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a Központi Oltáregyesület havonként megjelenő hivatalos közlönye.
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Instaurare omnia in Christo — eucharistico.
■

Hevekkel ezelőtt betértem késő este egy nagyobb külföldi város tem- 
plomába. Az ájtatoskodók rég kifogytak már akkor belőle. Az óriási 

térségeket színig megtöltötte a közelgő éj sűrű sötétsége; szemem csak 
egyetlenegy kis világos ponton nyughatott meg, az Oítáriszentség öröklám
páján. Betérdeltem az egyik padba és átadtam magamat a csudálatosán 
titokzatos hangulatnak, a mely meggyőző erővel inspirált belém egy gon
dolatot, azt, hogy nekünk, sötétben botorkáló vándoroknak, csak egy fény 
világít, az Oítáriszentség csöndes, biztos világossága. Tűz, láng, fény az 
emberi értelem is, de sohasem biztos kalauz egymagában.

< -K ★

Szent Ágoston szinte keserűséggel bonczolja dogmatikus értekezései
ben az áteredő bűn következményeit, mert a lángelme élességével belátott 
a nyomorúságok és tévedések szörnyű perspektívájába, a melybe ez a bún 
állított bennünket. És valóban, akár az ember történelmi bűneit vizsgáljuk 
okfejtó munkával, akár a jelen társadalom ziláltságáról gondolkodunk, vég
eredményben a primum delictumig jutunk, a szabad akarat első szerencsét
len ténykedéséig.

Valami kellemetlen bizonytalanság jellemzi a jelen helyzetet; az elé
gedetlenség vörös lángjai itt is ott is, fölcsapnak; régi, kipróbált társadalmi 
és jogi intézmények recsegnek, ropognak; az egyes rélegek uj elhelyezke
dést keresnek, előretörtetésük erőszakos, kíméletlen. S az az érdekes, hogy 
mindenkinek csak követelni valója van a társadalomtól, az államtól; — azt 
senki se hangsúlyozza, hogy neki kötelessége volna adni. Szóval, akár az
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utczákon fölhangzó vad üvöltést, a panem et circenses-t, akár a diplomata 
szalonok sima társalgását hallgatjuk, mindenben izmosra fejlődött, erőszakos 
önzést találunk, ennek a jegyében élünk, ennek átkát érezzük.

És mi az önzés? Saját javunk keresése, saját érdekünk védelme a más 
rovására. Ez a törekvés egészen természetes, hisz ösztönökben is nyilvánul, 
sőt természetes, az egoizmus legrutabb formája is, a mennyiben alapja a 
létföntartás ösztöne, szülője a megromlott természet.

Így vagyunk az összes hibákkal, bűnökkel; gyökerüket természetükben 
találjuk meg.

A romlásnak ebbe a perspektívájába tekintett bele szent Ágoston és 
mégis, a keserűség érzete mellett az isteni Gondviselés bámulatának, csodá
latának olyan hullámverése kelt föl lelkében, hogy még a primum delictu- 
mot is boldognak, szerencsésnek mondotta, mert ilyen nagyszerű Megváltó 
következett reá. «O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redem- 
ptorem !»*

* A nagyszombati Exultetben, a melyet nem ok nélkül tulajdonítanak szén: Ágos

Talem ac tantum Redemptorem! Mennyi mindent kifejez ez a néhány 
szó. Az Úr Jézus nemcsak a lehetőséget eszközölte ki arra, hogy boldogok 
lehessünk, hanem az eszközöket is meginutaita, használatukra megtanított 
Isteni tudásának hatalmában nagyszerű reform-tervet alkotott, melynek alap
gondolata a romlásra hajló emberi természet istápolása, cselekvő tere a földi 
élet. Ez a reform-terv, a kereszténység maga elég lett volna arra, hogy egé
szen megújítsa és boldoggá tegye a világot Azonban az Ur Jézus nem akart 
bennünket magunkra hagyni küzdelmeinkben; elrejtőzött elölünk, de velünk 
maradt az Oltáriszentségben s ezzel újabb, hatalmas szociális eszközét adta 
boldogulásunknak. Mert az eucharisztikus Ur Jézusban kell keresnünk tár
sadalmi bajaink eltüntetöjét, állapotunk reformátorát.

