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A farsangvégi szentségimádás.
M|«?z ÖRGKIM̂ DÁS TEMPLOMBAN, noha állandóan van szentségimádás 
fp jlí az egész éven át, mégis külön tartunk úgynevezett negyvenórai 
szentségimádást a farsang három utolsó napján. Ezeken a napokon 
megszakítás nélkül folytatódik a szentségimádás éjjel-nappal, még pedig 
farsangvasárnap reggel 7 órától egészen hamvazószerdán este %6 óráig. 
Tehát tulajdonképpen kétszer negyven órán át van egyfolytában szentség- 
imádás ; a farsangi bűnök engesztelésére.

A negyvenőrai szentségimádás eredete legkésőbb a IXVI. század 
eleje. Arinak emlékére van, hogy az Úr szent teste 40 óráig pihent a sírban.

Az egyház mindig ajánlotta és nagy kiváltságokkal látta el a negyven
órai szentségimádást. Rómában kötelezően elő van írva és egész esztendőn 
á t folytatva, örökimádássá lett.

Mi az értelme ennek az előírásnak?
X I- Kelemen pápa, amikor 1705 jan. 20-án kelt intézkedésével a negy

venőrai szentségimádást elrendelte, szabályozta és búcsúkkal ellátta, elsősorban 
az eukarisziikus engeszleiés gyakorlását akarta előmozdítani az örök városban. 
Az  a Róma, mely középpontja a katolikus anyaszentegyháznak, legyen 
középpontja az engesztelésnek, még pedig úgy, hogy az «Ür szenvedésének 

• erniéke» a legfölségesebb Oltáriszentséghez kapcsolódjék az örök város 
lakóinak jóvátevő engesztelése. Minden év karácsonyán megkapják a 
római templomok az egész évi szentségimádási rendet és ahhoz pontosan 
alkalmazkodva az év minden napjának minden órájában, éjjel-nappal 
folyik az egymást érő negyvenórai ájtatosság. Az egyház gyöngéd gondos
kodása >s ez> 3 minden szentostyában sokszor egészen elhagyottan jelen
levő és sokszor meggyalázott szentségi Úr Jézus iránt. Bármikor éri ott 
megbántás vagy megszentségtelemtés, állandóan ott van a buzgó szentség
imádók hűségében és szeretetében az orvosság, a gyengéd szeretet édes 
balzsama.

Hogy mi éppen farsangvégén szoktunk 40 órai szentségimádást
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tartani, annak magyarázata az, hogy a farsangi mulatságokon több alkalma 
van a bűnnek és sokszor igen gyászos az az aratás, melyet a fiatal lelkekben 
az ördög végez. Sok lelket legázol és otthagyja őket, mint a rablók áldoza
tukat a jerikói országúton. Süt a bűn kifosztottjai, scbcsiiltjei és meg- 
vakltottjai sokszor még kiáltani sem tudnak : «Jézus, Dávid iia, könyörülj 
rajiam /» Valakinek ki kell imádkoznia számukra legalább azt az első 
segítő kegyelmet, amelynek erejével elindulnak a bűnbánat és elégtétel 
útján a lelki feltámadás felé. A farsangvégi szentsegimádásnak ez ad idő
szerűséget és különös jelentőseget.

Legalább mi — az Oltáregyesület tagjai — legyünk közel a farsang- 
végi szentsegimádáson az Ür Jézus Szívéhez és szentegyházunk szellemé
ben iparkodjunk engesztelni és könyörögni a bűnösök számára kegyelemért.

G A L A M B F É S Z E K .
Jöjj, szent Galamb, Bölcsesség és Jófanács,

És Jámborság, —  jöjj velemV

Menjünk, szálljunk 
Fel az É g kék mezőire,
Fel az Isten közelébe,
Túl a Felhőn, túl a ködön.
Oda, hol a szent Fényözön.
Ott reptessünk, ott szárnyaljunk. 
O lt pihegjünk, ott daloljunk... 
Onnan könnyű átröppenni

Zöld lombos sátram vár. 
Bújj meg titkos rejtekén, 
Lelkem csendes fészekén, 
5  legyünk együtt
I urbékolő galambpár.

Rakd a fészket,
Pelyheiddel melengesd. 
Rakd le hét szent Tojásod, 
Szárnyad alatt költögcsd. 
M ély álmából keltegesd ; 
Rólad szakadt magzatok,
A te hét Ajándékod.

Földi létből —
— Örök létbe.

Jöjj, szent Galamb, 
Lombkoszorűs sátram vár. 
Bújj meg titkos rejtekén. 
Lelkem csendes fészekén. 
S legyünk együtt 
Turbékoló galambpár.

í
Hí vöm nevén
A fészekből mind egyenkint: 
Tudomány és Értelem, 
E rősség és Félelem

Szabó PtU.
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]-{amvazás
TfgiALDOiaorr az utolsó farsang dáridós cjtszakája. A klub bálterme

lassan kiürült, csak a büffében lézengtek még néhányan a jókedvű 
fiatalok közül. Szekeres Bandiról mindenki azt hitte, hogy mámoros, pedig 
színjózan volt, hangoskodásával a derengő hajnalt akarta elijeszteni, amely 
a mulatozás léhaságára készült józan világosságot vetni. Még túlozta is a 
jókedvet, legalább Ilire megy, hogy nem bánta meg, amiért Gittáékkal nem 
ment haza éjfélkor. Nevetséges sze
szélyeskedésnek tudta be a leánynak 
azt a kijelentést, hogy éjfél után liam- 
vazószerda van, akkor már nem illik, 
sem nem szabad táncolni, tehát haza
mennek. Hát Istenem! liúshagyó- 
keddre mindig is hamvazószerda kö
vetkezett és farsang utolján mindig 
reggelit? tartott a tánc. (5 bizony nem 
ment velük, reggelig mulatott.

