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Fontos határozat! A májusi kur
zuson mutatkozó érdeklődés hatása 
alatt az Örökmiádás (M ária Repara- 
trix) zárda főnöknője M á r ia  d e  N . D. 
d e  M o n t a i g u e  anya elhatározta és e l
rendelte, hogy október 1 -től május 
30-ig minden h é t f ő n  d é lu t á n  3 —5 - i g  a 
fehérnemú'varrás, szerdán és pénteken 
pedig ugyancsak délután 3—5-ig rajz, 
szabás cs hímzés terén szükséges ú t
mutatásokra két reparatrix anya d íjta
lanul rendelkezésére álljon az érdek
lődő oltáregyesületi hölgyeknek. Azok, 
akiket a központ nem ismer, plébáno
suktól vagy az oltáregyesületi helyi 
igazgatótól hoznak magukkal írást és 
így szívesen látott vendégei lesznek a 
központnak. E helyen is hálásan kö
szönjük a nt. főnöknőnek ez áldozatos, 
nemes gesztusát, am ely oly sokat jelent 
az oltáregyesületi munka jövőjére.

Adom ányok. A '"Felvidék# javára 
a józsefvárosi O ltáregyesület 100 P-t, a 
s z o m b a t  h e l y i  R ó z s a / ü z é r t  á r s u l a t  
eucharisztikus szakosztálya (m ely Oltár

egyesület módjára működik) I alba
1 karing, I korporálét, I kehelykendőt* 
a k ő sz e g i  O l t á r e g y e s i i l e t  10 stóla védőt*
2 vállkendőt, 12 kéztörlőt. 4 korporá
lét. 12 pallát és agilis vezetőjének, d r. 
K urbély V'ince bencés tanárnak sze
mélyes adományaként 2 stólát küldött 
a «Felvidék> számára. Isten fizesse meg 
a nagylelkű adományokat, amelyeket 
iparkodunk a legmegfelelőbb helyre 
juttatn i.

P ótlás! Jú liusi számunkban közölt 
irányító adataink kapcsán azt a bölcs 
megjegyzést kaptuk, hogy a vállkendő 
készítésénél figyelni kell arra. hogy a 
vászon — szegest nem kívánó — s z é l e  
l e g y e n  felül, am ely így könnyebben, be
gyűrhető a kolláréba. A  másik fontos 
tanács, hogy a cibóriumköpenykét nem 
muszáj palást- vagy galléralakúnak ké
szíteni, mert eleget teszünk az egyházi 
előírásoknak, egy négyzetalakú selyem 
fátyollal is, amelynek közepén a cibó- 
rium  keresztje számára bedolgozott 
nyílást készítünk.

K aritász  teré re  ne k a land ozz ék  a z  O l t á r e g y e s ü l e t  o t t ,  ahol ú g y i s  v a n  
k a r i tá sz  s z e r v  l  Bármennyire kedves dolog, hogy az oe. tagok külön is rendeznek 
karácsonyfaünnepélyt a szegényeknek, ezzel sok zavart, félreértést, sőt nem egy
szer jogos neheztelést vonnak, magukra, ami nem kívánatos. A m i  s z e g é n y ü n k  
a  s z e g é n y  t em p lom ok  s z e g é n y  U r J é z u s a !  Vele törődjünk! M i csak neki dolgoz
zunk és gyüjtsünk!
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Szeptemberben az Oltáregyesületben is felhangzik, a főváros
ban és vidéken egyaránt ez a felhívás. Budapestre visszajönnek a 
nyaralók, vidéken vége a nagyobb munkáknak, több idő' van a gyűlé
sen való részvételre, szent munkára — megkezdődhet az intenzivebb 
oltáregyesületi élet.

Hisz az Oltáregyesület élete folytonos, mint az örökmécses lángja! 
De ez sem ég egyformán! Néha nagyobb a lángocskája, néha egészen 
parányivá zsugorodik. A nyáron az Oltáregyesület élete is a kislángok 
ideje, ősszel jön a megújulás, felbuzdulás, a nagyobb lángok ideje.

Ezt a nagyobb lángot úgy eredeztetjük, hogy az oltáregyesületi 
terjesztőnőkkel (csoportvezetők) sorba látogattatjuk az oltáregyesületi 
tagokat, buzdítjuk az első őszi gyűlésen való megjelenésre. Meghívatunk 
—  egyénileg! — olyanokat, akik még nem tagjai az Oltáregyesületnek, 
de odavalók. Gyűlésünkön csupa praktikus dologgal foglalkozunk. 
(Veszprémi zarándoklat; mi a teendőnk otthon? mit akarunk oltár
egyesületi életünkben ezentúl jobban megvalósítva látni ? mivel akarunk 
a Központ kiállításán a szegény templomok javára szerepelni? mikor 
rendezünk eucharisztikus kultúrestét, teát stb.) Mintegy újra töltjük 
mécsesünket olajjal (programm!) és meggyujtjuk a lángot: az első őszi 
szentségimádásnak, oltáregyesületi ájtatosságnak külsőségekben is 
(pl. virág, csupa fehér őszirózsa; gyertyák nagyobb számban és a 
szokásoktól eltérő művészi elhelyezésben, pl. hogy a lángok egy őszi
rózsára emlékeztessenek) imponáló formában való megjelenésében. 
Propagandát csinálunk, amelyben a főhangsúly nem ott van, hogy az 
Oltáregyesület rendezi, hanem hogy mit rendezünk, hogy a szentségi 
Űr Jézusnak imádása, engesztelése lesz a reggeli közös szentáldozásos, 
elmélkedéses szentmise, vagy a délutáni szentóra.

Igen, ezeknél az oltáregyesületi ájtatosságoknál kell megvilágo- 
sodniok a lelkeknek. Itt kell megnyílniok a szíveknek, hogy befogadják 
a «békességes Király” szellemét és egészen — életük minden terén —
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önkénteseivé legyenek. Az Ür Jézus szentségi élete annyira hang
súlyozza, annyira reklamálja a maga némaságával ezeket a lehetőségeket.

Egyéni oltáregyesületi életünk az Ür Jézussal való állandó, de 
csendes kapcsolat rejtett boldogsága, amelyet más nem lát. (pl. egyéni 
imaóránk, napközbeni fohászaink, röpimáink, munkánk, apostolkodá
sunk az Ü r Jézusért, beletemetve a jószándék fátyoléba). Emellett a 
közös oltáregyesületi ájtatosságok valók arra, hogy mások is lássák az 
Ür udvartartását és észrevegyék ö t, akinek szól; az Oltáregyesületet, 
amelyből kivirágzik az imádás, az engesztelés, a szeretet, az áldozat az 
Eucharisztiában való hit tanuságtételeként.

