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Hitbuzgalmi havi folyóirat, t Kiadja a Budapesti Országos Központi
Oltáregyesület Budapest, IX., Üllői-űt 77. szám. ♦ Csekkszám : 19.166.
Előfizetési ára 2 P, példányonként 20 fillér.

Új esztendőben új szívekkel.
Örökké ifjú Egyházunk ismét új esztendő küszöbén áll. Üj esztendő hajnalán
mint szent invitatorium csendül fel a hívek ajkán; Üj esztendőben, új szívekkel,
dicsérünk Jézus énekekkel! Mintha a sötétség hatalmából diadalmasan előretörő
erő győzelmi éneke lenne. Évek múlnak, évek jönnek, de a közöttünk élő Krisztus
és Egyháza mindig ifjú marad. Pedig minden más körülöttünk magán hordja az
elmúlás és a megöregedés bélyegét. Ez néha borongóssá teszi az embert, de utána
életvidáman tekint fel az örök Krisztusra, az örök Egyházra. Mélyen megnyugtató
érzés ez. Szinte a lélek is megifjodik erre a gondolatra. De talán soha olyan jól
nem esett erre gondolni, mint a mostani új év küszöbén. Előttünk ismeretlen jövőt
rejtegető új év, de mögöttünk, sőt velünk jön az ismert és szeretett Jézus. Már nem
félünk. Erősen és bizalommal fogjuk áldott kezét: Per tuas semitas, dú c nos quo
tmdineus. ösvényeiden, melyeken haladunk, vezess minket! Ó áldott Euchansztia
ebben az évben, mint eddig is, egyedül te tudsz nekünk ösvényt mutatni. Azért
kerülsz új év napján az oltárok trónusára, ezért énekelnek tömjénillatos oltáraid
körül papok és hívek, mert tudják, hogy csak Veled tudják megjárni sikeresen az
új év rögös útjait. Nagyon jól ismerjük a te ösvényedet. Keskeny az, önmegtaga
dást és áldozatot kíván. Ezért nem férnek el rajta az önteltségben és az élvezetek
szolgálatában betegesen naggyá nőtt emberek. Sokan ie is maradnak ezen az úton.
vagy kénytelenek a komoly lelki kúra betartásával fegyelmezetten Krisztushoz
kapcsolódni.
Az új esztendő belső megújulást sürget. Eucharisztikus hymnuszunk ezt
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így foglalja össze: R ecedant veiera, nova sint omnia. corJa, v o cesct opera.Távozzon
minden avultság, legyen bennünk minden uj, szívünk, szavunk, cselekedetünk
Takaródét jelent ez a bűnös embernek, de győzelmi indulót a tetterős, kegyelmi
embernek. Legyen új, szívünk egész világa. Eucharisztiás tiszta érzelmek levegője
váltsa fel a régi bűnős szív dobos levegőjét. Legyen fekezője az Eucharisztia. mikor
a szenvedélyek, gonosz bajlamok veszedelembe sodornák. Oly sok bukásnak
okozója a fegyelmezetlen szív; legyen az új évben a megszentelődés elindítója.
Legyenek szavaink is megujhodottak. A száj a szív bőségéből beszél’ — mondja
a szent szöveg. Ha fegyelmezett a szív. épületesek a szavaink is. A tiszta szív
levegőjéből életerős szavak születnek. Mennyire tapasztaljuk ezt. A romlott szíve
ken keresztül mennyit fertőznek a rossz szavak, beszédek. Az Istenbe temetkezett
szívek milyen tavaszt sugároznak környezetük felé. Ahol megfordulnak, ott rügyfakadás. virágba borulás jelzi lépteiket. íme az Eucharisztia hatásai. De legyenek
újakká cselekedeteink is. A felelőtlen ember cselekedetei pusztulást okoznak.
Pusztítanak befelé és kifeié; pusztul a lélek világa, pusztul amihez nyúl. Ezek
valóban destruktív elemek. Az eucharisztikus lélek cselekedetei építő hatasúak.
