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T A R T A L O M ; Az Örökimádás jelen száma: Beszámoló az Oltár egyesület 
1938. évi működéséről. M. t. előfizetőink nem fogják rossz néven venni, hogy esetleg 
olyant kapnak e számban, amit már láttak és olvastak, mert ez a beszámoló így dupla 
példányszámban jelenhet meg és elmegy Magyarország összes plébániáira s a m. t. elő- 
fizetó'inknek is átfogó képet nyújt arról a munkásságról, mely az Oltáregyesületben az 
elmúlt évben végbement. — Német István: Gyertyaszentelőre. — Mi újság ? — 
Központi: Imaszándékunk.

A Szent István-Társulat karácsonyi kiadványai közül kiemelkedik Schiitz  
Antal egyetemi tanárnak könyve: Euchariszlia. (Az Oltáriszentség, a hit és ész világá
nál). Nagyon vártuk ezt a könyvet! Monográfia az Eucharisztiáról régi vágyakozásunk 
volt. Ez a hittudomány irodalmában a legszebb magyar emléke az euch. világkon
gresszusnak. Schiitz a dogmatika ''Wagneréinek bizonyult e nagystílű munkájában: a 
tudós mélyre alapozott biztonsága és hittel átitatott lelkének intuíciós világa szólalnak 
meg grandiózus és lenyűgöző' harmóniában ezekben a fejtegetésekben. Müve teológiai 
aláépítése, megokolása és értelmezése azoknak a gondolatoknak és szempontoknak, 
melyeket a raffaeli Disputa a színek és vonalak varázsnyelvén zsong bele már századok 
óta annyi Róma-járónak leikébe®. Fejezetei: A dogma. Krisztus tanúsága. A krisztusi 
tanúság gyökere és ereje, Az ész tanúsága, Az Euchariszlia az egyház ölén. Szentmise, 
Oltáriszentség, Szentsógimádás tele vannak teológiával és praktikummal. .Az Oltár
egyesület minden csoportjának könyvtárában legyen meg Schiitz műve és  a Vezető olvassa 
e l mindenki elő tt J (Akadémikus műveltségű embereknek íródott elsó'sorban!) Szívből 
ajánljuk e munkát, mint az eucharisztikus lelkiélet elmélyítésének hatalmas eszközét. 
(Névnapi vagy más alkalmi ajándéknak ennél praktikusabbat nem adhatunk az oltár- 
egyesületek vezetőinek. Ez a könyv világít, erősít, inspirál és — bízva hisszük — sok 
édes gyümölcsöt fog termelni a lelkiélet terén.)

Kecskés Pál egyetemi tanár: A ^ereszteni/ Társadalomelmélet a lapelvei. «A ke
resztény lélek önmagára eszméléséből született® társadalmi rendszernek bölcseleti 
alapra helyezett foglalatja ez a könyv. Akvinói Szent Tamás elvei alapján rajzolja meg 
a társadalom képét. Az I. részben a társadalom létösszetevó'i, etikai alapjai, életfolyama: 
II. részben a társadalom fölépülése (család, település), népközösség.kapitalizmus, szo
cializmus,k őrünk állameszméi -• azEgyház — mind értékes és élvezetes értekezé
sek a mostani vajúdó világ embere számára. A hatalmas (391) lapos könyv kimagasló 
tanulmány.
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Beszámoló a Budapesti Országos Központi 
Oltáregyesület 1938. évi működéséről.

"Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecseng
jen s magasztalja az urat!*1 Igen! az oltár az elmúlt évben igen magasra em el
kedett s onnét a magasságos, de mégis közöttünk emelkedő trónról nézett le 
a többszázezres tömegre, sok millió nép képviseletében a magyar fővárosba 
sereglett Hívekre a szentségi színek fátyola alól a győzedelmes Krisztus király. 
Ő az elmúlt évben igazán győzött s most boldogítóan uralkodik, a szeretet köte
lékével összeforrasz
tott Híveinek szuve
rén irányítója lett.

A szentségi Ur 
Jézus országáért dol
gozó Oltáregyesület 
az elmúlt évben nagy 
örömmel látta. Hogy 
az e u c H a r i s 7. 11 k u s 
munka terén nincs 
egyedü l: mintha az 
egész ország oltár
egyesületté vált’volna 
a szentségi Ur Jézus 
kongresszusi diadalá
nak előkészítésében.
Az EucHarisztia napja 
igazán fölkelt a ma
gyar lelkiélet egén 
minden k a t o l i k u s  
számára. Kegyelem
sugárzását minden le
hetséges eszközzel 
iparkodtak az arra 
hivatottak a lclkek- 
Hez eljuttatni. Ennek 
a munkának jegyében 
állott az Oltáregye
sület élete is.

Az Oltáregye
sület tagjai minden 
p l é b á n i á n  buzgón 
k ö z r e mű k ö d t e k  a 
Krisztus eucharisz
tikus országának ter
jesztését célzó meg
mozdulásokban.

O rszágos K öz
pontunk esem ényei Az oltáregyesületi lelkűiét szimbóluma.
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közül az elmúlt évben is kimagaslik mindjárt az első hónapban megtartott 
ünnepélyes engesztelő novéna, melynek idejére a budapesti templomokban 
folyó eucharisztikus triduumok is szüneteltek és novénánk volt a hivatalos 
eucharisztikus ájtatosság.

Engesztelő novénánk az elmúlt évben mélységesen bensőséges és ragyo
góan fényes volt. Január 8-án ünnepélyes Veni Sancte-val nyitotta meg Rótta  
A ngelo  érsek, pápai nuncius. Délután P . Vid J ó z s e f  jézustársasági atya beszélt 
mindennap. Az első nap ünnepi áldását dr. M észáros Já n o s  prelátus, érseki ált. 
helytartó, országos igazgatónk celebrálta. Január 9-én megtisztelte novénánkat 
őem inenciája, aki ünnepélyes főpapi misét celebrált s utána megható szózatot 
intézett a jelenvoltakhoz az egyetemes engesztelés szükségességéről. Majd köszö
netét mondott azoknak, kik az Örökimádás restaurálására adakoztak, "azt hiszem 
— úgymond —, hogy ezt is engesztelő szándékkal tették a szentségi Jézusnak 
dicsőségére*’. Az egyes napok engesztelő szentmiséit dr. T iefen th a ler  J ó z s e f  pápai 
kamarás, a budai Szent Imre Kollégium igazgatója, F eren cz y  G éza  plébános. 
Lehmann Im re s.-lclkész, gróf W enckheim F rigy es  prelátus, jáki apát, M ilbich  
Tam ás lelkész, P . Farkas A lb er if plébános, dr. M á tra i G yula  lelkész, oltáregye
sületi igazgatók mondották, mindig magukkal hozva a fiók-oltáregyesületük 
képviseletét. Ünnepi áldást tartottak dr. M adarász I stván  prelátus-kanonok, 
min. osztályfőnök. M olnár László apátplébános. B lieszn er Á goston prépost
plébános, K ryw a ld  O ttó  prelátus. érseki főbiztos, dr. T ö ttössy  M iklós pápai 
kamarás-plébános, dr. m óri G la ttfe ld er G yula  Csanádi püspök, dr. M á tra i G yula  
(Ernszt Sándor helyett) és dr. M esz lén y i Z oltán  püspök, aki az ünnepélyes 
vecsernyét celebrálta Te Deummal. Még sohasem volt ilyen az Örökimádásban. 
S ch w ahu la y  Irén . az Országos Katolikus Nőegyesület titkárnője és K a n yó  István  
hittanár buzgólkodása (a Ranolder és Szent M argit Intézet, illetve a Fáy András 
reálgimnázium növendékeivel) produkálták a lélekemelő eredményt. A hívekre 
a vesperás külsőségei is mély hatással voltak. Novénánkat rengeteg intézet és 
egyesület látogatta meg.

Rendes ájtatosságaink a minden hó II. vasárnapján reggel 8 órakor, az 
Örökimádás-tempiomban dr. Mátrai Gyula ügyv. igazgató vezetésével tartott 
rövid elmélkedéssel és közös szentáldozással kapcsolatos, az Oltáregyesület élő 
és megholt tagjaiért mondott közös szentmise, ugyanakkor délután ' 46 órakor 
oltáregyesületi szentbeszéd és ünnepélyes áldás Jézus szent Neve litániájával.

O ltáregyesületi lelkigyakorlatunkat az elmúlt évben is dr. Mátrai Gyula 
ügyv. igazgató vezette és április 2—9-ig volt az egész Budapesten elrendelt 
eucharisztikus nyolcad idején. Ez is az Eucharisztia jegyében folyt le és a szokott
nál nagyobb látogatottságnak örvendett. Virágvasárnapján reggel a 7 órai misén 
volt a közös szcntáldozás 1800 áldozóval. Délután pedig barkás körmenetet 
tartottunk a kongresszusi szentév emlékére. Ezen igen sokan vettek részt, köztük 
az Oltáregyesület központi házában működő kongreganisták impozáns csoportja. 
Az egész ünnepség felejthetetlen emléket hagyott mindenki lelkében, mert úgy 
volt beállítva, mint a Krisztus Király diadalmenete, az eucharisztikus világ- 
kongresszus antifónája. Az Örökimádás templomában más években nincs bar- 
kás-körmenet s ez a mostani is különbözött, a délelőtti barkaszenteléses kör- 
menettől. mert délután volt és a szentségi Ür Jézus velünk jött. Őt kísértük 
barkaágakkal és ujjongó hozsannával.