Szédülő fejjel lépett ki az utcára, 
fülledt, testén végigborzongott a csípős 
februári virradat. Gallérját felhajtotta, 
fehérkeztyíis kezét a zsebébe süllyesz
tette és nekivágott a csendes budai 
utcáknak. Kegyet lenül fázott, szinte 
remegett tőle az egész leste, tehát 
alaposan meggyorsította lépteit. Mesz- 
sziröl már az Erzsébct-hid körvonalai 
bontakoztak ki, az első villamosok is 
megindultak, már számolgatta, hogy 
hány órára lesz otthon és borzongva gondolt a puha fehér agyra — amikor 
Ujjai idegen tárgyat tapintottak meg a zsebében. Megállt, óvatosan kivette 
s tenyerében apró gyöngyházolvasó feküdt. Első pillanatban azt hitte, hogy 
elcserélték a kabátját, majd amikor meggyőződött, hogy az az övé, bosszúsan 
rántott egyet a vállán. i

__ Bizonyosan G itta! — harapott az ajkába — de csalódik, ha azt
hiszi, hogy bűnbánóan visszaviszem neki ! Itt átmegyek a hídon s a ferencer 
sek templomában leteszem valahová, vigye el, akinek kell.

Idegesen gyűrte, markolta, morzsolta a sírna szemeket s míg a dunai 
szélben hideglelősen vacogott a teste, dermedt keze lassan felengedett. Meg
könnyebbült sóhajjal lépett be a templomba. A nehéz posztófüggöny zajtala
nul csapódott le mögötte, kellemes meleg bizalmasan cirógatta meg a hidegr
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töl lángvörösre csípett arcát. A templomban már ájtatóskodók ültek, nem 
sokan, de elszórtan, majd mindenfelé, úgy hogy hirtelenében nem tudta 
észrevétlenül sehova letenni az olvasót. Meghúzódott egy sötét sarokban 
és alkalmas hely után kémlelt. Egyszerre tudatára ébredt, hogy keze, melyre 
az olvasó egészen ráfonódott, milyen meleg. Furcsa babonás ijedtség vett 
erőt rajta, sietve lefejtette ujjairól, kirántotta a zsebéből és a földreejtette. 
Az olvasó a csöndben nagyot koppant a kőkockán, a körülötte ülők hátra
néztek, kénytelen volt lehajolni és megszégyenülten felvenni. Másik zsebébe 
tette és még türelmetlenebbül kezdett a szemekkel játszani. Természetesen 
a másik kéz is kezdett melegedni a folytonos mozgatástól. Ködös agyában 
megállt a gondolat, most már határozottan félni kezdett. Beült a padba 
s nézett zavartan, kicsit ijedten az oltár felé. A melegség elbágyasztotta, 
szempillái nehezek lettek, a meggyujtott gyertyák lángjai imbolyogva tán
coltak előtte. Néhány perc múlva kis ministránsgyerek jött elő, ügyesen 
tett-vett az oltár körül, Szekeres Bandit most már a legnagyobbfokú meg
döbbenés tartotta izgalomban. A saját képmását vélte benne felismerni* 
az egykori egri kis diákét, aki a cisztercita atyáknál olyan boldogan szolgált 
az oltáráldozatnál, aki olyan sokszor ígérte ott, hogy ha megnő, akkor igazi 
szolgája lesz az Úrnak, ó , de régen volt, de régen szolgálja a föld zsarnokát, 
á sátánt! Megszégyenült szomorúságban ült, zsibbadt elmélyedéséből akkbr 
sem ébredt* amikor a szentmisének vége lett és a kis ministránsgyerek eltűnt. 
Mindjárt ezután lila palástban hajlott öreg pap lépett az oltár elé, mögötte 
hosszú sorban szerzetesek fehér karinges csapata következett s megkezdődött 
a hamüszentelés szertartása, majd a hamvazás. Volt benne valami komor 
fenség, valami megindító magasztosság, amint abban a misztikus világítás
ban bűnbánó fejhajtássai térdeltek és hittől átszellemültem vezeklésre készeb 
fogadták a fejükre hulló hamut.

Szekeres Bandinak most hirtelen eszébe jutott az utolsó iskolai éve, 
amikor betegen feküdt és nem mehetett a többiekkel hamvazkodni. Annyira 
beteg volt és éppen akkor olyan rosszul érezte magát, hogy állandóan a halál 
gondolatával foglalkozott. Az internátusl betegszobában rajta kívül senki 
sem volt, elhagyatottnak érezte magát, érzékenykedve leste az ajtót, mikor 
jönnek be már hozzá. És csakugyan nyílt az ajtó, bejött az osztályfőnöke* 
kis tálcán hozta a szentelt hamut s ráírta vele a kereszttel homlokára: 
Memento Homo . . ,  ö t  nagyon meghatotta akkor ez a szertartás, még sírva 
is fakadt. Az osztályfőnöke Szótlanul cirógatta a haját, hagyta, hogy sírjon, 
hogy egy kicsit féljen a haláltól. Aztán, mint ahogy a gyóntatószékben 
szokta kedvesen, szeretettel beszélgetni kezdett vele. Sokáig időzött nála 
s mielőtt elment volna, mégegyszer megjelölté a homlokát a kereszttel s 
azt mondta: szeretném hinni, hogy ez a mai hap kitörölhetetlen emlékét 
hagyott lelkedben. 8zfvemből kívánóim hogy a jő Isten juttassa is eszedbe
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mindannyiszor, valahányszor eltéveszted a kereszt nyomát, valahányszor 
életedben letérsz az egyedüli igaz útról. .