I. Se szeri, se száma a bajoknak, a melyek társadalmunkat bomlással 
fenyegetik. Azelőtt is voltak bajok, akkor elnevezték őket paupenzmusnak, 

, jobbágykérdésnek, rabszolgaságnak, zsarnokságnak — most két szóval 
bajaink egész kompendiumát jelezzük, mikor azt mondjuk, hogy: szocziális 
kérdés. Azelőtt is voltak bajok; volt elnyomó és elnyomott, gazdag és kol
dus; de akkor mégis több volt a megnyugvás, á türelem, a kitartás' az el
nyomottban, a koldusban; — most senki se akar várni, tűrni. Mindenki 
fenyegetődzik, ordit, sőt rombol és vasököllel veri a jogai rézdobját.

Honnan e változás? Talán a modern bölcselet okozta, mikor az ember 
felségjogait proklamálta s az én-nek trónt épített? Nem lehet. Hisz a keresz
ténység sokkal előbb megtanította az embert a saját méltóságára. Másban 
kell keresnünk az okot. A modern szellemáramlat .megtanítja az embert

tonnak
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jogokra, de nem tart neki előadást természetes és természetfölötti kötelessé
geiről: fölébreszti az emberben romlott természete kíméletlen ösztönét, az 
önzést, de nem tud és nem akar nekf féket vetni. Sőt még saját katholikus 
íróinkat is megszállta ez az áramlat, mert például a németek hatalmas 
szocziális irodalmában tapasztalatom szerint sokkal több szó esik a munká
sok rossz helyzetéről, jogairól, azok kivívásának módozatairól, mint a mun
kás természetes és természetfölötti kötelességeiről!

Pedig összes bajaink megorvoslásának egyik fő eszköze a kötelesség
nek helyesen értelmezett fogalma és az életbe átvitt gyakorlata. Egész tár
sadalmunk nem egyéb, mint a jogok és kötelességek óriási hálójával össze- 
tartott embercsoport. A származott jog kötelességből ered, kötelességet 
szül, a mi viszont jog annak, a kire átszármazik. Harmónia csak ugy lehet
séges a társadalomban, ha a jogok tisztelete gyakorlatilag lépést tart a 
kötelességek teljesítésével, sőt egyik a másikat szüli. A ki meg tudja taní
tani az embert kötelességeire, megoldja a szocziális kérdést, megformálja a 
társadalmat.

II. Az Ur Jézus életének alapgondolata az önzetlenség, az önmagáról 
való megfeledkezés, az exinanitio sui volt, az önfeláldozás mások érdekében. 
Benne tette meg az istenileg segélyzeit emberi természet az önzetlenség 
legnagyobb kilengését olyan korban, a mikor az ember elvadult természete 
a társadalombán az egoizmus legnagyobb kilengését tette. A krisztusi ön
zetlenség tana tovább él az Egyházban és azokban, a kik meg tudják érteni 
az Egyházat, de leggyönyörűbb és leghatásosabb, mert eleven példája most 
is él és élni fog a világ végéig az Oltáriszentségben. A Rex Fortis, Domi- 
nator Doniinus megalázza magát, lakóhelyet keres magának itt a földön, 
nem a gyémánt túzragyogásába, nem az arany fényébe burkolódik, hanem 
elrejti magát a kenyér szine mögé. Egy egyszerű pap hivó szavára meg
jelenik, teremtményi kezére adja magát s látszólag egész védtelenül ki van 
szolgáltatva az emberek önkényének. Miért? Hogy dicsőségét növelje? 
Mennyei végtelen dicsőségét nem lelhet növelni. Miért hát? Hogy a saját 
szent vérével megváltott lelkeket magához vonzza, eledelük legyen, tanítójuk, 
barátjuk, vezetőjük.

Maga ez az isteni elmével kigondolt példa óriási morális erőt rejt 
magában. Micsoda hitványság az, a minek birtokáért az emberek küzdenek 
és önzöcn marakodnak, ama nagy és örök dicsőséghez mérve, a melyet az 
Ur Jézus készséggel fölcserél a tabernákulum elhagyatottságával!

