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

Jelen szám 20 fillér. Előfizetési ára egy évre 2 pengő. Megjelenik minden hő elején.

T A R T A L O M  : M átrai Gyula d r . : Üj szív —  szavak és tettek. — Brenner T ivadar t 
Jézus szent nevében. — Eőri János : Üdvözlet Jézuskának. Pastoraie.—  Juhász Béla r 
Az átiényegülés csodája. — Farkas Sándor : A szivek patikája. — Központi : Ima- 
szándékunk. — Római zarándokunk feljegyzések —  O ltáregyleti élet.

D r. P. Takács Ince O. F. M.: 
Szeráfi tüzek. “Szent Antal" hitbuz- 
galmi lap kiadása Pápa.

Értékes szép kötettel lepte meg a 
karácsonyi könyvpiacot P . Takács, a 
ferencesek szombathelyi hittudományi 
főiskolájának nagy nevű tanára. Szerző 
már közismert tartalmas műveiről. Mi 
sem mutatja jobban tolla elismerését, 
mint az, hogy ez év folyamán a Páz
mány Egyetem bekebelezett doktora 
lett.

A most sajtó alól kikerült művében a 
szerző apró, sok színben játszó mozai
kokból rakja össze gyönyörködtető 
egésszé avatott tollának legfrissebb ter
mékét. Az egyes részekben sajátos meg
világításban a történelem tudós szemé
vel figyelve értékes karcolatokat fest 
Umbria dalnokáról, Assisi Szent Fe
rencről, majd a ferences égbolt világító 
üstököseiről, végül a ferences harma

dik rend társadalmi áldásairól ír. be
mutatva egy-két nagy képviselőjét is.

Emeli a könyv szépségét a megnyerő 
szép kiállítás, melyet hangulatossá tesz 
Z ávory  iparművész találó rajzával díszí
tett fedőlapja. A könyv bolti ára : 2.60 
P -f- 20 fillér portó.

Megrendelhető a "Szent Antal" ki- 
adóhivatalában (Pápa. Ferencesek).

Az Örökimádás új Szent Antal- 
szobrára adakoztak: Dr. R eich  Jánosné 
5 P, S ándorn c 2 P, Irm a  I P, T ancsicsn c 
I P, S ch n itz ler  Sándor pleb. Szent- 
mihályfa 3 P, Isten fizesse meg!

A Budapest Belvárosi O ltár
egyesület — mint mindenben — úgy 
abban is előljárt. hogy elsőnek ren
dezte meg a “felvidéki teát" és ered
ményül 90 P-t küldött a központba a fe’- 
vidéki Oltáregyesületi célokra. Isten 
fizesse meg.

A legnagyobb földi boldogság a tiszta lélek nyugalma.
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Az egyik gyönyörű eucharisztikus himnuszban szerepelnek e 
szavak: vonuljon vissza minden régi, legyen új szív — szó és cselekedet. 
Az újcv spontán ránkhatása is ezt követeli. A  léginéltóságosabb Oltán- 
szentség előtt legyen új minden az életünkben, kezdve a szíven, foly
tatva a szavakon és befejezve a megújulást a tettekben.

1. A  szív !  hogyan legyen új ? Hiszen ugyanaz az egy szív dol
gozik bennünk egész életünkben! Dehogy! Ez a szív az orvostudomány 
megállapításai szerint körülbelül hétévenkint egészen megújul. Üj 
szövetanyagot kap, kifelé láthatatlanul belső átváltozáson megy át. 
Ügy hogy a 70 éves szívünk bizony nem a 20 éves többé. A  szívünk, 
melynek megújulását óhajtjuk, az Ür előtt nem ez a testi szív, hanem 
minden amit szimbolizál: A lelkünk, az érzelemvilágunk. Ennek a meg
újulása lehetséges. Sőt! A  lélek csak akkor él, ha folyton újul, folyton 
tökéletesedési változások folyamata megy benne végbe. Érzelem- 
világunk pedig nemesedik, napról napra magasabbra hág, ha a lélek
ben igazi életfunkciók vannak. Az apostol is ír a régi kovásztól való 
megtisztításról, hogy új, finomabb, tisztább, tökéletesebb lelkivilág 
kialakítására legyünk képesek. A szív az emberi érzelemvilág zavarosá
ban hányódik sokszor, szabadítsuk meg ebből a méltatlan helyzetből 
azzal, hogy új szférába emeljük: egészen az eucharisztikus Jézus közelébe 
állítjuk i mintha örökmécsese volna, hisz valóságosan is erre a hivatásra 
kötelezkedett el, amikor a szentségi Ür Jézus örök imádását szolgáló 
Oltáregyesületbe lépett.

2. A szavak! Oly ügyesek az emberek a jelszavak kitalálásában! 
Sokszor egy-egy sikerült jelszó tömegeket fanatizál. Szép az Oltár
egyesület hivatását kifejező: «Mindent Érted Jézusom /» Újítsuk ezt föl! 
Hiszen még nem járta át az egész Oltáregyesületet. Talán kis jelvé
nyünkön sem olvasta el még minden tag, aki már régen hordja a jel
vényt! Bármilyen szép, mégis üres, ha nem mondja a többi beszédünk 
is ugyanazt. Szavaink igazságot fejezzenek ki, szeretetet gyakoroljanak
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és kegyes érzelmekről tanúskodjanak. Szívünk kincstárának értékeit 
érzékeltessék: az Ür előtt imádságainkban és embertársaink előtt a 
velük való társadalmi érintkezésben.

3. A tettek! Bizony tennivaló van elég! A kongresszus lelki 
hatásainak megőrzése és kiterjesztése oltáregyesületi hivatás. Mennyi 
tett kell ehhez! Mennyit kell apostolkodnunk azért, hogy a kongresz- 
szusra kigyulladt lángok ne aludjanak el, hanem tovább lobogjanak a 
lelkekben! Sőt még sokszor csak most adódik alkalom arra, hogy a mi 
lelkünk lángjáról gyújtson világosságot egy-egy bátortalan, vagy még 
a kongresszus hatása alatt álló, de a tettek mezejéről még mindig 
hiányzó testvérünk. Az Egyház ellenségeinek pöffeszkedő nagyzolásá- 
val szemben, a közelmúltban már bebizonyosodott tehetetlenségük, 
most már a megfélemlítettek szemét is kinyithatja. Legyőzhetetlenek 
vagyunk mi Krisztus országában, ha mindnyájan a tettek emberei 
leszünk. Minden oltáregyesületi tagnak a saját hivatáskörében, egyéni 
képességeinek megfelelően kell tevékenykedni azért, hogy új és új 
emberek lépjenek akcióba az Eucharisztiáért; új és új tettek szülesse
nek a régi tagoktól a szentségi Ür Jézus ügyének szolgálatában. Milyen 
nagyszerű volt a kongresszus maga! De ez csak úgy volt elérhető, hogy 
az egész ország, sőt az egész világ képviselői is dolgoztak érte. Nagy
szerű eredmények sokaknak közreműködéséből születnek.