És lám, most eszébe ju to tt! — riadt a valóságra. — Csakugyan letért 
volna az útról? Csakugyan az élet durva keze letörölte homlokáról at  oltal
mazó keresztet? Csakugyan eltévesztette a kereszt ösvényét és rátért a 
szélesre taposott, kényelmes útra? — faggatta önmagát. •

Válasz helyett a szive erősebben kezdett dobogni, ujjai megkeresték 
a  gyöngyházolvasó szemeit, simogatta, peregtette és mire elérkezett a feszü
letéig, akkor tudta már, hogy mit kell tennie, ő  is beállt a hámvazáshoz 
járuló hívek hosszú sorába és meghajtott fejjel, de égre talált lélekkel meg
indult a nagyböjt vezeklése felé. Király Ödönné.

krisztus a szívek királya az Eueharisztíában.*
A katholikus akció és az Oltárlszentség.

tT f̂jÍMiKOR a felejthetetlen emlékű nagy pápa: XIII. Leó közeledni érezte 
f e j t  halálát, mégegyszer szólt a földkerekség katolikusaihoz. Szívből fakadt 
násztoHevélben fordult hozzájuk, amellyel aítárt le Is zárta tartalmas kör- 
leveleinek sorozatát. Ez legyen — mondotta — utolsó körlevelem, mielőtt 
még üt távozásom órája. Valóban, ez volt utolsó encíklíkája. Akkor írta alá 
(1902-ben), mikor a Szent Péter-bazilikártak harangjai Űrnapját hirdetni 
megkondultak.

E körtevél tartalma Jézus Krisztus szenlséges testének és vérének him
nusza. Reszkető kézzel Irta le az agg pápa e Szávákat: «Most, hogy távozom 
innét, csak egy a kívánságom: hálára és tiszteletre gyújtani minden szívet 
(J ifp felségesebb Oltdriszentség iránt*. Arra kérte püspök test véreit, hogy szíve 
érzelm einek tolmácsolására meggyőző szavakat használjanak s a híveket 
ntihdeniltt e drágalátos szentség gyakori vételére buzdítsák.

Ez volt a nagy pápának végrendelete, amelyben a huszadik század kez
detén erőteljes vonásokkal rajzolta meg az egyházi tevékenység alapvonalait.

S amit Leó pápa végrendeletében lélrt* azt X. Pius folytatta. Leó utolsó 
körlevelében az Egyház egész tevékenységét az emberek üdvössége érdekében 
a* apostolnak ezen szavaival foglalta össze : «mindent megújítani Krisztusban*. 
EZ az apostoli szó Leó utolsó körleveléből átcsendül Pius első endklikájába ; 
a* ő pápaságának programmja és Jelszava lesi. Leó belekiáltja a világba a ' 
tridenti zsinat felhívását: ^Bárcsak minden szentmisében áldoznának a jelen
levő hívek nemcsak lelkileg, hanem szentségileg is!* Pius kitárja a szentély 
kapuit, int és sürget mindenkit, hogy minél gyakrabban járuljon az Ür
asztalához.

* Bertram bfbamök Ilii Dienste úívd Öéiste dér kath. Aktion t. művéből.

-
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íme az apostoli szentszék részéről az eucharisztikus mozgalomnak,erő
teljes sürgetése. ,

Nemde, mintha mélységes mélyeiben ragadta volna meg e mozgalom 
egész kedélyvilágunkat! Nem érezzük valamennyien a szeretet hatalmát, 
a vágy erejét, amely a tabernákulumhoz visz? A szent szeretetnek ezen ere
jéről van sejtelme mindenkinek, akinek az eucharisztikus kongresszusokon 
volt alkalma férfiak és nők ezreinek szemében a lelkesedés tiizét, a meggyőző
désnek szilárdságát s a nagy békességnek boldogságát megfigyelni ; van erről 
sejtelme mindenkinek, aki Űrnapjának reggelén olvasni tud a gyermek
szemekben.

Ez a mozgalom, melyet szent vallásunknak legfölségesebb titka táplálj 
minden időkre a gócpontja ama messzctckintő és mélyrenyúló feladatoknak, 
amiket ez a szó : katholikus akció magában foglal.

«Vágyva vágytam ez óra után» — mondotta Krisztus Urunk, mikor az 
Oltáriszentséget rendelte. «Vágyva vágyunk mindig és újból ezen órának 
visszatértére* — cseng a szíveken át évről-évre, mikor a harangok Űrnapot 
ünnepelni hívnak.

Ez a hívás belecsendül a mindennapi életbe, bele minden foglalkozási 
körbe; az eucharisztikus mozgalom növekvőben van. Ahol csak mélyebben 
fogta meg a szivet az Oltáriszentség szeretete, látjuk, mint virágzik ki o tt 
gondolkodásban és cselekvésben ama természetfölötti kegyelmi élet, arni. 
Krisztus halálának és feltámadásának gyümölcse. Ott tavaszi fuvalmak és 
szent örömök járnak. Ott nem sötét a hangulat. Ó, nem, hanem mély szeretet-, 
áram, titokzatos vágy vonul végig mindenen aggódásnélküli bizalom kíséreté
ben. így néznek mélyen vallásos érzésű katholikusok az utolsó vacsora 
titkára.

Ki tudná szavakba foglalni az izzó szeretetet, a szent hangulatot és a 
mély örömet, mely Nagycsütörtökön elfog minden igazi krisztushlvő szivet? 
Olyan érzések ezek, amikre mindama szent tanítók, köztük egy Szent Bernát, 
akiknek ajkai pedig majdhogy angyalok nyelvén szóltak, ezekre néni tudtak 
szavakat találni.

A katholikus akciónak eszményi feladataképpen jelölte meg XI. Piüs 
pápa: a távolállók részére szent vallásunk kincseit hozzáférhetővé tenni. 
Minden kincsek között éppen ez a legnagyobb lenne kivétel? Bizonyára nem.

Próbáljuk ineg, idézzük emlékezetünkbe a célt, amelyet Krisztus Urunk 
a szentáldozás elrendelésekor szemelőtt tartott, aztán a szentáldozás hatásait, 
hogy figyelhessünk azokra az intelmekre, amiket az oltár előtt csendben égő 
öröklámpa hozzánk intéz.

