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XII.  Pius pápáról, megválasztásával kapcsolatban, a napilapok 
eleget írtak; mégpedig a legnagyobb tisztelet hangján. Általánosan 
elismerték személyének küldetésszerűségét és mindenkiét felülmúló 
értékeit.

Nem is erró'l akarok írni az Örökimádás olvasóinak, hanem arról 
amiről az újságok természetesen nem írhattak, az ő lelkűidéről.

Uj Szentséges Atyánk a legbensőségesebb lélek■ Láttam őt imádkozni 
a dunai processzión a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. így csak a 
szentek imádkoznak! Szinte megszűnt számára létezni a világ. Tekintete 
folyton az Eucharisztián.azajka pedig szüntelen mozgott,nem is elmél
kedő', hanem szóbeli imát mondott megszakítás nélkül a háromórás 
körmenet alatt. Azon szentmise után, melyet a parlament előtt mon
dott, úgy végezte a hálaadást, mintha senkisem lett volna jelen, mintha 
egy magánkápolna remeteségében imádkozott volna; olyan mélyen 
elmerült az imába, hogy a szertartás mesternek vállát kellett meg
érintenie, hogy az Istennel való egyesülés bensőséges világából újra 
visszatérjen a földre, ahol egész sereg ember várta indulását. Szent
miséjét a szabályokhoz való szigorú ragaszkodással és fölemelő össze- 
szedettséggel mondta.

Ebből a bensőséges lélekből a lelkesedés hatalmas lángjai csaptak 
előttünk a magasba Szentséges Atyánk kongresszusi beszédeiben. 
Olyanformán van nála, mint a Napnál, ha felkel az egész világra szórja 
világító és melegítő sugarait. Szentséges Atyánkból is a hit fénye és a 
lelkesedés melege sugárzik, a hányszor csak kinyitja ajkát és kitárja 
aszkéta karját és ujjait, amelyeken mintegy pólusokon jelentkezik láng- 
leikének lenyűgöző, a hirdetett elvek igazságáért — mindig győzelme
sen — sfkraszálló ereje.

Oltáregyleti tagok, eucharisztikus lelkek, a mi példaképünk ő! 
Tanuljunk tőle. Nem hiába engedte meg a Gondviselés, hogy közöttünk

59



ö r ö k im  Ad á s

járjon, hogy megismerjük, példáját szemléljük! Akarata az, hogy 
necsak lelkesedjünk érte. de kövessük is őt.

Legyünk mi is minél bensőségesebb lelkek! Ürítsük ki a lelkűnk
ből a bűn «régi kovászát” és vegyük bele Istent úgy, hogy egészen tele 
legyünk Vele! Egészen elmerüljünk benne! Legyenek a mi imád
ságaink is egészen az Urnák szentelt pillanatok; mint Szentséges 
Atyánknál is látjuk, mindig egészen annak éljünk, amivel foglalkozunk, 
(ö  is nemcsak az imában volt egészen imádkozó ember, hanem a láto
gatásoknál, fogadásoknál is egészen a szeretetet gyakorló főpapnak 
mutatkozott, mintha nem is lett volna több gondja vagy programmja.)

A  húsvéti ünnepkör győzedelmes lelkivilágában mi is ébresszünk 
lelkesedéseket, termeljünk mindig kész lelki energiákat, amelyek 
alkalomadtán akcióképesek és mindenkor méltó megjelenésformát 
biztosítanak oltáregyleti hivatásunk teljesítésének. Hisz az Oltáregyesü
let állandó hivatása az, ami időlegesen a kongresszusé volt: a szentségi 
Jézus kapja meg az Ot megillető hódolatot és imádást és —  a szegény 
templomokban is — tegyünk meg mindent azért, hogy e titok körül 
legalább szabályszerűség adjon méltó £erefef eucharisztikus hitünknek- 

«Hála legyen az Istennek”, hogy Szentatyánk példáját megragyog- 
tatta előttünk és kihangsúlyozta benne azt, amit az Oltáregyletben 
mindig kívántunk : a bensőséges lelkületet és lelkes hivatásszeretetet. 

Allelújás szívvel induljunk új Szentatyánk nyomdokain.
Mátrai Gyula dr.

MAGYAR ÖRÖM.
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Ö  itt  já r t  k ö z ö ttü n k !...  Szép Budapestünknek 
— Alig esztendeje — szeretett Vendége!
Midőn szép hazánkba jövének a népek 
O ltári nagy Szentség diadalünnepére.

És itt  osztott á ld á s t ! . . .  Hallottuk kedves hangját,
Midőn itt  h irdette Jézus lángszerclm ét!
. .  . Kék Duna hullám in kísérte im ádva.
. . .  Fénylő álom hajón . . .  e lre jtett Istenét!

Ö  itt  já r t  közöttünk! . . .  És m ost ő t  em elte 
Az U r akarata Szent P éter tró n já ra !
Büszke öröm  tö lti hálás m agyar szívünk!
Jó Szentatyánkért esd m agyarok im ája.

Kupka Izabella.
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ELSŐ Á L D Á S .
Az örök V árosra halkan leszáll az alkony . . .
Esti csillag fénye aranylön felragyog.
Harangok zúgása ujjong fel minden tornyon  
S  Vatikán szent fa la  új nevet visszhangoz!

Lelkesen tö r égig az öröm , a hála:
Üj Pásztort kapott m a Krisztus Szent egyháza!

Szent Péter tem plom a erkélyén új Szentatyánk  
Áldástosztó keze lendül a magasba:
T érdrehullt népére első áldását hinti . . .
Lelkekbe-remegőn csendül szelíd hangja.

Forrón tö r égig m illiók im ája:
Tartsd meg I s t e n ! . . .  áldd m e g . . .  drága Szentatyánkat!

Kupiba Izabella.

NAGYPÉNTEKI GONDOLATOK.
Ő. ti m indnyájan , kik á lu lm en tck  az úton, 

• figyeljetek és lássátok, ha van-e o ly  fájdalom , m int
az én  fájdalm am ." (Je r . s ir . 1, 12.)

Temetőbe, a holtak országába vezet minket lélekben az Anyaszentegyház, 
nem olyan tetszetős külsejű temetőbe, mint a mi községi temetőnk, ahol a gondo
zott síroknak szép sorai fogadják az érkezőt. Pedig ezek a temetők is, ha meg- 
népesülnek, mennyi fájdalomnak, mennyi szomorúságnak, mily keserves zoko
gásnak szoktak tanúi lenni. Bizony, sok fájdalmas visszaemlékezésnek az okozói a 
mi szeretettel gondozott temetőink is.

