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Október havi imaszándékunk: A m ost megrin- 
dúló akció kától fka sikere. Sok kegyelem kell 
ehhez a munkához; s elsősorban az eukarisztikus lel
kek eszközölhetik ki, azokat szentségimádási óráikban.
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A z őszi katholikus nagygyűlés keretében tartandó euka- 

risztlkus díszgyűlésünket az idén egészen az örőkim ádás jubi
leumának szenteljük. Ideje: okt. 51-én reggel 9 óra. H elye: az  
Örökimááás-templom. Elnök: dr. Serédi Jusztinián  bíboros herceg- 
prímás esztergom i érsek.

Szónokok: dr. Schiitz A n ta l egyetem i tanár; őem inenciája 
és dr. M átrai Gyula  tb. t. p. h. az Orökimádis-templom igazgató  
lelkésze. M inden beszéd az Orökimádásról fog 9ZÓlani. Szeretet
tel hívjuk az eukarisztikus lelkeket díszgyúlésünkre.

A z eukarisztikus gyerm ekszövetség okt. 7-én délután a  
Tattenallban  tartandó gyerm ekgyülésen vesz részt.

Okt. y  és to-e közötti é jje l pedig este 9  órától reggel 
’ lz6~ig tartó éjjeli szentségimádás lesz az Orőkimádásban kizáró
lag csak férfiak számára. Csak jeggyel lehet bemenni este 8 órától 
kezdve. Jegyeket ingyen adjuk. Csak 600 jegyet adunk ki, h o g y  
mindenki leülhessen. Éjfél után szentmise lesz közös szentáJdozás- 
sal. Különben a programm mindenben azonos a szept. 7— 8-1 
éjjeli szentségimádással. Jegyek okt. /-MiI a lelkész! irodában 
Q llői-út 77. kaphatók. Okt. / s-én reggel 8 órakor az Örökimádás- 
ban lesz a nagygyűlést befejező Te Deum főpapi szentm isével 
kapcsolatban. Prédikál: Dr. Mészáros János p. prelátus. 
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A z idei eukarisztikus díszgyűlésünk.
Egészen az Örökimádás-templom jubileumának szenteljük az Oltár

egyesületnek a katolikus nagygyűlés keretében szokásos díszgyűlését.
Idei katolikus nagygyűlésünk az akció katolika jegyében folyik le, 

minden gyűlésén az akció katolika gondolatai és célkitűzései képezik 
a beszédek tárgyát. Tulajdonképpen minálunk sem lesz más, mert az Örök- 
imddás-iemplom a mi országunk első •katolika akciójának* az egyik eredménye 
s az új akció katolikdnak kegytlemmagazinja.

Magyar hazánk katolikus élete, a XIX. század végén liberális nyomás 
alatt különösen a fővárosban senyvedt el és lett a szó szoros értelmében 
sekélyessé. Alig volt valami jelentősebb katolikus megmozdulás. S az Oltár
egyesület tagjai szorgalmasan jártak az Ür elé. A liberalizmus buzgósá- 
got fagyasztó hatását a szentségi Jézus eukarisztikus Szivéből kilobbanó 
kegyelemsugaraival ellensúlyozták, sőt elérték azt, hogy az Oltáregyesület 
tevékenységére az egész ország felfigyelt és mint a nagyvárosi ember 
a tiszta falusi levegőt, szívta magába a katolikus társadalom azt a szel
lemet, mely azután annyi szépséggel hintette tele a magyar katolikus egy
ház arculatát és oly sok erődöt emelt a krisztusi szellem fellegváraiként. 
A szó szoros értelmében igaz, hogy ebben az országban az Oltáregyesület 
volt az első akció katolika megindítója, mert vezetősége a buzgó szentség- 
imádás és új katolikus életstílus kreálása mellett, ott volt minden az egy
ház szempontjából fontos megmozdulásnál. A legtöbbször nemcsak mint 
összetevő erő, hanerti mint kezdeményező, indító és sokszor kivitelező. 
Az Oltáregyesület igazi katolikus aktivitásának gyümölcse az Örökimádás- 
templom is, amelynek tervéről az egész ország katolikussága tudomást 
szerzett s amelynek költségeiben az egész ország katolikusságának áldo
zatos adományait gyűjtötték össze azok a buzgó oltáregyleti hölgyek, akik 
nemcsak pénzt gyűjtöttek, de apostoli lelkesedéssel evangelizálták azokat 
a házakat, ahová az Örökimádás eszméjével bekopogtattak. Amikor az 
örökimádás-templom elkészült, ugyanakkor egy másik — lelkekből épült —
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nagy temploma is készen állott a szentségi Jézusnak abban a buzgó euka- 
risztikus táborban, a melyet az (jrbki mállásért kifejtett aktivitás hozott 
össze. S ez volt a fontosabb ! Az Ürökimádás csak bizonyítéka, nagy föl- 
k iái tó jele és tűzhelye az első akció kntolikánnk.

De lielyesen illik bele a mi diszgyiilésfliik az idei«akció katolika» nagy
gyűlésünk keretébe azért is. mert nem lehet eredménye az akció katoliká- 
nak imádság nélkül. Hol imádkozzanak az akció katolika sikeréért máshol, 
mint az Örökimádás-temploniában. Igen. ahol az Ür Jézus előtt állandóan 
imádkoznak. Amelyik templomban reggeltől estig engesztelő re kompenzá
ciót mutatnak be az isteni Felségnek s a buzgó ciikaris/.tikus lelkek maguk* 
bán is bőségesebb kegyelmi tevékenységre indítják az Ür irgalmas jóságú 
Szívét. Maga az egész templom áhítatot lehel és huzgóságot ébreszt. Azt 
lehetne mondani róla, hogy a kegyelem magazinja : senki se megy cl onné*t 
anélkül, hogy a lelkében ne vinne valamit magával az Űr Jézus ajándé
kaiból.

Kedves oltárcgycsiilcti tagok! Imádkozzunk azért, hogy a mi cuka- 
riszlikus diszgyíiléstink — ilyen értelemben is — méltóan Illeszkedjék bele 
a katolikus nagygyűlés keretébe és az az éjjeli szentségimádás, amelyet 
ugyanakkor 600 férfit est vérünkkel tartunk, csak ünnepélyesebb megnyilat
kozása legyen annak a folytonos kegyelcinkicszkőzlésnck, amelynek az 
Örökimádásbun és az Oltáregyesületben mindenütt szolgálatában akarunk 
állani buzgó imádságainkkal.

