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a Központi Olláregycsiilci havonként megjelenő hivatalos közlönye.

Tartalom : Eucharisztikus kongresszus. Katholikus nagygyűlés.— Kell az embernek vallás ? — 
A legméltóságosabb Oltáriszentség minden jónak összessége. — A betegek ellátása. — 
Oltáregyesüieteink és a külmissiók. — Az utolsó templomlátogatás. — Labre Benedek 
és a negyvenórai szentségimádás. — Az irgalmasság jutalma. — Elmélkedés a leg
fölségesebb Oltáriszentségröl. — Kimutatás. — Hirdetések.

Eucharisztikus kongresszus. Katholikus nagygyűlés.
s 
a

Ez idén is megszólal a társadalmi munka vezérkarának tárogatója 
hirdeti egész országnak: Föl a VI. katholikus nagygyűlésre s különösen 
szentségi társulatoknak: Föl az eucharisztikus kongresszusra.

Ismét összegyűlünk tehát, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, ragasz
kodásunkról Jézus Krisztushoz s azon szert elhatározásról, hogy szentséges 
Atyánk utasítása szerint mindent fölujitani akarunk Krisztusban.

S főleg ma van erre a manifesztáczióra szükség, midőn merészen 
emeli föl fejét az a forradalmi szellem, mely tagadja az egész természet
fölötti rendet s rombolja a keresztény erkölcsöket Minél hangosabban 
tagadja meg a társadalomnak úrrá lett salakja mindazon eszményeket, melyek 
eddig a czivilizáczió legszentebb tartalmát tették, annál bátrabban kell 
nekünk vallomást tennünk az örök igazságok mellett. Ezért keli, hogy a2 
idei nagygyűlésre s nevezetesen a természetföiötti fölfogást leginkább ki
domborító eucharisztikus kongresszusra minél imponálóbb számmal vonul
junk föl, külsőleg is kifejezést adva lelkes meggyőződésünknek, győzelmes 
reményeinknek.

Értesítés.

A Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szövetsége, mint a nagygyűlések 
rendezője értesíti a katholikus közönséget, hogy a VI. kath. nagygyűlés folyó évi október 
hó 15—18-ik napjaiban fog Budapesten megtartatni. A nagygyűlés színhelye a városligeti 
Iparcsarnok, hol az összes tanácskozások egy fedél alatt folyhatnak le. Ugyanott étkezni 
is lehet. A nagygyűlés kétféle jegyet bocsájt ki, úgymint: 1. Belépőjegyet, mely tulajdonosát 
feljogosítja arra, hogy a nagygyűlés minden nyilvános és szakosztályi ülésén résztvehessen. 
Ára egy korona. 2. Tagságijegyet, mely a nyilvános üléseken a jegy számának megfelelő 
ülőhely állandó használatára, a szaküléseken tanácskozásra és a záró üléselött tartandó zárt 
illésen való részvételre jogosít lel. Ára öt korona. A jegyek a kath. Szövetségnél (Vili, kér.. 
Szentkirályi-utca 23) előre megváltandók. A megváltott jegyek az utazási engedményre 
jogosító igazolványnyai előre inegküldetnek.
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Az előzetes programm ez :
15- én vasárnap: Délután 4 órakor szentséges körmenet a belvárosi plébániatemplom

ból. Szenlbeszéd. Este a kath. Ifjak értekezlete a Szent-István-Társulat palotájában, lako
mája a Mensa-academicában. — Ugyancsak a Kér. Szociális Egyleteit ülése a Belvárosi 
Kath. Körben. — A Budai Katii. Kör hangversenye.

16- án hétfőn: Reggel 9 órakor szentmise, utána 10 órakor Eucharisztikus diszülés 
a Belvárosi Kath. Körben. Délután 2 órakor Eucharisztikus értekezlet az ipa'csarnokban. 
A kath. Ifjak értekezletének folytatása a Szent-István-Társulatban. Délután 5 órakor első 
nyilvános ülés az Iparcsarnokban. Este ugyanott nagy müvészestély és üdvözlések.

17- én kedden: 9 órától 12-ig, délután 2 órától 4-ig szakülések az Iparcsarnok mellek- 
csarnokaiban. I. Közművelődési szakosztály a Pázmány-egylettel. II. Hitbuzgalmi és karitatív 
szakosztály a hitoktatók és jótékonysági egyletekkel. III. Szociális szakosztály a kér. szövet
kezetekkel, szociális egyletekkel. Délután 5 órakor második nyilvános ülés.

18 án szerdán: 9 órakor zárt ülés (melyen az öt koronás tagsági jegygyei bírók 
vehetnek reszt). 10 órakor harmadik nyilvános ülés. Délben áldomás.

Katholikus Testvérek !
A legszentebb harcra, a legsürgősebb munkára hívunk titeket. A legszentebb harcra, 

hol nem szégyeljük hitünket megvalla,ni cs bebizonyítjuk a társadalomnak, hogy ezer baját 
semmivel sem gyógyíthatja, csak a szent kereszt tanával, mely igazságot, békét és szereti*  tét 
hirdet. A legsürgősebb munkára hívunk, mert arról van szó, hogy Egyházunk és hazánk 
közös ellenségei ellen soiakozzunk. — Akiben él még Istene és hazája iránt való szeretet, 
nem maradhat el a katholikusok nagygyűléséről. Nincs ennél senkinek sürgősebb munkája, 
mely kimenthetné, nincs kötelesség, mely most ennél előbbre való volna Akit Egyháza, 
■hazája, hite, boldogulása hív, annak menni kell. A nagygyűlés ereje abban van. ha nagy. 
abban, ha katholikus, vagyis valóban általános minden katholikusra. Aki ily közös köteles
ség alul vonja ki magát, arra illik az Üdvözítő szava: «Aki nincs velem, ellenemre van*.

Budapest, 1905. évi szeptember hó 15-én.
/I Katholikus Szövetség.

Kell az embernek vallás?
egy név, mely végighangzik a világ egyik szélétől a másikig, mely- 

nek dicsőségét hirdeti a nap derűje s a vihar tombolása, a természet 
mozgalmas élete s fönséges nyugalma, az aranykalászos rónaság s a csillag
pompában diszlő mennyboltozat, a szél zúgása s az emberek himnusza. 
E nevet mindenki megérti. Megérti a gyermek, mielőtt még megtanították 
volna a dolgok természetére. Érti, fölfogja s kéklő ajkakkal is rebegi a hal
dokló, kinek ezen kívül semmije se maradt széles e világon. Rajta fordul 
meg az ember igazi élete, az erkölcsi világrend. E név viselőjétől származ
tatunk minden jogot és kötelességet. E névben, erejében dicsérünk és bünte
tünk, buzditunk és figyelmeztetünk, benne remélünk, tőle félünk. És nem 
lehet a szivet hatalma alól kivonni. Nem lehet az embernek oly messze tájra 
menekülni, hol e nevet nem ismerik. És nem tud a lélek az erkölcsi lejtőn 
oly sötét melységbe sülyedni, hogy ne haliatszszék le a szózat, mely e nevet
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hordja s magasztalja. Töltse bár az ember életét jólétben vagy koldus*  
nyomorúságban, végezze híven kötelességét vagy legyen nyűg a társadalom 
nyakán, mindig fülében cseng e név: Isten. S a nemes lélek boldog nyu
galma, a gonosznak marczangoló kínja, hogy minden küzdelmen, munkán, 
öröméneken, jajkiáltáson keresztül hangzik az emberiség első és örök tör
vénye : Én vagyok a te Urad, Istened! E nevet az emberiség képzetéből 
száműzni, a szivböl kiszakítani, a történelem tápjairól letörölni nem lehet 
Ha nem ismeri el a világ szives hódolattal, kénytelen vele számolni fog
csikorgás közben, tehetetlen dühhel, kétségbeesett támadással. De feledni 
Öt, kihagyni a számításból, midőn az élet sorsának elrendezéséről van szó, 
nem lehet.

S Istennel együtt egy szent kötelesség tudatára ébred az ember. Néz
zétek a népeket! A mint elhangzik e szó: Isten, akár mint a nagyság és 
erő fönségén lelkesedő ember hódolata, akár mint a segítségért esengő 
szív vergődő sóhaja, akár mint a bűnös lélek bocsánatért, irgalomért esdeklő 
szava: a népek mintegy parancsszóra, benső szükségtől hajtva porba hulla
nak. Nem kell az embereknek hosszasan magyarázni, hogy van kötelességük 
istennel szemben; érzik s gyakorolják. Az emberiség minden ellenkező 
kísérlet daczára meg van győződve, hogy' kell neki vallás. Némelyik — 
némelyiket mondok? a legnagyobb része — talán okát se tudja adni, mi 
töri meg térdét, midőn Isten elé áll, csak érzi, hogy ez kötelessége. Sokan 
téves és elégtelen magyarázatát adják e jelenségnek, melylyel azonban mint 
kényszerítő ténynyeí számolnak s hirdetik, hogy ember és vallás egymástól 
elválaszthatatlanok.

Ezt az emberiség fölött uralkodó egyetemes törvényt akarjak közelebb
ről látni. Mert ismerni kívánjuk az Istent, a kit üsztelünk s tudni, miért 
tiszteljük. S ha keressük, miért kell az embernek vallásosnak lenni, rávezet 
a mindenség, nemünk történelme és szivünk legbensőbb szózata, hogy az 
embernek vallásosnak kell lenni, tisztelnie kell Istent, mert

a) Istennek joga van ehhez, nekünk pedig kötelességünk, mivel ket
tőnk között a teremtő és teremtmény, ur és szolga viszonya forog fönn;

b) mert a vallás az emberi természet szüksége s
c) mert az ember tulajdonképeni legfőbb boldogsága.
Ha fölmegy valaki egy igen magas hegycsúcsra, például a Krivánra, 

vagy a Lomniczi csúcsra s onnan széttenkint, valami mélységes elfogultság 
vesz rajta erőt, melyet saját kicsiségén érez. Lábai alatt tartományokat lát, 
melyek száz meg száz kilométernyire terjednek. Varosok és falvak alig 
észrevehető pontok, erdők, tavak igénytelen zöld foltok gyanánt tűnnek föl 
s e nagy környezetben az ember paránynak érzi magát. ,De e lehangoló 
érzést csakhamar fölváltja az emberi nagyság és kiválóság érzete, mert 
eszébe jut, hogy e nagy távolságokat összeköti az értelem, a mérföldeket 

17*  
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áthidalja a villámgyorsasággal száguldó gondolat s a nagy természeten mégis 
ó, a parányi ember az úr, ha merész kitartással készül az uralomra az akarat.

Azonban a lélek az elmélkedés szárnyam följebb emelkedik. Érzi az 
ember, hogy ur lehet a természeten, de egy gondolattal tovább halad s 
eszébe jut, hogy ez az egész vidék, melyet tekintetével bejár, a föld, melyen 
akarata uralkodik, a mindenség, mely mintha csak arra volna teremtve, 
hogy gondolkozásának táplálékot nyújtson s ő maga is, ki a szellem erejé
vel az élettelen világ fölé emelkedik, kezdettől fogva s az idők, a lét végéig 
uralja azt, kinek létét köszöni. Az ember, midőn saját uraságának lehető
ségét mérlegeli, a teremtőnek, ki őt a mindenséggel együtt semmiből 
alkotta, uraságát kénytelen vallani. Belátja, hogyha ö ura a földnek, mert 
szellemével föléje emelkedhetik, sokkal inkább ur ő fölötte az. ki mindezt 
létrehozta s nemcsak hatalmába adta a gondolkozó lénynek a többi teremt
ményeket, hanem az értelem világát is meggyujtotta s kimondta a nagy tör
vényt: "Uralkodjatok a föld fölötl». Nem lehet, hogy az ember, ha e tény 
tudatára ébred, érzéketlen és közömbös maradjon. A mint ó hódolatot kivan 
szolgáitól, gyermekeitől, úgy kell az ő szivében is a függés érzetének 
fakadni. S ha a lélek idejutott, ha belátja, hogy a természet fölött való ural
munknak, szóval emberi méltóságunknak s vele minden haladásunknak és 
érvényesülésünknek alapja a teremtő Isten jósága, melynél fogva tisztán 
jóindulatból, hogy a lét örömeinek részesévé tegyen másokat is, árasztotta 
ki az Ö teremtő kegyelmét, akkor nem hallgathat, hódolnia kötelesség, érzi, 
hogy a vallás reá nézve törvény.

