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Q ] .  lT l>fU M  AflO M VlTPOKttW-t CT»!1-\'UH:-3CAm}3
O Ü IK T IJ R  J D é T IT lA  |& Qj .^Acairic îatfl
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OROKIMADAS
H A V I  F O L Y Ó I R A T

a legmélt. Oltáríszentség imádása és a szegény templomok felszerelésének 
elősegítésére hivatalos közlönyül

Jelen széni 20 fillér. EH izetési ára ep\< évre 2 pen^fí. Megjelenik minden hé elején.

TARTALOM: Mátrai Gyula dr.: Van clnöknőnk! —  Kurcz K.: Életem, 
reményem. ■— Miklósi László: A fenyő tanítása. —  Nagelreiter Alajos 
dr.: Az oltár. II. —  Központi: Imaszándékunk: Nagy bűnösök meg
térése. —  Olcsvay Géza: Lelki tarsolyomból. —  Király Ödönné: A  bit 
örökmécsese mellett. — Oltáregyesületi élet. — A Szent István-Társu- 
lat karácsonyi kiadványairól.

Az alagi templomsorsjáték húzását 1937 május 23-ra halasztották.

Az Örökimádás~templom
N. N. 10 P, Smith Antalné I P, özv. 

Bokor Sándorné — .50 P, N. N. I P, 
Ádám Mátyásné, Mezőkövesd 10 P. 
N . N . I P, Kovács József építési vállal
kozó 20 P, Knapecz L . 10 P, dr. Bulger 
Károlyné 5 P, Kador Anna I P, N . N. 
10 P, Csiz Anna 10 P. özv. Zámori 
Jenőnc 5 P. N. N. 2 P, özv. Bokor Sán
dorné 1 P, N. N. I P, Bodnár József 
5 P. N . N . 1 P. Buhóc Ede 10 P. özv. 
Bokor Sándorné — .50 P, vitéz Nagy 
István 5 P, Egy oltáregyesüleli tag 3 P. 
Poór István 10 P, Hídvégi István 3 P. 
Aradi Beatrice I P, Bíró Lajos 1 P, 
Egy beteg szándékára 2 P, Hamzi Jó
zsef, egy fontos szándékra a Szú'zanya 
áldását kérve 5 P, Nagy Istvánné 5 P.

Az Örökimádás Ura mutassa meg 
könyöriilctcsségct a szándékokkal szem
ben és áldja meg azokat, akik az í) 
házának ékességét előmozdítják. De
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restaurálására adakoztak :
meg kell emlékeznünk arról is. hogy az 
Örökimádásban a Szent Kereszt-oltár
nál felállított perselyünkben júliusban 
188 P 72 fillér, augusztusban 192 P 
03 fillér, szeptemberben 163 P 27 fillér, 
októberben 384 P 62 fillér volt. Legyen 
az adakozókon bő Istenáldás!

Ezen eddig befolyt adományokból 
rendbeliozattuk a templom tetőzetét és 
egészen új vörösréz lefolyó-csatornát 
(Í00 m hosszú, csak ez 2200 P volt) 
készítettünk. Még tartozásunk is van 
reá, de muszáj volt a tetőt rendbe
hozatni. Hogy jövőre festtethessünk, 
előbb a beázásokat kellett megszün
tetni. Még igen sok adományra van 
szükségünk, hogy a 29.000 P-ős költ
ségvetés minden tétele elkészüljön. 
De bízunk a Gondviselésben! (Eddig 
már 4242 P értékű munkát végeztet
tünk el!) (Folyt, köv.)
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V A N  E L N O K N O N K !
Országos Központunk árvasága véget ért: őem i
nenciája kegyesen kinevezte az Országos Közép

ponti Oltáregyesület elnöknőjévé Esterházy Mary grófnőt. Az Oltár
egyesület kormánya fiatal, de már tapasztalt és érett kézbe került, 
mert a grófnő már évek óta elnöknője a csákvári Olláregyesületnek 
és tagja az országos központi választmánynak. Ismeri és szereti az 
Oltáregyesület hivatását. Kettős tiszte nem —  a sokszor látott —  
dillettantizmus volt, hanem igazán részt is vett az Oltáregyesület életé
ben. Az Országos Központ választmányi üléseinek egyik legbuzgóbb 
résztvevője, aki hacsak itthon van, mindig megjelenik, hozzászólásai, 
ideái mutatják, hogy az Oltáregyesület ügyeivel törődik ; a csákvári 
Oltáregyesület őszi kerületi kiállításán láttunk egy —  egész darab 
gobelinhímzésű miseruhát, amely a grófnő sajátkezű kézi munkája, 
amely több évi kitartó fáradságot igényelt.

Üj elnöknőnk tehát egészen magáévá tette az oltáregyesületi 
hivatást: nemcsak eucharisztikus lelkiéletet él, nemcsak irányító szere
pet töltött be, de a saját kezemunkájával is szolgálta az Oltáregyesület 
célját. Ez az utóbbi minden hozzáértő oltáregyesületi tagnál az igaz 
eucharisztikus szellem bizonyítéka. Ha valaki igazán megérti az 
Encharisztia titkát és igazán eucharisztikus lelkiéletet él, annak mintegy 
a lelki teljességéből csordul ki az oltáregyesületi tevékenység energiája és 
készteti őt e szellemnek megfelelő munkára. Ezt érezzük az Országos 
Központ új elnöknőjénél is és erre kérjünk áldást a szentségi Or Jézus
tól azzal, hogy mindannyian egy szentáldozást ajánlunk fel az új 
elnöknő eredményes és az Oltáregyesület jövőjét virágzásban tartó 
működéséért. Nem volnánk hűek hagyományainkhoz, ha nem szögez- 
nők le itt azt, amit mindig hangoztatunk, hogy az Ur maga építi a 
házat, mi csak eszközei vagyunk Neki. Az új elnöknő munkálkodásá
ban is azért bízunk, mert ő is egészen az Ur Jézusé: naponta találkozik 
Vele, már gyermekkora óta. Az Ur Jézus ezen találkozásokon árassza
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el az Oltáregyesület új elnöknőiét kegyelmi gazdagságának minden 
szükséges ajándékával, hogy vezetése alatt a nagymultú Oltáregyesület 
mindig hivatása magaslatán álljon: az eucharisztikus szellemnek
pionírja, a szentségi Ur Jézus ügyeinek pedig —  a szegény templomok
ban —  Mária és Márta leikületével szolgálója legyen.