Mátrai Gyula dr.
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€gy térté vágy... egy magaizlet m m * . . .  
S mennyi munka... mily »ok áldezall — 
Cüzts lelkek mennyi fáradságai 
S tgigizillé ima-árada! 1 . . .

. . .  S lm* In van; — zengd éribe őnlve 
B  qyönvérű. nagy. izem ilmedái!
B  nagyharang ild íu  hindi* kondul...
S lebeg zz ..ÜMMgyalí*••. —

KínnyU *zellé izirnyez kap|a hangiéi, 
mely izIvQnkhez izéi stmogaién,
S vlui telkünk kénnyé*, hé tmájál 
Hz Üt Iténmilg bédoléu. —

Zengje, Unni, érék dictétlgcd 
harangjaink imádé izzvz I 
. . .  S hulljon le ránk (tereié Szívcdbél 
Szem kegyelmed égi barmaia I —
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Impressziók az Örökimádásról.
Vecsey Lajos ír ja :
1929 nyarán mint üjmisés kerültem először az Örökimádás-templom 

szolgálatába. Nagy dolog először az Úr oltárához állni, a szent misztérium 
csodás világát itt a földön megjeleníteni, bárhol történjék is, de akkor mind
járt éreztem s azóta is állandóan érzem, hogy az Örökimádás, ahol állandó 
imádása van a Legszentebbnek, külö
nös inspiráló hatással van a Iclkemrc.
Olyanforma érzés ez, mint amelyet 
az apostolok erezhettek a Táboron : 
jó nekünk itt lennünk. Jó nekünk itt 
Jeborulnunk, hódolnunk, imádnunk, 
nap-nap után adorálmmk. S ha arra 
gondolok, hogy 25 éven át körülbelül 
kétmillió szentáldozást végeztek itt, a 
táborhegyi glóriát, az égieknek a föl
diekhez való közelségét jobban átér
teni, felfogom.

Azóta, hogy a templom fennáll, 
történtek nagy világcscméynek; végig
söpört a föld tekén a háború viharja, 
sok trón letűnt a magasból, a hódolók, 
udvaroncok seregei szétoszlottak, de az 
Örökimádás forrásai nem apadtak ki.
A vigaszt keresők, tragikus bukások
ból megtörök, vagy a rajongó Isten- 
keresők állandóan váltakoznak, csak 
az Eucharistia elrejtett Istensége hal
latja folyton egyformán szavát: ha 
kik fáradtak és terheltek vagytok, jöjjetek hozzám mindnyájan és én meg- 
enyhítlek titeket. . .  ,

Valahányszor elmegyek az Örökimádás-tempjom előtt, mindig megáll 
tekintetein egy-cgy pillanatra annak égfelé törő tornyán. Mit jelent a templom
torony? Kifejezése a lelkek magasba emelkedésének. Azt mondja állandóan : 
tekinteted, szíved, lelked, egész éned folyton az ég felé nézzen ; vágyaid, 
ambícióid, életcélod oda tendáljon ; ha összetörött is fizikumod s fogynak 
erőid, a lelked annál inkább az ég felé nyúljon, nőjjön. Nézd e köveket: mind 
emberi kéz munkája ; az akarat és erő összefogása öntötte Őket formába. 
Kalapács, véső, feszülő izmok munkája kellett hozzá, hogy az istenimádás 
magasztos célját szolgálhassa. A lelkeket is erő : az akarat és kegyelem mun-
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kdja lendíti a m agasba... Belépek a templomba. Magasba emelkedő ívek 
fonódnak össze s a főoltár sok kis tornyocskája bontakozik ki n misztikus 
fényben. A taberndkitlum fölött glóriás fényben ragyog elé a szcntségtartóból 
az Eucharistia. Ezelőtt kilenc évvel jártam először az Ürökimádásbnn egyik 
katholikus nagygyűlés alkalmával: azóta ez n kép maradt meg emlékezetem* 
ben. A kép most eleven valóságban mindennap előttem van, atom a megváló* 
sulás világában. S ki tagadná, hogy az ilyen álmok valőrnválástik pillanatától 
kezdve a legmélyebb lelki motívumokká válhatnak? A mindennapi oltár
szolgálat csak eiősíti ezeket bennünk s végül élő iiistinctnsokká lesznek 
számunkra. Az örőkimádás oltára is ilyen eleven, élő instinctust jelent nekem. 
Művészi faragásó díszei, szobnrekitmenyei, sok fényes gyertyái — körülvéve 
a Sacramcntnm mirnhilist — húznak, vonzanak, mint likkadt vándort a 
forrás s beteget a fenyves s a hegyek tiszta levegője. Quid rctrihuam?. . .  
Szent Tamással lehorulunk és clrcbcgjük : Imádunk elrejtett Istenség . . .

Az Örőkimádás 25 éves jubileumán nem lehet hőbb kiváltságunk, mint
hogy a lelkileg fáradtak és betegek minél számosabban jöjjenek üdülni, gyó
gyulni, erősödni, nőni az Elet forrásánál.

Volarics Ferenc írja:
Még egészen kisgyermek koromban történt. Tisztán már nem is emlé- • 

kezem rá. Eljöttem én is, mint kíváncsi kis gyermek a nagy templomba, az 
Örökimádásbn. Egy osztálytársam hívott ide.

Kiváncsi izgatottsággal léptem be. Tekintetem egyszerre az oltáron 
trónoló Ü: Jézusra esett. Ügy megkapott a gyertyaláng szelíd lohogása, a 
mindent betöltő félhomály, a templomban uralkodó csend. Az emberek 
jöttek, imádkoztak, elmentek. így ment ez állandóan... Jöttek a sebzett 
lelkű emberek az oltár elé, mint valami forráshoz, hogy lelkűk gyógyulást, 
kesergő szivük vigasztalást nyerjen. A sok ember mind kapott valamit, mert 
mind nyugodtahh arccal távozott, mint érkezett.