; -■ Ö R Ö K IM Á D Á S ^ ^ ^ 'fc- -fr
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Mit tett az Oltáregyesület az eucharisztikus világkongresszusért?
Amikor az eucharisztikus világkongresszus előkészítésének munkája megindult, 
az Oltáregyesület azonnal rendelkezésére állott a kongresszusi bizottságnak. 
Főfeladatául a misézések lehetőségének megteremtését kapta. Már 1937 májusá
ban íveket küldött szét az egyes plébániákra, hogy az oltárok és fölszerelések 
számszerinti adataiból általános áttekintést nyújthasson arról, hogy mi a teendő. 
Már akkor megállapítást nyert, hogy 259 pótoltárt lehet és kell is felállítanunk, 
hogy a reggeli órákban Yo6—:/>8-ig megmisézhessenek a kongresszusra ide- 
sereglett papok. Ez a statisztika sok dologban kiegészítésre szorult s bizony nem 
kevés ódiummal találkozott az oltáregyesületi hölgyek munkája, de egy sem 
hagyta abba, hanem mindent áldozatul hoztak a szentségi Jézusért. A kongresszusi 
bizottság hitbuzgalmi osztályán — mint egykor fáraó ajkán a hozzáfordulókhoz 
a "Menjetek Józsefhez'', sokszor hangzott cl a "majd az 01táregyesület>' — meg
csinálja. Az oltáregyesületi tagok örömére ideiktatjuk a központi kongresszusi 
munkának egész komplexumát: A Kongresszusi Bizottsággal az összeköttetést 
E sterházy M ary  g r ó fn ő  elnöknőnk, mint a női bizottság tagja, dr. M észáros 
Já n o s  országos igazgató és dr. M átra i G yula  ügyv. igazgató, mint a hitbuzgalmi 
szakosztály végrehajtó bizottságának tagjai tartották fent. Az Oltáregyesületnek 
kellett megoldania a pótoltárok felállításának és felszerelésének feladatát. Ennek 
érdekében minden plébánián egy-egjr oltáregyesületi megbízottat állított be, 
aki az összekötő tiszt szerepét játsza. O hozza a jelentéseket, ő az ügy promótora 
a  plébánián és ő veszi majd át és hozza vissza az oltárokhoz való kölcsönfel- 
szereléseket. A pótoltárokhoz való asztalok és gyertyatartók beszerzését min
denütt a plébániának magának kellett ellátnia, a többi hiányzó dolgokat az Oltár
egyesület adta kölcsön. Ennek alapján készíttetnie kellett 140 o ltá rter ítő t , 191 
kánontáblakészletet, 195 misekönyvtartót, 82 oltárfeszületet, 406 ámpolnát, 
228 albát, 355 cingulumot, 31 pallát, 326 kehelykendőt, 435 kéztörlőt. 595 váll- 
kendőt, 200 drb fehér kazulát, 100 drb kelyhet és a Hősök-terén való gyónta
tásra 300 drb dupla stólát. Ennek az anyag ára (készpénzben az Oltáregyesület
nek ki kellett érte fizetnie) 30.788 P-t. Ehhez számítandó a mérhetetlen munka, 
amely az anyag értékének kb. a háromszorosa, de nagyrészt ingyen van. (Most 
az Oltáregylet pénzért is adott ki munkát, mert máskép nem bírta volna.) De 
ez még nem minden, amit az Oltáregyesület a kongresszusért tett. Az Oltár
egyesület vállalta a konszekrációs ládák (összesen 100 drb, amelyek mindegyiké
ben 28.000 ostya fér) korporáléval való kibélelését (2000 P-be kerül), úgyszin
tén a cibóriumokat tartalmazó frigyszekrenyek korporáléval való ellátását (600 P). 
Betánia műhely révén készült (fizetett munkaerőkkel) az a hatszáz ministráns- 
ruha, melyet a Hősök-terén áldoztatásnál használtak. Ezeknek készíttetési költ
ségeit legnagyobbrészt a plébániák viselték, amelyek a kongresszus után meg
kapták e ministránsruhákat, ezekből még mindig van több gazdát nem talált 
darab, melyeknek készítési költségét a  budapesti egyházközségek központi 
tanácsa előlegezte. (A gyapjúkazánból készült (szoknya +  gallér) és klöplicsipkés 
karing ára 33 P. egy ministráns felöltöztetését értve!)

Betegek előkészítése. Másik igen szép kongresszusi munka volt, amit az 
Oltáregyesület a betegek  triduumának elők ész ítése érdekében a kórházakban vég
zett. Ennek az előkészítésében is oroszlánrészt vett az Oltáregyesület elnök
nője, aki titkárnőjével és az irodista máterrel heteken át fáradhatatlanul gyűj
tötte a kórházak, szanatóriumok adatait és feldolgozva katasztert állított fel 
az összes kórházi intézményekről. Ha helyszűke nem korlátozna, ideiktatnánk

^ 1 ^ 7 ^  Ö R Ö K IM Á D Á S ^^^ * — ----------------  —
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a 65 intézmény nevét és oltáregyleti megbízottját^ Így azonban elégedjenek meg 
az áldott lelkű megbízottak azzal, hogy csak az Ur Jézus maga tudja, hogy mit 
tettek, mennyi áldozatot hoztak érette. A kórházi triduumoknál az oltáregyleti 
megbízott mint szakértő munkaerő szerepel, aki az oltárok előkészítése, a mise
ruhák kölcsönzése, a betegek lelki előkészítése, a triduum leírása (statisztika- 
beteglétszám, hány katolikus, hány áldozás, milyen érdekesebb lelki élmény stb.) 
munkása lesz és szerényen dolgozva az Eucharisztia szellemét árasztja a kór
termekben.

Lelkigyakorlatok. Az eucharisztikus kongresszus jegyében folytak le az 
oltáregyesületi házban tartott lelkigyakorlatok. Márciusban minden héten volt 
különböző társadalmi osztályokhoz tartozóknak 3 napos zárt lelkigyakorlata 
65— 134-ig terjedő létszámmal.

A kongresszusi himnusz. Az Oltáregyesület országos központi engesz
telő templomában, az Örökimádásban, amint a kongresszusi himnusz első parti
túrája megjelent, már énekelték is, bár a szövegét is csak úgy iskolásán kellett 
a szószékről beemléztetni. Azt hisszük, az Örökimádás volt az első ebben. 
De így is illett.

Csoporttriduum ok. Volt három csoporttriduumunk, egy márc. 10— 
II— 12-én művelt leányoknak, melyet 13-án 1100 (közös) szentáldozás fejezett 
be és márc. 24., 25. cs 26-án a pénzügyőrök számára, 680 résztvevővel. A har
madikat a Gschwindt gyár tisztviselői és alkalmazottai számára rendezték, 
kb. 260 résztvevővel.

Erénygyakorlatos búzaszemek. Az Oltáregyesület vállalta az erény- 
gyakorlatos búzaszemek összegyűjtését is. Ismeretes, hogy elsősorban a gyer
mekek számára ajánlottuk, hogy minden erénygyakorlat alkalmával egy búza
szemet tehetünk zacskóba s az így megszentelt búzaszemekből őrölt lisztből 
készülnek a kongresszusi ostyák. Az eredmény várakozáson fe lü li! A 25. lapon 
látható felvétel 8 egész tele nagy zsák és számtalan még kis csomagolásban 
levő búzát rejteget. Mennyi láthatatlan érték csillogott a kis zacskócskák és 
búzaszemek felett? A próbamérések alapján írhatjuk, hogy kb. huszonhat- 
millió erénygyakorlatot jelentettek e búzaszemek. Érdekes felemlíteni. Hogy a 
Szentföldről az ottani búzalisztből készült barna ostyákat és még Amerikából 
is hoztak búzaszemeket a kongresszusra érkező zarándokok.

A Molnárok Szövetsége által megajánlott lisztet, illetve, aki akart kész 
ostyákat is, az Oltáregyesületi iroda osztotta szét kiutalás szerint a plébániáknak.

A  M ária R eparatrix  Zárda háromszázezer kisostyát ajánlott fel a kong
resszusi szentáldozásokhoz.

Közvetlen előkészület a kongresszusra az Örökimádásban. A kon
gresszust közvetlenül megelőzően május 1—2 I-íg mindennap a kongresszus körüli 
előkészületeket szolgálták a szokásos májusi szentbeszédek, amelyeknek ilyen 
témákat adott a templom lelkésze: M áriá va l a  kongresszus v ig íliá ján , M áriá va l 
a  kongresszus m egnyitá sán , M á riá va l a  H ösök -terén , M áriá va l a  dunai k örm eneten  
stb., úgyhogy a hívek lelkileg előre beleélték magukat a magasztos esemé
nyekbe és hálálkodtak és mondván: “Azt hisszük, így egy templomban se készí
tették elő a híveket, mint az Örökimádásban bennünket!’  Ügyvezető igazgatónk 
különben másutt is rengeteget apostolkodott az eucharisztikus Jézus ügyéért.
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soha nemet nem mon
dott; ha csak tehette, 
ment, ahová hívták az 
Euchansztia szent ügyé
nek előmozdítására.

Oltárkőszentelés
is volt nálunk két ízben 
is. Először M esz lén y i L.
Zoltán  esztergomi segéd
püspök szentelt 60 da
rabot, azután pedig 
M észáros Já n o s  d r. pre- 
látus, érseki ált. hely
tartó, K ryw a ld  O ttó  
prelátus, érseki főbiztos, ,
P a ta fty  A m old  dr. prelá
tus, egyetemi tanár és j 
Touxr Vilmos prelátus. 
ny. táb. főcspcres szen
teltek fel 214 darab bor- , 
dozható oltárt. A hosz- 
szú, de lélekemelő szer
tartások alatt az Örök- ■ 
imádás papjai és a «Fáy 
András" reálgimnázium 
növendékei segédkeztek.
Ilyen sem lesz többé az 
oltáregyesületi házban!

Ezeket az oltárkö
veket mind egy szálig ki
kölcsönöztük a kongresz- 
szusi oltárokhoz, majd 
mikor visszahozták, igen 
sokan kérték, hogy meg
tarthassanak belőle egyet Az isteni Magvető a kongresszusi előkészületben,
vagy kettőt. Egynéhá
nyat cl is ajándékoztunk belőle, azonban mikor megkaptuk az utasítást, hogy 
csakis 20, illetve 24 P ellenértékért adhatjuk ki, mindjárt megcsappant a kér
vényezők száma. Jelenleg kb. 70 van belőlük.

Kiállításunk az elmúlt évben igazán méltó volt az eucharisztikus világ- 
kongresszushoz. Mérhetetlen munkával készült el. Rengeteg áldozat anyagiak
ban és munkaerőben. De volt is annyi minden együtt, amennyit még sohasem 
láttak az Oltáregyesület legrégibb tagjai sem. Ha a körülmények és idő engedik — 
betakarhattuk volna vele nemcsak a kiállítás termeit, hanem az egész házat és 
a templom belsejét is. Belépőre különösen vonzóan és felemelően hatott a 
szent edényeknek O lcsva y  G éza tervei alapján készült elhelyezése. Középen a szár
nyas oltár illúzióját keltő beállításban a kongresszusi nagy szentségtartó, mögötte 
sötétkék alapon a kongresszusi jelmondat arany transparense. Tőle jobbra-



balra a Szent István jubileumát jelző szent edényekből kirakott kettős kereszt. 
De lássuk a kiállításunkat a sajtó szemüvegén keresztül is !