Mátrai Gyula d r .

< 3 ^  É LE TE M ,  R E M É N Y E M
Ha gyötör az élet s elkerül az álom,
Ha szívem feldúlva s helyem nem találom,
Ha az út porában eltaposva fekszem,
Ha fájó sebekkel marcangol a testem,
Ha eltűnt egemről minden remény-csillag,
Ha mezőm virága hervadt és nincs illat:
Bánatom éjéből összezúzva, mélyen,
Hozzád viszem lelkem —  életem, reményem,
Irgalmas Jézus, Oltáriszentségem.

Itt világos minden, bánat elfut innen,
Itt könnyű újra az életben hinnem,
Itt lelkem megleli vigaszát, reményét,
Angyali örömét, tiszta égi fényét.
Bánatom könnyében megtisztulva szépen,
Mindent visszanyerek az Oltáriszentségben. 
Siralomvölgyében —  ez a mennyországom,
Sivár pusztaságon élő kútforrásom,
Kemény küzdelmemben öröm és áldásom.

Hóviharok dúlnak vagy verdes a zápor,
Ha éget a napfény vagy bús a menny-sátor,
Forgó tűz viharban megforgat az élet,
Minden hű barátom elhagy, szerteszéled,
Legyek egymagámban összedűlt romhalmaz;
Van aki vigyáz rám, éltet és oltalmaz;
Jézusom, Szentségem, szerető Testvérem,
Csak a Te kegyelmed, a Kenyered kérem 
S nem kell már semmi más, én ezzel beérem.

Ez az én Jutalmam, ez az én Reményem,
Édes jó Jézusom, Oltáriszentségem !. Kurcz Kamiin.
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A fenyő tanítása

A T Ü D Ö S Z A N A T O R IU M  parkszerű kertje alatt tátongó mély 
szakadékból jöttem fölfelé. Lassan jöttem, megálltam, hisz 

ráértem, —  senki sem hívott, semmi sem zavart. A  mély völgy aljá
ban nagyon szűk mederben egy kis forrás üde vize rohant tovább, 
szinte bújva az emberek kíváncsi tekintete elől. Csak az láthatta, aki 
nem kímélt fáradságot, aki keresett, kutatott, aki bebarangolta az erdő 
titkos utait, a völgy szakadékos partjait. Megtettem, mert olvasni 
akartam a természet titkos könyvéből, —  megtettem, mert szeretem 
a természetet!

Már csaknem elértem a kertet, amikor tekintetem egy gyönyörű 
szál fenyőn akadt meg. Késő délután volt. A  nap utolsó sugarait szórta 
a sűrűn egymás mellett álló csupasz fák közé, —  talán azért, hogy 
jobban lássam, hogy feltűnőbb legyen. Megálltam e sudár termetű 
fenyő előtt és hosszú-hosszú percekig elnéztem. Oly hatást tett rám 
ez a látvány, mintha oltár állna előttem, s rajta sokszáz gyertya égne. 
Igazi oltár volt ez a misztikusfényű domboldal, mely imádságos gon
dolatokat támasztott lelkemben.

Aki sokat járt fenyvesekben, annak feltűnhetett, hogy a 15— 20 
méteres fenyőfáknak hosszú törzse szinte egészen lombnélküli, s az 
a kicsi lomb, amit a természet mégis meghagyott, mintha királyi 
korona lenne a daliás termetű fák fején.

Nem lehet nagy, sűrű lombjuk, mert közel állnak egymáshoz. 
—  nem férhetnének oly közel gymás mellé!

Azért nem lehet nagy lombozatuk, mert sziklás, terméketlen 
talajon nőnek, gyökérzetük a felszínen kúszik, nem tudna annyira 
belekapaszkodni a köves, sziklás hegyoldal vékonyrétegű humuszába, 
hogy a nagysúlyú lombsátort elbírja, nem tudná a hatalmas törzset, 
a sokszáz gallyat táplálni. Igénytelenek ezek a fák és hasznosak!

Tüdőszanatóriumok épülnek a fenyvesekben, mert leheletük 
gyógyít: gyógyítja az optimista betegeket!

£s  mire tanít minket a fenyő?
A  földhöz közelálló gallyait elhullatja, —  alul csak száraz csonkok, 

kiaszott ágak éktelenkednek, minthacsak azt akarná mondani a hatal
mas fenyő: El. minél messzebb el ettől a piszkos, ettől a bűnös Földtől!

Aki a száraz gallyakat nézi csak, az talán botránkozik rajta, mert 
nem talál benne semmi szépet, semmi megcsodálni valót, semmi olyat, 
ami lelkét Istenhez emelné. Pedig de sok gondolatot nyújt ennek 
puszta szemlélése is!

A  lelkiéletet élők között is sokan vannak, akik botránkoznak
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azon, hogy másokban, akik pedig komolyan törekesznek az életszent
ségre, hibákat, éktelenkedő gyarlóságokat, bűnmaradványokat vesz
nek észre, hogy rajtuk kialudt, ártalmatlan szenvedélyek elsatnyult 
nyúlványait látják, —  de nem veszik észre, hogy ezek feje, mintegy 
a fa koronája, a felhők fölé emelkedik, tiszta, napsugaras levegőégben 
lélekzenek, mennyországi éltetőelemet szívnak magukba, —  szinte 
már el akarnak szakadni a Földtől: mind több és több rajtuk a száraz 
gally, a bűn elerőtlenedett. színtelenné vált maradványa, mely vala
mikor erős kötél gyanánt kötötte őket a sáros röghöz, —  s mind följebb 
kerül a magasságok felé a korona!