Minden oltáregyesületi tag tegye meg kötelességét, mindenki kér
dezze meg magától: mit tehetnék ez évben újat, szebbet, többet oltár
egyesületi hivatásomban. Es ne féljünk igent mondani az Ür kegyes 
felszólítására, szívesen vállalkozzunk arra a feladatra, amelyet ö  «ad 
fel” nekünk. Az Oltáregyesület új esztendejét a tagokban új szív, új 
szavak, új tettek felajánlása köszöntse! M átra i G yula dr.

JÉZUS SZENT NEVÉBEN...
Jézus szent nevében kezdj minden munkádhoz 
kora virradattó l, m íg a nap leáldoz; 
minden utad, terved a sikerhez vezet, 
ha segélyül hívod a legszentebb nevet.
Jézus szent nevében segíts a szegényen, 
segíts ez iszonyú ínséges időkben . .  . 
m ert az Ö nevében, ha nyujtsz alamizsnát, 
minden filléredned elnyered ju talm át.
Jézus szent nevében tűrj csapást, szenvedést,
meggyalázásokat, nyom ort és megvetést;
m indenért kárpótol, m indenért megfizet
egykor az Ü r Jézus, — az örök Szeretet. Btvm er Tivadar.
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Üdvözlet Jézuskának.
1. Köszöntünk, Kisded, tégedet,

A legszebb G yerm eket!
Szeress m inket — tiéd vagyunk, 
Kedves kis Jézusunk!
Szállásod m ily szegény s te is, 
Te jó, te gazdag Kisdedünk! 
Gazdagságodtól szép a menny, 
Szegény Jézuska, te !

2. M ily gyenge vagy e földön itt, 
Erős kis Jézusunk!
Karod hatalm a tartja  fönn 
Ó gyönge Kisded, azt;
S  egy rozzant jászol fekhelyed, 
Te bájos, kedves szent G yerek! 
Szeretsz minket — azért van ez, 
Kedves kis Jézusunk!

3. Szívem  tiéd s enyém legyen 
Az édes kis szíved!
Engedd: e két szív egy legyen, 
Ó szende kis G yerek !
Áldj meg nagyon, kis Jézusom  
S örökre hadd legyek ve led !
Te jó, te kedves kis Gyerek, 
Enyém vagy s én tied !

1. Álm odj, te Égnek gyermeke;
Aludj, édes G yerek !
Az angyalok ringatnak el 
Az ég szellőivel;
S m i pásztorok zengjünk neked 
Szívből fakadt hölcsődalunk: ^
Aludj, álm odj, te Égnek gyermeke . . .

2. Szent, szűz Anyád tekintete 
V irraszt álm od felett;
József nem m er lélekzeni,
Hogy föl ne ébresszen;
S  az istállónak barm ai 
Elcsendesültek rendre mind:
Aludj, álm odj, te Égnek gyermeke . . .

3. Ha nagy lész, ömlik véred m ajd  
Ott fönn a Golgotán;
Az emberdüh keresztre ver 
És sziklasír vá r rád . . .
Azért hát csukd le kis szemed:
Édes álom  kell még neked:
Aludj, álm odj, te Égnek gyerm eke . .  .

Németből fordította : Eöri János.

5

Németből fordította : Eöri Júnvs.

Pastorale.



AZ ÁTLÉNYEGÜLÉS CSODÁJA.
•Orökimádás1 közlönyünk műveit Olvasóit bizonyára érdekli, hogyan 

magyarázzák katolikus hitbölcselőink a nagy csodát, miszerint a misézőpap 
szavaira: “Ez az én testem . . .  ez az én vérem . . . "  a kenyér és a bor állagai átvál
toznak az Űr Jézus szent testének és vérének állagaivá és ezen állagaival együtt 
ugyanakkor kísérőieg (per concomitantiam) az Űr Jézus is megjelenik egészen és 
élve a megszentelt színek alatt, mint Isten és ember, lát és hall minket, meg szeret 
is Oltáriszentség-nyujtotta házából: Betleheméből, amely szó magyarul annyit 
jelent, mint Kenyérháza.

A természettan nagy tétele az energia megmaradásának elve. miszerint az 
egymássá átalakítható energiafajták mennyisége sohasem változik, csak működési 
alakjaikat változtatják, de az anyagi világ crőmennyisége nem csökken, nem 
fogyatkozik meg. anyagmennyisége is állandó, csak alakulataiban (figura) változé
kony, tehát — teszi hozza a hitetlen —- teremtő Istenre nincsen szükség, a világ 
örök, önmagától is tud létezni . . .

A hitetlen nem tesz különbséget az erő állaga és három részleges működési 
alakja között, pedig ezek egymástól is és az erő állagától is tárgyilag realiter külön
böznek, mert állaguk független járulékai, accidens absolutlimai. Kül ső hatásra az 
erő állagából váltódnak ki idősgymisutánban a háromféle részleges működési 
alakok, az első megszűnése után a második, ennek megszűnése után a harmadik, 
utána az első s így tovább. Nem az energia alakul át, de a fizikai erő állaga válta
kozik háromféle részleges működési alakjában és az ezekben megnyilvánuló 
energiamennyiség mindig  egyenlő, állandó: ez az energia megmaradása elvének 
katolikus megfogalmazása. De szóljunk világosabban.