Az a temető, ahová nagypénteken állít minket lélekben Egyházunk, nem 
barátságos külsejű, nem a szeretet részvétéről tanúskodó, hanem Jeruzsálem 
nyugati részén egy kopár hegy kemény sziklából alkotva, sűrű bozótoktól körül
véve, terméketlen, elhagyatott hegy, ahol eltemetetlen emberi csontok és kopo
nyák szanaszét hevernek, azért nevezték koponyák hegyének, zsidóul Golgotának, 
vagy máskép Kálváriának. Borzalmasabb ezen hely a dögtérnél, mert ezen a 
hegyen a halálraítélt gonosztevőket, az emberiség rémeit szokták volt keresztre- 
feszíteni, az ő rémtetteikről, utolsó perceik szörnyű átkozódásairól tanúskodik ez a 
hegy, azért kerülték a szelídlelkű, békeszerető emberek. Csak a kivégzések csődí- 
tették össze néha-néha ezen hegyre a kíváncsi embereket.

Több mint 1900 év előtt, húsvételőtti pénteken délelőtt, szokatlanul nagy 
tömeg közeledett ezen borzalmas külsejű hegy felé, mint a zúgó tengeráradat. 
A zajban a leghall hatóbbak voltak azok a káromkodó durva biztatások, amelyek
kel mintha leölésre, vágóhídra szánt állatok nagy seregét hajszolta volna maga előtt 
a vásárosok nagy tömege. Végre megérkezik a nagy tömeg a hegy aljához, hogy 
felvonuljon a hegyre. Akkor látjuk, hogy nem leölésre szánt állatokat, hanem
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embert hajszolnak maguk előtt szörnyű kereszttel a vállán, aki a kimerültségtől 
leroskad a mázsányi kereszt súlya alatt. Ahelyett hogy felsegítenék, előbb durva 
szitkokkal, ütésekkel, rugdalásoklcal akarják felállásra kényszeríteni s csak azután 
segítik fel, hogy folytathassa keserves keresztűtját föl a hegyre. Nagy fáradtsággal 
ment föl a meredek úton. A hegyen a hóhérok leveszik vállairól a kercstzet, ruháit 
letépik s ott áll az Ür Jézus mezítelenül a durva nép között, borzalomtól reszketve, 
egész teste csupa kékség, vérsebektől elborítva várja a szörnyű keresztrefeszí- 
tést. ím e, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűneit ! Körülnéz, de mily kevés 
arcon tükröződik Iránta a szeretet részvéte ! Édes Jézusom ! Hogyan kerültél ide 
ily  szétmarcangolt állapotban, mint “féreg s nem ember, az emberek gyalázata s 
megvetése"!? Hiszen még egy év előtt királyává akart választani a választott nép 
nagy tömege s most pokoli gyűlölettel fel feszítésedet várja szeplőtelen Szűzanyád 
hétfájdalmának betetőzésére.

Emlékezetünkben van, mily csodálatosan vendégelt meg az Ur Jézus sokezer 
embert a pusztában öt kenyérrel és két ballal. A férfiak mintegy ötezren voltak, 
hát még mennyi asszony és gyermek lehetett ott. És mindnyájan jóllaktak, miután 
az Ur megáldotta az öt kenyeret és két halat s kiosztani rendelte a sokezer letele
pült között. Akkor aznap királyukká akarták tenni Krisztust. M ásnap oly kenyér
rel biztatja őket, mely az örök életre táp lá l: «Én vagyok az élő kenyér, ki a menny
ből szállottam alá, aki ezen kenyérből eszik, az örökké él és a kenyér, amelyet adni 
fogok nektek, az én testem a világ életéért*. A zsidók erre azt felelték : "Micsoda 
beszéd ez, ki hallgatja ezt?" és megbotránkozva az Ur Jézus szavain, hitetlensé
gükben elhagyták Öt. M ilyen is a  fóldies érzületű emberek lelkülete ! Csak azt 
akarják királyukul elfogadni, aki testi szükségleteikről gondoskodik, aki álta l földi 
érdekeiket biztosítva látják, de halhatatlan lelkűk üdvével nem törődnek, a lelket 
tápláló kenyér, az Oltáriszcntség, nem kell nekik. Hasonlóképpen bánnak az Ür 
Jézussal virágvasámapon és nagypénteken is. Júdás árulásra jelentkezése után a 
zsidó nép vezérei, elöljárói elérkezettnek látják az időt arra, hogy mihamarabb 
végezzenek gyűlölt ellenfelükkel, a názáreti Jézussal. Nem részletezem tovább, 
hiszen hallani fogjuk az Ür Jézus szenvedéstörténetéből : a passióból.

Az eucharisztikus lelkületű hivek szerető részvéttel látják, hogy a Krisztust 
feszítő gyűlölet ma is ugyanaz az Oltáriszentségben elrejtett Üdvözítőnk iránt, 
aki ma is kész lenne minden egyes lélekért külön-külön mindazt ú jra meg újra 
átszenvedni, amit egykor elszenvedett az egész emberi nemért. Ezen önfeláldozó 
szeretet műveli, mint első és főok, az áldozópap mellett a szentmisékben az átvál
tozás. az átállagulás nagy csodáját, ezen szeretet foglya lelkünk táplálására a meg
szentelt kenyér és bor külső színei alatt. K özrem űködésünk re van  szük sége, hogy 
az üldözések tengernyi vizeitől is kiolthatatlan szeretete üdvözíteni tudja aktának 
Tőle eltévelyedett juhait s mindazokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában 
tengetik sivár életüket. "Tüzet jöttem bocsátani a földre és mit akarok, ha nem, 
hogy felgyulladjon". Luk. 12, 49. Ez a felgyullasztott szeretet a  viszontszerctő 
hálás lelkekben szentmisékkel, szentáldozásaikkal, vezetéseikkel, alamizsnálko- 
dással, melyeket a helyes útra terítendőkért felajánlanak, segít eucharisztikus 
Üdvözítőnknek meghódítani a Tőle idegenkedő lelkeket, hogy valóra válhasson 
buzgó imádságunk : Eucharisztikus Megváltónk szentséges Szíve ! Jöjjön cl a te 
országod.

A megtestesült Isten azért lett hozzánk hasonló külsőleg, hogy mi belsőleg 
az önfeláldozó Isten- s ember$2eretetbcn így is tökéletes hasonmásaivá lenni töre
kedjünk !