£n is ilyen égbetörő fenyő akarok lenni: igénytelen, akinek nem 
kell itt a Földön semmi, csak az, ami fölemel, ami az éghez közelebb 
visz! Nem akarok mély gyökeret verni a Földbe, hisz nem akarok 
örökké itt maradni, nem akarom, hogy nehéz legyen az elszakadás, 
—  könnyen ki akarok emelkedni abból a rögből, mely a Földhöz köt! 
Köves talajon akarok élni, mint a fenyő, hogy minél kevesebb legyen 
a sár, hisz nem alulról táplálkozom, hanem felülről: a napsugárból, 
a kegyelem napsugaras, meleg életéből!

Emberek között akarok élni, mint a fenyő is fenyőtársai mellett 
él, —  mégis mindenkitől függetlenül: ne legyen reám senkinek rossz 
hatása, —  ne kössön semmi az emberekhez, sem vér, sem barátság, 

csak egy szálat, csak egy Összekötő kapcsot akarok ismerni, egy 
éltető gyökeret: az Eucharisztiat! Ez növeljen magasra, az égig, ez 
tegye egyenessé, keménnyé, gerincessé a derekam, —  aki rámnéz, 
lelkesedni tudjon, követésemre buzduljon, hogy sokan legyünk 
egymás mellett, s így erősek legyünk, cs mindegyikünknek egy legyen 
a Célja: az Eg. az Isten!

Erre tanít minket a fenyő! Miklósi László.

Mauriac, D. Sprenger: NAGYCSÜTÖRTÖK. 120 lap. Ara 2 P. Szalézi 
művek kiadása. Kitűnő könyvecske. A  hitetlenség sötétségéből Krisztus igaz 
világosságába érkezett szerzőnek a legfölségesebb Oltáriszentség titkát mások 
leikébe is az írói meggyőződés és művészet tökéletes eszközeivel bclcragyogtató 
műve. Világi ember nem írhat tökéletesebben az Eucharisztiáról. Olvassuk és 
adjuk mások kezébe is. mert kitűnő propaganda eszköze lehel az eucharisztikus 
szellemnek.

P . M iscia tte lli—H usztiné: SAVONAJROLA. 268 lap. Mindig az igaz
ságért szenvedélyes kitartással küzdő s ebben a küzdelemben a tragikus hősön 
túl a martirium dicsőségéig magasztosuló szerzetes megrázó élettörténete. Jó 
tisztán látni ebben a kérdésben s ez a könyv egészen világosságot vet a Savonarola- 
kérdésre. (A Szent István-Társulat kiadása.)
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(» A z oltár II.

Esterházy faary  grólnö, a B. O. K . 0 . E . új elnöknőjr.

TE M P L O M A IN K  legszebb dísze az oltár, és végtelen értékű 
gyöngye az oltáron titokzatosan létesülő és lakozó Oltári- 

szentség. Nemcsak a városi, hanem sok falusi templomban is több

oltárt láthatunk napjainkban, de a keresztény őskorban minden temp
lomban csak egy oltár volt, mert az Egyház csak egy áldozatot ismer, 
miként ezt a szempontot Szent Ignác vértanú ( f  107) hangsúlyozta: 
«A mi Urunk Jézus Krisztusnak egy teste van, egy kelyhe, egy oltára, 
egy püspöke* (t. i. pápája).
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Marchi régiségkutató említi kitűnő művében, hogy a katakom
bák egyik-másik kápolnájában 2— 3 oltár is volt. Ezek azonban sír
kápolnák, földalatti kápolnák oltárai voltak. A  katakombákban ugyanis 
a vértanuk sírhelyei egyszersmind oltárul szolgálhattak. Épp úgy a 
IV. és V . században a bazilikák kápolnáinak is megvoltak az oltáraik. 
Azonban magában a templomban, ahová a hívek főkép vasár- és 
ünnepnapokon egybegyűltek, csak egy oltár állott a szentély közepén 
a püspök trónja, katedrája előtt. A  görögök, akik nagy szívóssággal 
csüngenek az ilyen nem lényegbe vágó s múlandó rendeleteken, még 
manap is az ősrégi szokást követik. Hiszen a böjtölésből sem igen 
engednek. Sokkal szigorúbban böjtölnek náluk, mint nálunk, római 
katolikusoknál. Nincs mit csodálkoznunk azon, hogy náluk még most 
is csak egy oltár van templomaikban.

A  nyugati Egyházban azonban már a V I. században több oltárt 
állítottak fel a templomban. A  főoltár többnyire kelet felé volt fel
építve úgy, hogy a miséző pap arccal a keresztény kelet felé fordulva 
mutatja be a legszentebb s legtisztább áldozatot: az Ur Jézus Krisztust. 
Ott keleten Betlehemben támadt a világ világossága: Jézus Krisztus, 
aki eloszlatja a nyomasztó, szinte kétségbeejtő lelki sötétséget. 0 ,  ha 
az emberek nagyobb méretekben megértenék, hol van az igazi világ ;s - 
ság, az igazság napia, az egész emberiség igazi isteni Megváltója! Az  
a szánandó nép, amely lerombolja a katolikusok oltárait, felégeti temp
lomait és vad gyűlölettel lemészárolja papiáit és világi híveit, bizo
nyára nem találja meg az isteni Üdvözítőt, az Ür Krisztust.