Mennyire meg kellene szentelődnie a cselekedeteknek. Hiszen az előttünk meg
nyilvánuló világpusztulás a gonosz cselekedetek műve. Megújhodott benső világ
boldogító cselekedetek elindítója. Ehhez megint Eucharisztia kell. Emeljük ma
gasra új év hajnalán az örökké ifjú Eucharisztiát. Kegyelmi sugarai jussanak cl
mindenhova, hogy hatásai nyomán valóban megújuljon minden szív, ihletett
legyen minden szó, aldásthozóak a cselekedetek. Buzgóságunk törje át a gonosz
közöny acélfalát és béküljön meg ez a sokat szenvedett föld a szentségi Jézus örökké
ifjú szelleme által!
K iss István.

«Boldogok a lelki szegényeké
(G vntlalalok K aiiler K ároly életéből.)

Mikor az Egyház valamelyik evangéliumi szakasz! kiválasztja némelyik
ünnepre, biztos, hogy annak magasztos és tanulságos jelentősége van. így a
Mindenszentek ünnepének evangéliuma azt emeli ki, hogy a kiválasztottak tör
vénnyé tették életükben a nyolc boldogságot.
Szép és felemelő gondolatok fakadnak ennek nyomán, hogy sz.entéletű
Prelatusunk. miként váltotta valóra és gyakorolta életében a nyolc boldogság
örökszcp vezérgondolatait.
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa1.
Mindazok, kik átolvasták Kantéi' Károly életrajzát, meglepődhettek azon,
hogy ez a papi lélek mennyire nem ragaszkodott a földi javakhoz. Semmi sem
volt benne abból az elűretörtetésből és ambícióból sem, ami olyan gyakran a leg
jobbakat is tévutakra viszi. Az Oltiriszentség kultuszához semmi sem volt előtte
túlságosan díszes, vagy drága. önző egyéni érdek azonban semmiben sem vezette,
önzetlensége csodálatos volt. Ö az Ur Jézust kizárólag önmagáért akarta szol
gálni. Életírója elbeszéli, hogy mikor az Örökimádás-tempiomot felszentelték és
ott az első szentmiséi bemutatták, ő egy félreeső karzaton imádkozott és zokogott.
Nemcsak a meghatottság és az öröm váltotta ki belőle az érzelem-hullámokat,
hanem — mint bevallotta —, az a csalódástelt meglepetés is, hogy az <)lláregylet
Vezetősége kieszközölte számúra a Szenlalvától a Prelálusi méltóságot. Nem
szerette a földi elismerést, mert ő kizárólag az eucharisztikus Jézus iránti szeletei
ből. hódolatból dolgozott és fáradozott.
A szentéletű Prelátus nagyon sokra becsülte és kedvelte a szerzetesi szegény2
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séget. Midőn az első Maria Reparatrix szerzelesnő Budapesten meghalt, temeté
sét a Társulat szabályai szerint kellett rendezni. 1 larniadosztályú temetés koszorúk
nélkül, — a szegények koporsója — teljes szerzetesi egyszerűség. Sokan meg
ütköztek ezen. Midőn Kánter Prelátus Ur eljött imádkozni a halotthoz és a teme
tési szertartást végezni, nem tudta eltitkolni, hogy mennyire tetszik neki a Reparatrix apácák szelleme. Ugyannyira, hogy az volt a kívánsága, hogy őt is hasonlóan
temessék el. De ezt az óhaját főpapi méltóságánál fogva nem lehetett teljesíteni.
De ha az Oltáriszentségrői volt szó, semmit sem tartott elég pompásnak,
elég méltónak Urához!
