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Ünnepi köszöntő.
(Kiállításunk megnyitásán elmondotta: dr. M észáros János protonotánus kanonok.

orsz. igazgatónk.)
Főmagasságú és Főtisztelendő Bíbornok, Hercegprímás Ur!
Immár 85 esztendeje annak, hogy a budapesti Orsz. Központi Oltár- 

egyesületet a lelkes Trautwein János piarista igazgató és a buzgó Cziráky Jánosné 
grófné megalapították. Abban az órában történt ez, mikor Scitovszky János herceg- 
prímás Esztergomban az ő aranymiséjét bemutatta a Mindenhatónak. Első fecske 
volt fővárosunk egén ez az egyesület, amely a hitélet tavaszának ébredését jelezte.

Ebben az ünnepi órában háiás kegyelettel említjük meg az alapítóknak nevét, 
akiknek kezdeményezésére a szentségi Ur Jézus olyan bőven adta áldását és 
kegyelmét. De amikor az ő emléküket idézzük, nem mellőzhetjük hallgatással 
azt az apostoli buzgóságú papot, aki lángleikének teljes odaadásával állott bele a 
Legméltóságosabb Oltáriszentség kultuszának és az Oltáregylet felvirágoztatásá
nak művébe.

Nemcsak a hála ösztönöz bennünket arra, hogy Kanter Károly nevét tiszte
lettel említsük, nemcsak a szépséges Öröldmádás-templom, valamint a  hozzá
kapcsolt zárda és oltáregyesületi ház hirdeti nekünk az ő alkotó géniuszát, úgy 
érezzük, hogy ő nem a múlté, ő ma is előttünk jár ragyogó példájával és nekünk, 
papoknak és világiaknak egyaránt utat mutat, amelyen haladva biztos révbe 
érhetünk. Ma is hallani véljük az ő tüzes szónoklatait, amelyekkel minden világos-



Ö R Ö K IH ÁD ÁS^^^^
ságnak, erőnek és vigasztalásnak isteni forrásához, az Eucharisztiához vezet ben
nünket. Kanter Károly nyomdokain járunk, midőn az Oltáregyesületet nem 
tekintjük egyszerű «Paramentenverein»-nek, “templomi felszerelésekről és ruhák
ról gondoskodó egyesületnek” és bármilyen nagyra becsüljük is az Oltáregyesü
letnek másodlagos célját, a szegény templomok felruházását, az első és főcélnak 
mégis mindenkor azt tekintjük, hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentségben köz
tünk lakozó Ur Jézus iránt az imádás és engesztelés adóját lerójjuk. S  ha valamikor 
szent feladatként várakozott ránk ez az imádságos szolgálat, a mai sötét idők job
ban, mint valaha, arra ösztökélnek bennünket, hogy az Oltárszekrénybe rejtett 
isteni Szívben keressük a megoldást korunknak sok bonyolult problémájára.

A világon ma véres háború tombol, 'amely immár ötödik esztendeje pusz
títja az emberiségnek ifjúságát, a jövőnek reménységét. A gyűlölet szembeállítja 
egymással az egy mennyei Atyának gyermekeit, akikért valamennyiért meghalt a 
kereszten Krisztus. Vájjon ki vezetheti ki az emberiséget ebből a rettenetes vál
ságból? Senki más. mint Ő. aki az Üt. az Igazság és az Élet. Az Ö isteni Szívét 
imádjuk és a világ bűneiért engeszteljük, szent kegyelmét az annyi sebből vérző 
emberiség számára kiesdjük, — ez legyen az Oltáregyesületnek a legelső és leg
szentebb feladata.

Emellett a másodikról sem feledkezhetünk meg és ma, midőn minden 
anyagnak a beszerzése annyira megnehezült, sőt sokszor majdnem lehetetlenné 
vált, a budapesti Központi Oltáregyesület bálatelt szívvel tekint erre a kiállításra, 
amely annyi szegény templomnak juttat majd az istentisztelethez méltó egyházi 
ruhákat és egyéb felszereléseket. Isten áldja meg mindazokat, akik filléreikkel 
és munkájukkal lehetővé tették, hogy az Oltáregyesület a mai nehéz körülmények 
között is olyan sokat juttathasson a rászoruló magyar templomoknak.