S lépjünk ki a föld köréből a tudomány támogatásával. /\ csillag
vizsgálónak Kitűnő erzközökkel föl fegyverzett szeme bekalandozza a minden
ség szinte végtelennek látszó tájait. Csak itt, a föld határain túl, látja az 
ember a maga fenségében a mindenség óriási arányait. Elvonulnak szemünk 
előtt a hatalmas égitestek; ezerszer és milliószor nagyobb egy-egy, mint a 
föld; s úgy követik egymást, mint cg}’ óraszerkezet parányi részei. Itt van 
a- nap bolygóival és holdjaival. S évről-évre, századról-századia forognak 
pályájukon szédítő gyorsasággal a nélkül, hogy a legkisebb zavar vagy 
fönnakadás érné utjokban. S azon a roppant távolságon túl, hol a nap 
csak mint halvány csillag ragyog, uj napok, uj világok óriási száma sora
kozik s forog fenséges nyugalommal. S a szem tovább veti tekintetét billió és 
billió tnértfölddel és lát világokat, honnan fény — a mely pedig 300.000 kilo- 
méternyi sebességgel halad másodperczenkini — csak kétezer év múlva ér 
hozzánk. De a gondolat tovább sarkal, a tudós még mélyebben tekint az 
űrbe s ha eszközeinek tökéletlensége nem engedi is, hogy bizonyos határon 
túl lásson, tudja, hogy a kibővített látóhatáron túl a már kész vagy még 
csak fejlődő világok szédítő öve terül el, ki tudná megmondani meddig.

Ne csodálkozzunk, ha e szertelen számok és méretek vizsgálói egy 
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perezre meginognak s az elébük táruló látvány nagyszerűségétől elkábitva 
azt mondják: e hatalmas mindenségnél nagyobbat, fenségesebbet képzelni 
nem lehet, ime a végtelen. Ne keressétek tovább az Istent, a minden- 
ség az...

h kábulat rendesen rövid ideig tart. Mikor a tudomány már eleget 
tapasztalt, megint kezd mélyebben gondolkozni és következtetni. S ekkor 
ismét fölmerülnek az emberiség örök kérdései: mióta-rneddig? miért
hogyan ? Ki indította meg a világ mozgását, mikor a2 anyag mozdulatlan ? 
Ki rendezi a csillagok járását? Micsoda erő tartja fönn a képzeletet felülmúló 
suiylyal nehezedő égi testeket? S mindezen kérdésekre a tudomány kénytelen 
felelni s minden őszinte és kielégítő felelet felül emel bennünket a világon 
s elvezet egy még hatalmasabb, meg nagyobb, még rendezettebb, végtelen 
lényhez. S odajutva, azután mii teszünk? Hát azt, a mi az emberi természet
nek veleszületett kötelességtudása a fönséggel, imponáló nagysággal szem
ben: hódolunk, mert ezt az önmagunk iránt való tekintet siirgetőleg parancsolja.

Ha a térdenálló tudománytól tanuljuk a vallásosságot, akkor látjuk 
csak, mily kicsinyes és nevetséges azoknak fölfogása, kik a vallást parancsoló 
örök törvényt azzal akarják megdönteni, hogy «a vallás a papok találmánya*.

De vizsgáljuk a teremtésnek még nagyobb csodáit. Itt van a lélek az ő 
igazságszeretetével, erkölcsi érzésével, melyekkel felülemelkedik az egész 
anyagi renden s az isteni lényeg legtökéletesebb visszfénye. Van-e valami 
dicsőbb látvány, mint az igazságot szerető, azért küzdő, vérző, sőt meghaló 
ember? Van-e a társas együtdétnek tökéletesebb szabályzója, mint a szent 
igazság? «Justitia regnorum fundamentum*  áll a kúria épületének homlokán 
s nem lehetett jobb fölirást alkalmazni, mert csak ez az elv békíti és nyug
tatja meg az embereket még akkor is, ha a rövedebbét húzták. De honnan 
van az igazságnak ez az ereje? Sőt ki határozza meg, mi az igazság?

A valóság s az ember egészséges meggyőződése az, hogy az igazság nem 
képzelgés, hisz a rendnek alapja, nem egyéni vélemény, vagy szeszély, mert 
érvényesül és uralkodik sok ellenmondás és támadás daczára, nem változik 
máról holnapra, hanem az állandóságnak és biztosságnak föltétele, tehát 
nem is lóghat a levegőben, hanem őrök és független, abszolút tekintélyben 
bírja forrását. De mivel a világ — ugy a szellemi, mint az anyagi — magán 
hordja a végesség és változandóság bélyegét a jogszolgáltatásnak, törvé
nyeinknek, minden hatalomnak alapját tevő örök igazságot keresvén, szintén 
kilép az ember az idő és tér korlátái közül s az igazság egyedül lehetséges 
és elégséges forrásában, Istenben tiszteli minden törvényes és jogi rendnek 
urát és őrét, vagyis vallásos lesz.

És még tovább. Mi által lesz az ember a legnagyobbá? Hogy szaba
don teheti a jót s ellenmondhat még Istennek is. S méltán adja a költő 
angyalok ajkaira e szavakat:
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«Szabadon bűn és erény kö2t 
Választhatni mily nagy eszme#.

De ki dönti el, hol a jó és rossz között a választóvonal ? Es ki irta a 
szívbe a törvényt, mely áldozatra késztet bennünket a nemesért és vissza
riaszt az erkölcsi undokságoktól ? Hisz voltak Eplüaltesek és Herostratesek is. 
És az emberiség még sem haboz, midőn arról van szó, kinek-emeljen szobrot 
s kitől forduljon el megvetéssel. Érzi, hogy van körűié és fölötte egy függet
len, csalhatatlan és örök erkölcsbiró, kit a világ rendjéből kinullázni nem 
lehet, mert szava örök cs érvényesül;— ha magunk is akarjuk — önérzetünk 
emelkedett voltában, ha elszakadunk tőle, lelkiismeretünk mardosásában.

Tehát a nagy világ, mely mint az isten dicsőségére emelt oltár hí 
bennünket imádásra, igazság után sóvárgó lelkünk, mely csak Istenben tudja 
megtalálni ezen egyetemes törekvés czélját és magyarázatát, erkölcsi föl
fogásunk, mely a jó és rossz egyensúlyozását csak Isten tekintélyével látja 
megvalósíthatónak, mind azt hirdeti, hogy a vallás, vagyis az észnek, a 
léleknek, a vágyaknak és törekvéseknek, szóval az egész életnek hódolata, 
gyermeki tisztelete nem esetleges, futó áramlat, hanem a dolgok s természe
tünk mélyén gyökerező, örök törvény. (Folytatása következik.)

—_iu~_____ •——-------~__i__~i___ —_____________~ ~ -i*  ~

A legméltóságosabb Oítáriszentség minden jónak összessége.
következő kis történet szintere L., egy kis iparos, protestáns város. 
Szegényes házacskában haldoklik egy asszony. Henrietté nevű leánya 

van ágyánál. Egyszerre csak erőt vesz magán és igy szól:
— Gyermekem, Henriettel

• — Itt vagyok — válaszol a kicsike.
— Hallgass rám, édes leányom, én meghalok, de. ne feledd el soha 

az Oltáriszentséget: minden jót magában foglal.
Többet nem szólt semmit s nemsokára meghalt.
Henrietté W. órásnak volt leánya. Tizenötéves, jószivü leányka volt. Jó 

tulajdonságainál fogva atyjának kedvencze lett, mert takarékos, rendszerető, 
egyszerű volt s szerény megjelenésében. Az volt egyedüli boldogsága, mint 
magát kifejezni szokta, hogy «atyja mellett lehet*.  Kitűnő oktatásban része
sült a helyi iskolában, tudta a számtant, történelmet, természetrajzot, beszélt 
francziául és németül. Vacsora után elkísérte atyját a társaságokba vagy 
pedig vendégeket fogadott. Nem volt ugyan szép, de nem is visszátaszitó. 
Mindenki tisztelte és szerette őt. Ö is, valamint atya, protestáns volt.

Ez az ember jó volt ugyan, de gyönge, telve előítéletekkel s a helyi 
szabadkőmives páholynak volt tagja. Senkit se engedett házába csak protes
tánst és szabadkőmivest. Megnősült, de neje, egy mélyen vallásos, tiszteletre
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méltó nő, nem tetszett a családnak. Csakhamar azt kívánták, hogy külön 
háztartást vezessenek. A gyermeket, kit világra hozott, elszakították tőle s 
más kezekre bízták nevelését.

Ez a körülmény érthetővé teszi az olvasó előtt, hogy az asszony mel
lett, midőn haldoklóit, nem állott senki más, mint I lenriette. Mint jó leány 
engedélyt kért, hogy ápolhassa. Midőn a haldokló azon szavakat intézte 
hozzá: «Az Oltáriszentségben benne van minden jó, édes gyermekem, ne 
feledd el azt», ugy tűnt föl neki, mintha még sohase hallott volna olyan 
tartalmas szót; anyjának utolsó szavai fölötte meglepték. Előtte, mint pror 
testáns nő előtt, az Oltáriszentség majdnem ismeretlen fogalom volt.

— Mi lehet az — kérdezte magától folyton — a miről anyám azt 
mondotta: «minden ott van*.  Okvetlen ki kell puhatolnom ezen utolsó szavak 
jelentését. Henrietté tanulmányainak befejezésére két évre Stuttgartba ment. 
Véletlenül katholikus családhoz került, melybe gyakran szokott ellátogatni 
egy jámbor és tudós pap. A tiszteletreméltó lelkészszel folytatott társalgása 
nagyon sok előítélettől megszabadította őt. Különösen, megjegyezte, hogy 
az Eucharistia csakis a kathölikusoknál található föl s hogy azt mély és 
benső tisztelettel veszik körül. Hogy még jobban megérthesse, mi légyen 
az, a katholikusoknál kell tudakozódnia. Jóllehet L. város protestáns, volt 
benne mégis néhány katholikus egy lelkészszel.

Midőn atyja egy napon társaságba ment, Henrietté valami ürügy alatt 
otthon maradt. Mihelyt látta, hogy atyja elég távol van s nem veszi őt 
észre, hosszú, fekete felöltőt vett magára s fölkereste a katholikus papot.

— Uram — mondá — én protestáns vagyok, de anyám, kit most is 
gyászolok, katholikus volt s azt mondta nekem haláloságyán: «Az Oltári
szentségben minden benne van! Ne feledd el azt, leányom!» Tudom, hogy 
a katholikusoknál van ez az Eucharistia. Szeretném megkérdezni, mi az.

Az Isten embere előadta a gyermeknek, mint szerette az Ur a leg
méltóságosabb Oltáriszentséget, hogy közöttünk folyton jelen lehessen, 
mint adta a papoknak azt a csodálatos hatalmat, hogy a kenyeret testévé, a 
bort vérévé változtathassák. Fölolvasta neki az evangéliumból azokat a szava
kat, melyekkel ez a titok kifejezve van. Kimutatta, hogy az apostolok is igy 
hitték és tanították ezt s hogy az első századok keresztény egyházai ezt a' 
hitet megőrizték és tovább plántálták.

— Az Oltáriszentség — fejezte be — minden, mert Isten van benne. 
Mivel mi Krisztus valóságos jelenlétének gondolataihoz hozzá vagyunk 

szokva, fogalmunk sincs, minő benyomást gyakorol ez igazság azokra, kik
nek ezt először mondják és magyarázzák meg. Henrietté meg volt hatva, 
megindulva és elragadtatva lelke mélyéig.

— Hogyan — mondotta — valóban igaz az, hogy Isten ott elrejtve, 
megsemmisülve, de valósággal jelen van, hogy magát nekünk adja?!
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a lelkészhez! 
is. Henrietté

hamar észre-

Hányszor tehette meg az utat a következő napokban 
Az Eucharistia hitelvéről átment a beszéd más hitigazságokra 
az egész katholikus tant alaposan meg akarta ismerni.

Daczára minden óvatosságnak, eme látogatásait mégis 
vették.

