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A szenvedők könyvecskéje címen Az Istent szerető telkeknek vigasztalására® 
igen kedves, képekkel illusztrált és a Krisztussal valócgyüttszenvedés útját tanító 
füzetet adott ki a Lazarista .Missziós-ház. Teljesen igaz, ami a könyvecske előszavá
ban van : «01y nehéz az élet és sokhelyütt fogytán van az erő a keresztek és szen
vedések békés elviselésére. E könyvecske nem fölösleges és nem egy lélek fog belőle 
új életkedvet, vigasztalást s békés türelmet menteni*. Ára 30 fillér. Kapható a 
Kordánál. Budapest, Vili., Mikszáth Kálmán-tér 3. 
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A rendkívüli szentévben a szentmise alatti szentáldozással szerezhetünk 
legnagyobb örömöt az Ür Jézusnak. A szentmise a keresztáldozatnak meg-; 
újítása, amelynek viszont most 1900. évfordulója van ; a szcntmisehallgatás 
pedig úgy egészen tökéletes és az Or Jézus akarata szerinti, ha áldozunk is 
alatta. Hacsak tehetjük, mindig a szentmise alatt áldozzunk, mert ez a tökéle
tesebb. A szentmisén kívüli áldoztatás csak megtűrt, megengedett dolog azok 
számára, akik bármilyen okból nem tudnak a szentmise alatt áldozni. (P |. 
gyónásukkal még nem voltak készen, amikor a szentmisében már áldoztaüak 
és nincs annyi idejük, hogy a következő szentmisét megvárják.) 
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A  rendkívüli szentév és a szentmiseáldozat.

aGY talXljuk, hogy a rendkívüli szentévben minden más ájtatosság, 
imádás, hálaadás és engesztelés mellett legfőképpen a szentmiseáldo

zatot kell frekventálnunk, mint az Úristen megdicsőítésének legtökéletesebb 
módját.
Maga a rendkívül^ szentév Krisztus keresztáldozatának méltó meg

ünneplésére van elrendelve az 1900 éves forduló alkalmával. Viszont a szent
mise áldozat megújítása a keresztáldozatnak. A szentmisében ugyanaz az Ür 
Jézus jelenik meg az oltáron,faki a keresztút és keresztrefeszltés minden 
szenvedésével fizette meg a ' bűn adósságait és mi ugyanazt az Ür Jézust 
mutatjuk be a mennyei Atyának, aki önmagát áldozta minden idők embere 
leikéért. Amikor ő  az oltár korporaléján fekszik és a mennyei Atya reátekint 
az ő  személyében és — mintegy az ö  szenvedéseire emlékeztetőül megtar
tott — öt szent sebében megjelenik Előtte Krisztus egész áldozata és elég
tétele. Ez teszi a szentmiseáldozatot az Úristen megdicsőítésének felülmul- 
batlan eszközévé. Minden más ájtatosság kisebb és kevesebb a szentmisénél. 
Ennél többet senki sem adhat és ennél szívesebben a jó Isten maga sem 
fogadhat semmit, mint a szentmiseáldozatot, amelyben «az ő  szerelmes Fia» 
a Neki felajánlott áldozat.

Ezért legyen a rendkívüli szentév föájtatassága a szentmiseáldozaton való 
buzgó részvétel. Külön hangsúlyozzuk, hogy részvétel, mert arra gondolunk, 
hogy mindenki, aki e sorokat olvassa, nemcsak szentmisét hallgat, hanem 
részt is vesz a szentmiseáldozaton szentáldozás révén. Ez, ha tetszik, a leg
modernebb katolicizmus, vagy ha akarjuk — teljes joggal — a katolicizmus 
legősibb kultuszformájának nevezhető, mert már az írás szerint is a hívek 
«egyek voltak a kenyérszegésben*. ahogy a szentmiseáldozatot — az összes 
jelenlevők közös áldozása miatt — nevezték.

Szentségcs Atyánk mindent megtesz, hogy Kiisztus örök áldozatára 
irányítsa az egész világ figyelmét, tegyük mi is ugyanazt oltáregyesületünk 
buzgó példaadásával plébániánk hivei között. A havi kötelező szentáldozáson
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kívül is minden szentáldozást lehetőleg szentmisével kapcsolatban végez
zünk. Vegyünk részt a vasárnapi szentmisén kívül a köznapiakon is. ha tehet- ' 
jük. És minden szentmisén akarjunk teljes szívvel belekapcsolódni Krisztus 
örök áldozatába, felajánlva imádságunkat, saját áldozatainkat és szenvedé
seinket az Úr Jézuséival együtt, amelyek az ö  személyében mindig meg
jelennek az oltáron. A kereszt emelkedjék megingathatlaniil a lelkűnkben 
és meg fog törni rajta minden hullám, mely a lelkünket fenyegeti s Krisztus
nak'rajta bemutatott áldozatával — mely 1900 eves korában éppoly élénk 
és friss,.mint a történése napján — egyesíteni tudjuk a szentmisében mind
azt, ami igaz érlék lelkűnkben a kereszt árnyékában terem. 
t t Mátrai Gyula dr.
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A rózsának tündöklése,
Liljom égi fehérsége 
S  ezer virág tiszta bája:
Ragyogásod egy sugára!

Illat kitéri léptedet,
Homlokodon dicsfény re z e g ...
Ég s föld szépséged csodálja: 
Szeplőtelen Szfiz, M ária 1

J(xpka  h a h t l la .
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3"ta nem volna Eucharisztiánk...
«  em lékszem  még, micsoda újság volt számomra, amikor vagy hét évvel 

[ ezelőtt először tettem fülemre egy kis detektoros rádió fejkagylóját. - 
Visszafojtott lélekzettel lestem a hangokat, melyek tőlem néhány kilo
méterrel távolabb, a budapesti stúdió termében hangzottak el.