Az oltárról való ez általános ismeretek már megértetik velünk 
a katolikus oltár nagy értékét és fontosságát. Azért a hívek részéről 
az oltár mindig nagy tiszteletnek örvendett és örvend. Mindnyájunk
nak jól kell tudnunk és hinnünk, hogy a katolikus oltár az az egyetlen 
szent hely, amelyen az örök Főpap Jézus Krisztus a katolikus pap 
kezei által az egész emberiségért, az egész világért bemutatja örök 
áldozatát: a szentmiseáldozatot. A  katolikus oltár az a fenséges és 
kegyelemteljes hely, ahol az Üjszövetség örök Főpapja, az 0  felkent 
papjai által az egész földkerekségen szüntelenül megismétli, meg
nyitja vérontás nélkül a keresztfán egyetlen egyszer vérontásos áldo
zatát, ahonnan a pap imája illatos tömjénfüstként száll fel a minden
ható és végtelenül jó Istenhez és ahová üdítő harmatként leszáll a 
hívek részére Isten végtelen irgalmassága, ahol a vértanuk és szentek 
ereklyéi pihennek.

Naziánzi Szent Gergely ( f  392) írja, hogy édesanyja, Szent 
Nonna sohasem fordított hátat az oltárnak és hogyha valaki az oltár
hoz menekült, azt a világi karhatalomnak nem volt szabad elfogni.

I C rö 'kihAd á s  ■ — [
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Az oltár iránt való nagy tisztelet indította a laodiceai zsinatot arra, 
hogy csak a papoknak engedte meg, hogy az oltárlépcsőkön felmenje
nek és ott áldozzanak. A  mai gyakorlat, hogy a Nagycsütörtökön nem 
miséző papok az oltárnál, a világi hívek pedig a szentély rácsánál, az 
áldoztató-padnál áldozzanak, a IV. keresztény századból való. Az  
előbbi századokban ugyanis valamennyien: papok és világi hívek az 
oltárhoz léptek szentáldozáskor.

Tanúsítsunk és tanúsíttassunk mindig mélységes tiszteletet, bizal
mat és szeretetet templomaink oltárai iránt főkép akkor, amikor a 
szentmiseáldozat legszentebb és legfölségesebb misztériuma megy 
végbe rajtuk. Nagclreiter Alajos dr.

Szeresd a hazát!
Néhány hónappal ezelőtt, a felkelő nap országában, Japánban történt. 

Egyik városban sorozás volt. Egy rendkívül kistermetű japán egyetemi hallgatót, 
aprósága miatt katonai szolgálatra alkalmatlannak találtak. A  lelkes fiatalember 
szerfölött elbúsult, hogy nem harcolhat az ellenséggel szeretett hazájáért. A  bol
dogtalan apró ember az egyik tűzhányóhegy kráterének párkányára mászott és 
a 150 méter mélységbe, a füstölgő tűz örvényébe vetette magát. . .

Talán nem is kell mondanom, hogy a japán fiú pogány volt. nem ismerte 
az igaz Istent! Nem tanulta, hogy Isten az ötödik parancsban tiltja és bünteti 
a bűnök egyik legnagyobbikát, az öngyilkosságot. Nem ismerte az Ur Jézust 
és így azt gondolta, hogy nincs célja életének. Mennyivel szerencsésebbek 
vagyunk mi nála! Mi tudjuk, hogy életünk célja a jó Isten szolgálata és 
ezzel kiérdemeljük a mennyei boldogságot. . .

A z Ur Jézus azonban szóval és példájával arra is tanít bennünket, hogy szülő
földünket, hazánkat is szeressük. Nem olyan oktalan módon, mint ez az öngyilkos 
japán fiú, hanem a hazaszeretet keresztény erényével. Ha hazánk védelme kí
vánja, mi is készek vagyunk akár életünket is föláldozni Magyarországért! M i 
azonban, mint Jézus hű tanítványai, nemcsak meghalni, hanem élni is tudunk 
édes hazánkért. Dolgozzunk, tanuljunk, teljesítsük pontosan kötelességeinket, 
becsüljük magyar testvéreinket, akkor az Ür Jézus szándékai szerint gyakorol
juk a hazaszeretet krisztusi erényét . . .

Poppe—Siekens— Dr. Mátrai : ''Az isteni Gyermekbarátnál0 című ima
könyve nagyszerű tartalommal, szép képekkel, erős vászonketésben lapható 
a kiadóhivatalban 2 P-ért. Bőrbötésben 5 pengő. Oltáregyletieknek 20®/o enged
mény ! A  legjobb eucharisztikus gyermekimakönyv !
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NAGY BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSE.

A világ sok bajának a nagy bűnösök az okai. kik az ördög szolgálatában 
állanak és hajlandók mindent elkövetni Krisztus tábora ellen, hogy ösztönző' 
jük és vezérük, az ördög meg legyen elégedve. Azok a rémségek, melyeknek 
nap-nap után híre jön, nem érthetők meg máskép.

Mit tegyünk mi? Csak szömyűködjünk? Nem. ez semmit sem ér! G on
doljunk inkább arra, amit az Ür Jézus mondott az (3 Egyházáról, hogy °a pokol 
kapui sem vesznek erőt rajta* s azután arra is, hogy a nagy ellenségből Krisztus 
kegyelme nagy barátot formálhat. Mint Saulnak a damaszkuszi úton, most is 
megjelenhet az U r Jézus s isteni erejének és hatalmának fényével a gyűlölet 
sötétségéből a szeretet legtisztább világosságába vezetheti azokat, akik a hitetlenség 
éjszakájába akarják kényszeríteni az egész emberiséget, ó ,  mennyi ember józa- 
nodnék ki a hazugság álomvilágába utalandó ígéretekből és milyen nagy volna 
a hitben való megerősödés, ha az istentelenség frontján csak egy világhírű vezér 
is megtérne!

