

tel, hogy a gyengék hitét erősítse, az ingadozókba a hitmegvallás bátor
ságát és az emberi tekintet megvetését öntse és hogy a nagy nyilvánosság 
előtt megmutassa, mily óriási kincs rejlik az eucharisztiában minden élet 
hivatás számára.

3. Volt m ár több ilyen kongresszus?
Már 22 eucharisztikus kongresszust tartottak.
Az elsőt a iranciaországi Lilié városában, a nyolcadikat Jeruzsálem

ben, a tizenhatodikat Rómában, a tizenkilencediket Londonban, a husza
dikat Kölnben, a huszonegyediket az amerikai Montreabban, a huszon
kettediket pedig — 1911-ben —  Madridban.

A madridi kongresszuson részt vett a király, az egész udvar, a minisz
terek és a katonaság; mindannyian megadták az eucharisztikus Üdvözítő
nek kijáró hódolatukat, sőt a király megtiszteltetését találta abban, hogy 
a szentatya bíboros követét palotájában vendégül láthatta.

4. H ol lesz 1912-ben az eucharisztikus világkong/esszus ?
9
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Az 1012-ik évre az eucharisztikus világkongresszus színhelyéül Becs 
városa lett kiszemelve. I'.lső eset, hogy az osztrák és magyar monarchia 
határain belül cucli, világkongresszus folyik. Ép azért a monarchia min-

Szcnt István-ilúm. A bcc-i cuch. világkonpn^szu;. színhelye.

den katholikusának legyen gondja rá, hogy a kongresszus minél ünne
pélyesebb legyen; mindenki gazdag vág)' szegény — működjék közre, 
hogy a legnagyobb dísz és a résztvevők nagy száma kisérje a XXIII. 
eucli. világkongresszus megtartását. — őfelsége legkegyesebben elvállalta 
a kongresszus védnökségét.

5. M ikor tőrijü k az eucharisztikus világkongresszust?
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Szeptember 12-t«31 15-ig terjedő napok vannak a kongresszus-tartásra 
megállapítva. Olyan időpont, mely a távoli és közeli résztvevők számára 
egyaránt látszik a legalkalmasabbnak és minden népréteg tömeges részt- 
vevését engedi reményleni.

Szeptember 12-ike évfordulója annak a világtörténeti eseménynek, 
hogy Sobieski lengyel király lü83-bena szentáldozás vétele után seregével 
Bécs alá vonult s a várost s vele egész nyugatot a tőrök veszedelemtől 
megszabadította.

A kongresszus-rendezőség kiáltványából.

Pünkösd öröme

ÍiílüNKÖSDNnK ünnepe az örömnek ünnepe, mert a Krisztusi mag első 
_» kihajtásának, a Szentlélek első diadalának ünnepe az egyházban. 
Győzelmi ünnep, melyet tüzes lángnyelvek illuminálnak s háromezer ember 

megtérése szentel meg. Buzgó ima az apostolok részéről és dicshimnuszok 
az új hivek részéről: ez a pünkösdnek zenéje. A szeretet tüzében égő 
szivek, az Isten által oly pazarul szétszórt kegyelmek feletti örömtől ki
pirult arcok: ezek a pünkösdi képnek alapszínei, meleg tónusai. Csupa 
derű, aranyos sugár! Csupa élet és duzzadó erő! ügy új világ kialaku
lásának kezdete egy új, tartalmasabb, gazdagabb életnek első megnyilat
kozása! Azért örvend az egyház, mert ez az ünnep felavatásának dicső 
ünnepe. A Szentlélek avatta fel tűzzel, lánggal, •szeretettel. Az ő isteni 
ereje futott át az addig tespedt emberiség lomha testén; mint valami 
hatalmas villamos áram futott végig rajta, életre keltve, mi addig élettelen, 
holt volt; bátorságot öntve a csüggedés helyébe, bizalmat élesztve ama 
szivekben, melyek addig a kislelküség sírénckeit énekelték. A Szentlélek 
elvette a félelmet, megszüntette az ingadozást és habozást. A krisztusi 
Credo-t adta a megoldott nyelvekre és e Credo-ért halni is kész elszánt
ságot a szivekbe. Hősöket nevelt a gyávákból, apostolokat a Krisztus 
tagadókból. Homlokon csókolta az egyszerű halászokat s az evangélium 
tanítómestereivé avatta fel őket. Valóságban megújította a földnek színét!

Ezért örvend az egyház, ezért ölt piros ruhát magára, mert mindig 
örvend, valahányszor újjáéledést szemlél, haladást, emelkedést tapasztal. 
Semmit sem fájlal annyira, mint a tcspedést, mint a halált. Nem pos- 
ványt, nem mocsárt akar látni, hanem szinpoinpás virányt, ahol az erény 
tiszta atmoszférája leng. A Szentlélek pedig ilyen virányokat teremt min
denütt, ahol leng. Ó a rendnek, a bensőséges, tartalmas életnek forrása. 
O nélküle csak tespedésnek és halálnak van helye! C sak őbenne s  ő  á l
ta la  van élet, erő, lendület, öröm  és boldogság!
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Az apostolok története bizonyíték erre. Nézzétek Pétert, azt a heve
sen szerető, de egy szolgáló szavára megfélem ledett Pétert Zárt ajtók 
mögött tanácskoznak vele a félénk apostolok. De íme, leszáll a Szentlélek 
és Péter kinyitja a nagyterem ajtaját, kilép rejtekhelyéről, elmegy Jeru
zsálem piacára és ott bátran hirdeti Krisztus feltámadását s nem fél a 
zsidókat Krisztus gyilkossággal vádolni. Különben pedig sír, egyre siratja 
bűnét, hogy megtagadta isteni Mesterét. Mindkettőt, a bátorságot is, a 
bíínbánatot is a Szentlélek öntötte a szivébe, mert a tűz, melyet a lélek
ben gyújt, tisztít is, hevít is egyaránt.

S amint tesz az apostol fejedelem, úgy tesznek mind a többi apos
tolok is, kikről írva vagyon, hogy a Örvendezve mennének el a  gyülekezel 
elöl, mlvelhogv m éltókká lettek Jézu s nevéért gyalázatot szenvedni.» (Ap. 
csel. 5, 41.)

S az ő dicső példájukat követik az első századok hívei is. Sötét és 
mégis az isteni kegyelem fényében ragyogó képek tárulnak lelki szemeim 
elé. A katakombákban, e sötét, földalatti üregekben vannak együtt s 
erősítik, telítik lelkünket a szentlélek hősi szellemével. De ime, vad lárma 
hallatszik! A császár pribékei halálra keresik az ártatlan keresztényeket. 
Nyugodtan fogadják őket s míg amazok halált kiáltanak, ők lelkesen 
éneklik himnuszaikat tovább. Bátran mutatnak szivükre, mikor amazok 
szúrni akarnak; készségesen nyújtják oda fejüket, mikor vágni akarnak, 
ellenkezés nélkül kezeiket, mikor bilincsekbe verik őket és szó nélkül 
követik, mikor halálra hurcolják őket az Amfitheátrum véres porondjára. 
De nézzétek csak: Lybia rettegett királya, a sörényes oroszlán szelíden 
simul az ifjú Pongrác lábaihoz s a párduc csendesen húzza meg magát 
az agg Ignác püspök árnyékában. A csoda hat. Remeg a caesar. remeg 
az óriási pogányság s az ámulat csendes moraja fut végig soraikon. Csak 
a keresztények dicséneke hangzik egyre erősebben. Tisztán cseng mint 
angyalok harmóniája.

Kérdem: ki kölcsönözte ezeknek ezt a halált megvető bátorságot, 
ezt az emberfeletti elszántságot? Csak egy felelet van erre: a Szentlélek! 
Megérintette a szivüket, megihlette a lelkűket, azért énekelnek a halál 
torkában állva bár. Az erősségnek lelke ő, tőle származik ez a gyengesé
get nem ismerő bátorság!

Ha a mi napjainkban csak ritkán gyönyörködhetünk egy-egy bátor- 
ságos hitvallásban, ha ellenkezőleg csaknem napirenden vannak szomorító 
hittagadások, ne okozzuk a Szentleiket, mintha megfeledkezett volna ró
lunk, mintha kifogyott volna ereje, ó  nem! A Szentlélek nem erőszakos. 
Irgalmasan kínálja, de nem erőszakolja reánk kegyelmeit. Nyissuk meg 
készséggel szivünket az ő malasztajándékaiuak. Kiáltsunk hozzá hitért és 
szeretetért, hogy életünk, természetfeletti életünk legyen, mert e kettő
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b ői: hitből és szeretetből sarjad a kegyelmi élet Akkor mi is örömmel 
fogjuk tapasztalni magunkon, mily igaz, hogy a Szentlélek á lta l és őbenne 
van igaz élet, erő, lendület, öröm és boldogság!

Dr. B abu ra lA szló.

Eucharisztikus magaslatokon.
Irta és mondotta a pécsi oltáregylet közgyűlésén Virág Ferenc Iclktigazgató, egyl. igazgató.

H jó  is t e n  kegyelméből 12-szer állok itt Önök előtt, mélyen tisztelt 
Hölgyeim, o. e. tagok, hogy a közgyűlés nyitányául elmondjam 
mindazt, ami egy-egy esztendőben felhalmozódik az én lelkemben ama 

szent gondolatokból és érzésekből, mely gondolatok és érzések a legmél- 
tóságosabb Oltáriszentség szikraesője alatt kelnek életre. Oondolatok és 
érzések, melyek szentelt örömmel töltik cl szivünket. Ó hogyne örülne a 
kertész, ha látja, hogy a csemete, melyet évről-évre gondoz és ápol, véd 
és oltalmaz, évről-évre újra virágdíszt ölt fel és egészséges, üde gyümöl
csöt terem. Ki ne feledkeznék meg ez órában a küzködésekről és fáradal
makról, a gondokról és aggodalmakról, melyek az emberi munka hűséges 
kísérői; ki ne feledkeznék meg a hibákról és botlásokról, melyeknek fájó 
barázdáit elsimítja lelkűnkön az isteni irgalom és szeretet áldó keze. Szinte 
önkénytelenül törnek elő ajkaimon azsoltáros szavai: «Mit adjak vissza az 
Úrnak mindazokért, amiket nekem adott?# Tudom, hogy a zsoltáros e 
szavai az Önök szivében is sokszoros visszhangra találnak. És méltán, hisz 
mindnyájan érezzük, kell hogy érezzük Isten gyengéd szeretetének tnalasz- 
tos édességeit, mindnyájan tudjuk, mint vonzza lelkünket az isteni Üdvö
zítő az eucharisztikus magaslatokra, hol új perspektívák nyílnak a hivő 
lélek előtt, hol a világ szellemétől érintetlen mennyei örömök pírja ég 
arcunkon. Istenhez közel, a szentek szentjének előcsarnokában lassankint 
átalakul a lélek a vad, a féktelen, a durva érzéki gyönyörök után lihegő 
lélek szelíddé lesz és hordozza Krisztus édes i^Sj^Lés könnyű terhét; 
szelíd és tűrő, mint az előtte levő isteni mintakép. SzEjH^ges és finom 
lélek; de finomsága nem halványan erezett márványkéz, mellhez sokszor 
piszkos ajak tapad; nem leheletszerű csipkedísz, mely alatt sokszor durva szen
vedélyek tanyáznak; nem kicsiszolt, sima kígyó beszéd; szépsége és finom
sága más.

Vannak érzékeny, finom lelkek, amely lelkek a természet titkaiba 
hatolnak, titkos erőket látnak, ideges remegéssel reszketnek, ha sejtésük 
tárgyához közel jutnak. Álgyesti Tüköri Jenőrté élő vízforrásokat érez a 
talajban, melyen áll. Hallja-e a sejtett források nem hallható moraját, vagy
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érzi-e ez élővizek villanyos, delejes áramát finom idegszálain, midőn varázs- 
vesszejével a földhöz közelít?

Amily finomak az ily különleges egyének érzékei és idegzete, oly 
finomak sokszor az Istenhez vonzódó lelkek érzései a természetfeletti erők 
megérzéséhez.