Az anyag részekből áll, oszthatóságának legalsó határa ismeretlen, hiszen 
már az atomot is felbontják részeire. Nevezzük el a már igazán oszthatatlan anyagi 
részecskéket dinamidoknak, melyek milliárdjainak különféle összetételei képezik 
az érzékelhető lények megszámlálhatatlan sokaságát. Talán hét törzsalakzatuk van 
hasonlóan a hét zenei törzshanghoz, amelyek mégis a zene mily változatos, 
gazdag világát teszik lehetővé. A dinamid két egymástól lényegesen különböző 
alkotórészből á l l : a háromféle részleges működési alakban tevékeny erő állagából, 
amelyből kiváltódó kétféle főenergiafajta hozza őket működésbe, valamint a 
hozzájuk alkalmazkodni képes anyagi részből, melynek szintén nem az állaga 
terjed ki a térben úgy, hogy rész részen kívül legyen (áthatlanság), hanem állagá
nak független járuléka, melynek a katolikus bölcselet szerint kiterjeszthető mennyi
ség, quanlilas aplitudinalis a neve. Ebből származik, mint anyagiakból, a tényleg 
kiterjedt dinamid, a kiterjesztett mennyiség, a quantitas actualis. (A legkisebb 
kiterjeszthető mennyiségnek is már természeténél fogva részekből összetett lény
nek kell lennie, mert csak így terjedhet ki a térben úgy, hogy rész részen kívül 
legyen, mindegyik más rá más helyen, mert két tényleg kiterjedt testecske sem 
lehet ugyanazon egy helyen: a kiterjedt testeknek ezt a tulajdonságát áthatlan- 
ságnak nevezzük.)

Eszerint a dinamid négyféle állapotban fordulhat elő: I. az állagi mennyiség 
állapotában, amikor erőállagából még nem váltódott ki a kiterjesztő erő (expansio) 
sem, az első részleges működési alakja az erőnek s anyagi részéből sem váltó dott 
ki a kiterjeszthető mennyiség. Olyan, mintha mozdulni sem tudna, tehetetlennek 
látszik. A működésbe még át nem ment energiák állagán belül való tökéletességei a 
dinamidnak: azért hívják ez állapotban lényegi, vagy állagi mennyiségnek, mely

I ÖRÖKlM ÁDAs'^?|j^  ■■{

6



nem érzékelhető, fizikailag nem mérhető; 2. az első részleges működési alak 
állapota, amelyben független járulékképpen kiváltódott már az erő állagából a 
kiterjesztő erő és az anyagi rész állagából is ki váltódott már a kiterjeszthető mennyi
ség. A dinamid most még nem érzékelhető, nem mérhető, mert nincs még tény
leges kiterjedése. Áthatolhat a kiterjedt anyagon, belehatolhat, mert az reá nézve 
még nem áthatlan. Ha egy egész élő eleven emberi testet gondolunk ilyen álla
potba, amelybe jutása csak csoda útján lehetséges, figura organikának nevezik a 
hittudósok, mely át tud hatolni zárt ajtókon, falakon keresztül, például így történt 
az Ur Jézus feltámadása után távozása a minden oldalon zárt sírból, megjelenése 
tanítványai között a zárt ajtók, falak ellenére, távozása az anyai méhből születése
kor s így születésével sem sértette meg Szűzanyja szűzi érintetlenségét; 3. a máso
dik részleges működési alak állapota, amelyben az előzőnek származékaképpen a

'  Ö R Ö K IM Á D Á S ^ ^ ^ ^ -  = §»

Nemcsak a kicsinyekhez jött a Jézuska . . .

dinamid már tényleg kiterjedt, helyet foglal cl a térben, áthatlan, érzékelhető, 
mérhető, súlya van. Ehhez az állapothoz tartozik az összetartó erő (cohaesio) 
kiváltódása, amely képes a dinamidokat atomokká, molekulákká s különféle tes
tekké tömöríteni: egymás mellé rendeltségi alaki egység lesz ez, a dinamidoknak 
befelé irányuló hatásbeli egyesülése contiguum dynamicummá ad intra; 4. a har
madik részleges működési alak állapota, amelyben az összetartó erő összetartja a 
dinamidokat. mint a különböző testek alkotó részeit. Ne felejtsük, hogy még az 
anyagi állag is maga egészében van jelen a kiterjedt test minden egyes részében, 
például a kenyérmorzsában is úgy. mint az egész kenyérben, széttörés előtt 
képess égi lég, széttörés után pedig tényleg, tehát lélek módjára hatja át az egész 
testet. Az elmondottak után most már az imádandó Oltáriszcntség titka érdekel 
minket.

Az Oltánszentscg áldozatának, a konszekrációnak, az átváltoztatásnak célja 
az Ur Jézus kereszthalálát a lehető legélénkebben jelképezni, melyet minden 
szentmise helyett újra meg újra szívesen megismételne, megújítana értünk
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Üdvözítőnk, ha a mennyei Atya máskép nem akarta volna, mint tavalyi számaink
ban leírtam. Az Oltáriszentség Isten leölt Bárányának eleven jelképe. Ezen célnak 
legmegfelelőbb az Ür Jézus szent teste és vére állagi mennyisége állapotában, 
amikor az energiák még nem mentek át a tényleges működés állapotába, olyan 
tehetetlennek látszik, mintha élettelen volna. A megszentelő, azaz átváltoztató 
szavak erejével eszközölt állagi jelenléte az Ür szent testének és vérének a meg
szentelt kenyér és bor érzékelhető színei alatt eszerint Isten leölt Bárányát jel
képezi. kinek a vérontás folytán szent teste elkülönült szent vérétől, hogy a kenyér 
színe alatt ételünk és a bor színe alatt italunk legyen. Ezért állagul át minden 
szentmisében a kenyér Krisztus Urunk szent testévé, a bor pedig szent várévá. 
A megszentelés szavaira a kenyér állaga megszűnik létezni s helyébe lép az U r 
szent testének állaga. Hogy a kenyér visszamaradt érzékelhető színével egyesüljön 
contiguum dynamicummá ad intra s alkossa a kenyérszínű Oltáriszentséget, nem 
mint anyagi oka a kenyérszínnek, a megszűnt előbbi állag ezen független járuléká
nak, hanem mint eszközi létesítő ok, causa efficiens, mely közvetítője az Istentől 
eredő, a kenyérszínt fenntartó erőnek. Hasonlóan a bor állagának megszűnése 
után a szent vér állaga egyesül a bor visszamaradt érzékelhető színével a borszínű 
Oltáriszentségben. Az Oltáriszentség valóban az Ur szent testévé és vérévé át- 
állagult kenyér és bor, melyek színei Betlehemképpen nemcsak az Ur állagilag 
megjelenített szent testének és vérének nyújtanak lakást, de magának az Ur 
Jézusnak is, aki mint Isten és ember egészen és élve rejti el magát szóbanforgó 
állagaival együtt a megszentelt színek alatt, de persze nem a megszentelő szavak 
erejénél fogva, amelyek csak a szóbanforgó állagváltozásokat eszközük, hanem 
kísérőleg (per eoncomitántiam: az együvétart ozás elvénél fogva). M it jelent a 
trienti szent zsinat ezen tanítása?