A «N em zeti Újság" a kiállítás megnyitásáról a következőket ír ta :
A H ercegprímás a Korm ányzó feleségének jelenlétében nyitotta meg 

az  Oltáregyesület kiállítását.
A Központi ültáregyesület minden esztendőben kiállítást rendez azokból 

a templomfelszerelést tárgyakból, amelyeket tagjai a vidéki szegény templomok 
részére részben készítenek, részben adományoznak. Ez évben a közelgő Eucha
risztikus Kongresszusra való tekintettel a szokottnál is nagyobb szabású volt 
az előkészület, mert jelentős részben itt készültek a kongresszus tömeges áldoz- 
tatásaihoz szükséges egyházi felszerelések. Ezeknek kiállítását, amely több mint 
5000 egyházi felszerelési tárgyat ölel fel. 14-én délután 4 órakor nyitotta meg 
ünnepélyesen d r . S er éd i  Jusztinján bíboros-hercegprímás. A megnyitási ünnepé
lyen megjelent vitéz nagybányai H orth y  Miklósné, G abriella  főhercegasszony, 
dr. R ótt Nándor veszprémi megyéspüspök, E sterházy  M ary grófnő elnöknő vezeté
sével az Oltáregyesület tagjai, közöttük az arisztokrata hölgyek nagy száma, igen 
sokan a fővárosi lelkészkedő és szerzetespapság tagjai közül és az apácarendek kép
viselői. Többek között megjelentek: g r ó f  E sterházy Móricné. g r ó f  Z ichy  Rafaelné, 
g r ó f  A pponyi Aliiéi tné, h erce g  M ettern ich  Sándorné, g r ó f  W enckheim  Frigyesné, 
g r ó f  Z ich y  Gabriella, báró S k cr lccz  Cara, S zeged y-M aszák  Aladárné. báró O rosdy  
Fülöpnc, B ornem isza  Gézánc, Tabody Ida, báró J esz en áh  Istvánná, Z sem bery  
István, M ih a lov ics  Zsigmond, B ednárz  Róbert, T öttössy  Miklós, T icfen th a ler  
József.

A kiállítás az o ltá r egy es ii le t i ház három  n a gy  term ében  és folyosóin van 
elhelyezve. Változatos és színpompás képet mutat az Ötvösművészet remekeivel, 
az egyházi ruhák változatos színeinek különféle hímzéseivel és a liturgia igen 
sok művészi felszerelésével. A kiállítás megnyitása a díszteremben volt, ahol 
a bíboros-hercegprímást, aki B artm ann  Miklós pápai kamarás, hercegprímási 
titkár és E sty Miklós világi pápai kamarás kíséretében érkezett, d r . M észáros 
János érseki helytartó üdvözölte és az Oltáregyesület történetének rövid össze
foglalása után kiemelte a mostani kiállítás jelentőségét, amely másfél év mun
kájával elsősorban az Eucharisztikus K on gresszu st, azután pedig a magyarországi 
szegény templomok célját szolgálja. Külön rámutatott azokra a nagyobb értékű 
adományokra, amelyek a kiállítás díszét alkotják. Ezek között van a díszes sár
közi hímzésű kazula, amelyet az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával a 
Szentatyának ajánlanak fel, a korm ányzó f e l e s é g e  á lta l sa já tk ezű leg h ím zett rem ek
m űvű  m iseruha  és az a hatalmas szentségtartó amelyet majd a kongresszus ünnep
ségein használnak és amelynek anyagértéke 45.000 pengő. (A monstrancia meg
tervezésében érvényesült ügyvezető igazgatónk, dr. M átrai Gyula eredeti gon
dolata, hogy a földgömbön (aranyból, rajta rubinkő jelzi Budapestet) falch'sz- 
tóriumon (egyházi trónszék a Krisztus Királyságának kifejezésére) foglaljon 
helyet a Szentséget tartó holdacska. Erre rakatta ügyv. igazgatónk az általa 
gyűjtött óriás értékű (40.000 P) drágaköveket: hogy ország-világ mélységes 
hódolatának cs imádatának bizonyságai legyenek a szentségi Ur Jézus lábainál. 
Érdekes talán felemlíteni, hogy a drágakőfoglaló ékszergyáros a kongresszusi 
monstrancia értékét hatvanezer pengőben állapította meg. E drága emlék az 
Oltáregyesület országos központi templomáé, az Örökimádásé lett, mert ügy
vezető igazgatónk gondolata volt s ő gyűjtötte össze — főként oltáregyesüle
tiektől — az anyagát. Az Oltárceycsülct első őszi választmányi gyűlése a kong
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resszusi monstrancia használatának rendjét a következőképen állapította meg: 
az Oltáregyesület alapításának évfordulóján, nov. 6-án, karácsonykor, a januári 
engesztelő^ novénán, húsvétkor. május 2-án, pünkösdkor, a kongresszus évfor
dulóján, Űrnapján és annak nyolcada alatt és augusztus 15—20-ig lesz hasz
nálatban.)

Az érseki helytartó részletesen felsorolta azokat az intézményeket és egyé
neket. akik adományaikkal lehetővé tették, hogy közel 400 templom kapjon
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A kongresszusi búzasremek tömege.

egyházi felszereléseket és a kongresszusra 1 14 helyre 740 oltárnak juttassanak 
felszereléseket, amelyeket a kongresszus utón ugyancsak szegény templomok 
között fognak kiosztani. Kiemelte a kiállítás egyik kedves mozzanatát, az erény
gyakorlatok búzaszemes zacskóit, amelyek a lelki előkészülést szolgálják a 
kis gyermekek részéről és több mint 26 millió erénygyakorlatról számolnak be.

S cr éd i Jusz tin ián  b íboros-h ercegp rím á s válaszában k iem el le, h o g y  o rszá gsz erte  
á lta lános a m egm ozdu lá s az  Eucharisztikus K ongresszu s je g y éb en . T erm észetes, 
h o g y  ebben elő ljá rnak  azok, akik életük  jó rész é t az E ucharisz iia  szolgá latának  
szentelik . A legnagyobb örömmel tölti el a jelentésnek az a része, amely az elő
készületi jócselekedetekről és erénygyakorlalokról szól és hogy az Oltáregyesület
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hölgyei ebben a szentévben kettős erővel dolgoztak. Külön köszönetét mond 
vitéz nagybányai Horthy Miklósnénak példaadó munkásságáért. Gabriella főher
cegasszonynak, Rótt Nándor veszprémi püspöknek és mindazoknak, akik lehetővé 
tették ennek a kiállításnak sikerét. A bíboros-hercegprímás ezután felöltötte 
az egyházi ruhákat és a papság segédkezésével megáldotta a különféle egyházi 
felszereléseket, amelyek a kiállítás anyagát alkotják.

Az egyházi szertartás után a bíboros-hercegprímás Mátrai Gyula pápai 
káplán kíséretében elhagyta a kiállítás helyiségét, amelynek termeit a kormányzó 
felesége és a megjelent előkelőségek ezután részletesen megtekintették.

Érdekes volna mindent külön is leírni, de helyszűke miatt most csak egy
két különlegességét említjük meg idei kiállításunknak. Nagyon szépek voltak 
azok a fehér miseruhák (100 darab egyforma!), melyeknek anyagát a magyar 
irgalmasrend adományozta és amelyekbe az Oltáregyesület a kongresszusi jel
vényt hímeztette, hátul díszbetétnek piros, világoskék és zöld alapon. Igen 
kedves és ízléses volt a Hősök-terére szánt 300 darab lila-fehér selyemstólának 
csavaros elhelyezése a fehérneműek sokaságát tartó ablakmélyedések előtt. A bűn
bánat és tiszta lelkűiét ragyogtak ki színfodraiból a látogatók felé.

A kiállított tárgyak nagyobb része a kongresszus 740 oltárának felszere
lésére kölcsönződött ki előbb s csak a kongresszus után, már rendbehozva, 
ment ki állandó rendeltetési helyére, a szegény templomokba.

Hol volt az O ltáregyesület a kongresszuson? Fcltehctr.ők ezt a kér
dést, mert nem szerepelt egy szóval sem a pregrammen. Mégis azt mondhat
juk, hogy — hála Istennek! — a helyén ! Az Oltáregyesületről csak annyit adtunk 
be a kongresszusi irodának, hogy szentóránk és állandó szentségimádásunk lesz 
a templomunkban. De ez sem került bele a programmba a kongresszusi bizott
ság hibáján kívül. És jó volt ez így ! Ez az igazi! Sehol egy szó se róla és m in
d enü tt o t t  v o lt, a h o l d o lgozn i f e l l e t t .  Nem volt egyetlen hely, ahol ott ne lett 
volna valamijével. M inden  kongresszusi oltáron volt valamije, legalább kölcsönbe! 
A nagy ünnepségek oltárait, szentségtartóját az Oltáregyesület gondjaira bíz- 
ták. Az Oltáregyesület ügyv. igazgatója volt a Hősök-terc és parlamenti oltár 
sekrestyése. Az övé volt a sok apró, észrevétlen, gazdátlan gond. amelyeket 
szívesen viselt és fáradságot nem kímélve töltött be.

Központi zászlónk alatt ott volt a képviseletünk a főünnepségeken. M ár 
az ünnepségek előtt óriási munkát végzett az Oltárcgyesüíct. Kiállításunk anyaga 
tanúskodik erről. M it a d o tt az  id én  az  O ltá regyesü le t ? Leközöljük, hogy mit 
tud produkálni a ‘‘szeretet kötelékében1* együtt élő tábor:

B udapesten  összesen 29 templom nyert segélyezést, éspedig szétosztásra 
került: I monstrancia, 4 kehely, 1 ciborium, 2 patina, I kereszt, 3 misekönyv,
2 könyvtartó, 4 párampolna tálcával, 1 aspersorium, 3 kánontáblakészlet. I betegl. 
felszerelés, 1 ciborium-köpeny, ! velum, 10 fehér kazula, 2 lila, I piros kazula,
3 fehér, 1 viola és 2 fekete pluviale, 3 görög felonion, 1 dupla stóla, 4 fekete 
min. ruha, 11 alba, 3 karing, 2 min. ing, 23 kehelykendő, 11 lavabo, 9 palla, 
22 vállkendő, 7 corporale, lí) cingulum, I oltárterítő, 10 m csipke 3275 pengő 
értékben.

E sztergom  főegyházmegyében ezenkívül még 19 templom kapott, még
pedig I monstranciát, 2 kelyhet, 2 cibonumot, I aspersonumot, 4 gyertya
tartót. I patinát, I mennyezetet, 1 könyvtartót, 2 kánontábla készletet, I monstran- 
cia-fátyolt. 2 betegl. burzát. I Szentség és olajtartóval, 5 fehér, 2 piros, 2 zöld, 
1 viola és 2 fekete kazulát. I fehér, ! fekete, 1 viola pluviálét, I velumot. 4 dupla
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stólát. 7 albát, 2 karinget. 5 cingulumot, 6 corporálét, 12 kchelytörlőt, 12 kéz
törlőt, 9 vállkendőt. 3 pallát, 7 oltárterítőt, 2 fekete. 4 viola min. ruhát, 2 min. 
inget. 1 ciborium-köpenyt, 1 német ev. könyvet, I szentségtartó térítőt. I kehely 
aranyozását 2790 pengő értékben.