Mint mindazok, akik a lelki szegénységet szeretik, Kánter Károly is el
nyerte ennek a lelkületnek földi jutalmát. Személyes vagyon híján s anélkül, hogy
jövödelemforrások után törekedett volna, mennyi alamizsna hullott áldott kezé
ből! Mint az Oltáregylet akkori titkárnője, Koch Ferencné, halála után el
mondotta —, állandó segélyben részesítette az Oltarcgyletet, azonban nevének
titokban kellett maradnia. Hány szegénysorsú fiatalembert támogatott, mennyt
gyérjövedelmű papot részesített pénzsegélyben! Az alamizsna szinte megsok
szorozódott keze érintésétől. Ezek a kezek nem tapadtak a mamrnönhöz.
Önmagát valósággal kifosztva, a kitüntetések és méltóságoktól szinte félve,
valóban birtokolta a lelki szegénység erényét és lelkületűt. Ennek végső jutalma,
mint az Ur Jézus Krisztus mondotta: 'övék a mennyek országa”.
Zelatrix.

Konnersreuthi úti emlékek.
A Mindenható végtelen irgalmából 1942 nyarán részesültem abban a
kegyelemben, hogy Konncrsreuthba utazhattam és Neumann Terézt láthattam.
Mivel úgy gondolom, hogy többeket érdekelni fogja utazásom, azt röviden ismer
tetni fogon-.
Wienből indultunk gyorsvonattal reggel 7 órakor Regensburg felé. Regensburgba érkezve délután átszálltunk a 2 Eger felé induló vonatra. Ott at kellett
szállnunk a Waldsassen felé induló vonatra. Ideértünk este 8 óra tájban. Itt érdek
lődtünk egész napi utazásunk alatt első ízben Konnersreuth felől és az iránt is
hogy milyen járművel érhetjük azt el, mivel nincs vasútállomása. Azt a feleletet
kaptuk, hogy autóbuszjárat van ugyan, de naponta egyszer és csak a délelőtti órák
ban. Próbáltunk valami magánautót, vagy kocsit szerezni, de nem sikerült. Nem
volt más választás, mivel már csak hat kilométernyire voltunk célunktól, gyalog
vágtunk neki az útnak
Szép idő volt, száraz, kellemes. A nappali hőséget a júliusi alkony már lehűtötte. Az utak Németországban jókarban vannak tartva, különösen az ország
utak — a mi utunk is országút lévén —, jobbról-balról szántóföldekkel, kiserdők
kel és itt-ott kies völgyekkel. Már majdnem fele úton voltunk, de még senkivel serr.
találkoztunk. Egyszer csak egy kisleány jön biciklin Waldsassen felől. Megkér
deztük hová tart, honnan való és megtudtuk, hogy Konnersreuth-i. Persze nagyot
dobbant a szívünk s mindjárt érdeklődtünk, hogy ismeri-e Neumann Terézt és
é!-o még? A leányka igennel felelt s mi boldogok voltunk, hogy látni fogjuk a jó
Isten kegyeltjét. Örömmel gyorsítottuk meg lépteinket, hogy él s nem halt meg,
ahogy a kósza hírvivők hírcszteltck.
Nemsokára egy úiszcli szépen gondozott feszülethez értünk, ott kértük az
Ur Jézus kegyelmét, hogy engedje megláthatni Terézt. Folytatva utunkat már
láttuk a háztetőket. Vájjon ez-e az a falu. mely a saját szülöttjének vallhatja a jó
Isten c csodás gyermekét? A felelet nemsokáig váratott magára, mert újból talál-
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koztunk ezúttal két felnőtt leánnyal s tőlük tudtuk meg, hogy már helyben is
vagyunk. A két leány közül az egyik szomorú szívvel sietett az állomásra, mert
nem részesült abban a kegyelemben, hogy láthatta volna Terézt, habár napokig
ott tartózkodott. Társnője hozzánk csatlakozva bevezetett a községbe.
Legelőször is természetesen az Ur Jézus látogatására a templomba mentünk,
mely még nyitva volt, pedig már kilenc óra körül járt az idő. Hálát adtunk Ur
Jézusunknak szerencsés megérkezésünkért arra a helyre, ahol végtelen jóságából
irántunk való nagy szcrctetct, keserves kínszenvedését minden héten szemlélhetik
az emberek. Természetesen könnyekig meg voltunk hatva.