Nos, kedves oltáregyesületiek, ha akarjátok, ^közreműködhettek benne. 
Azt hiszem még soha kedvesebbet nem tettetek az Ur Jézus Szívének, mint ha 
erre a szándékra ajánljátok februári imaórátokat, szentáldozásokat, önmegtaga
dásokat. napi munkátokat —  különösen gyakran felkeltett jószándékkal mintegy 
átvilágítva azt —  mind odaadjátok az isteni igazságosság mérlegébe, hogy a meg
téréshez az első kegyelmet kaphassa egy olyan valaki, akinél ez a kegyelem 
a legnagyobb kamatot fogja hozni Krisztus Egyháza lelki javára. A  nagy bűnösök 
megtéréséhez nagysúlyú érdem és nagymértékű lelki erő kell, mert az ördög 
is szcllcmóriás, emberileg alig elképzelhető erővel és a legokosabb ravaszsággal. 
Tőle nehéz valakit visszafoglalni! De lehetséges!

Imádkozzunk szüntelenül! Az életünkkel is!
Tegyük tökéletessé és állandóvá buzgóságunkat, adjuk oda isteni Vezé

rünknek és Megváltónknak tervei megvalósításához minden erőnket a lelkiekben.

m

T E L J E S  B Ú C S Ú K :
Febr. 2, febr. 4, febr. 5, febr. 26, imádási óráink napján és egy tetszés 

szerint választott napon.

Az Oltáregyesület országos központjának lelkigyakorlatos házában a 
következő csoportos zárt lelkigyakorlatok lesznek:

Február ló — 14. Szent Anna kongregáció és iparosok feleségei. Vezetője: 
dr. Háttér Lajos hittanár.

Február 16— 2 1 .: Szent Család kongregáció és úrinők, P. Tornyos jezsuita 
vezetésével.

Február 24— 2 8 .: Virgo Reparatrix kongregáció és tisztviselőnők, P. 
Szunyogh bencés vezetésével.

Március 7— 11. :  Hétfájdalmas Szűz csoportja és úrinők, jezsuita atya 
vezetésével. Jelentkezést még korlátoltan elfogad az Oltáregyesület lelkigyakor
latos háza Budapest, IX., Üllői-út 77.
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170.
Ha állandó kapcsolatot akarunk 

létesíteni Istennel, a mi Atyánkkal, 
mindenekelőtt a Túlvilág felé kell 
fordulnunk kutatón! . . .  Az onnan 
szerzett bizonyosság rohamosan 
útbaigazít s mi több, céltudatossá, 
megkönnyebbültté tesz. De vigyáz
zunk. nehogy eltévedjünk ebben a 
rettentő labirintusban ! .  . .

171.
Az a tény, Hogy kivétel nélkül 

mindenki meghal; mindenki beteg
ség által elrútítva, mindenki mássá 
formálódva Kai meg; seriki innen 
senkit és semmit magával nem vi
het: mindenkinek "tanuk” előtt kell 
eltávoznia a Földről —  azt bizo
nyítja, hogy valóban van a halálon 
túl is "élet” ! . . .

172.
Érdekes, hogy éppen az eltávo

zottakra. vagyis a halottakra való 
emlékezés indítja meg bennünk 
helyesen azt a lelkifolyamatot, mely 
minden "földit” és "égit” a kellő 
értékére emel. vagy fokoz le! . . .

173.
A halottakra való emlékezés tu

lajdonképpen néma hátrafelé bak
tatás /  . . .

174.
Mind boldog az, aki Halottak- 

napján azzal a vigasztaló tudattal

tér vissza a mindennapi életbe, hogy 
még ítélet előtt áll! . . .

175.
Az Embernek tanuk előtt kell 

meghalnia, mert az Ember nem 
"meghal”, hanem "eltávozik* —
visszatér annak a világnak pitvarába, 
melyből évekkel előbb küldetett!

176.
Az Ember eltávozásának idő

pontjában, körülményeiben komoly 
"tervszerűség” lappang.

177.
Egyedül a Szeretet örök és a 

Szeretet néha-ncha már a Földön is 
legyőzi a "Halált!”

178.
Az Ember teremtése pillanatá

ban a fenségesítő szabadakaratot 
kapta ajándékul, mégis ez lett életé
nek legfőbb kisértője. A  szabad- 
akarattal való legtöbbször hibás 
sáfárkodásnak köszönhetjük sorsunk 
"mostohaságát” itt a Földön s maj
dan Odaát is ! . . .

179.
Azt, hogy egymáshoztartozandó- 

ságunknak tényleg "égi” a szárma
zása, az egyetlen isteni eredetű ima, 
a Miatyánk is igazolja!

180.
Odaát a Túlvilágon lesz ami 

összeomlik, lesz ami igazolódik, lesz 
ami megvilágosodik előttünk!

IRTA:  O L C S V A Y  G É Z A .  
-*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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A HIT ÖRÖKMÉCSESE MELLETT.
Ir ta : K I R Á L Y  Ö D Ö N N É .

GÓ L Y A  szállt a tanyaház tetejére. Nesztelenül ereszkedett a 
kémény mellé, egyideig még gyanakodva vizsgálódott, de hogy 

semmi veszedelem nem mutatkozott, megnyugodott. Balszárnyát 
bágyadtan leeresztette és hátrahajtott fejével puhán, óvatosan dör
zsölni kezdte. A  diófa alatt kct gyerek hűsölt, a kislány homokkal ját
szott, a fiú előtt könyv feküdt, de tekintete a könyv fölött messzire 
elkalandozott. Mióta hosszú nadrág verte a bokáját, különösen szere
tett álmodozni.

—  Nézd, Pali, gólya. Rászállt a házunkra, talán testvérkét kapunk 
—  suttogta a kislány. A  fiú megütődve fürkészte húga arcát, de a tiszta 
gyermekszemek oly angyali ártatlansággal sugároztak rá vissza, hogy 
elszégyelte magát, elfordult.

—  Szeretnéd? —  kérdezte kurtán.
—  Jaj, nagyon, nagyon —  lelkendezett a kislány. —  T e  is? 