Alázattal kérem Eminenciádat, kegyeskedjék megáldani az istentisztelet 
fényének emelésére rendelt eme felszereléseket és arra is kérem Főmagassigodat, 
adja főpásztori áldását az Oltáregyesületre, annak választmányára és minden 
tagjára, egyben pedig, akik az Oltáregyesületnek munkájában a legnagyobb 
segítséget jelentik, a Virgo Rcparatrix zárda minden lakójára.

A hit és szeretet kiállítása.
Mikor oltárcgycsülcti kiállításunk gazdag és változatos anyagát megláttam, 

az volt a megállapításom, hogy ezt csak az élő hit és szeretet hozhatta össze. Bár a 
hit és szeretet a lélek mélyén lakó isteni erény, de ha igazi élménnyé válik hennünk 
akkor kifelé is meg akar nyilatkozni. A közöttünk lakozó szentségi Jézus mindig 
megtalálja a módját, hogy áldozatra ililesso a lelkeket. A kiállítás bármelyik tárgyát 
is pillantom meg, mindegyik beszédes bizonyíték az Eucbarisztia iránti hit és 
szeretet mellett.

Élő hit hozta össze a  kiállítás anyagát. Az a hit, amely meg volt az ősegyház 
híveiben. Az a hit, mely a szegényes külső alatt is megérezte az Ür jelenlétét és 
hódolattal tudott lcborulni. Az a hit, amely a katakombák mélyén is oly eleven 
volt, hogy nem tudta kiölni az államhatalom semmiféle erőszakkal. Az a hit, mely 
töretlenül járta meg diadalűtját a történelem minden herezise között s ma is ott 
él a lelkekben. Módosabb és szegényebb hívek adományai és kezemunkái azok a 
tárgyak, melyek a termet megtöltötték. Azután elindulnak hosszú utakra, messze
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tájakra, kicsiny faivak templomai és iskola kápolnái [felé, hogy szolgálatára legye
nek a hitnek. Egyúttal gyarapítják majd a hitet mindazokban, akikhez megérkeztek, 

A szeretet is közreműködött kiállításunk megrendezésében. Akit nagyon szere
tünk, azért minden áldozatot meghozunk. A szentségi Jézus és a halhatatlan lelkek 
iránti szeretet mozgatta meg az-emberi szíveket. Ki tudja hány lemondásból meg
takarított összeg húzódik meg szép csendesen adományok alakjában. Jézus még 
mindig nagyhatalom, az iránta való áldozatkészség nem fogyatkozik rneg. Nem 
tud annyira megromlani az emberi szív, hogy teljesen elforduljon tőle. Ezt éreztem, 
mikor a beérkezett adományokat összegeztük. A háború kellős közepén íme ezt 
fogjuk kiosztani:

A) Egyházi szerek.
Értik ÖSS2«€0P P

34 kehely patinával 800 27.200
9 gk. kehely patinával, csil-

lag. lándzsa, kanál • 920 8.300
5 kehely aranyoztatis, új

paténa és kupa . . . 590 4.950
2 szentségmutató aranyoz-

280tatása .............................. 560
3 kehely, paténáva] aranyoz-

tatva ................................. 150 450
26 cibórium ............................ 800 20.800
9 szentségmutató - .............

17 beteglátogatást sz. olaj-
1.000 9.000

ta rtó ................................ 24 408
8 dupla szent olajtartó • • •. 48 384
2 keresztelési kancsó és tál 16 32
6 szenteltvíztartó hintővel - 34 204

10 pacificalc róm ai............... 70 700
2 görögkatohkus pacificale . 80 160
7 oltárkeresvJ . . . . . . . 14 98

Piték Cseresen
P P

I beteglátogatási lámpa • ■ 42 42
9 áldoztató patina.............. 15 135
1 szentmiséhez kis kanálka 20 20

44 oltárgyertyatartó 41 1.704
11 füstölő tömjéntartóval . 84 924
14 oltárcsengő.................  - II 154
27 pár árnuotnft tálcával 14 3.780
18 kánon iá blakésv le t ............ I I 198
15 könyvtartó.......................  9 133
46 római misekönyv........ 80 3.680
4 rituálé .......   24 96
5 evangéliumos könyv. . . .  9 45
2 ostyadoboz ...........  14 28
2 birétum 18 36
1 misekönyv-jelzöszalag . . .  6 6
8 gyászmisekönyv .......... 20 160
6 tábori kazetta teljes felsze

reléssel (kehely, mise-
könyv kazula stb.) • - • • 850 5,100

összesen • -. ■ 89.489

B) Miseruhák és egyház i ruhák.
Átlagérték Cs&tesen

P
4 mennyezet .................... 650 2.600
1 mennyezet megújítása 300 300
4 ünnepi fehér palást (hí-

mezve) ................ 900 3.600
5 szép fekete palást 800 4.000
6 egyszerű fekete palást 450 2.700