A templom szép, nagy és világos három oltárral, ellentétben a falusi templo
mokkal. egész nap nyitva van s mi akárhányszor bementünk sohasem találtuk
üresen, mindig voltak látogatói. Kijövet jól szemügyre vettük Terézék házát. Már
tudtuk melyik az, mivel onnan jól látható. Házuk homlokzatán az Ur Jézus tövis
koronás feje látható fehér márványból, alatta kis kert tele virágokkal, melyek fel
felé kúsznak a falon. A ház udvarán jobbról kis télikert, balról pedig Lurd-i szikla
Szűzanya és a kis Bernadett szobrával. Előtte kicsike halastó, benne aranyhalak
láthatók. Aház két emeletes alacsony ablakokkal, mindenablaka virágok gyönyörű
színpompájával. Általában az egész falu többnyire emeletes házakból áll, az
ablakok tele virágokkal. Szép kedves bajor falu, úgyszólván egy utcából áll. pár
rövidke mellékutcával és két nagyobb térrel, az egyik a templom-tér és itt van
Terézék háza is. Szállásunkra érve. amit nemsokára sikerült szereznünk, rövid
ima után pihenőre tértünk.
Másnap félhatkor talpon voltunk, mert szentmise előtt gyónni akartunk.
Mivel nem gyóntattak és a hatórai szentmisét Náber plébános úr mondta, a többi
hívekkel együtt mi is szentáldozáshoz járultunk. A hétórai szentmise alatt az
iskolás gyermekek áldoztak. Nem kérdeztük hány gyermek jár az iskolába, de az
áldozásnál sokan voltak s az volt a benyomásom, hogy teljes létszámban lehettek.
Szentmise után Náber plébános úrral beszéltünk, informáltuk őt jövetelünk céljá
ról és az engedélyről, amit Innitzer bécsi hercegérsektől kaptunk. Ö sajnálkozását
fejezte ki, mert — úgymo.nd — a hatóság megtiltotta Teréz látogatását és Teréz
édesapjának már emiatt kellemetlenségei is voltak. Tehát nem lehet vele beszélni
és kivétel nincsen. Szomorúan bár, de beletörődtünk a jó Isten akaratába.
Terézt nem láttuk a szentmisén. Azt hallottuk, hogy beteg s olyankor később
megy a szentáldozáshoz. Most is így volt csütörtökön. Már kilenc óra után fel
sorakoztunk a szálloda ablakai elé. Ez éppen a templom sekrestyéjével szemben
van. Ha Teréz arra megy, ne vegyen észre minket. Mert ha idegent lát elkerüli,
vagy elfordítja az arcát. Nem akarja, hogy lássák, vagy lefényképezzék. Nagyon
tartózkodó a nyilvánossággal szemben.
Tizenegy óra tájban jött is. Előzőleg azonban megtudtuk ismertető jeleit.
Egyszerű fekete ruhát hord fehér kendővel a fején. A sekrestye kulcsért ment a
plébániára, mert a sekrestyén keresztül megy a templomba és az oltár mögött
áldozik a kíváncsiskodó szemek elől kitérve. Ez volt az első alkalom, hogy láttuk.
Ugyanekkor láttam a jobb keze stigmáját is. Bal kezében egy levelet vitt s azt jobb
kezével tartotta éppen arra fordítva, ahonnan mi néztük. Kesztyű nem volt a
kezén így igen jól láttam. Nagyságra nézve akkora mint egy tíz filléres, színe pedig
sötét, majdnem fekete. Visszafelé jövet a kulccsal láttuk amint nyitja a sekrestye
ajtaját, de a stigmákat ezúttal nem vehettük észre. Igen gyorsan felpattant a zár.
Azonnal utána siettünk a templomba, hogy a szentáldozáshoz járulását láthassuk,
de mindössze csak azt láttuk, hogy a plébános Ür az oltár mögé ad áldást, oda viszi
a kelyhet az Oltáriszentséggel.