Ju h á sz  B cla .
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Elmélkedések a keresztútról. 4=$® >
Néhány nap még cs a nagyböjt az ő kedves, bűnbánatos hangulatával elröp

pen, mint a nagycsütörtöki harangzúgás, hogy helyet adjon a húsvéti Allelújának. 
A nagyböjti hangulat véget ér, de szépséges keresztúti ájtatosságát vigyük ma
gunkkal az egyházi év folyamán. Legyen továbbra is gyakori, kedves ájtatosságunk! 
Meglátjuk mindjárt, hogy ez az áldott ájtatosság valóban megérdemli, hogy kísérő
társunk legyen egész életünkön át.

L iguori S z en t A lfonz, a nagy egyháztanító, azt mondja, hogy három jegyről 
lehet már itt a földi életben is felismerni azokat, akik az örök boldogságra ki van
nak választva. E három ismertetőjel : nagy és állandó szeretet és tisztelet l . a z u r  
Jézus kínszenvedése iránt, 2. a legméltóságosabb Oltáriszentség iránt, 3. a Boldog- 
ságos Szűz M ária iránt. Akik. a  sz en t k eresz tü li á jta to ssá go t leh e tő le g  napon ta , v a g y  
lega lább  is gyak ran  é s  sz iv v e l- lé lek k el szokták imádkozni, azok tudják  m eg, h o g y  a 
k ivá la sz tottságnak  nem  is e g y ,  d e m ind a  három  j e l é t  sz ívükön hordják , miért is 
háromszor boldogoknak kell őket magasztalnom.

1. Szeretet az U r Jézus Krisztus iránt.

A keresztúti ájtatosság ugyanis egyenesen az Úr Jézu s k ín szenved éseire 
vonatkozik  és nincs jobb eszköz az édes Üdvözítő kínszenvedése iránt való részvét 
és viszont szeretet felindítására, mint ez az ájtatosság. M inél nagyobb Jézusnak 
az ő kínszenvedésében megnyilvánuló szeretete és áldozata, annál jobban esik 
az ő isteni Szívének, ha mi gyakran és nagy hálával gondolunk az ő szenve
déseire.

R odrigu ez , a kiváló egyházi író, mondja el a következő esetet. Istennek egy 
szentéletű szolgája sok kéréssel ostromolta az Ur Jézust : jelentse ki neki, mit 
tegyen, milyen szolgálatokat végezzen, ami legkedvesebb volna az 5 jsten i Szívé
nek. Amint egy alkalommal buzgó imába merülve ismét ezt kérte az Gr Jézustól, a 
fájdalmas Istenember megjelent előtte, félig meztelen teste vérző sebekkel borítva, 
vállán a nehéz keresztet hordozva. «F iam  — úgymond —, ha  igazán k edves d o lgo t 
akarsz elő ttem  cselek edni, ú g y  s e g íts  nekem e  n ehéz  k eresz tet hordozn i. T esz ed  
p ed ig  ez t akkor, ha  gyak ran  és sz er e tő  r é sz v é tte l em lék ezel m eg  az én  k ínszenve
déseim ről.'0

Igen, az édes Üdvözítő szenvedéseiről tisztelettel, szeretettel, hálával meg
emlékezni oly értékes és kedves az ő isteni Szívének, hogy igen sok kiváló hit
tudósunk (Szent Ágoston, N. Albert, Nilies S . J .)  nem habo zik kijelenteni, hogy 
egy szívbőlfakadó elmélkedés Jézus szenvedései fölött értékesebb, mint egy egész 
évi szigorú böjt vagy mint az egész zsolozsmáskönyvnek a kiimádkozása. M ennyire 
kell tehát a keresztutat szeretnünk, mely megtanít bennünket az érettünk szenvedő 
Istenembert szeretni ! És az a jó Jézus, aki Veronikának kínszenvedése iránt 
tanúsított csekély figyelmét is oly pazar bőkezűséggel fizette vissza, majd rajtunk 
is valóra váltja a mondást, hogy aki gyakran és szeretettel végzi a keresztúri ájtatos
ságot. annak Isten kiválasztotta! közt lesz a helye.

A keresztnek áldott útját járva lassacskán megtanuljuk, megértjük a nagy 
igazságot : ('Nincs világosabb jele annak, hogy Isten kiválasztott barátai közé tar
tozunk. mintha számos csapás, szorongattatás cr bennünket*. Vagyis a szenvedő 
Jézust szeretve, megtanuljuk a k eresz tet is sz ere tn i. Már pedig ez a legnagyobb 
bölcseség. És milyen nagy szükség van erre éppen most, amikor az egész világ egy
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hatalmas nagy Kálvária, amelyen mindenki görnyed, vánszorog a maga keresztje 
alatt. És azzal a lelkülettel hordozzuk-e keresztünket, amellyel egy örökké tartó 
boldog mennyországot lehet kiérdemelni?

Lám az a ó r c n e i  S im on  sem értette eleinte, hogy tulajdonképpen az Isten 
végtelen irgalma és kegyelme, de meg egyúttal kimondhatatlan nagy megtisztel
tetés nyilvánult meg abban, hogy Jézus éppen őt választotta ki. hogy neki a kereszt
hordozásban segítsen. Simon nem látott abban a keresztben mást, mint egy súlyos, 
szégyennel teljes gerendát, melynek viselése csak gúnyt és becstelenséget hozhat 
fejére. Természetes tehát, hogy nem jókedvvel, hanem csak a kényszernek engedve 
hordozta a keresztet, melyet Jézus kezcérintésével megszentelt s melyen a világot 
megváltotta. Könnyen elgondolhatjuk, hogy az a jobb  la to r  sem vitte szívesen a 
keresztfáját. De ezek híven követték az Ur Jézust a keresztúton. Látván az ő 
csodás béketürését, megérlelődött lelkűkben a nagy szó : «M : u gyan  m indezt m éltán  
sz enved jük  ■ . .» így lettek ezek a keresztúton a kereszt szeretete által szentekké. 
IVTi is itt a keresztúton — hűségesen nyomdokába lépve szenvedő Mesterünknek 
— fogjuk megérteni a szentírási igéket : «Nem ezek et k e lle tt-e  sz en v ed n i a K risz tu s
nak és  ú g y  m enn i be az  S d icső ség éb e ?» (Luk. 24, 26.) és továbbá : "Aki f ö l  nem  v esz i 
k eresz tjét é s  nem  k övet en gem , nem  m éltó  hozzám .’1 (M t. 10, 38.)

2. A keresztút és szentmiseáldozat-
Azt mondottam, hogy aki a keresztúti ájtatosságot szereti, nagyrabecsüli, az 

egyszersmind eu charisz tikus lélek  is és így magán viseli a kiválasztottság második 
pecsétjét is. De hogyan függ össze keresztút és Oltáriszentség? Talán kérdezzük 
így : milyen kapcsolat, miféle rokonság van a  k eresz tú t é s  sz en tm ise k öz ö tf?  íg y  
könnyebben meg fogjuk érteni.