Egy napon a társaságban azt mondta valaki a leány atyjának:
— Ah, valóban igaz volna, hogy leánya, Henrietté, katholikus akar 

lenni ?
Megvető mosoly játszott az apa ajkai körül.
— Mit mond On — válaszoia — szó sincs róla!
Néhány nappal később ugyanarról a tárgyról folyt a szó s biztos 

értesüléssel a legaprólékosabb részletekig elbeszélték az atyjának, mint járt 
Henrietté a paphoz.

Az atya vad dühbe borult.
— Henrietté, azt mondják, katholikus akarsz lenni. Parancsolom, mond 

meg, igaz-e ez!
— Igaz, atyám, igaz.
— Micsoda, igaz?! Jó. Nyolcz napi gondolkodási időt adok. Aztán 

mondd meg. minő végérvényes elhatározásra jutottál. Ha protestáns hitedet 
megtagadod, távozni fogsz innen. Megértetted?

— Igen, atyám.
Nyolcz nap múlva tudtára adta a leány atyjának, miszerint elhatá- 

rozása mellett, hogy katholikus lesz, megmarad.
Tudod, mit mondtam — válaszolá az atyja. — Csomagolj. Korán

• #

fs • * *

|k V< * • ;•■’
reggel utazni fogsz.

Másnap reggel a leány elhagyta az atyai házat és Stuttgartba ment, 
a hol úgy gondolta, életét tanítással föntarthatja.

Tíz év mull el azóta.. Henrietté már rég elhagyta a protestáns hitet s 
egyike lett a legbuzgóbb kathoükusoknak. Jó eredménynyel vezet egy 
leányiskolát. De a bánat mélyen aláásta egészségét s nagyon sok kínos 
betegséget kellett viselnie.

Jóllehet atyja oly keményen bánt vele, gyakran Írogatott neki. S midón 
most tudtára adta, hogy közel érzi halálát, habozás nélkül hozzája sietett.

Minő szavakat váltottak egymással atya és leánya a haláloságy mellett, 
azt nem tudja biztosan senki; de azt tudjuk, hogy Henrietté elbeszélte 
atyjának megtérése történetét, beszélt anyjának utolsó szavairól, hogy minő 
benyomást gyakorolt ez rá, mily nagy vágya támadt az Eucharistiát meg
ismerni s minő vonzó erővel hatott rá a szentség.

Minél tovább haladt elbeszélésében, annál jobban megindult a szabad- 
kőmives lelkének mélyében. Előtte ismeretlen fény világította meg lelkét. 
Szive remegett egy belső indulattól, melyet eddig még sohasem érzett.

b :3 .
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Most tudni akarta ö is, mi lehet az Eucharistia.
Mielőtt Henrietté lelkét kiadta, még egyszer eszméletéhez tért s utolsó 

szavai azok voltak, melyek drága anyjáé: «Az Eucharistia, minden jó fölta
lálható abban ». Ez a szó nyerte meg az ő és atyja lelkét Istennek.

Az újonnan megtért atya leányának tetemét felesége mellé tétette s azt 
kívánta, hogy halála után őt is melléjük temessék. De a három sirt a stutt
garti temetőben csak egy sírkő fedi s a kereszten, melynek karja végig 
nyúlik a három siron, most az a fölirás olvasható, mely mindhármuknak 
üdvöt hozott:

«L' Euc harist)?, tout est Iá!»
«Az Eucharistia, minden jónak összessége.»

( í abernakel wacht.)

»

A betegek ellátása
1. Hogyan kell a papot elhívni.

^Gohase küldj gyermeket a papért. Küldj inkább egy felnőttet a házból.
Ha nincs a házban felnőtt ember, valamelyik szomszédot kell meg

kérni, hogy hívja el a papot. A szentségek fontosabbak és tiszteletre mél
tóbbak, mintsem hogy azok el hozatalára való intézkedést gyermekre le
hetne bízni.

A legméltóságosabb Oltáriszentséget nem kell szükségtelenül az utczákon 
keresztül-kasul vinni, a mi pedig gyakran megesik, ha a papot gyermek 
által hivatjuk a beteghez, a ki nem tud a papnak helyes útbaigazítást adni. 
A papot nem kell szükségtelenül elhívni, a mi pedig szintén oly gyakran 
megtörténik, midőn a beteg ellátása dolgában gyermeket küldenek hozzá, 
a kitől a dolog valódi állását nem tudhatja meg.

Katholikus szomszédok legyenek egymásnak kölcsönösen és mindig 
szívesen segítségére, különösen betegség és halál esetén, ne tekintsenek az 
ellenséges érzületre és a történt sérelmekre. Épen az ily alkalmak azok, 
melyek olyannyira alkalmasak, hogy' egymással kibéküljenek és az igazi 
keresztény szeretetre példát adjanak.

Ne elégedjék meg senki azzal, hogy csak egyszerűen elhívja a papot. 
A papnak pontosan kell tudnia, mi lesz a teendője.

A meghívó kell, hogy elmondani tudja a következőket:
1. A beteg személy teljes nevét, lakását (utczát, házszámot). Ezek annál 

is inkább fontosak, mert az esetben, ha a pap nincs otthon, a jelentést Írás
ban kell megtenni.

2. A beteg életkorát és állapotát; vájjon gyermek-e, vagy felnőtt s 
vájjon hitbuzgó katholikus-e ?

3. Részesült-e már a beteg a szentségekben, melyik pap által?
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4. Mely szentségekben részesült és mikor?
5. Magához tudja-e venni az Oltáriszentséget? Avagy talán nincs ön

tudatán, vagy hányás) ingerei vannak?
6. Kczelte-e orvos s vájjon az veszedelmesnek tartja-e a betegséget? 
Ha a betegség tényleg súlyos, azonnal el kell hívni a papot, nem sza

bad várni estig vagy éjfélig. Sohase hívd a papot szombaton délután vagy 
este, vagy vasárnap, kivéve azt az esetet, ha hirtelen betegség állott be, 
vagy további halasztás által a veszedelem szemmelláthatólag nagyobb lesz.

A jelzett időben ne hívjunk papot soha oly beteghez, a ki már tel
jesen el van látva a szentségekkel, kivéve, ha a betegét ellátó pap ezt meg
parancsolta, vagy ha a beteget már hosszabb idő óta nem látogatta meg; 
vagy akkor is, ha a haldokló maga talán nemi lelkifurdalások miatt a papot 
óhajtja.

Ha a papot éjjel hívják, valakinek el- és vissza kell kisérni, legalább 
addig, a meddig ő kívánja.

A házhozmenet, midőn az Oltáriszentséget viszi, nem kell a pappal 
beszélgetni, kivéve, ha valami mulhatlanul szükséges, vagy ha a pap maga 
kezd beszélni. . • *

Nem szükséges a papot serdületlen gyermekhez hívni, ha ezek meg 
vannak keresztelve, de olyanokhoz igen, kik hetedik életévöket elérték vagy 

■még fiatalabb gyermekekhez is, ha eszükkel élni tudnak..

w 2. A beteg személy előkészítése.

A betegnek tudomására kell hozni, hogy a pap meg fogja látogatni s 
egyúttal figyelmeztetni öt. hogy a gyónásra és a körülmények szerint az 
utolsó kenet vételére is előkészüljön.

Csak ha közeli halálveszedelem nem forog fenn és a papot csupán 
azért hívják, hogy a beteggel ily szokatlan körülmények közt beszéljen, nem 
kell a betegnek tudomására adni a pap látogatását. De a papnak ily eset
ben beleegyezését kell adnia s nem szabad öt rossz tréfából e dologban 
zavarba hozni.

Legyen gondunk a beteg tisztántartására; adjunk rá tiszta ruhát, mos
suk meg arczát, kezét, lábát s hozzuk rendbe haját.

Ha a szentáldozást kiszolgálják, legyünk segítségére a betegnek az elő
készületben, úgy hogy neki, ha a körülmények engedik és ő maga olvasni 
nem képes, egy imakönyvböl néhány rövid imádságot lassan és értelmessen 
fölolvassunk. . .

Ha a beteg veszedelemben van és a pap az Oltáriszentséget mint úti 
eledelt adja neki, nem kell, hogy éhgyomorral legyen, tehát szabad neki a 
szükséges eledelt, italt és orvosságot magához venni.



3. A betegszoba rendbehozása.

A betegszobát, mire a pap eljön, rendbe kell hozni, szárazon és tisz
tán tartani. Mihelyt a papot elhívják, vagy még előbb is, minden nem oda
való dolgot el keli távolítani, úgy mint szennyes ruhákat, piszkos edénye
ket, melyeket a beteg használt. A mit ennek szükséges használatra ott kell 
hagyni, az legalább tiszta és tisztességes legyen.

Az ágynemüekre tiszta huzatot kell huzni. Gondot kell fordítani arra, 
hogy se kutya, se macska, se más állat a betegszobában vagy annak köze
lében ne legyen.

A “betegágy mellé egy tiszta fehér térítővel letakart asztalt kell helyezni, 
vagy egy kissé távolabb, de úgy hogy a beteg láthassa. Helyezzük az asz
talt, ha közvetlen az ágyhoz nem lehet, a fejpárna mellé.

De tégy közvetlen az ágy mellé, annak felső részéhez egy széket is a 
pap számára, úgy hogy ez a beteg lábai felé néz és nem az arczába, mikor 
gyónását hallgatja.

4. A betegszoba fölszerelése.

1. Kis asztal, legalább két láb magas, tiszta, fehér kendővel leteritve. 
.2. Feszület, mely az asztalon áll, vagy a fölött függ, hogy a betegnek 

csókra lehessen nyújtani. A szenteltviztartót nem kell ráerősiteni.
3. Két viaszgyertya vagy egy megfelelő lámpa.
4. Kis edény vagy pohár szenteltvízzel, benne kis galy vagy szentelt- 

vizhintő.
5. Egy pohár ivóvízzel, mellette kanál.
6. Ha az utolsó kenet is kiszolgáltatik: egy kis tányér, hat szilvanagy- 

ságu gyapotgolyócska- vagy labdával.
7. Kis tányér sóval és friss kenyérbéllel, hogy a pap a szent olajat 

ujjáról letisztíthassa. Egy edény vízzel és kendővel.
A beteg asztalán ne legyen semmi más, mint a nevezett tárgyak. 

Orvosságot, kanalakat, paiaczkokat, ivópoharakat és egyebeket, melyek az 
Oltáriszentség kiszolgáltatásánál nem szükségesek, az asztalról el kell távolítani.

5. A haldoklók szentségének kiszolgáltatása.

A következő szabályoknál fölteszsük, hogy a beteg a szentáldozásban 
is részesül.

A mint a pap a betegszobába érkezik, valaki égő gyertyával menjen

Senki se üdvözölje a papot, annál kevésbbé beszéljen hozzá, kivéve, 
ha ez föltétlenül szükséges, de akkor is csak halk hangon. ■;
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Azok, kiket a pap ott talál, azonnal hajtsanak térdet, bárhol is legye
nek és azután követhetik a betegszobába.

A betegszobában, a vagy mint a hely engedi, annak közelében marad
jon mindenki térdelve, mialatt a pap áldást ad és a beteget szenteltvízzel 
meghinti s ne távozzanak cl addig, inig jelt nem ad arra, hogy a beteget 
meggyóntatja.

Ne fusson el senki, a mint ez oly sokszor megtörténik, midőn a pap 
jön; inkább mindenki keresse az alkalmat, hogy a legméltóságosabb Oltári
szentség kiszolgáltatásánál jelen lehessen. Mindenki hozza rendbe ruháját s 
igyekezzék tisztességes formában megjelenni. A férfiak ne menjenek oda 
kabát nélkül, annál kevésbbé csupasz karokkal. Miután a pap jelezte, hogy 
a beteget meggyóntatta, térjenek vissza és állva imádkozzanak a betegért, 
mig a szentségek ki nem szolgáltatnak.

Ha szükség ugy hozza magával, hogy az asztal előd el kell menni, 
melyen az Oltáriszentség van, annak kiszolgáltatásáig, akkor térdet kell haj-

- tani, a mint ez a templomban az oltár előtt történik.
Ha valaki tudja a latin imádságokat, feleljen rájuk.
Valaki legyen a papnak segítségére, különösen az utolsó kenetnél; 

ennek legyen gondja arra, hogy a fülek, kezek és lábak a kenet alkalmával 
letakartassanak s azután mindjárt befödessenek.