Még nem is sok idő telt el azóta s ma már hangszóró közvetíti lakásunk
ban az európai leadók műsorát. A szobában hároméves kis unokaöcsém 
játszik s játékába ügyel van merülve, hogy nem is figyel oda a rádió zenéjére. 
Ha aztán megkérdezem tőle : mondd csak, honnan hangzik ez a zene? — 
a legtermészetesebb hangon feleli rá : a rádióból. Vájjon eszükbe fog-e jutni 
valamikor is ezeknek a gyermekeknek, kik már a rádió korában szfilettek, 
hogy valamikor még nem volt ilyen egyszerű az érintkezés a világ legtávolabb 
fekvő részei között is? Azt hiszem, sohasem fognak erre gondolni. Hisz’ 
mennyi minden van a világon, melyről a régi idők embereinek fogalma sem

1
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Szeplőtelen Szűz, M ária ! 
Lelked fehér, mint tél hava; 
Szíved meleg, mint napsugár; 
Érzelmed tisztább aranynál.

Tekinteted csillag fénye, 
Szavad szeráfok zenéje, 
M osolygásod hajnal pírja. 
Szép szivárvány ragyogása.

•
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volt s melyet mi magunk természetesnek tartunk, mert már megvoltak 
születésünkkor. így vagyunk a művészet, tudomány és kultúra legtöbb 
alkotásával. Már megvoltak születésünkkor és megszoktuk, hogy körülöt
tünk legyenek ; ezért azután igen gyakran nem is tudjuk felfogni jelentőségü
ket s nem gondolunk arra, mekkora kárunk lenne, ha azokat elveszitenők.

Valahogy így vagyunk a mi vallásunk legdrágább kincsével; a legméltó- 
ságosabb Oltáriszentséggel is. Ennek a fölséges, isteni alkotásnak eredete 
immár csaknem két évezredre nyúlik vissza. Természetes, hogy ez a hosszú 
idő bőven elég volt az Eucharisztiának arra, hogy szellemével át- meg átjárja 
az egész katolicizmust s középpontjává, ütőerévé váljék az Anyaszentegyház 
életének. Ebbe az évezredes hagyományba kapcsolódtunk bele mi is, amikor 
édesanyánk karjában először pillantottuk meg a tabernákulumot és előtte 
a kis örökmécsest s először hallottuk ajkáról a szó t: «Ott lakik a Jézuskan. 
Ennek a drága hagyománynak lettünk részeseivé akkor, amikor fehér ruhács
kában, égő gyertyával kezünkben először járultunk az Ür asztalához. Ez az 
eucharisztikus élet járt át bennünket azóta.is; ahányszor csak szentáldozás
hoz mentünk,szentmisét hallgattunk, szentségimádást végeztünk. De vájjon 
mi f  ennek a*kétezeréves kincsnek örökösei — gondoltunk-e már arra, hogy 
milyen lenne a világ, ha az Or Jézus nem mondta volna ki az utolsó vacsorán 
ezeket az örökjélentőségű szavakat :.«Ezt cselekedjétck az én emlékezetemre?* 
Gondoltunk-e már arra ^hogyan alakult-volna a világ Eucharisztia nélkül?

. .  Ki tudja,.talán az apostolok maguk is hitüket .vesztették volna, ha az 
utolsó vacsorán lelkűk meg nem erősödik az Oltáriszentség vételével ! Vájjon- 
elbírták volna e nélkül ezt az óriási megpróbáltatást, mely. az Or Jézus szen
vedésekor a Messiásba vetett hitüket érte?

Az Eucharisztia mindenkor az-üldözött és szenvedő keresztények 
kenyere volt. Az első tíz egyházüldözés tomholó viharában a hívek saját 
lakásukon tartották az Oltáriszentséget, hogy magukhoz vehessék azonnal, 
ha a pogány üldözők elfogatásukra jönnek. Miért tették ezt, ha nem azért, 
mert ettől a Szentségtől váiták lelkűk megerősödését s a bátor hitmegvallás 
kegyelmét? E mellett az Egyháznak igen nagy gondja volt, hogy börtönökben 
sínylődő, gyermekeit ebben a hősöket nevelő Kenyérben részesítse. Hőslelkű 
papok, diakónusok, sőt gyakran világiak, gyermekek is életük kockáztatásán 
val vitték ezt a szent Eledelt fogságban levő testvéreikhez — hiszen ki ne 
ismerné az Eucharisztia kedves kis vértanújának, szent Tarziciusonak tör
ténetét? Mert az Egyház jól tudta, hogy az eucharisztikus Jézus a «vértanuk 
erőssége* — így mondja ezt Jézus szent nevének litániája is. Hol lennének 
ma a lélekemelő martirakták, melyek ezeknek az elfogott keresztényeknek 
gyötrelmes kinok között tanúsított bátorságáról szólnak; hol lennének ezek, 
ha-nem lett volna Eucharisztia, mely ilyen pompás erényvirágokat tudott 
azokban a hozzánk hasonló gyenge emberekben kitermelni? Hány név
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hiányzanék ma a széniek katalógusából ! S hány szent hiányzanék akkor az 
isteni Bárány mennyei seregéből?

Ha nem lenne Eucbarisztia, nem lennének templomaink sem. Templom 
csak akkor kell, lm áldozatot akarunk bemutatni Istennek, tehát Oltári- 
szentség nélkül áldozatunk sem volna. Imaházaink talán lennének, hol egy he
gyül nénk szent beszédre, imára; de milyen sivár, lélektelen, hideg volna mindez, 
ha nem lehetnénk mindig abban a boldog tudatban, hogy leslcstol-lelkestöl 
közöttünk van maga az Ür Jézus is ! H iá n y z a n a k  ebből az imaliázbó) minden, 
ami tcinploniainkat oly meghitté teszi; hiányzanak a szentély, az oltár, a 
tabcrnákuluin, az örökmécs s nem volna akkor szentmise sem. Pedig mennyi 
kegyelem áradt már ki reánk ezekből az oltárukból!

•'Jöjjetek hozzám mindannyian, kik elfáradtatok s meg vagytok ter
helve és én fcliidltlck benneteket — mondotta egyszer az Ür Jézus. (Máié 11. 
?8.) Akik fáradtak és terheltek vagyunk? <), hát melyikünk mondhatná el 
magáról, hogy sohasem fáradt, sohasem csüggedt, sohasem levert és szomorú? 
Mennyi gond, mennyi nehézség vetődik utunkba nap-nap után ? S mennyi 
gyengeség és elbukás a lelki életben ! Am Jézus Idv : •' Jöjjetek hozzám . . .  
és én fclüdíllek". Igen, de hol találunk meg téged, Úr Jézus, ha nem a taber- 
nákiilumban?