—  A  fiú szájáról gorombán pattant a válasz:
—  N em ! Nenrj kell! Minek! —  Avval felugrott, felkapott egy 

követ és indulatosan vágta a gólya felé. Komoran nézte, hogyan mene
kül a madár nagy számycsapásokkal, aztán nekitámaszkodott a diófá
nak és az arca megenyhült, bánatos kifejezést öltött. Valami névtelen 
sejtelem szomorította, érezte, hogy könnycsepp fut a szemére és azt 
is érezte, hogy a kis Mária ijedten lapul mögötte. Nem mer tovább 
kérdezó'sködni és a fiú is dacosan állt mindaddig, míg a tornácon fel
tűnt Bognár Géza eró'teljes alakja. A  boldog emberek szokása szerint 
vidáman fütyürészett, sugárzó tekintete bejárta a tanyaházat körül
ölelő' viruló gazdaságot. Pali arca megint színt változtatott; a gyűlölet 
piros lángja perzselte végig s mint egy megbokrosodott csikó ugrott 
át a sövény kerítésen, menekült ki, a földek felé. Lázongó szívvel bak
tatott a forró napsütésben, éppen olyan keseredett volt, mint mikor 
özvegyi sorban élő édesanyja tudtára adta, hogy Bognár Géza lesz az 
új apja. De a lelke háborgása akkor valahogyan elcsitult, testvértelen 
szíve megbékült arra a gondolatra, hogy akkor kis húga is lesz egy
úttal, meg aztán hamarosan bekerült a városi iskolába s a fiúk között 
elfelejtett tovább tépelődni új helyzetén. Csak most, amikor hazajött 
szünidó're és meglátta új életet hordó anyját, most borította el ismét 
az indulat. Fellángolt gyűlölettel loholt a tűző napon, torkát sírás foj
togatta és ki tudja, meddig talpalt volna, de váratlanul metsző fájdalom 
cikázott végig a fején, az volt az érzése, hogy a nap tüzet gyújtott az 
agyában s ez a tűz most emésztő lánggal lobog az egész testében.
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Ledobta magát a kalászok tövébe, megkínzott teste, lelke, fájdalma 
könnyekbe olvadt. Csak úgy rázta a sírás, de ahelyett, hogy megköny- 
nyebbült volna, egészen letört. Visszafelé alig vánszorgott, nem is 
tudta, hogyan került hűvös szobájába. Beteg lett. Súlyos lázálmok gyö
törték, sikoltozva birkózott a megdobott gólyával, amely mint a pré
dára éhes sas keringett fölötte lázas látomásaiban. Borzadva kiáltozta, 
hogy a fekete gólya elérte édesanyját, éles csó'rével tépi, vágja a szívét, 
a vér messze fröcsköl belőle.

Hosszú hetek teltek el élet-halál harc között és újabb hetek a 
gyógyulásig. Lesoványodva, kimerültén feküdt ágyában, szótlan két
ségbeeséssel eszmélt a valóságra, nézte a fekete ruhába öltözött kis 
Máriát, nézte a piros pohárban égő mécsest édesanyja gyászkeretes 
fényképe előtt. Mindent megértett.

(Folytatjuk.)

OLTÁREGYESÜLETI ÉLET
Esterházy Mary grófnő az Ol

táregyesület elnöknője. 1936 dec. 
31-én kelt őeminenciája kinevezési ok
mánya. mely Istenben boldogult ke
gyelmes elnökasszonyunk örökségét a 
Budapesti Országos Középponti Oltár' 
egyesületet. Esterházy Máry (azért 
írja így angolosan, hogy meglegyen kü
lönböztetve egy ugyanilyen nevű egyén
től) gondjaira bízza.

A  grófnő a Központban általános 
tiszteletnek és szeretetnek örvend. Az 
Oltáregyesület életében aktív részt vett 
mindig, ez a magyarázata annak az ál
talános bizalomnak, mellyel a választ
mány az ő személye felé fordult. Kineve
zéséről —  amely a január 11-i választ
mányi ülésen publikáltatolt —  osztatlan 
örömmel vett tudomást a választmány. 
Dr. Mészáros János prelátus, országos 
igazgatónk, a gyűlés kezdetén jelen
tette. hogy megjött Őeminenciájától az 
elnöknőt kinevező okmány, melynek 
felolvasására dr. Mátrai ügyvezető
igazgatót kéri meg. Lelkes taps és éljen
zés után kéri az igazgató az új elnök

nőt. hogy foglalja el helyét jobbján, az 
elnöknői széken. Majd emelkedett lé
lekkel köszönti őt, mint néhai gróf 
Czirákyné és őrgróf Pallavicini Edéné 
utódját, akire szent örökség szállott és 
akit nagy múltnak fenséges teljesít
ményei kell hogy ösztönözzenek az 
Oltáregyletért s rajta keresztül a szent
ségi Ur Jézus dicsőségéért végzendő 
munkára.

A z  új elnöknő első ténykedése volt az , 
hogy a választmányi ülés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére özv. Orosdy Fiilöpné 
bárónét és özv. Révay Simonná grófnőt 
kérte fel. D e egészen új dolgot is ho
zott a választmányi ülésre: egy sereg 
beuroni egyházművészet motívumait 
felhasználó rajzot, amelyeket az Oltár
egyesület a jövőben beszerzendő mise
ruhaanyag készíttetésénél felhasznál és 
így önmagának a saját mintáival ellá
tott anyagából készíttetheti a kazulá- 
kat és palástokat. Ez azért fontos, mert 
míg külföldről hozattuk nagyobb 
mennyiségben a selymet, több éven át 
ugyanazon anyagot használtuk s voltak
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a kiállítás látogatói közül, akik azt hit
ték, hogy mi minden évben ugyanazt az 
anyagot állítjuk ki és “tessék-lássék8 
kiállítást rendezünk. Pedig minden ki
állított darabnak megvan a maga —  
szegénytemplom gazdája. Ezért igen 
jó  lesz az évenkint változó mintájú 
anyag.