Ha a beteg valamely vallásos tárgyat kíván, gondoskodni kell arról, 
hogy ez a pap távozása előtt megszenteltessék, pl. egy feszület a haldoklók 
búcsújával rózsafüzér, skapuláré és ehhez hasonlók.

6. A szentség kiszolgáltatása után.

A beteggel szemben feszületet, képet vagy az Istenanya szobrát, vagy 
esetleg más képeket is kell felállítani, hogy' ezekre pillantva szive jámbor 
és vigasztaló érzelmekkel teljék el. Közben-közben hintsük meg a beteget 
szenteltvízzel, különösen az utolsó pillanatokban.

Pontosan figyelni kell a pap utasításaira, a mit esetleg különösen 
meghagyott arra vonatkozólag, hogy a beteghez ismét visszatér. Akkor hiv- 

8*  juk el őt ismét
Vizet, kenyeret, sót, vattát vagy bármi mást, a mivel a pap ujjait le

tisztította, el kell égetni.

7. Hogyan kell a haldoklónak segítségére lenni.
Mivel a pap nem mindig teheti, hogy a bucsuzás pillanatában jelen 

legyen, különösen népes plébániákban, még inkább, a hol a plébániának 
igen nagy kiterjedése van, legyenek rajta a hívők, hogy a halál órájában 
egymást gyámolitsák, miután a pap a haldoklók szentségeit kiszolgáltatta.

Ha látjuk, hogy a beteg vége közeledik, szentelt gyertyát kell gyuj- 
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tani és segíteni neki, hogy ezt a kezében tarthassa, legalább a haldoklók 
imája alatt és a bucsuzas pillanatában. I la a halálküzdelem sokáig tart, egy*  
niás valaki tarthatja készen a haldokló mellett.

Valaki mondja el a haldoklók imáját egy imakönyv segítségével és 
az előírás szerint még más imádságokat is, ha a halálküzdelem még 
sokáig tart. '•

Ha a haláltusa igen sokáig tartana, akkor úgy ezt, mint a többi imá
kat időről-időre ismételni lehet.

A ki a haldoklónak az égő gyertyát nyújtja, vagy a ki közvetlenül 
mellette áll, suttogjon fülébe jámbor fohászokat, mint pl.: «Jézus, én irgal
mam!» — «Jézusom bocsásd meg az én bűneimet! Bánom azokat tiszta szi
vemből!" — «Mária édes szive, légy az én menedékem." —Jézus, Mária, 
József, álljatok mellettem!" — *Jézus,  Mária, József, kezeitekbe ajánlom tes
temet és lelkemet.» — «Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tied.» — 

Atyám, a te kezeidbe ajánlom telkemet." .— «Szent őrangyalom, én védő- 
.szentem, álljatok mellettem.*

Hintsd meg gyakran a haldoklót szenteltvízzel, különösen ha látszik, 
hogy nehéz küzdelme van.

Ne tolakodjanak sokan a betegszobába, különösen ha az kicsiny. Ha 
sokan jönnek, hogy a haldoklót meglátogassák, csak addig maradjanak, mig 
néhány imát elmondanak, azután ismét vonuljanak vissza.

A betegszobában, vagy az abba nyíló teremben üljünk le, kivéve, ha 
a betegnek vagy családjának valahogyan segítségére lehetünk.

Oltáregyesületcink és a külmissiók.
(Szerény indítvány.)

belga Oltáregyesületeknek sajátos buzgólkodása, hogy a missióterüle- 
tekre is kiterjesztik figyelmüket s nagy áldozattal számos helyre külde

nek egyházi ruhákat Félszázad alatt másfélmillió e czélra — bizony már 
jelentékeny dolog! . *

Mióta ezt olvastam, folyton ott motoszkál fejemben a gondolat: nem 
tehetnének-e a hazai Oltáregyesületek valumi hasonlót?

Igaz ugyan, hogy szerte e hazában sok helyütt még siralmas állapotban 
leledznek a templomok. Nagy szükség van itt a segítségre; tágas tér nyílik 
itt az Oltáregyesületek számára, áldozatos munkájuk teljesítésére.

Midőn ezt fontolgatom, a múltnak fátyolén át elébem rajzolódnak 
magyar hithirdetőink nagy alakjai: Erdélyi Ignácz és Ürge Ignácz lazarista 
atyák; Czimmermann István és Menyhárth László Jézus-társasági atyák. Nem 
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volna-e méltó, hogy arra a földre, melyhez ezen apostolaink vére-veritéke 
'.apad, kiterjesztenék működésüket a hazai Oltáregyesületek? Pompás mcg- 
dicsöiiése lenne ez Istenben boldogult hithirdetőink emlékének. Ne feledjük 
Őket! Ne homályositsa el emlékezetüket a feledés leple!

Már elárultam, hová lyukad ki indítványom. Nem volna-e lehetséges, 
hogy a hazai Oltáregyletek egyik-másik missiót időnkint ellátnák a szükséges 
egyházi ruhákkal? Még pedig a Zambézividéki missiót, hol Czimrnermann 
és Menyhárth működtek és chinai missiók közül azokat, hol Eidélyi és Ürge 
fáradoztak, jelenlegiedig hazánkfia, Wilfinger József lazarista atya, tevékeny
kedik. Egy Oltáregylcttől, meg a budapesti központitól sem telnék ki minden. 
E czélra szövetkezniük kellene az összes hazai Oltáregyesületeknek és váll
vetett munkássággal, helyes munkamegosztással szorgalmazniok az ügyet. 
Bizonyára készséggel akadna egyházi férfin, ki az egészet kezébe venné, 
irányítaná s az összeköttetést a missiótelepekkel föntartatiá.

A missiók szolgálatában kifejtett tevékenység méltó összekötő kapcsa 
leheme a hazai Oltáregyleteknek. Az együvétartozandóság érzetét kifejlesz
teni, a kellő összeköttetést létesíteni hasonczélu egyletek, közt a mai korban 
amúgy is égető szükséglet. Történt már kísérletezés — országos kiállítások, 
kongresszus alakjában — a hazai Oltáregyletek együvé kapcsolására; még 
pedig siker kecsegtette e vállalkozást. Ugyanez érdeket szolgálja folyó
iratunk is. Adja Isten, hogy a missiók támogatásának szép föladata is szilár
dítsa a kapcsolatot honi Oltáregyesületeink között.

A kegyelet mellett, mely sürgeti, hogy megörökítsük hithirdetőink 
emlékét, ugyanarra késztet még a hazafias, nemzeti szempont is. Ne enged
jük kiveszni e népek tudatából azt, hogy javarészt magyar hithirdetőknek 
köszönhetik a szerencsét, hogy a katholikus Egyház tagjaivá 
S örökítsük meg náluk a magyar nevet adományaink által. Mily 
lesznek érte távoli testvéreink Krisztusban!

Állításom igazolására legyen szabad egy levélből idéznem. Előre kell 
bocsátanom, hogy a kalocsai főgymnasiumi Mária-kongregácziö évek óta 
levelezésben áll a Jczus-társasága vezetése alatt álló trichinopolis-i (Kelct- 
India) intézet Mária-kongregácziójával. A levelek kíséretében az ifjúság 
megtakarított fillérei meg mi más is szokott odavándorolni. Egyik külde
ményre Írják 1001. jan. 9. keltezéssel Trichinopolisból:

«Kedves magyar testvéreink! Január első napjaiban tértünk vissza az 
egy havi szünet után szent-József-intézetünkbe. Telve még fájdalmas érzettel 
kedves szülőinktől való elválás miatt, lelkiatyánk, P. Héraudeau*  rendkívül 
örvendetes hírrel lepett meg minket. Azt jelenté nekünk, hogy távollétünk 

* E. Héraudeau, S. J. három évvel ezelőtt hazánkban (Budapest, Kalocsa stb.) is 
meefordult, missiója számára kéregetve.

lehettek ? 
hálásak is
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alatt levél jött Kalocsáról és legott föl is olvasta azt előttünk. Soraitoknak 
nagyon megörültünk, de még nagyobb lón meglepetésünk, midőn hallottuk, 
hogy 95 koronát is kaptunk tőletek egy boldog Alacoque Margit-szobor 
vételére. Már megírtuk, hogy Jézus Szive társulatának fő pátronája ezen 
boldog szűz, kinek szobrát bírhatni már régi óhajunk. A szobor már meg 
van. Ott díszük oltárunkon és alján be van vésve:«A Jézus-társasága nevelte 
kalocsai magyar ifjak ajándéka#. Ki sem mondhatjuk, mennyire vagyunk 
lekötelezve nektek ezen nagylelküségtekért. Mig álland ezen intézetünk, a 
benn élő növendékek imádkozni fognak értetek.

De még más örömben is részesültünk. Megírtuk nektek, hogy szegé
nyes kápolnánk még egy szentségtartó után is sóhajtozott és íme távollétünk
ben a jó Isten ehhez is segített. Gróf Majláth Györgyné ö exczcllencziája, 
a lángbuzgalmu erdélyi püspök édesanyja, hallván ezen szükségletről, kegyes 
volt 400 koronát küldeni ezen czélra. Mi sirtunk örömünkben ezen nagy
szerű adomány fölött és bevalljuk, hogy a magyarnál nincsen jobbszivii 
ember a világon. Kongreganista kápolnánk összes díszét nektek köszönjük. 
Megérdemel nők, hogy Isten büntessen meg minket, ha mindezekért örökre 
hálásak nem maradnánk. Az a 200 ifjú, ki mindennap áldozik, meg is fogadta, 
hogy eme szent pillanatban ti lesztek az elsők, kiket Jézus szent Szivének 
buzgón fognak ajánlani.® — így szól a levél eleje.*  Hát nem érdemes-e ily 
sziveket megörvendeztetni ?

* I . Kongregácziói Frtesitö. XIII. füzet. Kalocsa. 1901.; 20. I.

Kérjük a fölvetett eszme kegyes megszivlelését. Várjuk a hozzászóláso
kat; mert csakis igy jegeczedhetik majd ki e szerény indítvány. T—n.

Az utolsó templomlátogatás 43**^  ’

»mult század elején élt St-Albansban egy Írországból Angliába beván
dorolt házaspár. A férj neveDaily Ferencz volt. St.-Albans Londontól 

mintegy 8 órai távolságra fekszik észak nyugati irányban. Daily boldogan 
élt nejével, nem mintha nagy vagyon birtokosai lettek volna — hiszen fönn
tartásukról kezük munkája utján gondoskodtak — az egymás iránti szeretet 
és megbecsüléssel párosult békeség volt az, a mi őket boldoggá tette. Ez a 
szeretet és becsülés katholikus szent hitükben gyökerezett, mely őket, mint 
valódi íreket egészen átjárta. z\ngliában kevés volt a katholikus és ez a kevés 
is iger. ritkán látogatta a templomokat és papokat. St.-Albansban csak egy 
templom és egy pap volt akkor. A most fönnálló Albans-templom csak 
1840-ben épült. Köss, a már 1808-ban épült sommerstadti szí. Alajos-templom 
missiós papja szokott többször St.-Albansba járni, hogy az ott lakó hittest-
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véreknek alkalmuk legyen szentmisét hallgatni és a szentségekhez járulni. 
Sommerstadt akkoriban még Londonnak egy előrésze volt, ma már azonban 
jó ideje, hogy a városhoz csatoltatott.

Ross atyának st-albansi látogatásai nem voltak igen gyakoriak, mert 
ezenkívül a környéken sok helyet kellett még meglátogatnia. Jámbor katholiku
sok, mint Oaily és neje, könnyen átlátták, hogy tőlük függ, hogy házi elmél
kedéssel tőlük telhetőleg kipótolják azt, a mit a nyilvános istentiszteleten 
elmulasztanak. Lakószobájuk egyik fülkéjében állott a boldogságos Szűz- 
anya szobra. Ősi hazájukból hozták magukkal cs drága emlékek fűződtek 
hozzá; annak a papnak volt ajándéka, a ki Ferenczet keresztelte, oktatta és a 
szent oltárhoz vezette. Ezen szobor előtt térdepeltek este, reggel, hogy 
imájukat végezzék és mindig ezen könyörgéssel fejezték he elmélkedésüket: 
«Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy a legméltóságosabb Oítáriszentség vétele 
nélkül haljunk megl» A nagy paphiányban ezen kérelem nehéznek látszott. 
Csak ők ketten imádkoztak és bizalmuk folytán meghallgatása felől oly 
bizonyosak voltak, mint a mily állhatatosak voltak az imában.