Mennyi boldog percünkről tudna beszélni ez a labcruákuliuu, ha egyszer 
megszólalna ! Hány könnycseppjéről fájdalmainknak, melyet az eucharisz
tikus Jézus szárított fel s mennyi könnyről, melyet megint csak ö előtte 
sírtunk bűneink miatt ! Hol lennének ezek a lelket felemelő, megtisztító 
és vigasztaló érzések, ha a mi Urunk nem élne közöltünk ; ha nem siethetnénk 
ö eléje, amikor fáradtak s terhellek vagyunk?

Végül, ha nem volna Eucbarisztia, úgy éppen a legszebb élmények 
esnének ki életünkből : szeiiláldozásaiilk drága percei. Mert Jézus az Oltári- 
szen lséget nem azért szerzetté, hogy díszes templomokat, égbe törő dómokat 
építsenek tiszteletére ; nem is azért, hogy arany szentségtarlóban helyezzék 
cl, azért sem, hogy fényes körmeneteken százezrek hulljanak elölte a porba — 
mindezt nem Krisztus Urunk rendelte, hanem az Egyház, mely minden 
erejét, művészi stilérzékét latba veti az Eucharisztia niegdicsöltésére. Magá
nak az Ür Jézusnak csak egy az óhajtása, sőt ez nemcsak óhajtása, hanem 
követelése is, az, hogy saját szivünkben adjunk neki szállást. ' Vegyetek és 
egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem*, mondja az utolsó vacsorán. 
És ezt annyira fontosnak tartja, hogy az örök életet is csak annak ígéri, aki 
eszi az Emberfia testét és vérét. Annyira rászorulunk a szentáldozásból 
fakadó kegyelmekre és erőre, hogy e nélkül képtelenek volnánk Isten gyerme
kéhez méltóan élni. Annyira rászorul lelkünk a szeutáldozásbó! nyert isteni 
tűzre, hogy egész lelkesedése és szeretető lelohadna, clscnyvcdne. clfagyna 
anélkül. Olyan a mi szívünk, mint a hideg kis tömjéngerezd, melyet előbb az
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Or Jézus Szivének forró parazsába kell vetnünk, ha azt akarjuk, hogy az 
állitat illatos lömjénftístjc szálljon föl belőle.

Mi lenne, ha kialudnék egyszer ez az élesztő tűz, az Olt áriszentség? 
Hogyan lankadna, haldokolna akkor napröl-napra a mi lelkünk élete ! Hány
szor maradnánk alul az erényért való küzdelemben! Mennyi aggodalom nelte-

A/ Orökinindás szenté vmcgiiyitó vigíliájáról : A nagy feszület tieliozalala.

zednélc reánk ! Hányszor buknánk bele a bűn sarába ! S vájjon lenne-e akkor 
még annyi erőnk, hogy újra fel tudjunk kelni?

Gyakran elgondolkoztam betegségeimben az embereknek egy érdekes 
tulajdonságán. Azon, hogy amíg egészségesek, addig legtöbbször eszükbe sem 
jut arra gondolni, micsoda kincs az egészség: élnek, szórakoznak és közben 
elfelejtik, hogy mindezért nap*nap után térdcnállva kellene köszönetét
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mondaniok Istennek. Csak amikor a betegség ágybadönti őket s amikor ? 
látják a körülöttük lüktető életet, melybe annyira szeretnének ők is bele- . 
kapcsolódni, de nem tudnak; amikor szeretnének ük is dolgozni cs élni, mint 
a többiek, de nem lehet, csak akkor kezdenek ráeszmélni, mily nagy értéket 
vesztettek el egészségükkel.

Az Oltáriszentségct sohasem fogjuk elveszíteni. Ogy hiszem azonban, • 
hogy mégsem fölösleges nélia elgondolkoznunk azon, mi mindentől lennénk 
megfosztva Eucharisztia nélkül. Nem azért, mert félünk, hogy valamikor 
csakugyan elveszítjük, hanem hogy ráeszméljünk, mily kimondhatatlanul 
nagy kincsnek vagyunk birtokában. W. V*\
xxxxxxxaoooQOOOOOooooooeooooocxxxsooeeesoooooeecoooacxx':*

Én vagyok, ne féljetek.
M ö t é t , csillagtalan volt az éj. Fekete felhők ültek az égre, hogy még 

komorabbá tegyék az éjtszakát. A félénk apostolok csónakba ültek és 
elindultak keresni Jézust. A Tibériási tenger nyugtalan volt. Háhorgott. Olyan 
volt, mint a zsidók lelke, mely tele volt felháborodással, méltatlankodással 
azért, mert a király-jelölt Jézus elmenekült. Az apostolok egymásmellé húzód
tak, semmit sem szóltak, de beszédes volt tekintetük: «Uram, ha itt volnál, 1 
ismét lecscndesítertéd a v ihart!» •

. «Az éjtszaka negyedik örváltása Körül" (Mk. 6, 48) vakító fény verődött . 
a vakoskodó apostolok szemébe ; elkeseredésük ijedelemmé változott, mert 
szellemet, kísérletet véltek látni «és félelmükben kiáltának». (Mt. 14, 26.)

Az imént még a hullámoktól rettegtek, most még az Urat sem ismerik 
meg. aki kinyilatkoztatja magát a félénk, á gyáva apostoloknak : eÉn vagyok, 
ne féljetek !» (Jn. 6, 20.)

Mit jelentett az apostoloknak, a félelmükben szinte kétségbeeső Krisztus- 
tanítványoknak e két szó : Én vagyok? — Bizalmat. Péter, a leggyávábh 
apostol, aki emberféléimből tagadta meg háromszor az Urat, a tengerbe 
vetette.magát és' ment, sietett az Ür felé. De süllyedni kezdett, mert közben 
hite, bizalma megingott, csökkent a Mester iránt.

*Én vagyok !•
Ezt zúgják a nagy ércharangok, ezt a falu templomának kicsi harangjai. 

Ó, de mily sokan nem hallják e szlvbemarkoló kiáltást! A gyárak zakatoló 
gépei, a villamos csilingelése, az állatok viháncolása, ordítása elnyomják, 
nem engedik a szívhez férkőzni e hivó szózatot.

