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T A R T A L O M :  A pápai uunclus úrnak kiállításunkat megnyitó beszéde.— M árnáit 
Imre: Isten. — Csendes imádság. — n: Az Oltáriszeiítség lényege és szerepe 
életünkben. — Központi: Decemberhivi imsszándékunk. — Német Is t v á n : Jegye* 
fátyol és koszorú alatt. — Oitáregyesöleti élet. 
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M élyen  tisztelt m unkatársa inknak  és o lvasó inknak  kegyelmes, boldog karácsom 
hozzon lelkűkbe a Szentostya szfne alatt éló K isd ed  Jézus. Ü g y e n  részük ann á l nagyo  
mértékben a  lelki örömben, m innét kevesebb jut a m úló földi örömökből.

A z  •Örtikimdddst szerkesztője és kiaitópivalala.
m m m

December 8-án az Oltáregyesület központi házában milkOdfi konRregádók te*tŰ- 
Ictlleg vesznek részt az Örökimádásban a reggel o órai szentmisén (mely alatt a Virgo 
Rcparatrlx-kungrcgáció I. csoportja énekel a kóruson) — mely alatt szeniálUozáshoz 
járulnak—és a délután 5 óra 15 perckor mondandó szentbmódcn, mely után logadaloitt- 
megújltás és ünnepélyes áldás lesz.

A Szentlmrevárosi Oltáregyesület arról számol be, hogy a jó Isten
segítségével és szent kegyelmével 2 év alatt a következő egyházi ruhákat 
készítették :

Kinek: Casula
slh.

Min.InR Karíné vau-We.uJrt Corp.
Központ................... — — — 19 21
Üjmisésnek .......... — — I — —
Szegény templom... 4 6 4 — 12
Misszió .................. 1 — — — —
Plébánia................... — 2 3 — 6
Bugyi templom ... — 2 — — —
Új kápolna .......... 4 — — 7 8

Összesen ... 9 10 8 20 20 és 21 darab.
K i n e k : Kehely Ken. Pállá Sl.-vWd TPHca Horn, cs.

Központ ......... . --- — 4 — 3 —
Sz.-templom . 6 12 3 4 — 1 k.-ing
Plébánia ......... . 6 6. 12 12 —
Új kápolna . 10 6 18 12 — 2 k.-ing

Összesen.. . 22 24 47 28 3 2 darab.
Plébániának : I oltárcsipke.
Új kápolnának : 2 drb porkendö. 2 db oltártcrltő. Az anyagot nt. Elöl

járóink adták, mi csak a munkát végeztük.
Névtelen jótevőnek 2 db karingcsipkét és 1 db oltárcsipke készült. 

Az anyagot szintén a jótevő adta.
A Központnak : 4 db pirossal kivarrott alba esik. A Központ szintén 

adta az anyagot.
Szerény beszámolónkat a jó Istennel és a jó Istenért tettük. Jelszavunk: 

Mindent a jó Isten dicsőségére és a lelkek üdvére. Istennek, Istenért.
A szegény templomok részére az anyagot fillérekből gyűjtöttük össze. 

Minden 4-ik pénteken a konferencia és 2-ik vasárnap a szentségimádás 
alkalmával van gyűjtésünk. Néha-nélia egy-egy jószívű jótevőnk is akad.

A jó Isten áldását és segítségét továbbra is kérjük, hogy minél többet 
tudjunk adni a szegény alhagyatott templomoknak ; az Ür Jézus házinak 
ékesítésére. ■;



:

A  pápai nuncius beszéde kiállításún
’zívuői. köszönöm méltóságos úrnak, hozzám intézett 

melyek igen jól estek nekem azon nemes érzelmek miatt, melyek 
azokat kisérték ; de ha lehet arról beszélni— szabadjon kijelentenem, hogy 
még kedvesebb nekem az, hogy Méltóságod ezen ünnepre meghívott. Jóleső 
kedves szavai már mintegy betetőzése örömömnek.

Méltóságod a tanú rá, hogy aligadott hangot a saját, a jámbor szerzetes- 
nők és a kitűnő oltáregyesületi hölgyek kívánságának, hogy jelen legyek 
ezen az ünnepen — amelynek különös jelentőséget ad az a körülmény, 
hogy 75 év munkás élete áll mögötte — rögtön és készséges örömmel 
elfogadtam a meghívást. '

S tényleg, az én személyem, nem önmagában, hanem amiatt, akit 
Magyarországon reprezentál, bizonyos fényt kölcsönözhet ennek, a jubiláns 
ünnepnek; vájjon megtagadhattam volna-e magamtól a megjelenést, 
amikor olyan műről van szó, mely az eucharisztikus Jézus mindig nagyobb 
megdicsőítését célozza, olyan műről, mely már annyi éven át fáradozott 
azon, hogy felékesltse az Úr oltárait és szeretettől lángoló szivekkel vétesse 
körül a tabernákulumot. Az Oltáregyesület Örökimádás templomát ennek a 
szeretetnek tűzhelyéül lehet tekinteni. Az oltáregyesület innét terjedt el a 
plébániákon és támasztott bennük aktív eucharisztikus életcentrumokat, 
hasonlóan egy királyi folyóhoz, mely méltóságteljesen folyik, nagy víztöme
geket gyűjt össze mellékfolyóiból, hogy azután termékenyítőén ossza szét a 
rónaság száraz göröngyein.

íme ezért nemcsak köszönöm a meghívást, hanem szívből gratulálok 
ahhoz, hogy folytatva azt a munkát, melynek alapjait elsőnek vetette még 
Magyarországon a ti nagyszerű Oitáregyesületetck, olyan buzgalommal 
dolgozatatok, hogy a mostani nehéz viszonyok között is találtatok időt és 
anyagi eszközöket ahhoz, hogy az Isten oltára és szentségháza ne legyen

* Dr. Múszáros János prelátus, országos igazgatónk GdvÓzld latin beszédére 
franciául mondotta el őexcellenciája. ,
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elhanyagolt cs mindig nagyobb lánggal égjen a szivekben a szeretet isteni 
foglya iránti buzgó érzület. Isten bizonyára megáld benneteket azért a tisz
teletért, melyet Iránta tanusltotok és az Úr Jézus a Szent ostya hói atyai 
jósággal és gazdagon fogja reátok árasztani kegyelmeit.

Az Ür Jézus áldása kell, hogy a legnagyobb jutalom a legnagyobb 
erőforrás és a leghatásosabb ösztönzés legyen számotokra munkátok folyta
tásához. És amidőn megnyitom ezt a gazdag kiállítást, az Ür Jézus áldásának 
előhírnöke és záloga legyen az az áldás, melyet szentségei atyánk, a Pápa 
nevében adok reátok és a gazdag kiállitástokra, amely nagyszerű foglalatja 
annyi nemes áldozatnak, melyet a szentségi Úr Jézus iránti gyermeki 
szeretet tett illatossá és magasztossá.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

I S T E N  Z ^ r -

Te vagy a kezdet,
Én életemnek kicsi vándora.
Te vagy az eró.
Én gyengeségnek síró koldusa.
Te vagy a hajnal.
Én ködbe móló fiszi alkonyat.
Te vagy a harang.
Én csendes puszták halk harangszava. 
Te vagy az öröm.
Én a bánat fájó zokogása.
Te vagy az összhang.
Én a kétely ezer széthúzása.

C S E N D E S

Csendes, csillagos, holdas este 
Lágyan leszállt a föld fölé. 
Gagyogó csillag s holdsugárral 
öleli át a virágok szivét.

Te vagy a tenger,
Én árnyas erdőn csobogó patak.
Te vagy az illat,
Én kis ibolya rózsafa alatt.
Te vagy a nagy fény,
Én a napnak biboralkonya.
Te vagy a király,
Én a szolga élet könnyes panasza.
Te vagy a bíró,
Ki megítéled majd a holtakat.
Te Istenem vagy.
És én Neked szentelem magam.

I M Á D S Á G .

Halk suttogás: imádság, ének,
Mi virágszlvhól száll tova ;
Szívem is egy nagy esti virág:
S imádság nélkül nem élhet soha.

M* *srcxali Imre.

Az itteni világot a túlnanival és emezt amazzal lehet csak igazolni I
• *  »

Égi dolgok nyitját lenn a Földön feszegetni, ellenkezik a Mindenható 
iránt táplált bizalommal Olcsvay Géza.
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A z  Oltariszentség lényege és szerepe életünkben.
i.