• 1882-ben Ross atya egy nagyobb utat volt kénytelen megtenni. Az 
olaszországi Veronában tartózkodó testvére sürgette, hogy fontos ügyek 
végett látogassa öt meg. Nem jó kedvvel hagyta el székhelyét, de a látogatást 
meg kellett tennie. Távollétének tartamára helyettesittette magát és elutazott. 
Hat hétig volt távol. Visszaérkezte után az időközben hozzáérkezett sok levél 
között talált egy meg fölbontatlan és st.-albansi postabélyegzővel ellátott 
levelet. Gyorsan fölbontotta; az aláírás Daily asszonyé volt. Ferencz súlyosan 
megbetegedett és neje megkérte Ross atyát hogy késedelem nélkül menjen 
hozzájuk. A levelet már tiz napja Írták; valami tévedés folytán fölbontatlanul 
maradt. Az a gondolat, hogy a beteg most biztosan a szentségek nélkül halt 
meg, a jó atyának szivét nagy szomorúsággal töltötte el és a lehető leg
gyorsabban útnak indult St.-Albansba.

Daily házába érkezvén, az ajtónál kopogtatott; az asszony ajtót tárt; 
gyászruhába volt öltözve és sírva fakadt. «Óh, de nagy vigasz az nekem, 
atyám, hogy önt láthatom.® Ezen szavakkal üdvözölte a lelkiatyát, miután 
higgadtságát újból visszanyerte. Azután igy folytatá: «Önnek a látogatása 
Ferenczre nézve mindig örömünnep volt és halálos ágyán is önt kívánta 
látni. Csak az Isten akarata volt más®.

— Föl kell önt világosítanom — válaszold Ross atya — hogy ha én 
otthon lettem volna, határozottan megjelentem volna, ha mindjárt az egész 
utat gyalog kellett volna is megtennem.

— Hogyan kételkedhetnék ezen, atyám ?
— Különben hiszen tudjuk, hogy az ön férje teljes szivéből állandóan 

Istent szolgálta cs igy remélhetjük, hogy elhunytakor kegyelmes Bíróra 
talált. Ez a remény vigaszt nyújt nekünk.

t
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— Úgy van, atyám és a jó Isten meghallgatta kérésünket Bár ön nem 
volt otthon, Ferencz mégis fölvette az utolsó kenetet és magához vette a 
szent Utravalót.

— Csakugyan ? Hála az Istennek! De mikép történt ez ? Mondja el 
kérem az egész történetet 1 . . j.

— Atyám, a mivel hogy ön nem jött és nem irt, azt kellett gondol
nunk, hogy ön nincs otthon. Ekkor azt mondta Ferencz, hogy minden erejét 
összeszedvén, ő maga megy papot keresni. Én igyekeztem rábeszélni, hogy 
csak maradjon nyugodtan az ágyban. A legközelebbi reggelen azonban ö 
kora hajnalban, a nélkül, hogy észre vettem volna, fölkelt és útnak indult.

• — Útnak és hová?!
— London volt legközelebb, a hol remélte, hogy papot talál. Én el

mentem volna vele, de mivel ő engem féltett, vissza akartam tartani cs igy 
arra határozta el magát, hogy tudtom nélkül bucsuzatlanul távozik.

— Istenem, micsoda hit! — szólt Ross atya.
— Ferencz elment a Mooretieldsi St. Mary-templomba. Ott megkért egy 

papot, hogy ő gyóntassa meg; a gyónás után a szent Utravalót és az utolsó 
kenetet kérte.

— Es föladta neki a pap ezen szentségeket?
— Igen, atyám, hanem eleinte kétségei támadtak. Úgy tűnt föl neki, 

mintha ez az Öreg ember eszelős volna, vagy a szentséggel szentségtelen 
játékot akarna űzni. Hanem Ferencz ábrázata világosan bebizonyította, hogy 
a halálhoz közel van. IJgyaneznap délutánján hazaérkezett, nem gyalog, 
hanem kocsin, melyről a jó atya gondoskodott. Isten fizesse meg neki! 
Ferencz olyan halovány volt, mint egy halott.

Ross atya alig hitte volna el ezen történetet, ha nem Daily asszony 
szájából hallja. Ismerte a becsületes asszonyt, hogy mondásait elhiheti. Meg
indult szívvel és könyezó szemekkel térdelt le az Istenanyának szobra elé, a 
hol ezelőtt Daily ur oly gyakran térdepelt Imádkozott először a megholtért, 
azután magáért, hogy adjon az Isten neki is oly erős hitet és neki is egykor 
oly boldog kimúlást, a milyet ennek az egyszerű öreg embernek adott

Londonba visszaérve, Ross atya elhatározta, hogy azonnal Moore-- 
fieldsbe megy, hogy Daily látogatásáról biztosabb tudomást szerezzen. 
A beteg ember valószínű 4 óra tájban hagyta el St.-Albanst s utazóbotjára 
támaszkodva tette meg a hosszú utat. Moorefieldsbe 10 óra körül érkezett, 
mikor a legutolsó mise szokott kezdődni. Egész szentmise alatt térdelt. 
Ennek befejeztével a sekrestyeajtóhoz ment és kopogtatott. A sekrestyés 
kinyitotta az ajtót és meglátva a halálsápadt embert, azt gondolta, hogy a 
betegápolóba való fölvételért esdeklő egyén van előtte. A kérelem azonban 
csak azt fejezte ki, hogy egy pap hallgassa meg gyónását. Ezen körülményt 
Edén atyának, a ki miséjét befejezte, tudomására adták.
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Elképzelhető, mekkora volt Edén ayának a bámulata, mikor a gyónni 
óhajtó a szent Útra valót és az utolsó kenetet is kérte. Nem lehet megütközni, 
ha ilyen szokatlan körülmények között a hozzá intézett óhaj az elmebaj 
gondolatát ébresztette föl benne. Főnökével történt alapos megbeszélés után 
abban állapodtak meg, hogy legjobb lesz ugy cselekedni, rnikép az öreg 
ember kívánja. Egy puszta tekintet — mint Daily felesége jól jegyezte meg — 
elég volt, hogy mindenkit meggyőzzön, hogy ez az ember közel van halálá
hoz. Edén atya, miután a haldoklók szentségét neki föladta — minden 
áron rá igyekezett őt beszélni, hogy ne menjen vissza St.-Albansba. 
Kizárólag az a gondolat, hogy kórházban haljon meg, vagy máshol, csak 
az ő házában nem, a beteget egészen szeiencsétlenné tette és jónak látszott 
tovább nem faggatni őt Edén atya azonban még sem hagyta ót gyalog 
elindulni, hanem kocsiról gondoskodott és egy kis frissítőt is adott neki 
elindulás előtt. A kocsira segítve a beteget, pénzt nyomott a kezébe, hogy 
borra és orvosságra fordítsa és elbucsuzáskor igy szólt: «Holnap megláto
gatom St-Albansban».

Edén atya megtartotta szavát. A következő napon elment St.-Albansba, 
hanem Daily asszonyt találta csak a házban; férje az éjjel meghalt. Meg
érkezte után épen csak annyi ereje volt, hogy a kocsiról leszállóit. Azt mondta 
még nejének, hogy ne aggódjék, mert a jó Isten meghallgatta kérését. Ő föl
vette a szentségeket és most hazajött meghalni. Egy órával megérkezése 
után elvesztette eszméletét és éjfél után 2 óra körül, mielőtt utolsó templomba- 
menetelének 24 órája elmúlt volna, csendesen elhunyt az Urban.

Láb re Benedek és a negyven órai szentségimádás.

Krisztus Urunk kínszenvedésének emlékjele s minden isteni titoknak 
j összíoglalatja az Oltáriszentség. Ez a nyitja annak, hogy a szentek oly 
nagy előszeretettel viseltettek az Oltáriszentséghez. Példákra kell hivatkoz

nunk ? Ott van: Limai Róza, Bertaland Lajos, Bayloni Paskál, Aquinói Tamás, 
'Chantal Johanna, a keresztről nevezett boldog Ágota,’ tiszteletreméltó Avilai 
János. Mindmegannyian kiváló imádói voltak a Szentségnek. Ebbe a fényes 
táborba tartozik boldog Labre Benedek (1748—1783.) is. Szent életében nap
nál fényesebben ragyog különös tisztelete az Oltáriszentség iránt.

Mint ifjú Emi és Cauteville városokban, később Lorelto- és Febriano- 
ban mindenütt, a hol csak megfordult, rövid egy pár napi tartózkodás után 
mindenki előtt feltűnt gyöngéd szeretetével a szentségi Ur Jézus iránt. 
Kivált Rómában talált buzgóságának kielégítésére ezer utat-módot. Akkor
tájt a negyvenórai szentségimádás Rómában is már régen örökimádássá 
vált: tehát mindig résztvehetett a szentségi mádáson. Meghatározott sorrend-
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ben templomról-templomra tartották meg a negyvenórai szenfségimadást. 
Azonfölül némelyik társulatnak megvolt a kiváltsága, hogy az egész éven át 
a hónap egyik vasárnapja körül negyvenórai szentségi mádást rendezzen. 
Igy a Szentháromságról nevezett zarándok-társulata hónap elején, egyik 
Mária-társulat, úgyszintén szent Ambrus társulata is tartott havonkint szent- 
ségimádást. A szemfüles Benedek figyelemmel kísérte a templomi hirdető
táblákat s biztos, hogy ott volt mindenütt, legtöbbször még éjjel is.

Naphosszat is eltérdelt az oltár előtt, alig tudott onnan megválni. 
Egyfolytában öt-hat óráig imádta a mennyei kenyeret; ám ezzel még nem 
elégíthette ki szive vágyát, ha csak tehette, ott volt napjában többször, gyak
ran egész áldott nap. Mindenütt rá lehetett akadni, a hol a Szentség imá- 
dásra ki volt téve. Beszédközben, ha nevét nem tudta valaki, vagy hirtele- 
nében nem ötlött eszébe, csak aaz örökimádás embere» néven emlegették; 
mindenki ismerte őt e néven. Hogy az örökimádásban résztvehessen, sorra 
vette Róma valamennyi templomát. A festmények, a szoborművek, a tem
plomok, műremekek csöppet sem érdekelték s nem is vonzották: lépést se 
tett szemléletükre. Más vonzotta őt: maga az elrejtett Isten, kinek dicsére
tét hirdetik a műremekek is, a nagyszerű dómokban épugy, mint az egy
szerű imaházakban. Egy alkalommal az örökimádás társulatának tagjai 
megfigyelték őt, a mint a Borgo végén levő szent Anna-templomban déli 
tizenegy órától alkonyaiig imádta a szentségi Ur Jézust. A tagok mind cso
dálták buzgóságát s a mint fölváltották egymást, ráterelték a figyelmet 
Benedekünkre.

A mellett, hogy a szentségimádásnak annyi időt szentelt, ott volt min
denütt, a hol áldást adtak a szentséggel. Bár törődött testű volt, de ügyet 
se vetett a távolságra vagy rossz időre, csakhogy a szentségi áldásban része
süljön. Locaja, ki a Jézus-társaság föloszlatása után, templom látogatással töl
tötte szabad idejét, háromszor-négyszer napjában ott találta Benedeket majd 
egyik, majd másik templomban, hol épen áldást adtak.

Különös buzgóságot fejtett ki szentünk a szent utravalónak a beteg 
házához való kisérésében is. A mint meghallotta a csengetyü csilingelősét, 
nyomban eiŐterrnett s a szentségi Ur Jézus kíséretébe szegődött. Olyan áhí
tattal kisérte, mintha csak az Ur Jézus bevonulásán lépdelne Jeruzsálem 
utczáin.

Ily szokatlan áll hatosság rendkívüli kegyelmeket is tételez föl. Az isteni 
titkok csodájában való elmerülés, meg szivének-lel kének az isteni szeretettel 
való táplálkozása, egyesülése szerezte meg számára a szükséges kegyelmeket. 
S e .szeretete mindenre képesítette őt.