Mi halljuk, mi hisszük. «£n vagyok !» Igen, Uram, Te vagy a nii Iste-' 
nünk. — «Én vagyok !» Igen, Jézusom, Te vagy a mi jóságos Atyánk ; Te sze
retsz, vársz minket. Bizalmat, szeretetet kérsz tőlünk. Ó, ezt sokszor mi sem 
halljuk 1 Türelemre akarsz tanítani, — és mi nem ismerünk meg ; irgalmas
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szivet- keressz — és nem találsz. Vagy nem Te vagy az a nyomorgó, félmezr 
telen koldus, aki egyetlen szlvbőljövő, vigasztaló, felemelő szót kér-tőlünk ? 
És nem Te akarod próbára tenni istenszeretetünket, amikor földi szerettünk 
búcsúzik tölünk V — Te vagy, Uram-Jézusom ; de ezt sokszor mi sem vesszük 
észre, s talán felzúg lelkűnkben a panasz sötét szava, rágódik bennünk a 
keserű szemrehányás. És ha csalódás ér, ha becsületünket sárba tapossák, 
a fekete szellem, a.szomorúság ül lelkünkre, — és, édes Üdvözítőm, ilyenkor 
sem vesszük észre jelenléted. ' •

Olyanok vagyunk, mint a félénk apostolok, akik nem ismerték meg a 
feléjük siető, a mellettük álló Jézust. Pedig hányszor mondja szívünkben 
pihenve: «Én vagyok!* — Nincs érzékünk-Jézus jelenléte Iránt, nagyon 
földiek vagyunk ; mélyen alszik lelkünk, rest at istenes dolgokra. Szivünk 
tele van kicsinyes emberi érzésekkel s nem adunk benne helyet Jézus érzéseinek: 
Pedig ez riem jól van így ! Üresitsük ki szivünket a kegyelmek tengeréinek 
befogadására ! A titokzatos isteni mélységből fakadnak a lelkettisztító élő 
vizek, melyek a nemtelen, földi érzésekkel-teli szívet, átistenítik;- nézzünk 
bele e mélységekbe nyitott szemmel; merüljünk e le  vizekbe egész lélekkel s 
akkor majd nem félünk, ha «sok baj, csapás nyomja szivünk*, mert a könnye
ken át, amit szemünk sír, meglátjuk az égbemefedőy’áz égremútató templomi- 
tornyot, megérezzük a csendes, hideg tabernákültnnban értünk dobogó, mele
gen, forrón szerető isteni Szívet, halljuk a lelkünket megnyugtató igéket: 
«Én vagyok, ne féljetek!» • •- Mágassy Leó.

t/dfcvö M editálás
• * * * •  « ■.

rf^ATAUN kétszer is megfordította a kulcsot az ajtózárban. Bohókásan 
perdült egyet maga körül és az öröm vidámságával benevetett az üres 

szoba felé : .végre egyszer egészen egyedül vagyok ! •. ‘ .
... • Az agyában tervek kezdtek nyüzsögni, hogy miképpen lehetne kelle
mesen, de a mellett hasznosan értékesíteni ezt a ritka szabadságot.- Először 
természetesen egy kicsit nyújtózkodni készült a nagy karosszékben, egy-kicsit 
álmodozva tervezgetni, de aztán olvasni valami komolyat, gyönyörűt, amit 
máskor nem lehet. Mindenesetre Prohászkát, hiszen vele csak a legnagyobb 
csendben lehet találkozni, öt csak a forró szívétől ellesett érzelmekkel és lelke 
fényétől megvilágosodott aggyal lehet megérteni. És aztán elmélkedni -vele 
lehúnyt szemmel, elnyíló, virágzó értelemmel. . .

Mindjárt hozzá is készült. Befészkelte magát'a kényelmes heverőszékbe, 
pár pillanatra átadta magát a pihenés ritka gyönyörűségének, aztán benyúlt 
a szekrény fiókjába egy könyvért. Keze régi, kopott gyermekkori imaköny
vére talált. Lapozgatni kezdte, olvasta a gyermekszívhez illő egyszerű fohá
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szokat, nézegette a képeket és a rájegyzett emléksorokat. A szeme hol mosoly
gott, hol könnyes lett, némelyiket megcsókolta, másikat fájón megsiratta. 
Majd visszatette és másik könyv után nyúlt, de megint csak imakönyvre 
talált.

— Igaz bizony 1 — jutott az eszébe — hiszen ide gyűjtöttem össze 
valamennyit. Most már érdeklődve szedte őket az ölébe, sorra nézegette. 
Ez a fehér csontkötésű az első szcntáldozás emléke. Kapcsa nehezen engedett, 
tele volt a diákévek ajándékképeivel, közöttük egy darabka fehér selyem- 
szalag és két szál feketére száradt gyöngyvirág. Mintha szimbolizálná a fehér 
gyermeklélekből sokszor feketére száradt, elesett, bűnös embeit. A következő 
könyv lapokra hullott, sokat használt «Mária-leányok társulati vezérkönyvo 
volt. Találomra felnyitotta, szeme ráesett a heti zsolozsma egyik befejező 
szakaszára : «Én vagyok a szép Szeretet Anyja, és a félelemé és az ismereté 
és a szent reménységé* . . .  Katalin behunyta a szemét, próbálta könyv nélkül 
folytatni és boldoggá tette, hogy sikerült. Aztán sorra kerültek mind a többiek 
is, csaknem minden darab ajándék; mindegyik tud valamit mondani a múlt
nak egy boldog napjáról vagy csak egy pillanatáról is. ó , mennyi mindenről 
kell majd egyszer számot adni még az ilyen szimpla léleknek is — mélyedt el 
Katalin az emlékeibe. Futó sóhajjal vette kezébe a szándékosan utolsónak 
hagyott, legkedvesebb könyvét, amellyel sok esztendővel ezelőtt ajándékozta 
meg saját magát. Valamikor kimondhatatlanul szerette ezt a kicsike alakú, 
fekete bőrkötésű könyvet, amelynek a homlokáról sem az idő, sem a sok 
használat nem tudta lekoptatni az aranykeresztet. Életének legválságosabb, 
mégis legszebb időszakán volt hűséges kísérője, minden lapja titkot őriz, 
minden fohásza könnytől harmatos. Fel sem kellett nyitnia, máris érzések 
rohanták meg, fájók és gyönyörűek; emlékeznie kellett azokra a harcos időkre, 
amikor életútjára először esett a kereszt árnyéka, amikor riadtan, tanács
talanul állt a szenvedések között és gyámoltalan kishitűségében csaknem 
gyáván megfutamodott az élet félelmetes problémái elöl. Olyan sokat for
gatta akkor e könyv lapjait, hogy bizonyosan most is ott nyílna fel, ahol 
egy képecske őrzi megbékült lelke a lázatát; «Uram, ha te is úgy akarod, 
múljék el e keserű pohár!»