174 kazula (28 hímzett.38egy
szerű fehér. 31 viola,
26 fekete. 29 zöld és 22
p iros)...................  300—600 52.200

39 felon (15 fehér, II fekete,
9 vörös és 4 zöld) 420 16.580

18 vclum ................................  160 2.880
27 cibóriumköpeny ........  60 1.620
14 beteglátogatási burza. fehér 25 350
5 beteglátogatási burza viola 15 75
6 fehér díszes stóla .........  60 360
7 viola gyóntató stóla . . . .  30 210

21 dupla s tó la ........................ 35 735

Átlagérték Összesen
>  P

38 piros ministransruha 160 6,080
14 fekete ministransruha 160 2.240
38 alba csipkével 250 9.5C0
29 karing .......... 190 __ 5.510
42 mimstránsing ........ 35 ' 1 .470

118 vállkendő.....................  30 3.540
124 corporale 18 2.232
196 kebelykendő.............  9 1.764
196 kéztörlő...................  6 1.176
172 palla................................. 6 1.032

8 cingulum.....................  7 56
11 oltárterítő csipkével........ 600 6.600
1 gk. oltirten'tő csipkével 600 600
2  porfogó oltárterítő.......... 90 180
3 anúpendium...............  90 270

130.560

A )  alatti tételek . ............................. 89.489
összesen • . .  220.049
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C.) Az adományok, megoszlása egyházmegyék szerint
7cmUui r. Od&ze&vn

P
Esztergom föegyházmcgye 27 38.818
Erdélyi egyházmegye............ 26 32.854
Veszprémi egyházmegye........ 32 24.138
Hajdúdorogi g. kát. egyházm. 22 22.368
Szatmári egyházmegye —  ■ 21 16.687
Szombathelyi egyházmegye 31 16.604
Váci egyházmegye...............  27 12.637-
Székesfehérvári egyházmegye 13 11.600
Eger föegyházmegye 12 10.730 1

Templom ÖMtraea
P

Külföld ('innék) 6 3.900
Nagyváradi egyházmegye • 5 5.813
Erdélyi g.-kat. egyházmegye 4 5.679
Munkácsi g.-kat. egyházm. 2 4.315
Győri egyházmegye 6 4.187
Csanádi egyházmegye I 2.249
Zágrábi (magyar adm.) • • I 2.050
Rozsnyói egyházmegye.......... 2 1.870
Kassai egyházmegye 2_____ 1.550

összesen . 240 220.049

Az egyházmegyei központok által küldött alamizsnákon kjvül hathatósan 
támogattak bennünket: Esterházy Mary grófnő orsz. elnöknőnk, aki 2 miseruha
anyagot, 3 miseruhamonogrammot és értékes selymeket adományozott. Egy jó
szívű Nagymama 500 P-t adott. Ismeretlen jótevő egy szép kelyhet paténával. 
krisztinavárosi O. E. I cibóriumköpenyt, 2 karinget. N. N. egy menyasszonyi 
ruhát, Szommer Miklósné 5 m selymet. 2 rámát és több apróságot. Pálóczy 
Jánosné 16 pallát hímezve. Paudi Antalné Győr 2 m horgolt csipkét. N. N. egy 
szép Mária-képet, özv. Klim Antalné egy Szűz Mária Szive szobrot.

A kassai egyházmegyei O. E. központ dr. Arányi Róbert p. kamarás igazgató 
úr tervezésében és részben saját kezemunkájával 4 drb értékes cibóriumköpenyt 
adott. A pécsi központ egy gyönyörű karinget.

A pápai Oltiregyesület 3 miseruhát. 10 albát csipkével. 6 kanoget, 6 kettős 
stólát. 2 gyóntatóstólát: azonkívül részben-elkészített, részben adományozott 100 
kehelykendőt. 34 corporálét, 38 kéztörlőt, 28 pallát. A munka lelkes irányítója itt 
a Ranolder Intézet főnöknője volt. A berhidaiak szintén sokat dolgoztak részünkre.