E ger érs. egyházmegyében 51 templom részesült segélyezésben, mégpedig 
küldtünk számukra I monstranciát, 8 kelyhet, 9 ciboriumot, 7 füstölőt tömjén
tartóval, 4 aspersoriumot, 5 csengőt, 11 könyvtartót, 6 kánontiblakészletet, 
9 pár ámpolnát tálcával, 2 hordozható kazettát, 4 beteglátogató készletet, I beteg- 
látogató-lámpát, 2 oltárfeszületet. 3 pacificalet, 1 öröklámpát, I sz. olajtartót. 1 2 3
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Kcp a kiállítás megnyitásáról.

1 abluciós edényt, 2 ostyadobozt, I paténát. 2 gyertyatartót. 2 misekönyvet,
1 ev. könyvet, I mise utáni imát. 15 fehér, 8 zöld, 4 fekete és 5 piros kazulát, 
8 fehér, 5 fekete és 2 viola pluvialét, 8 velumot, 2 ciborium-köpenyt, 1 lila,
2 fehér és 4 duplastólát, 2 piros ministránsruhát, 4 oltárterítőt, 19 albát, 3 kar- 
inget, 12 corporalet. 35 purificatoriumot. 40 lavabot, 22 vállkendőt, 12 cin
gulumot, 12 pallát, 2 ministránsinget 6850 pengő értékben.

Veszprémi egyházmegyében 36 templom részesült segélyezésben, még
pedig küldtünk oda 7 kelyhet, 3 ciboriumot, 4 monstranciát, 5 aspersoriumot,
3 füstölőt tömjéntartóval, 6 pulpitust, 12 misekőnyvet, 2 gyászmisekönyvet. 
7 pár ámpolnát tálcával. 4 kánontáblakészletet, I ev. könyvet, I öröklámpát, 
1 pacificalet, I feszületet, 2 csengőt, I falicsengőt, I tábori kazettát teljes fel
szereléssel, 1 áldoztató patinát, 1 kettős olajtartót, 6 fehér, I piros, I zöld, 2 fekete 
kazulát. 1 fehér pluvialét. 1 velumot, 3 oltárterítőt, 7 albát. 1 karinget. 11 cor- 
poralét. 11 pallát, 23 vállkendőt, 39 purificatoriumot, 24 lavabot, 2 kis purifi
catoriumot abluciós edényhez, I dupla stólát, 6 stólavédőt 3600 pengő értékben.
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A sz om ba th ely i egyházmegyében 43 templom részesült segélyezésben, 

mégpedig küldtünk 1 mennyezetet, 2 cibonumot, 8 kelyhet, I monstrancia 
aranyozását, I nagy patinát, I keresztelési készletet, I pár ámpolnát tálcával,
I csengőt, 2 sekrestyecsengőt, 3 füstölőt tömjéntartóval, 4 beteglátogatási lám
pát, 3 betegl. felszerelést, 4 kánontáblakészletet, 3 pulpitust, 1 biretumot, 5 velu- 
mot, 3 ciboriumköpenyt, 4 viola, 8 zöld, 10 fehér, 3 piros és I fekete kazulát,
5 fekete, 5 viola és 1 fehér pluvialet, 6 misekönyvet, 6 gyászmisekönyvet, I oltár
keresztet, 6 piros min. ruhát, 4 min. karinget, 9 albát, 3 karinget, 2 oltárterítőt, 
I porvédőt, 2 duplastólát. 1 fehér stólát, 20 corporalet, 6 paliét, 45 purificato- 
riumot, 33 lavabot, 18 vállkcndőt, 3 cinguiumot 5950 pengő értékben.

A v á c i  egyházmegyében 69 templom részesült segélyezésben, és pedig küld
tünk 3 kelyhet, 2 ciboriumot, 2 monstranciát, I feszületet. 2 pacificalet, 2 kánon- 
táblakészlctct, 3 pulpitust, 6 missalet, 2 gyászmissalet, I hordozható oltárt, 
I custodiát, 2 patinát, 2 ostyadobozt, 3 füstölőt, 2 aspersoriumot, 5 beteglátogató
készüléket, 2 pár ámpolnát tálcával, 1 mennyezetet, I csengőt. I szentségtartó 
fátyolt, 7 velumot, 1 ciboriumköpenyt, 26 fehér, 5 viola, 7 zöld, 5 piros és 2 
fekete kazukát, 6 fehér és 3 fekete pluvialet, 20 albát, 9 karinget, 6 ministráns- 
inget, 18 piros, 4 viola, 6 fekete ministránsruhát, 5 duplastólát, I fehér, 2 viola 
stólát, 49 vállkendőt, 10 cinguiumot, 7 oltárterítőt, 48 corporalet. 122 purifi- 
catoriumot, 99 lavabot, 23 paliét 8550 pengő értékben.

A kassa-rozsnyói apostoli kormányzóságban 29 templom részesült segé
lyezésben, mégpedig küldtünk 4 monstranciát, 3 ciboriumot, 1 füstölőt tömjén
tartóval, 1 keresztelési kannát és tálcát, 6 betegl. készüléket, I aspersoriumot,
1 rituálét, 5 missalet, I gyászmisekönyvet, I pacificalet, 1 abluciós edényt,
6 zöld, 2 piros, 5 fekete, 9 fehér és 4 lila kazulát, 1 fehér, 6 fekete és I viola plu- 
vialét, I viola felont, I ciboriumköpenyt, I fehér és 2 viola stólát, 5 albát, 2 kar
inget, I oltárterítőt, 3 corporalet, 3 purificatoriumot, 3 lavabot, 3 vállkcndőt,
2 paliét, I cinguiumot 4080 pengő értékben.

A g y ő r i  egyházmegyében 12 templom részesült segélyezésben, mégpedig 
küldtünk I ciboriumot, 2 monstrancia aranyoztatását, 1 mennyezetet, 2 mise- 
könyvet, I füstölőt tömjéntartóval, 2 pár ámpolnát tálcával, I beteglátogatási 
felszerelést, 2 ciboriumköpenyt, 2 fehér. I fekete. 2 zöld, 2 viola. I vörös kazulát.
2 fekete és I viola pluvialet, 1 duplastólát, 3 albát. 2 karinget, 8 ministránsinget,
3 cinguiumot, 6 vállkendőt, 5 corporálét, 9 purificatoriumot, 3 lavabot, 4 paliét, 
2005 pengő értékben.

A Csanádi egyházmegyéből 9 templom részesült segélyezésben, éspedig 
küldtünk 1 tábori kazettát teljes felszereléssel, 1 monstranciát, 2 kelyhet, 1 cibo
riumot, 1 mtsekönyvet, 3 fehér, 3 fekete kazulát, I ciboriumköpenyt, 3 albát, 
3 vállkcndőt, 4 corporálét, 6 lavabot, 6 purificatoriumot, 4 paliét, 3 cinguiumot, 
I velumot 1285 pengő értékben.

A d eb recen i apostoli kormányzóságban 8 templom részesült segélyezés
ben, éspedig küldtünk I kelyhet, 1 misekönyvet, I oltárkeresztet, I patinát, 
1 kánontáblakészletet. I pulpitust, 1 füstölőt tömjéntartóval, I fehér, I fekete 
és 2 zöld kazulát. 1 viola és 3 duplastólát, 2 velumot. 2 beteglátogató- 
burzát I szentség- és olajtartóval. I ciboriumköpenyt, 2 albát, 2 cingu
iumot, 5 corporálét, 6 purificatoriumot, 6 lavabot, 2 paliét, 2 vállkendőt 784 
pengő értékben.

A sz ék es feh ém ér i egyházmegyében 14 templom részesült segélyezésben, 
éspedig küldtünk I monstranciát, 1 pacificalét, 2 feszületet, I aspersoriumot, 
I pulpitust, 2 kánontáblakészletet, I pár ámpolnát tálcával, 4 fehér, 2 zöld és

JSI — ------ ■ —  Ö R Ö K IM Á D Á S ^ U

28



I fekete kazuiát, 1 lila és 1 fehér pluvialét, 1 cinguiumot, 2 corporálét, 9 puri- 
ficatoruimot, 9 lavabót, 5 paliét 1142 pengő értékben.

A sza tm ári egyházmegyében 15 templom részesült segélyezésben, éspedig 
küldtünk 1 monstranciát, 1 ciboriumot. 3 kelyhet, 2 füstölőt tömjéntartóval,
1 aspersoriumot, 3 misekönyvet, 4 pulpitust, 3 kánontáblakészletet. 2 pát ámpol
nát tálcával, 2 gyertyatartót, 1 pacificalét, 2 oltárkeresztet, 1 evangéliumos köny
vet, 6 fehér, 2 fekete. 1 viola, 2 piros és 1 zöld kazuiát, I fekete cs 1 fehér pLu- 
vialét, I ciboriumköpenyt, I viola és I duplastólát. 3 piros ministránsruhát,
5 cinguiumot, I oltárterítőt, 5 albát. 3 karinget. 6 vállkendőt, 4 paliét, 15 puri- 
ficatoriumot, 4 corporálét, 3 lavabot, 2288 pengő értékben.

A k a lo csa i egyházmegyében I templom részesült segélyezésben, éspedig 
küldtünk 1 feszületet, 1 pulpitust, I pár ámpolnát tálcával, I kánontáblakész
letet 20 pengő értékben.

A n a g y v á ra d i  apostoli kormányzóságban I templom részesült segélyezés
ben, éspedig küldtünk 2 min. inget, I cinguiumot, I duplastólát, 3 vállkendőt, 
3 paliét. 3 purificatoriumot. 3 lavabot, 3 corporálét 50 pengő értékben.

A pannonha lm i főapátságban 1 templom részesült segélyezésben, éspedig 
küldtünk I lila kazuiát, I oltárterítőt 120 pengő értékben.

A p é cs i  egyházmegyében 14 templom részesült segélyezésben, éspedig 
küldtünk 2 velumot. I ciboriumköpenyt, I ostyadobozt. 1 patinát. 1 betegl. 
lámpát és felszerelést, 1 kánontáblakészletet, I pulpitust, 1 albát, 4 vállkendőt,.
2 paliét, 12 stólavcdőt 144 pengő értékben.

Az e r d é ly i  megszállott területen 6 templom részesült segélyezésben, éspedig 
küldtünk 2 zöld. I fehér, 1 fekete kazuiát, I misekönyvet, 2 piros min. ruhát,
I beteglátogatási felszerelést. 2 vállkendőt, 4 purificatoriumot 482 pengő értékben.

A F elvid ék en  2 templom részesült segélyezésben, éspedig küldtünk részükre 
I piros kazuiát, I albát, I öröklámpát 150 pengő értékben.