Egy pazzi sz. Magdolna, sz. Klára, Terézia grófnő, sz. Teréz, limai 
sz. Róza, sz. Mechtildisz, sz. Paula, sz. Julianna és Alacoque Margit, hol 
vannak ezek a finom lelkek a többi lélek nívója felett. Valami csodás 
tűzben reszket lelkűk a legszentebb hiúitok előtt, leírhatatlan érzések bol
dogító izgalmaiban csapkodnak c szeráfi lelkek szárnyai, mintha megsza
badultak volna a testiség és anyag kellemetlen terhétől. Kérdezzük meg 
őket, minek híjjával vannak még, mire vágyódnak még itt e földön. Vagy 
ne zavarjuk őket, hadd kutassák fel és mondják meg nekünk, hol, merre 
vannak a lelkiségnek, a tisztaságnak, a természetfeletti érzéseknek kútfor- 
rásai, azután hadd lépjünk rá, vagy ha rajta vagyunk az ösvényen, hadd 
haladjunk amaz eucharisztikus magaslatok felé. Ne féljünk semmitől s ne 
féljünk attól, hogy míg tekintetünk a tabernakulumok titkait kutatja, kezeink 
tétlenül hanyatlauak ölünkbe. Soha «A szent élet delelő pontja a tevé
kenység* (Jolly «A szentek élettana*, 131. oldal.). *Az tesz sokat, a k i 
nagyon szeret» mondja Kempis. Igen a szeretet magában véve és a sze
retet, mint a nagyon gazdag és egyúttal nagyon szegény léleknek indu
lata, amely magát átadni és tökéletesíteni akarja, a szeretet tevékeny és 
megérdemli azt, amit egy jámbor író mond róla: «Nem érezi terhét és a 
munka nem meríti ki, a lehetetlen sohasem szolgál neki mentségül, mert 
azt hiszi, hogy neki minden szabad és minden lehetséges*. De nem szabad 
elfelejteni, hogy *a  szeretetnek tu la jd on ság a : azzá  a la k ítja  á t a  lelket, 
am it az szeret.» De a szentek lelke szereti Istent, az Isten fiát azért, 
ahelyett, hogy elfordulna a működéstől, inkább oda vonzza őt akarata, 
melynél fogva követni akarja, hogy viseli a keresztet, mely vállaira nehe
zedik. A Filoteáknak ama lelk i Jin o/n sága, mellyel százszorta előbb —  és 
százszorta mélyebben érzik az elhagyott, megvetett, a gyalázott, a meg
tagadott, az elárult, az üldözött, a rongyra és jászolra juttatott Jézusnak 
szomorú helyzetét, engesztelni, imádni, dicsérni, magasztalni, megvallani, 
vigasztalni, közbenjárni, adakozni, áldozni, szóval szeretni, — szeretni kíván .

A Filoteáknak pedig amaz optimizmusa, mely azt súgja nekik, min* 
den szabad, nekik minden lehetséges, tényleg legyőz legyőzhetetlennek 
látszó akadályokat, hegyeket hord el, erdőket irt, templomokat épít —  
szépít és nem érezi terhét és a munka nem meríti ki, mert a szeretet 
tevékeny —  tevékeny marad mindhalálig.

S imc, ezzel megtaláltuk annak magyarázatát, miért nem merül ki 
az oltáregyleti tevékenység, miért emelkedik évről-évrc a buzgalom, az
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áldozatkészség, miért csatlakoznak egyre többen az egyesülethez, miért 
gazdagodik ez az egész világra kiterjedő nagy fa újabb és újabb hajtá- 
-sokkal és ágakkal.

Néhány esztendővel ezelőtt történt Bajorországban. Iparostanoneok 
munkakiállítása volt, melyen egy fiatal aranyműves remeke vonta magára 
a látogatók figyelmét Az aranymúvestanonc monstranciát, szentségtartót 
készített a kiállításra. Annyi gonddal és szeretettel készítette, hogy a gótikus 
monstrancia tornyocskáival és beillesztett figuráival, finom csipkézetével 
valósággal gyönyörködtette a szemlélőt. Mily örömmel gondolt a vallásos 
fiatalember arra a napra, melyen az isteni Üdvözítő a sz. ostya színében 
a  monstrancia ragyogó arany lunácskájában foglal helyet. De máskép tör
tént. Isten kivette szorgalmas kezeiből eszközeit és őrök nyugalomra szólftá 
az ifjút. S most ott állt a gyönyörű mostrancia szülei, egy becsületes 
levélhordó házában. Bedig mennyi sok és súlyos áldozatukba került, mig 
fölnevelték és kiképeztették c reményteljes ifjat. Könnyező szemekkel néze
gették korán elhalt kedves gyermekük remekművét. Akadt rá ugyan vevő 
de ők oly csekélynek tartották a felajánlott összeget, hogy inkább örök 
emlékül valamely szegény templomnak szánták. Nem megható-e ezen földi 
javakkal nem igen megáldott emberek gondolkozása? Úgy akarták, hogy 
valahányszor az édes Jézus e monstranciában megjelen hívei között, mind
annyiszor emlékezzék meg irgalmas szeretettel az ő gyermekükről. E jó 
szülőknek fenkölt gondolatát veszem át, midőn én is azt kívánom, hogy 
az édes Jézus mindenkor szeretettel és irgalommal gondoljon minden 
finom és áldozatkész hűséges lélekre, valahányszor az általok felruházott 
és feldíszített oltárokra száll, hogy bűneinkén és üdvösségünkért engesz- 
elö áldozattá váljon.

«A kis fehér menyasszony.®
Egy szegény megtört lélek panaszolta cl nekem, hogy járt ő már 

néhányszor Jeruzsálemben, Rómában s Lourdesban, de rég elvesztett lelke 
nyugalmát még sem tudta visszanyerni. — S ekkor betévedt vágj' inkább 
.őrzőangyala bevitte őt az Örökimádás templomba s «a kis feh é r  meny
asszony» — mint ő mondotta — visszaadta háborgó lelkének a nyu
galmat.

Minden oszlop, minden fal, minden ablak és dísz a templomban 
úgy látszott lelkének, mintha visszfénye volna a palyolat-olláron trónoló 
Úr Jézusnak — a fehér Kisostyában..

«S mikor odatérdepeltem az áldoztató-rácshoz, megadta az édes 
Üdvözítő a legnagyobb földi boldogságot a lelki békét.»
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Baylon szent Paszkál.
(Májtis 17.)

jzhnt paszkAi az eucharisztikus egyesületek patronusa. XIII. l.ed pápa, 
amint Aquinoi szent Tamást a tanuló ifjúság, De páni szent Vincét 

a keresztény szeretet művei, Lelli szent Kamiit és Istenes szent Jánost a 
betegek és a beteg ápoló rendek patrónusává tette, úgy akart az összes 
oltáregyesülctcknck és szentségi társulatoknak is pártfogót adni.

A szentséges atya égi meg- 
világosításért imádkozott, de egy
úttal tanulmányozta azon szentek 
életét, kik az Oltáriszcntség iránt 
kiváló buzgalmat tanúsítottak. 
Senki sem tudta, melyiket vá
lasztja. Sok nevet emlegettek 
Rómában, de arra nem gondoltak, 
kit a Szentlélekúristen választott 
ki: Baylon szent Paszkálra.

S hogy a választás reá esett, 
az a következőkből magyarázható: 
Szent Paszkál már természeténél 
fogva nagyon fogékony volt a 
mennyei dolgok iránt. Midőn a 
■ kisebb testvérek» rendjébe lépett, 
elmélkedései közben az Oltári- 
szentségből oly fönségcs bölcses
séget merített, hogy ő, az isko
lákat nem végzett, egyszerű laikus 
fráter még az egyházi tudósok
nak is a legnehezebb hittani kér- 

Haylon szent Paszkál. désekben biztos fölvilágosítást
adott, hitbuzgalmi könyveket írt, 

az Oltáriszcntség megváltása miatt 3z eretnekektől sokat szenvedett és oly 
leírhatatlan lángoló szeretet hevült szivében az Oltáriszcntség iránt, mint 
talán egy szentnek szivében sem. Érthető tehát, hogy a Szentlélek Úristen 
választása reá esett. A szeretetnek ez a tüze még kihűlt holttestében 
sem aludt ki, mert ravatalán feküdve úrfölmutatáskor az Oltáriszentségre 
tekintett, hogy még egyszer és utoljára élvezzék boldog az isteni jelenlétét.

A pápa 18Q7-bcn őt ünnepélyesen az eucharisztikus egyesületek 
Patrónusának nyilvánította.

Porreniruy-Reviczky : Baylon széni Pasikat.
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A L L E L Ú J A!  ctá&Ka

Elhalt az átok. elnémult a gúnyszó, 
fl csőcselék már oszlik szerteszét.
Csak a halál jár gyászba’ még az ormon : 
Bz Ür lehajtá vérező fejét, 
mit megjósolt a próféták igéje, 
mit megpecsételt önnön szent szava: 
Be van fejezve véres áldozatja,
Oltárrá lett a gyászos Golgota . . .

és esiiggetegség szállt a kis csapatra: 
B mester néma mindenütt sötét, 
Reményük, álmuk véle van temetve 
S éber szemekkel őrzik sírkövét . . .  
Pedig derengett, már hasadt a hajnal, 
halvány sugár kelt messze keleten, 
hogy hirdetője légyen az örömnek: 
nem csalt a vágy, a titkos sejtelem !

Hz (ír kiszállt az elzárt sziklásából,
Hz angyalok közt «flllclúja» zeng, 
íöltámadt véle elhaló reményiek, 
Ujjongó zajba haljon ez a csend ! 
Uigyétek szét a bírt a nagyvilágnak, 
hogy Isten volt a megcsúfclt halott,
$ hiába telték százpccsétü sírba,
B sír öléből im' föltámadott! . .

Igen, föltámadt! nincs ok csüggedésre. 
Csak vétkeinkért hullhat könny csupán, 
Bz Isten-ember megváltotta lelkünk' 
Kcreszthalállal fönn a Golgotán; 
megszelitek a szenvedést, a könnyet, 
hogy tűrő szívvel szenvedjünk vele, 
hisz eljön egykor fájdalomra, búra 
Bz allelújás husvét ünnepe!

Comer B. Jhkid.

Legenda,
Egy németországi női kolostor régi feljegyzései közt bukkantunk rá 

egy kedves, megható történetié:
Ott, hol a Mosel kanyarog hüs erdők árnyában, szelíd hajtású domb 

tetején állott egy régi női kolostor, melyben jámbor apácanővérek szol
gáltak Istennek imádságban s szakadatlan'munkálkodásban. Legnemesebb 
famíliák küldték ide leánygyermekeiket, hogy a kedves nővérektől oktatást 
nyerjenek azon kor tudományaiban s az akkor dívó művészetekben. Ide 
hozták szülei Imeldát is, egy kedves, gyöngéd teremtést, hogy az apácák 
belevezessék mindabba, amire azon idők nemesi hölgyeinek szüksegök volt.

Imelda igen jámbor, szelíd leányka volt. Tömött haja mint boros
tyán koszorú övezte homlokát; szemei olyan kékek voltak, mint a patak 
partján nyíló nefelejts virág. De testi szépségénél nagyobb, ragyogóbb 
volt lelkének bája, melyet szinte fénylővé lett az a mélységes gyermeki 
hódolat s szeretet, mely egész valóját az Oltáriszentség iránt eltöltötte.
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Még egész gyermek volt, nem részesülhetett az égi vendégségben a 
szentáldozásban. De soha meg nem szűnő kérelemmel csüngött a fejede- 
lemasszonyon, a kedvesnővéreken: engedjék meg neki, hogy többi növen
déktársaival az Úr asztalához járulhasson s magához vegye a szentostyában 
elrejtett édes Üdvözítőt.

Ám változtak az idők. A vidék békéjét egyszerre vad harcok zaja 
verte fel, mely úgy jött, mint a vihar, sok veszedelmet zúdítva az Egy
házra s annak szolgáira, kik a vallás üldözés miatt csak sok megpróbál
tatások közt tölthették be hivatásukat. Senkit jobban cl nem szomorított 
a mostoha idők járása, mint a kis Imeldát, ki most már szive hő vágyá
nak teljesülését a messze jövőbe látta elodázva.