]H2>'UPl:R'iiNÓl Szent József egy éjféli misén az Oltariszentség szemlé
j e  leiében táncrapcrdült : lelkének édes viharzását nem tudta szóval 
kifejezni, félni lehet, hogy Isten legszentebb ajándékát emberi szó clszür- 
kiti, eltörpíti. A szeretet azonban megszólaltatta a néma Kyrost is ; mi 
is elzengjük tehát ^Dicsérd.Sión, Megváltódat kezdetű himnuszt és örülünk, 
hogy szentségi Jézusunkról beszélhetünk.

Már a próféták magasztalták Isten nagy dolgait, sok millió'fényév 
távolságában keringő roppant égitesteket. Teremtönk azonban nemcsak 
hatalmas, hanem éppen olyan jó is. A szeretet természetéhez tartozik, 
hogy kicsiségekben mutatkozik be nagy érzelmjí bensőséggel, mint szolgáló- 
leány. Szerény és meleg, akár az édesanya csókja. Isten a lelkek szerelmese. 
Gyönyörűséggel tölti el a vágy, hogy az emberek fiaival lehessen. A bűntől 
beszennyezett anyagot megtisztítja a Szűz szeplőtelen fogantatásában. 
Isten fia szolgai alakban bevonul a világba. Cselekedett, tanított s végül 
küzdelmes életének egyik nyugvópontjához ért, amikor azt mondta taníti 
Ványainak: uVágyva-vágytam, hogy megegyem veletek ezt a vacsorát*;. 
Azután kimondta nagy, teremtő szavait: «Ez az én testem-vérein. Ezt 
cselckcdjétek emlékezetemre)*. Az isteni bőkezűségnek zúgó tengere hatal
mas gátszakadással a világba, ömlött ebben a pillanatban. A betlehemi 
éjtszaka magányos lángocskája aZ utolsó vacsorán szinte robbanásszerűen 
égi, éltető szikrákat vetett szét a földön sok százezer tabernákuluniban. 
A bűnösökkel lakomázó, nagy dáridót csapó, égi kincseket elherdáló szent 
könnyelműség másnap szörnyű martiromságban c<bűnhödött». De vég
érvényesen mienk maradt a szent lakoma legdrágább eledele, az Oltári- 
szentség. Vizsgáljuk ennek mibenlétét tüzetesebben.

Az Oltariszentség hitágazati lényege az, hogy Megváltónk unió 
hypostatica révén elválaszthatatlan istensége, embersége, szent teste és 
vére a misében átváltozás után átlényegüléssel jelen van valóban a kenyér 
és bor külső színei alatt lelkünk táplálására. Az inkák mesés kincses 
barlangja nem lehet oly csábitó, mint oltáraink gazdagságának szemlélete 
a hit világosságában.

A természet törvényei felett csoda történik :' a kenyér és a bor 
elveszti lényegét és mellékes jegyeinek színeinek, visszamaradásával új 
lényeget kap a levetett és újra felöltött ruha módjára. Az új lényeg Krisztus 
szent teste és vére. Persze ez is elveszti emberi alkatát és piros szinét 
(accidentia) s megmarad lényege szerint nem külső, hanem ú. n. belső, 
szellemi nagyságával mindenható tevékenységének irgalmának,- jósá
gának fogyatkozása nélkül. Megértés végett közelítsük meg a titkot
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hasonlatokkal. Az eddig ismert legkisebb törpe férfi 22. évében 52 cm 
termetével lényegileg úgy ember, mint a 280 cm magas finn óriás volt. 
így az anyag méretei méginkább összezsugorodhatnak egy mákszemnyi 
szentostyába Jézus testi szervezetére nézve az Oltáriszcntségbcn. Filozófus 
szemmel vizsgálva, Üdvözítőnk az átlényegülésscl magas hegyeket felül
múló akadályokon tör át csodásán, hogy oltárainkon, mint a választott 
nép Őre Isten dicsőségét és az emberek üdvét • szolgálja.

Egy tonna csengő aranypénzt, mint legjobb valutát, manap egy kis, 
magában értéktelen papirszeletke, ú. n. csekk — mondjuk pl. Rockefeller 
vagy Morgan aláírásával — nemcsak hiánytalanul pótolhatja, hanem a 
gazdasági élet menetét megkönnyítheti. így sóvár ajkunkra helyezett égi 
csekk a szent Ostya a #mi» Jézusunk. Hogy ezt az égi valutát elfogadjuk, 
Krisztus vitába száll kishitűségünkkel. Kizár minden szóképet, hasonlatot, 
amivel mást lehetne sejtcni'a színek alatt. Határozottan, félreérthetetlenül 
mondja : «Ez az én testem — az én testem bizonnyal étel — az étel, amit 
én adandó vagyok az én testem*, stb. Szava eskübe fordul : "Bizony, 
bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét és nem isszá
tok az ő  vérét, nem lesz élet tibennetek*. Ezt az mondta, aki születésekor 
jászolba fektetette magát, hogy a jövendő eledelt sejtesse.

Ilyen nagy tanuságtetel után mit tehetünk ? Higyjünk a Szeretetnek I 
Emberiesen szólva isteni erőmegfeszítést gyanítunk abban, hogy a hűn- 
mocskolta anyag világában a legtisztább szellem öltött testet. Almélkodva 
esünk térdre az oltár előtt, ahol a kis ostya őrzi számunkra Jézus Szivét, 
örökké tevékeny szeretetét, imáját, érdemeit. Itélőbiráuk is innen szegezi 
ránk tekintetét. Az oltár mindig — de főkép a szentmisében — a legnagyobb 
események színhelye, mert itt folytatódik a legszentebb élet. Mellette a 
százezerlóerös gépek ködbe vesznek.

II.
Lássuk most már a Legszentebb Szentség központi szerepét kegyelmi 

életünkben. ,
Felületes szemlélők az Evangélium több fejezetéből csak kültelki 

hitvitákat olvastak ki. Pedig Jézus tanításának veleje a hit közlése után 
az Eucharisztla ajánlása és rendelése. Az elvesztett boldogságot kívántatja 
meg velünk a nagy lakomáról szóló bájos parabolákkal.

Gyermekek, primitív emberek is mondják egymásnak szeretetíik 
kölcsönös fellobbanásában ; meg tudnálak enni. Jézus leereszkedik érzéki
ségünk esetlen kifejezéseihez és a mindig éhes szeretetünket csalogatja, 
biztatgatja : íme itt vagyok ; én vagyok az égből szállott kenyér, vegyé
tek és egyétek !

Az életszentség ébresztgetésének igazi napja az Oltáriszentség lesz.
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•Nálamnélkül semmit sem cselekedhettek. Én vagyok á szőlőtő s ti a 
vesszők*. Első lépése az égből a Szent Szűz ölébe, onnan a tabernákulumba, 
ahonnan hozzánk készül, hogy kegyelmeit közölje. Az «Ot* a vándorokhoz 
szegődött. Jelenlétének színéül a kenyeret és bort azért is választotta, 
mert az élet és kedély, a szükséges és örvendeztető felesleg Szimbólumai. 
A Miatyánk központi kérése ráirányul. Gazdag liturgiánk düslombti, virá
gos, illatos koszorú az Eticharisztia körül. Hat szentség és a szentelmények 
távolról, közelről az Eucharisztia méltó vételére serkent és készít eiő. 
Amint azok is eredetüket, áldásos hatásukat Belőle merítik: a2 egyházi 
rendek felvétele (a szentségek kiszolgáltatására való képesítés) az eucha
risztikus áldozatban, szentmisében történik.

Apostoli idők óta használták a religio és communio szavakat mély 
értelemmel. Az elsővel emlékeztetni akartak kötelékre, mely kettőt egy
máshoz köt : az embert Isten közelségébe vonja. A másikkal pedig a reli- 
giónnk legmagasabb fokát jelezték : általa az ember nemcsak Istenhez jut, 
liánéin Benne elmerül, Vele legbensőbben egyesül, mint a vízcsepp a kehely, 
borában. Ősidőktől fogva bevette magát a jámbor lelkekbe a tudat, hogy a 
parancsok lüi megtartása előkészület a nagy Szentség vételére. Szent Pál 
figyelmeztet: -Vizsgálja meg magát az ember s ügy-egyék* ..V . Jézus áz 
élet forrását jelölte meg az Oltáriszentségben*: — Ha nem eszitek az ember 
fiának testét nem isszátok az ő  vérét, nem lesz élet tibennetek.* A kis Ostya 
tehát mindenek fölé helyeződött: a világ kegyelmi pólusa, «portá coeti* 
és «nova Jerusalem* lett. A test és vér elleni harcban kizárólagos hatalom. 
Fényt gyújt az értelemben, erőt és bizalmat ébreszt az akaratban. Válóra 
válik o költő kifejezése, hogy «hó felett rózsaliget koszorúzná a telet* 
(Petőfi), ha öntudatosabban Eucharisztiából élnénék az emberek. Kedélyre, 
egész lelki világra termékenyltőleg hat. Egyéniséget tud nevelni. «Én 
őbenne és ő Énbennem* érezteti áldásos hatásait. Szeretetet gyújt. A szív 
rozzant viskóját királyi tükörteremmé varázsolja. A kis bűnök okozta 
szenny eltűnik. A halálos bűnök ellen magas bástyafal épül. Boldogító 
isten közösségben eltöltött életet betetőzi a dicsőséges feltámadás. A halál 
fullánkját kitépi.