Katalin lélekben továbblapozott a könyvben és megállt egy másik 
képecskénél. — « Azért, aki magát állani gondolja, vigyázzon, hogy el ne 
essék* (Kor. 10—12) — pirult bele a visszaemlékezésbe. Csúfos vereségét 
örökítette meg ez az emlékkép. Pedig akkor már régen járt a lelki élet útján; 
már ott tartott, hogy panasz nélkül, kemény akarattal tudta elviselni, ha 
lábát a gáncsok kövei felvérezték, ha a rosszakarat tövisei megtépték. Mámo
ros diadallal mélyedt el a krisztusi élet rejtelmes szépségeibe és átadta magát 
az Isten színe előtt járás misztikus édességének. Azt hitte, a magasba nőtt 
cédrust már nem éri el a föld pora. azt az Isten örök napsugara csókolja
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mindig fényesebbre. És akkor farizeusi gög kísértette meg. felvetette a fe jé t: 
flUram, küld rám a megpróbáltatások viharát, hogy megmutathassam, milyen
erős vagyok*. — Hogy is volt?__ Igen —  Tavaszi borulás, futózápor volt
mindössze, a viharnak még szele sem érte, mégis mire kiderült az ég, a büszke 
cédrus levelétvesztetten csúfoskodott a napsütésben.

Katalin szivdobogva nézett vissza vereségére. Az Így fclzaklatott múlt 
most már vitte tovább-tovább, mint egy zarándok ment emléktöl-emlékig, 
mindegyik előtt fejhajtva imádkozott.

— Imakönyvem utolsó lapján ürnapi fehér rózsaszirom porlad — fejezte 
be meditációját Katalin. Ujjai szorosabbra fonódtak, nehogy kihulljon onnan. 
Csak egy fehér rózsaszirom arról az útról, melyen az Ür «körüljárt, jót tevén*, 
mégis biztos vezetője lett az egyedüli igaz úton. Hogyan? Mit te tt ez a rózsa
szirom? — Semmit. Feküdt a föld porában, az Ür lába előtt és boldog volt, 
mert arra rendeltetett és mert a hivatását betöltötte. Amikor Katalin erre 
ráeszmélt, lehajolt érte, imakönyvébe tette, hogy soha el ne felejtse ő is 
betölteni hivatását, akár a hegytetőn, akár a föld porában.

Kempis Tamás mondja, hogy «az alázatos szív békességnek örvend*. 
Katalin szive azóta is, most is, a meditáció után békességnek örvendett. 
A lelke csodálatos érzésekkel telt meg s mint a kápolna sokszavú csengője, 
dalba kezdett.

Király Ödönné.
X»ÍXXXXXXXXXXXXXXX»OOOOOOOOOOOQOOÖ<>CJOOOOOOCX50000£XXXXX

Májusi imaszándékunk.
Márl&val Krisztus keresztje alatt.

A rendkívüli Szentév különösen az Ür Jézus keresztáldozatára irányítja 
figyelmünket. Minden engesztelésnek — így az oltáregyesületi engesztelő 
imaórának és engesztelő szentáldozásnak is — egyesülésben kell lennie a 
legnagyobb engeszteléssel és jóvátétellel, az Űr Jézus Krisztus keresztáldozatá
val. Ehhez nekünk a legnagyszerűbb példát a Szűzanya adja. A Központ 
május 2-án ünnepli Máriának, mint Engesztelő Szűznek (Virgo Reparatrix) 
ünnepét. Ennek az ünnepnek az evangéliuma Mária a kérészi alatt. Álljunk 
mi is Vele a kereszt alá. imaóráink, szentségimádásaink tárgya legyen a 
szenvedő Jézus. Erezzünk Iránta úgy, ahogy Mária érzett. Érezzük át, 
mennyi méltatlanság és megbántás éri ő t. A világon mily nagy a gyűlölet, 
mely Jézus vesztére tör (istentelenek ligájának propagandája); ahol sikerül 
ennek a gyűlöletnek tevékenykednie, mennyire igyekszik meggyalázni az 
Ür Jézust; belerántja a porba, a sárba és keresztre feszíti, mint egykor a 
zsidók. Csak a kereszt és a szegek vannak másból, a szenvedés ugyanaz. 
Az Ür Jézus lelkében — ha most belelátnánk — nem kisebb fájdalmat talál
nánk, mint egykor a kereszten. Hogyan enyhítsük ezt méltóképpen. Mária
ként. Máriától vegyünk példát. Kölcsönözzük ki Mária szívét. Az ő  érzel
meit : hűségét, odaadását, anyai szeretetét az Űr Jézus iránt. Engedjük át



76 ÖRÖKIMÁDÁS 5. szám.

magunkat az Ür Jézus iránti részvétnek úgy, mint Ő vett részt Üdvözítőnk * 
szenvedéseiben. Legyen a május hónapban mindennap minden oltáregyesületi 
tag lelkében Mária gyengéd szeretető és az Ür Jézus iránti áldozatra kész 
együttérzése mégpedig olyan tökéletes fokban, amily mértékben képeseit 
vagyunk reá. ‘

Május havában áz oltárcgyleti tagok (a rendkívüli Szentév miatt csak 
a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára) teljes búcsút nyerhetnek : máj; 
2-án, Virgo Reparatrix ünnepén, csak a központi templomban; máj. 4.-én, 
máj. 5-én, máj. 17-én. máj. 25-én, az egyéni iipádási óra napján, a havi 
közös ájtatosság napján, egy tetszés szerint választott napon. '

* m*i • ... •
Országos központi templomunknak, az Örökimádágnak háborúba elvitt 

nagyharangja helyébe már meg van rendelve egy 12 mázsás. Szent József 
tiszteletére öntendő nagy harang, amely a napi szentségimádást befejező , 
szentségi áldáshoz fog naponta megszólalni. A májusi nemzetközi vásárért 
már ki lesz állítva, de a főlszcntclésc csak aug. végén lesz, hogy az Örök* 
imádás 25 éves jubileumára szólaljon meg először. Adományokat n-Szőtt 
József-harangra szívesen fogadunk, mert a végösszeghez még 900 P, hiányzik. ' .