A kiérdemelt mennyei dicsőségében élő Isten-ember részei többé már szét 
nem választhatók ténylegesen, szent teste és vére állagilag sem. egész élő emberi 
testének a figura organikája sem, a teste és lelke sem, a második isteni személyben 
egy Krisztussá egyesült isteni és emberi természete sem. 1  ehát az Ur szent testé
nek a megszentelő szavak ereje által eszközölt állagi megjelenítése az ostya színe 
alatt kísérőleg (per concomitantiam) a kenyér színe alá költözteti az élő Isten
embert eleven egész testének a figura organikájával, emberi leikével és istenségé
vel együtt. Nincs itt élő emberi testének tényleges térbeli kiterjedése, kiterjesztett 
mennyisége, hanem csak figura organikája: azért nincs felnőtt földi embert 
befogadni képes nagy helyre szüksége. Szent testének a szavak ereje által eszközölt 
állagi jelenléte a kenyér színe alá, szentvérének a szavak ereje által eszközölt áltagi 
jelenléte pedig a bor színe alá költözteti az élő Isten-embert is. aki ilykép mind a 
két szín alatt külön-külön egészen és élve van jelen, azok minden egyes részecs
kéjében, széttörés vagy szétöntés előtt képességileg, azután pedig tényleg. Enné! 
élénkebben, elevenebben a tényleges vérontásos megváltói keresztbalált, vágj' 
Istennek vérontással megölt Bárányát jelképezni azért nem lehet, mert az Atya
isten örök akarata a világ üdvözlésére- csak egyszeri vérontásos keresztáldozatot 
kívánt és annak a szentmisékben való vérontás nélküli lelk i megújítását akarja csak 
a megdicsőült Isten-embertől számtalanszor megismételhető tökéletes áldozat 
gyanánt elfogadni.

A szentmise az Ür Jézusnak lelkileg hozott keresztáldozata, hasonlóan 
Ábrahámhoz, aki lelkileg feláldozta Izsákot. «Mert az engedelmesség kedvesebb 
Isten előtt, mint a vérontásos áldozatok sokasága”, azért a szentmise oly kedves 
Isten előtt, mint a keresztáldozat, oly hatalmas érdemszerző ereje van a szentmise
áldozatnak, mint az Gr kereszthalálának, melynek érdemeit úgy alkalmazza reánk
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a szentmisékben, mintha mindenkiért külön-külön halna meg a kereszten. És az 
angyali kenyér . . .  és a szüzeket nevelő bor! . . . Mennyire ki nem használt kin
csünk vagy. ó. eucharisztikus Megváltónk!

*  *  *

Az elmondottak alapján még csak azt szabadjon kiemelnem, hogy az anyagi 
világ a társulásra hivatott önálló természetű dinamidokból alakult állagilag sokkal 
önállóbb lények sokasága, hogysem a világ eggyéösszeképzelt erő s anyagmennyi
sége független járulékszerű kibontakozásainak lehetne őket okosan képzelni. 
Az anyagi világ továbbá oly lényekből áll, melyek fizikai erőkkel felruházott 
elemei, mondjuk, dinamidjai az állandó kölcsönös egymásrahatás miatt folytonos 
mozgásban vannak. Amint a dinamidok léteznek, mindjárt létezésük kezdetekor 
kell egymást erőik által mozgatniok s különféle lényekké, ideiglenes lényekké 
tömörülniök, kell — mondom — szükségszerűleg, természetüknél fogva mindjárt 
létezésük kezdetekor az állandó kölcsönös egymásrahatás folytán. Minthogy a 
mozgás szükségszerű következménye a dinamidok létezésének, világos, hogy az 
időegymásutánban történő véges mozgások kezdete egyszersmind kezdete a 
dinamidok létezésének is, amely dinamidok erőállagból és anyagi állagból össze
tett lények és ezen állagaikból kibontakozó véges energiájú részleges működési 
alakjaikban kell az ideiglenes lények sokaságát létesítemök és léteztetniök. Nem
csak az időegymásutánban történő véges mozgásoknak van kezdete tehát, hanem 
kezdete van a létezésük kezdetekor mindjárt mozogni kénytelen dinamidok léte
zésének is. “Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földel . . . »  A jelen és a mull 
érett gondolkodású bölcselőinek többségi véleménye szerint a véges mozgások 
időtartamainak naponta növekedő összege tényleges végtelen, infinitum in actu, 
vagyis örökkévaló nem lehet, A véges világ nem bír a szükséges kellékekkel ahhoz, 
hogy önmagának önléteztető elve lehessen. Egyedül Isten önmagától való végtele
nül tökéletes: magántényleges Lény, aki önzetlen szeretetből akarja értelmes 
viszontszeretetre képesített teremtményeit örök boldogságában részesíteni, aki 
teremtő oka mindeneknek.

A Szentlélek-Isten vezérlete mellett a teremtés végrehajtója utolsósorban a 
Fiú-Isten, aki érettünk emberré lett és a mi eucharisztikus Megváltónk.

"O, szép Jézus! ez újesztendőben légy híveidben.
Ó, M ária ! esedezzél értünk, édes Reményünk,
Hogy az újesztendőben minden ügyeinkben 
Lehessünk Jézus drága kedvében". Ámen.

Esztergom. Ju há sz  B éla .

GONDOLATOK.
A jó nevelőnek elsősorban önmagát kell tudnia nevelni.

* * *

Vannak, akik azért bíbelődnek íolyton a kicsinyességekkel, mert a nagyobb 
dolgokhoz nincsen érzékük.