Tárjuk ki szivünket a legfölségesebb Oltáriszentség kegyelmeinek. Ami
kor megérkezik a tavasz s hozza az enyhe levegőt és napsugarat, mily mohón 
tárjuk ki neki lakásunkat s engedjük a fényt és meleget beáramlani. Sokkal
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üdítőbb a tavaszi lég a lelkiéletben. Krisztus maga akar betérni hozzánk 
istenségével és emberségével; tavaszi levegőt és napsugarat akar hozni az égi 
magasságokból a szívbe és értelembe, a kedélybe és akaratba. Tárjuk hát ki 
neki a szívünket. Szóljon hozzánk maga az Üdvözítő a szentáldozás jelentő
ségéről.

Már a név, amivel az Üdvözítő megsértetett, sejteti velünk az Oltári- 
szentség jelentőségét. «lme, a Szűz foganni és fiút fog szülni, akinek neve 
E m m á n u e l lesz.* (íz. 7, 14.) így hirdette Isten előre a próféta által a Megvált6

Részlet a miskolci Szent Anna-plebánial Oltáregyesúlet által 
rendezett kiállításból.

eljövetelét. «Emmánuel, vagyiB : velünk az Jsten» (Máté I, 23.) — magyarázza 
az evangélista a Messiás bölcsőjénél. . ;

«Velünk az lsten», Istennek kapcsolata az emberekkel, ez a lényege 
minden vallásnak, ez a célja a Megváltó üdvösségútjainak. Csodálatos utak t 
A Gondviselés öröktől fogva tervezte és építette azokat, hogy az összeköttetést 
a bűnös, tévelygő emberrel ismét helyreállítsa. Csodálatos utakl Céljukat 
abban a pillanatban érték el. amikor maga az Istenfia emberré lett, amikor 
az istenségnek második személye magáravette természetünket s emberi test
ben járt-kelt, tanított s engesztelő halált halt. A megváltás müve az összességre 
nézve ezzel be is volt fejezve. Most már csak a keresztfa gyümölcseinek az egyes
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emberekre való alkalmazása volt hátra. Ezt a célt szolgálja Krisztusnak állandó 
tevékenysége az Egyházban.

A feltámadt Krisztus mennybemenetele után nem hagyott el bennünket. 
Köztünk akart maradni, nemcsak emlékében, nemcsak tanításában és láth'a* 
tatlan kegyelmével, hanem állandó személyes tevékenységével, üdvösségünk 
továbbmunkálásával, Egyházának továbbépítésével. Segítve és bátorítva 
akart folyvást közelében lenni mindazoknak, akik apostolkodva dolgoznak 
az ő müvén, különösen az ő kedves, laikus apostolainak, országa heroldjalnak.

«Egyházamat erre a sziklára akarom építeni®, terád, Péter. Ez volt az 
alapkőletétel. Az első Pünkösd ünnepén az Építő megrajzolja nagy vonásokkal' 
építkezésének alapvonalait a föld összes népeinek belevonásával. S most ezen 
az épületen és ebben az épületben dolgozik égi kegyelernintézményei révén.

Ismerjük ezen intézményeket, napról-napra érezzük magunkon Ere
jüket. Oly szívesen emlékezünk az alaptörvényekre, amiket Krisztus annyira 
világos szavakkal adott örök országának, az Egyháznak.

Tanítsatok műiden népet 1 Aki titeket hallgat, engem hallgat 1 így ren
delte Krisztus Egyházának tanítóhivatalát.

Kereszteljétek meg őket, hogy újjászülessenek vÍ2böl és Szendétekből. 
Tehát valóságos újjászületésről beszél. Világosan annyit mond ez, mint: 
a természetiölőtli éleinek közlése minden egyessel a $«ht fürdő által Isten 
házának kapujában.

Akiknek megbocsdtjótok bűneiket, meg Vannak bocsátva. így akarja 
Krisztus azokat a sebeket gyógyítani, amiket a gyarló emberek tévedésük 
következményeképpen kapnak. A bűn által elveszett vagy meggyöngül: 
kegyelmi élet a bíinbánat szentségében áll ismét helyre.

így biztosította számunkra az élet Istene az Istehfiúságnak elnyerését, 
az isteni életben való részesedést. Még világosabban hangzanak Krisztus 
szavai, amikor e szentségekhez még ama titkot kapcsolta, amely az ÖSSZes 
többi szentségeknek betetőzése és koronája.

A csodálatos kenyérszaporítás után történt, hogy az izraeliták az Üdvö
zítőtől jelet kívántak, mielőtt még isteni küldetésében hinnének. Ugyanakkor 
hivatkoznak a mannaesöre a pusztában s a Messiástól hasonló jelet követel*- 
nek. Ekkor érkezett el a pillanat, amelyben Krisztus föltárta titokzatos szán
dékait. Éppen á2 imént bizonyította be fölényét a természet törvényei fölött 
a kenyérszaporitással s a tenger hullámain járásával. Ez a követelés, hogy a 
mannához hasonló jelet műveljen, az égből kenyeret adjon, alkalom Volt 
szándékainak kinyilvánítására. Kijelenti h á t : «£n vagyok az élő kenyér, áki 
az égből jöttem. Az élet kenyere vagyok. A kenyér, amelyet én fogok adhlv 
az én testem a világ életéért. Aki eszi az én testemet és issza az én véreidet, 
annak örök élete van. Az én testem valóban étel, az én vérem valóbán ital. 
Aki ezt a kenyeret eszi, örökre él.» (Já. 6.) . V
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Ez volt az ünnepélyes meghirdetése minden szentségi titok között a 
legnagyobbnak. Amit a manna a pusztában jelképezett, amit az áldozati 
kenyerek és boradományok az ószövetségi templom oltárasztalán jeleztek, 
az most nyilvánvalóba lett Krisztus eme ígéretének szavaiban. Vájjon hitelre 
ialálnak-e szavak?