óriási sikere volt az Öröklmádés- 
templom szentévmegnyitó vigíliájá
nak. Az Örökimádás szentévmeg
nyitó őskeresztény szellemű vigíliájá
ról a templom lelkésze úgy nyilatko
zott, hogy ilyen tömeget a templom 
még sohasem fogadott falai közé s 
ilyen kitartó húzgóságot soha, sehol 
sem látott. Nemcsak minden talpa
latnyi hely volt betöltve, de a

nyitva maradt főkapun át a kint- 
rekedtek százai kapcsolódtak bele az ' 
ájtatosságba. Megható volt nézni, ' 
miként álltak az utcán a gázláinpák 
alá férfiak és nők, hogy a:Dentiekkei 
együtt énekeljék és imádkozzák a 
keresztúti ájtatosság szövegét..

Fölemelő mozzanat volt a három 
méter magas feszületnek a szószék- « 
ben való elhelyezése. A hatalmas*.^
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nehéz feszületet dr. Mátrai Gyula 
lelkész egymaga hozta a zárdái ház 
«0 Crux ave» éneke mellett (lásd a 
71,' lapon a képet) cs a szószéken való 
elhelyezés előtt a templom szentélye 
szegélyének közepén állva, előbb a 
Megfeszített nevében a hívekhez, 
azután pedig a hívek nevében az 
Ür Jézushoz beszélt arról, hogy a 
feszület Isten irántunk való szer.etc- 
tének legfőhb bizonyítéka ; hogy nem 
lehet az emberiségnek senki más meg
váltója a Megváltón kívül; hogy 
senkiben sem bízhat az emberiség 
annyira, mint Jézusban, aki életét 
adta érte. A feszület prédikációjára 
figyeljünk a szentévben és az legyen 
legkedvesebb könyvünk — mint 
aquinói Szent Tamásé — amelyből 
életbölcseségct tanulhatunk.

Ezután a feszületet a szószékre 
vitte, ahol az Oltáregyesület két al
kalmazottja emelte bele a szószékben 
előre elkészített fatartóba. A kereszt 
felállítása után a hívek lelkes «Ó szent 
kereszt áldott fája* éneke követke
zett, majd szentkeresztúti ájtatosság, 
amelyhez a lelkész — külön privilé
gium alapján — egyetlen keresztve
téssel a jeruzsálemi keresztút búcsúi
val látta el á szószékben felállított 
feszületet.

A keresztúti ájtatosság után az 
«A keresztfához megyek» ének, majd 
a fájdalmas szentolvasó következett 
római módra. Vagyis a titkokat nem 
mondták a hívek az Üdvözlégy njé- 
z u s d  szava után, hanem minden tized 
előtt elmondta az előimádkozó Zboril 
Albin liittanár és utána egypercnyi 
elmélkedés következett, melynek vé
gén kis csengőjclre kezdették és 
mondták el a tiz Üdvözlégyet. Ez
után újra dr. Mátrai lelkes beszéde 
következett a szentév jelentőségéről. 
Ebben a szentevben meg kell történ
nie az Úr eljövetelének olyan értelem
ben, hogy az egész világ kénytelen 
lesz tudomást szerezni róla ; Jézus

nak benne kell élnie a családokban 
és az egyesek lelkében. A szentév áj- 
tatosságaként a szentmiseáldozatot je
lölte meg, amelyben az oltárainkon 
megjelenő Krisztussal megjelenik az 
egyszer bemutatott keresztáldozat min
den érdeme és gyümölcse. — A szent
évet meghirdető pápai bullát a hívek 
állva hallgatták meg és «Deo gratias*- 
sal feleltek reá. — Áz éjféli óraütéskor 
a lelkész — a kereszt alól — áldást 
adott a jelenlevőkre. Az első ünnepi 
nagymiséi óránkint szentmisék kö
vették, gyönyörű népénekekkel. Az 
első szentmise áldoztatása másfél 
óráig tartott. Az összes áldozok száma 
a vigílián és a délelőtt folyamán 
kettöczcrnégyszaz volt. Egész éjjel 
volt gyóntatás. Recsegtek-ropogtak 
a gyóntatószékek, oly nagy volt el
lenük a roham. Körülbelül ezren vé
gezték el éjjel és folytatólagosan a. 
szentgyónásukat. Minden szentmisén 
voltak áldozók azok közül, akik szent
gyónásukat . Időközben elvégezték. 
Gyóntatás nemcsak a templomban 
volt, hanem az udvaron és a lelkészi 
irodában is. Úgyszólván az egész éj
jelen át gyóntatott Polgár Pál fővá
rosi hitoktató és a nágymisc után 
reggelig a lelkész is. F'eledhetleniil 
szép volt a Virgo Reparatrix-kongre- 
gáció magyar éneke, amellyel min
den szentmise áhítatát emelte és a 
nagy hivő sereg lelkes éneklése az ál
taluk is ismert énekekbe való.belc- 
kapcsolódásnál Horváth Juliska ta
nítónő harmonium kísérete mellett. 
A programm sikeres lebonyolításában 
a lelkésznek Kerekes Béla hitoktató, 
Zboril Albin hittanár, Polgár Pál hit
oktató, Solymosi Vendel és dr. Csóka 
Lajos bencés tanárok; Vecsey Lajos 
káplán, fi. Szokolyi Alajos colmári 
lelkész, Zádor István és Herceg Valér 
cisztercitaatyák segédkeztek áldo
zatos önfeláldozással. A hívek áldo
zatkész magatartására jellemző, hogy 
még reggel % 6  órakor is, amikor az



78 ö r ö k i m á d á s 5. szám.