Szokásban volt régente, hogy Krisztus szent testét az oltár fölött 
függő ezüstből készült galamb alakú edényben tartották. így volt ez abban 
a kolostori templomban is. Sok órát töltött Imclda térden állva az oltár 
előtt összekulcsolt kezekkel könyörögve az Üdvözítőhöz: «Uram, édes jó 
Jézusom, engedd meg, hogy az a galamb onnan lerepüljön; elégítsd ki 
lelkem hő vágyát, részesítsd a te hű gyermekedet szent tested vételében.#

Egyszer aztán az történt, hogy Imelda megbetegedett. Gyönge testét 
kikezdte a sorvadás s tanítónői aggódva szemlélték, mint fogy ereje nap- 
ról-napra, mint hervad a kis leány szemlátomást, mint egy fagytól meg
érintett gyönge virág. Most inár szerették volna a szentáldozásban része
síteni, de útjában állt a jó szándéknak az, bog)’ a heves egyliázüldözés 
miatt nem volt a környéken egyetlen egy pap sem.

Egy csöndes, hangtalan nyári este az apátnő ott térdeit a templomban, 
közel az oltárhoz, hol egy oszlop egészen elfödte. Amint imádságaiban 
elmerülve, keserű sorsukon bánkódva segítségért könyörög a jó Istenhez, 
hallja, hogy óvatos, halk lépések közelednek az oltár fe lé ... Imelda volt 
Meg nem mozdult volna helyén, kíváncsi volt, mit akarhat ez a gyermek?

A kis leány térdre hull a lépcsőkön, kitárta kis karjait az ezüst 
galamb felé s megindulástól reszkető hangon könyörgött: «Édes jó Jézu
som, szállj le hozzám a te kis szolgáló leányodhoz, az én hozzád epedö 
szivembe, nyugtasd meg a telkemet.#

Hirtelen, mint a varázsolat, különös dolog történt A galamb ott az 
oltár felett megmozdult, mintha egy kissé megrázta volna magát; szár
nyait kitárta s csöndes suhogás közt leszállót! a gyermekhez. Pici csőré
ben ott fehérlett a szent ostya, melyet óvatosan a kis leány ajkaira helye
zett; azután visszaszáilt, hogy előbbi helyét elfoglalja.

Az édes Üdvözítő, ki annyira szereti az ártatlan gyermekek tiszta lelkét, 
kielégítette hő szolgájának hó szive vágyát, részesítette szent teste vételében.

Egy nappal később a leányka ágynak esett s az apátnő karjai közt 
adta vissza ártatlan lelkét Teremtőjének. Lukácsty István.



G Y A K O R I  S Z E N T A L D O Z A S .
Rovatvezető: Reviczky  A ladár  főmiiukntárs.

Eucharisztikus szövetségek.
fiKÉNT tisztelt olvasóink tudják, folyó év február havában alakult

V I /  meg az « Eucharisztikus Oyermekszövetség». Az ártatlan gyermek
szívek megsejtve a kegyelmek ama bőséges forrását, mely a gyermekszö- 
vetségből fakad, seregestül állnak be a szövetségbe. A jó gyermekek 
sietnek az eucharisztikus Úr Jézushoz, átadják neki szivüket, lelkűket s 
gyakran egyesülnek vele, mert tudják, hogy csak itt van az igazi élet.

S alig kezdette meg gyermekszövetségünk kegyelcmdús működését, 
már is ilyen szövetség után epednek ifjaink és leányaink. Ez a benső 
vágy, mely a fiatal szivek mélyén elrejtve van, hozza létre az •Eucha
risztikus Oyermekszövetség» szükségszert! fejleményét: az «Ifjak Eucha
risztikus Szövetségé»-t és a «Leányok Eucharisztikus Szövetségé»-t.

Ezen két szövetségnek alapszabályait a következőkben adjuk:
1. A tagok kötelezik magukat (de nem bűn terhe alatt), hogy heten- 

kint legalább egyszer ha lehetséges, vasárnap vagy ünnepnap — a 
szent áldozáshoz járulnak.

2. Arra törekesznek, hogy lehetőleg a szent mise alatt s minél gyak
rabban járulhassanak az Úr asztalához, hogy a legméltoságosabb Oltári- 
szentséget naponkint meglátogassák, hogy a szent misén kőznapokon is 
jelen legyenek.

3. A szövetségnek minél több tagot iparkodnak szerezni, a gyerme
keket (főleg fiatalabb testvéreiket) a Ilit- és erkölcstanra oktatni és az 
első áldozókat a szent áldozásra minél méltóbban előkészíteni és őket az 
• Eucharisztikus Gyermckszövctscg»-be való belépésre buzdítani.

4. Mindennap, reggel és este elimádkoznak három Üdvözlégy Máriát 
ezen röpimával: «Szűz Mária, édes jó Anyám, óvj meg ma engem a halá
los bűntől». (200 n. b.)
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5. A szövetség tagja bármely római katholikus ifjú vagy leány lehet
6. A tagok kötelesek neveiket a tőrzskőnyvbe beíratni, melyet az 

«Örökimádás-templom» (Budapest, IX., Üllői-út 77.) lelkésze vezet, ki a 
beírást és felvételt eszközli.

7. A tagok hivatalos közlönye az «Órökimádás» (szerk. és kiadó- 
hivatal : Budapest, IX., Üllői-út 77.).

Vezessük be úgy a városokban, mint a faluhelyeken, a középisko
lákban, a Mária-kongregációkban — mint eucharisztikus szakosztályt — 
és a már iskolába nem járó fiatalság között ezen két eucharisztikus*sző- 
vetséget I R. A.

0 3 -

Az uj manna.
( ily nagy kitüntetés volt a zsidókra nézve, hogy midőn 40 évig 

vándoroltak a pusztában, az Úr gondoskodott eledelről. Az égből 
naponként manna hullott, hogy a fáradt utasokat megerősítse.

Még nagyobb kitüntetés az a keresztényekre nézve, hogy naponkint 
magukhoz vehetik az Úr szent testét a szent áldozásban. Az igazi égi 
kenyér, melyet áz Úr övéinek készített, nem a manna volt. Mózes nem 
adhatott a zsidóknak igazi égi kenyeret. Ezt erősíti meg az édes Üdvözítő is 
ezen szavaiban: «Valóban mondom nektek, nem Mózes adott nektek 
igazi égi kenyeret, hanem az én mennyei Atyám ad nektek ilyent®.

Az új manna az élő kenyérnek előképét árnyékba helyezi. «Ez az 
élő kenyér, mely az égből száll le®, vagyis az Istentől jő. Ez az isteni 
kenyér nem egy népé, hanem minden emberé; nem pár évig tartó ado
mány, hanem a világ végéig; nemcsak táplálék a múlandó élet fentar- 
tására, hanem az örök életre is. «Az Isten kenyere az, mely leszáll az 
égből és életet ad a világnak.® ([án. ö, 33.)

Ilyen kenyérrel mindenki óhajt táplálkozni, mert ez az igazi csodá
latos kenyér, mely leírhatatlan módon múlja felül a mannát. Nagyon ter
mészetes teliát, hogy a nép hallván az Úr ezen szavait, így kiálta föl: 
•Uram, mindig add ezt a kenyeret nekünk!® (Ján. 34.)

Most érkezett el az a várva várt pillanat, midőn az Úr világosan 
meg akarta magyarázni a kenyérszaporítás csodáját. Az annyira óhajtott 
kenyér nincs messze, közel van. már az égből alászillott, sőt itt van 
közöttünk. Az Úr így szól: «Én vagyok az élet kenyere®. (Ján. ö. 35.)

Oh aranyos szavak! Kevés szó van, mely nagyobb szerctetet, gyen
gédséget fejezne ki, mint a fönti szavak. Ez volt az, ami az Úrnak annyira 
a szivén feküdt.

Senki sem fogja fel jobban az ő égi kenyerének mérhetetlen jelen
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tőségét és senki sem képes jobban értékelni azt, mint ő maga. Alig mon- 
•dota ki a nagy boldogságot ígérő szavakat: én vagyok az élet kenyeret, 
máris igyekszik ezen égi kenyeret minden oldalról megvilágítani, az 
embereknek megérthetővé és kívánatossá tenni, hogy annak kimondha
tatlan becsét az egész világ szemei elé állítsa és a sziveket iránta való 
szeretetre felgyújtsa!

Oh igazi, égi kenyér, Jézusom szent teste, jöjj az én szivembe és 
tápláld lelkemet az örök életre! V.

Keppler, rottenburgi püspök a gyakori szent
áldozásról.

S miatyánknak ezen kérése: mindennapi kenyerünket add meg nekünk, 
a szent áldozásra vonatkozik. A legnagyobb és legmagasztosabb 

kérések után (amilyenek: szenteltessék meg a te neved jöjjön el orszá
god, legyen meg akaratod), a «Miatyánk» a közönségesre sülyed, mi
dőn mindennapi kenyeret kérünk benne éhségünk csillapítására, de ez 
a kérés is csak azért van benne, hogy minket így a mennyei Atyához 
emeljen.

A mindennapi kenyér gondja de sok emberre nehezedik ólom
súlyként! És mint szociális kérdés, úgy nehezedik az emberiségre, mint 
egy Alpcs-hegység. A Miatyánk negyedik kérése: mindennapi kenyerün
ket add meg nekünk, a szociális kérdés egész katekizmusa, ezen kérés 
minden szava gazdag tartalom.

Mennyei Atyánk! Te adj nekünk kenyeret. Mert Te vagy a mi 
atyánk, ki kenyeret, táplálékot adsz nekünk s mindenben gondunkat vise
led, miként táplálod az ég madarait s a mezők liliomait

Add meg a m indennapi kenyeret: nem mint fölösleges dolgot, 
melyet nélkülözhetnénk vagy amely csak Ínyencségünket elégítené ki, 
hanem azt a legszükségesebb táplálékot, mely nélkül nem élhetnénk.

Add meg a mi kenyerünket: melyért dolgozni akarunk, hogy meg
érdemeljük.

Add meg ma ezen kenyeret: gondoskodásunk nem terjed ki a 
messze jövőbe; add meg azt, amire ma van szükségünk, holnap újból 
kérjük ugyanazt.

Add meg nekünk a mindennapi kenyeret: nemcsak nekem, ki azt 
az imában kérem, hanem minden testvéremnek, felebarátomnak, különö
sen azoknak, kik még szegényebbek nálam: a legelhagyatottabbaknak: 
kik már nem imádkoznak s Téged erre nem kérnek.
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Add meg mindnyájunknak mindennapi kenyerünket, de nemcsak 
testünk, hanem elsősorban lelkünk számára, tehát ne csak múlandó rom
landóételt adj, hanem olyan kenyeret, mely a lelket az örök életre táplálja. 
Ezt pedig csak Krisztus, az Istenember adhatja nekünk.

így a mi kérésünkkel elértünk a szentségház elé. Mi kenyeret kérünk 
s szemeink kenyeret látnak a tabernákulumban. Igen, aki minket a 
«Miatyáuk»-ban Így tanított: mindennapi kenyerünket add meg nekünk, 
az van jelen oltárainkon a kenyér színe alatt. Aki nekünk azt mondotta, 
hogy nagy szerénységgel kérjünk és mindennap kérjünk kenyeret, az maga 
megelégszik egy darab kenyérrel és az Oltáriszentségben megragadó pél
dáját adja igénytelenségének s páratlan alázatosságának, lealacsonyításá- 
nak. Aki minket arra tanított, hogy testűnk és lelkünk számára kérjünk 
naponkint táplálékot, az m aga lett n lelek kenyere, tápláléka. Kenyérré 
lett, hogy őt megizlcljűk s vele a legbensőbben egyesüljünk.

Ha mi egyesülünk a mennyei kenyérrel, akkor a kenyérkérdés 
gondja nem lesz nyomasztó, akkor nem fogunk soha a test és lélek 
éhségéről panaszkodni, hanem ügy a testnek, mint a léleknek táplálására 
inár gondoskodtunk eledelről.

Azért az évben ne csak egyszer, hanem sokszor járuljunk a mennyei 
kenyérhez, az Úr asztalához. A Szentatyának is az a kívánsága, hogy az 
áldozók száma folyton emelkedjék, hogy a kivek minden héten, sót min
den nap vegyék tiszta szivükbe az Úr szent testét...

(A püspöknek 1907. nug. 8-án, a metzi eucharisztikus kongresszu
son tartott beszédéből.