Uj elnöknőnk fényképét a Nemzeti 
Újság január 13-i száma közölte és a 
12. oldalon így ír róla:

«A Budapesti Országos Középponti 
Oltáregyesület elnöknőjévé—az egyesü
let választmányának egyhangú jelölése 
alapján —  Esterházy Máry grófnőt 
nevezte ki a bíboros-hercegprímás. 
Néhai őrgróf Pallavicini Edéné örökébe 
minden tekintetben méltó utód lép 
Esterházy Máry grófnő személyében. 
Olyan családból származik, melyben 
teljesen otthonos a mélylelkű vallásos
ság. Atyja, néhai gróf Esterházy Miklós 
M óric, aki gróf Zichy Nándorral 
együtt dologozott a katolikus politiká
ban vezérszerepben, édesanyja, Schwar- 
zenberg Franciska hercegnő, a mélyen 
vallásos, jótékonyságáért áldott nagy
asszony. Az új elnökasszony testvér- 
húga gróf Esterházy Móricnak. Ester
házy Máry grófnő, mint a központi 
választmány tagja és a csákvári Oltár
egyesületnek elnöknője, eddig is tevé
keny részt vett az Oltáregycsület életé
ben.

Az Oltáregyesületnek Magyarorszá
gon fényes múltja van nemcsak az 
eucharisztikus kultusz terjesztése, ha
nem a szegény templomoknak egyházi 
ruhákkal és egyéb felszerelésekkel való 
ellátása terén is. Az Oltáregyesület or
szágos központja az idén “erőgyűjtés11 
miatt nem rendez kiállítást, hogy annál 
impozánsabb legyen az 1938-as Eucha
risztikus Világkongresszussal kapcsola
tos hivatásszerű megnyilatkozása1'.

*
Szentlélek-m ise az Örökimádás- 

han. Az országos központi választmány 
elfogadta dr. Mátrai ügyv.-ig. indítvá
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nyát, hogy a Szentlélek úristen kultu
szának országunkban örvendetesen ter
jedő gyakorlatát a hónap első hétfőjén 
tartatni szokott Szentlélek-misét az 
Örökimádásban is megtartsák. A Szent
lélek-mise mindig a %9-es szentmise 
lesz. Februárban az engesztelő novéna 
miatt nincsen, ellenben márciusban az 
első ilyen szentmise ünnepélyes lesz. 
A  Szentlélek-kultusz a legfölségesebb 
Oltáriszentség imádását is mindenütt 
előmozdítja. *

E ngesztelő kilencedünk. Már a 
múlt számunkban hírt adtunk arról, 
hogy az idén a januárban szokásos 
novénát és a farsangvégi szentségimá- 
dást összevontan febr. 1— 9-ig tartjuk 
meg az örőkimádás templomban. A  
Szentlélek segítségül hívásával kap
csolatos megnyitó és engesztelő szent
misét Rótta Angelo érsek, apostoli 
nuncius végzi február 1-én reggel 9 
órakor. (A többi napokon: köznapokon
9 órakor, február 2-án és 7-én pedig
10 órakor van az engesztelő szentmise, 
melyet az Oltáregyesületek budapesti 
helyi igazgatói végeznek.) A  novéna 
szónoka dr. Kovács Sándor, az Akció 
Katolika országos központjának tit
kára lesz, akinek beszédeit tavaly is 
óriási tömeg hallgatta. A  szentbeszéd 
d. u. 3 óra 13 perckor van. Beszéd
témája : Az Echurisztia és a szociális 
igazságosság.

Az ünnepi áldást február I -én dr. 
Hász István tábori püspök, február
2 - án dr. Mészáros János prelátus, érseki 
ált. helytartó, az Oltáregyesület orsz. 
igazgatója; február 3-án Krywald Ottó 
pTelátus, érseki főbiztos; február 4-én 
dr. Breyer István győri püspök; február
3- én Bittér Illés dairveuxi apát, főigaz
gató, február 6-án dr. Czapik Gyula 
prelátus-kanonok, február 7-én dr. 
Paiaky Amold prelátus, rektor mag- 
nifikusz, február 8-án Vedres Béla pre
látus, apátplébános, február 9-én a be
fejező Te Deumot dr. Emszt Sándor
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apostoli protonotárius, v. miniszter 
adja.

Aki nem vehet részt, az is engesztel
jen velünk és imádkozzék az Ur Jézus 
szociális elveinek a diadaláért!

*
Novénánk ideje egybeesik a ma

m iid Eucharisztikus Világkongresszus 
(ez még 1936-ban volt esedékes, csak 
d körülmények miatt maradt mos
tanra) február 2— 8. idejével. A  ma
gyar püspöki kar rendelete szerint az 
első pénteki szentáldozásunkat ajánljuk 
fel és imádkozunk a következő, nálunk 
1938-ban tartandó eucharisztikus vi
lágkongresszus sikeréért.

*
Oltáregyesületünk számára az 

1931-es év mindenütt a reorganizáció, 
illetve a fellendítés munkájának éve 
legyen.

Egy fon tos szabály. Az Oltár- 
egyesületi tagok által befizetett tagsági 
alamizsnák Vagy oltárgyesiileti adomá
nyok egészen a Központba küldendők, 
az esztergomi egyházmegyében direkt, 
másutt az egyházmegyei igazgató ré
vén. Ugyanoda küldendő az oltár- 
egyesületi persely alamizsnája is. csak a 
helyi esetleges dologi kiadásokat sza
bad belőle kifizetni (pl. borravalók, 
virág, gyertya vagy 10— 10 szegény 
oltáregyesülcti tag számára előfizetés 
az Örökimádásra). Máskép a Központ 
nem tud második hivatásának —  a sze-

S'ény templomok segélyezése —  meg
etetni. 1938 -ra érdemesebb nagyobb 

kiállítást akarunk! De ehhez adomá
nyokból is több kell. Nem luxus lesz 
ez a kiállítás, hanem több szegény 
templom fog egyházi felszerelést kapni 
és minden szebb lesz mint máskor.