ötórai szentmise után a pápai him
nuszt énekelték, zsúfolásig tele volt 
a templom. Este 8-tól reggel 6-ig ki
tartottak. Az éjfél utáni szentmisé
ről eltávozottak helyébe bejöttek a 
kintrekedtek és Így tömve maradt a 
templom egész reggelig. Az őrök- 
i mád ás még nem látott soha ekkora 
buzgóságot, mint ezen a vigilián. 
Igazi engesztelés és méltó bekezdése 
volt a szentévnek, amelyet talán 
sehol a világon nem kezdettek el mél
tóbban, mint a szegény Magyarország 
engesztelő templomában, az Örök- 
iinádásban.

Pécsett nyilt meg Magyarország 
ll-ik női Manrézája. A Budapesti 
Országos Középponti Oltáregyesület
nek az idén már 25 éves női lelkigya- 
korlatos háza után most a pécsi 
uÜrinök Kongregációja)* is attól a ne- 

• mes céltól vezérelve, hogy nőtestvé- 
reinek (nem kongregánistáknak is) 
módot nyújtson arra, hogy az cv bár
mely szakában zárt lelkigyakorlatot 
tarthassanak, női uLelkigyakorlatos 
O tthonit létesített Pécsett, Mátyás 
Flórián-u, 42. sz. házában. A legelső 
lelkigyakorlatot Krisztus Urunk ha
lálának !900 éves évfordulóján, ápr. 
2-tól kezdödöleg három napon át 
tartották meg ünnepélyes Veni Sanct e- 
vel és házszenteléssel. A következő 
lelkigyakorlat virágvasárnapján kez
dődött.

Egyelőre 22 személy befogadására 
van berendezve minden alkalomra. 
Ez okból kéthetenként ismétlőd
nek a jelkigyakorlatok. Tizenöt je
lentkező az időpontot megválaszt
hatja tetszés szerint. Ha egy helyről 
jönnek egy csoportban. 33%-os vas
úti kedvezményben részesülhetnek.

Háromnapi lelkigyakorlat alatt a 
benntartózkodás 6 pengő, fűtéskor 
7 pengő.

Aki továbbra is igénybe óhajtja 
venni a2 «Otthon»-t üdülés céljából, 
rendelkezésére áll a lelkigyakorlatok

közötti időben bármikor. Ilyenkor a 
napi ellátás dija 3 pengő, fűtés idején 
4 pengő.

Bármilyen érdeklődésre készsége
sen válaszolnak. i

Jelentkezőket a telkigyakorlatokra 
minél előbb kérik a fent jelzett cimre. ~

Jelentés a tabáni fJókoltáreeyesüiet 
1932. évről szóló működéséről. Szá
mot vetve az elmúlt év munkatelje
sítményeiről és összegezve azok ered
ményeit, mély tisztelettel jelentjük, 
hogy 1932. esztendőben is három fő- ! 
törekvése volt fiókoltáregyesületünk-: 
nek :

1. Lelki cici útján való előrehaladá
sához az eucharisztikus Jézus benső- |  
séges szolgálata által kegyelmi erőket 
nyerni;

2. a taberndkulum előtt végzett csengi? 
des elmélyülés által az eucharisztikust 
Király cngesztelését kieszközölni és j

3. plébániai templomunk istenfisz- i  
leletei szükségleteinek fedezését mun
kánkkal és szerény adományunkkal ( 
elősegíteni.

Ezenfelül még szerény törekvő 
sülik oda is irányult, hogy minden- - 
napi életünket az Egyház parancsai-'-? 
hoz alkalmazva berendezzük, kato- 
liktis voltunkat külsőleg is kifejezésre 
juttassuk és egyesületünk szervezeti * 
szabályainak értelmében az cgycsü- > 
leti életet ápoljuk.

E célkitűzést szem előtt tartva tar
tottuk meg minden hó utolsó hétfő 5 
délutánján havi összejöveteleinket, -I 
hogy csctröl-esetre megbeszéljük tér- 3 
veinket. Ezeknek kivitelére és meg- ^ 
valósítására ft. igazgató urunk min- f 
den alkalommal konforenciabeszéd í 
keretében «lelki utravalójával* meg- ? 
erősítést nyertünk.

Ünnepélyes «Veni Sanctc«-val . 
kezdtük meg ezúttal is munkaévün-g 
két és a sziklakápolnába zarándo- 
kolva a Boldogságos Szűz oltalmába '
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ajánlottuk törekvéseinket. Ugyan
csak ünnepélyes Te Deummal és a 
sziklakápolnában közösen elmondott 
litániával fejeztük ki köszönctünkcl 
és hálánkat a Mindenhatónak és a 
Boldogságos Szűznek, hogy felada
tainknak és hivatásunknak az elmúlt 
esztendőben megfelelni tudtunk. — 
Egyesületi munkarendünk ezúttal 
sem változott meg, mert már élet
rendünkbe beillesztettük, hogy min
den hó harmadik vasárnapján reggel 
8 órakor szentmise keretében járul
junk közösen a szentáldozáshoz és 
ugyancsak minden hó harmadik va
sárnapjának délutánján lelkiigazga
tónk vezetése mellett a kitett Oltári- 
szentség előtt elmélyedve végeztük 
el imádságunkat.

Ugyancsak a farsangvégi 3 napos 
engesztelő szentségimádás alatt kö
nyörögtek tagjaink felváltva reggel- 
től-cstig engesztelésért az emberiség 
által elkövetett bűnökért.

Rendszeresített esti szentségimá- 
dási óráinkat is megtartottuk, úgy
szintén tagjaink nagypénteken és 
nagyszombaton felváltva imádták a 
szentslrban kitett eucharisztikus Jé
zust.

Az elmúlt évben rendszeresítettük 
á keresztúti ájtatosság közös elvégzé
sét minden hó első péntekjén este fél 
7 órakor lclkiigazgatónk vezetésével. 
Ugyancsak lelkiigazgatónk vezetésé
vel tartottuk meg április 21., 22. és 
23-án évi lelkigyakorlatunkat. Tes
tületileg vettünk részt a feltámadási, 
az úrnapi, Jézus szent Szive és az 
eucharisztikus körmeneten.

Ebben az évben is küldtünk a hit
terjesztési egyesületnek 250 pengőt 
egy bennszülött misszionárius nevelte
tési költségeire.