A kimondott oltáregyesületi munka, a kézimunkának tökéletesíté
sén dolgozik a Központ is és a legközelebbi tavaszi kiállításán be akarja 
mutatni azt, ami a kézimunkában is jobb, praktikusabb és főleg litur- 
gikusabb. Ezért állította be a Mária Reparatrix-zárda a heti kétszeri 
tanácsadó szervet és fog hozni lapunk is útmutatásokat.

Munkára fel az egész oltáregyesületi vonalon! Az Ür Jézust el
temetni, elfeledtetni akarók törekvéseivel szemben nekünk kell oltár
egyesületi életünk és hivatásunk tökéletes felfogásával és tökéletes 
gyakorlásával odahatnunk, hogy a tabernákulum mindig ismertebb, 
mindig keresettebb, mindig gondozottabb és mindig több szeretettel 
körülvettebb legyen! Ezért munkára fe l!

Örvendezzünk, megszületett. . .
(Öröm-ének szeptember 8 .-re.) Irta : Cálosiné O t t U k  M y r a .

Egy picinyke K irá lyn ő  született,
K arja in  Szent Anna hordta,
És gyönyörű Fején tüzek gyanánt 
Fénylett a csillag korona.

De fénylőbb vo lt a picinyke Szíve,
Vájjon hány kortársa  tudta,
Hogy az Emberiség menedéke lesz,
K i Hozzá fut m ajd m inden kínba*.

E Kisded Szűz — az Isten legszebb álm a,
Szeplőtelen és Anyánk nekünk,
Kik ezernyi gondban, bajban  
E Siralom völgyében szenvedünk.

És K irá lynője m inden koroknak,
K ire : bűnös és elhagyott föltekinthet.
Isten Fiának Szűzi Anyja,
Születésnapodon — légy áldott Kisded.

f a  Ö R Ö K IM Á P Á s "^ ^ "b — {
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5. Kérés.

a) Egész valónkkal Istentől függünk: benne élünk, mozgunk és 
vagyunk (Csel. 17, 28). Amink van a természet és kegyelem rendjében, 
azt Isten adja azzal a rendeltetéssel, hogy szívünkben kivirágozzék, az ő 
dicsőségére illatozzon és üdvösségünkre gyümölcsözzön. Adományait 
tetszése szerint osztogatja, mert ő az Ur. Jóságát bőségesen árasztja 
minden teremtményére (Mt. 5, 45), sőt “többet ad, mint amennyit meg
érdemlőnk, vagy egyáltalában kívánhatunk" (Or. Dnic. 11. Pent.). 
ö  tudja, mire van szükségünk és megadja, még mielőtt kérnők (Mt. 6, 
8, 32). Általában azonban azt akarja, hogy kérjünk tőle, és a kegyelmek 
juttatását attól teszi függővé (Mt. 7, 7). A  kérő imának az az értelme, 
hogy vele elismerjük Isten hatalmát és felségjogát, másrészt saját tehe
tetlenségünket és függésünket. Ez a kettős elismerés pedig lényegében 
már imádásba tökéletesíti a kérést. Valahányszor Isten teljesíti kéré
sünket, a szívünk örömmel telik el és hálára gerjed (Jn. 16, 24), 
a hálás szív pedig újabb jótéteményekre érdemesül. így kapcsol össze 
bennünket Istennel, a kérésből kimdulólag is az imádság hármas 
körárama.

Minden kegyelmet az Üdvözítő érdemelt ki, azért az ő nevében 
kell kérnünk. Amit így kérünk, annak teljesítésére a mennyei Atya 
ígérettel köti le magát (Mt. 7, 8, 11).

Hogy mit szabad és kell kérnünk, azt mi bajosan bírálhatjuk el, 
mert érzéki vágyaink összezavarnak. Mennyi helytelen kérés hangzik 
el, ami éppen azért Istennél nem talál meghallgatásra (Mt. 20, 22. Jak.
4. 3). Az Üdvözítő szóval és élete példájával tanított meg, hogyan kell 
helyesen imádkozni (Mt. 6, 9). Hagyatkozzunk az ő példáján mi is a 
Szentlélek irányítására, aki maga imádkozik bennünk (Rom. 8, 26). 
Kérésünk helyes tárgya ugyanaz, ami életünknek is célja s törekvéseink
nek irányelve: az örök üdvösség és a hozzá vezető eszközök. Ezeket kell 
kérnünk, minden egyéb szükséges dolog ráadásként kérés nélkül is
teljesül (Mt. 6, 33).

Hogyan kérjünk, azt a lélek egyéni megnyilatkozása szabja meg. 
Egyesek, a saját megnyugtatásukra, konkrét részletezéssel sorolják elő 
vágyaikat: mások nem bíznak magukban, azért szükségleteiket csak 
általánosságban, gyűjtőfogalomban terjesztik elő, míg a részleteket 
Isten bölcseségére bízzák; gyermekded lelkek pedig inszinuálással egy
szerűen csak ráirányítják Isten figyelmét tudatos vagy öntudatlan 
szükségleteikre (Jn. 11 ,3 ) , abban a felfogásban, hogy ő úgyis tudja, mit 
akarnak mondani és mire van szükségük (S. Th. 2, 2, q. 83, 17). Néme
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lyek közvetlenül Istenhez szokták irányítani kérésüket, mások inkább a 
szentek közvetítését szeretik igénybe venni.

"Könyörögjünk!» így buzdít az Egyház szüntelenül. Mindennapi 
életünk jelenségei változatos anyagot és érzelmeket szolgáltatnak kérő 
imánknak. Kérjünk állhatatosan (Csel. 8, 24); könyörögjünk alázato
san ; esedezzünk buzgón (Zsid. 5, 7); esdekeljünk megadó bizalommal, 
sőt kényszerítsük ünnepélyesen az Urat ígéretének beváltására (Ef. 6, 
18). Különös hathatóssága és sajátos ígérete van az imaközösségnek, 
sok szív-lélek egységes kérésének (Mt. 18, 19).

bj "Krisztus a mi főpapunk, aki értünk imádkozik; fejünk, 
aki bennünk imádkozik; Istenünk, akihez imádkozunk.11 (S. Aug. 
enar. in ps. 85. n. 1.). ö  nemcsak gyámolítja és irányítja, hanem 
az Atya jobbján és a szentségi jelenlétben fogadja is kérésünket s 
megadja, amit az Atyától kérünk, hogy az Atya megdicsőüljön a 
Fiúban (Jn. 14, 13).