A rózsafüzér eredete.
A tizenharmadik században Európa különböző országaiban veszedelmes 

és konoklelkű eretnekek kezdtek föllépni, akik hamis tanításaikkal sok embert 
elszakítottak az Anyaszentegyháztói. Ezekben a szomorú időkben élt Szent 
Domonkos. A  jámbor férfiú szüntelenül kérte az Urat. adjon neki győzhetetlen 
fegyvert, hogy a veszendő eretnekeket megtéríthesse. A  jó  Isten meghallgatta 
Szent Domonkos imádságát. Csodálatos álmot látott. Álmában sziklabérc tetejére 
került. Szinte kezével érintette áz ég kék boltozatát. Egyszerre azt látta, hogy a 
csillagok vakítóan ragyogó aranyszemei megmozdulnak és ölébe hullanak.

Később feltárult az ég és Isten Anyja jelent meg előtte, ragyogó sugár
koronával, mennyei dicsőségben.

Az Ég Királynője mosolyogva mutatott a szent ölében fényeskedő csilla
gokra: '-Ott van a győzedelmes fegyver, amely megmenti a tévelygőket és elűzi 
a sátán kísértéseit". —  Szent Domonkos csodálkozva pillantott ölébe, ahol a 
sok piciny csillag mind megannyi rózsává változott át. Icike-picike rózsabimbóvá. 
“Fond füzérbe ezeket a rózsákat® —  mondotta Szűz Mária —  «és imádkozzál 
rajta, akkor Isten teljesíteni fogja óhajtásaidat®. Szent Domonkos rózsafüzért 
készített és buzgó imáival sok eretneket megtérített. —  T e is szerezzél egy kis 
olvasót és imádkozzál naponta egy tizedet, akkor a Szűzanya veled lesz minden 
utadon. ■
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A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KARÁCSONYI KIADVÁNYAIRÓL
a legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk. Tudományosság, praktikusság, 
korszerűség és ízléses kiállítás itt mind igaz jelzők, amelyeket joggal tehetünk 
oda a Szent István-Társulat most megjelent könyvei elé. Csodálattal állunk a 
könyvek gazdag tartalma és belső értéke előtt.

Egyenkint e kiadványok:
Schütz Antal: AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG. 334 lap. Bölcselctilcg kép

zett embereknek való —  a szerző szédületes tudásának, kaleidoszkopikus sok
oldalúságának szolid rendszerben adott értekezése «az örök Való szellemiségéről®, 
"a halhatatlan énről® s az örökkévalóság világáról.

Kari—Vécsey; A KATOLICIZMUS LÉNYEGE. 237 lap. Az Anyaszent- 
egyházról szóló katolikus tan pompás és alapos kiíejtése. Jó volna elolvasnia 
minden művelt katolikusnak.

Szunyogh: A SZENTMISE KIALAKULÁSA. 98;  ]aP. Rendkívül 
érdekes tanulmány, amely a mai szentmise megértéséhez kitűnő kalauz. Litur
gikus lelkiéletet élő olvasóinknak ajánljuk.

Blazovich: A  N A G Y  S Z F IN K S Z . 252 lap. Mint a címlap jelzi, újkori 
emberarcok rajza, bölcseleti alapon, rendkívüli éleslátással és jó ítélőképességgel. 
Igazi életszemléletkulcs.

Coudenhove-Br. Szentkereszty: BESZÉLGETÉS AZ ÉLETSZENT - 
SÉGRÖL. 88 lap. Párbeszéd formájában világítja meg Árpádházi Szent Erzsé
bet életének belső értékeit. Könnyű és nagyon hasznos olvasmány.

Sík Sándor: SZENT MAGYARSÁG. 74 lap. A  tudós pap-költőnek
hat szép rádióbeszéde magyar szentekről.

Spirágó— Mojzes—Németh: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ. 274 lap. 
A  Szűzanya élettörténete annyi hisztorikummal, amennyivel a legritkábban 
találkozunk ilyen természetű könyvben. Biztosan hamar szét fogják kapkodni.

Meszlényi Antal: BUDA FELSZABADÍTÁSA. 230 lap. Az ősszel 
volt 250 esztendeje a sok áldozattal és küzdelemmel kivívott felszabadulásnak. 
Meszlényi színes képben tárja elénk a 250 éves múltat. Oly érdekfeszítően ír, hogy 
regénynek is becsületére válnék. Sokat tanulhatunk belőle!

Radványi Kálmán: CSALÁD ÉS ÉLET. 306 lap. A  már diákkorban 
l:nagy mcsemondó»-nak ismert szerző itt a mesemondók kellemes hangján beszél 
nagyon is nem mese valóságokról a családi élet legbensőbb problémáiról nagy 
megfigyelőképességgel és élet bölcsességgel. Jó volna rádión leadni az egészet.

MÚMIÁK ÉS MINARETEK. Erdőst Károlyiéi. a páratlan sikert aratott 
•'Napsütéses Indiában® szerzőjétől való könyv. A  Nílusmenti kultúra emlékeivel 
kapcsolatban megszólaltatja a lelket, e kultúrák alkotásainak ihletőjét. Erdősi 
Károly háromszor utazta be a Nílus mentét. Ö  mindent meglát és meglátásait a 
legpompásabb megvilágítás tiszta képében vetíti elénk. Ez a könyve is nagy 
nyereség: Nemcsak útleírás, hanem bőséges adomány az író gazdag szellemi 
kincstárából is. Kiállítása elsőrangú; pompás képek teszik változatossá.

Felelős szerkesztő : Dr. MÁTRAI GYULA. —  Felelős k adó : Dr. MÉSZÁROS JÁNOS.
Steph&neum nyomda r. t.. Budapest. —  A nyomdáért felelős : ifj. Kohl Ferenc.
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