Az Oltáriszcntség tehát ^mindenben minden Krisztus*, az erősek 
eledele választottak gabonája, erkölcsös élet mértékadó tényezője lett. Ön
feláldozásra serkent. Általa lettek nagy, kitartó .teljesítmények. Gyönge 
szüzek a kísértés és bűn ellen oroszlán bátorságra tettek szert á kegyelmek 
aranyfolyamának szivükbe áradásával.

Hogyan is lenne, ha valami borzalmas csoda következtében meg
szűnnék Jézus jelenléte oltárainkon? Kimúlnának a szent Kenyéren é!6 
fehér lelkek és hősies kereszthordozók serege. Lefokozódnék a betegápolók 
önfeláldozása. Helyettük a hét főbűn megszállottjai rémítenék martalócoíc
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módjára a világot. Megfogyatkoznék a szeretet, a hűség. A társadalomra 
sötétség borulna. Az ideálok legfényesebb csillagai lehullnának. Elenyésznék 
a civilizáció. A farkastársadalomból milliók kétségbeesnének, öngyilkos
ságba menekülnének.

Kínos ezeknek a gyászos lehetőségeknek elgondolása is. Riadtan 
esengünk : «Uram, maradj velünk, mert Nélküled beesteledik*. Bárcsak 
azonnal szentek, az oltár lépcsőjén térdepelő Szeráfok lehetnénk, hogy mint 
i.igazi imádók» készek volnánk hamuvá válni a szentségi Jézus iránti 
szeretet tüze által. . . n.
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T)ecemberhavi imaszándékunk:
Eucharisztikus ádvent.

Még van értelme annak, hogy eucharisztikus ádventért imádkozzunk. 
Ameddig vannak — és sajnos, mennyien vannak — olyan katolikusok, akik 
heteken át nem gondolnak a legfölségesebb OJtáriszcntségre, vagy ha halla
nak is róla, érzéketlenül, najíy tudatlanságban, a legnagyobb nemtörődöm
séggel viseltetnek a, szentségi Úr Jézussal szemben, nagyon helyén való 
erre a szándékra imádkoznunk. Imádságunk megvilágositó és indító kegyel
meket szerezhet a tudatlanoknak és hit közönyöseknek. — Mit is jelent 
az eucharisztikus ádvent? A legfölségesebb Oltáriszentség  ̂ iránti praktikus 
hűét. Megértését annak a végtelen szeretetnek, mely az Úr Jézust a Szent
ostyában közöttünk tartja és kellő visszhangját abban a szeretetben, mely 
a legméltóságosabb Oltáriszentség iránti mélységes tisztelettől és szeretettől 
áthatott imádásban és a legfölségesebb Oltáriszentség gyakori vételében 
nyilatkozik meg. Hiába akarunk enélkül akármit is.elérni. Hiába mondják, 
hogy más irányba kell terelni az emberek figyelmét, ott a karitászmunka 
és a nagy átfogó katolikus akció-programm. Az Úr Jézus maga mondotta, 
hogy : nNélkiilém semmit sem tehettek#. Az Úr Jézus minden kegyelem 
forrása ; nélküle azonnal elfáradunk, nélküle nem tudunk áldozatot hozni; 
pedig enélkül nincs jótékonyság, nincs apostolkodás. Az egész Akció 
katolikának — mint a vesszőknek a  szőlőtőn — a legfölségesebb Oltári
szentség isteni erőin kell megalapozva lennie. Belőle kell táplálkoznia. 
A szentségi Jézusból kell kinőnie, az ő  arcát kell a világnak mutatnia, ő t 
kell a családokba bevinnie.

Ezért kért a Központ oltáregyleti napokat minden fiókjától. A szent
ségi Úr Jézus megismertetése, a Vele való kapcsolat megszerzése életfőltétel 
minden hivő számára és életföltétele minden katolikus tevékenységnek. 
Az Oltdregyesület azért nem lesz soha idejét múlt intézmény, mert a Forrás 
őre, gondviselője és élete belőle táplálkozik. — Az eucharisztikus ádventért 
való imádság töltse meg az ádvent szent ideje alatt, különösen pedig az 
oltáregyleti napon minden testvérünk lelkét, mert így növekedni fog buzgó- 
ságunk, hivatásunk szeretete és apostolkodás, a végeredményben pedig 
eucharisztikus ádvent, a szentségi Ür Jézus országának eljövetele fakad 
belőle.
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Az Oltáregyesület jubileumi ünnepségei gyönyörűen sikerültek. Ki
állításunk mindenkit bámulatba ejtett. De ennél fontosabb az, hogy 310 
szegény templomnak vitt segítséget a kiállított tárgyakkal az Oltáregyesület. 
Hála Istennek !

Az Oltáregyesíilet tagjai decemberben a következő napokon nyer
hetnek teljes búcsút : december 3-án, 6-án, 7-én, 8-án, 25-én, 27-én, minden 
tag a havi imádás napján, egyszer a hónapban, szabad választás szerint.

J e g y e s i fá ty o l é s  k o s z o r ú  a la tt.
rAga, jó Lélek! Közeleg december 8-ika örök fogadalmadnak
ünnepe. A Szűz Anya hófehér lelkének ünnepén jegyesi díszben, 

hófehér fátyollal és ékes koszorúval térdelsz az oltár elé, hogy örök szere
tetheti és hűségben eljegyezd magadat a szűzi lelkek isteni jegyesével, az 
Ür Jézus Krisztussal. Hogy drága lelkedet segítsem-c magasztos készületben 
és egyben fokozzam ünnepi ürömödet, engedd meg, hogy néhány keresetlen 
szóval, inkább az élő hitnek és örvendő szeretetnek hangján elmondjam 
neked, mit látok én a krisztusjegycsi fátyol és koszorú alatt.

Mit jelez a földit! omló fátyol? Jelzi, hogy a kis jegyes kizárólagos lulaf-

Felvétcl a kiállítás termében az ünnepi »Te Deiiim után. Középen dr. Glattfelder Gyula 
püspök, balján őrgróf Pallavicini Edéné elnökasszony, dr. Mészáros János prelátus, 
az országos igazgató, Dr. Mátrai Gyula központi ügyv. ig., Eszterházy Mary grófnő, 
a püspök jobbján iizv. dr. Kiss Aladárné alelnüknő, dr. Fataky Arriuld prelátus. egye
temi tanár Bartos Géza, a szödi Oltáregyesület igazgatója. A 'második sorban állanak 
Stolniár Ernő, dr. Háttér Lajos. dr. Katona Imre, lovag Turcsányi Imre, Kanyó István, 

Miklósi László cs dr. Valkony Ferenc főtisztelendő urak.
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dana Krisztusnak. Zárt kert a kis jegyes lelke és egész lénye. Ez a kert 
minden virágát az isteni jegyesnek termi. Ebből a kertből rózsát csak az 
örök étet Ura szakíthat. A fátyol elfödi a kis lelket a világtól, a világias 
szemek elől. Ő kiválasztott. Az Istenfia foglalta le magának, azért Isten 
tulajdona. A fátyol minden másnak tilalom. Én Istené vagyok.