A végtelenig hatványozódik azonban ez a nevelő erő az eredmény 
fokaiban és különféleségében azoknál, a kik nemcsak egyszerűen szemlélői 
ennek a titokteljes életnek, hanem szegesgondos munkával a saját szivüket 
változtatják át az Ur Jézus lakóhelyévé. Deus charitas est. (János 1. IV. 16.) 
A szeretet Istene száll ezekbe a szivekbe s mivel gyönyörűsége ott lakni,
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(deliciae meae esse cum filiis hominum) kegyelmeinek, szeretetének hatal
mas erejével hálából átalakitja, megnemesiti a lelkeket, nemcsak azért, hogy 
természetfölötti életet éljenek, hanem azért is, hogy természetes életükbe át
ivódjék az isteni szeretet, a nemes életfölfogás, a krisztusi világnézet, a mely
nek alapgondolata a szeretet, az önfeláldozás, a kötelességteljesités. Panis, 
quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. A világnak, a társadalomnak 
élete az egyedben, az cgyedé a társadalomban, ez az a nagyszerű czél, a 
melyet az eucharisztikus Ur Jézus maga elé tűzött.

Ha tehát az eucharisztikus Ur Jézus kiterjesztheti szelíd uralmát a 
szivekre, nem kell rossz természetünk bűnös hajlandóságaitól félnünk. 
A széthasadt medaillont érczkeretbe foglalják, úgy nem hullik szét. Az 
eucharisztikus Ur Jézus a mi természetünknek, a mi lelkűnknek gyémánt
foglalatja.

Ha az eucharisztikus Ur Jézus az oltárról a szivekbe szállhat, szűnik 
az önzés: ö az önfeláldozás gyakorlati tanítómestere.

Ha az eucharisztikus Ur Jézus megkezdheti átalakító munkáját a lel
kekben, megcsendesül a jogokért való vad küzdés, mert a nyugtalanságot 
megelégedés váltja föl.

Ha az eucharisztikus Ur Jézus imádása, tisztelete fölvirágzik, szűnik a 
pauperizmus, mert a gazdag megismeri a földi javak természetfölötti jelentő
ségét, szűnik az elnyomás, mert a hatalmas megismeri a hatalommal járó 
súlyos kötelességeket.

■K -K -K

Caro mea est pro mundi vita! Az élet világosság nélkül nem élet, 
hanem nyomorult tengődcs. A világ, a társadalom életére ketten akarnak 
fényt deríteni; a saját sikereiben elbizakodott emberi elme és az Ur Jézus 
az Oltáriszentségben. Az emberi elme Isten nélkül sokat teremteti, meg
teremtette kultúránkat — ha nem is a saját erejéből — és nyomorúságainkat. 
A másik megreformálhat, megmenthet bennünket. Oh, ha ez a két fényfor
rás egybeforrna és megteremtené az élettel, erővel pezsgő boldog társadal
makat! ' Dr. Vass József.

Karácsonyeste az Oítáriszentség előtt.
Sötét a templom ... még a mécs világa 
Uetiti csak szelíd fényét reá ja,
Csak az mutatja néma szóval, itten 
Kakik velünk a nagy hatalmas Isten, 
Csak az jelenti, önmagát emésztve, 
Jlz életed*,  ember, áldozd fel érte I

R szived lángja, mim a mécs sugara, 
Kobogva vesse tfizéí az oltárra
S emészsze meg a szenvedély hatalmát. 
$ igy járja meg az élet őolgotbáját: 
Jénylön ragyogva, lángolóan égve, — 
és feljutunk hozzá a tiszta égbe!...
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magam vagyok; oltárodat díszíteni.
B lelkem távol, lestem van csak itten 
Bz messze száll... ma van karácsonyeste. 
Hová röpülne hát, mint Bethlenembe ?...
$ a mint a lelkem e helyet elérte, 
mát olt fogadja angyalok zenéje.
Égy gyermeket köszönt az égi ének ;
B menny kinyiit $ mosolyg reá ... s szegénynek 
Oly elhagyott helyen s jászolyban ágya, 
$ zeng mégis ott az angyalok danája;
Dicséret, áldás száll az ég Urának ... 
miért ?... Hiszen uralkodóra várnak, 
fiz emberek királyi hőst remélnek, 
S e gyermekért száll égbe a dicséret ?... 
Hz angyalaik, ab, nem hazug s az áldja: 

«lmádd. dicsérd, ez itt az ég királya !» 
'Hz ég királya ilyen nagy nyomorban ?
B sárba', porban ?...