A h a fd u d o ro g i g ó r . k o t. egyházmegyében 32 templom részesült segélye
zésben. éspedig küldtünk 5 kelyhet. 3 kettős olajtartót. 4 aspersoriumot, 5 füs
tölőt tömjéntartóval. 2 pulpitust, 1 pár ámpolnát tálcával, 2 pacificalét, 1 custo- 
diát, I tabernaculumot, 4 gyertyatartót, 2 beteglátogatási felszerelést, 6 fekete,
6 vörös. 10 fehér. 3 világos és 2 kék felont. 3 oltárterítőt, 12 albát, 8 corporálét, 
28 purificatoriumot, 9 lavabót, 6 pallát 1780 pengő értékben.

A m issziókba  a következő dolgokat küldtük: I monstrancia, I kehely,
1 ciborium, 7 kánontáblakészlet. 1 feszület, 4 pulpitus, I pár ampolna tálcával,
2 füstölő tömjéntartóval, 10 fehét, 3 viola, 2 zöld, 2 piros és 2 fekete kazula,
2 viola pluviale, 3 antipendium, 10 burza, 17 dupla, 2 fekete és 2 viola stóla,
3 velum, 5 ciboriumköpeny, 8 alba, 6 karing, 10 cingulum, 38 vállkendő, 13 cor- 
poralc, 39 punficatorium, 39 lavabo, I 5 palla és 12 stólavédő 3040 pengő értékben.

Számtalan szebbnél-szebb köszönőlevél érkezett a Központba. A hívek 
sírtak a meghatottságtól, mikor a küldeményt meglátták, máshonnan pedig 
jegyzőkönyvi köszönetek érkeztek, de a legértékesebb ajándéknak azt a sok 
szentmisét tekintjük, amelyet a hálás plébános urak, vagy pedig lelkészek a 
jótevők szándékaira mondtak.

A kongresszus előtt kétszer volt nálunk kehelykonszekráció, egyszer 150, 
máskor 224 darabot konszekrált a tábori püspök, illetve a pápai nunciusúr! Innen 
ment szét minden fölszerelés a kongresszuson felállított pótoltárökhoz. S  mikor 
már a prcliminált készlet elfogyott, akkor is sok plusszal tudott még segíten 
az Oltáregyesület. A zárda oltáregyesülethez beosztott tagjai «hősök voltak a
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gáton!” Szakadatlan hajszában töltötték májust és júniust. A  kongresszus után 
ugyanis mindenféle likvidálás várt az Oltáregyesületre. Nem dicsekvésből — 
de hogy örüljenek az Oltáregyesület tagjai — elmondunk egyet-mást. A m eg 
m arad t konszek já lt ostyák  problémája elég súlyos kérdés volt. Nem kevesebb, 
mint 120.000 partikula maradt meg a jaki kápolnában. M i történjék ezekkel. 
Az érseki helynökség felszólítására vittek ugyan el kb. 25.000 darabot, de még 
mindig három konszekrációs doboz volt majdnem tele. Ekkor az Oltáregyesület 
ügyv. igazgatója autóra ült. a három konszekrációs ládát elhelyezte az ülésen, 
maga pedig elébe térdelt, így hozta el és a zárdakápolna oltárán helyezte el. 
Egyet azután a jezsuitáknak, egyet a dominikánusoknak ajánlott fel, akikel is 
vitték; egy pedig a zárdakápolnában maradt és abból töltöttük meg az Örök- 
imádás ciborumait, még ki nem ürült.

Az összes kongresszusi kelybek  és ciborium ok  szintén hozzánk kerültek 
vissza (670 darab volt!) és innét küldettek rendeltetési helyükre.

Az oltárk övek  is m ind  visszaérkeztek a többi oltárfelszercléssel együtt. 
Hála Istennek, minden elég jólearban! Csak a  zárókörmeneten megázott tizenkét 
kazula  közül lett négy darab használhatatlanná, mert gon da tla n u l tették  le és 
a bélés megfogta a fehér damasztot.

Nem tudtak mit csinálni a f r i g y  sz ek rénynek  n e v ez e t t ,  áldoztatókelyhek 
hordozására készült alkotmányokkal sem, ideküldték hozzánk! Szétszedettük 
és elraktároztuk. (Egyet a váci püspök úr fogadott el emlékbe egy konszekrációs 
ládikával együtt!) Oltáregyesülcti igazgatónkra bízták a Hősök-treén használt 
gyón ta tósz ék ek  elo sz tá sá t is. (Innen kapta minden plébánia, csak a szállítási 
díjat kellett viselnie!

K özpontunkban jún iu st egészen kitöltötte a szegény templomok számára 
szánt oltáregyesületi ajándékok szétküldése.

S zep tem ber hatiában  az Örökimádás-templomban káplánváltozás is tör
tént, ugyanis Őeminenciája rendeletéből Varga J ó z s e f  káplán Drégelypalánkra 
ment, ugyancsak káplánnak. Fájó szívvel távozott tőlünk és a hívek imái kísér
ték új rendeltetési helyére. Helyébe S zom ba th ely i László, az Örökimádás- 
templomnak egykori ministránsa került, ki eucharisztikus nagy örömmel jött 
hozzánk és buzgón tölti be szent hivatását. Az eucharisztikus gyermekszövetség 
fiúcsoportját lelkesedéssel és nagy invencióval vezeti.

S zep tem ber 8 -án  volt a M ária Reparatrix Társulat tagjai részére a tár
sulati ünnepnap reggel nagymisével, délután dr. Mátrai társulati igazgató szent
beszédével «a M ária anyai szívével’ való engesztelésről.

Október havában  a rózsafüzért hazánkért és a békéért ajánlottuk fel s a 
Magyarok Nagyasszonyának ünnepiét különösen kiemelő ünnepként ültük meg 
az idén, hálaadásul a történt eseményekért, melyek drága magyar hazánk terü
leti gyarapodását eredményezték és sok régi oltáregyesületet hoztak vissza hozzánk.

D ecem ber 8 -án  ünnepélyes áldás keretében, melyet dr. Mészáros János 
prelátus, érseki általános helytartó celebrált, az összes itt működő kongreganisták 
megújították fogadalmukat.

Kongregációk. Az oltáregyesületi házban egész éven át igazi élet van. 
Hat Mária-kongregáció, két ifjúsági csoport és a Szent Ignác-egyesület itt tartja 
meg kéthetenkénti, illetve hetenkénti összejövetelét. Az előkelő hölgyek, illetve 
asszonyok a Szent Családról nevezett kongregációs csoportot képezik, elnök- 
nőjük özv. Révay Simonné grófné egyszersmind az összes kongregációk elnök
nője is. Minden áldozatra kész a Hétfájdalmú Szűz csoportja, tagjai főleg
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a középosztályhoz tartozó asszonyok. A Szent Anna-kongregáció is páratlan 
buzgóságot fejt la , tagjai főleg az iparos osztályból valók. A Szent Szív-kongre
gáció tagjai leginkább egyetemi hallgatónők s Zrinyi-lcánygimnázium volt 
növendékei. Ok is kéthetenkint tartják összejövetelüket és mindnyájan fiatalos 
buzgósággal törekszenek az eucharisztikus Ür Jézus dicsőségét előmozdítani. 
A Virgó Kongregáció I. csoportját művelt leányok és tisztviselőnők képezik és
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A pápai kazula.

pezsgő élet jellemzi őket. A Virgó Reparatrix II. csoport egyike a legnépesebb 
kongrcgációs csoportnak, tagjai főleg iparosleányok vagy munkásleányok, 
mindnyájan nagy szeretettel jönnek össze, így ők hetenkint is megtartják 
a gyűléseket.

Az ifjúsági csoport között van a Szent angyalok csoportja (10— 16 éves) 
leányok részére, ez is igen kedvelt és látogatott kongregáció: továbbá a Kis 
Jézuska-csoport (4— 10 évig) leányok számára, szintén elég nagyszámú taggal. 

A Szent Ignác-csoport szintén igen kedvelt és látogatott egyesület. 
Minden kongreganista egyúttal tagja az Oltáregyesüle nek is, mégpedig
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egyike a legbuzgóbb és legodaadóbb tagjainak. Az ő sorukból kerültek és kerül
nek még ma is ki a Központi Oltáregyesület választmányának és terjesztőnőinek 
lelkes csapata, kik idejüket és fáradságukat tőlük telbetőleg teljesen az Ur Jézus 
dicsőségének szentelik.

Az ifjúsági csoport tagjai pedig egyúttal "Az Eucharisztikus Gyermek
szövetség" tagjai is és így ők is már kora gyermekévükben megszeretik a szent
ségi Ur jézust, mert kötelezik magukat a gyakori szentáldozásra és apró szentség
látogatások végzésére. Különben az egyes csoportok közt szoros testvéri kapocs 
van s így. ha a korhatárt elérték, akkor átmennek a nekik megfelelő másik cso
portba. A leánykongreganisták pedig férjhezmenetel esetén átlépnek a nekik 
megfelelő asszonyok csoportjába.

Itt működik még az ifjúsági Eucharisztikus Gyermekszövetség fiúk részére 
is, mely az idén Szombathelyi László káplán vezetésével különösen fel
lendült, hetenkénti gyűléseiken számos (kb. 100) fiatal gyermekiélek nyer 
igazi lclkületet az Ür Jézus szeretetében, törekszik a jelige, “Mindent érted. 
Jézusom" értelmében az Ur Jézus szent Szívének igazi vigasztalására lenni.

Az idén Szent Miklós ünnepén és újév napján ifjúsági előadást is ren
deztek s a terem megtelt zsúfolásig nézőközönséggel, kik megelégedve és fel
üdülve hagyták el az előadást.

A kongregációk különböző csoportjának megvan az évenkénti lelkigyakor
lata s ezen mindig kötelező a részvétel és ilyenkor vendégeket (azaz nem kongre- 
ganistákat) is nagy számmal meghívunk, hogy a sikert mindjobban biztosítsuk. 
Ez év folyamán összesen hat zárt lelkigyakorlat volt, amelyen összesen 579-en 
vettek részt. Ezenkívül volt még 32 egyéni lelkigyakorlat és 30 havi magány. 
A Hétfájdalmú Szűz kongregációja, valamint a Virgó-kongregáció I. cso
portja fjedig a gyűléseken kívül még havonta egyszer összegyűl lelkimagány vég
zésére.