A hazugság még a szólásszabadság hazájában is bűn.
B rerm er 7 ioa tlar.
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A S Z I V E K  P A T I K Á J A .
Egyik elöljárónk szokta mondani: «Ha most sokszor nehezükre is 

esik a vasfegyelem és elviselhetetlennek tűnik a gyakori silentium, 
higyjék el, nagyon visszakívánják még az intézet rendjét és az áldott 
csendet®. Lehetséges, gondoltuk, de a több szabadság utáni vágy 
akkoriban mégis jobban izgatott bennünket. Ma már teljesen igazat 
adok jó elöljárónknak. £s megértem azokat a kis tanítónőket is, akik 
vissza-vissza surrannak a régi intézetbe egy kis elbeszélgetésre, meg
nyugtató simogatásra a kedves máterekhez és sűrűn igénybe veszik a 
szivek patikáját.

Szívek patikája? Hát az meg micsoda? £n sem tudtam mindig. 
Most már tudom. Egyik nőnevelő intézetben (bizonyosan valamennyi
ben) van egy kis szoba, olyan kis fogadó féle, ahol a leánykák, kicsinyek 
és nagyok, beszélgetni szoktak egy-egy megértő máterrel, aki előtt fel
nyitják pihegő kis szívük rácsát, hogy a jóság, a megértő szeretet meg
nyugtathassa és kincsekkel töltse meg őket. Problémák vannak. A szívek 
sokszor nyugtalanok. Paciensek szép számmal akadnak. Bizony a 
szívek patikájában gyakran nagy a forgalom. Isten áldja meg a lelkek 
kedves, orvosságot mindig készen tartó patikusait. Csodálatos, az 
orvosság majdnem mindig használ. Nem egyszer volt alkalmam 
tapasztalni.

Dehát mindenki a zárdák, nevelőintézetek szív patikáját a dolog 
természete szerint nem veheti igénybe. A  szívek pedig sokszor sajog
nak. Kérdések izgatnak. A  lélek közérzete sokszor nem jó. Hideglelések 
kínoznak. L.ázak forrósítanak. Orvosságra van szükség. Patikába kell 
menni. Hol találunk? Nem kell sokat gondolkozni. A szívek patikáját 
nem kell messze keresni.

Hogy a patikát keresem, mintha egyszerre megtalálnám a felírást: 
“Szívek patikája®. Láthatatlan és mégis ragyogó betűkkel van kiírva 
kopott kis templomok és hatalmas dómok homlokzatán. Boldog lélek 
aki észreveszi ezt a felírást. Csak le kell nyomni a kilincset. Az örökké 
pislogó mécses jelzi, hogy a szívek igazi patikusa, az áldott Or, nemcsak 
hogy otthon van, hanem egyenesen várja a szegényke betegeket. M in
den nyomorúságra, minden betegségre van orvossága. Nem kell nehéz 
pénzeket fizetni érte. Nem kell aggódni, hogy olyan drága, hogy nem 
tudjuk megszerezni szegénységünk miatt. Egyszerűen kérni kell. 
Az isteni patikus az Írás lapjain biztat így: “Kérjetek és megadatik 
nektek®.

Jól esik ez a biztatás a szegény lelkeknek. Van orvosság. Meg
szerezhetem. Csak akarnom kell. Csak kérnem kell. Lüktető homloko-
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mát kezeimbe temetem és engedem, hogy a szívem panaszkodja el 
sok-sok baját.

Elmondom: Jó Uram! Látod, milyen nyomorult vagyok? Dider- 
gem, fázom. A másik percben pusztító forróság, kegyetlen láz emészt. 
A  világ, a gonosz, a könyv, a színház, az újság, a mozi, a pogány modern 
felfogás árasztja ezt a lelket orvul megejteni akaró malária-lázat, vesze
delmes bacillusait. Könyörgöm, jó Uram, egy kis lelki chininért. 
Ojtsd belém Uram és gyógyíts meg a szent tanítással, igazsággal : a 
tiszta szívűek látják meg az Istent. Az üdvösség áldott fáján lecsurgó, a 
szent kehelyben gyöngyöző megváltói véred gyűrje le bennem minden
kor a megromlott emberi természet lelket felőrlő bűnös lázait.

Máskor meg forrósul a fejem. Zúgnak az indulatok, elborít a 
kevélység, a gőg beteggé tevő hulláma. Gyógyszer kell. Az aspirm. 
pyramidon nern használhat. Uram, csak 1  e adhatsz biztos orvosságot. 
Ahogy végigsimogat szelíd tekinteted, ahogy csendes szavaidat hallom, 
ahogy megszégyenít alázatos szent viselkedésed, máris birtokában 
vagyok az orvosságnak és tudom a leckét: tanuljatok Tőlem, mert 
szelíd vagyok és alázatos szívű.

Máskor megint ez a rossz szívem nem hagy nyugton. Hideg, 
fagyos. Kihagy, Képtelen szeretni, tűrni, megbocsátani. Meg kell 
erősíteni a szívet. A  kánforos injekció nem maradhat cl. Csak a tabcr- 
nákulumra függesztem kérő tekintetem és átveszem a biztosan ható 
orvosságot: felragyog előttem az új parancsolat és tudom már, hogy 
akiben nincs szeretet, az nem méltó az Üdvözítőhöz. Maga mondta, 
arról ismerik fel tanítványait, hogyr szeretik egymást. Azt is tudom, 
hogy nemcsak szóval kell szeretni, hanem a jót cselekedni és mindig 
jóakaratú embernek lenni. Köszönöm, jó Uram, a drága orvosságot!

Az életutam göröngyös. Nehéz terepet kell bejárnom. Hamar el
fáradok. Mi lesz velem? Elérem-e a célt? Aztán annyi a bajom. Utamon 
mindig csak kereszt. Keserű gondolatok ernyesztenek. Kishitű vagyok. 
Kibuggyanik egy-egy könnycsepp. Nem bírok magammal. Megráz a 
görcsös zokogás. Felkiáltok: Nem bírom tovább! ja j, kell, kell orvos
ság! Es könnyes szemeimet láthatatlan jóságos kéz törli le. Ezt érzem, 
amikor a lélck-szívek patikájában a tabernákulum előtt imádkozom, 
könyörgöm. Hogy kisírtam magamat az Urnái, csodás erő áramlását 
érzem. Felállók. Ni, a lépésem mintha ruganyos volna. 0 ,  drága orvos
ság! Aki utánam akar jönni : vegye fel keresztjét mindennap és úgy 
kövessen engem.

így látom a szívek patikáját. Keresse fel minden testvérem! 
A gyógyulás nem marad el.