Lássuk első sorban is, mivégett rendelte Krisztus Urunk a szentmise
áldozatot? Jézus szenvedésével és halálával a keresztfán megváltotta az egész 
világot. Ennélfogva a szentmise-áldozat nem arra való, hogy a szentmise által 
újonnan megváltassunk. A sz en tm ise a k eresz tá ldozatnak  m egú jítá sa , fo ly ta tá sa  és 
b e fe jez és e  ;  tehát arra való, hogy azokat a kegyelmeket, melyeket Jézus a keresztfán 
számunkra kiérdemelt, megkapjuk a szentmisében. De még más cél is lebegett az 
isteni Üdvözítő szemei előtt, midőn a szentmisét, illetőleg az Oltáriszentséget 
rendelte. Azt akarta, hogy soha, míg csak ember él e föld hátán, soha  m eg ne f e l e d 
kezzenek  arról, amit ő irántunk való végtelen nagy irgalmában és szeretetében 
tett : t. i. kfnszen v éd éssé ! te lje s  k ereszt ha lá lá ró l. Ennek emlékezetére rendeli az édes 
Üdvözítő a szentmise-áldozatot, világosan kijelentvén az utolsó vacsorán: «Ezt 
cselekdjétek az  én  em lék ez etem re». A szentmise tehát é lő  em lék , megisrnétlése a 
keresztfán történt áldozatnak, amely m indennap eszünkbe ju t ta t ja  az  Ur J éz u s  
ha lá lá t. Élő emléknek mondom, mert a szentmisében Krisztus szent teste és vére 
valósággal és lényegileg jelen van.

Már most kérdem: m i a  k eresz tú ti á jta to ssá g?  N emde sz in tén  az Ü dvöz ítő  
k ínszenvedésének  és  halá lának em lék e?  Éspedig a legkitűnőbb eszköz arra, hogyha 
legnagyobb áhítattal, részvéttel és viszontszerctettcl emlékezzünk meg az Ür 
haláláról. Innen kitűnik, hogy tulajdonképpen szentmise és keresztút édestetvé- 
rek, csakhogy míg a legszentebb áldozat valóságos megújulása Krisztus kereszt- 
áldozatának, tehát é lő  va ló sá g : addig a keresztút pusztán emlékezetben teszi azt. 
Pusztán emlékezetben bár, de oly eleven erővel tárja elénk c fönséges 14 levelű 
könyv az Istenember nagy áldozatát, hogy aki gyakran imádkozza a keresztutat. 
okvetlenül más szemmel fogja szemlélni a szentmise-áldozatot. Igen, a kereszt-
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úton tanuljuk meg a szentmise melységeibe való behatolást, itt válik számunkra a 
legszentebb áldozat kimeríthetetlen kincsesbányává, a keresztút az eucharisztikus 
lelkek iskolája, ahol szívünkben nemes vágy fakad : mentői gyakrabban és minél 
méltóbban egyesülni a szentségi Jézussal a szentáldozásban azzal a lelkülettel,

amit az Apostol mond : “M ert va lahán ysz or esz itek  e k en yere t és isszátok e  k e lyh e l : 
az Üt h a lá lá t h ird etitek . am is e l  j ő . '  (1. Kor. I 1,26 .)*

* Legjobb előkészület a szén táldozas hoz a megfeszített Üdvözítő szemlélése. Miért is néha 
nagyon ajánlatos előkészület és hálaadás gyanánt keresztutat végezni. Kitűnő vezérkönyvecske ehhez a 
következő füzet : K e r e s z t ü l i  /{ j t a t o s s á g  vonatkozással a legméltóságosabb Oltáriszentscgre. Győr.
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3- Keresztút és Szűz Mária-
Talán mondanom sem kell. hogy mily szoros a kapcsolat M ária-tisztelet és 

keresztül között. Hiszen ez az ájtatosság Szűz M ária  fá jd a lm a s isten an ya i sz ívéb ő l 
fak ad t, bizonyos tehát, hogy őelőtte végtelenül kedves és értékes a keresztúti 
ájtatosság; és viszont, ha mi szeretettel járjuk a keresztnek áldott útját, lehetetlen, 
hogy forrón ne szeressük azt, ki szerzője volt ezen ájtatosságnak s anyja annak, 
ki a keresztet hordozta.

Teljesen bizonyos és hiteles hagyomány szerint maga a fájdalmas Istenanya 
volt az, ki a  Szentlélekisten sugallatára megkezdte a keresztúti ájtatosságot. Nyo
mon követte ő ama felejthetetlen nagypénteken halálra ítélt isteni Fiát. Meg- 
mcgállt az út egyes helyeinél, ahol a súlyos kereszttel terhelt Üdvözítő vérnyomait 
fedezte fel, szívében mély részvéttel és szeretettel Szent Fia iránt. így  követte őt a 
keresztúton egypár jámbor asszonnyal cs Szent Jánossal egyetemben egész a 
kereszt tövéig s innen a sziklasírig.

Nem kevésbbé bizonyos az is, hogy a Szűzanya az Ur Jézus feltámadása és 
mennybemenetele után is sokszor felkereste ezt a Via do lo ro sá -t, a fájfdalmak útját; 
részint egyedül, részint az apostolok és a szentasszonyok kíséretében, hogy újra 
meg újra átélje az első keresztút érzelmeit s csókjaival illesse a Krisztus vérével 
megszentelt helyeket. Fs ez természetes is, ha meggondoljuk, hogy senki emberfia 
jobban méltatni, értékelni nem tudta az Istenember szenvedésének és halálának 
értékét, hiszen mint Anyja a Megváltónak, mégiscsak a legjobban volt beavatva az 
isteni szeretet csodálatos titkaiba. Azért a Boldogságos Szűz szemeiben a szentség
nek és tiszteletnek különös fényével ragyogtak ezek a szent helyek, melyek tanúi 
voltak az Ur Jézus világot megváltó szenvedéseinek. Minden lépés, melyet ezen a 
keresztúton tett, a legélénkebben emlékeztette Szent Fia szeretetének végtelen
ségére. ami viszont az ő szívéből a legmélyebb hálát és legforróbb viszontszerete- 
tet váltotta ki.