Elérkezett a választás órája. A Ilit Jézus testének és vérének táplálék-i 
mivoltában — válaszúton állt. (Tanítványai közül sokan visszaléptek^ ^  
mondja a biblia. Villanó és kérdő tekintettel néz a Messiás az apostolokra* 
A hívők nevében ekkor előlép Péter, a «sziklaférfii* és kimondja az elhatározó 
szavakat; föltétel és tartózkodás nélkül megvallja hitét az újszövetség 
égi kenyerében ezzel a megindokolással: «Híszen te vagy az élő Isten fiá». 
Egy ilyen szentség valódiságának Krisztus istensége volt a záloga.

(Folytatása következik.) Égrí János.
xstxsöíxscxjeexxxxxxxxxxxxxiöexxxsíxsttexxxxstxxxxxxxjttexjttcxjtttíí

pi legmélfóságosabb OltáriSzéntség történelmi
csodái.*

Aqulnói szent Tamás szériht á legméltóságosább Oltáriszentség 
maga az Úristen legnagyobb csodája. A hózzáfűződö tsödák pedig 
a ira  valók, hogy ennek a legnagyobb csodának hitében bennünket megerő
s í t s é t e k .  Ezért kezdjük meg most kö2Ülni — minden Számbah lesz egy — 
a2 Örökitnádásban a legfölségesebb Oltáriszentség történelmi csodáit. Mlhd- 
ízéh csodák, amelyekről szó lesz, gyönyörű koszorúként fonódnak a leg- 
fötségesebb Oltáriszentség köré és különösen alkalmasak árra, hogy az 
eucharisztikus buzgóságunkat gyatápltstik.

A douai-i csoda.
Douai flandrial város a. XIII. században a Stadiugue-ók garázdálko

dásának volt színhelye. Ezek neihcfeak antiszociális, de vallásellenes elve-, 
kel i« vallottak s a többi között az Úr Jézusnak a legfölségesebb Oltóriv 
szentségben való jelenlétét is kétségbevonták. Mint IX. Gergely pápá elitélő 
bullájából kitűnik, még a legszömyűbbszentségtörésektől sem riadtak vissza.

S mit tett a jóságos Ég ezen szörnyű gaztettek láttán? Cárttimpfé 
Taniás, dömés atya sorait Idézzük, aki szemtanúja volt az eseménynek:

oHúsvét idején a Szent Amé-templom egyik papja áldoztátott. Egy
szer csak észreveszi ám, hogy egy Szentostya fekszik a földön. Ijedten eresz
kedik térdre, hogy a szentostyát fölemelje, de a Szentostya abban a pilla
natban a levegőbe emelkedik és a kehelykertdöre helyezkedik. A pap cső*-

. : *  couet: Hlstoires eucharlstlque-ja után, szabadon;
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dálkozó kiáltására odafutnak a kanonokok és a kehelykendőn gyönyörű kis 
gyermeket látnak feküdni. Összehívják a népet is, hogy lássák a csodát.

Hallván ezt magam is, Douai-be mentem és kértem az esperest, mu
tatná meg nekem is a csodálatos Szentostyát. Kinyitotta a ciboriumot, a  
hívek, akik jelen voltak, többen fölkiáltottak: Itt van, én látom! Itt van 
én látom az Üdvözítőmet! Magam megdermedve hallgattam ezt, de nem 
láttam mást, mint egy nagyon fehér ostyát, noha nem éreztem lelkiismere
tem szerint semmiféle bűnt a lelkemen, ami akadálya lehetett volna a csoda 
látásának.

De nem sokáig tartott nyugtalanságom, mert pár perc múlva m ár 
láttam én is Üdvözítőmet, csakhogy nem kis gyermek, hanem férfi arcával. 
Fején töviskoszorú, homlokáról két vércsepp gördült le. Térdreestem és 
könnyezve imádtam őt. Mikor szemem újra ráemeltem, már nem láttam  
sem a töviskoszorút, sem a vércseppeket, hanem egy végtelenül tiszteletre
méltó, túlviiági szépségű férfiarcot. Jobbra volt fordulva, úgy hogy a jobb 
szeme alig Játszott. Orra hosszú és egyenes, orrcimpái iveitek, két szeme 
nagyon szelíd és jóságos és hosszú haj esett a vállára, szakálla, borotva és 
ollótól érintetlen, magától az áll alá hajolt és az igen szépséges száj körül 
kétfelé hajolt, mint általában az olyan fiatalembereknél, akik kezdete óta 
meghagyják szakállukat. Homloka széles, az arca sovány és az egész fej az 
elég hosszú nyakon kissé előrehajlott. íme a csodálatos szépségű arc képe.

Egy-egy óra leforgása alatt többfélekép látták az Üdvözítőt: egyesek 
keresztrefeszitve ; mások mint itélőbírát; a legtöbben pedig kis gyermek 
formájában látták.» Ennyi van följegyezve Cantimpré atya által. Az Annales 
de Flandre értesítenek arról, hogy ennek a szentostyának a csodája mindig 
megismétlődött, valahányszor kinyitották az edényt, amelyben őrizték, 
vagy nyilvános imádásra tetté ki. Nem egyformán látták a hivek. A tiszta- 
lelküeknek legtöbbször kedves gyermek formájában mutatkozott az Ür 
Jézus, a bűnösök a keresztrefeszltett Jézust, az eretnekek pedig a haragvó 
Bírót látták. Vannak följegyzések arról, hogy 1356-ban már külön ünnepe 
volt ennek a csodálatos Szentostyának, külön társulattal, melynek tagjai, 
a legfölségesebb Oltáriszentség kultuszának terjesztésével foglalkoztak. 
Meg is maradt a csodálatos Szentostya egészen a nagy forradalomig és az 
utolsó körmeneten, melyet a csodálatos Szentostya tiszteletére tartottak, 
még voltak olyanok, akik látták a csodás Szentostyát egy táblán, amelyen 
fekve mindig húsvét nyolcada alatt a szentélyben, a hívek imádására el
helyezték. 1790-ben bezárták a templomot és mikor a forradalmárok ki 
akarták rabolni a szentségházat, az áldoztatókelyheket és a csodás Szent
ostya tartóját is üresen találták. Jámbor kezek előzték meg őket. A templo
mot lerombolták és most a Szent Jakab-templomban van a csodás Szent- 
ostya kultuszának központja. . NcszmélyiGy. úr.
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Februárhavi imaszándékunk:
Szentséges Atyánk a pápa.