A III. Katholikus Diákkongresszus.
Nagy örömmel láthatjuk mindenfelé, hogy a katholikus mozgalmak 

újabban sokat nyernek bensőségben és vallásos tartalomban. S ebben 
egyúttal biztosítékát találjuk annak, hogy nemes törekvéseink, melyeket 
kifejtünk hitünk és hazánk érdekében, nem lesznek meddők. — Ezt kell 
megállapítanunk a Kassán tartott Diák kongresszusról is, melyen az egye
temi ifjúság több mim 100 tagja élükön az ifjúság fenkölt vezéreivel — 
járult a szentáldozáshoz.

Dr. Fischer-Colbrie kassai püspök fel is ismerte ennek óriási jelentő
ségét, midőn a kongresszuson mondotta: «Az olyan látvány, mint ma 
reggel a dómban, mikor egy világhírű tudós: Apponyi, tanárok, az ifjú
ság virága oda térdel az Úr asztala elé, az többet ér, mint öt kötet Hct- 
tinger apológia. Jelenti azt, hvgy a mai korban is bit és tudomány össze
férnek.*
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Rovatvezető: Dr. Szyllaba Emil.

Adjuk Jézus virágait a májusi Királynőnek !
/ T A  ui.TKOR gyönyörű kertben jártam. A kedves tavaszt napsugár már 
M a  felkeltette álmukból a szép virágokat, kidugták fejecskéjüket az ő 
jó anyjuk öléből, a földből. S ekkor egy kis csoport másféle virágot lát
tam a kertben. Vidám gyermekek voltak e virágok, négy testvér, a kert 
urának gyermekei. Szemük kék, mint a nefelejts; tiszta, mint többnyire a 
májusi égboltozat; arcuk piros, mint a pünkösdi rózsa; lelkűk fehér, min- 
a liliom. Okét is a meleg tavaszi napsugár csalta ki anyjuk öléről, laká
sukból, ahol a tél legnagyobb részét töltötték. Ide-oda mennek a virágok
hoz, hogy szakítsanak belőlük; letépik az anyaföld kebléről, hogy cso
korba kössék s odaállítsák a jó égi Anyának, Szűz Máriának májusi oltá
rára. Most már eleget szakítottak, leülnek, hogy csokorba kössék s hal
lom, hogy beszélni kezdenek.

— Milyen jó is — így szól Margitka —  hogy elmúlt a tél. Úgy-e 
mégis csak szebbek ezek a virágok, amelyeket a meleg napsugár növeszt, 
mint amelyeket a hideg télapó rajzol az ablakokra?

— S a nap is mondja Béla mintha télen haragudott volna, 
csak rövid ideig mutatta nekünk arcát: későn lett reggel és hamar este.

— És amíg sütött, addig is, mintha nem szeretett volna minket, 
hideg volt a sugara. Most pedig, milyen meleg! — teszi hozzá Erzzike.

Erre Palika, a legkisebbik, csodálkozva kérdezi:
— Ugyan miért haragudott reánk a nap? Hiszen ti télen is jók 

voltatok: én pedig akkor is, most is érzem, hogjftBokszor nem vagyok jó.
Margitka megsimogatja Palikát és feleli:
.— Oh te, kedves öcsikém, látod, hogy jó vagy! Épen azért vagy

10
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jó, mert sohasem tagadod kis hibáidat. De hát nem is igaz, csak úgy 
mondtuk, hogy a nap haragudott reánk. Béla bátyánk, mint legöregebb 
és legokosabb, elmondja, miért van tél is, nemcsak tavasz s elmondja azt 
is, amit a tisztelendő úr a tavaszi meleg napsugárról és a legméltóságot 
sabb Olláriszcntségról beszélt. — Kérlek, Erzsiké, add ide a fonalat, 
hadd kössem meg ezt a csokrot; aztán majd a többi virágot is 
összefűzzük.

— Bizony, Palika így kezdi Béla az 6  tanítását — a jó Isten, 
nagyon szeret minket. Te csak múlt ősszel kezdtél iskolába járni, azért 
még nem sokat hallottál erről. Én se tudnám, amit most mondani fogok 
ha a jó tanító úr cl nem beszélte volna. Látod, ha sohasem aludnál, meg 
kellene halnod, annyira kifáradnál. S a fáknak, a virágoknak is el kellene 
veszniük, ha sohasem volna tél. Csak egyetlen egy fa van, amely télen 
sem veszíti el levelét: a karácsonyfa. De azon nem is nő gyümölcs, sem 
virág, hátiéin a Jézuska aggat rá cukiot, diót, ajándékot, másként nincs 
rajta semmi egyéb, mint levele és az is tű. A többi fa s a virágok télen 
még levelet sem hajtanak, alusznak, azért olyan szépek és frissek most, 
tavasszal.

Palika feltartja a virágokat, melyek kezében vannak és vidám han
gon kiáltja:

— En bizony szeretek aludni s mikor jól kialudtam magamat, 
nagyon jól esik újból ugrálni és játszani! Tehát e virágok is azért oly 
szépek, a fák azért oly friss-zöldek, mert jól kialudták magukat a télen ? 
Magam is örülök, hogy ti, kis virágok, kialudtátok magatokat.

E szavakkal a kedves fiúcska megsimogatja a virágait.
Margitka kérdezi erre Palikát:
— Hát azt nem szeretnéd hallani, amit a tisztelendő úr a tavaszi 

napsugárról és az Oltáriszenlségröl beszélt nekünk ?
Palika hamar feleli:
— Az Oltáriszentségről, amelyben az édes Jézus lakik? Hogyne 

szeretném hallani, hiszen úgy örülök, mikor erről a tisztelendő úr beszél. 
Mert nekünk is beszélt ám róla, mikor az utolsó vacsoráról szólott. De a 
tavaszi napsugárról nem mondott akkor semmit.

I lalljad tehát — így szólt Béla. — Azt mondta a tisztelendő 
úr, hogy Jézus az Oltáriszentségben olyan a mi lelkűnknek, mint ez a 
kedves meleg nap az égboltozaton a virágoknak. Azt is említette, hogy a 
mi lelkünk az Úr Jézusnak a kertje és benne minden jó gondolat és 
jócselckcdet egy-egy virág.

— Igaz ez, Béla? — szól közbe Palika. — Én nem tudom meg
érteni, hogyan lehet az.

— Nézd, kis öcsém — hunija őt tovább a jó Béla a virágok
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azért nőnek most, mert melegebben süt a nap. Mikor pedig valaki a 
szent áldozásban magához veszi az Űr Jézust, akkor az Úr Jézus szent 
gondolatokat súg neki és jócselekedetekre birja. A mi szent gondolataink

Óízcnticuc X. Pius pápa gyermekeket áldoztál.

és jócselekedetcink meg olyan kedvesek Jézusnak, de még kedvesebbek 
is, mint nekünk a virágok.

Palika kissé gondolkozik, azután mondja:
— Nem értem most sem egészen, de szép, amit mondasz. Csak

hogy nincsen szent gondolatunk, ha nem áldozunk? és netn is tehetünk 
akkor jót ? De kár, hogy engem még nem engednek a szent áldozáshoz!

Erzsi megvigasztalja:
0*
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— Ne félj, nemcsak annak a lelkében teremnek Jézus virágai, a 
szent gondolatok és jócsclckcdctck, aki áldozik, hanem mindenki szivé
ben, aki Jézust az Oltáriszentségben szereti, Reá szívesen gondol és a 
szent áldozás után kívánkozik.

Erre Palika megörül:
— Oh hiszen akkor jól van! Én szeretem Jézust és szeretnék 

áldozni is, leginkább akkor, mikor titeket látlak áldozni. Alig tudom meg
várni azt a napot, amelyen majd én is megáldozhatom.

— Az a nap is hamar fog megjönni — mondja Margitka hiszen 
a mi jó Szentatyánk, a római pápa, megengedi már a hétéves gyerme
keknek is, hogy a szent áldozáshoz járuljon. De már készek a csokrok, 
mutassuk meg a mamának, aztán gyerünk a tisztelendő úrhoz, adjuk 
át neki Szűz Mária májusi oltára számára.

Béla azonban még mond valamit:
—  Még egyet, édes testvéreim! Ne feledjük, amit a virágok jelen

tenek. Jelentik a mi szent gondolatainkat és jócselekedeteinket, amelye
ket Jézus kimondhatatlanul szeret. Adjuk Jézus virágait, szent gondolato
kat és jócselekedeteket is e hónapban Jézus szent Anyjának, a májusi 
Királynőnek! És hogy ezt minél jobban megtehessük, Ígérjük meg, hogy 
e hónapban minél gyakrabban fogunk áldozni!

Margitka és Erzsi felkiáltanak:
— Szívből ígérjük!
Palikát kérdezik:
— Hát te is Ígérsz valamit a jó égi Anyának?
— Igen —  mondja a kis fiú. ígérem, hogy e hónapban jobban 

fokom Jézust szeretni s jobban fogok a szent áldozás \:tán kívánkozni.
Ezután a kedves gyermekek elmentek, én pedig elgondoltam, hogy 

mennyi öröme lesz bennük e szép hónapban a szentséges Úr Jézusnak 
és a boldogságos szűz Máriának, a májusi Királynőnek.

Az eucharisztikus Gyermekszövetség terjedése.

már hallottátok vagy olvastátok gyermekeim, hogy édes hazán- 
kát régen mennyi veszély fenyegette. Gonosz ellenség tört reánk 

sokszor és el akarta rabolni, el akarta pusztítani e szép hazánkat. Ilyen
kor azután véres kard ot hordtak körül az országban s kinek a szivében 
lobogott a hazaszeretet tüze, az sietett a szorongatott haza segítségére.

Lássátok gyermekeim, ma nem hazánkat fenyegeti az ellenség, hanem 
drága lelkünket akarja a sok bűn és gonosz ember megrabolni és elron
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tani. Azért végig száguld ez országon, mint régen a véres kard, az Úr 
Jézus szerető hívása: Jöjjetek hozzám és én megerősítlek benneteket a 
szent áldozásban. Lépjetek be az eucharisztikus Qyermekszövetségbe, mert 
az a gyakori szent áldozással megvéd benneteket az ellenség elől.

S ime akinek szivében és lelkében él az Ür Jézus szeretetének tüze, 
az siet a szövetség tagjai közé lépni. Sorban alakulnak mindenhol az 
országban újabb és újabb eucharisztikus csapatok.

R ctság  és Tolmács nógrágmegyei községek lelkes plébánosa alakí
totta az első vidéki szövetséget. A tagok nagy örömmel fogadták a csi
nos felvételi cédulákat. Már 54-en vannak. Csak legyetek buzgók gyer
mekeim ! A jó Isten mindig kiválóan szerette mindenből az elsőt, ha 
neki ajánlották. Azért olyan szent a lelkésznek első miséje vagy a kicsi
nyek első szent áldozása. Ti is gyermekeim különösen kedvesek vagytok 
az Úr Jézus szemében, mert az eucharisztikus Gyermekszövetség első  
vidéki tag ja i vagytok.

N ezsideren, Mosonmegyében 48 kedves tagja van szövetségnek. — 
H om onnán, Szatmármegyében 30 lelkes tag járul vasárnaponként a szent 
áldozáshoz. —  Hatalmas szövetség lesz Csurgón. Mindjárt kezdetben 53 
tag lépett be. — Sátoraljaújhelyen  18 derék gimnazista csatlakozott szö
vetségünkhöz. — Kisebb csoport van már Temesváron is, Sopron városá
ban meg éppen 100 taggal indul meg a gyermekek eucharisztikus szö
vetsége. T iefenthaler Jó z se f.