íme, tehát mily kedves, mily drága minekünk — igaz keresztényeknek — a 
keresztúti ájtatosság ! M ár pusztán az a gondolat, hogy ez az ájtatosság nem vala
mely szenttől, hanem a mindenszentek Királynőjétől, a Boldogságos Szűztől szár
mazik, elegendő arra, hogy a k eresz tu ta t szeressük és  na gyrab ecsü ljük ■ Szeressük a 
keresztutat azért is, hogy a Mária-tiszteletben előrehaladjunk. Amint Szent János 
is ott a Kálvárián nyerte meg anyjául a Boldogságos Szüzet, úgy mi is, ha a fájdal
mas Anya lelkűidével járjuk a keresztutat, ott leszünk méltókká Szűz M ária hű 
gyermekeinek neveztetni.

Ne riasszon vissza bennünket a gyakrabbi keresztútjárástól az ájtatosság 
hosszadalmassága. Ez csak a közös és ünn ep ély es  végzésnél hosszú, de ha mint 
m agáná jta to ssá go t végezzük, akkor időnkhöz képest egészen rövid is lehet. Mert 
nem szükséges semmi szóbeli im a: sem az egyes állomásokhoz írt imádságok, sem 
a 14 M iatyánk; sem a térdhajtások. A lényeg ez: tökéletes bánatban elmerült 
lélekkel elkísérjük utolsó útján édes Urunkat, fájdalmain bánkódva, hűségünkről 
biztosítva. A teljes búcsúk elnyerésére semmi más nem szükséges, mint 1. hogy a 
k egy elem  á llapotában  legyünk, 2. hogy elm élkedjünk  valamelyest Krisztus Urunk 
kínszenvedéséről, végre 3. hogy a 14 s tá ció t m eglátogassuk -

O ltván y i J óz se f.

«Amely templomban Oltáregyesület nincs, az az országos központi 
Oltáregyesülettől egyházi felszerelést nem kérhet.»
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AZ A N Y A S Z E N T E G Y H A Z .
Boldog, aki szentegyházunk értékeit és szépségeit ismeri és magáénak 

vallja 1 Boldog, aki 'délek szerint-* is katolikus és mindig katolikus módon gondol
kozik, akar és cselekszik ! Talán nem is tudunk eléggé hálával lenni érte az Isten
nek, hogy az ö  egyetlen («Te Péter vagy s e kősziklára építem az én  eg yh á z a m a t») 
igaz egyházának tagjai lehetünk.

M int oltáregyesületi tagoknak különösen át kell éreznünk ennek jelentőségét 
és ismételten buzgó imádsággal kell közreműködnünk Krisztussal az ö  szentegy
háza jövőjének "építésében1.

M ert az  E gyház kész és  m ég is m ind ig ép ü l. M indig új lelkeket teremt az 
Isten s aki tudatára ébred honnétvalóságának, égbehivatottságának, és a kegyelem
mel átvilágított lelke rálép az igaz útra és kitart az örökkévalóság felé irányozott- 
ságban, az növeli az Anyaszentegyház épületét, az mintegy új sejt Krisztus 
misztikus testében. Amint a szövet sejtjeinek szaporodása szabad szemmel látha- 
batatlan, úgy sokak számára láthatatlan az Isten-ország Anyaszcntegyházának 
folytonos épülése is. U j Péter — X II. Pius néven, jelenti a régi "kősziklát". A kő
sziklát"! A "kőszikla bcvchetetlensége, az egész épületet tartó és kormányzó ereje 
új Szentatyánk kiváló egyéni képességein terebélyesedik ki és nyilatkozik meg a 
világnak. Nagyot, sőt igen nagy dolgokat vár tőle, megalapozott reménységünk. 
Az ő nagy tevékenységében cementként jelentkezhet a mi imánk. Vele együtt 
építünk, ha Anyaszentegyházunk jövőjéért imádkozunk.

Oltáregyesületi imádási óránkon buzgó könyörgésekkel indítsunk el az Ur 
Szívéből kegyelmeket, amelyek Szentatyánknak, az egész Egyháznak, sőt a rajta 
kívül állóknak is világítanak, amelyek ellenállhatatlanul indítanak és fenttartanak 
lelkeket — mintegy téglákat az 'épület" azon helyén, a hová Isten tervei szerint 
valók.

Anyaszentegyházunk titokzatos valósága éljen a lelkűnkben ! Legyünk 
tudatában annak, hogy az igazi imádság Valóságos é s  term ész et J e le t  t i  e r ő , amely 
számít és olyan eredményeket produkálhat, amelyeket emberi erő sohasem tudna 
létrehozni.

Kinek ne volna ehhez kedve? Hisz bennünk van. hogy legszívesebben olyan 
dolgokat akarunk, amelyek nagyok, földfelettiek, felségesek. ím e egy ilyen tér : 
imádságunkkal működjünk közre Anyaszentegyházunk jövőjének kiépítésében.

Szent József az egész Anyaszentegyház.védőszentje, és az Országos Közép
ponti Oltáregyesületnek alázatos bizalommal választott pártfogója könyörögj 
érettünk, hogy a T e szellemedben járjunk el ezen imádságos tisztünkben.

Április 4-én (mint a Brüsszelben szentségtörő kezekkel átszúrt szent
ostyák csodálatos sebei megjelenésének napján), április 5-én (Szent Jú lia), 
április 6-án (első csütörtök) és még egy t. b. nagycsütörtök miatt, április 9-én 
(húsvét vasárnap).

K ö zp o n ti.
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SZENTATYÁNKÉRT.
Érte könyörgök, én U ram , Jézusom !
Kit hozzánk küldött Vigasztaló Lelked!
Ki H elytartód lesz im m á r itt a földön.
Á raszd szívébe tengersok kegyelm ed!

Erős kezeddel tartsd  Öt fenn a sziklán ',
Meg ne sz é d ü ljö n ... ne inogjon lába!
G yújts tüzet leikébe, hogy Érted égjen 
S  legyen nyájad igaz világossága!

Viharok zúgnak a világ tengerén . .  .
Add, küzdjön bátran hullám okkal, vésszel!
Vezérelje az égi partok felé 
Péter hajó ját erős, biztos kézzel!

Árassz á lta la  kegyelm et a röldre!
'Munka, igazság, béke’ szent áldását . . .
__ Neki Magad légy édes m ennyországa . .  .
Szerető Szivedben lelje tiszta boldogságát!

Kupiba Izabella.

h j  OLTÁREGYLETI ÉLET fc j
Az O ltáregyesület m árciusi v á 

lasztm ányi ülése beválasztotta a köz
ponti választmányba dr. P éter i F e- 
Tencnct és öz v . dr. S ch la u ch  G ézánál. 
Mindketten a  belvárosi Oltáregyesület 
élén állanak és igen nagy érdemeik van 
nak abban, hogy a belvárosi Oltár
egyesület — évek óta — állandó virág
zásban van. Megértő szeretet, össze
tartás, buzgó lelkiség és ennek meg
felelő áldozatkészség a jellemző tu laj
donságai ennek az Oltáregyesületnek. 
A választmány egyhangú lelkesedéssel 
és örömmel vette az elnöklő orsz. igaz
gató propozicióját és nagy szeretettel 
köszönti két új tagját.