Csodálatos . . .  tört fel akkor a sóhaj telkemből. Azután úgy elgondol
koztam a magam kis gyerekeszemmel. milyen jó ez a templom az emberek 
számára. Hűsítő, erősítő oázis az élet nagy sivatagában. Elhatároztam, hogy 
belépek az Oltáriszentséget különösen tisztelő szövetségesek közé, az Eucha
risztikus Gyermekszövetségbe. Itt hallottam először a kis Szent Tarziciusról. 
Valahányszor életének történetét hallottam, mindig megsirattam. Megsirat
tam, mert megszerettem. Tetszett nekem hősies bátorsága, nagy önfeláldo
zása. Ügy szerettem őt elképzelni, amint vitte az Urat.

Ez a kép később beleégett telkembe. Mind mélyebben és mélyebben. 
Komolyabban és érettebben gondoltam át, mit jelent vinni az Urat a beteg- 
lelkű embereknek. Es ha úgy nehézségek merültek fel, akkor eszembe jutott 
az én kedves szentem és mindig átsegített a gyermek- és ifjúkor nehézségein.
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Az öröktmádAs jubileumi szentmiséjének papsága, akiknek asszisztenciája —  i t t  —  
még nem lá to tt pom pát kölcsönzött a jubileumi szentmisének szeptember 8-án.

Néhány hete csak/Errc már egész tisztán emlékezem. Ez volt az én nagy 
napom. A gyermekkori álmok teljesedése. Üjmisés meghatódottság vett 
rajtam erőt. Az oltárnál, amelynél eddig csak térdeltem, már szentmisét 
mondhattam. És eljött a várvavárt pillanat is, a szcntáldozáskor Szent 
Tarzicius szerepét töltöttem be, vittem az Úrat az Őt éhező telkeknek. Vittem 
boldogan, mert láttam vágyakozó tekintetüket.

. . .  Most jubilál e templom. Ki tudja, hány lélek jöhetne ide háladalt, 
őröméneket zengeni. Csak az Ür Jézus látja őket. Látja, amint a szeretet 
lángja kigyullad ezekben a lelkekben. Ha távol is vannak, de idcgondolnak 
és meggyujtják az emlékező hála szeretet mécsesét-----

Lassan azt vettem észre, hogy Szent Tarzicius élete mindig, vonzóbb 
hatással van rcám. Mindig erősebb és erősebb lett bennem a vágy, hogy én is 
vihessem az Urat. Vihcssem a szenvedőnek, a kétségbeesettnek, hogy gyógyu
lást nyerhessen beteg lelkének.

Az idő kereke feltartóztathatatlanul rohant. A kis diákból nagy diák, 
a nagy diákból lassan kispap lett. A múló idő meghozta azt, amit oly félve 
tervezgettem ..  .
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Dr. H ül tér Lajos írja :
Róma a források és szökőkutak városa. A fáradt, tikkadt zarándok 

lépten-nyomon fülfrissítheti magát csobogó, vagy magasba szökellö hüs 
vizükkel. Van azonban az üdítő források százai közt egy, amelyet minden 
római zarándok fölkeres, amelyet elkerülni nem lehet, mert szépsége külö
nösen este, amikor elbűvölő fényben ragyog, egyenesen lenyűgöző. Az 
emberek százai ülnek ilyenkor a trevi forrás körül, halkan, suttogva beszél
getnek, hogy a habok lelket pihentető csobogását meg ne zavarják s szemük 
az elragadtatás bájával tapad a gyöngyöző hullámokra. Erről a forrásról 
tartja a legenda, hogy aki iszik a vizéből és beledob egy soldót, nem hal meg 
anélkül, hogy még egyszer vissza ne térne az Örökvárosba . . .

Minden templom, a roskadozó, a vályogból épült épúgy, mint n már
ványbazilika az élő vizek forrása. Célja az, hogy a munkában, gondban, 
küzdelmekben kifáradt földi zarándok lelki üdülést, megnyugvást s új erőt 
nyerjen falai között. Budapest 50 temploma is ezt a célt szolgálja. Van 
azonban közöttük egy, az Örökiinádás, melyhez hasonló nincsen, mert 
oltárán soha ki nem alusznak a gyertyák. Padjaiban a nap minden órájá
ban számtalanok ülnek, szemük a lux mundi-ra, a világ világosságára tapad s 
lelkűk megtelik az igazi béke édességével. Ha összegyiijthetnénk a könnye
ket, melyeket a százezrek 25 év alatt itt elsírtak, tengerszem lenne, mely
ben az Isten arca tükröződnék vissza ; ha felfoghatnánk a sóhajokat, melyek 
egy negyedszázad alatt innen törtek az ég felé, hatalmas, tisztit^ pünkösdi 
vihar lenne ; ha láthatnánk a kegyelmeket, melyeket az eucharisztikus 
Jézus itt osztott szét, koldusszegénységgé válna Dárius és Salamon minden 
gazdagsága. Erről a budapesti trevi kegyelcniforrásról nem a legenda 
tartja, de a hívek tízezreinek idcözönlése bizonyítja, hogy aki egyszer látja 
és iszik kegyelmeinek vizéből, gyakran visszatér ide, s elfelejteni nem tudja 
soha.
XXXXXXXXXXXX30000QOOOQOOOQOOQOCOOOQOOQQ030COOOOOQOOPQQC

Az örHklmádás jubileumáról a
rádió közönsége is tudomást szer
zett, mert szept. 10-én a királyi vár 
Szent Jobb plébániatemplomában 
ezen a napon dr. Mátrai Gyula tb. 
t. p. k. lelkész prédikált és beszéd
témájául az Örökiinádás jubileumát 
választotta. Fölhívta az egész ország 
katolikusait arra. hogy bárhol van
nak. bármilyen messze esnek az 
Örökimádástól, legyenek közel szi
vük szeretetével és imádatával a

szentségi Jézushoz, hogy az Örök- 
imádás-tcmplom szimbóluma lehes
sen annak a nagy lelki «örökimá- 
dás*-nak, amelyet az ország katoli
kusainak élő hitből fakadó cuharisz- 
tikus lelkületc ível a legméltóságo- 
sabb Oltáriszentség fölé.m

őszi katolikus nagygyűléseink oki. 
7-töl oki. u -ig  lesz az idén. A mi 
programmunkai lásd a címlap bel
sején /
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A császárné kincses szekrénye.
S  püspök  magához hivatta Verneau atyát. Igen kínos ügy forgott szó

ban. Verneau atyát ugyanis kiküldték Charleroyba, hogy prédikáció
kat tartson a munkásoknak. Verneau atya megérkezésekor a munkások 
éppen streikoltak s ilyenkor a munkások bizony sokszor zabolátlanok. 
Verneau atya tudósította is a püspököt, hogy levelet kapott, miszerint 
meghallgatják prédikációit, de ha csak egyszer is említeni meri az Isten 
nevét, vigyázzon, mert botrányt csapnak a templomban.