... őrület csak olyan ! 
Bh nem lehet I... S íelzúg a dal az égig •... 
Oh Isten ez a szende gyermek mégis I 
Dem őrület, a szeretet csodája I
S oly végtelen ez érzelem !.. • Hiába 
Csak Isten szive gondolhat ki ilyet I...
S e szeretet érző szivei megihlet: 
térdeljetek le emberek

eléje !
És adjatok alázatot

estiébe!
jr

S letérdelek oltárod zsámolyára,
<•$ környezem a bűnt .. Oh ily nagy ára I... 
midőn nyomorba', bűnbe', sárba*  jártam, 
Szerel s keres és törve tör utánam I
Hogy szivemet az ég leié terelje.
B mennyet is ott hagyja nagy szerelme, 
nyomorba jő, a barmok jászolyába, 
Hogy ez legyen szegénynek gazdagsága «...
... S most újra várunk *...  Bnnyi még a bánat, 
még ugy sajog bíinös szivünk utánad I...
Oh jöjj közénk, oh újra szállj a földre .
S maradj velünk, maradj itt mindörökre 1 
B földön itt a szenvedély tüzében 
élűnk s a bűnnek gyászos éjjelében, 
maradj velünk, mert elveszünk !...

' ... B sajkánk
Cerád szorul I... Oh kiborul...

tekints ránk!
S Ö szói szelíden, bánatos mosolylyal
— Uihar után a napsugár az olyan — : 
«Ce kishitű sereg I Itt van lakásom,
hisz itt vagyok s nem alszom az oltáron; 
Csak varok itt, s ki jő, szivemre zárom ; 
Oh jer tehát s szeress fiam, leányom ! 
Csak jer s szeress I ezért maradtam itt lenn ; 
Szerelmedet koldulja tőled Isten ...» 
B szivemet, szerelmemet ? 1... Dem értem. 
Hogyan tehette ezt az Isten értem ?... 
B szivemért ?... hogy én, bűnös szeressem. 
Ceti oly kicsiny, kisebb mint Rethlehemben ? ... 
Dalollak ott az angyalok $ itt nincsen, 
Csak az, tövist ki útjaidra hintsen, 
Ki meggyalázzon, újra felfeszitsen !...
S sebzett szivednek bús Jccservcrt sem 
Öntőd ki!... Jézus végtelen szegény itt. 
És megvetett szerelmed !... Cört reményét 
Oh mégis hány találja fel Cenálad ! — 
Hagy vagy Ce mégis, mert nagy az alázat! 
Dagy vagy Ce itt: kicsinységed mutalja ! 
B pompa, fény a képzeli nagynak útja.. 
Ki nagy valóban, annak önmagába' 
Uagyon hatalma !... és ki nagy a sárba', 
Bz nem lehet, csak véghetetlen Isten !... 
Ceroskadva és hőn imádlak itten, '
Hagy Isten !...
Oh hulljatok, boruljatok

eléje I
Blázatér' a sziv a bér 

cserébe I
★

9

Sötét a templom; még magam vagyok csak. 
De baliga, már harangok hívogatnak !... 
Bz oltár lényben úszik nemsokára 
$ nem látszik majd a szende mécs világa.
— Uegyétek el a fényemet, ti gyertyák !... 
Ki hű, kitartó, ily szerény, ha látják. 
Szivének lángja szüntelen világéi.
De télreáll kevély szivek utjából;
Bz Ür jutalma, vágya $ édessége: 
Csak ez az ut — alázat visz az égbe!

Fjorvatb Jenő.
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Eucharistia
i az eucharistia? A köztünk lakozó Istenember, Jézus Krisztus, ki lát— 

; hatatlanul újra és újra éli történelmi életét, annak minden titkával és 
folytatja sokkal szélesebb körben a földön megkezdett munkásságot. Ha 
összehasonlítjuk ezt a két életet, az elsőnek alapján látjuk a másodiknak, az 
Oltáriszentségnek jelentőségét és megjelölhetjük az Eucharistia helyét a hit
titkok természetfölötti organizmusában.