Bár máskor is imádkozunk a Szentatyáért, bár éppen az óltárégyesür 
let tagjai azok, akik legtöbbször gondolnak — búcsúelnyerés, ünnepségeik, 
n a p i  imádságaikban — a Szentatyára ebben a hónapban, amikor évfordulója 
van őszentsége pápává koronázásának és nagyjelentőségű uralma kezdeté
nek, különösen gyakori és bensőséges legyen imádságunk Szentséges Atyán- 
kért,

A pápa Jézus Krisztus helytartója. Milyen szentnek kell lennie, hogy 
erre a rangra méltó legyen!

A pápa az egész Anyaszentegyház fejé. — Mennyi kegyelemre van 
szüksége, hogy képes legyen erre az emberileg betölthetlen feladatra !

- A pápa van hivatva arra, hogy megvalósítsa az Ür Jézusnak a telkek
ü l  való gyengéd gondoskodását. Figyelmének ki kell terjednie mindenre. 
A világegyház kisebb egységeit, nemzetek, egyházmegyék, társadalmi osz
tályok, családok és sokszor egyes nagy egyénekhez neki kell közvetíteni 
k r isz tu s t: kegyelmével, útmutatásával, erejével stb., másszóval rajta 
keresztül minden másnál jobban meg akar nyilatkozni az Ür Jézus. Mennyi 
ráterm ettség, mennyi kiváló tulajdonság, mennyi egyéni közreműködés az 
értelemben, akaratban szükséges ehhez !

A pápát kimondhatlanul gyűlölik a Krisztus és az egyház ellenségei. 
Mennyi lelkierő kell ahhoz, hogy elviseljen minden támadást, akár nyílt, 
ak ár titkos fondorlatos az !

Ügy-e, kedves oltáregyieti testvér, érted, hogy jogos ez a februári 
ímaszándék és buzgón fogsz imádkozni Szentséges Atyánkért, a pápáért. 
Annak az Ür Jézusnak szerzesz vele örömet, aki Szent Péter apostolnak és 
minden utódjának mondta : «Te Péter vagy és Én e kősziklán építem AnVa- 

entegyházam at. . .  és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta». Igen ehhez 
Leli a mi imádságunk, amelyre számított az Űr Jézus a kegyelem rendjében 
is érvényesülő isteni igazságosság miatt. Február 11-én az Örökimádásban 
a  8 órai szentmisén végzendő közös szentáldozásunkat XI. Pius pápáért 
^iánljuk fel. Aki nem jöhet el otthon tartson lelkileg velünk, a saját templo
mában, ugyanezen szándékra végzett szentáldozásával.

* * * -
Az OltáregyesületTtagjai februárban a szokott' feltételek mellett a 

következő napokon nyerhetnek teljes búcsút: 1-én ; 2-án (két teljes bÚQsú, 
ecvik az első péntek, másik az ünnephez kötve); február 26-án, a havi 
ímadási óra napján ; egy tetszés szerint választott napon ; a havi össze
jövetel napján, ha szentmisén résztveszünk és prédikációt hallgatunk.

mi*  *
Az Oltáregyesület pénzügyminiszterileg (172.547. IX. fő. 1933 szám

mal) engedélyezett tárgysorsjátékának húzása február 12-ín órakor Ies2 
az ünnepi templomi áj tatosság után a központi ház (IX., Üllöi-út 77.) 
Szértt Erzsébet-termében. Belépésre a sorsjegy felmutatása jogosít. Még 
kapható sorsjegy. Árá 50 fillér. 100 darab értékes nyeremény! *
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O L . T Á - R E 6 Y E S Ü L . E T I  É b E T .
Választmányi ülésünk volt jan. 

12-én a központi házban. A választ
mányi ülés magáévá tette Eszterliázy 
Mary grófnő indítványát, a 40 órai 
szentségimádás terjesztéséről. Dr. 
Mészáros János prelátus, érseki hely
tartó — aki a választmány ülésén el
nökölt — azt hiszi, hogy miután 
úgyis megvan a nappali szentségimá- 
dás minden napra beosztva az egy
házmegyékben, nem lesz nehéz a 
szentsegimádást éjjeli imádással — 
amelyre férfiak volnának beosztha- 
tók — meghosszabbítani és így több 
40 órai, esetleg igazi örökimádást biz
tosítani. Ahol erre mód és alkalom 
kínálkozik, máris szorgalmazhatja az 
Oltáregyesület a napi szentségimá- 
dásnak éjszakára való meghosszabbí
tását és fölajánlhatja annak megren
dezéséhez segítségét.

Új terjesztőnők. A központ új ter
jesztőnőivé özv. Lippacli Sándorné és 
özv. Tavassy Lajosné úrnőket nevezte 
ki a választmány. Mindketten rászol
gáltak erre a bizalomra eddigi buzgó 
agilitásukkal. Terjesztőnők lettek 
még: Lausch Rezsöné Angyalföldön, 
Cselkő Gáborné elnöknő a Szent Imre 
városi oe.-ben, Székely Lászlöné el- 
nöknö a Tisztviselőtelepen.

A Krisztus Király-plébánia oltár- 
egyesületének elnöknője, Müller Ala- 
josné úrnő lemondott tisztségéről. 
Sajnáljuk távozását, mert igen sok jót 
tett tevékenységével. A szentségi 
Jézus jutalmazza meg érte.

f  Nagycsepcsényl és mutlmal Wla- 
dár Róbert ny. központi állampénz
tári főigazgató 1933 dec. 19-én rövid 
betegség után elhúnyt. A boldogult 
mindig agilis részt vett a koronázó 
templom oltárcgyesülcténck életé
ben ; az oe. ünnejíélyein sokszor sze
repelt saját szerzeményeivel. Leg
utóbb egy zenei misztériumot irt, 
amelynek előadását azonban már

nem érte meg. Ajánljuk öt az oe. ta 
gok imáiba. R. i. p. !