Végül említjük meg az Örökimádás-templomi Mária Rcparatrix Zárda 
buzgó szerzetesnőit, akik a munka oroszlánrészét és osztályozását, valamint a 
kiállítás nagyszerű megrendezését vállalták. Velük együtt dolgoztak buzgó hölgyek 
és kongregamsták, akik önzetlenül áldozták fel idejüket, munkájukat a szentségi 
Jézus szolgálatára. Legyen o legszentebb Szív áldása mindazokon, akik akár 
adományaikkal, akár fáradozásaikkal segítettek nekünk a hit és szeretet csodás 
kiállítását megrendezni! K iss István.

Gyónás.
Olyan jó Uram, hogy Veled mindig beszélhetek, 
Elmondhatom, hogy én mennyit, mennyit tévedek,
A kcresztútról is, amelyen járok, ó hányszor letérek,
Ügy-e, látod Uram, — hogy én semmit, semmit nem érek.
Pedig én Téged híven követni akarlak,
Ha nehéz és göröngyösek is az úttalan utak.
Én könnyíteni akarom a kereszt terhét válladon,
Ó, engedd meg, hadd lehessek én is Cirenei Simon.
Te mondtad, hogy ne Téged, de magamat sirassam, 
Könnyeimmel Veronika kendőjét fehérre mossam.
Uram, vádolom magam, hogy én szegény, sokszor tévedek,
De ugy-e megbocsátod vétkeimet, ha sírva Eléd térdelek.

Kolossváry Dezsődé.
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Nagycsütörtök.
Minden eucharisztikus lélek kedvenc ünnepe!
Ó, mily jó a mi Urunk! Nem elégszik meg azzal, hogy Testvérünk lett a 

megtestesülés által. Megváltónk szenvedése cs halála által. — mindvégig velünk 
akart maradni.

M ily szeretettel készít elő mindent legfölségesebb Adományára!
Kövessük isteni bölcscségét az Eucharisztia megalapításának előkészí

tésében.
I.

Jézus jóelőrc kinyilatkoztatja az Eucharisztia szerzését.
Betlehemben (kenyérház) születik. Itt szalmán fekszik, mely a búzakalász 

hordozója.
A kánai menyegző s a pusztai kenyérszaporítás is az Eucharisztia előképe. 

Esküvel ígéri, hogy Testét és Vérét adja eledelül. Ez a távolabbi előkészület. 
Elkövetkezik az idő a közelebbi előkészülethez.

Itt Jézus mindent a legnagyobb gonddal maga intéz.
Meghatározza a várost, Jeruzsálemet, az áldozat és az ótörvény városát.
Meghatározza a házat, az utolsó vacsora termét.
Kiválasztja minisztereit e műhöz: Pétert és Jánost. A hit apostola: Péter: 

a szeretet apostola: János.
Megjelöli az órát: Életének utolsó órája, mellyel szabadon rendelkezik.
Végül eljön a Cenákulumba: meggyorsítja lépteit. A szeretet repül az 

áldozat felé.
II.

Íme a legfölségesebb Szentség megalapítása: A szeretet órája ütött; a régi 
húsvét befejeződött; az igazi Bárány átveszi a jelképes helyét; az élet Kenyere, 
az égi Manna a pusztai manna helyébe adatik . . . Minden kész; az apostolok tisz
ták; Jézus megmosta lábaikat . . . Jézus szerényen asztalhoz ü l; az új húsvétot 
ülve kell elfogyasztani. Istenben megpihenve . . .

Csend van: az apostolok várnak.
Jézus, ha lehet, még összeszedettebb: szent és tiszteletreméltó kezeibe veszi 

a kenyeret, szemeit égre emeli, bálát ad Atyjának e várvavárt óráért, kitárja karját, 
megáldja a kenyeret . . .

Mialatt pedig az apostolok tisztelettel eltelve nem mernek kérdezősködni e 
dolgok titkos jelentőségéről, Jézus kimondja a főnségcs szavakat, melyele oly- hatal
masak. mint maguk a teremtés szavai: Vegyétek és egyétek, mert ez az Én Tes
tem . . . Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az Én Vérem . . .

A szeretet titka beteljesedett. Jézus beváltotta ígéretét. Nincs több adni- 
valója, mint élete a kereszten, ezt odaadja és feltámad, hogy folytonos engesztelő 
áldozatunk legyen.

Az ég elragadtatással, a Szentháromság végtelen szeretettel és gyöngédség
gel szemléli a Titkot. Az angyalok csodálattal imádják.