Mikor az isteni Üdvözítő dicsőséges föltámadása után negyven nappal 
fölment a mennybe, saját Ígérete szerint nem hagyott minket árván, itt 
maradt közöttünk. Ugyanazért maradt, a miért a földre jött. S miéri jött a 
földre? Szent Atanáz mondatával felelek, melylyel a megtestesülés elien 
irányuló nagy eretnekségekkel szemben a katholikus álláspontot kifejezte: 
Az Isten emberré lett., hogy minket, embereket isteniekké tegyen. Tudjuk, 
hogy az egész üdvtörténet, a keresztény hitigazságok hosszú lánczolata nem 
egyéb, mint az istenség belső életének külső folytatása és utánzása. S milyen 
az istenség belső élete ? Közlés és egyesítés: az istenség közlése a szemé
lyekkel és a három személynek egysége egy Istenben. A megtestesülés tehát 
az istenség közlése az emberi természettel, hogy ez is Istennel egyesüljön. 
A Fiuisten emberi testet vett föl $ az emberi természettel egy személyben 
egyesült, hogy ezt is azon viszonynak és egységnek részesévé tegye, mely
ben Ő van öröktől fogva a teljes Szentháromsággal. így azonban még csak 
egy emberi természettel egyesült közvetetlenül és lényegileg, még csak 
egybe ojtotta az isteni életet, az egész emberiséggel csak viszonyba lépett, 
azt csak képviselte, annak csak feje volt. Még életet sem lehelhetett belé, 
ellenállott a bún. Előbb a megváltásra volt szükség. S ez az egy, az Istennel 
egyesült emberi természet be is mutatta a végtelen értékű keresztáldozatot 
a mennyei Atyának, a miért természetfölötti, isteni életet kapott az egész 
emberiség számára. Így azután az Üdvözítő nemcsak feje, képiselője, hanem 
éltető feje lett az emberiségnek. De az élet még mindig csak közvetve áradt 
az istenemben Fejből az emberi tagokba. Az Üdvözítő még szorosabban 
akart egyesülni az emberiséggel, nemcsak feje, hanem lelke akart lenni a 
magába épített nagy emberi testnek, hogy jelen lehessen az egészben 
egészen és minden tagban egészen; azért megalapította az Oltáriszentséget, 
melyben mindenki magához veheti az egész Krisztust. Krisztus Urunk 
láthatatlan életének az Oltáriszentségben tehát az a jelentősége, hogy ezzel 
az Istenfiának egyessége az emberekkel tökéletesen bevégződik és meg-•e 
pecsételtetik, hogy az emberek lényegileg és fizikailag az Üdvözítő testébe 
ojtassanak s mint annak valóságos tagjai az ő életében és a Szenthárom
sággal való egységében részesüljenek, vagyis vele együtt Isten valóságos fiai
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legyenek. Hogyan történik ez az egyesülés, az Istenemberbe testesülés? 
Az Oltáriszentségnek, mint ételnek és italnak vétele által. Csakhogy itt nem 
lehet természetes táplálkozásról szó, mely legfölebb a színek, a járulékok, 
eredménye lehet, hanem szellemi táplálkozásról, mert az Üdvözitö mint lélek 
van jelen, azzal a testével, melyet az istenség már megdicsőitctt és saját egy
szerűségének és egyetemességének részesévé tett. A dicsőséges testnek 
ezen isteni tulajdonságai miatt válik lehetővé, hogy az egész emberiség és 
minden ember külön-külön az egész Krisztussal egyesüljön, a mi által 
tovább folyik és bizonyos tekintetben tökéletesbedik a láthatatlan életben 
a látható életnek első nagy misztériuma : a megtestesülés. 4 .

A megváltó áldozatban is közelebb akart hozni minket az Üdvözítő.
A*

Az volt az óhajtása, hogy necsak O, hanem az egész emberiség és minden ' 
ember külön is áldozatot mutasson be, még pedig Őbenne végtelen értékű 
áldozatot Ehhez kettő volt szükséges. Először, hogy ó, mint áldozat, köz
tünk maradjon, másodszor, hogy Vele, mint áldozattal, egyesülhessünk. S ez•• 
megtörtént az Eucharistiában, melyben áldozat az Üdvözítő, mutatják ezt 
a külön színek — a kenyér és a bor, látszólag Krisztusnak elválasztott teste 
és vére. — S ez a föláldozott test és vér étel és ital. Magunkhoz vehetjük 
s igy egyesülhetünk az áldozattal, hogy annak érdemeiben is része
sedjünk. ; . '<

Íme, a látható élet második nagy misztériuma, a megváltás is tovább
folyik az Oltáriszentségben s tovább áradnak a megváltás gyümölcsei: a 
természetfölötti adományok, a kegyelem, mely átjárja a mi lelkünket s abban 
uj, magasztosabb, természetfölötti életet nyújt, mely testünket is megdicsőiti 
s azt a föltámadásra megérleli.