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Jó sokáig maradtunk ott, de Ö csak akkor jött ki, mikorra már mindenki
eltávozott. Pedig voltunk tán harmincán is idegenek. Ketten az oldalajtó előtt
maradtunje. várva hogy merre fog kijönni. Egyszer csak kitárul az ajtónak mindkét
szárnya. Ö nyitotta ki szellőztetve a templomot. Most harmadszor láttam, hála a
jó Istennek érte. A főbejáratnál újból kijött és egy falubeli leányhoz csatlakozva
szülei házáig ment vele. Mi pedig ott állva maradva néztük immár negyedszer.
Házuk előtt láttuk édesapját is, aki 70 év körüli magas szikár ember.
Az Őrangyalával üdvözöltük a Szűzanyát, mert a delet már elharangozták és
elmentünk ebédelni. Ebéd után meglátogattuk a temetőt, ahol majdnem minden
sírt kivétel nélkül feszület díszít. Egy szentéletű fercncrendi szerzetes van ott el
temetve, szintén Konnersreuth szülöttje. Azonkívül egyik Rothschild báró, aki
katolizált s úgy hallottuk, hogy a zsidók amiatt megmérgezték, szintén oda temettette magát. Most mind a két sírt Teréz ápolja. A temetőből visszajővet találkoz
tunk Terézzel. Most két kedves nővérrel sétált, beszélgetett velük, mosolygott,
úgyhogy a fogait is láttam. Ennyi találkozásra nem is számítottunk.
Röviden még csak annyit, hogy Teréz él, amint ép most vázoltam, láttuk
ötször is egy napon._A helybeli plébános Ür tanúsága szerint csaknem minden
héten átszenvedi az Or J ézus kínszenvedését. Ezen idő alatt körülbelül két-három
kilogrammot veszít a testsúlyából vérvesztesége miatt. De rövidesen felgyógyul
újból s meg van a régi súlya, 120 font.
Magas termetű, erős, járása nehézkes a stigmái miatt. Dolgozik úgy, mint a
többi ember. 1926 óta még semmiféle táplálékot nem vett magához.
Estefelé Teréz kertjét is megnéztük. Itt ápolja azokat a virágokat, melyekkel
az oltárokat díszíti. Ez alkalommal beszéltünk egy fiatal lelkésszel és egy katona
orvossal, akik megpróbálták Teréz édesapját reávenni a látogatásra. Kérdésünkre
ők is csak nemmel felelhettek. Azt is mondták, hogy úgysem lehetne vele beszélni,
mert már extázisbán van.
Kegyelmekkel megerősítve harmadnap búcsút vettünk e kedves meghitt
helytől azzal a meggyőződéssel, hogy rövid idő múlva újból ide látogatunk, ami
nek lehetőségéért már most kérjük az Ür Jézust.
vitéz Czébán JenSrté.

Az Eucharisztia egyházközségi életünk alapja.
(Vázlat igazgatói értekezletünk előadásából.)

Azt gondoljuk, hogy a plébánia, az egyházközség csupán kormányzati keret
az emberek lelki életének számára. Ott intézik a hívek leki dolgait. Jog és admi
nisztráció: ez a plébánia.
Ez is. De nem csak ez. Mert az Anyaszentegyház sem pusztán a benne élő
hívek társasága, hanem mint a legfrissebb pápai körlevél ékesen kifejti: Krisztus
Titokzatos Teste. És ahogyan a Világegyház az Ür Jézus Teste, amely a történe
lemben szenvedi el a megfeszíttetést, minden egyházközség is, ha püspökén keresz
tül kapcsolatban van a rómaival, voltaképpen bizonyos kisebb egységben maga is
Krisztus Titokzatos Teste. Eleven valóság, nem pusztán jogi hatóság, vagy intéz
kedő középpont, hanem mint a Világegyház, úgy maga az egyházközség is valami
képpen Aiter Christus, Második Krisztus.