— Amikor felmentem a szószékre — mondja Verneau atya — tisz
tában voltam vele, hogy ezek valóban be is váltanák fenyítésüket. — Ver
neau atya kistermetű, sovány barát volt. Bizonyos, hogy ez a jelenték
telen formájú barát gyáván viselte magát a munkások között. — Hallot
tam azt is — szólott a püspök — hogy ön engedett a munkások kívánságá
nak. — Azt hiszem, nem kell külön hangsúlyoznom, Monseigneur — szakí
totta félbe a páter a püspököt alázatos hangon — az volt a hitem, .hogy az 
egyháznak, ha csak lehet, kerülnie kell a botrányos jeleneteket. — De mikor 
az egyház nem meri hirdetni az Isten nevét. . .  — Monseigneur, hallotta 
a prédikációmat? — A püspök fel s alá járt a szobában, hogy lecsillapod
jék. _ön természetesen tudja azt a beszédet, — kérdezte azután. — Igenis,
Monseigneur. — Adja hát elő, mondja el szószerint úgy, ahogy elmondta
a munkásoknak.

— Polgártársak, Polgártársnők! — kezdte el Verneau atya a prédi
kációt szokásos hangján. A püspök megrezzent. — Nagyon szeretik, Mon- 
seígneur, ha így szólítják őket. — Mit sem tesz, Verneau atya, csak foly
tassa. — A püspök megborzongott kissé ettől a megszólítástól, amely egy 
szempillantás alatt eléje varázsolta az egész helyzetet. Látta a afekete föld# 
gyermekeinek egész gyülekezetét, amelynek Verneau atya prédikált. Látta 
a népet, amely nyomorgott. — Polgártársak és Polgártársnők! — Kezdte 
újra a beszédet Verneau atya. — Volt egyszer ebben az országban egy csá- 
szárnö, névszerínt Mária Terézia. Bölcsebbet s jelesebbet Belgium soha 
sem látott nála. Más uralkodók haláluk után elveszítik uralmukat, ö azon
ban — bár Ausztriában és Magyarországon elvesztette trónját — Fland
riában máig is ő uralkodik. Uralmát senki sem döntötte meg, mert amit 
Mária Terézia ajándékozott a népnek, az megbecsülhetetlen. Körülbelül 
150 évvel ezelőtt, uralkodása kezdetén beutazta Belgiumot s amikor a nagy 
városok látásával betelt, elment a tenger partjára, hogy meglássa a nyo
morgó népet. Amit ott látott, elbúsította; Látta, hogy egész országutak, 
falvak templomakkal együtt merültek el a tengerbe. Látta az elmocsara- 
sodott földeket, ahol csak a nád és káka tudott megmaradni. A császárné 
egész nap azon tűnődött, hogy hogyan segítsen e szegény népen. A rákö
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vetkező nap vasárnap volt és a császárné misét hallgatott Blankenberghé- 
ben. Mise előtt Mária Terézia körül járt és szóba állott a néppel. A nieuporti 
kikötőfelügyelő elmondta a császárnénak, hogy Aertsen Cornélius ladikját 
tegnap éjjel a szél felfordltotta, bár élve menekült, de megörült, mert tudta, 
hogy ha elvész, felesége és gyermekei éhen fognak veszni s ez a gondolat 
eszétől fosztotta meg. A heysti lelkész elmondja, hogy Van Ravesteyn Jakab 
felhagyott a talajozással és minden hasznos munkával, amit eddig űzött, 
mert pénzt örökölt, de kevesebbet, mint amennyire számított s most nem 
mer belevágni semmibe, mert attól tart, hogy nem futja a pénzből. Vég
telen sok a tennivaló, mondja a lelkész, de nem történik semmi sem mind
addig, amíg nem bizonyosak az emberek abban, hogy van olyan forrásuk, 
amelyből futja mindenre. Majd a legöregebb Middelkcrkei ladikos elmondja, 
hogy Van dér Meer Jan Osszekülönbözött Necrwindcn Lucával, mert ráakad
tak arra a halasfenékre, amelyet mind a ketten kerestek egész élctökben. 
Annakelőtte kenyeres pajtások voltak, amióta megtalálták a halasfenéket, 
ellenségek lettek és gyűlölik egymást. Bizony jobb lett volna, ha rá sem akad- p j  
nak soha, szólt a vén ladikos. így hát Mlddelkcrkcn csak az segítene, ami . 
minden ember szeme előtt rejtve maradna, mert mihelyt megtalálná valaki, 
kész volna a civódás és háborúság. A császárné sóhajtott, gyengének érezte 
magát ennyi bajjal szemközt. Azután meghallgatta a misét és egész Idd 
alatt térdenállva imádkozott, hogy megsegíthesse a népet. Amikor az einbe- Cf ; 
rek kijöttek a miséről, Mária Terézia a templom lépcsőjére állott, hogy 
beszéljen hozzájuk.

Megmondta hogy jól tudja, hogy a tengert nem bírhatja csöndea- 
ségre, hogy a szeleket meg nem kötheti, hogy a halakat nem sodorhatja ; 
a part közelébe s a parti zabföldeken nem arattathat búzát. Az emberek ‘ 
térdenállva hallgatták, ilyen szívből jövő és szívhez szóló hangot még 3ohs $  
sem hallottak. De most, így szólt a császárné, elhatározta, hogy náluk hagyja .íjf; 
a kincsesszekrényét minden bennevalóval együtt, kérte őket, hogy bocsás- 
sanak meg neki, amiért csak ilyen csekély ajándékot adhat nekik és köny- 
nyék gyűltek a szemébe, amikor ezeket mondotta. Aztán megkérdezte 
tőlük, megígérik-e esküvéssel, hogy nem nyúlnak a kincshez mindad 
amíg oly nagy nem lesz a szükség, hogy már nem is lehetne nagyobb, 
megfogadják-e, hogy ha nekik nem lesz rá szükségük, a kincset maradé- 
kaikra hagyják. Ezután minden embernek a szavát vette, hogy egyik *ém f  
fogja magát törni a kincs után, hanem ha hozzája kellene nyúlni, előbb 
megkérdezik az egész gyülekezetét. Hogyne esküdtek volna, áldották a. 
császámőt és háladatosságukban könnyeket ontottak.