C Ö R Ö K IM Á D Á S ^ ^ I^fc - ■ {
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Az imádási óra.
Állandó oltáregyesületi hivatásunk: a szentségi Ür Jézu s imádása és engesz telési.
Az Oltáregyesület tagjai az év minden napján, só't minden órájában, az egész 

világon imádják és engesztelik az eucharisztikus Jézust. M inden egy es tag imaórája 
az egész  eg y e sü le té i  Egy tag imádási órájában mintha az egész egyesület ott volna. 
Akár a főváros valamelyik templomában, akár valamely szegény missziós templomban 
végez imádási órát az oltáregyesületi tag, akármilyen távol állanak is egymástól a tagok 
műveltségi, nemzetiségi szempontból, mindig az egész egyesületnek s így egymásnak 
is képviselői a szentségimádásban. Az újév küszöbén milyen nagyszerű élmény ez az 
elgondolás. £n ennek az évnek minden órájában olt leszek E lőtted , Uram , akár szem élyesen, 
akár o ltá regy leti k épviseletben!

De ugyanebből következik, hogy nagy hűségre vagyok kötelezve imádási órám  
megtartásában. Hiszen az egész világon élő összes oltáregyesületi tagokat képviselem, 
amikor imádási órát tartok. Bennem kell, hogy legyen az egész Oltáregyesület hite, 
szerctetc. az Eucharisztia iránt. Az imádásnak oly mélységes hódolata, az engesztelő 
szeretetnek oly mélységes odaadása legyen a szentségimádásunk, hogy imaóránk ilyen 
világviszonylatban is értékes, mondjuk így elégséges legyen. Ez az elégséges nem iskolai 
értelmű, hanem azt jelenti, hogy mindent megtettem, mindent odaadtam, ami csak 
tőlem tellett.

Ebben a nagyszerű beállításban kezdjük imaóráinkat! Mindig gondoljuk meg, 
hogy most az én gyarló személyemben az egész Oltáregyesület megy az Ur Jézus elé! 
Az én imaórám mindenkié! Az én cngesztclésem minden bűnért van. amit csak az 
Eucharisztia ellen az egész világon elkövetnek. De bátorság! Hisz akkor magamba 
foglalhatom az egész világon élő oltáregyesületi tagok hitét, szívemben ott csillogtatom 
az egész világ-oltárcgyesuletnek a szeretetét! Nemcsak azért vagyok fontos tényező, 
mert nagyrahivatott az imaórám, hanem azért is, mert a nagyrahivatottságom az egész 
Oitáregycsület támogatásában is részesül.

Az év elején keltsük fel a szándékot: Uram J éz u s !  M inden oltá regyesü leti tag 
imádási óráján ott akarok lenni, lélekben részt akarok venni, akarlak imádni, szeretve 
engesztelni! A magam imádási órájában az egész Oltáregyesület buzgóságát cs szeretetét 
Eléd akarom hozni! Ez a megsokszorozott imádás és engesztelés kimondhatatlanul 
szép! Olyan, mint a Földdel szemben kicsinynek látszó Napnak az egész földkerek
séget megvilágító sugárzása: bár látszólag kicsiny egyéni művelet, mégis sokkalta nagyobb 
a látszatnál: egy egyén az egész világ-oltáregyesületet viszi magával az Eucharisztia 
elé: egyetlen imaórának így az egész földkerekségen fénylő hatása van: bármit csinál 
az oltárcgyleti tag, abban a pillanatban ott fénylik fölötte az ő"része" az imádási órában, 
melyet .ki tudja, hol végez egy másik oltáregyesületi tag.

0  szeretet áldott "Köteléke1', szentségi Űr Jézus — forrassz eggyé bennünket 
az Oltáregycsületbcn öntudatosan is! Legyünk tudatában, hogy egyek vagyunk az 
egyesületben nemcsak tárgyilagosan, de tudatosan is. Ennek a valóságnak megfelelően 
öntudatosan cselekedve járjunk oltáregyesületi tisztünk és hivatásunkban.

♦ B Ö C 'S Ú K é f W
Január 1-én, 5-én, 6-án, az imádási óra napján, egy szabadon választott 

napon, ünnepélyes engesztelő kilencedünk alatt január 21—29-ig annak, aki leg
alább öt szentbeszéden résztvesz. A szentbeszédek ideje délután 5 óra 15 perc, helye 
az Orökimádás templom.

K ö z p o n t i .
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Római zarándokunk feljegyzései.
Róma! minden katolikus lélek vágya! Kipirult arcú utasok, boldo

gan mosolygó kíséró'k, szeretetteljes figyelmeztetések, megbízatások . . . 
Felhangzik a pápai cs magyar Himnusz, megérkezett Főpásztorunk 
főpapi kísérettel. Üdvözlés, beszállás a vonatba, zsebkendőlobogtatás 
és 18 óra 58 perckor kifutott zarándokvonatunk az állomásról. Imád
koztunk: Isten áldd, meg a magyart!

Hajnalban érkeztü nk az olasz határra: Uj gondolatok, új magyar 
fájdalom! Karszt, ahol annyi magyar szenvedett! Triesteben csak 
rövid időt töltöttünk, utaztunk tovább az Isonzó felé. Lassít a vonat, 
a hídra érve koszorú és csokrok hullanak a szomorú emlékű vízbe, 
Isten, áldd meg a magyart! Szem nem marad szárazon! Hosszú alagutak, 
kopár tájak, mintha őrizné, takarná Olaszország gyönyörűségeit minden 
oda vágyó embertől.

Este megérkeztünk Firenzébe, Elszállásoltak bennünket s miután 
még 8 óráig szabad idő volt, autót kérettünk s felmentünk a Karmelita 
zárdába, Szent Margit Terézia sírjához. Eszent 1816-banhalt megsbár 
1916-ban emelték ki a földből, teljesen ép ma is a teste. Firenze a világ 
egyik legszebb városa! Lépten-nyomon érzik a Mediciek nagy gazdag
sága és bőkezűsége. A  világhírű két képtár, Uffizi és Pitti, a Medici 
pápák temetkezési helye, a gyönyörű Dóm, mind külön-külön lelki él
mény! 24-én Assisi: Gyönyörű Szent Ferenc Porciunculájafölé épített 
Dóm, itt imádkoztunk hálátadva és könyörögtünk: Isten, áldd meg a 
magyar jövendőt! Megnéztük Szent Klára templomát, a szent épségben 
maradt testével. Szent Ferenc ruháját, miseruháját és papucsát, melyet 
Szent Klára varrt, a keresztet, mely előtt Szent Ferenc imádkozott s 
a kereszt szólt hozzá : "Ferenc fiam, építsd újra az én Egyházamat!»