S tagjai az egyházközség tagjai, a hívek. Látható feje a plébános, a tagok
pedig különféle tökéletességben és kötelességekben (édesanyák, apostolkodók.
fogadalmasok) szolgálják a közösséget, a Titokzatos Testet. Tehát senki sem él
csak önmagáért, hanem a Testnek, az egyházközségnek, sajátos működést jelentő
része.
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Az egyházközség tehál Krisztus 1 este. S az Ollánszcntség is Krisztus
Teste. S amikor ezt a kettőt együtt említjük, akkor láthatjuk a kegyelem csodála
tos kiömlését a földre. Mert amikor Krisztus eucharisztikus Testével táplálko
zunk. akkor leszünk egyre inkább természetfeletti tagjai az Egyházban lévő
Titokzatos Testnek. A szentmise, szentáldozás, s az eucharisztikus gyakorlatok
nem cgy-egy embernek a megszentelődését jelentik csupán, hanem az egész Test
megszentelődését, jelen esetben az egyházközségét. Mert amikor egy tag fénybe
borul, akkor megvilágosodik az egész lest és amikor egy tag gyógyul, akkor
tökéletesedett az egész .Test.
Az egyházközségi öntudn! legyen a Krisztusi "lest öntudata bennünk,
S ha ezzel az öntudattal tudunk eucharisztikus lelkek lenni, akkor teljesen űj
mélyebben szociális és krisztusi világ alakul ki bennünk.
Es talán ez is a Gondviselés célja : Hogy a szépen megindult eucharisz
tikus élet virágzása a pápa körlevelének indítására megteremje gyümölcseit a
közösség, a Teljes Titokzatos Krisztusi Test javára is.
Dr. N agy Jó z sef G yőző
theol. tanár.

Oltáriszentség.
Pici, fehér ostya, Oltáriszentségünk,
Imádással, hittel Elődbe térdelünk.
Örökmécses fénye halványan ragyog ott,
Vérszínre festi az arany Szentségtartót.
Onnan szólsz mihozzánk, — ki mindent megértesz, —
Mint m ikor egy s z í v szól kedves másik szívhez:
•Jöjjetek mind hozzám öregek és ifjak,
Atyai keblemre szeretette] hívlak.
Kinek lelke vérzik, szívben áznak fáznak,
Nékem elmondhatják, am it senki másnak . . .
Azért m aradtam itt köztetek örökre,
öleljetek mindenkit átszűrt szent Szívem re . —
U ra m ! halljuk szavad, szivünkben remény kél.
Oh, m ily nagy kegyelem, hogy a miénk tettél!
Szent tested-véreddel lelkünket megváltod . . .
Mentsd meg most a vérző, bűnös nagy világot! —
M. R upprirh Lenke.

Gondolatok.
A szent Ej titokteljcs varázslatában feltűnt üstökös-csillag ragyogó fénye
a szegényes istállóban született csodás és édes mennyei Gyermek nagy szcrcteténck a kisugárzása volt.
***
A betlehemi barlang szegénységében fakadt a kegyelmek gazdag forrása,
amelyből az egész világ meríthet.
B renner T ivadar.
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OLTÁREGYLETI ÉLET
Engesztelő szent kilencedünk az idén lebruár 14-től 23-ig lesi. A szentbeszédelíct naponta este1 ,,6-korP. Borbély István S. J. provinciális úr fogja tartani E kedves
ájtalosságunkra már most felhívjuk mindenki figyelmét.
Oltáregyleti tagavatás volt dec. 5-én Bpest-Terézvárosban, ahol a szertartást
dr. Hévey Gyula p.-kamarás plébános úr végezte. Nov. 21-én Bpest-Csillaghcgyen,
dec. 19-én pedig Bpcst—Rákosfalván volt ünnepélyes tagavatás. Mindkét helyen az
új tagokat Kiss István közp. üey v.-igazgató avatta fel alkalmi beszéd kíséretében.