A fátyol a jegyest fegyelem hathatós szava. Aki egyedül Istené, az 
kifelé nem vágyik. Alázat, szerénység ömlik el rajta, főleg gondolatán és 
szemén. Összeszedettség, fegyelem sugárzik egész lényéből, kiverődik szavain 
és járásán. Ő krisztusi. Alázatos és fenséges. Földi és mégis égi. önmagában 
hordja kincsét és örömét. Egyedül Jézusnak keresi kedvét, azért összesze
dett és nem szétfolyó. Isteni Jegyesének hatása alatt áll. Olyan mint az 
alpesi fenyő: magasba nő, csendes, imádságos, ezért mindig zöld, friss, 
örvendező. Keveset kér a földből, csak helyet. De áldást lehel szerteszét. 
Fátyolban nem szokás aludni. A kis jegyes is éber, virraszt. Várja folyton 
a Jegyest. •

A jegy esi fátyol kegyelmi ruha. Az Egyház is megszenteli. Olyan finom, 
mint a lehelet; mintha csak a lélek sóhajából, imájából volna szőve. Jelzi, 
hogy a jegyesi állapot kegyelem. Jelzi, hogy a jegyesi s z í v , a szűzi erény 
kegyelemből él. Nem telik ez a testből, sem a lélek gyarlóságából. Csak 
Isten kegyelméből győzi a kis jegyes is, amire vállalkozott. A liliom sok 
harmatból és még több napsugárból él. A kis jegyesi szív légköre is az 
Evangélium napsugaras világa. Étele a hófehér kenyér, itala a szüzeket 
nevelő bor az eucharisztikus asztalon. A jegyesi fátyol biztosíték arra, hogy 
a kegyelem számára meg nem fogyatkozik. Az Űr Jézusnak van gondja 
kis jegyesére.

A jegyesnek koszorúja is van. Ez az ő méltóságának a jele. Koszorút 
adunk annak, akit mi szeretünk, akit mi megtisztelünk. A szűzi lélek nagyon 
tiszteletreméltó Ez a méltóság nem öröklött kincs, hanem kiérdemelt 
tisztelet, hódolat a lélek nemessége fensége előtt. Ez a koszorú szól a kis 
jegyeshez: alázatos, nemes öntudatának kifejezése. Szól másokhoz: tisz
teletet parancsol iránta. Ez a jegyesi koszorú királyi öntudatról, istengyer
meki méltóságról, magasztos elhivatásról beszél. Nagy kincs, nagy örön^ 
nagy boldogság annak, akinek van.

A jegyesi koszorú csillagos korona. Nem a föld termi, bár itt a földön 
hajt ki. A jegyesi lélek természete a természetfeletti. Csak azért él a 
földön, hogy égbe törjön. Csak azért van teste, hogy a kegyelem győzzön 
benne. Ideálja fent a csillagok felett van, az égnek Ura, Istene. Vala
hogy más növése lesz testünknek, lelkűnknek ennek az erénynek hatása 
alatt. Valami különös bája, angyali kelleme van a szűzi erénynek. Angyalivá 
teszi az embert. Szépsége meghódítja a Teremtő szivét is: gyönyörűsége 
vele lenni. Eljegyzi magának.
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A jegyezi koszorú a föld ékessége, az emberi nem dísze. Valóságos élő
csoda, hisz annyi akadálya, veszélye van ennek az erénynek. Oly könnyen 
hervad, hogy egy vétkes gondolat is elsorvasztja. S mégis virágzik, díszük 
a föld porában, melyet Krisztus Urunk vércseppjei megszenteltek és üliomos 
termőmaggal behintettek. Boldog kis liliom, dobogjon a szived, gyönge 
ékessége vagy az emberi törzsnek.

Ez a koszorú az Egyház öröme is. I Üsz a szűzi lelkek csak az Egyház 
szeplőtelen, szűzi keblén teremnek. Az Egyházban van a jegycsi lelkek 
szülőháza, anyai dajkája, hűséges gondviselője. Mások karjai közt clher
vadnak. Az Egyház szívén élnek, virulnak, díszüket bontogatják a liliomok. 
Az Egyház szivének angyali a hajtása, mert az Egyházban Krisztus él 
tovább és a Szentlélek Úristen munkálkodik benne. Ezért teremnek az 
Egyházban élő liliomok, földi angyalok, krisztusi jegyesek. — Egyházam 
édes otthonom, hogy szeretlek!

A jegyesi koszorú továbbá az áldás biztosítéka. Amit a szűz Anyáról, 
a szüzek Szűzéről mondunk, hogy «éretted áldott meg minket az Or», ezt 
bizonyos fokban minden kis jegyesi lélekről elmondhatjuk, ők engesztelik a 
megbántott isteni Igazság haragját. Koszorújuk mint szivárvány jelenik 
meg a rni borús egünkön : miattuk ránk mosolyog az Úr. Életük jóillatú 
áldozat. Lelkűk, plint az Alpesek havasai levonják a felhőket és áldással 
töltik el földünket. — Mivel életük, imájuk, áldozatuk kedves az Istennek 
azért meghallgatja őket. A kis jegyesi szív az Isten irgalmának kincstárosa. 
Boldog élet, mert áldás fakad nyomában. Minél több kis tiszta jegyes veze
kel, esdckol értünk, annál közelebb van hozzánk az Isten. — Jézusom kis 
jegyese, jobb, nemesebb, áldottabb lesz veled is az emberiség.

A jegyesi koszorú végül záloga az égi koronának. Szent János a szűzi tanít
vány látta elragadtatásában, hogy a szűzi lelkek hófehér ruhában, győzelmi 
pálmával, diadalmi énekkel kísérik és követik az isteni Bárányt az égben, 
bárhová megy az. A kis jegyesek koszorúja a legékesebb korona. Lelkűk 
örömdalát senki más nem énekelheti, csak ők, mert szüzek maradtak. Egy 
egész örökkévalóság édes öröme a kis jegyesi szivek jutalma. — Istenem, 
kit nem lelkesítene a jövő szent ígérete, hisz oly közel az örökélet. Itt állunk 
a küszöbén. — Jézusom, jöjj és fogadj el ! íme az Úrnak szolgálóleánya, 
legyen nekem a te igéd szerint.

Drága kis Lélek, mikor ünnepi örömödben egész lelkernmel osztozom, 
kérlek, egy fohászban emlékezzél meg rólam is. Német István.

A jócselekedetek mennyisége és milyensége Krisztus erejét; a templomi 
perselyekbe dobott fillérek pedig Mária és más Boldogok közbenjáró erejét 
demonstrálják. Olcsvay Géza.
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Jubileumunk.
Hála a jóságos Istennek, bensősé

ges, kegyelmes nsTpok voltak az 
Oltáregyeswilet hetvenötéves juhi- 
leumának ünnepnapjai. A Központ
ban egész éven át serénykedtek a 
jubileum sikerén, az utolsó hetekben 
pedig minden erőt kifejtve dolgoztak 
azon, hogy a kiállítás minél méltóbb 
legyen a jubileumhoz. Három héten 
át nyolcán dolgoztak a kiállított 
1640 drb tárgynak csak az ízléses 
elhelyezésén. Ez a nyolc munkás hét 
hölgy kivételével a Reparatrix-zárda 
tagjaiból került ki és a társelnöknő- 
főnöknő állandó vezetése és közre
működésével végezte el azt a nagy 
munkát, amelynek eredménye volt 
az a pompás hatás, melyet a kiállítás 
minden szemlélőre gyakorolt.

Méreteiben sokkal nagyobb volt, 
mint más években, mert már lent a 
földszinti bejáratnál ott állott egy 
baldachin s még az Erzsébet királyné 
szobra előtti kis udvar is tele volt 
apróságokkal.

A lépcsőházban a Grál-legendát 
reprezentáló jelenet volt : a nagy 
feszület oldalsebéhez (a betlehemi 
jászolunkhoz való nagy «francia- 
baba») angyal egy új aranykelyhet 
tartott. A görög felonionok latin 
pluviálékkal és miseruhákkat válta
kozva, élénk színeikkel kellemesen 
hatottak. A nagy terem bejáratánál