Az Egyház melegen ajánlja, hogy imádságainkat lehetőleg akár 
zárt, akár kitett Oltáriszentség előtt végezzük, s ezt a gyakorlatot 
búcsúkkal jutalmazza. A  szent titok fenségétől meghatódik a lélek. 
Krisztus közelében fokozódik a bizalma, s fogékonyabb lesz a ke
gyelmek elnyerésére. Bár ez az imádság csak távolabbi értelemben 
eucharisztikus kérőima, de legalább külső tényei révén maga is 
imádássá válik.

Sajátosabb értelemben eucharisztikus kérőima az, amelynek köz
vetlen tárgya nem a mi szükségleteink, hanem elsősorban a szentségi 
Üdvözítő érdeke, melyben az imádkozónak vágya és érdeke is feloldó
dik. A kérés tárgya az Oltáriszentség külső dicsősége, nevezetesen: hogy 
az emberek Krisztust az Oltáriszentségben mindinkább megismerjék és 
szeressék; hogy eucharisztikus áldozatával egyesítsék életüket és tevé
kenységüket; hogy testével-vérével méltóképpen táplálkozzanak és 
titokzatos testének mentői tökéletesebb tagjaivá váljanak. Röviden össze
foglalva, a kérés tárgya: hogy a szívekbe eljöjjön Krisztus eucharisz
tikus országa.

Az önzetlen szív megfeledkezik magáról, csak Krisztus érdekét 
tekinti, önmagának legfeljebb egy ajándékot kér az eucharisztikus 
költővel :

Hadd, hogy Benned higyjek és reméljek,
S Téged mindig jobban szeresselek!

Tevékeny törekvésben és hathatós vágyban milliók szíve dobban 
össze és kérő imájuk üteme, hogy "dícsértessék és vég nélkül áldassék a 
legméltóságosabb Oltáriszentség!»

Rogács Ferenc.

■! ■ ÖRÖKIHÁDÁS -----------{.
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Az Oltáriszentség megőrzése.
A legméltóságosabb Oltáriszentséget, szent Egyházunknak e leg

drágább kincsét, a legrégibb időtől, az Egyház kezdetétől fogva mindig 
imádságos hódolattal és szerető gonddal őrizték. Szakadatlanul ügyel
tek és vigyáztak arra, hogy az Oltáriszentség állandóan meglegyen, 
soha el ne fogyjon. Ezt bizonyítja a betegek, a haldoklók áldozása, 
amely a szentmiscáldozaton kívül a nappal vagy éjtszaka bármely 
órájában, bármely pillanatában megtörténhetett. A  haldoklóknak utolsó 
útravaló (viaticum) gyanánt nyújtották az Eucharisztiát. Az 325-ben 
megtartott niceai egyetemes zsinat már régi kánoni törvénynek nevezi 
azt, hogy a haldoklóknak az Oltáriszentséget utolsó útravalóul nyújtsák. 
E zsinat 13. kánonja ugyanis előírja: «Azoknál, akik életük végéhez jut
nak, most is a régi és szabályszerű törvényt kell szem előtt tartani; úgy, 
hogy ha valaki haldoklik, a végső és leginkább szükséges viaticumtól 
legkevésbbé sem fosszák meg . . .»  A  trienti zsinat a niceai zsinatra 
hivatkozva szintén sürgeti, hogy az Oltáriszentséget a betegeknek 
elvigyék cs ecélból az Oltáriszentséget a templomokban szorgalmasan
#/ * /Iőrizzek.

Hogy éjjel is elvitték az Oltáriszentséget a haldoklóhoz, amiért 
készen kellett tartani konszekrált partikulákat, erre nézve alexandriai 
Dénes (f265) mond el Eusebius történetíró művében egy esetet egy 
öregről, aki közel a halálhoz, egy fiút, unokáját küldi el éjjel a paphoz. 
«A fiú a paphoz futott, már éjszaka volt — a pap azonban beteg volt . . . 
A  fiúnak odaadta az Eucharisztiának egy kis részét azzal a meghagyás
sal, hogy vízbe merítse és az aggastyánnak adja. A  fiú visszatért a falat
tal, vízbe tartotta és az aggastyán szájába adta. Ez részletekben magá
hoz vette a falatot és azonnal kilehelte lelkét.”

Az Oltáriszentség megőrzése mellett tanúskodik a gyakorlat, 
amelyet Tertullián ( f  245), Szent Cypnán ( f  254), Szent Vazul ( f  379), 
Szent Jeromos ( f  420) és más szentatyák említenek, hogy tudniillik az 
üldözések idejében megengedték, hogy az Oltáriszentséget szentáldozás 
céljából a híveknek odaadják, hogy hazavigyék, mert azokban a nehéz 
időkben a szent titkokat (pl. a szentmiseáldozatot) csak hosszabb időkö
zökben ünnepelhették és az első keresztények a véres veszedelmek között, 
amelyek folytonosan fenyegették őket, a megerősítés és vigasztalás 
kenyerére leginkább rászorultak és így e csodálatos kenyeret ne nélkü
lözzék. Nemcsak az szentáldozás miatt őrizték házaikban az első 
keresztények az Oltáriszentséget, hanem azért is, hogy előtte imádkoz
hassanak és előtte nyomorúságukban, nehézségeikben leborulhassa
nak. Így tett Gorgonia, náziánzi Szent Gergely ( f  392) nővére is,

143



ÖRÖKIMÁDÁs ' ^ Q J ^ :

midőn olyan betegségben szenvedett, amelyet ember meg nem gyó
gyíthatott és ő akkor azonnal meggyógyult. Názianzi Szent Gergely 
( f  392) maga mondja el a csodálatos esetet egyik beszédében.