Pestszenterzsébeten a karmelita nővérek zárdájának körzetében új Oltáregylet alakult Mayer György zárdnlelkész úr vezetésével. 92 lelkes tag jelentkezett fel
vételre cs 41 példányban megrendelték az Örökimádás folyóiratunkat. A buzgó kezdet
nyomán szép eredmények vannak kilátásban. Gratulálunk!
Pécs egyházmegye központi Oltáregyesülete szorosabb kapcsolatot vett fel
Országos Központunkkal. Minden kiállításunkra egv-egy templomi ruhát fog küldeni a
szegény templomok részére. Ezenkívül lapunkat, az Oriikimádást is járatni fogja tagjai
val. Kívánjuk, hogy a közelebbi kapcsolat mindkét részről még előbbre vigye az oltár
egyleti eszme terjedését.
Legközelebbi választmányi ülésünk febr. 14-én a szokott időben lesz. Ter
jesztőnői összejövetelünket pedig jan. 17-én tartjuk.
Özv. Marjai Kórolyné, régi buzgó oltáregyleti tagunk és kongreganistánk dec.
12-én az Ürl ián elhunyt. Tagjaink buzgó imáiba ajánljuk a megboldogultat.
Ötödik gyóntatószékünk mát a helyén van és a hívek tetszését megnyerte.
A nagy anyagdrágaság miatt a/.onban 50a/o-os felárral kellett számolnunk. Híveink
buzgóság.i azonban segítségünkre lőtt és a következő lijabb adományok folytak be;
15001’ Kurcz Alfrcdné szül. Reisz Jolán hagyatékából; 30P; N. N.; 30P; N. N.; 20P:
Bszkrt ellenőr; 10 P: özv. Török Lászlóné (Poroszló. Heves m.). a béke nevében, ima
meghallgatásért egy fiatalember, Dach Johanna, Palotás Mihályué, Slialai, özv. Mádó
Sándorné, Bangha Jánosné, Hauser Jozefin. özv. Kolarovits Józsefné. Frideczky
Árpádnc; 7 P: Bokor Sándorné; 6 P: özv. Világhy Józsefné; 5 P: N. N.. Király Eszter;
2 P : Varankáné, N. N-. özv. Nagy Sándorné, özv. Koionbányné. Simonné, Bökk Erzsé
bet. N. N., N N., özv. Hartmann Józsefné, Reicbert Adámné; 1.30 P; N. N.; 1 P:
Visznek, Csinytalanné; 80 fill.: N. N. ö ss scsen: 1.767.10 P. hddigi gyűjtésünkkel
egy úti . 4.148.40 P. Adakozóink áldoz a tkészségét Isten fizesse meg sokszorosan !
«Gyermekszívvel engeszteljük Jézust!» címen engesztelő ájtatosság jelent
meg Központunk kiadásában iskolásnövendékek számára. A füzet ára 20 fillér és kapható
Központunkban. Vegyük meg az ifjúság részére és rendezzünk közös iskolai engesztelőájtatosságot!
«Szenvedő lelkek naptárai) most jelent meg a Szentlélek Szövetség kiadásában.
A nyolcvan oldalra terjedő naptár változatos és nívós tartalommal 1.20 P. Megrendelhető
XI.. Ulászló-út 15. sz. alatt, a Szentlélek Szövetségnél.
Az új évforduló küszöbén minden kedves tagunknak, munkatársunknak
és hozzátartozóiknak boldog és kegyelemteljes új esztendőt kívánunk!
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«Szen teltessék m eg a T e n eved !))