O ltáre^yesületi élet. Az Oltáregyesület hivatásának megfelelően mindenütt 
igyekszik az Ur Jézus dicsőségét előmozdítani. Magyarországon el van az összes 
egyházmegyében terjedve, s a  legtöbb egyházmegyében a Központtal kapcsolatban 
működik. Hogy hű képet nyerjünk jelenlegi életéről, minden plébániának kérdőívet 
küldtünk. Most nagyszámmal érkeztek vissza ezek a kérdőívek; mind azonban 
még, sajnos, nem jött vissza, így kénytelenek vagyunk egy néhány plébániánál 
a régi adatokra támaszkodni. Jelenleg összesen 878 oltáregyesület van. Még 
pedig Budapesten 41 római katolikus és 2 görögkatolikus, továbbá még Eszter
gom főegyházmegyében van 119 oitáregyesület, szombathelyi egyházmegyében 
majdnem minden plébánián van oltáregyesület, összesen 172, Veszprém egy
házmegyében 118. Székesfehérvár egyházmegyében 41, Győr egyházmegyében 
34, Eger érs. egyházmegyében 123, Vác egyházmegyében 57, Hajdudorog gk. 
egyházmegyében 86, Csanád egyházmegyében a Központtal kapcsolatban 17, 
Pannonhalmi szentbenedekrendi egyházmegyében 14, Kassa-Rozsnyó csonka 
egyházmegyében 33, Szatmár egyházmegyében 15, debreceni apostoli kormány
zóságban 3. Váradi csonka egyházmegyében 1. Békéscsabán, Pécs egyházmegyé
ben az Oltáregyesület tőlünk különállóan működik, csak kettő-három van némi 
összeköttetésben a Központtal. Ebből a kimutatásból látható, hogy az oltár
egyesület az országnak egyik leghatalmasabb vallásos egyesülete, mivel az egész 
országban el van terjedve s jelenlegi tagjainak száma 98.721. Nagy reményünk 
van, hogy a jelenleg visszakapott Rozsnyó egyházmegye, hol tudomásunk szerint 
a cseh uralom alatt is virágzó oltáregyesületi élet volt, csatlakozni fog egészen a
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Központhoz. Különben több felvidéki plébánia jelentkezett már az esztergomi
egyházmegyéből is.

Az oltáregyesület állandó fejlődését mutatja, hogy tagjainak száma ez 
évben Budapesten 567 és vidéken pedig 5421 taggal gyarapodott. Uj Oltáregye
sület alakult ez évben Budapesten a  Farkasréti temető kápolnában, továbbá 
Leányváron (Esztergom m.), Tatatóvároson (Komárom m.), Selyeben (Abaúj- 
torna m .), Öttömösön (Csongrád m.), Kissitkén (Vas m .)t Szombathelyen két 
új plébánián, Szemenyén (Vas m .), Séen (Vas m .), Gyepükaján és Kékkúton
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Kongresszusi előkészület.

(Zala m.), Kiskomáromon, Komáromvároson, Kertán (Zala m.), Ajakon és 
Rétközbencsen (Veszprém m.), Dunakeszin (Pest m.), Morahalmon, K irály
halmon, Nagyszéksóson (Csongrád m.), Balkányon (Szabolcs m.), Pusztahíd- 
végen (Heves m.) és Tarnaleleszen (Heves, m .), Hosszúpályin (Bihar m.). Rév
aranyoson (Szabolcs m.) és Makón (Csanád m.), ez utóbbi három görögkatolikus 
oltáregyesület, továbbá Gadányon (Somogy m.). Tehenyén (Zala m.).

Az oltáregyesület tagjainak főfeladata a szentségi Ur Jézus imádása, ezért 
köteles minden tag havonta legalább egy órát tölteni imádásban és engesztelés- 
ben. Magyarországon közel 100.000 ilyen imaóra végeztetik az oltáregyesüjet 
tagjai által havonta és ami még fontosabb, ugyanannyi szentáldozás is történik, 
mert a tagok a havonkénti szentáldozásra is kötelezik magukat. Mennyi vigasz
talást nyújthat ez a szentségi Ur Jézusnak!

Az oltáregyesület második főfcladata és nagy kötelessége a szegény temp
lomok segélyezése, ezért kötelesek a  tagok erejükhöz képest alamizsnát nyújtani. 
Sajnos, az alamizsnára rászorulunk, mert pénzre szükségünk van, hogy a szük
séges anyagot beszerezhessük. A fiók-oltáregyesületek a Központnak ez évben
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különösen nagy segítőtársai voltak, s minden mozgalomból buzgón kivették a 
részüket.

B efolyt a la m iz sn á k . Az oltáregyesület alapszabályai szerint a tagsági 
alamizsnák és adományok teljes egészükben a Központba küldendők. M ás 
külön célra való gyűjtések, teadclutánok bevétele szükség szerint helyi 
célra is felhasználhatók. A Központba ez évben a következő tagdíjak érkez
tek. IV. Belvárosi Fiókoltáregyesület 613.90 P (1 kehely 95.— és Felvidék 
részére 90.—), V III. Józsefvárosi Fiókoltáregyesület 545.— P (I kehelyre 
95.— P), IX. Külső Ferencvárosi Fiókoltáregyesület 333.66 P. I. Krisztina
városi Fiókoltáregyesület 286.50 P. V I. Angyalföldi Fiókoltáregyesület 
208.75 P, I. AIsóvizivárosi Fiókoltáregyesület 195.40 P (80.— P lé g y  
kehelyre), VI. Terézvárosi Fiókoltáregyesület 180.90 P, I. Tabán Fiókoltár
egyesület 180.09 P, I. Fclsőkrisztmavárosi Fiókoltáregyesület 198.80 P (26.80 P 
Felvidék részére), Üj Buda Fiókoltáregyesület 165.— P, V III. Szent Rókus 
Kórház Fiókoltáregyesület 149.20 P (50.— P Felvidék részére), X . Tisztviselő
telepi Fiókoltáregyesület 145.— P. I. Városmajori Fiókoltáregyesület 134.— P, 
V II. Herminamezei Fiókoltáregyesület 129.60 P, X . Kőbányai Fiókoltáregyesület 
120.— P, Menekültek Nemzeti Könyörgő temploma 120.— P, III. óbudai 
Fiókoltáregyesület 102.— P, II. Ország-úti Fiókoltáregyesület ICO.— P, V II. 
Zuglói Fiókoltáregyesület 100.— P, IX. Soroksári-úti Fiókoltáregyesület 92.60 P, 
V II. Külső Váci-úti Fiókoltáregyesület 90.70 P-t, IX. Ferencvárosi Fiókoltár
egyesület 89.34 P, 11. Nép. Szent János Fiókoltáregyesület 81.— P, V III. Krisztus 
K irály pl. Fiókoltáregyesület 80.67 P. V II. M . Hung. Domina Fiókoltáregyesület 
63.68 P, VI. Szent Család pl. Fiókoltáregyesület 60.— P, Budaörs pl. Fiókoltár
egyesület 59.15 P, I. Koronázó főtemplom Fiókoltáregyesület 50.— P, II. Pálfi- 
téri Gk. Fiókoltáregyesület 40.— P-t, Rózsák-terén Gk. pl. Fiókoltáregyesület 
35.— P, I. Külsőkelenföldi Fiókoltáregyesület 31.— P, I. Szent Adalbert egy
házközség Fiókoltáregyesület 31.— P, 1 . Istenhegyi Fiókoltáregyesület 30.— P. 
V. Árpádházi B. M argit pl. Fiókoltáregyesület 40.— P, III. Rómaifiirdő káp. 
Fiókoltáregyesület 25.— P, X . Törökőri pl. Fiókoltáregyesület 22.40 P. II. Szent 
Erzsébet apácák 22.— P. A Központba begyűlt az egyesektől 1345 P 50 fii!. 
Ezenkívül az egyes egyházmegyékből a következő adományokat kaptuk: Eszter
gom egyházmegyétől Budapesten kívül 367.82 P, Eger érs. egyházmegyétől 
1833.38 P, Szombathely egyházmegyétől 2116.78 P, Vác egyházmegyétől 1674.43 
P, Veszprém egyházmegyétől 781.56 P, Hajdudorog gk. egyházmegyétől 640.04 P. 
Győr egyházmegyétől 574.34 P, Kassa-Rozsnyó csonka egyházmegyétől 378.72 P, 
Pannonhalmi főapátságtól 104.— P, Székesfehérvár egyházmegyétől 18.— P, 
Szatm ár egyházmegyétől 6.20 P, Pécs egyházmegyétől 8.— P. Az ez^évben be
folyt tagdíjak végösszege az adományokat leszámítva 13.637.24 P.

A do m ányok . Az eucharisztikus szentévben még több nagy adomány 
is segítette az oltáregyesületet működésében, így a kongresszusi iroda 10.000 P-t 
adományozott, hogy a kongresszus alatt a misézési lehetőséget az oltáregyesület 
képes legyen biztosítani, továbbá országos elnöknőnk is egy igen nagy összeggel 
sietett az oltáregyesület segítségére, a magyar Irgalmasrend pedig 4000 P-t 
adományozott, a 100 kongresszusi miseruha anyagára. Ezenkívül még számos 
kisebb-nagyobb adomány érkezett. T ú l hosszú volna azokat mind felsorolni. 
Különösen sok adományt kaptunk a kongresszusi monstranciára, itt a legértéke
sebb adományt egy özvegyasszony adta. ki azonban névtelen akar maradni. 
Különben e célra az egész országból érkeztek adományok, sőt még a külföldről
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is kaptunk. O berbáuer cég ingyen kivitelezte a grandiózus monstranciát. ter
vezője pedig M egy e r  M ey er  A ntal iparművész volt. Ugyancsak adományokból 
készült a pápa őszentségének felajánlott sárközi hímzésű kazula is, 1200.— P 
költséggel.

Mindezen adományokhoz hozzájárult sok önzetlen munkásnak odaadó 
fáradozása. Nem tudtunk volna oly nagy értéket széjjelosztani, ha nincs aki 
ingyen meg nem varrja és el nem 
készíti az egyes egyházi ruhákat.
A központi házban a három ren
des munkadélutánon kívül, sokan 
dolgoztak odahaza is, vagy pedig 
mindennap bejöttek segíteni.
Minden kongregáció kivette a 
maga oroszlán részét.

A M ária Reparatrix szer
zetesnők közül hárman egész éven 
át dolgoznak ingyen a szegény 
templomok részére. Ök készíte
nek elő mindent és irányítják a 
munkát. Ez évben ők is különö
sen sokat fáradoztak.

A főmunkaóra pénteken 
délután van 3—5 óráig, ezen főleg 
a Szent Család és a Hétfájdalmú 
Szűz kongregációjának tagjai 
vesznek részt. A konferenciákat 
idén is dr. M átrai Gyula ügyv. 
igazgató tartotta nagyszámú hall
gatóság előtt, mert erre a munka
órára a fiókoltáregyesületektől 
is gyakran eljönnek. Szent Anna 
kongregáció tagjai minden hét
főn tartják a hivatalos munka
órájukat, ők varrják a kiállításon 
levő fehérneműket és ministráns- 
ruhákat, csaknem kizárólag. Az ő 
munkásságuk azért is felemlíten
dő. mert legtöbben maguk is sze
rény viszonyok között élnek, s 
legtöbbször az éjszakát rövidítik
meg, hogy az Ur Jézus dicsőségére a szükséges egyházi fehérneműt elkészítsék. 
Áldozatkészségük most az eucharisztikus szentévben igazán elérte a tetőpontot, 
sokan naponta bejöttek varrni, mások pedig a szokottnál nagyobb mennyiséget 
készítettek el odahaza.