A gondozásunkra bizott templomi 
ruhák karbantartását és javítását 
munkaóráink alatt végeztük. 'Meg
újítottunk négy teljes ministráns ru
hát, néhány antipendiumot, oltárte-

rítőt, gallért, albát és karinget és ft. 
apátplébános urunk által adományo
zott pénzből készítettünk 4 teljesen 
új karinget és 3 albát. Azonkívül tag
jaink áldozatkészsége folytán 2 drb 
vászon oltárterftővel, 2 drb szép, hor
golt antipcndiummal, 1 térítővel a 
tabernákulum fölé, egy csipkcteri- 
tővel a Tadeusi Szent Judás képe elé 
és egy horgolt térítővel a kiszolgáló- 
asztalra, számos vázával és 2 drb 
ezüstampolnával gyarapodott temp
lomunk készlete.

Híveink adakozásából összegyűj
tött és az egyházközségünk által ki
utalt 200 pengő segélyt még az el
múlt esztendőben beszerzett egyházi 
ruhák törlesztésére fordítottuk.

Oltáregyesületünk kiadásainak fe
dezésére és az előbb említett egyházi 
ruha törlesztésére február 2-án mű
soros teadélutánt rendeztünk. Ki
magasló számai ft. Haász Brokárd 
magas szárnyalású beszéde és Calli- 
garis karnagy úr által vezetett ének
kar közreműködése.

Közgyűlésünket az Eucharisztikus 
Gyermekszövetséggel együtt április 
29-cn tartottuk. Az ünnepi beszédet 
Haász István tábori püspök úr ö 
nagyméltósága tartotta, azt fejte
getve, hogy a nehéz gondok súlya 
alatt nyögő csüggedt társadalom vi
gasztalója, bátoritója, erősítője csakis 
az Eucharisztikus Jézus lehet.

Mi tisztában vagyunk azzal, hogy 
az Oltáregyesület tagjainak megadás
sal és bizalommal kell az idők súlyát 
viselni, mert az Úr minden gond és 
nélkülözés dacára velünk van és mi 
minden bajunk és nélkülözésünk mel
lett mélységes hittel és alázattal át
menthetjük lelkünket az örvényeken 
keresztül az Úristen közelébe, aki 
szeret bennünket és állandóan velünk 
van.

A társadalom nyomorának enyhí
tésében is kivettük szerény keretek 
közt részünket. Egyházközségünk sze
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gény gyermekeinek felruházására ka
rácsony elölt rendezett vásárra és 
tavasszal a szegény cserkészfiúk tá
borozására rendezett szerctetuzson- 
nára tagjaink szép mennyiségben 
küldtek élelmiszereket árusi,tás vé- 
gett.

Fiókoltáregyesülctiink belső életé
ben is változás történt. Ugyanis 
jegyzőkönyveinket alapításunk óta 
Cseh Aranka úrhülgy vezette, aki 
azonban most hivatalos elfoglaltsága 
miatt kénytelen volt tisztségétől meg
válni, de továbbra is buzgó tagunk 
marad,' helyette özv. Vitán Gézáné 
úrnőt választottuk meg finkoltár- 
egyesületünk jegyzőkönyvvezetőjévé.

Taglétszámunk nem igen növeke
dett az elmúlt évben, 264 tagunk 
volt, ezek közül 11 meghalt, 4 elköl
tözött.

Pénztári forgalmunk a múlt évhez 
képest, sajnos, egy kis visszaesést mu
tat, de ez nem tagjaink áldozatkész
sége hiánya, hanem az egyre fokozódó 
súlyos megélhetési viszonyok követ
kezménye.

Nem sorolhattunk fel beszámo
lónkban nagy eredményeket, külső si
kereket, mert a mi munkánk benn a 
lelkekben folyik és azok eredményeit 
nem mi, hanem az eucharisztikus 
Jézus, kinek szolgálatában álltunk, 
fogja nyilvántartani.

A nagytekintetíi központi Oltár- 
egyesületnek továbbra is hűséges 
fiókszervezete akarunk maradni, 
gyenge és szerény munkánk iránt 
megértő, jóindulatú támogatásukat 
kérve.

A Tabáni Fiókoltáregyesület és a
Tabáni Eucharisztikus Gyermekszö
vetség 1933. évi április hó 24-én, hét
fon d. u. 6 órakor tartotta küzgyülé-. 
set a tabáni Szent Katalinról nevezett 
plébániatemplomban a következő 
tárgysorozattal: i. Ima. 2. Közgyű
lést megnyitja ft. Budai János, a 
tabáni fiókoltáregyesület íclkiigaz- 
gatója. 3. Énekszám: a) Adorcmus... 
b) Avc verum. . .  c) Sanctus, Bene- 
dictus a IX. miséből, — Gregorián.
4. Beszámoló az évi működésről i  
Szegcdy-Maszák Aladárné elnök. 5. 
Pénztári jelentés: Lcimeter Teréz 
pénztáros. 6. Az Eucharisztikus üyer- 
nickszövctség beszámolója. 7. Költe
ményt szaval az Euch. Gyermek-, 
szövetség tagja. 8. Orgonaszám. 
Liszt: Evocation a la Chapclle Six- 
tiné. (Mozart: Avc veruin corpus.). 
Calligaris Ferenc karnagy. 9. Ünnepi 
beszéd. Mondja: ft. P. Banglta Béla
5. J. liázfőnök. 10. Énekszám : a) Bo- 
gisich : Üdvnzlégy, szent test . . .  b) 
Ocniény: Üdvözölt légy . . .  c) Pitoni: 
Laudatc Dominum . . .  150. zsoltár. 
Négyszólamú vegycskórusok. 11. Zár
szó : dr. Angyal Kálmán apátplébá- 
uos úr. — Utána litánia és áldás volt 
a legméRóságosabb Oltáriszentséggel. 
Sorrend : O salutáris . .  . Korális. — 
Litánia. Sztojanovits: Regina cocli. 
Három szól unni női kórus. Brtickncr r 
Tantuin ergo. ötszólamú vegyeskó- 
rus. Áldás. Bárdos: Rcx clenientis- 
siine. Négyszólamú vegyeskar. — 
A 3. cs 10. számot és a litánia énekeit 
a tabáni egyházközség Szent Cecília 
énekkara énekelte Calligaris Ferenc 
karnagy vezetésével.
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