Érdemes lehetett őt látni, a mint a szentség előtt imádkozott. Legjobb 
barátjával társalkodóit s e társalgásban nem tapasztalt se unalmat, se 
kedvetlenséget. Mikor a szentség előtt térdelt, testének tartása, szemeinek
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beszéde, ziháló lélekzete, merev mozdulatlansága mind arra vallott, meny
nyire csügg a szent ostyán. Szigorú vezeklései következtében arcza rend
szerint halavány volt; a szentséges Ur Jézus szine előtt azonban szivének tüze 
arczának vonásaiba ömlött, mitől az ragyogó pírban égntt. Arcza ilyenkor 
Örömre derült, tekintete átszellemült, hogy inkább angyalhoz hasonlított, 
semhogy emberhez. Néha szinte elragadtatásba esett.

Tanelli írja az ő adalékaiban: «Megadatott nekem, hogy Benedeket 
egyszer-másszor megfigyeljem, mikor a nyilvános imádásra kitett szentség 
előtt imádkozott. Láttam, a mint szemeit a szent ostyára szegezte s némi 
ideig mozdulatlan maradt s e helyzetben benső örömmel élvezte Jézus jelen
létét, s emez örömének külsökép is kifejezést adott. Vajmi természetfölötti 
jelenség volt ez; mosolyra nyíltak ajkai, de ez inkább angyalnak mosolya 
volt, semmint emberé*.  Ugyanő mondogatta Benedekről: «A kitett szenség- 
ben testi szemeivel látja Jézust®.

Egykor a szent ostya szemléletébe elmerülve, nem vette észre, hogy 
imakönyvét leejtette. Nagysokára, a mikor ismét4visszanyerte érzékeinek hasz
nálatát, látta csak meg könyvét a földön. Pál remete szemmel tartotta őt e köz
ben s mikor Benedek ezt észrevette, hogy a remete jó benyomását lerontsa, 
mosolyogni próbált, mintha szórakozottsága miatt restelkednék.

«1 la szentségi mádásról vagy áldásról jött — úgymond P. Gabrini még 
inkább elmélyedt magába, mint bármikor; meglátszott rajta, hogy a tem
plomból jövet folytatta az imát, az Istennel való társalkodást s azt, hogy 
úgy mondjam, csak kénytelen-kelletlen hagyta abba.»

Azonban mindenkor óvakodott, hogy külső viselkedésével mások 
előtt feltűnést keltsen. Nem tett úgy, mint errefelé nálunk az anyókák: 
szakgatottan sóhajtoznak, a földet is megcsókolják, hányják magukra a 
keresztet, döngetik mellüket s közbe fenhangon imádkoznak. Az ilyesmi 
korántsem az igazi jámborságnak jele; ezzel csak terhére vannak másoknak. 
Nem ilyen fából volt Benedekünk. Áhítatában csöndes és nyugodt volt. Az 
őt emésztő tűz ugyan külsőkép is igyekezett utat törni; de viselkedésén nem 
látszott semmiféle feltűnési viszketegség. Csöndben társalkodóit Istennel; 
hiszen az Ur, ki a sziveket és veséket vizsgálja, nem • szorul rá, hogy hallja

9

szavunkat, megismeri ő érzelmeinket amúgy is. Ep azért szentünk elvből ellene 
volt minden feltűnést keltő viselkedésnek, mely sokszor arra jó, csakhogy a 
képmutatásnak szolgáljon palástul. Egyszer, a mint a szentség előtt elmélke
dett, közelében valami dóré asszonyszemély oly mókáskodva végezte ájta- 
toskodását, hogy üvöltésszerü sóhajtásaival zavart minden ájtatoskodót. 
Benedek csak tűrte egy darabig, végre megsokalva a dolgot, feléje fordult 
és barátságos hangon kérdezte: mire való ez a komédia ? S erre az egy
szerű kérdésére, a többiek legnagyobb örömére, iziben vége szakadt az egész 
jelenetnek.
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Pedig elképzelhetjük, hogy jómagának is micsoda megerőltetésbe 
került érzelmei kitörését visszafojtani. Benső heve folyvást kitörni készült, 
de ő úrrá tudott lenni fölötte, ha még oly erőlködéssel is. Szerelő szive 
valósággal izzó katlan volt, melyről minden elővigyázat mellett is olykor 
kipattant egy-egy szikra, akarata ellenére is utat tört egy-egy köny, sóhaj. 
A templomban félő gonddal igyekezett ennek elejét venni. Ám, ha egyedül 
hitte magát a templomban, kivált oly időben, mikor nem igen szokott valaki 
ott megfordulni, az ő szive is ellágyult, nem tudott erőt venni lángoló érzel
mein, hanem sűrűn íölsóhajtott, sirt-zokogott; szerető szavak tolultak ajkaira, 
szeretettnek megannyi nyilaként. Isten is néha ugy akarta, hogy valaki 
elrejtőzve megfigyelje. Ez aztán épülhetetett rajta, mint gyötrődött szerete- 
tcben ez az epedő lélek.

Erre vonatkozólag több adatot is lehetne közölni. Ám legyen elegendő 
a közöltökén kívül egyetlenegy. Pinchetti abbé, utóbb ameliai püspök 
jegyezte föl:«A Minerva-templomban több ízben megfigyeltem, hogy Isten
nek ezen szolgája, nem bírván szivébe zárni az isteni szeretet lángjait, fonó 
sóhajokban tört ki, az Oltári szentséget s a boldogságos Szüzet dicsőítve. 
Tagolatlan hangok röppentek ajkairól, melyek csakis fohászimák lehettek. 

- Oly bensőséggel rebesgette azokat, hogy szinte reszketett a lelki gyönyörű
ségtől. Máskor meg kitárt karokkal és előrenyuló fejjel láttam őt, oly hely
zetben, mintha közelebb akarna jutni az Úrhoz, kihez szive-lelke egész ere
jével vágyódott s ilyenkor kények peregtek le arczán. De mihelyt valakit 
észrevett, csakhamar összeszedte magát és szokott helyzetében térdelt. Gyak
ran annyira elmélyedi az elmélkedésbe, hogy szinte elragadtatásba esett. 
Többi közt emlékszem, hogy egy" napon gyöngéden vállon érintettem, 
jelezve, hogy alamizsnát akarok neki nyújtani; erre mintegy mély álomból 
ébredt föl; szemmelláthatólag erőlködésébe került, mig magához tért s 
tudatára ébredt, mi történik körülötte.» Hát még micsoda érzelmek hul
lámozhattak szivében, ha már külsőleg is ily szokatlan módon jutottak ki
fejezésre !

S ez az Istent szerető lélek, ki ugy el tudott társalogni az Úrral, 
ennvire tudott töltekezni az isteni szeretet forrásánál, nem volt se szerze- 
tes, se hittudós — hanem nagyon is egyszerű ember, szegény koldus, ki 
kéregetve — zarándokolva járta be a félviiágot.

Huguet nyomán: Till K-
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Az irgalmasság jutalma.
éhány mértföld nyíre a fővárostól, az országidtól egy puskalövésnyire 
fekszik egy pompás falusi ház, körülvéve gyönyörű kertektől, parktól, 

gondozott rétek- és termékeny szántóföldektől. A vonzó villa rendes tar
tózkodó helye volt a vidék egyik leggazdagabb és legtekintélyesebb család
jának, az L. famíliának. Az L. házaspár úgy élt, mint a megye többi tiszteletre
méltó embere; kényelmes jólétnek örvendtek, a nélkül, hogy valamiben 
nagyobb föltünést keltettek volna. Vallási nézeteikről nem sokat lehetett 
beszélni; mindketten a protestáns hitben születtek és nevelkedtek ugyan, 
hogy azonban tényleg hitvalló tagjai lettek volna a hitközségnek, alig lehe
tett róluk állítani. Sőt azt mondogatták, hogy L. ur tagja a szabadkőműves 
páholynak s egy pozitív vallásra sem ad semmit.

Körülbelül tíz éve annak, hogy egy forró nyári napon két katholikus 
apácza haladt azon az utón, mely L birtoka mellett vezet el. A jámbor soro- 
rok azért keltek útra, hogy egy árvaház alapítására alamizsnát gyűjtsenek. 
A jelzett napon valószínűleg már jókora fárasztó utat tettek meg. A villa 
közelébe érve, befordultak a szeles kavicsos útra, mely a pompás lakóházhoz 
vezet. Úgy látszik, L.-éket is meg akarták nyerni szegény árvaházuk ügyé
nek; de máskép történt. Alig értek a főlépcsőhöz, midőn az egyik egészen 
kimerülve, a lépcső alján eszméletlenül összeesett. Társnője aggódva hajolt 
föléje, kis utazótáskájával, a mennyire lehetett, föltámasztotta a fáradt testet 
és fölsietett a lépcsőn, hogy kimerült testvérének valami kis üditőszert 
kérjen.

A szolgáló, a ki az ajtót kinyitotta, valószínűleg nem nagyon örült az 
apácza látásának, legalább a felelet, melyet az apácza kérésére adott: a Vár
jon itt, bejelentem az uraságnakn, épen nem hangzott barátságosan. De nem 
volt szükség bejelentésre; mert épen kilépett maga L. asszony a ház folyo- 
sójára s igy a nővér személyesen adhatta elő kérését a villa úrnőjének.

— Hogyan — feleié L. asszony — az Ön társnője elájult? Akkor 
pedig nem szabad künn hagyni a forró napon. — E szavakkal lesietett a 
lépcsőn, szeretettel megfogta a kimerült kezét s bevezette a házba. Ott a két 
nővérnek egy' barátságos szobát mutatott, megparancsolta egyik szolgáló
nak, hogy friss vizet hozzon be, maga pedig tapintatosan visszavonult, hogy 
a kimerült nővérek zavartalanul élvezhessék ezt a kis kényelmet. Kis idő 
múltán ismét megjelent L. asszony a szolgálóval, a ki mindenféle frissítőt, 
kenyeret, tejet, mézet cs egy tálka illatos szamóczát tett az asztalra. Szives 
szavakkal biztatta aztán vendégeit, hogy csak üdítsék föl magukat egy kissé. 
A barátságos, kellemesen hűvös szobácska, az üdítő frissítők, melyeket oly 
nagy előzékenységgel ajánlottak föl, csakhamar megtették a hatást. A soro- 
rok rövid idő múlva elég erőseknek hitték magukat, hogy útjukat folytat
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hassák. Szívből fakadó hálálkodással búcsúzni akartak. De L. asszony ellen
kezett: a hőség igen nagy, az ut poros, s a legközelebbi hely messze van. 
Hathatósan kérte őket, csak maradjanak a nővérek,-holnapig teljesen kipihen
hetik magukat s ujult erővel útnak indulhatnak. Az apáczák végre bele
egyeztek. De másnap sem lett semmi az elutazásból. Az idő megváltozott, 
a hőségre zivatar következett. L. asszony ezt a körülményt oly ügyesen tudta 
fölhasználni, hogy vendégei elhatározták, hogy a második napot is a villá
ban töltik.

Mi önthetett a gazdag protestáns nőbe ily nag}' érdeklődést a szegény 
apáczák iránt? ő maga sem tudta, de igazi gyönyörűséget talált abban, 
hogy oly figyelemmel gondozza őket, mintha vérszerinti testvérei volnának. 
Harmadnap végre elbúcsúztak az apáczák, miután gazdag alamizsnát kaptak 
árvaházuk számára. «Mily szívesen adnék — fűzte az idősebbik élénk hála- 
nyilvánitásaihoz - a mi jóságos háziasszonyunknak egy kis emléket; de csak 
azt Ígérhetjük, hogy Ont és férjéi imáinkba fogjuk foglalni. Nem szabad az 
Isten Anyjának kis érmét fölajánlani ?» <-Oh igen — feleié a hölgy — 
én is szeretem a mi Megváltónk Anyját.# — «Nos — mondá a nővér — 
akkor kérem Önt, hogy ezt az érmet a boldogságos Szűz iránti tiszteletből 
viselje mindig; gondoljon erről mindig arra a keresztény szeretetre, melyet 
két szegény apácza iránt tanúsított.# L. asszony megígérte, hogy a kérést 
teljesíteni fogja s a legszívesebb jókivánatokkal bocsátotta el vendégeit.