A remeték, akik csak ritkán mentek templomba, úgy keleten mint 
nyugaton szintén magukkal vitték a remeteségbe az Oltáriszentséget. 
miként ezt Szent Vazul és jeruzsálemi Szent Cyrill ( f 386) megírták. 
Ha az őskeresztények akár szárazföldön, akár tengeren hosszabb útra 
keltek. Szent Ambrus (f 397) szerint magukkal vitték az Oltáriszentsé- 
get, mert azt vélték, hogy jobban nem gondoskodhatnak biztonságuk
ról és védelmükről. Szent Jusztin ( f  167) említi, hogy a szerpapok el
vitték az Oltáriszentséget azoknak, akik akadályozva voltak a szent
miseáldozatban résztvenni. Szent Irén (f 202) írja, hogy a püspökök 
elküldték egymásnak ezt a drága kincset a szeretet köteléke gyanánt, 
hogy ezáltal jelezzék a kölcsönös egységet és szeretetet. Nagy Szent 
Gergely ( f  584) pedig több más egyházíróval írja, hogy az Oltáriszent
séget még a sírba is tették és a holttetemmel együtt el is temették. 
Amphilochius Cappador (f 404) is ugyanerről a szokásról tesz említést, 
amely ellen azonban a III. karthagói zsinat (318-ban) és más zsinatok 
tiltakoztak.

A görögök a legrégibb időtől fogva a 40 napi nagyböjtben, szom
bat és vasárnap kivételével, a Liturgia praesanctificatorumot használ
ták, amikor valamennyien áldoztak ugyan, de nem olyan ostyákkal, 
amelyeket aznap konszekráltak, hanem olyanokkal, amelyeket már a 
megelőző vasárnap eltettek. A  latin Egyházban is nagypénteken 
ugyanazt az eljárást követik. Hasonlóan egy partikulát hoztak a pápa 
vagy püspök elé az előbbi szentmiseáldozatból; mikor a szentmisét 
mondta, az oltárra tették, a szentáldozás előtt a kehelybe bocsátották 
és a legszentebb vérrel, az istenemben vérrel egyesítették, hogy ezáltal 
jelezzék a jelenlegi áldozat egységét az előbbenivel.

Mindezt egybefoglalva, napnál világosabb a tétel: Igenis az Egy
ház 20 századon át szakadatlanul a legnagyobb gonddal cs szeretettel 
őrizte meg cs őrzi meg az Oltáriszentséget Isten dicsőségére és a hívek 
javára.

N a g e l r c i t c r  A la jo s  d r .

«Az Oltáregyesületnek tagja lehet minden katolikus fé rfi vagy nő, 
aki életének 16 évét betöltötte s vállalkozik a rra , hogy h a v o n t a :  
egy órát (lehet bét részben is !)  tölt a  legméltóságosabb Olt áriszentség 
im ádásában, legalább egy engesztelő szentáldozást végez és a szegény 
tem plomok szám ára évente valam i alam izsnát ad.» (Kiv. az alapsz.)
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Neszmélyen voltam.
Nem szeretek utazni. Kissé el is vagyok kényeztetve; tudniillik 

még világviszonylatban is annyi rendkívüli szépet láttam eddigi éle
temben, hogy leszoktam a kíváncsiságról, de Neszinély, vagyis inkább 
az első magyar Örök.imádás, az alapítása óta érdekelt. Eddig minden 
szemtanútól csak kedveset, kellemeset hallottam róla, végül is magam 
akartam meggyőződni s ha minden igaznak bizonyul, alázatosan fel
frissülni. Tegnap aztán útra is keltem. Pilisvörösvártól kezdve már 
enyhébben nehezteltem a lassú vonatra. Mohó figyelő lettem. Tizen
kilenc évvel ezelőtt, mikor Japán felé vetett sorsom, akkor figyeltem 
ilyen ébren minden újabb hegyhajlatra, falombra . . . Már maga a 
Duna mentén kanyargó vonat is, a túlnani volt trianoni határ és az 
eucharisztikus évben bekövetkezett csodálatos változás is kirázott pesti 
egykedvűségemből, úgyhogy mikor a búsan domboruló, üdezöld 
hegyek s halmok ölén, a falombok "karjai-' között elénk tűnt az első 
magyar reparatn x-Jészek körvonalképe, a kis karcsú, pirostetejű 
mutatóujjal, erősen hangfogóznom kellett lelkesedésemet. Alig-alig 
sikerült, mert mennél közelebb kerültünk kis húgommal a Zárdához, 
annál jobban röpdösött — Jézus Krisztus örömén örvendő — lelkünk. 
Áldott legyen, aki úgy rendezte, hogy a Zárda ennyire közel legyen 
a vasútállomáshoz. Sem a szeretet, sem a kíváncsiság nem állják a 
távolságot. A közelség a világuk. Alig gyalogoltunk három percet, 
máris ott színesedett előttünk Szűz Mária termésköves, pirostetejű, 
mosolyraderítő új otthona . . . Mint egy kőbe, építészetbe, növény
zetbe varázsolt mosoly; biztatás, sőt mi több, vissza nem utasítható 
invitálás közelről ez a Zárda, mégis komoly, külön világ, de a tárt 
kapuja, kis tornyának sűrűn csengő haranghangja megbiztatja, be
in vitaija a modem beton-országút bármelyik v á n d o rá t!...

* * *

Éppen litánia volt a hófehér, kristálytiszta, dekorációmentes 
mégis térdrekényszerítő kápolnában. Az «Ostyái Jézus" — ahogy a 
boldogemlékű franciskánus testvér, Szabin mondaná — ott fehérlett 
ebben a különös, különös fehérlésben . . . Lelkemet nagy szemrehányás 
és édesízű öröm járta át, s bárhogy uralkodtam is magamon — hiszen 
a laikusok számára elkerített kis helyen sokan reánk figyeltek —, 
mégsem bírtam visszaparancsolni minden könnycseppemet . . . £n is 
— és később megtudtam, hogy kis húgom is — úgy éreztem, hogy 
«haza»-érkeztem és abban a kiütköző tisztaságban jó Anyánk fogja 
balog kezünket, ö  vált szót érdekünkben Fiával, a mi Urunkkal,

145



*ÖRÖKIMÁDÁS

a szentségi Jézussal, Akinek — érdem helyett — most kivételesen 
minden gyatraságunkat felajánlhatjuk, szeretetünk «tálcáján» . . .

* *  *

Áldottak legyenek, akik ezt az új lelki-oázist életrehívták, akik 
ott szolgálnak az Urnák és akik imáikkal s filléreikkel életben tartják.

Olcsvay Géza.