Gyermekek a pápánál.
tjS^ÓMáRÓL. írja levelezőnk: A Szentatya a minap Róma összes plébániái.

nak első áldozóit. számszerűit négyezer gyermeket, kihallgatáson 
fogadta. A vatikáni csendtől mcgilletődött, suttogva zsibongó, áhitatos 
sereget a Sala Kelementinában, a trónteremben és a konzisztórium ter
meiben helyezték el. A Szentatya, ki Respighi bíboros vikárius és msgr. 
Ranuzzi kíséretében jelent meg, nagy lelki örömmel hallgatta végig a 
gyermekek énekét, több apróságot megszólított, majd rövid buzdító beszé
det mondott hozzájuk. Kedves és megható szépségű jelenet volt, mikor a 
kihallgatás végén négyezer kipirult arcú gyermek zsebkendőt s kalapot 
lengetve egy hangon s egy szívvel kiáltotta: <

Evviva il santo Padre! Evviva il santo Padre! (Éljen a Szent
atya! Éljen a Szentatya 1)

Egyik római lap a gyermekek kihallgatásával kapcsolatosan felemlíti 
a következő esetet: A messinai katasztrófa folytán árván maradt gyerme
kek jó  részét a Szentatya költségén egy római intézetben nevelik jámbor
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apácák. Nemrég ennek az intézetnek több növendéke az első áldozás 
alkalmából a Szentatya elé járult, de velük együtt voltak fiatalabb társai 
is. A kihallgatás alatt egy ötéves kis lány észrevétlenül a trón mellé lo- 
pózott s megérintette a Szentatya ruháját. A gyermekekre felügyelő apá
cák riadtan vették észre a csöppség merészségét, a pápa azonban semmi 
különöset sem talált a kis leány viselkedésén és szóba ereszkedett a kis 
tolakodóval. Megkérdezte a nevét, a korát s hogy mit akar. A kis leány 
szépen, okosan felelt minden kérdésre, elmondta, hogy ő már őt éves 
és nagyon szeretne első áldozásra menni, de a nővérek nem engedik.

— Talán nem tudod a katekizmust? —  kérdezte a pápa.
— De éppen nagyon jól tudom — felelte a kis leány.
A Szentatya ekkor maga intézett a katekizmusból néhány kérdést a 

leánykához s végül meghagyta az apácáknak, hogy másnap kisérjék az 
áldozáshoz a kis növendéket. A Szentatya ezzel is mutatni akarta, hogy a 
gyermekek korai áldozását a hitbeli erősödés hathatós eszközének tartja.

(Alkotmány, 1012. március 20.)

Az eucharisztikus Gyermekszövetség első gyűlése
Budapesten.

YnC la gyermeksereü töltötte be április 8-án és 0-én az Oltáregyesület 
EXj? nagytermét. 8-án a leányok, 0 én a fiúk számára volt összejövetel. 
A gyűlés énekkel kezdődött. Utána vetítő gépen láttuk szent Tarzicius 
történetét. Szép volt és megható. Lebegjen is minden gyermekszövetségi 
tagnak a szeme előtt szent Tarzicius példája. Milyen áhítattal hordta 
kebelén az ő Urát és mennyire szerette az édes Jézust! Meghalt érte. 
Ezután a szövetség igazgatója néhány oktató szót intézett a tagokhoz. 

A gyűlést ének és a társulati ima zárta be. j  /

edves Pista! Te azt kérdezted tőlem a napokban, hogy milyen imád
ságos könyvet használjanak a gyakran áldozó gyermekek, mert a 

szövetség tagjai közül sokan ezt nem tudják. Most itt ezen a helyen fele
lek meg kérdésedre, mert a gyermekszövetség vidéki tagjai között is sokan 
lehetnek, kik szintén szeretnék ezt tudni.

A gyakran áldozó fiúk és leányok számára van két igen jó imád- 
ságos könyv.

Imádságos könyvek.
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Az elsőnek a címe «Jöjj, Uram Jézus!* Tartalma 480 oldal. Ára csi
nos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér. Kapható minden könyvkereskedés
ben. Ezen imádságos könyvben bennvannak mindazon imádságok, melyekre 
a gyakran áldozó gyermekeknek szükségük van. A kitűnő gyónási és 
mise-imádságokon kívül van 52 különböző áldozási imádság: 3 - 3  olda
lon a szent áldozás előtt és után végzendő ájtatosság. Van 2 ájtatosság, 
melyek közös áldozásra használhatók, azután 31 ájtatosság a hónap min
den egyes napjára; ezek mind az Úr Jézusról, az ő követésre indító eré
nyeiről szólnak, azután 7 ájtatosság a hét minden egyes napjára, végül 
12 ájtatosság Jézus Szive engesztclésére. Ezeken kívül van még benne 
sok szép ima a szűz Máriáról, szent Józsefről, a betegek számára és a 
szenvedő lelkek vigasztalására.

A másodiknak a címe: «Jézusom, szeretlek*. Tartalma 96 oldal. Ára 
vászon kötés ben 50 fillér. Ezen imádságos könyvben a reggeli, esti imákon, 
mise és gyónási ájtatosságokon kívül van több áldozási ájtatosság és 
pedig úgy, hogy egy mindennap végezhető s állandó imádságon kívül 
vannak különböző kisebb könyörgések: a hét minden egyes napjára, 
nagyobb ünnepekre, Jézus Szive és szúz Mária tiszteletére. így 21 áldozási 
ájtatosságot találnak ezen imakönyvben. Ezen második imádságos köny
vet azért adta ki a Szent-István-Társulat, hogy a szegényebb, de gyakran 
áldozó gyermekek is hozzájuthassanak olyan imádságos könyvhöz, mely a 
gyermekeknek az imádkozásban nagy segítségükre van.

Kedves Pistám! A két imádságos könyv közül bármelyiket válasz
tod, mindegyik nagy lelki előmeneteledre lehet, csak lélekből imádkoz
zál, azaz ne csak szájjal, hanem főleg sziveddel: összeszedettem, ájtatosan! 
Kérlek mondd meg a többi gyermekeknek is, kik tőled kérdezősködtek, 
hogy az «Eucharisztikus Gyermekszövetségn tagjainak az imádságos 
könyve: a «Jöjj, Uram, Jézus!* vagy a ajézusom, szeretlek*.

Előre is fogadd hálás köszőnetemet.
Az igazgató bácsi.

Sokan m indenfele helyre zarándokolnak, hogy m eglátogassák a szen
tek ereklyéit és csodálkozással ha llják  cselekedeteiket;  m egnézik a h a ta l
m as méretű tem plom okat és csókkal illetik  a szenteknek selyem be és 
aranyba tekert ereklyéit.

5  ime, te Uram Istenem, itt az oltáron vagy jelen , Szenteknek 
Szentje, az em berek Teremtője és az angyaloknak Ura. Az O ltáriszcntség- 
ben egészen jelen  vagy Jézu s Krisztusom , igaz Isten s igaz em ber; itt 
bőségben nyerhetjük az  örök élet gyüm ölcsét, ahányszor m éltóképm  és 
á h íta tta l veszünk m agunkhoz. Kem pis Tam ás.



Röptében a nagyvilág körül.
Nagy ősök nyomdokubnii. Ki ne olvasott volna már habsburgi Rudolf 

gróf mélységes hitéről az Oltáriszcntség iránt? A nemes lovag minden 
habozás nélkül felajánlja saját lovát az. Úr testével beteghez siető papnak 
és mély alázattal viszi mellette a pislogó mécsest.

Most már a századok távoli ködébe sülyedt habsburgi Rudolf e legen
dás hódolata a szentségi Úr Jézus iráni, de I. Ferenc József király felele
veníti azt. A bécsújhelyi kath. nagygyűlésen ezrek örömujjongása fogadta 
Nagl bécsi biboros-érsek azon kijelentését, hogy a bécsi eucharisztikus 
világkongresszus védnöki tisztét Ó felsége viseli. Az agg uralkodóban 
feltámadt a mai idők szellemének megfelelően nagy ősének buzgósága. 
Már a madridi kongresszusnak is különös jelentőséget adott az. a körül
mény, hogy a befejező ünnepségeken Alfonz király is résztvett udvarával. 
De a bécsi kongresszus nemcsak az. uralkodóháznak jelenlétében fog le
folyni, hanem Ö felsége fog a kongresszus legfőbb védője gyanánt szere
pelni. E tekintetben a Uécsi kongresszus egyedül áll a maga nemében, 
mert még sehnlsein történt meg, hogy koronás fő vállalta volna c szerepet.

A cclIdöniölki eucharisztikus Kongresszus. Az eucharisztia-társulat a 
szombathelyi püspöki főhatóság engedélyével folyó évi május 23-án 
eucharisztikus kongresszust rendez a következő tárgysorozattal: Reggel 
8 órakor a kegyoltárnál csendes szentmise, melyet mélt. és főtiszt, gróf 
M ikes Ján os  szombathelyi megyés püspök úr végez. Utána szentbeszéd, 
tartja űr. lioűu Ján os  tb. kanonok, egyh. m. irodaigazgató. Ezután a kincs
tárteremben papi értekezlet, melyen előadásokat tartanak: K anier Károly  
pápai prelátus, kir. várpatolai apát-plébános, űr. M olnár Ignác győri apát
kanonok, űr. Lukcsis JózseJ egyetemi tanár és űr. Sírornnicr Viktorin pan
nonhalmi főiskolai tanár. Délután ünnepélyes letenye és szentséges kör
menet, tartja mell. és főt. űr. Hajűtt Tibor pannonhalmi főapát.

Az értekezletre eljön Kránitz Kálmán félsz, püspök Veszprémből és 
még számos egyházi kitűnőség. A cclldömölki kongresszus —  az előjelek
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után Ítélve, — fényes bizonyságát fogja adni annak, hogy a dunántúli 
papság, mint minden vallási mozgalomban, akként az eucharisztia tisztele
tében is első helyet foglal el hazánkban.

Szózat a magyar nőkhöz. E címen lelkes kiáltvány repült szét széles 
e hazába az alkohol romboló hatása ellen. A népmentő ügy szárnyat 
adott sok nagy lélek nemes törekvésének s ékes szavakkal igyekeznek 
különösen a nőket mozgalmuknak megnyerni. «bzcretnók ide a szivünk 
közelébe gyűjteni a szent édesanyákat, a pártás menyasszonyokat, az érzé
kenylelkű gyermekeket, hogy megérezzék és elhigyjék nekünk, kik a tár
sadalom különböző osztályaiból egy szívvel, egy akarattal jövünk: hogy 
onnan a mélyből önzetlenül tör elő a kérés: m agyar nők ébredjetek tudatára  
a felelősségnek, mely rátok vár az alkohol ellen való harcban, családban  
és társadalom ban !

Emlékez;etek rá a titokban hullatott könnyekre, mely a szemetekből, 
a lclketekből tört elő egy iszákos apáért, férjért, gyermekért, vőlegényért. 
Mindenik közel áll a ti szivetekhez. Sorsuk összefügg a tietekkel.

Segítségül felkérünk titeket m agyar nők, szerte e hazában szegényt 
és gazdagot, előkelőt és polgárt, kicsinyt és nagyot, boldogot és szeren
csétlent, aki sírt valaha az alkohol miatt, aki tudja az eszével, érzi a lei
kével, hogy kötelességei vannak a vallás, az istenszereiet, a haza és a 
jövendő emberiséggel szemben, melyért harcolni akarunk.

Olyan nemzedéket akarunk felnevelni, mely nem tanulta ism erni az  
alkoholt, melynek erkölcsi világa melegebb lesz s tisztább.

Mindenkit segítségül kérünk ehhez és ne akadjon egyetlen nemes- 
szivű magyar nő, aki minket meg nem hallgat. Scnkise elég kicsiny ahhoz, 
hogy hálásak ne lennénk a csatlakozásért és scnkise elég nagy arra, hogy 
joga lehetne küzdelmünket kicsinyelnie:

Szeretettel kérünk: terjesszétek az alkoholellenes eszm ét fen t  és 
a la n t; mert beteg a  társadalom , pusztul az erő, az erkölcs, a  vagyon, ahol 
az a lkohol szaga terjeng szalonokban és viskókban.

Lépjetek be az •Alkoholellenes Szövetségbe• (Q yergyószcnlm iklós). 
És akkor jogotok  lesz arra, hogy asztalaitokra alkoholt sohase ad jatok .»