Pdlfi Lajos dr.
(Vége.Jkóvetkezik.)
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Az Öröklmádás-templom Jubi
leumáról. Oltáregyes illeti életünk
ben kimagasló esemény az Orök- 
imádás-templom huszonötéves ju
bileuma. Ez a templom duplán az 
oltáregyesületé, tulajdonjog és hiva
tás elmén is. Magán a jubileum nap
ján és az azt megelőzően rendezett 
ünnepségek elsősorban azoknak szól
tak, akik használják az Örökimádás- 
templomot. Azért az őszi katolikus 
nagygyűléssel kapcsolatos eukarisz- 
tikus dlszgyűlésünk, mely viszont 
az oltáregyesület tagjainak szól, 
újra kizárólag az Örökimádás ju
bileumának van szentelve.

Leírjuk itt előbb az elmúlt ju
bileumi ünnepségeket, melyeket a 
hívek számára rendeztünk.

A jubileumot tulajdonképpen a 
szeptemberi szentóra vezette be aug. 
31-én este. Dr. Mátrai lelkész már 
ekkor fölhívta a híveket, hogy lélek
ben gyűjtsék össze a sok imát, buz- 
góságot, áldozatot és az isteni ke
gyelem csodáit, melyeknek szín
helye volt 25 éven át a templom és 
mivel éppen 9 nap van hátra a 
jubileumig, privátkilenceddel ké
szüljenek a jubileumi nap teljes 
búcsújának elnyerésére.
•' Szept. 1-éri reggel %11 órakor

érkezett az Örökimádás elé virágo
sán és s2alagdiszesen a templom 
két űj gyönyörű harangja. A torony
ban a meglevő harangjaink öröm-
M i fogadta az új nagy testvéré

ért az új harangok igazi nagy- 
harangok, úgy hogy az összegyűlt 
hívek aggódva gondolták, hogyan 
viszik be a templomba ezeket a 
hatalmas harangokat.Szlezák harang- 
gyáros intézkedett és emberei bá
mulatos ügyességgel frostdeszkákon 
guruló görgőkön vitték be előbb a 
704 kilós Orangyalás.harangot, majd 
a tizenkét mázsa és 2 kg-os Szent 

ózsef nagy harangra került a sor. 
tt már a hivek is segítettek. A nagy 

harang gombjára kötelet kötöttek 
és a hívek apraja nagyja — Szlezák 
jeladására — minden erejével húzta 
a feszülő kötelet. y212 órára ott 
volt a két nagy harang az Örök
imádás hajójában az áldoztatórács 
előtt. Amikor a két hatalmas ha
rang szörnyű súlya alatt recsegett 
ropogott a két fenyöfagörgő, azt 
gondoltuk a szentségi Jézusra tér 
k in tve: cJstenem, mintha a sok 
áldozat és lemondás minden súlya 
benne volna a két harangbank, mert 
hisz az adakozók legtöbbje tényleg 
nem könnyen adta, amit a haran
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gokra adott ; a legtöbbnek valami
ről le kellett mondania, hogy ad
hasson. A két napon át azután 
nézegették, szeretgették a két gyö
nyörű harangot az örvendező hívek.

A 704 kilós harang egyik oldalán 
az engesztelő Szűz Mária képe lát
ható e füllrással: “Mária szivének 
az Ür Jézus iránti érzelmeit keltse 
bennünk c harangnak hangja, hogy 
méltóan imádhassuk és engesztelhes
sük őh. A másik oldalán pedig az„ 
angyali üdvözlés képe, alatta e fel
írással : «Az Őrangyala köszönté
Szűz M áriát. . .  Üdvözlégy Mária, 
malaszttal teljes». Ugyanis ez a ha
rang — felszentelése óta — az új 
úrangyalás harangja az Örökimá- 
dásnak.

Az 1202 kilós harang egyik olda
lán Szent József képe van c föl- 
irattal : «Szenl József imádkozzál
azért, hogy minél többen ismerjék 
meg és futtassák eszükbe e harang 
szavára a te édes Jézusodat» ; a má
sik oldalán az Örökimádás szentség
tartójának a kepe. alatta : iSzent- 
ségi Jézus, szálljon le isteni áldásod 
mindazokra, akik e harang szavara 
térdet hajtanak». Ez a harang jelzi 
ugyanis mindennap a szentségi ál
dást : azt az utat, melyet az Ür 
trónjáról az oltár elé megtesz s 
akkor hallgat cl, amikor a pap az 
áldási megadta a legméltóságosabb 
Oltáriszentséggel. Azért akartunk 
ilyen nagy harangot, hogy intenzi
vebb hangja minél nagyobb kör
ben hallható legyen és így minél 
többen részesedjenek a szentségi 
áldásnak az Ür Jézussal egybe- 
forrasztó kegyelmében.

Mindkét harangnak a körirata : 
"Az Örökimádás híveinek áldozat- 
készségéből, az Ür Jézus kereszt- 
áldozatának tizcnkiloncszázados 
rendkívüli szentévében — 1933-han 
az Örökimádás-templom 25 éves 
jubileumára* s a nagyobbikön rajta

van még : »Dr. Mátrai Gyula tb. 
p. t. k., lelkészsége Idején».