a nMagyarok Nagyasszonyáénak 
tüllcsipkefelhökkel körülvett szobra 
állott. Az egész terem-kápolna végén 
feltűnt az ismeretlen művész által 
ajándékozott gyönyörű magyar kál
vária-festmény, melyen a Krisztus 
keresztjénél térdeplő Szent István 
király által felajánlott szent koronát 
a Szíízanya oda tartja az’ Ür Jézus 
oldalschéhez, hogy a kiáradó kegyel
tnek özönében fürödjék. Alatta a 
rengeteg aranyedény (csak kehely 
47 drb), általáhan mindenből töme
geket látunk. Misekönyvekhől is 
valóságos ívek vaunak az ablakok
ban. Tele van az elsöemeleti folyosó 
is, nem a szokás szerinti fekete 
ruhákkal, hanem pompás szóválto
zattal kedveskedik itt is a hatalmas 
falmezö. Tele van az idén a Szent 
Szív-terem is, ahol a kiállított tár
gyak között ott látjuk díszesen el
helyezve a nagy alapítók, munkások 
és pártfogók képeit. Qtt volt : Traut- 
wein, Kdnter, grój Czirákyné, gróf 
Mafláik Györgyné és a Mária Repara- 
trfx-társaság alapítónőjének. Jézus
ról nevezett Mária anyának — szinte 
örvendező — képe, mintha együtt 
örülnének annak, hogy az ő alapítá
suk, adományuk és munkásságuk a 
75 éves jubileumra is ilyen szép 
gyümölcsöket érlelt. Ennek a terem
nek a főszenzációja a középső ferenc
városi — építendő — új plébánia
temploma részére (a jubileum alkal-
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mával tekintettel arra, hogy a Köz
pont ennek a plébániának a terüle
tén fekszik) készített kedves és gyö
nyörű szfnhatásii ornátus. mely 
4 dalmatikáhól l f kazulából és 1 
palásthói áll. Élénk színekkel, 
kitűnő ízléssel, magyaros minták
kal rendkívül finom selyem- és. 
arany kompozícióval készített dara
bok, melyeknek nagyon örült dr. 
Töttösy p. kamarás-plébános, mikor 
a kiállításon megszemlélte. Ugyanitt 
voltak a pápai oltárcgycsületnek 
páratlan ízléssel és finomsággal ki
állított ajándékdarabjai. A pápai 
cibórium köpenyek ben mintha benne 
lett volna minden a finom és szerető 
lélek álfal az Ür Jézus számára pro
dukálható érzelem. Azt hisszük, 
meleg takarója lesz a szentségi Úr 
Jézusnak mindegyik. Jutott még a 
II. emeletre is. ahol a Virgo Repara- 
trix-terem is megtelt egyházi ruhák
kal és szerekkel. Érdekes munka volt 
itt a II. emelet folyosóján egy rózsa
szín krepdcsinből aplikáít vad
rózsákkal díszített mennyezet. Bent 
a teremben pedig az Oltáregyesület 
Jtölcsönoriiátusn, négy dalmatikóval. 
(Ugyanis az öríikimádás drága dol
gait többször siralmas állapotban 
kaptuk vissza. Azokat nem adjuk 
többé ünnepi alkalmakra a szegény 
pesti templomoknak ezt a szintén 
szép, de kevésbhé kényes ornátust.)

De álljanak itt a kővetkező ada
tok, amelyek az olvasó előtt egy kis 
képet rajzolnak a kiállítás anyagáról, 
mely 1934-ben a jubileum alkalmá
ból szétosztásra került.

Volt összesen 1 drb, amit ki
állítottunk. (A fekete pluviólékat 
nem tettük mind ki, mert nem 
akartuk szaporítani a komor szín- 
hatást. Nagyon sokat kértek és kap
tak ebből a szegény templomok.

Részletezve, a következően oszlik 
meg a kiállítás anyaga :
Kehely paténával 47.

v '-  -é\
;íKülön paténa, római 1.- •

Külön paténa, görög l. 
Lándzsa, csillag,, kanál gít. 3. 
Áldoztató patina 4. .
Cibórium, nagy 35.
Cibórium, kisebb 2. '  .
Monstrancia 13.
Beteglátogató custodia 19, 
Beteglátogató szt.'olajtartó 19. 
D.upla szt. olajtartó 11. .
Szenteltviztartó hintővei 6. 
Füstölő tömjéntartöval 12. 
Oltárgyertyatartó, nagy 10. 
Oltárgyertyatartó, kisebb 2. 
Pacificale, római -9.
Pacificale, gör. 3.
Öröklámpa 4.
Beteglátogató lámpa 8. 
Csengetyű 5.;
Sekrestyeajtó csengő 3. 
Ámpolnák tálcával 4.- 
Kánontábla-készlet 21. 
Keresztelési kanna tálcával 3. 
Pulpitus 10. .
Missale R. 31. .
Missale defunctorüni l ).
Rituálé I.
EvangéJiumo8 könyv l.
Biretum 2.
Mennyezet, nagy 6.
Mennyezet, csak-szövet 1. 
Pluviale fehér ~22. ; .

« fekete 29.

3

i ■
. -  . • :- •••:

1:

» vipla 12. '3 ’ ■ ‘ •-.* '•
Kazula fehér egyszerű 59;

« « hímzett 59., ,y;
« fekete 25.- ' 'j'f£*:’V:*iY*-* * •
• viola 38. . •
« zöld 41.
* vörös 28. ;"v> :

Összesen: 250 drb miseruha
Telonton fehér 9.

c sárga. . 
c fekete 4.

~'y-“ -i ." ■*
< kék.
« vörös 2. •
c zöld 1. ‘J :.ŷ \. ..
« viola 3. \í‘ J

Velum 31.

\

SvM
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Cibóriumküpenyke 27.
Beteglátogató burza, fehér 20. 
Bcteglátogató burza, viola 2ü. 
Dupla stóla (fehér-viola) 30.

« k (fekete-fehér) 4.
« « fehér 6.
« « fekete 1.
« « viola 9.

Ministránsruha piros 45.
« « viola 10.
« « fekete 12.

Pállá 80.
Vállkendő 85.
Corporalc 121.
PurfflcatoriuiTi 198.
Lavabó 189.
Dalmatika 6.
Ostyatartó szelence 2.
Kerepelő 2.
Körmencti feszület 2.
Alha 61.
Karing 58.
Ministránsing 40.
Oltárterítö, róni. 9.
Oltárterítö, gör. 3.
Cingulum 19.
Stólavédő számtalan.

A szebbnél szebb darabok az ado
mányozók és aranykeretet érdemlő 
(áldja meg kezüket, szívüket, lelkű
ket a szentségi Ür Jézus) munkák 
eredete a következő :

Kézimunkák.
Pápai Oltár egyesület: 3 kazula, 3 

alba, 3 karing, 3 cingulum, 4 ci- 
bóriumköpenyke, 3 beteglátoga
tási burza, fehér, 3 beteglátoga
tási burza, viola, 12 palla, 4 
stóla, 6 korporále, 36 kehely- 
kendö, 18 kéztörlő, 3 vállkendő. 

B pest-Szeiitimrevdrosi Oltár egyesület: 
4 kazula, 6 ministránsruha, 4 
stólavédő, 3 palla, 16 kehely- 
törlö, 1 albacsipke, 4 karing. 

Szödligeti OltdregyesüUt: 1 albafodor, 
2 tabernákulumkulcs-zsinór, 2 
albazsinór.

Kalocsai Olláregyesülel: 1 alba.
Belsöferencvárosi Olláregyesülel: 4 

albafodor és kis csipkék, 1 alba.
Belvárosi Olláregyesülel: 2 iniseruha, 

1 vecscrnycpalást.
Alsóvizivárosi Olt úr egyesület: I mise- 

ruha.
Herminamezei Olláregyesülel: 1 mise- 

ruha.
K ülsőferencvdros• K én-utcai Olt ár-

egyesület: 1 oltárterítö és csipke, 
Szakáll Mária: I hímzett oltár- 
teritő csipke.

Hajnal Istvánná: I antcpcndiuin, 
Hajnal Vilma: I albacsipke.

Mozbilzer Nándornál I oltárterítö* 
csipke.

özv. ctrekarcsai Lnkáfs Dezsőnél I 
csipke.

Hajnal Ilona: I rcce oltárteritö- 
csipke.

Fehnayer Vilma: 1 oltárterítö.
Király Ödönné: l viola stóla.
Mikovits .József és neje: 1 kazula.
Komtóssyné (Gyón): I velum.
Szilvássy Ferencné (H atvan): Csipke
VII.  nMagna Hungarorum Dnmina» 

Oliúregyesütel: több antependium.
Királyhegyi Andorné: 1 karing.
özv. iby Györgynél 1 oltárterítö és 

egy oltárteritő-csipke.
Dr. Cseley Józsefnél 1 oltárterítö 

csipkével.'
özv. br. Nopcsa Eleknél 1 karing.
Özv. br. Jeszenák Istvánná: 1 kazula.
N. N. Kálváriát ábrázoló szép nagy 

olajfestmény.
N. N .i 1 vég vászon.
író Vincénél 12 m finom vászon.