24- én este értünk Rómába. Másnap megnéztük a Szent Callixtus 
katakombákat, Szent Cecilia gyönyörűséges márványszobrát, mely 
ott van elhelyezve, hol azelőtt a teste pihent, majd autókárokon elindul
tunk Róma nevezetességeinek megtekintésére. Láttuk többek között 
Szent Pál bazilikáját, melyhez fogható szépet szem ritkán lát. 24 már
ványoszlop osztja háromfelé a gyönyörűséges templomot, a pápák 
arcképei csupa mozaik berakással, a mennyezet a leggyönyörűbb képek
kel borítva. Milyen nagy az Egyház s milyen bőkezű! Aki ebben kétel
kedik, menjen el Rómába, vagy bármelyik olasz városba s meggyőződ
hetik arról, hogy a legművészibb, legnagyszerűbb alkotások az Egyház 
munkáját dicsérik!

25- én este izgatott arcú hírnökök jelennek meg: "Beteg a Szent
atya — mondják — imádkozzunk kis Szent Teréz segítségéért!»
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26-án reggel a Szent Péter bazilikában olyan szerencsés voltam, 
hogy Szent Péter sírjánál két szentmisét hallgathattam. E bazilikában van
X. Pius pápa sírja is, egész szeretetemmel átöleltem ezt a hófehér már
ványkoporsót s elmondtam neki, mit üzen a magyar ifjúság! Azután a 
Vatikán! Sok-sok lépcső! Öntudatlanul sodródom a tömeggel. Átszelle- 
mít az a gondolat. Krisztus helytartójának házában járok. Egy órakor 
kezdődött Pacelli bíboros úr díszdoktorrá avatása, beszédét Főpászto
runk magyarul tolmácsolta. Ekkor mutatták be a Szentatyának hozott 
ajándékokat, melyek már előre ki voltak állítva. A Központi Oltár
egyesület ajándékát méltóságos Elnöknőnk nyújtotta személyesen át. 
Az újságokban erről nem volt szó, de ez nem is bír jelentőséggel, 
miután az Ür Jézusnak minden bizonnyal kedvesebb, ha az ö  szol
gálatának élő társaság minden reklám nélkül, csendben, csak a szent 
cél érdekében munkálkodik. Pacelli bíboros úr beszéde után Főpászto
runk nyugalomra intett bennünket arra az esetre, ha esetleg nem lát
hatnánk a Szentatyát. Mindenki könnyezett, még Főpásztorunk is!

Másnap reggel kaptuk a boldogító hírt, fogad a Szentatya! Előbb 
azonban autókárokra ültünk, megnéztük a Lateráni bazilikát, szent 
lépcsőt, templomokat, majd a mamertini börtönt, hol Szent Péter be 
volt börtönözve. Később a Fórum Romanum, Fórum Mussolini és a 
Viktor Emmanuel király emlékművének megtekintése következett az 
Ismeretlen Katona sírjával. Mindezt, sajnos, zuhogó esőben.

A  Vatikánba érve egy gyönyörű, vörös brokáttal bevont, gobeli
nekkel teli terembe vezettek, hol izgatottan vártuk a Szentatya meg
érkezését. Azt hittük, hogy csak átviszik majd a termen, hogy láthas
suk, ámde mikor megérkezett a Szentatya, kiszállt karosszékéből és a 
trónszéken foglalt helyet. Majd beszélt a magyar zarándokokhoz, s 
azután az ő kedves Fiához, a mi szeretett Főpásztorunkhoz. Néma 
csend volt, mindenki térdre hullott s könnyezett a boldogságtól és a 
meghatottságtól e törékeny testben levő óriási akaraterő előtt.

28—29-én Nápoly, Pompei, Sorrento, csodálatos mélykék ég, 
melynél csak a tenger kékebb. Vezúv. Capri, narancserdők, karcsú 
pálmák, sudár cédrusok, csodálatos, virággal borított Álomország!

29 -én Pádua; az utolsó szentmise, közös szentáldozás gyönyörű 
lelki élmény volt, forró könyörgés szállt az ég felé : Isten, áldd meg a 
magyart! Szent Antal segitsd meg a magyar ifjakat!

30-án Velence, mely az őszies időben kiábrándító, a járdák nyirkosak, 
a lagúnák vize piszkosszürke, hiányzik a tenger ragyogó kéksége. A Szent 
Márk-tér millió haszonleső kis galambjával, melyek odaszállnak hol jó fa
latokat sejtenek, ha beszélni tudnának, biztosan lírát kémének. Gyönyörű 
volt a Dogé palota is, de végeredményben Velence csalódást jelentett.

------ Ö R Ű K I M Á D Á S ^ ^ ^ f c ----------- -  {
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1-én hazafelé ! Az első magyar állomáson mindenki kitörő öröm
mel köszönti az első magyar vasutast, csordultig tele van a szívünk és 
meghatottan imádkozunk: Isten, áldd meg a magyart!

I Ö R Ö K IM Á D Á S ^ Q ^ V - - -  ■ - j »

h á OLTÁREGYLETI ÉLET |  i
Az ajándékkazulánk ügyéhen, melyet a római zarándokok vittek el a 

Szentatyához, a következő levelet kaptuk:
A Madame la Prcsidcntc de l ’Association de l'Adoration

Perpétuelle Budapest.
Són Eminence le Cardinal Eugéne Pacelli, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté. 

me charge de remercier vivement les Membres du Centre de l ’Association de 
l'Adoration Perpétuelle et pour les églises pauvres de Budapest, pour le précieux 
et artistique cadeau d'une chasuble qu'Elles ont presentée au Trés Saint Pére á 
l ’occasion du dem ier pélerinage hongrois a Romé.

Le Trés Saint Pére avec ses sincércs remcrciemcnts envoie a tous les 
Membres de l ’Association Sa Bénédiction Apostcliquc.