Igen Uram, minden beteljesedett. Haláloddal sem hagysz el már bennün
ket. Az Eucharisztia lett a földön szereteted mennyországa.

Ó Cenákulum! Ó szent tűzhely! Gyújtsd lángra szereteted lángjával a 
világot!

Zclatrix.
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Engeszteljük Szűz Mária szeplőtelen szívét!
2. szombat. (Folytatás.)

«Akit érettünk megostoroztak!»
■ Hiszem, hogy a názáreti JÉZUS valóban az ISTEN «fia» volt, Akiben az 

Atyának < különös» kedve tellett, mégis halovány kétely furdal, amint morzsolga- 
tom: «Akit érettünk megostoroztak! » . . . Világiasan következtetek. Abban 
az időben a haszontalan embereket ítélték megostorozásra. mégpedig azokat, 
akiknek a bűnük még nem illett a börtönbe. Vájjon vakok, gyávák vagy sablonosak 
voltak a rómaiak? . . . Hiszen, aki nem hitte el JÉZUSRÓL, hogy az ISTEN 
•ifiao, meg az is «/ó» embernek tartotta. Pl. Pilátus, aki a magánkihallgatás után 
sem talált — jogilag képzett esze szerint — kivetnivalót benne. Tehát, miért 
tűrte az Atya, hogy szégyenszemre megostorozzák?... Titok, mely nem minden
kinek pattan fel.

Mondom a tizedet s morzsolom e titkot: «AJdt érettünk megostoroz
tak !»  . . . Íme, a jobbak Legjobbját viszik megostorozásra. ó , milyen durva 
fenyíték! . . . Bele is lehet halni. Szegény JÉZUS. Hogy leiken üt az Ur en ged el
m essége. Elfogadta az ítéletet és az ütlegeket, pedig ártatlan volt. Maga az ítélő 
legfőbb földi bíró mondta Róla, hogy nem talál vétket ez Emberben. Mégis. 
Ütik. Magam elé képzelem e jelenetet . . . JÉZUS zokszó nélkül fogadja. Bele
borzadok. hiszen én a megérdemelt büntetést is lázongva tűröm! . . . És, ez a 
tűrés is már az Atya irgalmából van bennem, ó , én szerencsétlen!. . . Vájjon 
mikor fogok HASONULNI ahhoz. Akit követésre méltónak tart az eszem, a 
szívem? . . . Mondom s elképzelem . . . Ütik az Urat, aki néha-néha rápillant 
pribékjeire, a világbeliek képviselőire, de nem kegyelem végett, mint én tenném 
s teszem. Az Ür tiszta, hátsó gondolat nélküli tekintete meghátrálásra készteti az 
ütlegelő szerencsétleneket. Nem bírják ki a tekintetét az ÁRTATLANNAK. 
Ok a tettek emberei. Tetteikért ITT kapják a fizetséget. Villámgyorsan távolítják 
el e szent akadályt és egy kéznél tevő piszkos kendőt terítenek a szent Ábrázatra. 
Elfedik az egyetlen igaz Ember tekintetét, hogy zavartalanul verhessék tovább. 
És tovább verik. Az ütések nyomán piros vér serken elő, s gyors iramban fut rá, 
majd olvad bele a derékra csavart gyolcsba. Ó, drága véres köntös, melyre más
nap sorsot fognak vetni . . . LÁTOM. Ezt is látom . . .

Mondom a tizedet s morzsolom e titkot: «Kit érettünk megostoroz
tak !». . .  Részvét, jajdulás fog el, hiszen ha semmi közöm sem lenne az ÁRTAT
LANHOZ. akkor is csordultig lennék szánalommal, de mert az engedelmessége, 
a tűrése egymagában is rávezet •'ártatlanságára», sőt az áldozatos helytállására is. 
mint gejzir tör fel LELKEMBÖLaz üdvös bűntudat és bűnbánat, s tüstént érzem, 
hogy drága haszon ez számomra s mindazokéra, akik e jelben utánozni fognak.