Szept. 3 -án reggel kilenc órakor 
ünnepélyes nagymisc volt a haran
gok jótevőiért. Erre az alkalomra a 
Mária Reparatrix-zárda is átengedte 
a szentélyi helyeket a jótevőknek. 
Evangélium után a miséző dr. Mát
rai Gyula lelkész szent beszédet mon
dott, amelyben először is nagy 
örömének adott kifejezést afelett, 
hogy ilyen gazdag oífertóriumot 
tarthat, annyi igaz szcrctetáldoza- 
tot ajánlhat föl a patenán, amennyit 
inég sohasem mutathatott he Isten
nek. De hemutatja a szentmisét 
azokért is, akik még ezután adnak 
n hiányzó költségek fedezésére, úgy
szintén azokért is, akik fájó szívvel 
hallgatták a hirdetéseket, de teljes 
nincstclenségíikben semmit sem ad
hattak, csak szerettek volna adni. 
Bemutatja azokért a jótevőkért, 
akik már elköltöztek az élők sorá
ból, nemkülönben azokért, akik be
tegen feküsznek s nem vehetnek 
részt a szentmisén. Végül a szentségi 
Jézus bőséges rekompenzációjáért 
esedezik a szentmisében.

A harangszentelés délután négy 
órakor kezdődött. A haranganyákat 
Mfkovits Józsefné, született HentaJer 
Mária, Szent Anna csoportbeli kon- 
greganistát és óív. Kiss Átadómé, 
született nemes Tőmöry Gizellát — 
dr. Mátrai lelkész ünnepélyesen ve
zette he a templomba. Mindegyik 
haranganya oldalán két-két fehér
ruhás leánykongreganista alkotta 
a dlszkiséretct. Miután a harang
anyák a harangjaik mellett felállí
tott helyeiken elhelyezkedtek, dr. 
Mátrai a jelenlevőket a harang- 
szentelésen való imádságos rész
vételre hívta föl, majd a megjelent 
papokkal — akik között ott volt 
dr. Mészáros János prelátus orszá
gos igazgató és Wenckheim Frigyes 
gróf jáki apát is — a szentelésre ér- ,
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kező (Ír. Breyer István felszentelt 
püspök fogadására indult, aki fél
ötkor érkezett meg dr. Hütter Lajos 
hittanár kíséretében. Az előírt zsol
tárokat a szentélyben végezte a 
papság a zárdakórussal felváltva, 
majd a hajóban a rács előtt fel
állított harangokhoz ment s el
végezte az előirt szertartásokat és 
befejezésül főpapi áldásban részesí
tette a híveket, a templomon ke
resztül távozott— a zárda hozsánna 
énekétől kísérve — a lelkész laká- 1 
sára, ahol kánoni vizsgálatra fogadta 
a templom papjait és kedvesen el
beszélgetett az oda átvonult pap
sággal.

Másnap, szept. 4-én történt a 
harangok elhelyezése a toronyban. 
Szerencsére nem kellett a torony 
köveit kifűrészelni, mert a torony 
alatti Ivezések olyan körben vég
ződtek, amelyen éppen átfér a ha
rang Csak az ezeket fedő beton
lapokat kellett eltávolítani. Ez a 
munka 9 órától 11-ig tartott. Ekkor 
útjára indult először az Urangyalás 
harang. Amint az erős láncon emel
kedni kezdett a harang, a hívek 
Boldogasszony anyánk énekbe kezd
tek és azt énekelték mindaddig, 
míg a harang el nem tűnt az első 
nyílásban. 12 óra 10 perckor ért 
helyére. Ezután jött a Szent József 
nagyharang. Amikor emelkedni kez
dett, a hívek a Szentnek litániáját 

a rózsafüzért imádkozták el. 
Lassan ment, mert a toronyban 
négy ember minden kerékforditására 
csak egy láncszemnyivel emelkedett 
a harang. Ugyanazon láncon húzták 
fel, amelyen a hősök 79 mázsás ha
rangját emelték a Bazilika tornyába. 
12 óra 30 perckor indult el és 2 óra 
10 perckor érkezett föl helyére a 
Szent József-harang. A harmadik 
környllasnál éppen, hogy csak át
fért, úgy hogy ennél nagyobb haran
got már nem is tudtunk volna el

helyezni a toronyban. A szerelési 
munkálatok három napon át foly
tak. mig annyira jutottak, hogy 
már harangozni lehetett. Az első 
harangozás ünnepélyesen történt. 
Dr. Mátrai lelkész Volarics Ferenc 
újmiséssel együtt fölment a kórusra 
s előbb a szentségi Jézus elé tér
delve kérte, hogy az 0 kegyelméből 
a felirat szerinti hivatásának szol
gálhasson mindegyik harang. Azután 
meghúzta először az Urangyalás 
harangot. Gyönyörű csengő nagy- 
haranghangon tisztán adta a «fis» 
hangot. Két perc mulva pedig a 
Szent József nagyharang kötele után 
nyúlt. Ennek a hangjában már nem
csak cseng, de méltóságosan búg is 
igazi nagyharanghangon az alsó 
«D». Majd azután az előbb említett 
újmiséssel együttesben harangoztak 
a két nagyharanggal. A templom 
előtt várakozó hivő sereg meghatva, 
sokan örömkönnyeket ontva hall
gatták a minden zenénél szebb 
harangzúgást. A harangok külön
ben annyira megnyerték a hívek 
tetszését, hogy önként szívesen ada
koztak sokan újra, a második harang 
még hiányzó költségeinek fedezésére.

Ugyanezen (szept. '7-én) este 10 
órakor kezdődött az éjjeli szentség- 
imádás. Csak 600 jegyet akartunk 
kiadni, de még muszáj volt 17-el 
megtoldani, oly nagy volt a buzgó 
kívánság, amely elöl nem zárkóz
hattunk el. Mindenkinek jutott ülő
hely, nem volt áhítatzavaró szoron
gás. Az éjjeli szentségimádás a leg
szebbet ígérve kezdődhetett. Dr. 
Mátrai a szószéken előbb a «Veni 
Creatort* intonálta, azután beszédet 
mondott «Et nox sicut dies jllumi- 
nabitun* zsoltáros gondolatból in
dulva ki. Fölhívta a jelenlevőket 
arra, hogy az éjjelt világítsák be 
éltf hitük, szeretetük és engcsztelé- 
sük minden földi fényt legyőző ra
gyogásával, hogy ennek a templom-
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nak nagy missziója, a szentségi 
Jézus megismertetése és imádása 
minél tökéletesebben megvalósul
jon azon kegyelmek révén is, ame
lyeket az éjjeli szentségimádásra 
egybegyűltek kieszközlenek.