Ércnemíiek.
Örök imád ás harangjainak jótevői; 

10 drb kehely, arany.
Örökimddds harangjainak jótevői: 

1 drb kehely, ezüst.
G. G.: 2 aranykehely.
Keit Jánosnál I aranykehely.
H. E.i 1 aranykehely.
Kozák-család: 1 aranykehely.
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Egy özvegyasszony: 1 aranykehely.
5. fí.-né: 1 aranykehely.
Egy neszmélyi: 1 aranykehely.
//. E.: 2 aranycibórium.
Budaújlaki 0. E.: 1 aranycibórium. 
Bp.-Józsefvárosi O. E . :  1 aranycibó- 

riurn.
Pongrác-úti 0. E .: 2 aranycibórium. 
N. N 1 aranycibórium.
Szénásy Gyuláné: 1 aranykehely. 
Kárpáthy Ferencné: 1 aranykehely. 
Belvárosi 0. E.: 1 monstrancia.
Egy özvegy: 1 monstrancia. 
Wintermantel Józsejné, sz. Dézsmár 

Aloisia : 1 mostrancia.
Gállfy Gizella: 2 aranykehely.
V. Bazilika-i egyházközségből, Bathó 

István ajándéka : 1 aranykehely. 
Krisztinavárosi 0. E.: 1 aranykehely. 
Regnum Marianum: 1 patina és 

több antipendium.
Oberbauer A. utóda: 1 aranycibó

rium.
Bittner Lajos: 1 aranycibórium. 
Özv. Lafrankó Károlyné: 1 csengő. 
Bakay Dezsőné: 1 oítárfeszület, 1 

rózsafüzér.
Pénzadományok.

Virág Irén (Vác) 20.— P.
Író Vincéné 10.— P.. 
özv. Karácsonyi Jenöné és Márta 

leánya 10.— P.
kérdi-szentléleki és tordai özv. Szöts 

Árpádné 50.— P.
Hanák Maliid (Abasár) 2.— P.
Egy özvegyasszony 10.— P.

A Mária Reparatrix zárdában 
működő kongregációk tagjai igen 
nagy szorgalommal s valóban a leg
nagyobb elismerésre és köszönetre- 
méltó, fáradhatatlan munkássággal 
dolgoztak az Űr dicsőségéért, Kinek 
bőséges áldása bizonyára nem fog 
elmaradni számukra. Egyesek nem
csak munkájukat, de a hozzávaló 
anyagot is adták, ezeknek ajándé
kait is e helyen említjük meg.

A Virgo Reparatrix Fájdalmas

Szűzről nevezett csoportjának aján
dékai és munkái : Bohrandt Zol- 

, tánné : horgolt albafodor és kézelő. 
Bernyó Jánosáé: 1 drb oltárterítő

csipke ajándék és 2 karingcsipke. 
özv. Bartha Istvánná: 1 drb horgolt 

albafodor.
Fcith Tamdsné: 2 drb fiié albafodor. 
Fehér Antalné: 2 horgolt oltárterítő

csipke, ajándék.
Gál Imréné: 1 rece albafodor, aján

dék.
Iby Györgyné: 1 csipkés oltárterítő, 

ajándék.
özv. Császkóczy Mihályné: 2 horgolt 

albafodor, ajándék. 
özv. Duschek A űréi né és Koós Ar- 

turné: 1 miseruhát hímeztek. 
özv. Lichtenechker Károlyné: több 

recézett albafodrot ajándékozott. 
Müller Béldné: 1 miseruhára valót 

hímzett.
özv. Marjay Károlyné páratlan buz- 

gósággal dolgozott, sok albafod
rot készített s a pallák és bur- 
zák varrása mind az ő kezéből 
került ki.

özv. Márk Istvánné: 1 drb albafodor- 
csipke.

özv. Máhr Rezsöné: 1 drb albafodor- 
csipke, ajándék.

Özv. Mészáros Jánosné: 1 horgolt 
albafodor, ajándék. 

özv. Markó Nándorné: 1 horgolt 
albafodor, ajándék.

Nagy Ferencné: 1 mennyezet és 1 
palást hímzése.

Nád Gézáné: 1 Richelieu oltárcsipke 
és színes hímzés.

özv. Nemes Károlyné: 1 cingulum. 
Diószeghy Mihályné: 2 albafodor. 
özv. Feisztel Edéné: 1 hímzett alba

fodor.
Perényi Józsejné: 1 kazula és meny- 

nyezetek hímzése.
Sláger Jánosné: 2 horgolt albafodor, 

ajándék.
Suhajda Józsejné: 2 horgolt alba

fodor, ajándék.
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Özv. Tóth Zsigmondné: I kazula 
hímzése.

özv. Török Lószlóné: 2 albafodor, 1 . 
oltárterítő, ajándék.

Siposs Zoltánné 30 P-t, Fehér An- 
talné 20 P-t adott arra a célra, 
hogy egy kongreganista testvért 
foglalkoztassanak, kinek így 
munkája volt s a hímzések arany
munkáit elvégezte.

Varga Sándorné: 2 albafodor.
Fülöp Rezsőné: 1 mennyezet, I ka

zula.

Vírgo Reparatrix I. csoportja.
Lenkovics Vilma: selyemfestés.
Egy francia-barokkstllü palást hím

zésén dolgoztak: Holl Annus, 
Jager Irma.

Förhéc Eszter és Étó' Irén 1 kazulát 
hímzett.

Kulik Júlia: 3 kazulát hímzett.
Makk Juliska, Kovács Erzsébet és 

Júlia, Poós Rózsi, Ocskay Karo- 
lin, Léderer Vilma és Karchanyák 
Anna: l palást, 2 dalmatika, I 
miseruhát.

.4 Virgo Reparatrix Szt. Annáról név. 
csoportjának érdeme, az összes 
fehérnetnűek szegése, megvarrása, 
páratlan az a buzgóság. mellyel a 
Szentségi Jézusnak ürömét akar
nak szerezni. Névsoruk a követ
kező : Csányi Jánosné, Halász 
Ferencné, özv. Schmiedhauer 
Ödönné, Palotás Mihályné, Hol- 
lossy Józsejné, Daróczy Ferencné, 
Kovács Józsejné, Ivdnyl Mátyásné, 
Rezsonya Jánosné, Mészner Fe
rencné, Simon Ferencné, Kra- 
nauer Imréné, Rulseron Nándorné, 
özv. Flemming Frigyesné, Vince 
Ferencné, Özv. Török Mihályné. 
Ugyanezek karöltve hímeztek a 
Szí. Angyalokról név. kongregá
cióval egy mennyezetet is, me
lyen a következők dolgoztak : 
Palotás Mihályné, Daróczi Fe
rencné, Rezsonya jánosné, Simon

Ferencné. Gazdag Mária, Fiily 
Margit, Vonók Etelka. Azonkívül 
még Hollósy Józsejné: 1 tiill alba
fodor.

Nyesli Pálné: I albafodor.
Szilvásy Gyuláné: csipkegarnitura. 
Dr. Gonits Tilwrné: albafodor.
Hajek Kdlntánné: 2 tiill albafodor. 
Török Sándorné: 2 drb hímzett alba

fodor.
özv. Kalmár Jakabné: I drb alba

fodor.
Ndvay Aranka: 7 tiill albafodor. 
Kerepesi O. E.: 4b drb slólavédő.

25 drb hímzett pnlla.
Woljf Ida: I horgolt csipkéét ké

szítettek és ajándékoztak. 
Mindezen nagylelkű jótevőink

nek itt is hálás köszönetét mondunk 
és tudtukra adjuk, hogy a nov. 6-iki 
szentmisében övéké volt a «me- 
mento vivőmnin az a része a szent
misének, melyet a püspök úr az 
élőkért ajánlhatott fel. Az egyes 
nevek tulajdonai méltán aratták a 
legnagyobb elismerést munkájuk
kal.

A kiállítás megnyitása a követ
kezőképpen folyt le :

Nov. 3-án délután négy órára 
összegyülckeztek az oltáregyesületi 
választmány, központi teriesztőnök 
és meghívott jótevők. Kevéssel négy 
óra előtt érkezett Auguszta főher
cegnő udvarhölgyével és a kor- 
manyzóné őfeiméltósága, gróf Zichy 
Rafaelné, majd pontosan 4 órakor 
a pápai nuncius, kit ekkorra az egy
házi és világi előkelőségek szép csa
pata várt dr. Mészáros János prelá- 
tus, országos főigazgatóval az élén, 
aki az érkező főpapot özv. dr. Kiss 
Aladárné alelnöknővel, a zárda 
főnöknőjével, dr. Mátrai Gyula ügyv. 
ig.-val, Kanyó Istvánnal és Miklósi 
[.ászlóval, az Örökimádás papjaival 
fogadta.