Mikor a pribékek az Ür szent Testét megfordítják, — nehogy egy fél
tenyérnyi sebtelen hely maradhasson rajta — szinte balgán sóhajtom: Uram. Te 
mindent megtehetsz! Pillants a melledre, a hátadra, az oldaladra, a karjaidra s az 
arcodra. Ó, ne vállalj ennyi embert, ennyi bűnnel! . . . De tovább mondom a 
titkot s a dolgok és az idők jótevőn felcserélődnek előttem, és kérem az Urat, 
hogy TŰRJE az ólomszögek okozta fájdalmakat, a vérveszteséget, és fogadja 
érte igaz köszönésemet. Vegyen ez a titok «pillér»-ként körül, nehogy — hála 
helyett — bcálljak az elhalt egykori pribékeket helyettesítők sorába. Legyek tiszta, 
jó és szentéletű ápolója Annak, Akit valóban érettünk, ostoroztak meg!

Olyanná vágyom  válni, mint az érettünk tövissel megkoronázott J éz u s !
(Folyt, köv.) Anonymus.

ÖRÖKIM Á DÁ S
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«Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!»
A legemberibb, de egyben legfölségesebb szavak ezek az Ur imájában. 

Emberi szavak, mert földi boldogulásunk alapjáért, a mindennapi megélhetésért 
könyörgünk. Égre tekintő, imádkozó, de földön járó emberek vagyunk. Tudja 
azt a mi Urunk, hogy a kenyérkérdés, a megélhetés nagyon is elevenünkbe vágó 
kérdés. Nem is tekinti profán dolognak, ha az ima legszentebb perceiben erről is 
megemlékezünk. Nagyon sokszor a kenyérkérdés egyben lelki kérdés is. Ha van 
kenyér, megélhetés, egyensúlyozottabb az élet. Nem örli fel a lelkiéletet a nyo
masztó gond.

De a «Miatyánk» fenséges szavai inkább azt akarják jelezni, hogy a meg
élhetés feltételei s így a kenyér is végeredményben Istentől függenek. Bármennyire 
is kísérti az embereket az a gondolat, hogy a megélhetés emberi erőfeszítéstől 
függ, a tény az. Hogy minden boldogulásnak alapja az Isten. Ö ad testi és szellemi 
erőt, egészséget, sikert, melyek lehetővé teszik földi életünket. «-Hiáha az ember 
fáradozása, ha nem já ru l hozzá Isten áldása11 — mondja a józanul gondoskodó 
ember. Mindnyájan tudjuk, hogy sokszor a legnagyobb erőfeszítés sem hoz ered
ményt. Mert nagyon is magunkra, az «én»-re helyeztük a hangsúlyt. Kifelejtettük 
az Istent, akinek kezeiben a siker kulcsa van. Éppen arra figyelmeztetnek az ima 
szavai: mindennapi m egélhetésem  Istentől fü g g , tehát kémem kell ő t ,  hogy tevék eny
ségemen, kenyérkereső munkámon legyen  az ő  áldása.

Isten nem önző, mikor az amúgyis szükséges és megadni szándékolt meg
élhetést csak úgy adja meg, ha mi kérjük. Ezzel függő viszonyunkat juttatja 
eszünkbe s lelki műveltségre nevel bennünket. A szülő is mindegyik gyermekét 
táplálja, ruházza, mégis nagyobb örömmel teszi azt azokkal a gyermekekkel szem
ben, akik azt szépen kérik és meg is köszönik. De milyen lehangoló az, mikor a 
gyermek követel és az életjogait hangoztatja. Ez már forradalmár stílus, mely 
nem ismer felsőbb tekintélyt. Mintha ez ütné fel fejét sok emberben. Talán ezért 
van annyi megpróbáltatással és sikertelenséggel kikövezve az élet útja.

De van va lam i vigasztaló is az Ür imájának fen t i szavaiban. Isten mindent 
megad nekünk, ha imádságos szándékkal, becsületesen munkálkodunk. Az 
(•imádkozzál és dolgozzál’! programúinak az életbe való átültetése egyúttal a 
szociális kérdések végső megoldása is. A mai ember keveset imádkozik, dolgozni 
sem igen szeret, tehát zsákutcába fut minden bölcsessége.