Mindezen munka és önzetlen áldozatkészség tette lehetővé, hogy az idén 
387 templom kapjon segítséget még pedig 48.385 P értékben.

"Benned bízunk továbbra is !»

A v eszp rém i te rv . Az ősszel, noha háromszor is megváltoztattuk a 
veszprémi oltáregyesületi nap dátumát, azt mégsem tarthattuk meg a mozgósítás 
miatt, mert elmaradt a dicsőséges Szent Jobbot vivő aranyvonat és ezzel kapcsolat-



bán filléres gyorsvonatok indulása is. A veszprémvölgyi apácakolostor romjainál
— ahol egykor boldog Gizella királynénk egyházi ruhákat készítő munkássága folyt
— akartuk fölújítani az oltárcgycsületi tagokban a szent királyné eucharisztikus 
buzgóságát és nagyobb lendületet kívántunk adni az oltáregyesületi hivatás máso
dik részét (egyházi ruhák készítése szegény templomok részére) szolgáló Boldog 
Gizella Körök ügyének. * # #

Jelenleg a Felvidékre is gyűjtünk, hogy a legszükségesebbeket megtudjuk 
esetleg soronkívüi is küldeni. A már említett Fiókoltáregyesületeken kívül a 
következő adományok érkeztek e célra. Békéscsabáról, Seres Gyuláné clnöknő 
100.— P-t, Bölcske (Tolna m.) I antipendiumot, i oltárterítőt, 3 corp.-t, 2 pal
iét, 2 vállkendőt, 1 cingulumot, 2 punficatoriumot küldött.

* * *

December 24 és 25 közötti éjféli misére az idén 1020 drb jegyet adtunk 
ki (gratisl). templomunk megtelt ájtatos hívekkel, kiknek a legtöbbje a szent
áldozáshoz is járult.

Templomunkban a szent miseáldozat bemutatásának száma, valamint a 
szentáldozások száma évenkint gyarapszik, az idén a kongresszussal kapcsolatban 
minden eddigit felülmúlt.

A bemutatott szentmiseáldozatok száma 2267, szentáldozások száma pedig
151.215.

. .  Örömmel és az Ü r Jézus iránt érzett hálával zárjuk beszámolónkat, mert 
az Ő kegyelme tette lehetővé mindezeket az igen vigasztaló eredményeket és 
megállapítjuk, hogy valami csodálatos nagylelkűség uralkodott elmúlt évben az 
oltáregyesületben: soha senki sem mondott nemet, ha dolgozni, áldozatot hozni 
kellett: mindig természetesnek találta mindenki, hogy a szeretetnek most nincs 
határa: am ikor a  sz en tség i Üt J éz u sró l van  szó az  O ltá regyesiile t ta g ja i szám ára  
n in cs ha tá ra  az á ldoza thoza ta lnak •

De sikerült is mindenünk!
Áldassék és dicsőítessék érette szüntelen a mi összes eredményeink 'Titkán, 

a  legméltóságosabb Oltáriszentség!
Az O ltá re g ye s iile t e lh u n y t ja i 1938-ban. özv . Koller Rajmundné 

Bpest 1938 aug. 16, Pfciffer Edéné Bpest, Antal Mária Hugyag, Prédli Jánosné 
Inke, Struhár Jánosné és Garam Ferencné Tokod, Fejős Istvánná Nagykáta, 
Kiss J . Judit, ifj. Nagy D. István, Tajthi Borbála, Gulyás Katalin, Járvás Anna, 
Horváth Erzsébet, Balajthi Rozália, Réz Eleonóra Jászapáti, Egri érs. cgyhm., 
özv. Drumár Jánosné Bpest, Hobilya Yerona Rimóc, Béki Zoltán Bpest, Dudás 
Erzsébet Dövény, Skinta M ihály, ifj. Dövény. Berger Józsefné Tokod-Altári, 
Barinka Ferencné Tokod, Stelli Katalin újbudai fiókoltáregy.. W ieselmayer 
Józsefné Bpest. Gsik Józsefné Alag, Kasza Sándorné Bpest. Oron Józsefné 
Gesztely, özv. Barran Albertné Bpest, id. Kanyó Jánosné Rimóc, özv. Kiss 
Józsefné Rimóc, Kelemen László, Szalai Lajos Pesterzsébet Szabótelep, özv. 
Horváth Györgyné jú l. 16-án, Kurz Alfrédné jú l. 16-án, Szűcs Józsefné Irén 
Bpest, Borog Istvánná Bpest, Gyű re Rozália S  ágújfalu. Répássy József Bán- 
Hemád, Glatz Gézáné, özv. M üller Jánosné, özv. Czele Tamásné, Reiszer 
Elek Dagarin, özv. Fritsch Miklósné, StechLick M ária, Bohnradt Andomé 
Nothburga, Szentirmai János. Koharszky Albert, Steinbeisz Károly, M orvay 
Lajos, Barczen Gyula. Wehofschitz Frigyesné. özv. Ledniczky I .ajosné, özv.
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Kasch Adolfné, Glatz Géza, Ebei József, Szabó Istvánné M ária, Benke Teréz 
Balatonszentgyörgy 1938 május 20,r Ozsvald Istvánné Irén Balatonszentgyörgy 
1938 május 24, Benes Józsefné Ida Városmajori O. E. 1938 aug. 19, Ciegler 
Mihályné 1938 okt., özv. Pimperl Györgyné Karolin 1938 nov. 3 (Tabán F. 0 .  E.), 
özv. Csende Józsefné Bpest, Kaiser Mihályné Weisz Mária, Kaltnecker Györgyné 
Katalin, Szeifert Mihályné Róza, özv. Breitner Józsefné Rozina. Kosik Imre 
Vámosmikoia 1938 február 5, Kuthy János, Kuthi Jánosné, Somogyi Józsefné. 
Dömötör Béláné, Megyei Lőrincné M ária, Lukács Lajosné Erzsébet, Kolossváry 
Ödönné 1938 dec. 10, Ujváli Istvánné 1938 nov. (Krisztinaváros), özv. Palásthy 
Pálné Erzsébet, Lukács Malvin Gyöngyösoroszi, özv. Vasa Istvánné, Pék Ro
zália Galgahévíz (Pest m.) Irga lm as J ézu s, a d j  nekik örök n yu go d a lm a i!  (7  év i, 
7 n eg yü en ed n y i bú csú .)

Ii^— o— — r - f ^ — 3—  ♦
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G Y E R T Y A S Z E N T E L Ő R E .
Drága, jó Lelek! Szeretem az ünnepeket veled egyesülten átélni, mert 

itt is igaz. hogy a megosztott öröm kettős öröm. Ezért sietek hozzád G yertya
szentelőre.

Tudod, hogy nagyon szeretem a karácsonyt. A Gyertyaszentelő ünnepben 
karácsony örömének utórezgését látom és fogom fel. Valami nagyon kedves 
visszhang a betlehemi boldog napokból. De már van a visszhang színezetében 
a lelkes örömön kívül más is, valami mélyen fájó hang, mert ez a visszhang nem 
a betlehemi barlang sziklájáról pattan vissza, hanem a jeruzsálemi templom 
áldozati oltáráról. A negyvennapos isteni Kisded ott van a templomban, mint 
az Isten báránya, kinek az a hivatása, hogy áldozat legyen. Ezért vegyül azangyali 
glória égbeszálló tömjén-füstjébe az isteni Bárány áldozatának mirhás illata.

Ez a két gondolat kőt le Gyertyaszentelő ünnepén: a karácsonyi öröm és 
az isteni Bárány áldozata.

Minél tovább élek a földön, annál jobban belátom, hogy nagy szüksé
günk van arra az örömre, melynek forrása a szentéjszakán buggyant ki először 
számunkra a betlehemi barlangban. Valami édes, boldogító szent hatalom az 
az öröm, mely a kis Jézuskából árad ránk. Nem tudunk betelni vele, annyira 
nekünk való. Gyökeret ver a jászol mellett a lábunk, hogy minél tovább é vez- 
hessük azt a szóval ki nem fejezhető csodaszeretetet, amelyről még álmodni sem 
mertünk, hogy így valósuljon meg. A nagy apostol így önti ezt szavakba: meg
jelent az Isten kegyessége és emberszeretetc. Hát ez az! Ez a karácsony, hogy 
kicsi ártatlan Cseppségben mosolyog ránk jóságos Istenünk szeretete és irgalma. 
Igen, úgy szeret minket az Isten, hogy egy lesz közülünk, hogy kicsi gyermek 
alakjában adja magát nekünk. Aztán milyen szabadon és minő bizalmasan lehet 
hozzá közeledni! Egészen úgy, ahogy a kisgyermekekhez szokás: ölünkbe vesz- 
szük, magasba emeljük, szívünkhöz szorítjuk, megcsókoljuk, letesszük és hosz- 
szan mosolyogva, örvendezve ránézünk, még ha távozunk, akkor se szakadunk 
tőle, mert a szívünkbe zártuk és így magunkkal visszük az ennivaló édes cseppséget.

Ez a terve a Betlehemnek, ez a  szándéka az isteni Kisdednek. Azért hir
deti az angyal: ne féljetek, nagy örömet jelentek nektek. S  mi hiszünk a Szere- 
tetben, mert egy pici gyermek őszinteségével szól hozzárk. Mi hiszünk a Szere- 
tetben, hogy Isten a mi atyánk, mert szent Fia testvérünk lett. Mi hiszünk a 
Szcretetben, mert mégvegy szegény, névtelen bojtárgyereknek is szabad hozzá
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az út. Mi hiszünk a Szeretetben, s ez a hit megnyugtató, boldogító, békét adó 
szent hatalom, melynek palástja alatt elcsitul minden panaszunk és megenyhül 
minden bánatunk, mert így szeret minket az Isten.