Vácott új egyházmegyei igaz
gatót kapott az Oltáregyesület dr.
68

Vanyek B éla  pápai kamarás, kanonok- 
plébános személyében. T erlanday R ezső  
prelátus-kanonok e tisztsége alól is fel
mentését kérte főpásztorától, miután a 
plébánia vezetésétől is — fáradtsága 
miatt — megvált. E helyütt is hálás 
köszónetünket fejezzük ki a távozó 
igazgatónak, aki — nagy elfoglaltsága 
mellett — mindig szakított időt arra, 
hogy a kérelmeket átvizsgálja és véle
ményezve küldje be a Központba, 
amelynek munkáját ezáltal lényegesen 
megkönnyítette. — Az új igazgató 
eddig mint teológiai tanár s amellett 
főleg szociális téren működött. Agili
tása biztos ígéret az Oltáregyesület váci 
jövőjét illetőleg. Bizalommal nézünk 
igazgatói működése elé és szeretettel 
köszöntjük őt új állásában.
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A Felvidékről, Dunatnocsról ér
kezeti újabb kérvény, amelynek elinté
zését (egy lila palást és fehér miseniha) 
a tisztviselőtelepi Oltáregyesület vál
lalta nagy lelkesedéssel.

A m ájus 17—21-i országos kato
likus nagygyűlés és kongresszusi emlé
kezés keretében május 19-én reggel 
9 órakor tartunk eucharisztikus dísz
gyűlést az Örökimádás-templomban. 
Este pedig mi rendezzük — a Hősök- 
terén — a nők szentóráját. Mindkettő 
közelebbi programmját csak a májusi 
számban közölhetjük. A nők számára
— kik a Hősök-terén nem vehetnek 
részt, vagy a szentórát folytatni akarják
— Pesten: az ürő  kitnádás-templomban, 
Budán: a városmajori plébániatemp
lomban lesz éjjeli szentségimádás, éjfél 
után szentmisével és közös szentáldo
zással.

E m lékeztető t ad ki ezentúl a Köz
pont a terjesztői és igazgatói értekezle
tekről s ezt az illetékeseknek megküldi. 
Egyöntetűséget remélünk ezáltal el
érni oltáregyesületi életünkben és több 
eredményt az Oltáregyesületek széni 
céljainak szolgálatában.

Országos alelnöknőnk nagy 
napja. ö z v .  dr. K iss Aladtírné, akit az 
országos Központban a legnagyobb 
tisztelet és szeretet vesz körül, április 
4-én lesz 80 éves. Nem szokás ilyet a 
hölgyekről kihiresztelni! Hogy mégis 
ideírjuk, azért van. mert szeret nők, ha 
az Oltáregvcsülct tágját mindenütt 
megemlékeznének róla e napon, amikor 
a szivükben lesz a szentségi Ur Jézus. 
Dr. Kiss Aladárné megérdemli ezt. 
42 éve tagja az Oltáregyesületnek. Ami
kor még nem volt az Oltáregyesületben 
az apácák értékes munkája, ő mint al- 
elnöknő nagyrészt maga végezte a kér
vények ügyét, az expedíció óriási mun
kájával együtt. Neve fogalom volt. T u 
dott dolgozni és munkatársakat sze
rezni. Példája és páratlanul finom mo-

V

dóra mindenkit meghódított, de nem 
magának, hanem az Ur Jézus ügyének. 
Talán ezt az érette végzett _ sok-sok 
munkát jutalmazta meg az Ur Jézus 
azzal, hogy a mi drága alelnöknőnk 
most is ftiss, testileg, szellemileg ép, 
állandó csodálat tárgya a Központban, 
ahol — hacsak Budajicstcn van el 
nem marad a Központ eseményeiről. 
Senki se mondaná, hogy 60 évesnél 
több. Nem törte rneg eddig csodálatos 
erejét sem betegség, sem bánat, noha 
mindegyikben volt elég része. Szívből 
kívánjuk Öméltóságának, hogy az Úr 
kegyelme továbbra is ragyogja be ara
nyos lelket cs tartsa még meg sokáig 
közöttünk, hogy példája világítson ne
künk és szerető kedvessége továbbra is 
vonzóereje legyen összejöveteleinknek.

E zerpengős fe le le t érkezett a múlt 
számunkban közölt "Ki volna az a jó
tevő1', kérdésünkre. Alig hogy megjelent 
az öÖrökimádás1 márciusi száma, meg 
jelent ügyvezető-igazgatónknál egy úr, 
aki fenkölt lelkű nejével együtt tagja az 
Oltáregyesületnek és olvasója az «Ürök- 
imádás» folyóiratnak. "Feleségemmel 
együtt elhatároztuk, hogy elkészíttetjük 
a neszmélyi zárda új oltárához illő 
szentiCEtartót — mondotta— 'és erre a 
célra — hogy szebb legyen — nem 
ötszáz, hanem ezer pengőt ajánlunk fel. 
Már neveltettünk a misszióknak papot, 
ajándékoztunk oltárt, kelyhet, cibóriu- 
mot és éppen azt kértük az Ür Jézustól, 
hogy adja tudtunkra, hol volna szük
sége egy monstranciára. Feleségem 
szinte imában virra.sztotta át az éjsza
kát, amikor az «Örökimádás»-t elol
vasta, hogy valaki meg ne előzzön ben
nünket az adományozásban.» Képzel
hetjük az ügyvezető-igazgató örömét! 
Micsoda lelki élmény ilyen lelkekkel 
találkozni! N. N.-nek maradni kívánó 
ismeretlenségük, a szentségi Jézus felé, 
a legtisztább gyémántot felülmúló fénv- 
nyeí ragyog és nekünk is azt hirdeti né
maságával, minden megafonnál hango
sabban : Az Ut J éz u s t önz etlenü l sz eres-
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séfek  s ö t .  m agatok ról lem ondva , sz eres
setek ■ T őle m ind en t m egkaptok . ka ö  lesz  
nektek m ind ig  az  e lső . — Ügyvezető- 
igazgató azonnal megrendelte a mon- 
stranciát s már húsvétkor az új oltáron, 
úi trónszéken, két Hozzá hű nemes 
lélek áldozatos szcretetéből sarjadt gyö
nyörű szentségtartóban fogadja az Ür 
Jézus a szívek-lelkek hódolatát a nesz
mély i “Kis ürökimádásban». S z en tség i 
Ut J éz u s , k egy e lm ed  b ő s é g é v e l a ra n yozd  
be e  két n a gy  lélek  m inden n a p já t !