••

Ezen két magasztos titok: a megtestesülés és a megváltás az Üdvözítő 
életének két határpontja, melyek köré csoportosul a többi titok mind, de a 
melyek maguk sem választhatók el, mert a megtestesülésben már a meg
váltás is megkezdődött. Innen van, hogy az Eucharistiában a megtestesülés 
az áldozattal együtt jelenik meg, együtt szerepel a szentmisében.

Az Üdvözítő földi éleiét két részre szoktuk osztani: rejtett és nyilvános 
életre; az Oltáriszentségben mindkettőt együtt találjuk. Változatlanul? Nem. 
A rejtett élet itt még rejtettebb s a mély titokzatosság fátyola takarja a nyil
vánosát is, pedig ez annyival nyilvánosabb, a mennyivel nagyobb az egész 
föld a kis Palesztinánál, a mennyivel több most az eloitélet, a képmutatás, a. 
bűn, a betegség és nyomor, mint tizenkilencz évszázaddal ezelőtt. Igaz, az 
egyszerű fehér ostyában megjelenő és minden papnak engedelmeskedő Ur 
Jézusban inkább a bethlehemi jászol didergő kisdedét, vagy a Názárethben 
szüleinek engedelmes gyermek Jézust látjuk, de a minden városban és leg
kisebb faluban jelenlevő, utczáinkon és utainkon haladó Oltáriszentségben 
ki ne ismerné föl a nyilvános élet fáradhatatlan Mesterét, jó Pásztorát, ki

* 1 ~ . *
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rövid három év alatt többször végigjárta hazáját s mindenütt tanított, áldott, 
vigasztalt és gyógyított?

. Tanít ő most is, ismételi azokat a fönséges igazságokat, melyeket az 
akkori emberek meglepetésükben evangéliumnak, jó hírnek neveztek s amelyek 
a maguk egyszerűségében most is majd olyan idcgenszerüeknek, olyan újak
nak tetszenek, mint akkor; a világ nem tudta őket megszokni, annyira ellen
keznek az ő szellemével. Nem csodálkozik-e a mai, kenyérkérdésbe bonyo
lódott szocziálista társadalom, ha az Üdvözítő újra megnyitja ajkát és elmondja 
világot megújító programmbeszédének első mondatát r Boldogok a szegé
nyek... Nem csóválja-e a fejét ez a tolakodó, kiváncsi, tudásszomjas, a 
tudományt népszeresitő emberiség, ha az Üdvözítő tovább folytatja, hogy 
boldogok a szelídek, az egyszerűek, a simpíex emberek ? Dehogy hiszi ezt 
el, nem is hallgatja meg, sőt még hirdetője is alig akad, a ki ezt ugy el merné 
mondani, alig vannak apostolok, kik alázatosan utána mondanák a Mester
nek egyszerű tanítását; idomítják, alakítják, mig olyan kifejezést nem találnak 
rá, melyen minden haligató a maga meggyőződését érti. Pedig ma, az elmé
letek zűrzavarában, mikor az igazság annyit szenved, mégis milyen jól hang
zanak ezek a csodás tételek az Üdvözítő társaságában, ki most dicsősége 
trónján ül s e földön szegény, szelíd és alázatos szivü volt.