Dr. Mészáros prelátus latin üd-
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vözlö beszédében visszapillantott az emberek. De hogyan is lehetnének 
Oltárcgyesiilct alapítására, munká- mások azok, akik arra vállalkoztak, 
saira cs munkásságára cs a mincius • hogy egy éjtszaka pihenését feK 
áldását kérte a kiállított tárgyakra áldozva, engesztelő szentségimádás- 
és az Oltárcgyesiilct tagjaira. — sál hódoljanak annak az Ür Jézus* 
A niincins francia nyelvű válaszát nak, akinek oly sok híve bűnét, és 
vezető helyen közöljük. Űexcellen- hűtlenségét kell látnia és éreznie a 
ciája valóban meg volt lepve a ki- szentségház magányából. 1(1 órakor 
állított tárgyak nagy tömege (1640 dr. Mátrai felment a szószékre és az 
darab) szépsége. Ízléses elrendezésé- Üdvözlégy Oltáriszentség hét vers* 
tűi. A tárgyak megáldása után szakának elhangzása után (Veni 
dr. Mátrai In mulatta Oexeellenciá- Sancte nem volt ezúttal, s délutáni 
jának a jelenlevő jótevőket, kik egy- ünnepélyes Veni Sancte miatt) lOper- 
maguk ajándékoztak cgy-cgy szent- ces antifonát mondott a í  éjjeli szent
ségtartót, kclylict. vagy titiseruhát. ségimádáshoz, mely -  híven az

Majd a választmány tagjaival a Oltáregyesület hivatásához — en- 
Közpottii ház nagy ebédlőjébe vo- gesztelő éjtszaka lesz. Meg kell viíá- 
nult, ahol a kegyelmes Elnökasszony gosodnia — Úgymond-^azéjtszaká- 
tcán látta vendégül az Oltáregyesület nak az engesztelő szeretet, áldozatos 
választmányát és a megjelent elő- és lángoló megnyilatkozásaitól, .rné- 
kelőségeket, akik között ott volt lyekben megtalálja vigaszát ávkö» 
Horthy Miklósit* óföméltósága, zöttünk, a szentostya fátyolos sie^ 
Auguszta főhercegnő, gróf Zichy rénységében trónoló végtelen szered 
Ra latiné. Skcrtett Cara bárónő és tét. Pár pillanat csendje után a  
Szénássv Gyuiáné, Mihalovics Zsig- Virgo Reparatrix-kongregáció Icso - 
mond kanonok, az Akció katolika portjának énekkara a Krisztus az ég 
vezérigazgatója, dr. Hévey Gyula és föld királya hitnnuszt énekelte 
p. kamarás, érsekhelynökségi titkár, bensőséges átérzéssel. 1—%12-ig 
Uhlár liéla esperes stb. szent óra volt, melyneknégy elméi-

• '  kedési pontját (miért adunk hálát
Trlduuntunk. Háromnegyed 6 ára- a jubileum alkalmával) szintén 

kor Mihalovics kanonok szentbeszé- dr. Mátrai adta a szószékről. A szent* 
det mondott az Örökiniádásban, a óra után csöndes imádás követke* 
család életének legfőbb megszentelő- zett, mely után elimádkoztUk: 
tényezőjeként az Eucharisztiát. je- XIII. Leó pápa fölajánló imáját, 
lölte meg. < Pont éjfélkor szentséges áldás volt.

Beszéde után fényes assziszten- amelyre megszólalt — az éjtszaka 
ciával az oltárhoz vonult Rotha csendjében nagyszerűen érvényesülve 
Angelo pápai nuncius a «Veni — az Orökimádás két nagyharángja 
Sancte»t intonálta. Ezzel ünnepélye- Az éfjéli áldás után dr. Mátrai vissza— 
sen megkezdődött a jubileumi tri- ment a sekrestyébe, hogy a szent- 
duurn. miséhez öltözködjék. Ezalatt csendes

Éjjeli szentségimádásunk. Este imádás volt. A szentmisén a legszebb 
9 órakor már nagy embertömeg magyar eucharisztikus énekeket éne- 
feketéllett az Örökimádás előtt, kik keltek a hívek, akik 30 kivételével 
a templom megnyitását várták, hogy (570 jegyet adtunk ki és 540 áldozó 
az éjjeli szentségimádason részt volt) mind nagy összeszedéttséggel 
vegyenek. Nem lármás, hanem fe- áldoztak meg. A szentmise után el- 
gyelmezett, összeszedett, komoly mondottuk XL PiuS pápa nagy



19S ÖRÖKIMÁDÁS. 12. szám.

engesztelő imáját. Most azután, akik 
akartak, hazamentek. . Körülbelül 
300-an voltak, akik reggelig kitar
tottak. A szentmise után dr. Mátrai 
újra a szószékre ment és onnét ve- 
zette — minden új mozzanatot egy 
pár lélekhez szóló szóval bekonfc- 
rálva — tovább a szentségimádást. 
Hálaadással kezdtük, engesztelő 
szentmisével folytattuk és a szent
mise után főleg könyörgések voltak. 
Az örvendetes szentolvasó — ke
resztét, fájdalmas és dicsőséges szent
olvasó, mind más és más szándékra 
felajánlva ; minden tized előtt meg
felelő énekkel ; a hívők kórusra 
osztva mondták az imákat. Csak a 
fájdalmas szcntolvasót mondotta 
mindenki csendben, az Oltárcgyesii- 
let elhunyt tagjaiért. Reggel 5 óra
kor dr. Mátrai megköszönte a részt
vevők kitartását, buzgóságát és azt 
az engesztelési, melyet e2 éjjel aján
lottak föl a szentségi jézusnak. 
A pápai himnusszal az éjjeli szentség- 
imádás véget ért. De csak hivatalo
san, mert a valóságban sokan egész 
reggeli 6 órai szentmiséig maradtak 
és csak azután hagyták el a templo
mot. Igazán lélekemelő volt. Hála 
legyen érette a jóságos Istennek!

Triduumunk első napján dr. Ha- 
nauer A. István váci püspök pon- 
tifikálta a szentmisét és Zadravecz 
István püspök mondotta «Az elrejtett 
Istenről® a szentbeszédet. Nov. 5-én 
Székely Gyula szatmári apostoli ad
minisztrátor celebrált, a szentbeszé
det pedig gróf Mikes János szombat- 
helyi püspök mondotta «az Oltár- 
egyesület elődeiről®. Nov. 6-án volt 
a jubileum tulajdonképpeni napja. 
A szentmisét dr. Breyer István győri 
püspök pontifikálta, hálát adva az 
Oltáregycstilet eddigi eredményeiért, 
inig magáról a jubileumról dr. móri 
Glattfehler Gyula csanádi püspök 
mondott fényes retorikájú szent- 
jeszédet. Ő énekelte a szentséges

áldásnál a Te Demnot, melyet lelke
sen énekelt az egész templom. Nov. 
7-én dr. Húsz István tábori püspök úr 
volt szíves konszekrálni a kiállított 
47 drb kelyliet.

A kiállítást. országos igazgatónk 
kívánságára két nappal tovább 
nyitva hagytuk, hogy a Icányncvelö- 
intézetek növendékei is megtekint
hessék. Voltak is sokan és mind lelki 
épüléssel távoztak onnan.

*
Jelvényünk hódít. Olyan nagy 

sikert aratott az oltárcgylcti kedves 
fchcrcniniíos, Krisztus-monogram- 
mos, «Mindent Érted, Jézusom» fel
iratos jelvény, hogy csak a kiállítás 
alatt kettőezer darab fogyott el 
belőle s egy darabig nem is tudtunk 
adni. Most újra kapható a Köz
pontban.

Pápán nov. 20-án a szentség- 
imádást befejező szentórán prédikált 
a Központ kiküldötte, a 'Mindent 
Érted, Jézusoméról. Nagyon épült a 
pápaiak buzgóságán, akik (kb. 
3500 hivő) egészen megtöltötték a 
város gyönyörű templomát és egész 
napon át tömegesen mutatták be 
hódolatukat a szentségi Úrjézsunak.

+
A Budapest—belvárosi Oltáregye- 

sületröl. 1934 okt. 25-én tartotta a 
Belvárosi Fiókoltáregyesület ezévi 
közgyűlését és ezzel kapcsolatosan 
kiállítását. Ezen mutatták be a Fö- 
plébániatemplom részére három év 
óta készített egyházi ruhákat és ezen
kívül azokat az ajándékokat, melye
ket tagjai, mint önkénytes adományt 
ajánlottak fel a Központ 75 éves 
jubiláris kiállítására.

A közgyűlést, melyet ft. dr. Mészá
ros János érseki helynök Öméltósága 
magas jelenlétével tisztelt meg, 
iMgr. Bednárz Róbert praelatus-
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plébános nyitotta meg, örömmel 
állapítva meg, hogy a tagok szor
galmas és áldozatos munkájukba 
beleviszik az Eucharisztia buzgó 
imádását, ami őket az itt bemutatott 
gyönyörű teljesítményre képesiti. 
Végül arra buzdította az Oltáregylet 
tagjait, hogy igyekezzenek a kerület 
katolikus hölgyeit az Oltáregyesü
letnek meghódítani, hogy általuk a 
katolikus világnézet uralma elterjed
jen a közélet minden terén, amint 
ezt az Actio Catholica kívánja.