A szentmiseáldozat.
Megváltónk irántunk való áldozatos szeretetét nem merítették ki 

egykori földi életének fáradalmai, ön megtagadásai és szenvedései. Szent 
Gertrúdnak is kinyilatkoztatta, hogy ha üdvünkre lenne, most is kész 
lenne minden egyes lélekért külön-külön újra meg újra elszenvedni 
mindazt, amit egykor elszenvedett az egész emberi nemért. Ilyen meg
váltói áldozatos szeretet tüze lángolt az Ür Jézus legszentebb Szívében 
már az utolsó vacsora előtt is, ilyen elégtételadó és példaadó áldozatos 
szeretettel is kész lett volna minket megváltani és üdvözíteni. A  mennyei 
Atya azonban emberré lett szent Fia ezen soha meg nem szűnő kimerít
hetetlenül áldozatkész szeretetéből a bűnös emberiség megváltására, és 
üdvözítésére csak azt fogadta el, hogy csupán egyszer haljon meg a leg- 
megalázóbb és testileg-lelkileg leggyötrőbb vérontásos kereszthalállal 
váltságunk teljes árául, s akik ezen soha meg nem szűnő belső áldozatá
nak érdemeiből üdvözülni akarnak, azokért vérontás és minden szen
vedés nélkül, megdicsőülten, vagyis lelkileg újítsa meg az egyszeri vér
ontásos kínokkal teljes keresztáldozatot. A mennyei Atya másszóval 
számtalanszor megismételhető tökéletes áldozatul megtestesült s már 
megdicsőült szent Fia soha meg nem szűnő áldozatának csupán vér
ontás és szenvedés nélkül való külső' ünnepélyes megnyilvánítását, 
vagyis lelkileg hozott keresztáldozatát akarja elfogadni mindazok javára, 
akik becsületesen vesznek részt az Ür Jézus által lelkileg számtalanszor 
megismételhető keresztáldozaton.

Minden szentmise az Ür Jézusnak érettünk lelkileg hozott, lelkileg 
megismételt keresztáldozata. A megváltó Isten-ember a legjobban 
tudta, hogy Isten előtt az engedelmesség kedvesebb, érdemszerzőbb 
mint az önfejűleg hozott vérontásos áldozatok sokasága, azért mennyei 
Atyjának akarata szerint ajánlja fel önmagát áldozatul érettünk az utolsó 
vacsorán és rendeli az Oltáriszentséget a szentmiseáldozattal és a szent
áldozással együtt. Váltságunk teljes árának érdemeit úgy akarja tehát 
reánk alkalmazni, hogy közreműködésünk mellett ismétli meg titok-
146



zatosan számtalanszor a világ végéig a keresztáldozatot. Azért ad hatal
mat és parancsot a püspököknek és az áldozópapoknak a szentmise
áldozat bemutatására ezen szavakkal: “Ezt cselekedjétek az én emlékeze
temre (kereszthalálom emlékezetére)**. Az egyszer bemutatott vérontá- 
sos kínos keresztáldozat a szentmisék által annyit ér, mintha az Ür Jézus 
minden egyes emberért külön-külön halna meg újra meg újra a leg
kínosabb kereszthalállal, mert minden szentmise az Ur Jézus soha meg 
nem szűnő, még megdicsőültségében is szüntelen azon belső áldozatá
nak külső ünnepélyes megnyilvánítása, amilyen áldozatkészségről a 
Szent Gertrúdnak is tett magánkinyilatkoztatás tanúskodik. Ábrahám 
egykor lelkileg áldozta fel Izsák fiát Istennek s ez oly érdemszerző volt 
Isten előtt, mintha tényleg feláldozta volna. Hasonlóan tekint Isten a 
szentmisékre is, mert engedelmességből Iránta úgy újítja meg az Ur 
Jézus érettünk a keresztáldozatot, amint a mennyei Atya megengedi.

Csak földi életünk idején szerezhetünk igazságosság címén megr 
illető (de condigno) érdemeket Isten előtt magunk és mások javára, 
halálunk után már nem, mert Isten örök rendelése szerint a túlvilági 
életben már csak visszafizetés van a földön szerzett érdemek szerint. 
A  mennyben élő szentek értünk közbenjáró hatalmas szeretetüket földi 
életük idején tették számunkra is igazságosság címén megilletően érdem
szerzővé. “Édes Üdvözítőnk azon áldozati szándékot, mellyel önmagát 
adja át Istennek áldozatul érettünk a szentmisékben, nemcsak egyszer- 
smindenkorra fejezte ki az Oltáriszentség alapításakor, hanem közvetle
nül is beleleheli minden egyes szentmisébe, mint érettünk mindig köz
benjárni kész élő szeretet (“semper vivens ad interpellandum pro 
nobis»), minden egyes szentmise áldozati lángja az ő állandó, soha nem 
hűlő áldozatos szeretetének tüzétől gyullad ki'1 (dr. Schütz), de ezen 
áldozatos szeretetet még földi életében, az utolsó vacsorán bemutatott 
áldozatával s főleg mindhalálig tökéletes engedelmességéről tanúskodó 
keresztáldozatával tette örökre érdemszerzővé, igazságosság címén 
megilletően, sőt túláradóan érdemszerzővé élők és elhunytjaink üdvére. 
Az utolsó vacsora áldozata közös egy magja a keresztáldozatnak és a 
szentmiséknek, melyek abból önálló magrejtő gyümölcsökké teljesed
nek ki, hogy mi is reánk alkalmazott túláradó érdemeiért önálló szeretet- 
magokként mások javára is, de végeredményben a magunk üdvére 
minél dúsabban termő gyümölcsfákká növekedjünk.

A szentmise lényege kizárólag a kettős átváltoztatásban (meg
szentelésben), latinul konszekrációban van. Kiegészítő főrésze csupán a 
szentáldozás, mert a szentmiseáldozat lelki haszna csak a szentáldo
zástól lehet tökéletes Krisztus Urunk szavai szerint. A kettős megszen
telés szavai («Ez az én testem . . .  ez az én vérem . . .») az Ur Jézust 
nemcsak titokzatosan jelképezett kereszthalála állapotába helyezik, de
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egyszersmind lelkünk táplálása végett az eledel és ital állapotába is: 
«En vagyok az élő kenyér, ki mennyből szállottam alá. Ha valaki e 
kenyérből eszik, örökké é l; és a kenyér, melyet én adandó vagyok, az én 
testem a világ életéért . . .  az én testem bizonnyal étel és az én vérem 
bizonnyal ital . . . aki eszik engem, ő is él énérettem. Ha nem eszitek az 
emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem leszen élet tibennetek» 
stb. János 6, 51—59. Az Eucharisztia, mint szentség. Istennek miat
tunk leölt Bárányát jelképezi, kinek szent teste ételünk, szent vére lelki 
italunk.