A tisztviselőtelepi oltáregyesület új 
clnöknője Székely Lászlöné úrnő lett. 
Isten áldását kívánjuk működésére és 
a tagok bizalmát, szeretetét kérjük ré
szére.

Jelentések érkeztek be Öcséről, 
T iszlvisclötelepről, Bpest-K ülsökelen- 
Ióláról, Hermina mezőrőt. Örülünk 
ezeknek a jelentéseknek, mert arról 
tesznek tanúságot, hogy az oltáregye
sület az illető helyeken hivatása ma
gaslatán áll. ócsaról azt Írják, hogy 
mióta az oltár egyesület megvan, a hitélet
ben örvendetes javulás tapasztalhalé. — 
A Tisztviselőtelepen 271 a tagok 
száma, akik közül 77-en nem tudtak 
alamizsnát adni nehéz anyagi helyze
tükben, de továbbra is hűségesen tel
jesítik többi kötelességüket. Ezzel 
kapcsolatban megemlítjük, hogyha 
valaki olyan nagyon szegény, hogy 
nem tud alamizsnát adni, akkor is 
megnyeri a búcsúkat, ha legalább q 
havi ájtatosság alkalmával 2 jillért lesz 
az oe.-perselybe, Ez összesen 24 fillér 
egy évben. — /Cü/sö-/Ce/cn/ö/d oltár
egyesülete nov. 26-án rendezett tea
estélye jövedelméből 35 P-őt ju tta
tott az oe. központjába. Isten fizesse 
meg! — Herminatnezőn már a jö
vendő új templomuk egyházi fel
szerelésére is gondolnak, mint az ügy
buzgó elnöknő, Kucsera Mihályné 
úrnő jelentéséből kitűnik, mert a ta 
gok 1 albacsipkét, 2 ministránsing- 
csipkét és 16 m keskeny csipkét készí
tettek. A hívektől egy szép karinget 
és egy áldoztatópad-teritőt, a fehér 
apácáktól pedig gyönyörű kazulát kap
tak. Sajnálattal vesszük tudomásul, 
hogy az oltáregyesület éléről távo
zott Mihalovics kanonok úr, aki min
dig leikéből öntött lelket az oe. tagjaiba. 
Isten fizesse meg fáradozását. Utód
jává Dobozy Dezső káplán urat ne



2. szám. ÖRÖKIMÁDÁS 31

vezte ki az érseki helytartó úr Ömél
tósága. A  szentségi Jézus bőséges ke
gyelme kísérje munkáját.

A szombathelyi egyházmegyei ol
táregyesületek igazgatójává ár. Pápai 
János papnevelőintézeti lelkiigazga
tó t nevezte ki a szombathelyi püspök 
űr őnagyméltósága. Nagy örömmel 
közöljük ezt a hírt, mert á spirituális- 
igazgató úr nemcsak kormányozhatja 
az oe.-ket, de munkásokat, megfelelő 
vezetőket is nevelhet az egyházme
gyei oltáregyesületeknek. Isten ál
dása legyen működésén.

Tóth József nagyprépost-prelátus 
űrnak, aki közel 40 éven át volt a 
szombathelyi egyházmegyei oltár
egyesületek igazgatója, ezúton is há
lás köszönetét mondunk azért a nagy
lelkű jóságáért és ügybuzgóságáért, 
mellyel az oltáregyesület ügyét mind
végig fölkarolta. A szentségi Űr Jézus 
legyen érdemekben gazdag munkásá
nak bőkezű jutalmazója.

A .Miskolci Kath.Tudósítón-ból kö
zöljük a következő híradást:

Oltdrcgyesüteti díszközgyűlés a Szent 
Anna-plébánián. A Szent Anna-plébá- 
níai Óltáregyesülct november 26-án 
tarto tta  a Szent István-utcai kultúr- 
házban beszámoló díszközgyűlését 
Rétáy Kálmán apátplébános elnöklé
sével. Megnyitó beszédét az Oltár- 
eeyesületeknek külföldön s hazánk
ban való megalakulásának történeté
vel vezette be, s elismerő szavakkal 
méltatta a plébániai egyesület mun
kálkodását és nemes feladatának si
keres megoldását^ Majd Csintalan Jó
zsef szent széki tanácsos, diósgyőr- 
vasgyári esperesplébános a hivő ka- 
tholikus jelleme, tárgyról tartott a 
jelenlevők nagy tömegét magával ra
gadó, mélyen szántó ünnepi beszédet. 
Az igazgatói jelentést, melyet lapunk 
más helyén egész terjedelmében köz
lünk, Tempfli Gyula káplán olvasta 
fel. Szikra Gyula egyházközségi világi