Az oltáregyesülcti tagoknak ez az 
apostolkodó munkája'legyen évekre 
szóló programmjuk.

Ezután ft. Ferenczy Géza h. igaz
gató tartotta meg az egyesület mű
ködését ismertetőbeszédét, kiemelve, 
hogy az imádási órákon és hemuta
tott kézimunkákon kívül a Belvárosi 
Fiókegylet a krisztusi szeretet lénye
gében fogja fel hivatását, amikor 
áldozatos buzgalommal a templomi 
gyűjtés és az egyházközség által 
fenntartott népkonyha vezetését és 
fenntartását is vállalta.

Az ügyvezető elnök, özv. dr. 
Schlauch Gézáné, a belvárosi oltár
egyleti tagok lelkét betöltő áldozatos 
és buzgó szellemről számolt be. Az 
egyesületnek 185 tagja van, a heti 
kézimunkaórákon 25—30 lelkes tag 
vesz részt. Majdnem valamennyi tag 
havi áldozó, de van közöttük sok, 
aki mindennap magához veszi az 
Élet kenyerét, sőt éjtszakai imádási 
órát tartó tagok is vannak. Kilenc 
lelkes tag gondozza az oltárokat. 
Bayor Jánosné, ki a betlehemi jászol 
és a szentsír díszítése körül is szerez 
nagy érdemeket, Otemyainszky Ala- 
dárné, Gessler Józsefné, Kronberg 
Józsefné, Las-Torres Maria, Lucay 
Mária, Preisach Jakabné, Vitái Ist
vánná. A főoltárt a cukorutcai elemi 
iskola Szív-gárdája látja el, János- 
házi Mária hitoktatónő vezetésével 
és a praelatus úr, Kábái Ilonka és

Debertoling Ferencné áldozatos 
hozzájárulásával.

A kézimunkaórákat a mindenkori 
kincstárnoknő, Gessler Józsefné, 
Gosztonyi Ilona és jelenleg Las- 
Torres Gyuláné vezették. Az ő hang
talan, de fárasztó munkájuk ered
ménye a mai kiállítás.

A legművészibb kézimunkák Du- 
lácska Geyzáné ügyes és fürge ujjai 
közül kerülnek ki, kinek szorgalma 
és áldozatkészsége határt nem ismer. 
Schuster Ilonával közösen hímezték 
az idei kiállítás legszebb darabját, a 
palástot.

Rajtuk kívül Dooncs Jánosné, 
Gosztonyi Ilona, Gessler Józsefné, 
Hajdú Józsefné, Preisach Jakabné, 
Riclnovics Ferencné, Iván Andorné, 
Érchegyi Istvánné Végh Mihályné, 
Bozor Jánosné és Stettner Emmyke 
készítettek önállóan nagyobb mun
kákat. Fiókegyesületünk örömmel 
csatlakozott idén a Központ 75 éves 
jubileumának megünnepléséhez.

Szénássy Gyuláné elnüknőnk ál
dozatkészségét dicséri egy szép 
misekehely és egy fehér misemondb 
ruha anyaga ; özv. Kárpáthy Fe
rencné testvérünk áldozatos bőkezű
ségének elismeréséhez nem is talá
lunk méltó szavakat. Ő egy gyönyörű 
zöld brocat misemondó ruhát és egy 
szép misekelyhet ajándékozott a 
Központnak, a drága Ür Jézus biz
tosan bő kegyelmekkel fogja öt ezért 
megáldani.

Kronberg Józsefné nagylelkűsé
gét dicséri egy igazi, finom selyem
ből készült pluviele. A tagok közös 
adománya volt egy szépmonstrancia. 
Ebben a gyűjtésben a következők 
vettek részt: gr. Bethlen Martha, 
dr. Csernyánszky Aladárné, Duro- 
nelly Józsefné, Debertolisz Ferencné, 
Érchegyi Istvánné, Gessler Józsefné, 
Gosztonyi Ilona, Dimsitsné, Hajdú 
Józsefné, Haller Lászlóné, Jánosház! 
Mária, ft. Ferenczy Géza káplán úr,
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Kronberg Józscfné, Kissbáari-család. 
Loty Radóué, Muzslay Istvánné, 
Dr Péteri Ferencné, Richweiss Fe- 
rencné. Töry Emilné, dr. Schlanck 
Gézáné, Várady Jrtzsefné, Weliner 
Istvánné.

Szénásy Gyuláné elnöknö a két 
műsoros estély anyagi és erkölcsi 
sikeréről számolt be. A tiszta haszon
bél 100 személyre csészéket, pohara
kat, kanalakat és abroszokat sze
reztünk be.

A legnagyobb örömet dr. Cser- 
nyánszky Mária ifjúsági elnök be
jelentése okozta, ki közlilriil adta, 
hogy január havában alakult meg 
ez a legnagyobb reményekre Fel
jogosító csoport, mely júniusban 
tette meg ünnepélyes felajánlását és 
mely 20 tagot számlál.

Egyesületünk eme kedves virága 
segítségére volt a régi tagoknak a 
műsoros délutánok rendezésében, 
jegyek eladásával, szereplők fel: 
kérésével és az uzsonna felszolgálá
sával.

ő k  havonta kétszer, egész külön 
jönnek össze. Ft. Ferenczy Géza h. 
igazgató és fiatal elnökmijük veze
tése inellett imádsággal, kézimunká
val, aktuális kérdések megbeszélésé
vel és olvasással töltve el az időt.

Az imádási órát közösen tartják a 
régi tagokkal, havonta fejenként 
30 fillér alamizsnái adnak az egyesü
letnek.

A közgyűlés végén fi. dr. Mészáros 
János érseki helynök úr Öméltósága 
volt oly kegyes a látottak és liallut- 
tak felelt elismerését kifejezni. Külö
nösen nagy öröme télleli az ifjúsági 
csoport megalakulásában, melyben a 
jövő biztosítását látja, mely gondo
latot — mint ntnndá — terjeszteni 
kell. Szerinte az az Oltárcgylet, 
mely az ifjúságot dolgozó és imád
kozó munkába állítja, legszebben 
fogja fel feladatát.

Külön kis kiállításunk anyagát 
képezte lf»5 drb egyházi fehérnemű, 
2 ntiseruha, I nagy vccsernyepalást,. 
I vcluin, 2 stóla, J bursa, I kis hús
véti zsászló, I prágaiJézuska-köntös 
és köppeny és egy gyönyörű hímzett 
tüll tabernákulumfüggüny.

Jánosliázi Mária péuztárosnő arról 
számol be, hogy

1931- ben ......  437.79 P-t.
1932- ben ......  286.40 «
1933- b a n ...... 219.44 «

szolgáltatott he egyesületünk a Köz
pontba, az 1934. év még nincs le
zárva.
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Az öriikimüdás előfizetési di/át leszállítottuk a P 50-ről 3 i'-re. Azt hisszük ugyanis, 

hagy így nemcsak a mostani előfizetőinkéi torijuk meg, hanem új előfizetőket is tudunk 
szerezni, különösen, lui régi olvasóink ebben támogatnak, és hogyne támogatnának/ Ha 
eucharisztikus lelkületűk van, azt is szívből óhajtják, hagy az eucharisztikus lelki élet. a szent
ségi Jézus országa gyarapodjék. Amikor a család regentr Másáról van szó, nem szabad ki
hagyni a tegfo Masabbat, nem lehet nélkülözni a kegyelem forrását, az t'ucharlutidl.

Hogy az OUáregyesilletekhen minél többen olvashassak az •Oröklmddást-l. ajánljuk, 
hogy a mostani szűkös viszonyok közüli olymódon lélessék ez lehetővé, hogy akik rnagule 
nem tudnddk előfizetni, llzen-tizen egy csoportot alkotnak .5 akkor évente 30 fittért fizetnek 
csak. A füzetet a csoportvezető vagv — ez a leghelyesebb — az Oltáregykl elmére rendelik 
is minden hónapban más kapja a csoportos előfizetők közül először.

Minden OllártgyesiUet az igazgatója szdmdra külön példányt rendeljen. Ennyi fltytl- 
niet csak megérdemel iClürtk uz igazgató, aki papi kötelességén felül törődik lelki ügyeinkkel.

Felelés szerkeszti: dr. Hátrál Gyula. — Felelés kiadó: dr. Mészáros János.

Stephaneum nyomda r. t. Budapest. —  A nyomdáért felelős: ifj. Kohl Ferenc.