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
Budapesti középponti Oltáregycsü- 

Ict májusi választmányi ülése május 
15-én folyt le. Jelen voltak: Kán- 
tér K ároly  prelátus, igazgató, őrgróf 
P allavicin i Edéné elnök, K iss Alá-

dárné és M ária de Jcrusalern  alel- 
nökök, TiefenXhaler Jó z s e f  «Örök- 
imádás» szerkesztője, továbbá P álffy  
Anna grófnő, Véesey Eszter bárónő, 
Fejérváry Coelesfin, Heinrich Gusz-
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távn é választmányi tagok. A jegyző
könyv felolvasása után az igazgató 
jelenti, liogy az örökiniádás templom 
1 cl készi állás rendezéséről szóló 
jegyzőkönyvi kivonatot felküldi a 
vikárius-püspök úrnak. Majd meg
köszöni a választmány nevében dr. 
Emszt Sándor úrnak buzgalmát, 
mellyel az oltáregyesiileti húsvéti 
lelkigyakorlatokat tartotta. Nagy örö
met okozott a kassai püspök úrtól 
küldött 590 kor. 78 fillér, melyet a 
kassai Oltáregyesület gyűjtött Pro- 
hászka püspök lelkigyakorlata alatt. 
Az igazgató melegen ajánlja Gen- 
nari kitűnő munkáját, melyet a jászói 
premontrei növendékpapok irodalmi 
iskolája fordított «A katholikus val
lás alapigazságain címen. Különösen 
konvertiták oktatásánál használható 
sikerrel. Ára 3 korona.

Az elnöknő őexcellenciája jelenti 
a választmánynak, hogy a kiállítást 
május 18-án délután 4 órakor dr. 
Kohl Medárd püspök úr fogja meg
nyitni. A megnyitáson jelen lesz 
Izabella főhercegnő is, mint az Ol
táregyesület fővédnöke. Ugyanaznap 
délelőttjén fog őfensége a budai 
várpalotában a nagy hölgybizottság 
ülésén elnökölni. A kiállításnak kü
lönös érdekességet kölcsönöz majd 
az ünnepélyes görögszertartású szent
mise, melyet valószínűleg dr. Hosszú 
Vazul püspök fog celebrálni.

Az igazgató tájékoztatja a választ
mányt a bécsi eucharisztikus kon
gresszus magyar osztályának elő
munkálatairól. A választmány ma
gára vállalja az augusztinus és ka
pucinus templomok egyházi ruhák

kal való ellátását. Hzekben a tem
plomokban lesznek ugyanis a magyar 
ülések.

Az igazgató tudtára adja a vá
lasztmánynak, hogy egyházmegyei 
eucharisztikus kongresszusok tartat
nak Celldömölkön május 23-án, Po
zsonyban május 28-án. A munkácsi 
görög kath. egyházmegye oltáregy
leti igazgatójává Karczub Endréi ne
vezte ki a megyés püspök.. Érdekes 
viszonyokat tár a választmány szeme 
elé sólymos Oszkár amerikai lel
kész levele az amerikai magyarok 
vallási viszonyairól. Az elnőknő in
dítványára elhatározza a választ
mány, hogy a nevezett lelkésznek 
zászlót adományoz, melyre Barkóczy 
Ilona bárónő máris adott 100 koro
nát. Vécsey Eszter bárónő szűz Mária 
és szent Borbála-képet ajánl fel a 
zászló javára, melynek költségeit 
adományozásból kívánja az egyesü
let fedezni. A főnöknő örömmel 
jelenti, hogy az Oltáregyesület meg
rendelt vetítőgépje megérkezett. — 
A gyűlést ima zárta be.

Soproni Oltáregycsülct jubileuma. 
A soproni Oitáregyesület ezidén üli 
50 éves fennállásának jubileumát 
Fényes ünnepséggel fogja a szent
ségi Űr Jézusnak meghálálni, hogy 
már egy félszázada szolgálatában 
lehet. Dr. Zehetbauer Ottó prépost
plébános felkérésére dr. Várady L. 
Á rpád  megyés püspök úr örömmel 
sietett kijelenteni, hogy a jubileu
mon ő is ki akarja venni a részét 
A megállapodás szerint az ünnep
ségek május 15-én a jubileumi ki
állítás megnyitásával kezdődnek, me
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lyet a püspök Öméltósága fog esz
közölni. Másnap áldozócsütörtökön 
a legniéltóságosabb Oltáriszentség 
12 órai szcnlségimádásra lesz kitéve 
az egyesületi templomban, a dóm
ban. Az ünnepi nagymisét a püspök 
úr fogja tartani fényes segédlettel. 
Szent beszédek magyar és német 
nyelven fogják az eucharisztikus 
Jézust ünnepelni és nagy ügyeit a 
hívek szivére kötni. A jubiláló egye
sület ünnepét vecsernye és Te Deum 
zárja be.

A környékbeli lakosság máris 
nagy örömmel készül, hogy jelen
létével kimutassa hódolatát a szent
ségi Úr Jézus iránt és nagyrabecsü
lését a tevékeny egyesület iránt.

Besztercebánya. Dr. Császik István 
oltáregyesületi igazgató a következő 
jelentést teszi: Egyesületünk, hála 
Istennek! virágzik, tagjaink meg
szentelése, ájtatosságaink, szentseg- 
imádásaink, közős szent áldozásaink 
révén szépen halad előre. Ezidén is 
háromnapos lelkigyakorlataink lesz
nek március 24—28-ig, melynek 
befejező részét a püspök űr Öméltó
sága maga végzi, ki egyben annak 
költségeit is a tavalyi usus szerint 
magára vállalta. Nagyban segít min
ket a kis aszkétikus és nemesen szó

rakoztató könyvtár, melynek köny
veit nagyobbrészt a kanonok urak 
által szereztettem be. Tagjaink száma 
is szépen növekszik s ami a fő min
den új helyen létesült egyesület 
alapszabályait közvetítésemmel erő
síti meg a megyés föpásztor Ömél
tósága s így a központi vezetés ré
vén alkalmam nyílik az ellenőrzésre. 
Ma már 29 ilyen alapszabályokkal 
szervezett egyesület van hozzánk 
csatolva, több helyen pedig most 
van szervezés alatt. Ezévi közgyűlé
sünkön megjelent a fővédnök püspök 
úr Öméltósága is s a legényegyesü
let dísztermét teljesen megtöltölték 
tagjaink.

A budapesti középponti Oltáregye
sület kiállítása. Az idei kiállítás erő
sen kiemelkedik a rendes kiállítások 
nívója fölé, mert ezt Izabella  főher
cegnő őfensége fogja magas meg
jelenésével megtisztelni. A kiállítást 
május 18-án délután dr. Kohl Me- 
dárd püspök úr Öméltósága nyitja 
meg; 19-én, 20-án és 21 én délelőtt 
10 órakor nagymise lesz, délután 
pedig 5 */« órakor szentbeszéd és 
ümiepies áldás.

A három nap egyikén történik a 
Virgo Reparatrix kongregáció zász
lójának felavatása.

T e l e f o n - p ó s t a .
Az euch. Gyermekszövetség vezetőinek. Becses figyelmükbe ajánljuk az «Örök- 

irnádás* Gyermekvilág című rovatát! Jó volna, lia a szövetség tagjai ezt olvashatnák. — 
Ha sikerül több gyermeket megnyerni a lap jlnuásira, akkor az Oltiregyesület szívesen 
lio^za meg azt az áldozatot, hogy 2 koronáért juttatja nekik a lapot. A gyermekek révén 
azután a szülők is sok lelki kincshez jutnának. — Egyébként tisztelettel kérünk a szö
vetségek haladásáról értesítést
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K IM U TA T Á S.
(Eucharisztikus liyermekszővetség* tagjainak névsora.

Htttlopestiek :