E gy másik nemes felelet. Később 
jött; a monstranciára már megvolt az 
ezer pengőnk, amikor egy már sok jó
téteményével szereplő oltáregyesülcti 
tagunk megjelent, 400 P-t ajánlva fel a 
monstranciára, annak hangsúlyozásá
val, hogy a még hiányzó 100 P-t később 
hozza meg. Amikor tudattuk, hogy már 
megvan a monstrancia ára, így szólt: 
"Én már ezt az Ür Jézusnak szántam, 
nem viszem vissza; legfeljebb azt a 
100 P-t. ami úgy sincs a kezem közt, 
adom majd más jótékony célra." És így 
ezt a pénzt a neszmélyi új oltár miatt 
szükséges két aranyozott öröklámpa- 
kar és a kandeláberek, illetve gyertya- 
tartók beszerzésére fordíthatjuk. A szin
tén névtelen jótevő, aki egyedülálló 
ember, a szentségi Jézus trónja elé a 
virrasztó örökmécses karjait állítja, 
hogy stílszerűen szimbolizálói legyenek 
az Ür Jézus előtt virrasztó szeretetének, 
mintegy jelképezve azt a két dolgos 
kart, amelynek munkájából állíttatta 
ezeket az öröklámpatartó karokat és ké
szíttette az Ür trónja körül égő gyer
tyák tartóit. Isten fizesse meg és jutal
mazza meg a jótékonykodót önm aga 
jóságának mértéke szerint!

Mi kell még Neszmélyre? A leg
szükségesebbekből már csak a kerítés és 
az ostyasütőberendezés hiányzik. — 
Előbbi azért kell. mert a noviciátusba 
előírás szerint kívülről nem szabad be
látni, míg utóbbi a zárda meg
élhetése szempontjából jelentős, mert
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így a győri egyházmegye egy részének 
a neszmélyi zárda szállíthatja a szük
séges ostyákat. A kerítés 1900 P-be 
kerül, a villamos ostyasütő pedig 
1600 P-be. Aki bármelyik létrejötté
ben részt kíván venni, nagyon jót tesz 
vele, mert ezekre még nincs fedezet.

Többen kérdez ték  a misestipendiu
mok díját. Az Örökimádás-templom- 
ban a nap és óra szerint megkötött 
szentmisére 3 P, a naphoz nem kötötre 
2 P fizetendő be. De — tekintettel a 
nálunk miséző papok nagy számára — 
elfogadunk nagyszámú — például va
laki 50 vagy 100 szentmisét fogadott — 
vagy szegénysorsúaktól 1 P-ős szent
miseszándékokat is. A "Gregorián*— 30 
egymásután következő napon egy meg
holtért mondandó szentmisék — díja 
120 P. M isealapítvány legkisebb ösz- 
szege 150 P, de tekintettel a tapasz
talatokra, az alapítványra szánt ősz- 
szegre, inkább azonnal mondattuk el 
a megfelelő számú szentmisét. 75 
évig 'a lig  él egy alapítvány, míg úgy 
rövid időn belül 75 szentmisét kap 
kedves halottunk.

Az O ltá regye sü le t kötelező meg
szervezését — a nagyméltóságú ma
gyar püspöki kar egyértelmű határo
zata alapján — 1700/1914. sz. a. ren
delte cl az esztergomi egyházmegye 
minden plébániájára néhai Csernoch 
bíboros-percegprímás. (Megtalálható az 
egyházmegyei körlevelek 1914-es köt. 
48—51. lapján egészen részletesen.)

A Veszprémi Oltáregyesület kiál
lítása.

Lélekkel és szeretettel előkészített, 
lélekkel nézett oltáregyesületi kiállítás 
mélyebb nyomot hagy lelkűnkben, 
mint az Eucharisztiáról mondott leg
szebb prédikáció. Megnyilatkozása, for- 
mábaöntése ez az örök Főpap iránt 
való gyengéd szeretetnek.

Ezt a gondolatot ébreszti bennünk 
a Veszprémi Oltáregyesületnek a szent-
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istváni jubileumi évben rendezett nagy
szabású kiállítása, amely méreteiben 
minden eddig rendezett kiállítását 
messze felülmúlja. Ezt akarta kiemelni 
a megyésfőpásztor, aki ragaszkodott 
ahhoz, hogy c"> maga áldja meg a ki
állított tárgyakat. Arca sugárzott a 
nagy lelkiörömtől, hogy egyházmegyéjé
nek száznál több temploma jut ismét 
néhány igazán szép miseruhához és 
ojtárfelszereléshez. Az eucharisztikus 
Ur Jézus iránt érzett forró szeretete 
csillogott az áldást-osztó főpásztor k i
hulló könnyeiben és ez a szent szeretet 
átszállt a  kiállításon megjelentek lei
kébe. Az örök Főpap iránt való gyen
géd szeretet felséges megnyilatkozásá
nak mondta dr. Tóth Tihamér püspök 
az oltáregyesúleti tagok áldozatos mun
káját, mely minden ékesszólásnál szeb
ben beszél.

Minden darab az eucharisztikus Ur 
Jézus szereteléi sugározza. Egyik a 
hosszú évekre kiterjedő művészi munka 
ragyogásával, a másik nemes anyagá
nak méltóságteljes egyszerűségével hat. 
A miseruhák közül kitűnik őszentsége 
számára készült hófehér kazula, ame
lyen a kézimunka finom stilizálása és 
művészi kidolgozása valóban megkapja 
lelkünket.

A miseruhák között szebbnél-szebb 
albákat látunk, amelyeknek éveken ke
resztül készült csipkéje a régi mesterek
nek esztendőkön át áhítatos lélekkel 
alkotott mesterműveire emlékeztetnek. 
A rengeteg csipke lehelletszerű finom
sága olyan, mint a frissen esett hó- 
pelyhek művészi figurái a mikroszkóp 
alatt. Olyanok, mint a januári be
fagyott ablaknak jégvirágai. Csupa ízlés 
és műgond vonul végig az egész ki
állításon, amely megtisztult szeretet 
ihletéről beszél. Cgylátszik, egyforma 
lélekkel dolgozott itt m indenki; a pu- 
rifikatóriumok névtelen munkása, a 
kazulabetétek finomkezű hímzője és 
a hatalmas pluviale szorgos alkotója. 
Csak azok tudnak ilyen munkát vé
gezni. akik Mária cs M árta lelkét

egyesítik magukban, amint azt Tóth 
püspök úr meleghangú megnyitóbe
szédében említette. Valóban boldogok 
lehetnek, akik ennyit áldoztak az Isten 
dicsőségére, amiért elismerés és bála 
illeti őket már itt a földön is.