Mégis a szentáldozás csupán kiegészítő főrésze a szentmisének, 
mert tökéletes áldozat már az I sten dicsőségére szolgáló erőszakos leron- 
tatásunkra való készségünknek megfelelő külső kifejezését célzó szent 
ténykedés is. Az utolsó vacsora áldozata, értünk felajánlott szent testé
nek és vérének a megszentelt külszínek alatt való külön-külön meg
jelenítése külsőképpen oly szembeszökően kifejezi, hogy a mennyei 
Atya iránt való engedelmességből a kereszten vérontásos halálra kész, a 
szentmisékben pedig a megszentelő szavak ereje által szent testet és 
vérét titokzatosan s jelképesen elkülöníteni, szétválasztani engedi, hogy 
önmagát érettünk a kenyér és a bor színei alatt titokzatosan jelképezett 
kereszthalála állapotába helyezze s ezzel külsőkép kifejezze, miszerint 
a szentmisék helyett újra meg újra szívesen elszenvedné érettünk a 
vérontásos kínos keresztáldozatot, ha a mennyei Atya máskép nem 
akarta volna. < Mert jobb az engedelmesség, mint az áldozatok. (1. Kir. 
15, 22.) Világos, hogy minden szentmise oly kedves, oly érdemszerző 
Isten előtt mint a vérontásos keresztáldozat, melyet az Ür Jézus vér
ontás nélkül, lelkileg megismétel, megújít érettünk, élőkért és elhunyt
jainkért minden szentmisében.

Mikor tehát lelkileg megújítja Jézusod érted a keresztáldozatot 
oltárainkon, úgy légy ott, mintha a hétfájdalmú Szűzanyával s a többi 
jámborokkal együtt a kereszt tövében lennél, melyen haldoklik és meg
hal érted az emberré lett Istenfia! 0 .  A. M. D. G .! Ave f  Maria!

Esztergom, 1939 aug. 6.
Juhász Béla.

L elk ié le t =  lélek szerinti élet. Akinek a lelke él, látja — a hit révén — 
a természetfölötti dolgokat is. kapcsolatban van a jó Istennel. Táplálkozik imád
sággal, Isten akaratának teljesítésével s legfőkép a lcgméltóságosabb Oltári- 
szentséggel.
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A MUNKÁSSZELLEM.
Mostanában sokat foglalkoztatja a világot a munka értékelésének gondolata. 

A társadalmi kérdés homlokterében áll s az Anyaszentegyház maga az, aki a leg
jobban síkraszáll a munka megbecsülése érdekében. X III. Leó és XI. Pius pápák 
világhírű körlevelekben hangoztatták azokat az elveket, amelyek megnyugvást 
hozhatnak a háborgó világ munkásfrontján. Amíg a körlevelek gyümölcse meg
érik nem lesz haszontalan arra rámutatnunk, hogy a világon a munkásszellem  
mennyire kirívóan fogyatkozóban van. Nem a munkavállalás készsége hiányzik, 
hanem inkább az a régi becsületes szellem, amely a munkást eltöltötte: érték esei 
é s  jó t  te ljes íten i a m unk áva l; ellen érték et adni a  m eg ja v íto tt f iz e té s é r t  és j ó  sz ív v e l 
adn i , e g yü t t  ér ezn i a  munkaadóval.

De mi köze ehhez a mi szeptemlieri imaszándékunknak? Mi is szeptember
ben szoktuk újraszítani az oltáregyleti munka tüzet. Jó arra gondolnunk, hogy 
mire vállalkoztunk és mit kapunk érte?

Mi az Oltáregyesületben a szentségi Ur Jézus közvetlen munkatársai 
vagyunk. Az Oltáregyesületben a lelkek előtt örökmécseseknek kell lennünk: 
szentségimádásainknak, szentáldozásainknak és apostoli buzgalmú megnyilat
kozásainknak betetőzése az a kézimunka, amelyet az Oltáregyesület hozzáértő 
tagjai a szegény templomok számára végeznek. Mindezért folytonos kegyelmi 
segítség s egykor az Ur '(fölötte nagy» jutalma jár.

M ennyire szükséges tehát itt is a jó munkássszellem! Jót, értékeset adni az 
Ü rnak! Őt nem lehet becsapni, mint a földi uraságokat, amelyeknél rengeteg 
hűtlenség, képmutatás és látszatszerintiség mögött húzódnak meg a tökéletlen 
teljesítmények. Az Ur Jézus mindent úgy lát. ahogy van, nem ahogy látszik.

Kedves Oltáregyesületiek! gondoljunk sokszor arra, hogy mi nem  dolgoz
hatunk csak látszatra vagy nem egészen az Ur dicsőségét kereső lélekkel. Ha 
bennünk is aludnék a benső igazság, ha nálunk is csak felszínes és lclcknélküli 
volna az, amit teljesítünk az Oltáregyesületben, akkor hová menjen az Ur vigaszt 
keresni, részvétet találn i? Ki lesz a világ, szellemi sivatagjában az Ü r oázisa, Ka 
nem az egész Oltáregyesület nevében imádkozó, áldozó vagy dolgozó oltár
egyesületi tag?

Imádkozzunk a munka igazi szelleméhez szükséges segítőkegyelmekért 
önmagunk cs oltáregyesületi testvéreink számára, de ne hagyjuk ki a  munkás
világnak szükséges lelki segítségét se. Jöjjön az igazság és tökéletesség világa 
minden téren I

« H ű C v « ű i i 4 i r
Szept. 1-én, 7-én, I5-én egy tetszésszermti napon az imádási óra és 

a közös ájtatosság napján. K ö zp o n ti.
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Az O ltá regye sü le t ú j b íboros 
p ro tek to ra . Mint a római oltáregyesü
leti világközpont zárdájának főnök- 
nője Rómából, E sterházy M áry  grófnő 
országos elnöknőnkböz írt levelében 
jelenti, X II. Pius pápa őszentsége az 
Oltáregyesület protektorává (ügyeinek 
a Szentszék _clőtti képviselője) C attani 
bíboros úr Őeminenciáját nevezte ki az 
elhunyt S era fin i bíboros-protektor he
lyébe. Mint a Gioia Luigia főnöknő 
ír ja : 'Ez a  választás — t. i. a Szentatya 
részéről — a legszerencsésebb, ő em i
nenciája nagyon nagyrabecsüli az Ol
táregyesületet. biztosan jó atyja is lesz 
neki. igazi Protektor (oltalmazó) és 
méltó utóda Serafini kardinálisnak’. 
Hála Istennek! (A levél a legnagyobb 
elismeréssel adózik a magyar oltár- 
egyesületi központnak, főleg a kon
gresszusi teljesítményeiért.)