A szentbeszéd után volt a szent
évi szentkereszt előtt az utolsó 
keresztúti ájtatosság a szokásos szép 
keresztúti ének betétjeivel. Az áj
tatosság után fölváltva énekek és 
imák, a Szentséges Szív engeszte- 
lésére, a gyakori szentáldozás ter
jedéséért és az Anyaszentegyházért. 
Az éjjeli szentségimádáson éjfélig 
résztvett dr. Mészáros János prclá- 
tus, budapesti érseki ált. hely
tartó is. A gyóntatószékekben pedig 
9—II óráig szakadatlanul gyóntat
tak az Örökitnádás papjai. Pont 
éjfélkor a lelkész tiszta aranypalást
ban az oltár elé vonult és a Tantum 
ergo Genitori után a Legszentebbel 
áldást adott a jelenlevőkre. Ezután 
csendes imádás következett, mig 
a lelkész a sekrestyében a szentmisé
hez öltözködött. A szentmise kb. 
éjfél után 20 perccel kezdődött. 
Alatta szépséges magyar szentségi 
énekeket énekeltek a hívek, akik 
csaknem mindannyian (kb. hatszá- 
zan) a szentáldozáshoz járultak. 
A szentmise után a teljes búcsú el
nyeréséhez szükséges imát mondtuk 
el őszentsége szándékára. 20 perces 
csendes szentségi mád ás következett 
ezután, majd a Boldogságos Szűz 
tiszteletére a dicsőséges szentolvasó, 
tizedenkinti énekbetétekkel.

A szentolvasó után hálaadó szent
óra volt a Varga-Walser Örökiinádás 
imakönyvből. Utána Jézus szent
séges nevének litániáját imádkozta 
Volarics Ferenc székesfehérvári hit
oktató, aki a szentmise alatt a lel
késznek áldoztatni segített és a 
szentmise utáni ájtatosságokat is 
vezette. A litánia után a Virgo 
Reparatrix kongregáció I. csoport

jának tagjai énekeltek szebbnél- 
szebb Jézus- és Mária-énekeket, nép
énekkel felváltva egészen 8-án reggel 
*46 óráig, amikor a pápai himnusz 
fejezte be az imádságos szeretettel 
kitöltött gyönyörű éjszakát.

Reggel a 7 órai szentmise magyar 
énekkel volt, tekintettel arra, hogy 
a zárda tagjai az éjjeli szentmisén 
veitek részt és a 11 órás ünnepi 
nagyniisén énekelniük kellett. A püs
pökért dr. Mátrai lelkész ment el 
pápai diszreverendába öltözve s ami
kor dr. Glattfclder Gyula Csanádi 
püspök megérkezett, az új nagy
harangok ünnepi zúgása mellett, 
fényes asszisztencia fogadta őt az 
Ollői-út 77. sz. alatti templom- 
udvarban, élén dr. Mészáros János 
és dr. Magdics Ignác prclátusokkal 
és dr. Töllössy Miklós p. kamarás, 
középső ferencvárosi plébánossal. Az 
asszisztenciában infulában és pa
lásttal vettek részt Vedres Béla pest
újhelyi apátplébános, mint archi- 
presbyter, Mészáros István székes
fehérvári apátkanonok és gróf Wenck- 
heim Frigyes jáki apát, mint trono 
asszisztentes, Szekeres Béla érseki 
tanácsos és Lupkovics László hit
oktatók, mint diszdiakónusok, dr. 
Sittmpf Sándor szentszéki tanácsos, 
a pestújhelyi felsőkereskedelmi Is
kola igazgatója, mint diakónus (aki
nek gyönyörű baritonja általános •-> 
csodálat tárgya volt) és Farda Ignác 
fővárosi hitoktató, mint szubdiakó- 
nus. A többi szerepeket is részint 
áldozópapok, részint teológusok töl- ^  
tötték be. A szentmise fényét na- '  
gyón emelte a sok szép ornitua. 
Aranybrokát diszornátusunkhoz. a  
Szent István-bazilika volt szives 
még négy gyönyörű arany palástot 
kölcsönözni. így a Pázmány-rltus 
szerint tarthattuk ünnepi szent
misénket, amelyen az egy kazulán 
kívül öt palást és hat dalmatika 
emelte a legszentebb áldozat külsőt

V-r



10. szám. ORÖKIMÁDÁS 159

fényét. A zárda kórusa is ünnepit 
produkált. Éreztük a Glória és 
Credo alatt, hogy jubiláló lélekkel 
énekelnek. Szentmise alatt evan
gélium után dr. Tiefenthaier József 
p, kamarás, a budai Szent Imre- 
kollégium igazgatója mondott lelkes 
beszédet a templom jubileumáról 
s különösen nagy kegyelettel emlé
kezett meg a templom bejáratánál 
a Segítő Szűz Mária oltára előtt 
nyugvó t  Kánter Károly prelátus- 
ról aki az Örökimádás-templom 
létrejöttének éltető lelke s az Euha- 
risztiáért való buzgó apostolkodás
nak örök példaképe. Itt említjük 
meg hogy a templom lelkészének 
intézkedésére Kánter prelátusnak 
a templomban levő sírját kereszt
alakban elhelyezett gyertyákkal vi
lágították ki a jubileumra.

A szentmise után a papságot a 
lelkész lunch-re látta vendégül az 
Oltáfegyesület központi házának 
ebédlőiében. A celebráló püspöknek 
dr. Mészáros János prelátus mon
dott köszönetét, amelyre dr. Glatt- 
felder püspök válaszolva kiemelte 
azt az Igazán I. akció katolikának 
nevezhető buzgó tevékenységet, me
lyet az Oltáregyesület a templom 
létrejöttéért kifejtett. Külön meg
emlékezett őzv. örgróf PaUavUini 
Ediniról, aki betegsége miatt nem 
lőhetett el és özv. dr. Kiss Abdámé
ról, akik valósággal kényszeríteni 
tudtak szent fanatizmusukkal min
denkit a tevékeny megmozdulásra. 
A távollevő elnökasszonvt e távi
rattal üdvözölte: »Az Orökimádds 
jubileumára összegyűlt papság és hí
vek mély tisztelettel és őszinte ragasz
kodással köszöntik Excellenciddat és 
Isten áldását kérik további életére.»