De nemcsak a tanítást folytatja a szentségi Üdvözítő, hanem a nyil
vános élet számos csodáját is, melyekkel az emberek testi, lelki nyomorait 
enyhíti: erősít, vigasztal, gyógyít. Az egész világon feléje tódulnak a gyen
gék, a szomorodottak, a betegek s nyomában fölhangzik az evangéliumi 
segélykiáltás: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! Pedig ma számtalan a 
gyönge, a keseredett, a nyomorult ember. Az igazi nagy jellemek veszen
dőben, a szivek békéje, nyugalma tűnőben, a megelégedés kevés. A bol
dogságot állandósító hűség, a boldogságot termő önzetlenség, őszinte szív
jóság olyan ritka. S az élet nehéz, keserű áldozatok árán osztja az érdemeket 
s könyörtelenül vágja a fájó sebeket. A súlyos megpróbáltatások után hány 
embernek egyedüli s valljuk meg, mindenkinek egyedül igaz támasza az 
Üdvözítő, ki a legméltóságosabb Oltáriszentségben hozzánk jön, végtelen 
szeretete hevével magába izzasztja egész valónkat, belénk leheli az ő szelle
mét, a béke és a megelégedés szellemét s isteni minden hatóságával behe- 
geszti sebeinket. Középpont az Oltáriszentség, körötte az élet körfutása. 
Terhelten jönnek ide az emberek és friss életkedvvel mennek el. Így ujul 
meg a föld szine. Fájdalom, ez a jó Jézus, a csodált Mester és gondos Pásztor 
az Eucharistiában is hálátlansággal találkozik, tűr. szenved ugy, mint látható 
életében. Csodálatos, az embereket mintha hidegen hagyná ez a szeretet, 
mert akkora, hogy föl sem tudják érteni. Akadnak Judások, Kaifások s a hű 
apostolok is elfutnak a nagy veszedelem idején- Ma is ugy van, mint akkor: 
az Üdvözítőt csak a jámbor nők és a buzgó papok, a szent Jánosok nem
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hagyják el soha, de ezekből is alig jut minden Kálváriára egy. Azért sze
retjük őket annyira. A szenvedés után következett a föltámadás és a meg
dicsőülés. S ez a dicsőséges élet az Oítáriszentség tulaj dón képen i élete, 
mert itt az Istenember teste a legnagyobb tökéletességet érte el, a melyre 
az anyag csak képes: mintegy átolvadt az istenségbe s annak tulajdonsá
gaiban részesedett. Mi érezzük ezt a dicsőséget s hódolattal borulunk le 
előtte. Fényes körmeneteket, fölvonulásokat rendezünk, himnuszokat éne

Az épülő Erzsébet-Örőkimádás-templom.
(Balra az Oltáregyesület háza, jobbra a Mária-Reparatrix-apáczák kolostora.) •

kelünk s ezekben az ünnepi pillanatokban, mintha már a mennyei szentek 
énekével egybeolvadna a mi dalunk: hiszen a köztünk jelenlevő dicsőséges 
Úristent dicsőítjük e földön úgy, mint ők a mennyben. így varázsoljuk 
kellemessé földi zarándokúinkat, igy érezzük magunkat otthonosan már a 
siralomvölgyében és csititjuk a szív mélyen szunnyadó honvágyat, mely az 
ég felé irányul. De ha a mennyei honvágy is elcsitul az Eucharistia köze
lében, annál inkább elnémul szivünknek az a bohó kívánsága, bárcsak lát
hattuk volna az Ur Jézust földi életében és csodálhattuk volna a mélységes 
titkokat! Hová kívánkozunk? Ma minden ország Palestina, minden falu 
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Bcthlehem, Názáreth, Jeruzsálem, minden templom utolsó vacsora terme, 
minden oltár Kálvária, minden tabernákuhim szentsir. Mit akarunk látni 
többet, mint az Oltáriszentséget, az összes titkok foglalatát, bevégzett töké
letességét és örökös folytatását. S itt nemcsak néznünk, nemcsak csodál
nunk kell, itt egyesülhetünk. Az Oltáriszentség szerepe épen abban nyil
vánul legfőképen, hogy minket egyesit a titkokkal, hogy részeivé tesz a 
megtestesülésnek és a megváltó áldozatnak, belénk önti az (Jr Jézus szel
lemét és jótékonyan érvényesíti rajtunk az Ő isteni mindenhatóságát. Az 
Oltáriszentség tehát egyesítő eró, egyesíti az embereket Krisztussal egy testbe 
s igy a mennyei Atyának fiaivá, a Szentlélekisten templomaivá teszi. Ez a 
titokzatos erő, s annak eredménye a titkos testvéri érzés egyesit e földön 
minden igazán katholikus szivei. Ezt a páratlan egységet megpecsételi rendít
hetetlen hitünk az Egyház éltető lelkében, az Oltáriszentségben jelenlevő 
Ur Jézusban, ki -előtt leborulunk észszel és szívvel s megvalljuk hitünket 
külön-külön: Én Uram és én Istenem!

Lépőid Antal.

A szentmise áldozati jellege
^valahányszor áldozatról hallunk, vagy áldozatra gondolunk, azonnal 

az ószövetség véres áldozatai jutnak eszünkbe. A fényes jeruzsálemi 
templomot látjuk magunk előtt előcsarnokával és nagy érczoltárával, meg
jelennek előttünk a leölt állatok, a lobogó áldozati tűz és a gomolygó füst. 
Ez a gondolat annyira hozzánőtt lelkűnkben ama szóhoz, hogy szükség- 
szerüleg együtt lépnek föl öntudatunkban és szinte megfeledkezünk egyéb 
áldozatról, különösen a legfőbb, legfönségesebb és legigazibb átdozatrol, a• • 
szentmiséről.