Jó idő múlt el azóta. Beállott a tél, s aztán ismét beköszöntött a nyár; 
L. asszony betegeskedni kezdett. A dolog kezdetben jelentéktelennek látszott, 
de végül megjegyezte a háziorvos, hogy komolyabb fordulatot vehet Egy 
napon L. ur halaszthatatlan ügyben M.-be utazott — a beteg hirtelen 
nagyon rosszul érezte magát. Meg parancsolta egyik inasnak, hogy azonnal 
a városba lovagoljon és hívja el az orvost. Azonban egy másik megbízást 
is adott neki: tudakolja meg, nem volna-e hajlandó egy katholikus pap a 
beteget meglátogatni. Katholikus pap a protestáns L. asszonyhoz! Ez a hir 
az egész szolgaszemélyzetet bámulatba ejtette.

A küldoncz a városba sietett s teljesítette föladatát. Az orvossal majd
nem egy időben érkezett meg a katholikus lelkész. Az orvos megvizsgálta 
a beteget s állapotát nagyon komolynak találta, néhány szert rendelt s meg
ígérte, hogy lehetőleg hamarosan vissza fog jönni. Miután az orvos eltávo
zott, L. asszony a lelkészszel beszélgetett egy ideig. Miről volt köztük szó, 
azt természetesen senki sem tudhatta; de hitték, hogy a beszélgetés L. asz- 
szonyi nagyon megnyugtatta, mert a lelkészt a saját hintáján vitette vissza 
a városba, jóllehet a postakocsi megállóhelye alig tíz pereznyire volt a vil
lától. A kocsis fölhasználta ez alkalmat, sürgönyzött L. urnák, hogy sies
sen haza. .

De a sürgöny a beteg részéről nem volt szükséges. Az L. család egy 
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<jóbarátja», a ki a beteg hirtelen rosszul létéről s arról, hogy a villába katho
likus papot hívtak, értesült, L. urnák már küldött egy sürgönyt a következő 
tartalommal: «Lehetőleg rögtön jönni; otthon baj van». Megjött rá a válasz: 
*Még ma este jövök az utolsó vonattal». Ennek következtében a jóbarát az 
állomásra sietett, hogy L urat fogadja. «Mi újság otthon — kérdezi L. heve
sen — rosszul van a feleségem ?» — «Sajnos, igen — válaszolá a megszó
lított — sietve orvost kellett hozzá hívni.» — « Köszönöm baráti szolgálato
dat — viszonzá L. ur — azonnal megyek haza. Bocsáss meg, később többet 
beszélünk.*  «De ez még nem minden — folytatá a másik — megjegy
zem, hogy feleséged egy katholikus papot is hivatott magához: vagy katho
likus már, vagy az fog lenni.o De mint elbámult a szolgálatkész férfiú, midőn 
L. ur hidegvérücn azt felelte: «Nos és mit tesz az? Én magam is katholikus 
leszek*.  Egy hosszan elnyújtott «Ugy?» volt a felelet, utána néma búcsú; 
L. ur beült egy bérkocsiba s villájába sietett. Az orvost felesége mellett 
találta. A pillanatnyi veszély elmúlt, de az orvos nem merte remélni a teljes 
fölgyógyulást.

Tényleg L. asszony csak meg néhány hétig élt; részesült abban a sze
rencsében, hogy halálos ágyán tagja lehetett a katholikus Egyháznak. L. ur 
pedig, miután az elköltöződnek megadta a végtisztességet, ünnepiesen tért 
át a katholikus Egyházba: az Sz.-i főtemplomban nyilvánosan megtagadta 
tévhitét, a szent áldozáshoz járult s nemsokára fölvette a bérmálás szentségét 
a megyéspüspöktól. A tudósitó, ki e sorok Írójával ezen történetet közölte, 
részese volt még annak az örömnek is, hogy a konvertita ünnepies bér
málásánál asszisztált

Mi birta reá az Úristent, hogy az L. családnak megadja a szent hit kegyel
mét, azt ember nem tudhatja. Mert Isten megmérhetetlen az ő jóságában s 
végtelenül bölcs végzéseiben. De legyen szabad hinnünk, hogy az irgalmas
ság, melyet L. asszony az apáczák iránt tanúsított, a háladatos nővérek imád
sága s a legszentebb Istenanya hatalmas közbenjárása, kinek érmét L. asszony 
attól az időtől fogva mindig áhitatos tisztelettel hordotta, működtek közre 
hatásosan az L. család megtérésére.

>******w*̂***

Elmélkedés a legfölségesebb 
Oltáriszentségről.

Bouiilerie, carcassoriei püspöktől.

Az oltáriszentségi álom.
|1 •

Aa apostolok, mikor a vihar őket 
Genezaret taván hányta-vetette, meg

rémültek, mert Jézus aludt. (Máté 
18.) Szintigy alszik Jézus az Oltári
szentségben is.

Egy napon — igy beszéli a car- 
cassonei jámbor püspök — midőn 
Jézus apostolaival a Genezaret taván 
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áthajózott: vihar támadt. A hullámok 
a hajócskát majdnem clboriták, ami
vel ő — mint az evangélista mondja— 
aludt».

Az apostolok megrémültek, köréje 
gyűltek és öt fölkeltették.

—- Szabadíts meg minket —■ mon
dák — mert elveszünk.

Jézus pedig feleié'nekik:
— Miért féltek, kicsinyhitüek?!
Mintegy azt mondá nekik ezzel: 

Igen, én alszom, de szivem virraszt 
fölöttetek. Ego dormis el cor meum 
vigilat.

Fölkelt, parancsolt a szeleknek és 
a tengernek és ismét csendesség lön.

Menjünk az oltári szekrényhez és 
az oltárhoz; szemléljük Jézus Krisztust 
az Oítáriszentség fátyola alatt.

Mily megsemmisülés, mily sötét
ség, mily szakadatlan hallgatás, csend! 
mily mély álom!

Am ne legyetek .tévedésben — 
mondja nekünk;

minél inkább meg vagyok semmi
sülve, annál inkább hallak, mikor 
velem beszéltek;

minél inkább rejtőzöm a fátyol 
alá, annál inkább fedezem föl magam 
előttetek;

minél inkább látszom aludni, annál 
éberebben virrasztók:

Ego dormis et cor meum vigilat.
Oh emberek, bárkik legyetek is, 

bármilyenek legyenek is e világon 
szükségleteitek és nyomorúságaitok, 
bajaitok és szenvedéseitek, hűtlensé
geitek és hibáitok: az oltár és az Oltári- 
szentség közelében vigasztalódjatok 
meg, nyugodjatok meg, csillapodja
tok le.

Az oltári szekrényben Jézus Krisz
tus alszik...

Ez azért van, hogy ez az oly alá- . 
zatos alvás eltávolítsa tőletek a félel
met, a melyet bennetek szent fölsége 
támaszt

Azonban az oltári szekrényben 
Jézus Krisztus Szive ébren van, hogy • 
e virrasztás titeket megnyugtasson.

Az Oítáriszentség: alvás...
Ha még oly gyöngék, még oly 

szerencsétlenek, még oly bűnösök 
lennétek is, ne féljetek:

Az Oítáriszentség: a virrasztó Isten 
Szive...

Gyarló teremtmények : ime a ti - 
erősségtek; szomorkodó lelkek: ime 
a ti örömötök; szegény bűnösök: 
ime a ti üdvösségtek.

II.
Hívjuk segítségül, mint az apos

tolok.
* * *

I

Mégis megpillantva ez Oltáriszent- 
ségi alvást, a félelem egy nemét nem 
fojthatom el magamban.

Az édességet, melyet kerestem, leg- 
kevésbbé sem élvezem; e helyett in
kább csak 'nyugtalanságot és rémü
letet érzek.

Jézus alszik; az ördög ellenben, az 
én ellenségem, virraszt és körülöt
tem jár, mint az oroszlán, hogy el
nyeljen.

Jézus Krisztus alszik, érzékeim pe
dig szünetlenül ébren vannak és tel
kemre leselkednek, hogy szolgasá
gukba ejtsék.

Jézus Krisztus alszik; ki fog fölöt
tem virrasztani?
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A ki az én szeretetem, az alszik; 
kire számítsak hát?

A ki az én erősségem, az alszik; 
ki fog föntartani ?

A ki az én reménységem, az alszik; 
kiben fogok reményiem ?

Íme a vihar.
Az ég már beborult; lelkiismere

tem ege; a hol a köteiesség fogalma 
elmosódott, a hol Isten jelenlétének 
érzése az akaratom fölött való erejé
ből és hatalmából veszitett.

A hullámok íöltornyosodnak, rossz 
indulataimnak, milyenek a kevélység, 
az irigység, a gyalázatos és zsarnok 
bűn hullámai, úgy látszik összeesküd
tek, hogy tovább ingereljenek.

A hullámok összetorlódnak; azok 
a hullámok, a melyeket az ellenséges 
ember támasztott a vizeken, a hol 
veszedelmes átkelésemet kísérlettem 
meg.

Bárkámat a viz elborítja; lelkem 
•bárkáját, a melyet az előtte félig meg
nyílt mélységes örvény elnyeléssel 
fenyeget.

Mester kiálták a megrémült 
apostolok — szabadíts meg, mert 
elveszünk. Domine, salva nos, peri- 
mus.

Oh, az élet tengerén minket fenye
gető nyomasztóbb veszélyben mi is 
bizalommal kiálthatjuk, még pedig 
úgy, hogy a Oenezaret tava szinte 
visszhangozza: Mester, szabadíts meg, 
mert elveszünk 1

Oh Mester, szabadíts meg- gyön- 
geségeimtől, mert az ellenem össze
esküdött elemeknek nem tudok ellen- 
állani.

Sajkám oly kicsi, a tenger pedig, 

a melyen hánykódom: oly rengeteg 
nagy.

Nélküled roncscsá lesz, mint a 
törékeny csigahéj, a melyet ujjai kö
zött a kis gyermek is összetör.

Oh Mester, szabadíts vt\c.g szomo
rúságomtól és fájdalmaimtól.

Oly kevés igazi örömet találok e 
világon.

Oly gyakran sírok az ezernyi metsző 
fájdalmak között, a melyek szegény 
szivemet tépik.

Nélküled a csüggedés lesújt, a két
ségbeesés súlya alatt leroskadok, a 
keserűséget sokáig ki nem bírom.

Oh Mester, szabadíts meg bű
neimtől!

Oh, a tévedés orczámat megalázta, 
mivel bűneim sokasága mint a gya
lázat és az átok óriási palástja takart 
el engem.

Nélküled elveszek; a rám nehezedő 
rettenetes felelősséget továbbra el 
nem vállaihatom.

Oh, Jézus, Te vagy a Mester, paran
csold a gyöngeségeknek, hogy hatal
mad elöl tűnjenek cl; rendeld cl, 
hogy a szomorúság örömre változ
zék; szólj csak egy szót és bűneim 
rútsága helyébe az Isten gyermekei
nek szépsége lép.

III.
Az oltáriszentségi álom nem aka

dályozza, hogy rte parancsoljon a 
szeleknek és a tengernek és hogy a 
nyugalom visszatérjen.

-K * «

Oh, nagyon jól tudom és ezt el 
nem fojtható örömmel vallom is,
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hogy az oltáriszentségi álmod nem 
akadályoz l éged abban, hogy rémü
letkiáltásomat meghalljad. Parancsolj 
a szeleknek és a tengernek, hogy csil
lapodjék le.

Mint az apostolok, én is remegek, 
aludni látván azt, a kinek egy sze
mélyben szeretetenmek, reménysé
gemnek és erősségemnek keli lennie.

Ő azonban nem hagy sokáig aggo
dalomban.

En alszom — mondja — ez igaz; 
istenségem a szentségi színek alatt 
megsemmisült; a mélységes homály 
sötétsége födte be orczárn ragyogá
sát; oltári szekrényem körül a csen
det nyilvános jelenlétem lénye nem 
szegi meg, a mélységes álom csak 
látszólag temet el.

Ego dormio.
De szivem virraszt; Jézusom Szive 

se nem nyugszik, se nem alszik-; sze
retete íölébreszti és működésben tartja. 
Cor meu.m vigilat.

Íme, egyszerre megnyugszom.
Ez ugyan álomnak álom ; de olyan, 

a melyben a sziv virraszt; olyan, a 
melyben a sziv mégse alszik.

Ha szive ébren van : akkor hát en
gem szeret;

ha szive virraszt: akkor segítsé
gemre is jő.