N ekünk va ló  sorok (egy beszámoló
ból): «A múlt évi Eucharisztikus kon
gresszus és Szent István jubileumi év 
s az idei XXVIII. Katolikus nagy
gyűlés alkalmával sok szó esett Szent 
István királyunkról. Hejyles is volt 
ez így, mert nagy szükségünk idején 
megmutatta segítő közbenjárását.

Nekünk, nőknek, azonban hiányos 
lett volna az ünneplés és emlékezés, 
ha ugyanekkor nem küzdött volna egy 
kevesek által ismert, illetve átélt és 
átelmélkedett gondolat, hogy a magyar 
nők szeme elé példaképül odaállítsa 
boldog Gizellát, első szent Királyunk 
hitvesét. Életének nem a derűs és 
boldog napjaiból, hanem a megpróbál
tatás nehéz idejéből. Férje halála után 
igaz, erős lélekkel a veszprémi zárdába 
vonul s ott hímezi, varrja a szebbncl- 
szebb egyházi ruhákat az Isten dicső
ségére, egyháza javára, fájdalmának 
enyhülésére és lelkének nemesítésére.

M agyar Nők! a boldog Gizclla-
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körök fenti célok megvalósítására ala
kulnak. Igaz, hogy még csak az in
dulásnál tartunk, de reméljük, hogy 
rövidesen érezteti áldásdús munkálko
dását és segítőtársa lesz az Oltáregyc- 
sületnek. hogy minél több kezdő és 
szegény templomot tudjanak gyorsan 
és előírásos felszereléssel ellátni, illetve 
megajándékozni.

Ha a hívek nagy tömege tudná, 
milyen nehézséggel küzdenek azok a 
apók, akik egy-egy szegény vagy el- 
agyatott helyen egyházközséget szer

veznek, kápolnát építenek és sokszor 
az egyházi felszerelést úgy kell össze- 
koldulniok, akkor az Oltáregyesületek 
a boldog Gizella-körökkcl, továbbá a 
hívek áldozatkészségéből és munkájával 
megerősödve gyorsan segíthetnének a 
szűkölködőkön.

Az áldozatkészségnek szép példáját 
mutatta a mi Oltáregyesületünk is. A 
volt trianoni határszélről érkezett hoz
zánk egy kezdő egyházközség papjának 
segélykérése. Tagjaink áldozatkészsége 
igazán bámulatos volt. Talán azért is, 
mert mint kezdő egyházközség tagjai, 
mi is ismerjük a kezdés és nincstelen- 
ség nehézségeit. A begyűlt pénzado
mányból vásároltunk 1 db gyászrmse- 
könyvet, 1 db pacifikáiét, I db kéz
mosót, I db szenteltvíztartót hintővei. 
1 db örökmécset, 33 db "Szent vagy 
Uram* énekeskönyvet. A begyűlt ado
mányokat, imakönyveket, szentkepe- 
ket, jő könyveket, folyóiratokat, térítő
két stb. 4 db cca 5 kg.-os csomagokban 
küldtük el. A csomagok megérkezésé
ről ezt írja a főtisztelendő ú r : . . .  "Sze
rettem volna magamhoz kiáltani a 30 
km-nyi területen szétszórtan élő kis 
nyájamat, hogy ők is lássák boldog
ságomat és együtt örülhessenek ve
lem ...» Továbbá írja levelében: . . .  "Túl
ságosan szegények és gyöngék vagyunk
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ahhoz, hogy ekkora jól inéltóképen 
meghálálhassunk. De tudjuk, hogy 
van Valaki, Aki a szegények és gyöngék 
iránt oly nagy szeretettel volt mindig. 
Aki maga a gazdagság és hatalom: az 
Ur Jézus Krisztus, lehetetlenségünk 
és szegénységünk minket is Hozza 
hajt, mert érezzük, hogy szerény és 
hálás kérésünket nem utasítja el. És 
ez a kérés, amit gyermekded lelkünk 
imádságának láthatatlan szárnyain kül
dünk fel hozzá naponként, így hangzik: 
Áldd meg Uram azokat a jó és nemes 
lelkeket, akik a te kisded nyájadnak 
lelki szükségleteit annyira a szívükön 
viselik és ezen szükségletek előterem
tésén oly fáradhatatlan buzgósággal és 
olv áldozatos szeretettel fáradoznak. 
Áídd meg őket sok-sok örömmel es 
boldogsággal, halmozd el őket kegyel
med erejével, telítsed szívüket szerete
ted tüzével. vértezd fel őket az önzet
lenség fegyverével, hogy lankadatlan 
buzgósággal és meg nem törő kitar
tással folytathassák azt a gyönyörű 
lélekmentő munkát, amelyet megkez
dettek . . .»

A fenti levélnek az eredményeképeri 
újabb csomagot tudtunk küldeni, mely 
többek között horgolt csipkés karinget, 
imakönyveket, rózsafüzéreket, régi fo
lyóiratokat, katolikus könyveket s egyéb 
apróságot tartalmazott. Az épülő ká
polna részére is kaptunk adományt. 
Ezenkívül kaptunk még pénzadományt, 
folyóiratokat, vég vásznat. M ilyen le l
kesedéssel murik álkod nak majd tag
jaink e vászon feldolgozásán, mikor 
tudják, hogy egy egész új kápolna leg
sürgősebb felszerelését kell ellátni. 
(F.z a kápolna mosl épül, inért a mái 
meglévő kápolna az egyházközség szé
lén van s így a hívek nagyrésze a távol 
ság miatt nem tud odajárni.) Ö, mi 
minden kellene még e kápolnába: 
oltár, gyertyatartók, misekönyv, szer
tartáskönyv, misekönyvtartó, cvangc- 
liumos könyv, örökmécs, misézőkehely, 
oltársz.őnyeg. piros, fehér. zöld. lila és 
fekete írusei uhák, palástok,kéztől lökstb.

*

V

A napi áldozok, oltáregyesületi tagok 
továbbá mindazok a buzgó és vallásos 
nők, akik a XXVIII. katolikus nagy
gyűlés keretében a Hősök-terén 1939 
május 19-én este tartott szentség- 
imádáson olyan példátadó buzgósággal 
és kitartással vettek részt, reméljük, 
hogy azok a boldog Cizclla-körökbcn 
csoportosulva áldozatkészségben és 
munkában is kiveszik majd részüket.