Mikor jóságos Üdvözítőnk imádkozni tanította övéit és a Miatyánk nagyszerű
gondolatait véste el liléjükbe, első helyen a mennyei Atya nevének a megdicsőítését
hangsúlyozta. Amint ő maga is egész életéhen az Atya iránti tisztelet példaképe volt,
övéitől is ezt követelte. Ez nem önzés az Isten részéről. Teremtmény! mi voltunk és a
tőle való függés hozza magával a meghódolás szükségességét. De hogy a meghódolás ne
legyen szolgai, gyermekeivé fogadott. Így a gyermek már nemcsak meghódolni tud,
hanem öntudatosan magasztalni is tudia Atyját. Ez a mi kiváltságunk. Csak mi tudunk
cgyüttérezni Atyánkkal, csak mi tudjuk őt a legmagasabb fokon tisztelni. Vagyis Atyánk
neve csak előttünk igazán nagy. Mert mi őbenne az egész világegyetem legnagyobb jó
tevőjét látjuk.
Égi Atyánk neve előttünk kell, hogy magasztos és megbecsült legyen. Hiszen
szüléink, testvéreink, vezéreink, nagyjaink neve is becses előttünk. Nevük mögött olt
látjuk szellemi és lelki kiválóságukat. Ezeket a neveket tisztelettel említjük és nem
tűrjük, hogy bárki is megsértse. Mennyire át kell ereznünk, hogy Isten neve a mi örök
boldogságunkat jelenti. Minden embernek szíve minden dobbanásával, eszének minden
képességével ezt a nagy nevet kellene megdicsőítenie. Ennek szükségességét a tízparan
csolat is kiemeli, mikor ncgatíve megvédi a második parancsolat e szent nevet: Istennek
nevét hiába ne vegyed! Ezt a parancsot pozitív irányban tette magasztossá Üdvözítőnk,
mikor a Miatyánk imájába beleszőtte a legszentebb név megdicsőítésénck a szüksé
gességét.
Atyánk nevének megdicsőítése szent privilégiumunk és kitüntetésünk. A terem
teti világ felséges némaságában is hangosan dicsőíti az Atyát. "Dicsőít téged nagy égi
Teremtő, a mindenség szent dala" — zengi a dicshimnusz. És ebben a nagy kórusban az
embernek kell a prím szólamot zengenie, mint a legkiválóbb teremtménynek. Sajnos,
az eszes teremtmény nem mindig ébred ennek tudatára. Mikor kicsinyes dolgaiban az
Isten törvényei által korlátozva, vagy éppen akadályozva érzi magát, egyenesen hadat
üzen az Istennek. Nemcsak, hogy nem tiszteli, hanem- beáll a gyalázók közé. Erre a többi
teremtmények nem képesek, csak az ember. Mennyire meg kell döbbennünk a nap-nap
után elhangzó Isten-káromlásokon, a paráznaság hihetetlenül konok parancsszegésein,
az önteltség vakmerő ágaskodásain. Ezek mind hadüzenetek a mennyei Űr ellen. Nem
szabad csodálkoznunk a mai nagy nyomorúságon, sőt azon kell csodálkoznunk, hogy
Isten még nem morzsolt szét bennünket vétkeink mialt.
Üj esztendő eleién írjuk annak homlokára a szent felszólítást: Szenteltessék meg
a te neved! Jézus nevében indul az Egyház és indítja híveit a nagy útra. Legyen ez az
új esztendő mindannyiunk részéről Istenünk megdicsőítése. Szenteljük meg nevét
életünkkel és imádságunkkal. Üzenjünk hadat az istenkáromló sátánnak és kössünk
békét az Istennel. Így válnak valóra Jézusunk parancsszavai, melyeket búcsúzáskor
mondott: "Úgy világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteite
ket és dicsőítsék Atyátokat, ki a mennyekben vagyon". (Mt. 5, 16.)
Teljes búcsúk: Január 6 (első csütörtök), január 7 (első péntek), imádási
óránk napján és egy tetszésszerinti napon.
Felelős szerkesztő : K I S S

(Egyházhatósági engedéllyel.)
I S T V Á N . — Felelős kiadó : D r. M É S Z Á R O S J Á N O S .

Ste p b a n e u m

nyom da

B u d a p e s t . F e l e l ő s : ifj. K o b l F r r r n c .