Szive mindenkor nagyon is eltalálja 
mind a titkos szavakat ihletésemre, 
mind pedig a titkos örömöket el- 
bájolásomra.

Mit árt az, ha mindene alszik is, 
de ha csak a Szive virraszt?

Jézus Krisztus, a te Szived a fő.
Aludjál, Ur Jézus! megvigasztaló

dom, mert Szived virraszt.
«Szünetlenül virraszt legdrágább 

érdekeim fölött; virraszt elmém fölött, 
hogy azt fölvilágosítsa; szivem fölött, 
hogy azt tiszta szeretetére gyulassza; 
érzékeim fölött, hogy azokat meg
nyugtassa ; parányi cselekedeteim 
fölött, hogy azokat megnemesitse; 
életem fölött, hogy azt istenítse!»

Oh Mester! Parancsolj a szelek
nek és a tengernek; rendeld el a 
szeleknek, hogy ne fújjanak oly rom
bolóan, változtasd azokat át édes, 
enyhe fuvallattá, a mely lelkemet föl- 
frissitse.

Parancsolj a tengernek, hogy há
borgó hullámai csillapodjanak le, 
bog}' nyugodttá és biztossá tegyék 
utamat egészen a kikötőig.

Fischer Ágoston.

• f I

KIMUTATÁS.
A Budapesti Központi Oltáregyesulet által 1905-ben adományozott egyházi szerelvé

nyek jegyzéke.

13. A szatmári egyházmegyében.

Nagybánya.
Alsó-Fernezely részére:
I piros miseruha
I fehér vecsernyepalást

1 velum
1 burza
3 canontábia
1 olajtartó (J.)

1 imatábla
2 corporale
2 vállkendő 
b kehelytörlő
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íj*#
6 kéztörlő
2 palla
1 alba.

J -

S áros-Orőszi;

0 oltárgyertyatartó 
6-í 1 karing.

• <
Mezökaszony:

• •

fehér miseruha
1 Tiboriunk

kettős sz. olajtartó •C*  • • _
x * * ~

-■’JT

ostyasütővas késekkel?

Darab:

1
1
3
2
2
I

ünn. vörös miseruha 
velum
canontábla 
corporale 
palla 
oltárteritő 250—120.

viola ministránsruha 
ministránsing.'

Fancsika: . ;
2 vörös ininisiránsruha
2
4
♦

1

• •

Halmi:
4 w

fehér miseruha
1 fehér magánstola
1 öröklámpa
T ostyasütővas késekkel
1 alba •
1 karing

. 2 vállkendő
4 ministránsing

• 1 felső oltárteritő
.290-^140. *

1. alsó oltárteritő. .
1 antipendium 299—54.

► * . 4 * te • ’ *
é

*
• * •

Felső-Remete:

*

1. kehely patenával
.1 velum ■; . * •

•• . . •

'6 corporale 
3
1

•w ♦
•1

• * 
I I*

oltárteritő 
autipendium 320.

1

I

1
1
1
1
l

Lázári: .

ünn. fehér miseruha 
ciboriumköpenyke 
velum.
burza
beteglátogatási sze- 
lencze

1 .olajtartóval. 0.)

.•.
Kőrösmező '.• .

A szvidoveczi kápolna 
részére:

1 öröklámpa
1 füstölő tömjéntartóval 
1*  karing
2
2
1

I

♦

*

• •

t

*

ministránsing 
oltárteritő 3Ó0—100. 
antipendium 326—45.

4

V ÍZ.’ • • * ’
Somos-Újfalu ;

1 kehely patenaval '
I fehér miseruha
1 fekete miseruha
2 vörös ministránsruha
1 alba

£1
1

füstölő tömjén tartóval 
körmeneti kereszt.

í

1
1
1

Gömor-Rákos : 

ünn. fehér miseruha 
alba 
karing

3 corporale
I misekönyv.

14. A rozsnyói egyházmegyében.
• • *

íf

1
1

Egybázasbást :
1 fehér miseruha
1 fekete miseruha 

viola miseruha 
alba

1 karing
2 vállkendő
2 corporale
6 kehelytörlő
6 kéztörlő"*
2 palla. ,

Dévény.
A budaiehotai fiókiem- 

ploni részére :. ’ - •
1 kehely patenával ?

• r»

fehér miseruha 
alba - 
karing

4

I

1
1
1
2 vállkendő
4 corporale
6 kehelytörlő
1 öv
2 oltárteritő 200—Ó0.

4

- <

• *

Vargede.
Bagoly falu fióktemplom 

részére:
1. fekete palást stólával.
1 fehér magánstola ''
1 füstölő tömiéntartóvaJ.

• *
A • • w

• •

J »

» ♦• •
4

A

5 •
c
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1 fekete miseruha *
• *

1 fehér vecsernyepalást 
stólával

1 velum
2 viola ministránsruha
2 oltárteritő 340—100.
2 palla.

• > •
Qömör-Rp.h6 :

1 kehely patenával
1 fehér miseruha
1 vörös miseruha

» *

Rfivucza :
1 ünn. fehér miseruha
1 viola miseruha
1 fehér vecsernyepalást 

stólával
1 burza
1 beteglátogatási sze-
• lencze
1 olaj tartóval 0.)
2 palla.

Lokcza :
1 ünn. vörös miseruha
1 viola magánstola

.1 fekete magánstola
2 vörös ministránsruha.

Hrusztin :
1 fehér miseruha
1 viola miseruha

-• 2 oltárszolgaing
? 1 öv-

1 misekönyv
2 palla.

;*■  . Thurdossin.
7-7. A krasznahorkai lem- 
iy plom részére:

1 kehely patenával

1 misekönyv . .
3 canontábla
2 alba
1 karing
6 vállkendő .
12 kehelytörlő
1 oltárteritő.

Salgó'Tarján :I 1 *
I ünn. fehér miseruha
1 velum
1 alba
2 karing.

15. A szepesi egyházmegyében.
1 fehér miseruha
1 alba '
2 vállkendő • • ♦
4 corporale
2 palla.
77. Az oraviczai kápolna 

részére :
1 fehér miseruha
1 alba
2 vállkendő„
2 corporale -
6 kehelytörlő
6 kéztörlő
2 palla
1 misekönyv. * %

Bukovina-Podszkle.
1 vörös miseruha
1 világos vecsernyepalást

stólával « . i
2 vörös ministránsruha
1 alba • >
1 karing
2, vállkendő
6 kehelytörlőA - • A
2 palla.

tiybbe. « • ?
• •

1 velum

•• * 4? < •*<  r-*
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Uza-Punyit;
1 ünn. fehér miseruha '• • • Ti-
2 álló tabernac. gyertya

tartó
1 .karing.

Oörgő :
1 kehely .patenával
1 fehér miseruha * í
1 alba • • .
1 karing . * *
4 vállkendő .
4 ministránsing
1 oltárteritő 460—160.

1 füstölő tönijémartöval
1 alba .
1 karing
2 vállkendő
2 corporale
6 kehelytörlő
6 kéztörlő
2 palla.

• •

Svábócz.
7. A mater részére.'* • •
1 kehely patenával ’
1 fehér miseruha
1 alba - • z>
6 corporale . í J
12 kehelytörlő.
77. A gánóczi filia ré

szére :
1 fekete miseruha
1 füstölő tömjéntartóval
3 corporale
6 kehelytörlő
I fekete magánstola.

Liptö-Szent-M iklós.
1 világos yecscrnyepalást 

stólával
2 vörös ministránsruha
2 fekete ministránsruha.



1

1

1
2

1
1
1

1
1
1

•

Bártfa.
A közkórház kápolnája 

részére :
kehelj’ patenával 
fehér miseruha 
beteglátogatási sze- 
lencze 
olajtartóval (J.) 
misekönyv 
burza 
palla 
himzett corporale. .

Felső-Gagy.
A mater részére: 
viola palást.
Gagy-vendégi filia 

részére:
fehér miseruha 
fekete miseruha 
alba 
öv .
palla.

Hegyi:
1 fehér miseruha

1
1
6

örökimádás.

16. A kassai egyházmegyében.

vi lágos vecsernyepalást 
stólával
fekete magánstola 
palla.

lzbugya - HosszumezÖ. 
MezŐlaborcz filia ré

szére :
ciborium 
monstranczia 
világos vecsernyepalást 
stólával 
velum 
alba 
karing

2 palla.

«

Kassa.
Az Orsolyiták kis tem

ploma részére: 
fehér mise ruha (szép.).

Encs :
fekete miseruha 
fekete magánstola 
corporale

f •

12 kehelytörlő
2 palla
1 corporale-bursa.

1
1
1

Szilvás-Újfalu.
Kozma filia részére: 

kehely patenával 
ciborium 
öröklámpa. >

1

1
6

Kupi :
viola vecsernyepalást 
stólával
karing
ministránsing.

Palocsa :

1
1
6
2
1
2
3
1

fekete miseruha 
viola miseruha 
oltárgyertyatartó 
fekete ministránsruha 
karing 
ministránsing 
oltárteritő 
fekete stola.

Szerkesztő : Dr. Glattfelder Gyula.

H12TII PÚT A kárpitos-mester Y.y.?.*  ” ÉS DÍSZÍTŐ. =
A budapesti lcözp. Oltáregyesület szállítója*  

Budapesten, VII., Rottenbiller-utc/a 6/a.

------ --------------- ------ ELSŐ MAGYAR
HERCZEG ZSÍGMOND játékáru és
VII., Mnnkás-utcza 6. sz. szent czlkkek 
---------------------------- —~-------ÖNTÖDÉJE.
Szent Antal-, Mária- és Krisztus-szobrok, valamint 
Szent Antal-szobrocskák pléhtokbzn való gyártása.

‘ 9

Elvállal magánlakások, egyesületi- és 
körheiyiségek teljes berendez.ését, továbbá 
elfogad és pontosan teljesít minden e 
szakmába vágó javításokat - =

GRÜNBERGERIGNÁCZ
Király-utczn 4. szám.

Vesz a legmagasabb áron régiségek.t, arAay, 
ezüsttárgyakat szőnyegeket és képeket; magas 
egyházi ajánlatokat felmutathat =

y 2
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AZ OLTÁRISZENTSÉG-1MÁDÁS ÉS MÁRIA TISZTELET 

KÉPES HAVI FOLYÓIRATA.
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Szerkesztő-kiadó

Varga Mihály csongrád-csanyi plébános.

-w*:  Előfizetési ára
'■

Egész évre csak 2 kor. 60 fill. Félévre csak 1 kor 40 fill.

Megrendelhető a szerzőnél Csongrád-Csanyon.

A ki kcr, kap mutatványszámot ingyen.
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ÖRÖKIMÁDÁS IMAKÖNYVE
gyönyörű teljes kiadásban (30 óra). Akantisz V. számos színezett művészi rajzaival 

cs képekkel, megjelent és kapható. És pedig:

I. Számos színes rajzokkal (körülbelül 130 képpel):
a) fűzve 2 kor. 60 fill., b) vászon köt és, vörösvágás 3 kor.

II. Finomabo papíron, színes rajzokkal (körülbelül 130 képpel):
a) fűzve 3 kor., b) vászonkötés, vörösvágás 3 kor. 40 fill, c) bőrkötés, vörösvágás 5 kor.,
d) bőrkötés, aranyvágás 6 kor., e) finomabb borjnborkötés, párnázva, aranyvágás 8 kor.

III. igen finom papíron, számos finoman színezett rajzokkal (összesen körülbelül 130):
a) finom bőrkötés, araryvágás 7 kor., bj finom borjubcrkötés párnázva, aranyvágás 9 és 11 kor., 

ugyanez a legfinomabb borbe kötve, a legfinomabb aranyozással, oxidált ezüsikapocscsal 20 kor.
IV. Ugyanez a könyv öreg betűkkel (Arany Korona nagyságban):

a) jó minőségű papíron, háromszáznál több szép képpel, vászon kötés ben. tokkal ö korona,
b) tartós bőrkötés, aranyvágással 7 kor. . •

V. Pótkönyv az első cs második kiadáshoz:
A mennyivel terjedelmesebb ez a teljes kiadás (30 óra van benne), az külön is kapható.

Ára a 14 uj órának vászonkötésben 1 korona 20 fillér.
Az uj teljes kiadás megrendelhető i

VARGA MIHÁLY plébánosnál Csongrád-Csanyon.
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