Az áldott isteni Kisded (elénk, emberekre békét mosolyog. Hát az égre 
hogy tekint? Talán elfeledi értünk az eget? Ó, nem! A kicsi Jézuska elsősorban 
is Isten Fia, azért első és legfőbb gondja, gondolata a mennyei Atya és az marad 
mindig egész életén át, még utolsó sóhajában is. ím e, jövök. Atyám — így írja 
le a próféta Jézusunk első gondolatát —, íme jövök, Atyám, hogy a T e szent 
akaratodat teljesítsem. Jön kicsi testében, lefekszik a jászolban, de szeretne szét
terülni az egész földön és befödni azt, ahogy a tiszta, fehér hó betakarja télen 
a föld rögét, sarát. Az áldott kis Jézuska is szeretne minden bűnfoltot, minden 
vétket eltüntetni a földről, hogy ne bántsa az isteni Felséget, mikor az a földre 
tekint, hanem a jó mennyei Atya mindenben és mindenütt csak szent Fiát lássa, 
kiben legteljesebb kedvét találja.

íme, jövök. Atyám ! Ez az első gondolata ncgyvennajxis korában a jeru- 
zsálcmi templomban is. És főképen it t ! Ha már Betlehemben is báránykának 
érezte magát, azért kívánkozott a jászolba, még inkább áldozati bárány akar 
lenni a templomban, az égő áldozatok színhelyén. Itt súgja lelke és dobogja kis 
ártatlan szíve, hogy Atyám, téged ki nem elégíthet az itteni égő áldozatok vére, 
hiszen csak állatok ezek. de Te adtá testet, vért, életet nekem, íme. most jövök, 
hogy mint áldozati bárány felajánljam magamat és teljesítsem a Te szent aka
ratodat. Minő fenséges látvány lehetett ez a megható pillanat az Égiek számára. 
Az Isten Báránya a szeplőtelen Anya karjaiban felajánlja magát, leteszi életét, 
szent testét és vérét az áldozati oltárra, hogy mikor a mennyei Atya akarja, 
mikor eljön majd az órája, áldozat legyen a  keresztfán. Ennél a fenséges jelenet
nél egy Szent Pálnak lelkére volna szükségünk, hogy meglássuk, hogy csap fel 
Jézuskának áldott kis szívéből az áldozat égő lángja s benne a hódolat, imádás, 
hála. szeretet, odaadás, engesztelés az annyiszor és annyira megbántott isteni 
Felség iránt. Ó, hogy zuhogott fel ennek az isteni Szívnek mélyéből a legönzel- 
lenebb szeretet, hogy lemosson a földről minden szennyet s kiengeszteljen egy 
szent és jóságos Atyát!

Jézusunk eljegyezte magát ünnepélyesen a kereszttel. Kik vannak ott 
mellette? Kik szolgálnak neki, mikor áldott isteni kis Főpapunk ünnepélyesen 
bemutatja élte hajnalának áldozatát? Ott van az Édesanya. Ő egyesül isteni 
Magzatával legtökéletesebben. Ö is áldozat, az első tőr most járja át szívét. 
Ott van^Szent József, a hűséges őr, a hívőkből meg ketten. Két jámbor öreg, 
éltük estéjének áldozatát hozzák és egyesítik az isteni Bárányéval, aztán bol
dogan cléneklik az esti imát: most bocsásd el. Uram, szolgádat békességben. 
S  elpihennek igazi békességben. S  az első gyertyaszentelő örök világossága boldo
gítja őket a megbékült Atya házában.

Drága Lélek, ez a templomi esemény örök jelenné vált a mi templomaink 
szent titkában. Ami Eucharisztiánk állandó Betlehemünk és egyben áldozatunk. 
Ez a titka a mi templomaink csodálatosan vonzó cs boldogító erejének. Jól esik 
elgondolkoznom, főleg így téli világban, a mi kis házikápolnánk oltára előtt, 
hogy minő örök tavaszunk van nekünk a templomainkban. Egy-egy szép gyertya
fényes, virágdíszes oltár, mely kitéve mutatja, vagy elrejtve őrzi a legméltósá- 
gosabb Oltáriszentséget, valódi kis mennyország számunkra. Kint tél, fagyos 
hideg, bent meg tavasz. Hogy enged fel a szív kérge az ilyen kegyelmi világ 
meleg légkörében, mikor az Isten csodálatos közelsége hat rám. Hát még, ha 
hosszabban ott időzhetem! Ismét csak a téli világból egy kép.-k01y,_hamarí este
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van, alig volt dél és már ránk borul a sötét, ködös homály. S  ha ilyenkor beté
rünk egy meghitt kápolnába, vagy templomainkban az Eucharisztia elé és sze
münkbe ötlik az örökös betlehemi csillagfény, az öröklámpa, ó, minő szelíden 
tud ez a csendes fény ránk mosolyogni és minő jóleső, vigasztaló, felemelő 
hangon szól hozzánk szó nélkül is a legédesebb titokról, hogy velünk az Isten. 
Örökmécs, te legkedvesebb fénysugár itt, ezen a sötét földön, világíts csak 
nekünk és szerettesd meg velünk azt az áldott szent Kincset, az Euchansztiát, 
melynek szemefénye vagy. N émet István .

S S

m i  ú j s á g ? ‘4 * r C j‘
Boldog Gizella-körök (az Oltáregyesület kebelében működő, de más 

egyesületbelieket is befogadó, templomi ruhákat készítő szakosztályok) vezetői
nek kiképzésére az országos Központunkban májusban tanfolyam lesz. A tan
folyamot megelőzően felkérésünkre ár. S zún yogh  X avér bencés tanár litur
gikus előadásokat tart a központi ház (Budapest, IX., Üllöi-út 77) Szent Erzsébet- 
termében febr. 10, márc. 10, ápr. 14, máj. 12, jún. 9-én. Az előadá s m ind ig  
délu tán  4 órakor van . (N e fessünk  e l ! )  Részvétéi díjtalan, de jelentkezni kell 
központi irodánkban (Üllői-út 77) helykészítés miatt.

* * *

Lelkigyakorlatos házunkban (Budapest, IX., Üllői-út 77) a következő 
lelkigyakorlatok vannak beállítva:

Febr. 22—26-ig. Szent Anna-kongregációs csoport és iparosok feleségei 
P. Markovics szaléziánus, kínai misszionárius atya vezetésével.

F ebruár 28—m árciu s 4 -ig. A Fájdalmas Szűz kongregációs csoport és 
középosztálybeli asszonyok P. Szúnyogh bencés atya vezetésével.

M árciu s 8—I2 -ig . Virgo Reparatrix kongr. I. csoportja és hivatalnoknők 
számára P. Vid jezsuita atya vezetésével.

M árciu s 15—19-ig. Szent Család-kongr. és előkelőségek számára P. Csá- 
vossy jezsuita atya vezetésével.

Á prilis 2—6 -ig . Az Apostolok Királynéja-kongregáció által rendezett lelki- 
gyakorlat. Kezdet mindig az első dátum délutánján Yo6 órakor, befejezés az 
utolsónak jelzett nap reggelén.

Azért közöltük le már e számunkban az összes tervbevett lelkigyakorla
tokat. hogy mindenki előre beilleszthesse programmjába. Jelentkezni Máter 
Imclda (Budapest. IX.. Üllői-út 75) címén kell. Bentlakás, ellátás lehetséges, 
budapestiek esetleg éjjelre haza is mehetnek.

* * *

Jó tékonycélú  te a  és lic itá c ió s  v á s á r t  tartunk országos központi házunk
ban febr. 12-én, vasárnap délután 4— 7-ig. Tea, édességek (a híres reparatrix 
mézes!), értékes és hasznossági tárgyak, ruhaneműek, játékok stb. eladása, a 
litánia után a megmaradt dolgok “végeladásával*. Mindez a neszmélyi zárda
kápolna oltára javára. (A megnagyobbított kápolnába muszáj az eddigi szabály
talan kis oltár helyébe rendeset csináltatnunk!)



IMÁDÁS-EN GESZTELÉS.
Az Oltáregyesület fölséges hivatása a szentségi Ur Jézus imádása és engesz- 

telése. A láthatatlan égi kórus mellett látható és — amikor közösen imádkozik — 
hallható imádók és engesztelők az Oltáregyesület tagjai.

A szamariai asszonynak Jákob kútjánál különösen azt hangoztatta az isteni 
M ester, hogy lélek  az  Isten , s azért azoknak, kik Ö l im ádják , lélekben és  iga z 
ságban k ell ö l  imádniok". Másszóval, a külsőleg látható és hallható imádásnál 
is az a fontos, hogy a lélek mélyéből fakadjon. Amit mondunk az ajkunkkal, 
azt érezzük a szívünkkel. Hogy ezt elérhessük, minden imádás kezdete előtt 
éljük bele magunkat az isteni Fölség jelenlétébe: legyünk porszemekké a Vég
telen előtt; gyermekekké az Atya előtt; nyissuk ki szívünket az örök Szeretet 
napsütése előtt; s amikor így felmelegedtünk, akkor szólaljon meg a lelkünk 
és megnyilatkozása maradjon meg mindig <a lélek és igazsága útján. Oly igaz 
belső öröm a lélek számára, amikor Istenét d icsérheti: elmondva és magasz
talva mindenhatóságát, felségét, szentségét, jóságát, irgalmát és szeretetét. Ezek 
a hangok valók a lélekbe: ezek által hangolódik mindig jobban Ura-Istene aka
rata szerintivé.

M ikor az Isten dicséretéből kifogytunk, akkor érezzük át azt a sok gonosz
ságot, mely a sok bűnben — mindenfelől — a szentségház felé to lu l: mindent, 
amit az Ur lát a világban; ami már megtörtént vagy történésben van; barátainak 
aluszékony nemtörődömsége, lanyhaságai és mulasztásai, bátortalanságai és 
gyávaságai, törvényeit titkon eláruló meghunyászkodásai, a nvilt hitchagyások 
és árulások, az Ür kimondott ellenségeinek mesterkedései és támadásai Krisztus 
egyháza és intézményei ellen, a lemplomroinbolások és szentségtörések, a mi 
vallásos életünkben jelentkező lélektelen felszínességeink, látszatok és sekélyes
ségek! Pllég! Elég! Uram, irgalmazz! Jézusom, T e mindezt tűröd? Szeretnék 
védőpajzsod lenni! Szeretném ezt a sok szennyet elsöpörni és betakarni: hitem
mel, imádásommal, szcretctemmcl az Istenben hivés termőtalaját hordani 
reájuk, mint a romok és szenny fölé hordják a kertészek és aztán teleültetni 
a buzgó vallásosság virágaival. Kész vagyok áldozatokra, szenvedésekre, min
denre, csak valamiképen elégtételt nyújthassak Neked, U ram ! Addig is felaján
lom a Benned örökké élő végtelen elégtételt: keresztáldozatodat! Ez az engesztelés!

Kedves oltáregyesiileli tagok, iparkodjunk az imádási órát ilyen tartalom
mal megtölteni, hogy igazi engesztelő szentségimádás legyen.

Február 2-án (csütőitök), 3-án, 26-án, az imádási óra és a közös ájtatosság 
napján egy szabadon választható napon.

K ö z p o n t i .
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