Nekünk Oltáregyletieknek ped ig eszünkbe ju tta tja  az é g i  kcriycrct, az Eucha- 
risztiát. Mi nemcsak a földi kenyérért, a mindennapi megélhetésért fáradozunk, 
hanem az «égi k enyéri-ért is. Törekszünk minél gyakrabban magunkhoz venni, 
hogy «mindennapi kenyerünkké# legyen és fáradozunk azon. hogy tömegek eledele 
legyen. A földi kenyérből égi kenyérré magasztosult Eucharisztia így lesz újra és 
újra biztosítéka az emberhez méltó megélhetésnek, minden szociálisjprobléma 
egyedüli megoldásának. . K . I .
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OLTÁREGYLETI ÉLET WM
Oltáregyesületi kiállításunkat március 16-án d. u. 4 ójrakor nyitotta 

meg dr. Sered.! Jusztinián biboros-hcrcegprímás úr őeminenciája ünnepi külső
ségek között. A kiállításra érkezett Főpásztort dr. Mészáros János protonotárius 
kanonok, országos igazgató, gróf Eszterházy Mary elnöknő, Kiss István ügyv.- 
igazgató, dr. Szabó Imre p kamarás, érseki belynöki titkár és az Orökimádás 
papjai fogadták. A Főpásztor, aki dr. Mátrai Gyula pápai kamarás titkár kíséreté
ben jelent meg. egyenesen a kiállítás helyiségébe tartott, ahol-dr. Mészáros János 
orsz. igazgató köszöntötte és kérte fel a kiállított tárgyak megáldására. A Főpásztor 
meleg szavakkal válaszolt az üdvözlésre. A kiállítást a cselekedetekben megnyilvá
nuló hit bizonyságának mondotta. A hit önmagában üres, értéktelen — mert hite 
az ördögnek is van —. de a cselekedet teszi igazán értékessé. E cselekvő hit 
munkásai voltak az oltáregycsíileti mozgalomnak egykori híres apostolai és azok 
a mostani tagok is. Ez a munka nyújt engesztelést a közöttünk lakó és értünk 
szenvedő Úr Jézusnak is. Majd áldását adta az oltáregycsíileti mozgalom tagjaira, 
különösen a Maria Reparatrix Társaság tagjaira, akik nemes munkájukkal olyan 
ég! kincseket szereznek, melyek a mai értckhomlaszló világiban is örökértéküek.— 
A Főpásztor ezután felöltötte a liturgikus ruhákat és az előírt imák keretében meg
áldotta az Összes kiállított tárgyakat. A megnyitó ünnepségen megjelent Miha- 
lovics Zsigmond p. prelátus, A. C. orsz. igazgató. Bednárz Róbert p. prelátus. 
Molnár László apát és Barkóczy Sándor prcpost-plcbános kor. esperesek veze
tésével a papság számos tagja, valamint a világi előkelőségek tekintélyes csoportja. 
Az ünnepi hangulatú megnyitóról a bíboros Főpásztor mintegy háromnegyedórai 
időzés után a megjelentek lelkes szeretet megnyilvánulásai között megelégedéssel 
távozott a vigadói Pázmány irodalmi díszgyűlési e.

A  kassai egyházmegyei Oltáregylet dr. Arányi Róbert p. kamarás igaz
gató úr jelentése szerint az 1943. évben 1900 P-t gyűjtött össze tagsági alamizsna 
címén. Az egyházmegyei szegény templomoknak 4 drb palástot. 6 drb miseruhát. 
2 drb oltárterítőt, cingulumot, kehelytörlőt, 3 drb vélumot és egyéb kisebb tár
gyakat juttatott. Isten áldása kísérje értékes munkájukat.

Lelkigyakorlat lesz központi házunkban a hétfájdalmú Szent Szűzről 
nevezett kongr. tagjai és ismerősei részére április 18—22-ig. A lelkigyakorlatot 
Kiss István közp. ügyvezető-igazgató tartja.

Legközelebbi terjesztőnői értekezletünk április lj-én  d. u. 4 órakor 
lesz központi házunkban.

A Budapest-krisztinavárosi Oltáregylet az idei év elején ünnepli 
alakulásának 25. évfordulóját. Központunk meleg szeretettel köszönti a jubiláló 
egyesületet és kegyelmekben, sikerekben gazdag továbbmunkálkodást kíván. 
Mindannviukon legyen a szentségi Jézus á'dása.

* M ÜC
Április 1-én (első szombaton), április 4-én (a brüsszeli csoda napján), 

április 5-én (Szűz Szent Júlia napján), április 6-án (nagycsütörtökön), április 
9-én (húsvetvasárnap). imádási óra napján és egy tetszésszermti napon.

(Egy ház Kató sági engedéllyel.)
Felelős szerkesztő: K I S S  I S T V Á N  —  Felelős kwdő: Dr. M É S Z Á R O S  J ÁNOS  

Stcphaiicuin nyomda Budapest Felelős : ifj Kohl Ferenc.