elnök a hívek köszönetnyilvánítását 
tolmácsolta azokiránt, kik oly önzet
lenül vettek részt az Oltáregyesület 
munkájában. A Felsőmiskolci Dal-és 
Önképzőkör dalárdájának szereplése 
Kovaliczky Mária szavalata és Ba- 
radnay József énekszámai tették 
SZ® PP^'kedvessé a Icgméltöságo- 
sabb Oltáriszentséget dicsőítő és min
denkit felemelő ünnepséget. Az új 
tisztikar és választmány következőleg 
alakult meg: elnök Kertész Jenőn! 
ezredesné, alelnök özv. Kocsán Kor, 
nélné, titkár és jegyző Weinreich 
Bella, pénztáros Baradnay Józsefné 
számvizsgálók Kletz Gáborné és LipI 
póczy Béláné, templomgondozó szak
osztály elnöke Kalcher Gyö^őné, ah 
elnöke Csorba Jánosné, propaganda- 
szakosztály elnöke Horváth Olivérné 
alelnöke Adorján Árpádné,. Választ
mány : Bacskay Dezsőné, - Bellczky 
Sándorné, özv. Csollák Illámé, Eichin-r 
ger Hona, dr. Hajós Anna, Galajda 
jánosné, Hegedűs Árpádné, Juhász 
Sándorné, Kalcher Elvira, Kálnássy 
Gézáné; Kispál Ferencné, Komár 
Hermin, Molnár Emilné, Nagy lm- 
réné, Nehéz Margit, Pacziga Istvánná* 
Póta Istvánná, Somogyi Károlyné, 
Szebennyi Józsefné, Szentmiklóssy 
Margit, özv. Tóth Lászlöné, dr. Török 
Józsefné, Visztra Jánosné, Wilhelmb 
Margit, Újvári Andrásné, dr. Vajó 
Józsefné rendes és Málnássy Vincétté 
Feldbauer Olga, Gyulai Dezsőné, Ma- 
kovicz Laiosné, Lakatos Sándorné 
Murányi jánosné, Simon Józsefné* 
Jó Jánosné, Jankovics Júlia póttagok.

Lelklgyakorlatos központi házunk
ban (Bpest, IX.> Üllői út 77.) a kö
vetkező csoportos lelkigyakorlatok 
lesznek a nagyböjtben:

Frbr. Szent Anna-kón-
gregáció ; csatlakozhatnak munkás- 
nők, Vezetője P. Puskássy, iazarista, 

Febr. ig—23-ig az oltáregyesület 
választmánya, terjesztőnői,a Keresz
tény Anyák és Hétfájdalmú Szűz
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kongregációja ; csatlakozhatnak úri
asszonyok. Vezetője P. Révay S. J.

Márc. 7—n -ig  a Virgo Reparatrix 
kongregáció; csatlakozhatnak a leg
alább négy polgárit végzett és 18 
éven felüli leányok. Vezetője P. Fi- 
gula S. J.

Márc. 12—17-ig magasabb kép
zettségű hölgyek (asszonyok és leá
nyok) számára. Vezetője Mgrc Dr. 
Tiefenthaler.

Minden lelkigyakorlaton 30 bent
lakó számára van hely. (Ellátási díj 
igények szerint.) Bejárók korlátlan 
számmal jöhetnek.

Az Oltáregyesület összes tagjainak 
lelkigyakorlata az Örökimádás-tem- 
plomban márc. 18-án este %7-kor 
kezdődik és márc. 25-én, virágvasár
nap reggel a 7 órai szentmisén közös 
szentáldozással végződik. Vezetője 
dr. Mátrai Gyula ügyv. igazgatónk 
lesz.

Az alsóvizivárosi oltáregyesület 
jan. 21-én este 7 órakor műsoros tea
estélyt rendezett szép sikerrel. Az ösz- 
szes szereplők oltáregyesületi tagok 
vagy gyermekeik voltak. A központ 
képviseletében dr. Mátrai ügyvezető 
igazgató jelent meg és mondott be
szédet. •*

A Bpest IX. kér. Soroksári-úti egy
házközségi oltáregyesületröl Sánta 
Antalné úrnő elnöknő tollából a kö
vetkező beszámolót kaptuk :

«Október 14-én műit öt éve, hogy 
egyházközségünk Oltáregylete meg
tartotta alakuló gyűlését. Akkor be
iratkozott 72 tag, felvette a megszen
telt' érmet s megkapta a tagsági köny
vecskét. Azóta a tagok száma 172-re 
nőtt. Ezek közül meghalt 4, elköltö
zött 31, kimaradt 18, maradt 119 tag.

Az Oltáregylet alakuló gyűlése óta 
minden hó első vasárnapján közös

szentáldozást és szentségimádást vé
geznek a tagok. Délután, a szentséges 
litánia után oltáregyleti gyűlés van, 
melyen szép számmal jelennek meg a 
tagok. Minden évben a nagy böjt fo
lyamán lelkigyakorlatot tartunk. A 
tagok rendben tartják az egyházi fe
hérneműt, gondozzák és takarítják a 
kápolnát oly szépen, hogy mindenki 
a legnagyobb elismeréssel emlékezik 
meg kis kápolnánkról. A szentsir és 
az úrnapi oltárok felállításához és dí
szítéséhez minden tag tehetségéhez 
képest járul hozzá virággal és mun
kával. A körmeneten egyleti zászlónk 
alatt vonulunk fel égő lámpával.

Résztvcszünk a szegénygondozás
ban, betegeket látogatunk és lelki- 
gondozáson is fáradozunk. Segítségére 
vagyunk minden bajbajutott fele
barátunknak, a rendezetlen házassá
got szorgalmazzuk rendbehozni. Az 
elsőáldozó gyermekeket minden év
ben megreggeliztetjük szépen meg
terített és virággal díszített asztalnál. 
Templombúcsúk alkalmával rendezni 
szokott vásáron a tagok vállalják a 
rendezést és árusítást.

Oltáregyletünk fennállása óta az 
önként felajánlott tagdíjakból be
folyt összegeket az Oltáregycsületi 
Központba szolgáltatjuk be.

Ezúton is hálás köszönetét mon
dunk mindazoknak, akik gyűlésein
ken tartott előadásaikkal fokozták és 
erősítették tagjaink szívében az eucha
risztikus Űr Jézus iránti kitartó 
és tevékeny szeretetet. A sok közül itt 
csak Svahulay Ilona úrnőt, a magy. 
kath. nőegyesületek országos szövet
ségének titkárnőjét említjük fel, aki 
mint állandó előadónk értékes és szép 
tanításával nagyban elősegíti oltár- 
egyletünk megerősödését.))

Sánta Antalné, elnöknő.

Felelős szerkesztő: dr. Mátrai Gyula. — Felelős kiadó: dr. Mészáros János.
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