Je saisi cette occasion pour présenter á Madame laPrésidenté l ’assurance 
de mon profond respect. A ngelo R ótta

Archevéque des Thibes. Nonce Apostolique.
Magyar fordításban a következő:
Az Oltáregyesület Méltóságos Elnökasszonyának! Budapest.
Pacelli Jenő bíboros Őeminenciája, a Szentatya államtitkárja megbízott, 

hogy nagyon köszönjem meg a budapesti Országos Központi Öltáregyesület 
tagjainak a drága és művészi kazulát, amelyet a Szentatyának a legutóbbi római 
magyar zarándoklat alkalmával felajánlottak.

A Szentatya legőszintébb köszönetével együtt apostoli áldását küldi az 
egyesület tagjainak.

Megragadom az alkalmat, hogy a magam mély tiszteletet is nyilvánítsam 
a méltóságos Elnöknőnek. R ótta A ngelo

thebai érsek.
Örömmel és hálával közöljük ezt a levelet, mert az újságok sehol sem tet

tek említést a kazilláról.
Engesztelő kilencedünkről annyit 

tudunk lapzártakor, hogy január 21-től 
29-éig lesz az idén az Örökimádás- 
templomban. A megnyitó ájtatosságra, 
január 21-én 9 órakor, R ótta  A ngelo  c. 
érsek, pápai nuncius urat, a befejező 
ájtatosságra, január 29-én d. u. 5 óra 
15 p., pedig dr. S er éd i Ju sz tin iún  bíbo
ros-hercegprímás urat kértük fel. A 
szónok: M iha lov ics Z sigm ond  tb. kano
nok, kormányfőtanácsos lesz, aki kon

gresszusi nagy munkája után ezen az 
egész ország nevében és az egész or
szágban elkövetett bűnökért nyújtandó 
engesztelésen beszélni a leghivatottabb. 
Engesztelő szentmise mindennap reg
gel 9 órakor, a szentbeszéd pedig dél
után 5 óra 15 perckor lesz. Az összes 
napokon a szentbeszéd után ünnepé
lyes áldás lesz, amelyet püspökök és 
más főpapok fognak adni az Örökimá- 
dás papjainak segédletével.
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O ltárkövet a Központ ingyen nem 
adhat, mert el kell vele számolnia az 
egyházi hatóságnak, mely az oltárkő 
árát 20 P | 4 P portó összegben szabta 
meg. 2667/1938. sz. a. rendelet.

Üj oltáregyesületek alakultak Sz i
geteken (Moson vm.), Gyöngyössoly- 
moson. Csongrádon a Ferenc-plébánián 
alakulóban.

Boldog G izella K ör megalakulá
sát jelentették Ajakról (Veszprém vm.).

K érdőíveket küldöttünk szét az 
egész országba, hogy az eucharisztikus 
világkongresszus után pontos képet 
kapjunk statisztikánkban az Oltár- 
egyesületekről.

A  Menekültek Nemzeti Könyörgő  
tem plom a O ltáregyesületének szép 
munkáját akarjuk illusztrálni jelentésük 
közlésével :

"'(Egyesületünk 1926-ban alakult és 
azóta sok szép eredm ényi mutathat fel 
a tagok buzgósága és áldozatkészsége 
révén.

Templomunkban évről évre em el
kedik a szentáldozások száma, a tiszta
ság, rend és az oltárok díszítése példát- 
adó, ami mind az Oltáregyesület tagjai
nak érdeme. Gyertyáról, virágokról, a 
templomi ruhák mosásáról és rendben- 
tartásáról szintén a tagok gondoskod
nak. Tekintve, hogy templomunk nem 
plébánia s a főváros semmivel sem járul 
hozzá a fenntartás költségeihez, e téren 
az O ltáregycsiilet tagjainak áldozat- 
készsége igen nagyjelentőségű.

Az Eucharisztikus Világkongresz- 
szus előkészítő munkájában és ünnep
ségein nagy buzgósággal vettek részt a 
tagok. Összegyűjtötték egy kongresz- 
szusi kehely költségét és azt templo
munknak ajándékozták. Egy fehér mise
ruhát is vásároltak a templom részére.

A Központtal iparkodtunk fenn
tartani az összeköttetést, a terjesztőnői

gyűléseken az elnöknő és a terjesztő- 
nők majdnem mindig megjelentek. Az 
Örökimádás-ra 10, az Imaszándék-ra 
50-en fizetnek elő.

Tagjaink száma 80. akik a kötelező 
imaóráikat a minden hónap IV. vasár
napján tartani szokott egész napi szent- 
ségimádáson beosztott rend szerint 
végzik. Este 6 órakor pedig közös ima
órát végzünk. M inden hónap III.  
péntekén konferenciát tartunk, am e
lyen egyesületi ügyeinket is megbeszél
jük. Minden kedden munkaórákat tar
tunk, amelyen a tagok egyházi ruhákat 
készítenek vagy javítanak és szegények 
részére ruhákat varrnak. Ezeket a 
munkadélutánokat özv. Voith Ottóné 
vezeti fáradhatatlan buzgósággal és 
nagy tudással.

Októberben jótékonycélú vásárt ren
deztünk, amelyen a tagok készítette 
kézimunkákat, gyermekjátékokat, hasz
nálati tárgyakat stb. árusítottunk ki s a 
befolyt összeget, kb. 250 P-t, szegény 
gyermekek karácsonyi felruházására 
fordítottuk.

Hogy egyesületünk ilyen szép ered
ményeket tud felmutatni, az a veze
tőknek. főleg özv. Rokay Imréné elnök- 
nőnek, M attay Imréné pénztárosnak és 
a terjesztőnők érdeme a Mindenható 
Isten kegyelmén kívül.

P é le r f i  J ó z s e f  R ez ső  
h,-iitazs;ató.

Az O rökim ádás tornyának res
taurálására öz v . S u lyok  G ézáné 10 P-t 
adományozott. Isten fizesse meg !

«Az o ltáregyesületi alam izsnák  
és adom ányok egészen beszoigál- 
tatandók az országos Központnak)), 
más célra semmiesetre sem fordítha
tók. K ivétel a külön más célra gyűjtött 
összeg felhasználása. (A jelentések során 
szükséges ezt itt újra hangsúlyoznunk!)

Felelős szerkesztő : Dr. MÁTRAI GYULA. —  Felelős kiadó : Dr. MÉSZÁROS JÁNOS.
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