Délután még kedves ünnepség 
volt h á tra : a szentkeresztüt fel
állítása. P. Buttykay Antal Ferences- 
atya által miután az érseki hatóság 
a felállítást 4768. sz. a. engedélyezte.

A stációsképeket az adományozók 
vagy azoknak képviselői hozták 
fekete ruhában, fekete fátyollal. 
Minden stációsanya mellett két-két 
fehérruhás kongreganista. A menet 
a központi házból indult, a szent
kereszt és égő gyertyák elővitele 
és harangzúgás mellett, dr. Mátrai 
vezetésével. A templomban a rács 
előtt fenntartott helyeiket elfog
lalták és a Szentlélek segítségül 
hívásával kezdetét vette a szertartás. 
P. Antal pompásan felépített be
szédben világította meg a keresztét 
jelentőségét és helyénvalóságát az 
Orökimádásban, ahol az Ür Jézust 
szeretetből imádják s ahol most a 
keresztút az Ő irántunki szeretetét 
tárja elénk. A szószékről megszen
telte előbb a stációs képeket, azután 
a kereten levő fakereszteket. Majd 
megindult az erigáló processzió. Elől 
a keresztet vivő és gyertvás mi- 
nistránsok s utánuk csatlakoztak 
minden állomáson a stációsanya és 
két kísérője, akik a stációsképet 
megcsókolva átadták. A páter szin
tén megcsókolta a képet és a ke
resztet és átadta a lelkésznek, aki 
azt helyére illesztette. Minden állo
más fölállításánál elvégeztük a meg
felelő ájtatosságot is, úgy hogy 
egyszersmind az első keresztúti áj- 
tatosságunk is megvolt. Az «Imá- 
dunk téged Krisztusinál a térd
hajtást mindig a legméltóságosabb 
Oltáriszentség felé fordulva végez
tük és az első állomáson külön tábla 
figyelmeztet minden hívőt, hogy ne 
feledje el azt, hogy a legfölségesebb 
Oltáriszentségben közöttünk élő Ur 
Jézusnak szól ez a keresztút é& 
minden elmélkedésünkben mintegy 
Vele kell találkoznunk a szent- 
ke reszt út egyes jeleneteinél. A ke
resztút felállítása után ünnepi «Te 
Deum» volt, amelynek hangjaira 
megszólaltak az Örökimádás összes 
harangjai. -és gyönyörű akkordban
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hirdették hálás örömünket a főváros 
zajában. A Te Deumot dr. Mészáros 
János budapesti érseki ált. helytartó 
celebrálta és résztvett rajta a jaki 
apát és dr. Hévey Gyula p. kamarás, 
érsekhelynükségi titkár is, az Örök- 
imádás papjaival.

Meg egy kedves dolog volt hátra : 
az esti szerenád az Örökimádás Ura 
tiszteletére. Ez is pompásan sike
rült. Az Üllői-út 77. sz. alatti olda
lon zsinórokra villanylámpákat sze
reltünk s azok alá helyeztük el a 
hangjegytartókat. Teherautón hoz
ták 8 órakor a hangszereket és már 
akkor óriási tömeg lepte el az örük- 
imádás közelében a járdákat és út
vonalat, úgy hogy a villanyosok 
csak lassú csendben vonulhattak el 
a templom előtt és úszó hajóknak 
látszottak a néptengerben. Pont 
9 órakor rázendített a Beszkárt zene
kara, Müller Károly zeneigazgató 
dirigálása mellett az «Üdvözlégy 
Oltariszcntség* dallamára. A kala
pok lekerültek és áhitatos csend lett 
úrrá a tömegen. Ugyanígy a többi 
számoknál is, amelyek Hándel mi
séjének Sanctusa és Allelujáját, Bet- 
howen «Isten dicsőségét*, «Ez nagy 
szentség valóban»-t interpretálták 
finom művészettel és precizitással. 
A «Szent vagy, Uram* dallamára 
megnyílt a templom, virágos emel
vényt toltak az ajtóküszöbére és a 
nagyharang zúgása mellett a zárda 
égőgyertyás, lefátyolozott szerzetes- 
nőitől kísérve , megjelent az emel
vényen az «örökitnádás Ura» és 
áldását adta az egybegyűlt soka
ságra. Gyönyörű látvány volt kívül
ről benézni a kivilágított üres temp

lomba, amelyben csak a díszkisére- 
tet alkotó szerzetesnők hosszú, fé
nyes sora tartózkodott. A Legszen
tebbet áldásra dr. Mátrai lelkész 
hozta ki a hívek közé. Az áldás 
után bezárultak az ajtók és a szere
nád utolsó számaként fölcsendült a 
uGrosser Gott, wir lobén Dich* német 
«Te Deum* gyönyörű dallama. A sze
renád alatt fönt a tornyot felváltva 
piros és kék bengáli fénnyel világí
tották meg.

Az áhitatos programul után a 
Beszkárt zenekara egy marsot hú
zott, ekkor kitört a lelkesedés vihara 
és valóságos tapsorkánnal fejezte ki 
a közönség örömét és háláját. A kart 
vezető Müller Károly zeneigazgató 
a programm I., 3. és 5. számait 
maga hangszerelte és önzetlen lel
kesedéssel tanította be és azért neki 
e helyen is különös hálánkat fejez
zük ki. De hálásan köszönünk min
denkinek — mindent, amivel az 
Örökimádás jubileumát ilyen széppé 
és feledhetetlenné tenni sikerült. 
1100 körül volt ezen a napon a 
szcntáldozások száma és talán ugyan 
annyi teljes búcsú segített a szen
vedő lelkeken. Hála érette Szent- 
séges Atyánknak, aki a búcsút 
engedélyezte és mindenckfőlötti hála 
érette a szentségi Jézusnak, aki 
számunkra minden kegyelmet ki
érdemelt és a lelki szépségnek és 
lelki élményeknek gyönyörűségeihez 
kinyilatkoztatásával és a legméltó- 
ságosabb Oltáriszentség drágalátos 
ajándékával hozzájuttatott. Áldas- 
sék és magasztaltassék érte szün
telen a Iegfölségesebb Oltáriszent- 
ségben.

Oltáregyesületi tagok okt. 8-án mindenki ott legyen a szentségi 
körmeneten ! Gyülekezés y £ —3-ig a Bazilika Erzsébct-téri terraszán.
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