Bvdapcsl fe Isők T is zt i  natíáx ősi— ném< tüölffi/i 
Oltárcgycsülci.

Neszmélyen baj van ! Súlyos csa
pás érte aug. !7-én este a neszmélyi 
zárdát. Hirtelen olyan vihar tört ki, 
amilyen emberemlékezet óta sem volt a 
községben. Szokatlan irányból, észak
keletről jött a ciklon, 7 órakor, amikor 
már koromsötét volt. A villámok egy
mást érték, a villámcsapások egész sora 
zúdult a vezetékekbe és óriási felhő- 
szakadás (közel 400 milliméteres csapa
dékkal !) zúdult a hegykatlanban fekvő 
községre. Sertés- és baromfiólak úsztak 
az árban, amely mindent elsodort ami 
útjában volt. Hatalmas fákat, villany- 
póznákat döntött ki és rengetetg épüle
tet rongált meg. Köztük legjobban az 
új zárdát. Mintha az ördög tombolt 
volna a zárda ellen, ahol éppen lelki- 
gyakorlat (a szokásos 8 napi első napja) 
volt. Ott volt a viharnak legnagyobb 
ereje. A kertben 25 drb gyümölcsfát 
döntött ki tövestől és feltépte az erős 
új tetőt. Mázsás gerendát a rászögelt 
deszkával és palával egyiill messzire 
vitte (akik ismerik a zárda mellett folyó 
tCedron',-nak nevezett folyócskát, azon 
túl az augusztinusok szőlője m ellé!), a 
palákat, léceket, deszkákat po/dorjává 
törte, az egyik gerendából szinte szilán
kok lettek. A nagy zárdaház tetejének 
egyharmadát egészen megsemmisítette, 
csak a középső főgerenda maradt éjjen. 
A zárda körül úgy hullottak a villámok 
mint az eső. A légnyomás betörte a 
begy felől a zárda összes ablak és ajtó
üvegeit. Amikor e sorokat írjuk, még 
nincs szakértő kárbecslés, de aligha
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lehet a javításokat kétezer pengőből 
megcsináltatni. A zárda lakói — mivel 
tető hiányában az emelet beázott — a 
földszint folyosóján hálnak. A zárda 
főnöknőjénck nyilatkozata szerint oly 
borzasztó volt a vihar, hogy az egész 
ház összeomlására és a halálra voltak el
készülve. amelyet a kápolnában imád
kozva vártak. A kápolnának és könnyű 
kis tornyának azonban semmi baja sem 
történt. Lehet, hogy úgynevezett "hideg 
villám" műve volt az erős új tető tönkre
tétele. amelyen pedig volt villámhárító, 
amelyet a tetővel együtt leszakított a 
vihar. Egy a bizonyos, a  kár itt van s 
bizony elég nagy baj, mert a neszmélyi 
zárda még szegény, még sok minden 
hiányzik benne, a többi között a jöve
delemforrások is. S  hozzá klauzúrás. 
Tagjai nem mehetnek segítséget kérni, 
mint a károsultak szoktak. Azért itt 
adunk hangot a neszmélyi zárda segít
ségkérésének: tudva azt, hogy nemes- 
szívű jótevőink nem zárkóznak el annak 
az intézménynek felkarolásától, ame
lyet — a szentségi Ur Jézus nagyobb

dicsőségére — létrejönni segítettek. 
Adományokat szívesen továbbit az 
oltáregyesületi iroda, de egyenesen 
Neszmélyre, a zárdafőnöknő címére 
(Mária Élek anya) is küldhetők. Ked
vünket nem veszi el a csapiás. Isten 
megengedte, hogy az ördög anyagi kárt 
okozhasson a  zárdának; de ezt nem 
engedhette anélkül, hogy ne látta volna 
a lelki jót, amely ennek (talán éppen a 
lelkigyakorlatok alatt) nyomában jár. 
M int az arsi szent plébános — akit az 
ördög rengeteget kínzott — szokta 
mondani: c'est un bon signue". jó jel, 
amikor az ördög nagyon haragszik. 
Valami igen szép hivatása lehet ennek a  
háznak, ha ennyire dühöngött ellene a 
gonosz lélek.

Veszprémi zarándoklásunkról
( am elynek  p ro gram ja  már kiszedne ké- 
sz en á llo tt , h o g y  az Örökimádásban le 
közöljük) . sa jnos, ú jra  le kell mondanunk- 
A n a gy  v ilá g fesz ü ltségb en  szükséges m oz
gó s ítá s é s  a v e le já ró  va sú ti vá ltozások  
é s  b izonyta lanságok  m iatt jobb  időket 
( j ö v ő  ta v a sz 7 ! )  vám unk-

*■' - I t  h ' t  ‘ b . 3
H orvá th  G éz a :  Égi hullámokon, f  Dr. Tóth Tihamér előszavával.

Szerző kiadása.
Rádióbeszédeket hallásból leírt, majd a szerzők átnézése után kiadott a 

szerző, aki hitoktató Felsőgallán. Bámulatos szorgalom kellett ahhoz, hogy a 
könyv megjelenhessen, de megérte a fáradságot, mert maradandó értékű szónoki 
egyéniségek legjobb beszédeit tette hozzáférhetővé. Azok. akik már beszéltek 
rádióba, tudják, hogy m ily sokan vannak, akik az egyszer elhangzott beszédet 
írásban is akarják olvasni. Horváth hitoktató azonban nemcsak ezeknek tett szol
gálatot, hanem mindenkinek, akinek a könyv kezébe kerül.

F eudt Edith : Az. eucharisztikus kongresszus halhatatlan eszméje és 
örök lényege. Esztergom, 1939. A hosszú címtől nem kell megijedni! Nem 
unalmas disszertációról van szó, hanem egy rendkívül jó ítélőképességű és művelt 
— a felvidéki hazatéréssel nyert — írónőnk nagyszerűen világító lelki meglátásai 
vannak itt együtt e kedves képekkel is ékesített könyvben. A cím tartalmát adja 
hűen, élvezetesen és a lélek számára élményt, lendületet, bizalmat, bátorságot 
öntő tények elmondásával. S z ív esen  aján ljuk  ez t a nekünk va ló  könyvet. Megren
delhető Buzárovics könyvkereskedésben, Esztergom.
Felel*. «erke«*tó ; Dr. MÁTRAI GYULA. — Fddl5» Icádé : Dr. MÉSZÁROS JÁNOS 

Stephaneum nyomda Budapest. Fejeli. : ifj. Kohl terenc.
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