Az odaadásáról, munkásságáról és 
áldozatkészségéről nevezetes Veszprémi 
Oltáregyesületnek azonban van egy 
másik nemes, szép vonása, s ez Pro- 
hászka püspök áldott emlékének őrzése.

Halála előtt néhány héttel ( ! 927 
március 9— 12-ig) Veszprémben tar
tott lelkigyakorlatot az Oltáregyesület 
tagjainak számára. A búcsúzásná] meg
ígérte, hogy a következő évben ismét 
eljön, "hiszen o lyan  k özel va gyok  K e 
g y e tek h ez , h o gy  g y a lo g  is á tjö vök » — 
mondotta az aranyszájú püspök. Ko
porsójában az az infula volt fején, 
amelyet a lelkigyakorlatok végen a 
Veszprémi Oltáregyesület nyújtott át 
neki emlékbe. Remekbe foglalt drága 
életének legszebb vonása volt az Oltári- 
szentsegnek odaadó szeretete s imá- 
dása. Lelkének ez a gyönyörű tulaj
donsága végigvonult egész életén. V i
gasztalást, megnyugvást mindig az 
Eucharisztiánál keresett és talált az 
élet annyi nehézségében. M int eszter
gomi spirituális, egyik lehangolt, bá
natos estéjén ezeket írta naplójába: 
«. . . a szacellumba mentem, s lelkem 
kiderült, mint a nap a megtisztult, 
üde égen. A sötét felhő messze szál
long, itt-ott átnyilal még valami heve
sebb érzelem, de azután csend van 
és. andalító béke. Kioltom a lámpát, 
mely a szacellumban égett s a mély 
sötétségen át az oltár felől pislog az 
öröklámpa fénye; m ily bizalmas, mily 
békés, mily szelídítő e szende, piros 
sugár. Kilépek a szacellumból, be
zárom az ajtót s egy forró csókot 
nyomok rá. pecsétül: bennhagyom szí
vemet és szcrctetemet, őrül hagyom 
ott a csókot; ezt a pecsétet nem töri 
meg hatalom,. (Ö. M . XXIII .  66—67.)

Ez a lelkűiét, az Oltáriszentség 
iránt való gyengéd szeretet évről-évre
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csak fokozódott benne, naplójában 
mindig gyakrabban tért vissza az 
Euchansztiára s nem bírja eléggé bá
mulni és átérezni a köztünk lakó örök 
Szeretetet. Utolsó írásai ( É lő vizek  
fo rrá sa , Élet k en y er e )  egészen az oda
adó Isten-szeretetnek s az Oltáriszent- 
ség elmélyedő imádásának szolgálatába 
állnak. Arca egészen átszellemült s a 
«titok, ez a nagy tény, belenőtt a 
leikébe*.

Ne menjen feledésbe soha, soha 
életünkben a követendő drága példa 
és emlék s minden munkánk, amely az 
Óllá reg yesületlel kapcsolatos, vigyen 
bennünket közelebb az Eucharisztia 
szeretetéhez és imádásához.

Ezzel a lélekkel, érzés- és gondolat- 
világgal jöttem cl a Veszprémi Oltár- 
egyesület kiállításáról.

(Beküldte: dr. R eá l R ez ső .)

Beszámoló jelentéseket kaptunk 
Csongrádról, Szegedről, Bpest Hcr- 
minamezőről. Bpest Krisztus K irály
plébániáról. I anulságaikról később, itt 
most csak hálás köszönettel nyugtázzuk 
kézhezvételüket.

«A  sz ívek  p a t ik á ja »  színterét meg
ismerte az Orökimádás szerkesztője, 
aki Zalaegerszegen lelkigyakorlatot adott 
a patika jövendő “klienseinek". Azóta 
sokszor gondol a szerkesztő az eger- 
szegi buzgóságra, amely remélhető
leg nem lohad le. Az «örökimádás»-ra 
és “Jézusom Örömöm'-re 39-cn fizettek 
elő.

A Veszprémi Oltáregyesület 404
résztvevővel lelkigyakorlatokat rende
zett március 20—21—22-én. Naponta 
három elmélkedést adott. dr. Mátrai 
közp. ügyv. igazgató, míg a befejező 
közös szentáldozáson az Ur Jézust 
dr. Simon György prelátus-kanonok

felsőházi tagnak, a Veszprémi Oltár
egyesület választmányi tagjának kezé
ből vették. Az Angolkisasszonyok fő
nöknője és Máter Pongrác voltak a lel
kigyakorlatok kedves, figyelmes «lelki 
háziasszonyai”.
A Szent István-Társulat kiad

ványai:
B t. B randen stein  B é la :  Etika. 319 

lapterjedelmű erkölcsbölcselet attól a 
szerzőtől, aki teljesen modern és egé
szen katolikus. A mai kor embere, az 
etikai felfogás számtalan változatának 
forradalmi jelenségeit szemléli. Jól esik 
neki e könyv bölcseleti alapokon adott 
útmutatása. Végső megállapítása a 
tiszta keresztény értékrend abszolút 
tekintélye és bizonyossága.

H a F rieJerik a  C oud enhove : E gy hősi 
é le t hősi leg en d á ja . 241 lap. — Az Angol- 
kisasszonyok alapítónőjének. Ward 
Máriának élettörténete. A szerzetek 
alapítói rengeteg nehézséggel küzdöt
tek meg valamennyien. Nem ment az 
símán Ward Máriának sem. Neki is 
rengeteg küzdelmen keresztül lehetett 
csak megvalósítania küldetését. Ebben 
a könyvben az ő legendásan hősies 
élete a legérdekesebb regényhez ha
sonlóan van megírva. Nemcsak a ter
mészetfelettien gondolkodó, hanem 
bárki is a legnagyobb érdeklődéssel és 
csodálattal olvashatja.

•  *  *

P . D. S za la y  Já n o s  : A sz om ba th ely i 
S z en t D omonkos-rendiek lelk ipásztori 
működése. 192 lap. — A szombathelyi 
dominikánus rendház 300 éves jubi
leumára készült e munka és — mint a 
könyv előszavában Grősz püspök írja — 
a lelkipásztorkodás minden terére ki
terjedő apostolkodás dokumentuma 
akar lenni. Igazán lélekemelő olvas
mány. Megrendelhető a szombathelyi 
dömés zárdánál. Ára 1 P 70 fillér.

F e le lás szerkesztő  : Dr. MÁTRAI GYULA. —  Felelős kiadó  : Dr. MÉSZÁROS JÁNOS.
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