Farkas Lajos cl. i. t., Csemicska Rezső púig. i. t., Novotnyi Nándor cl. i. t.*- 
Grcinspcrgcr István polg. i. t., Bállá István cl. i. t., Beesők József cl. i. t., I'uchmann 
István polg. i. b, Teleki József polg. i. t., Bíró Géza polg. i. t., Putoczki József 
polg. i. I., Rlclterck János cl. i. t., Nagy Ferenc polg. i. t., Botos István el. i. t.. Botos 
Gyula gimn. t., Rcsch Józsi el. i. t., Pogány István el. i. t., Orbán l'ercnc el. i. t., 
Szerdahelyi Károly el. i. t., Omló Lajos cl. i. L, Bencs Ferenc el. i. t., Schtnid István 
cl. i. t., Stander Ferenc cl. i. t., Mihalik Pál cl. i. t., Krész András cl. i. t., Sínesek 
Lajos el. i. t., Bcrcncz József el. i. L. Bertalan József polg. i. t.( Novak István polg. 
i. t., Czítli Ferenc polg. i. t., Jajczai István polg. i. t.. Kollcr Gyula polg. i. L, Molnár 
János polg. i t., Ilrcnkó Ferenc polg. i. t., Toinascltck József polg. i. t., Somogyi 
József cl. i. t„ Drahovszki Béla cl. i. I.. Bogdán Ferenc cl. i. t., Tanner Gyula polg. 
i. t„ Kovács Márton polg. i. L, Hnngár Dezső polg. i. t., I'ridricli Ferenc polg. i. t„ 
Bakos Sándor polg. i. t., Gora Ferenc polg. i. t.. Schrődcr Béla polg. I. t., Bozsck 
Rezső polg. i. t., Plcicr Lajos polg. i. t., Manger Béla polg. i. t., Ncninger Mátyás 
cl. i. t., Fridricli József polg. i. t.. Nagy Sándor polg. i. t., Bicsliofí Pali polg. i. t., 
Rcinprcclil Károly polg. i. L, Udvardi Róbert polg. 1. t., Büki István cl. i. t., Legény 
Pál polg. i. L, Vaku tini Róbert polg. i. t., Szvé zseni Béla polg. i. t., Tapaszti 
Ferenc polg. i. t., Kőnélsni Ferenc cl. i. t., Merényi Andor polg. i. t., Gciger Gyula 
polg. i. L, Dvorncsik Oszkár polg. i. t., Henkel János polg. i. b, Éliás Ferenc polg. i. t„  
Kupits Ferenc gimn. t., Kupits Gyula polg. i. t., Szkaszkó István polg. i. t., Zsar- 
nóczai Zoltán polg. i. t.. Kopácsy József polg. i. t.. Budai Béla polg. i. (..Schulléri 
Ferenc polg. i. t., Csénnyi Kálmán polg. i. b, Porga Gyula polg. i. t., Brausz Gyula 
polg. i. t., Nagy Lajos polg. i. t., f lutvágncr József cl. i. t., Takács Sándor polg. i. t., 
F a b lcs  A nna  polg. i. t„ First I Mária polg. i. t.. Schőiikorn Erzsébet polg. í. t., 
Horváth Irén polg. i. t.. Pető Antónia polg. i. t., Sárosdi Katalin polg. i. t., Sztaszino 
Ilona polg. i. t., Hakspacher Irma polg. i. t., Csizmadia Piroska polg. i. L, Nagy 
Mariska polg. i. t.. Varga Juliska polg. i. t.. Balázs Ida polg. i. t., Till Anna polg. i. t., 
Bangroth Etel polg. i. t., Sárosdi Mária cl. i. b, Ecseki Mária polg. i. t., Pataki Irén 
polg. i. t., Szalai Margit polg. i. t., Miklós Mária polg. i. t., Rafszki Mária polg. i. t.. 
Esküdt Mária polg. i. t., Luspai Ilona polg. i. t., Lestár Anna polg. i. t., Lestar 
Katalin Ranolder-i., Dobos Janka polg. i. t., Pécs Anna polg. i. t., Pataky Matild 
polg. i. t., Kováts Margit polg. i. L, Graharits Klára polg. i. t., Kcrnmüllcr Mária 
cl. i. t., Bohrer Anna cl. i. L, Szigeti Gizi polg. i. L, Kulcsár Gizella polg. i. t., Metz 
Ilonka el. i. t.. Száz Hcrniin polg. i. t., Vali Aranka polg. i. t., Horváth Aranka 
polg. i. t., Szabó Aranka polg. i. t., Rácz Anna polg. i. t., Mészáros Boriska háztar
tási, Zala Irén polg. i. t., Borsodi Paula polg, i. L, Szvoboda Irma polg. i. L, Csiszár 
Anna cl. i. b, Varga polg. i. t., Perczcl Mária el. i. t., Borbély Mária el. I. t.. Töreki 
Verona háztartási, Mosza Gizella cl. i. t., Raáb Róza polg. I. t., Czirok Olgica el. i. t., 
Németh Erzsi polg. i. t.. Buday Mária polg. i. b. Gyurzfina Irén cl. i. t., Lackmann 
Krisztina el. i. t.. Novak Vilma cl. i. t., Domcnis Irén cl. i. t., Fcrcnczy Ibolya
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polg. i. t.. Hoíbaucr Ottilia polg. i. t., Kasza Anna polg. i. t., Somogyi Mariska 
polg. i- t., Proczcllcr Anna cl. i. t., Szírek Anna cl. i. t., Bittér Erzsi polg. i. t., So
mogyi Gizella polg. i. t.. Győri Ilona polg. i. t., Gulyás Margit polg. i. t., Pabry Ilona 
polg. i. t., Pint a Erzsébet polg. i. t., Nagy Margit polg. i. t., Kernmüllcr Ilona el. i. t., 
Limberger Erzsébet polg. i. t., Bördén Etel polg. i. t., Bördén Teréz el. i. t., Bauer 
Irén polg. i. t., Shinidt Ilona el. i. t., Then Jolán polg. i. t., Stampt Valéria polg. i. t., 
Kiss Etelka polg. i. t., Emin Gizi el. i. t., Lázár Irma polg. i. t., Lázár Anna el. i. t.,.
] lóbor Ilonka polg. i. t., Schubert Ilonka polg. i. t., Kuszkó Etel polg. i. t., Dományi 
írónké polg. i. t., Varga Jolán polg. i. t., Novák Irma cl. i. t., Horváth Vilma polg, 
i. L, Polgár Erzsi polg. i. t., Szakmary Emília polg. i. t., Kováts Mária polg. i. t. 
Száz Margit polg. i. t., Hegedős Margit polg. i. t., Szabó Anna polg. i. t., Nagy 
Matild polg. i. t.. Mocsári Teréz polg. i. L, Horváth Erzsébet polg. i. t.. Boros Mária 
polg. i. t., Németh Karol in polg. i. t„ Németh Ilonka el. i. t., Veszély Ilona polg. i. t., 
Albzslkowszky Erzsi polg. i. t., Draliovszki Gabriella polg. i. t., Novák Mária Ranol- 
der-i., Linzer Gizella polg. i. t.. 1 lever Róza cl. i.t.(Tóth Ilonka polg. 1.1., Pap Terézia 
polg. i. t.p Farkas Anna polg. i. t., Farkas Erzsébet polg. i. t., Romay Margit polg. i. t., 
Tömör Irén polg. i. t.,Wokonna Emilia polg. i. t., Altorjai Júlia polg. i. t., Kereső 
Irén polg. i. t., Kiss Ilona polg. i. t., Boros Margit polg. i. t., Huber Hona polg. i. t., 
Csányi Mária el. i. t., Radics Róza polg. i. t„ Benkc Mária polg. i. t.. Zöldi Anna 
polg. i. t., Scltncider Rózsi polg. i. t., Túri Ilonka el. i. t., Sípos Jolán el. i. t., Dem- 
kovszki Erzsi polg. i. t., Tóth Ilona polg. i. t., Kováts Juliana el. i. t., Kaltneckcr 
Anna polg. i. t.. Fiala Margit polg. i. t., Helyes Mária polg. i. t., Ripka Gizella 
el. i. t., Fischer Konstantin cl. i. t.. Szemére Margit cl. i. t., Devecseri Mária el. i. t., 
Bakó Mária cl. i. t., Spánitz Anna polg. i. t., Tantér Erzsébet cl. i. t., Mosinszki 
Angella el. i. t., Óbendorler Teréz cl. i. t., Lchoczki Mária iparisk. t., Lehoczki 
Gizella ipar i. t., Kovács Mária polg. i. t., Rácz Róza el. i. t., Zizlovics Erzsébet 
el. i. t., Kurek Aranka polg. i. t., Adler Jolán polg. i. t., Horváth Irén polg. i. t., 
Genszky Margit polg. i. b, Gajeczki Stefánia polg. i. t., Palesch Glza cl. i. t., 
Német Erzsébet el. i. t., Bakos Margit polg. i. t., Rólila Ilona polg. i. t., Benes Anna 
polg. i. t., Szíjártó Eszti el. i. t.. Nagy Etel el. i. t., Wenczel Sári polg. i. t., Honyecz 
Anna Soroksári-út 48.. Obendorfer Mariska cl. i. t., Tanka Mária polg. i. t., Szkaszkó 
Teréz el. i. t., Szűcs Ilona el. i. t., Mcda Maria el. i. t., Tratnek Franciska polg. i. t., 
Radics Júlia polg. i. t., Fodor Mária el. i. t., Pék Gizella polg. i. t., Orosz Erzsébet 
el. i. t., Fejérvári Ilonka el. i. t., Mundy Margit el. 1. t., Diósi Anna polg. i. t., Csiba 
Júlia háztartási, Darai Anna háztartási, Molnár Margit háztartási. Vizéli Mária 
polg. i. t„ Legény Mária polg. i. t., Legény Anna polg. i. t., Szabó Margit el. i. t., 
Lászlói Anna polg. i. t., Milencsik Mária el. i. t., Lászlóp Rozália el. i. t., Patek 
Inna el.i.t.,Glctz Anna el. i. t„ Bordács Teréz el. i. t., Majer Teréz polg. i. L.Schvajda 
Irén polg. i. t.. Liptai Margit polg. i. t.. Eller Aranka polg. i. t., Harapka Teréz 
el. i- t., PapP Viktória el. i. t., Száz Jolán el. i. t., Tóth Zsófi cl. i. t., Diósi Ilona 
el. i. b, Schwartz Róza el. i. t., László Ilonka el. i. t., Jankovits Mária cl. i. t., Hittalcr 
Ilona el. i. t., Németh Ida el. 1. t., Szilly Rózsi el. i.- t., Engelliardt Mária el. i. t., 
Baloghi Teréz el. i. t., Dorogi Vilma el. i. t., Munkácsi Juliska el. i. t., Schncidcr 
Borbála, Rusztler Emilia, Horváth Mária, Wagner Mária, Kreszta Katalin, Ernszt
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Gizella, Csizmadia Juliska, Rákosi Margit, Weidl Anna, Fock Katica, Kralován 
Erzsi, Lovizcs Mária, Hackcnbcrg Mária, Schoff hauscr Jolán, Vajda Mária, Jancsek 
Gizella, Kocli Róza, Schoffhauscr Mária,' Gál Erzsi, Sinkó Mária. Kórász Erzsi, 
Idrányi Ella, Takáts Sári, Fock Ilona, Taraut Margit, Gulyás Erzsébet, Richtcr 
Hildc, Ruisz Margit, Véber Teréz.
Ok-*.

A budapesti központi Oltáregycsiilct tagjaitól 1911. decemberben befolyt alamizsnák.

Hahocsik Juli, Borsodnádasd 40 f., Stigel Mária 2 k., Bncstiházy Katalin 80 f., 
Gulka Katalin 40 f., l.nczkó Ida, Budapest 2 24 k., Hegedűs Gizella 2 k., író Erzsé
bet, lllósházn 60 f., Madarász Rózái 50 í., író Mari 5C f., Kovács Borbála 50 f., Both 
Rózái 50 f., Nagy Verőn 50 í., zöld Márton, Keszthely l k., Gombócz Mári 1 k.f 
Ács örzse 40 f., Mocsári örzse 20 f., Szente Rozália 24 f., Czibor Mári, B.-Ederics, 
Farkas Károlyné 40 f.t Oszlay Jánosné, Budapest I k., Kovács Sáudorné 1 k., Hor
váth Anna, Nagy-Kanizsa 2'10 k., Urbán Mihály, Nagvkáta I k., Áhráni Ibolyka, 
Budapest 20 f., Burdct Eugénia 2 k., Mihalik Jánosné I k., Steinkugler Edéné I k.. 
Barna Lászlóné, Mármaros I k., Bosnyák Erzsébet 1 k., Marutykő Klára 1 k., Hor
váth Istvánné I k.. Kun Terézia 2 k., Benedikti Gyuláué 20 k.t Marti Múlva 10 k., 
özv. Mailáth Györgyné 200 k., özv. Erczhcgyi Ferencné 4 k., Géczy Károlyné 2 k., 
KOrthy Istvánné 5 k., Csempész Lajos 20 f„ Dominck Sándorné 50 f., Dobrovits- 
Dezsó 1 k.. Maria Vincenc 2 k„ Német Mihályné, üunapentele 1 k„ Bezó Jánosné, 
Budapest 2 k., Kuszka Anna 4 k., Koncsek Hermina 2 k., Lecskó Jánosné 50 f.. 
Kump Klára 2 k.. Adamccskó Mariska 2 k., Gazder Józsefné I k„ Schnierer Mária 
2 k., Józsa Jánosné l k., Magyar Anna Sotnogyvár 6‘28 k„ özv. Heinrich Ferencné 
gyűjtése, Budapest 80 k.t özv. Tömöry Károlyné 200 k., Orosz Amália 30 f., Bocza 
Demeter 24 f., özv. Martinovics Eleimé 4 k., Santics Mária 1 k., Török Hcrmin 
grófnő 4 k„ Schlcisz Katalin 60 f„ Györy Teréz grófnő 10 k.. Hadvigcr Matild, Nagy
atád 5 k., Német Maris, Budapest 24 f., Kleineisel Jánosné I k., Tóth Erzsébet 1 k., 
Mayer Júlia 2 k., Holló Györgyné 2 k., Stemlicht András 2 k., Galli Betti terjesztőnö 
gyűjtése: Ehncr Béláné 4 k., Turtsányi Gyuláné 4 k„ Galti Vilma 2 k., összesen 10 
k., Tausch Hcrmin terjesztönő gyűjtése: Forster Istvánné 2 k., Kollcr Éva 2 k., 
Ambrusics Emma 2 k.. Jamernik Sarolta 2 k., Németi Ervinka i k.. Széplaki Erzsi 
50 f., Sárkány Ádámné 24 f., Piffor Jánosné 24 f., Poler Józsefné 24 f., összesen 10-22 
k. Knapp Konstancia terjesztőnö gyűjtése : 2 k.p Kovács Hona 2 k., Hcrmcli Lajos 
2 k., dr. Grafl Ödönné (résztv.) 4 k., összesen 10 k., Gervay Luiza terjesztönő gyűj
tése : özv. Ungcr Leóné 5 k., Schauschek Matild 2 k., Török Gizella 2 k., Goda 
Ferencné 2 k.t Komocsay Endréné I k., Marasztoni Mária 1 k., Kocti Júlia I -24 k., 
özv. Aldásy Antalné 4 k., dr. Kakucsy Györgyné 4 k., Hofhauser Erzsébet 2 k., 
özv. Tabermann Gusztávné 5 k., dr. Emmer Komélné 24 k.f Zimka Alajos 2 k., 
Zimka Gergely I k., Zimka Ilona 1 k., Perger Juliska 24 f., Perger Mária 24 f„ 
Melclier Mátyásné I k., Mclcher Irma 1 k., Melcher Antónia 1 k., Bozor Mária 1 k., 
Lustig Borbála 24 f., Gervay Louise 2 k., Bregovics Évi 24 f., Brcgovics János 24 f., 
Zwima Anna 24 f., özv. Schmiedt Lászlóné 2 k., Kellcr Antalné 4 k., Bubola Sán- 
domé 4 k., özv. Slávik Borbála 2 k., összesen 76 68 k., Német Irén 1 k., Laub Jánosné
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terjesztőnő gyíljtése : Clasmann Fercncné 2 k.. Hollós Istvánné 2 k., Duvorzsak 
Fercncné 2 k., Wciser Rezsőné 2 k., Tullcubüclil Jánosné 2 k., Kukucs Klára 1 k.. 
Összesen 11 k., Karkis Malvin terjesztőnő gyűjtése: Bárány Erzsébet 4 k., Quint 
Józsefné I k., özv. Tdkessy Ivánné 2 k., Telkessy Erzsébet 2 k., Karkis Kornélné 

*1 k., Karkis Malvin 5 k., összesen 15 k., Éberling Józsefné terjesztönö gyűjtése: 
Tihanyi Laura 2 k., Finsker Karolina 2 k., Pinsker Auguszta 2 k.t Slczák Jánosné 
2 k., öinter Hermina 2 k., Tomasovics Emília 2 k., dr. Párdányi Emil 4 k., dr. Pár- 
dányi Emilné 2 k., Éberling József 2 k„ Ébírling Józsefné 4 k„ Éberling Jenő 
2 k., Rejtő Sándorné 4 k., Schfltzenberger Ilona 2 k., Scliiitzenbcrger Irma 2 k., 
Mayer Román 2 k.. Ekkcrt Vilma 2 k., Éberling Jenőné 2 k., összesen 40 kor. — 
Skerlecz Cara bárónő terjesztőnő gyűjtése: Neukirchner Magdolna 40 f., Kiss Vil- 
mosné 40 f., Zváray Istvánné 40 f., Zváray István 40 f., gróf Csáky Evelin 2 k., 
gróf Csáky Gyuláné 4 k., Balogh Erzsébet 2 k., özv. Klobusiczky Istvánné 2 k.. 
Székely Julianna 24 f., összesen 11 84 kor. — Matiocsik Mária 2 k., Lafranko Károlyné 
terjesztönö gyűjtése : Matheides Béláné 2 k., dr. Panos Géza 5 k., Walthcr Ernöné 
10 k., Pártos Gyuláné 2 k., Marcs Antal 2 k., Áprily Ilma 6 k., Luzsa Györgyné - 
4 k.f Luzsa Rózsika 4 k., Lafrankó Károly 4 k., Lafrankó Károlyné 4 k., Lafrankó 
Margit 1 kor., összesen 44 kor. — Tihanyi Béláné 10 k., báró Pongrácz Júlia 1 k., 
özv. báró Skerlecz Károlyné terjesztönö gyűjtése: özv. Kritzsek Pálné 40 í., özv. 
Tusovszki Gyuláné 2 k., báró Skerlecz Cara 2 k., báró Skerlecz K.-né 6 k., összesen 
10*41 k. Murmann Alexandra terjesztőnő gyűjtése : Ottinger Károlyné 1 k., Ottin- 
ger Lajoska 1 k., Ottinger Irén 1 k., Ottinger Ilonka 1 k., Ottinger Nóndorné 1 k.. 
Werines Mihályné I k.. Winklcr Erzsébet 1 k., Kramarik Karola 1 k., Fejes Lina 1 k.. 
Fok Fercncné 1 k., Fok Mariska 1 k., Fok Emma 1 k., Komjáti Ilona 1 k., Alegszi 
Kati 1 k.,SzőllŐsy Ilona 2 k., Brankncr Verőn 2 k., Forián Albert 2 k., Papp Lászlóné 
I k., Takács Ilona 1 k., Kiss Józsefné 1 k., Krizsák Andrásné 1 k., Mészáros Mihályné 
1 k.', Seregi Györgyné I k., Jeszenszky Róza 1 k., Almási Zsuzsi I k.,Stcfán Anna
1 k., Hornyik Ottilia 1 k., Szivcz Luiza 1 k., Platón Konstantin 1 k., Pucher Ist
vánné 10 k., Kostka Irén 4 k.,«Kostka Pálné 4 k., Bodogh Zsigmondné 4 k., Ámán 
Jánosné 2 k., Wederber Józsefné 2 k., Pieke Józsefné 2 k., Fekete Enierencia 2 k. 
Bálint Emőné 4 k., Jordán Fercncné 4 k., Jordán Magda 4 k., Báthory Istvánné
4 k.,Stampfl Józsefné 6 k., Murmann Alexandra 4 k., Sindler Mari 24 f., Gombár 
Ilona 24 f., Pozsgay Klára 24 f., Hegedűs Mari 24 f., Russ Róza 24 f., Bartl Erzsébet 24 
24 f., Bartlinszky Mari 30 f., Wctcl Erzsébet 30 f., Seffer Juli 40 f., Kcllcr Magda 
30 f., Miczik Ignác 50 f., Miczik Róza 50 f., Balogh Györgyné 60 f., összesen 92*90 k. 
özv. Gruher Szilárdné 2 k., Gruber Hedvig 2 k., Molnár Györgyné 50 f., Besze Ilona
5 k., Szcikovics Teréz 48 f.t Hermann Lászlóné terjesztönö 4 k., gyűjtése : Schmal- 
hofer Ferencné 2 k., Köhlcr Gizella 2 k., összesen 8 k. Bordigán Teréz 40 f., Muha 
Mária 2 k., Pöll Borbála 2 k., Undmeyer Magdolna 1 k., Tamasits Emma 1 k„ 
Czinger Mihály l k., Czinger Mihályné 1 k., Horváth Piusné 1*20 k„ Iskel Margit 
40 f., Szabó Kálmánná 10 k., Szmolen Anna 2 k., Tonko Mária 1 k., Dekleva Adél
2 GO k., Zaicsek János 2 k.( Szász Julianna 2 k., Szász Mária 2 k., Kis György és neje, 
Győrszentmárton 1 k., N. N. 3 k., Kohányi János 5 k., Kohányi Jánosné 5 k., özv. 
Iliás Sándorné 30 f., Podhorszki Irma 2 k., Boda Anna 2 k., Vincze Mária 60 f..
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Dobis Mari -1 k„ özv. Benedek Mária 4 k., Perkor Stefánia 2 k., Staricsek Ferenc, 
Érsekújvár 50 í.. Szibella Mari 50 f.. Mustos József, Veszprém I k., Börcsök Anna, 
Debrecen 2 k., Kovács Róza, Budapest 12 k.. Gcbra Anna 2 k., Budi János t k„ 
Kflrthy Anna 4 k„ Galambos Róza 2 k., dr. Cselcy Józscfné 10 k., Szafranckí Anna 
2 k., Szlancsik Luca 2 k., Bukovinczki Gáspárul 48 f.. Valkó Mária 30 L, özv. 
Táborszky Nándorné 2 k., Táborszky Andrea 2 k.. dr. Stalily Ignácné 4 k„ Doincnis 
Mária 2 k„ Beatrix Králik 10 k., Budai Józscfné I k., Sára Irma I k„ Maliié Alajos, 
Kolozsvár 2 k., Sch. Helenc, Wien 4 k.

1911. évben befolyt alamizsnák és adományok
Gróf Hadik Bélául 4 K, őrgróf Pallavicini üdéivé 20 K, Izabella főhercegnő 

40 K. özv. Mailáth Gyürgyué 200 K, özv. gróf Alniásy Kálmánul 40 K. Blutidcll 
Louise 20 K, herceg Hohenlohe Klodwigné 20 K. Érczhegyi Ferencné 4 K, budai 
Cioldberger Teodóra 20 K, gróf Serényi Istvánul 30 K, San Marco hercegnő 20 K, 
Györy Teréz grófnő 4 K, gróf Zichy Nándorul és Zichy Lívia Klára grófnő 20 K, 
Hímezel Alfrédül 10 K. báró Vécsey József ne 4 K. gról Sztáray Sándorul 4 K, 
Vécsey Eszther bárónő 4 K, Asbótli Jánosul 20 K, Gajáry Ödönné 10 K, gróf 
Széchényi Andor Pálnl 20 K, báró Rudnyánszky Józsefül 4 K, Kary Bélául 4 K, 
Koppán Jenönl 10 K, dr. Péter Albert és neje Szentes, 20 K, báró Maudorff Károlyné 
8 K, Novák Márton 4 K, Hőlaki plébánia híveinek adománya 12*14 K, dr. Öcsényi 
Anzelm, Pannonhalma 8 K, Joubcrt Julié 4 K, Lafrankó Istvánul 10 K, Nagy
szebeni Oltáregyesület 50 K, Péchy Hetén, Nagyszeben 5 K, özv. Tömöry Károlyné 
200 K, gróf Festetics Pülné 5 K, Szulák Gábomé, Bodvica 6 K, Jakab Anna, Gömör- 
Almágy 10-52 K, Kárpáti József gör. kath. lelkész gyűjtése, Rodoskö 20 K, Miklósi 
plébániahivatal 10 K, Zechmeister Viktor plébános, Kemenesmihályfa 10 K, 
Poszpisnc Erzsébet 8 K, Báthory Jozefa 20 K, Huszár Mihály plébános gyűjtése, 
Salomvár 25 K.

1911-bcti a kiállításra advmányuitak: Miirmann Alexandra b alba varrása, 
gróf Serényi Istvánul I alba hímzése, Tihanyi Bélábé 1 alba hímzése, Hellebronth 
Berta 1 alba hímzése, Novák Mártonná 1 alba és b palin hímzése, özv. Gábriel 
Györgyül I alba hímzése. Tuszovszky Octavia fehérneműek varrása, Lafrankó 
Károlyné 1 alba hímzése, Madaras Józscfné 1 alba hímzése, Várady Elekné 3 alba 
csipke, gróf Hunyady N.-né 12 alba varrása. Felmaycr Vilma 12 karing varrása, 
Kraemcr Gézául 12 karing varrása, mosása és vasaltatása, gróf Wcnckhcim Fri- 
gyesné 12 alba varrása, gróf Csckonics Endréül 12 alba varrása, Skcrlecz bárónő 
I alba hímzése, Robacsúk Angéla 2 alba hímzése, Győry Teréz grófnő 12 karing 
varrása, Cziráky Alniásy Erzsébet grófnő 12 karing varrása, Zichy-Kray Irma 
grófiló 12 alba varrása, Zuliriczky Józsefül 3 alba varrása, özv. Heinricli Ferencné 
12 alba varrása, Metz Mária 1 horgolt csipke, Feszi Blanka ! alba hímzése, Ráth 
Gizella 1 oltárteritő csipkével, Stiepek Ilona 1 alba ajour-himzésc, Tornyi Erzsébet 
I oltárterftfire való csipke, Barkóczy Ilona bárónő 1 alba csipke, Széplaki Erzsi 
1 oltárteritő. Madaras Józscfné 1 alba hímzése, Kodolányi Antalul I corporale, 
I purificatoriuin, 1 lavabo, Szilágyi Akosné 1 alba hímzése, Tauscii Hcrmin 12 alba 
varrása, Nctz Irma I alba csipke, Tövesi Teréz 1 oltárteritőre való csipke, Felmaycr



Vilma 1 alba hímzése, Zubriczky Jözsefné csipkék corporaléra és 2 alba csipke. 
Hegedűs N.-né 1 oltártcritö csipke, Kesztely Betti 12 ministering varrása, Scheily 
Irma 12 ministering varrása, Smclovskzy Emma 12 ministering varrása, özv. Pap 
Alaiosné I oltártcritö csipke, Duliant Mária 1 alba hímzés, Kutschcra Richardné 
1 oltártcritö csipke, egy O. E. tag 1 karing csipkével, Puteáni I. bárónő 1 alba
hímzése._____________  (Folytaljuk.)

Szerkesztő: Ticfcnthaler József.
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Nűi kézimunkákhoz
szükséges himzőanyagok nagy választékban 
legolcsóbb árban kaphatók. Képes árjegyzék 
bérmentve. — Intézeti és iskolai szállítók

B e r g e r é s  F e i s z i n g e r
Budapest, IV., Korona-u. 4. szám.



ö r ö k im A dA s  im a k ö n y v
A boldogságos Szűz üdvözlése.

Üdvözlégy, Mária, Istennek szent Anyja, a Világosság 
hordozója; mert belőled kelt föl az igazságosság napja.

Üdvözlégy, Mária, Istennek szent Anyja, aki által min
den hivő lélek megmenekül, mert a te szent Fiad, az 
Ür Jézus Krisztus, szenvedélyeink és bűneink zajgó 
tengerét lecsillapítá s eljövetelekor a föld kegyelmet és 
békét nyert.

Üdvözlégy, Mária, dicsőséges szűz Királyné, kit min
den nemzetség boldognak magasztal, mert nagy dolgot 
müveit veled az. Úr, ki hatalmas s kinek neve szent.

Üdvözlégy, Mária, Úrnőm és Királyném; nincs semmi 
a világon, mit hozzád hasonlítani lehetne, mert minden, 
ami van, vagy fönségesebb nálad s ez az Isten; vagy 
csekélyebb, mint te s ez minden egyéb, ami nem Isten! 
Azért szünet nélkül magasztalni akarlak téged s dicsé
retedet hirdetni.

Üdvözlégy, Mária, csodálatos napraforgó virág, ki 
mindenkor az isteni akarat ragyogó napja felé vagy 
fordulva; eszközöld ki számomra a kegyelmet, hogy 
ezen imádandó szent akaratot mindenekfölött szeressem 
s egész életem végéig teljesítsem. Ámen.

Walser-Varga Örökimádás imakönyvéből.

Stephanetim nyomda r. t  Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 28a.