A szentmise valóságos áldozat és betetőzése az ószövetség áldozatai
nak, melyek csak előrévetett árnyékai, megjövendölései az újszövetség áldo
zatának. Az egyház a szentmiséről azt mondja, hogy «a szentmisében igazi 
és valóságos áldozat mutatlatik be Istennek*  és kizárja közösségéből azokat, 
kik ezt tagadják. A szegletkő, melyen az egyház tanítása épül, Malachiás 
próféta jövendölése. Midőn a zsidók a második templom fölépítése után 
Isten ismételt intésére sem akartak kiemelkedni abból a valláslalanságból, 
melyet a fogságból magukkal hoztak, Isten Malachiás prófétát küldötte 
hozzájuk, hogy őket megfenyítse. Egyéb bűnök mellett nagy volt a hanyag
ság az áldozatok bemutatásában. Az erre vonatkozó törvényeket lábbal - 
tiporták, sértetlen állatok helyen, minőket a törvény előirt, sántát, vakot, 
vagy hitványát áldoztak, melyeket értékesíteni úgysem tudtak volna s 
ezeket is tisztelet nélkül mutatták be. Ezért mondja nekik az Ur a oróféta
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által: «Nem kedvellek titeket cs az ajándékot nem veszem el kezeitekből.*  
S miután az Ur a föl háborító jelennel szemben kifejezte haragját és a hűt
len népet elvetette, egy más kép merül föl mindentlátó szemei elölt, mely
ben a közeljövőt szemléli. S az Ur, a mit lát, ily szavakban adja a próféta 
ajkaira: u Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a nemzetek között 
és minden helyen áldoznak és tiszta áldozatot mutatnak be az én nevemnek, 
mert nagy az én revem a nemzetek közölt*.  Mit jelent ez a kép? Az ószövet
ségre nem vonatkozhatik. "Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a 
nemzetek között»; e szavak az ószövetségi történet egy szakában sem tel
jesedtek. Hiszen a zsidók Istenének dicsősége .arra a néhány országra sem 
terjedt ki állandóan, melyek Izraelt környezték, annál kevésbbé töltötte be 
a föld határait. Tehát arról az időről van szó, mikor az igaz Istent a nap
kelet és napnyugat határolta minden nemzet nagynak, hatalmasnak dicsőíti 
és a választott néppel együtt borul le imádására. Azon képnek a színtere 
az újszövetség. S melyik az az áldozat, mely minden helyen bemutattatik 
az Ur nevének? Az előbbiek alapján bizonyos, hogy' az újszövetségben 
kell keresnünk. Ennek kezdetén ott áll a nagy áldozat a szent kereszt oltá
rán. Vájjon ez az? Nem! Az Ur Jézus áldozatát nem minden helyen, hanem 
csak a Golgothán mutatta be. Vagy talán a jövendölés nem teljesedett be? 
itt az újszövetségi Szennrás igazit el minket. Az Apostolok Cselekedetei 
szerint az antiochiai egyház tanítói «az Urnák szolgáltak", a mi a szentirási 
nyelvhasználat szerint ezt jelenti: áldozatot mutattak be. Es szent Pál a 
zsidókhoz irt levelében ezt mondja: «Van oltárunk*.  A hol pedig oltár van, 
ott áldozatnak is kell lenni. Az újszövetségben eszerint az Ur Jézus áldoza
tán kívül van egy más áldozat is, melyben a szentmisére ismerünk, ha a1 
szent hagyomány alapján annak az áldozatnak mivoltát kutatjuk. Malachiás 
jövendölése is csak a szentmisében teljesedhetett, mivel nincs más áldozat 
az újszövetségben, mely megfelelne a próféta szavainak.

Az a gondolat, mely az ószövetségi áldozatok háttere, a szentmisében 
is érvényesül. Az ószövetségi áldozatok alapgondolata Isten legfőbb ural
mának és az ember alávetettségének elismerése és külső kifejezése valamely 
tárgy’ átváltoztatása által. Midőn Jahvenak áldozatot mutatott be a hivő 
zsidó, egyrészt el volt telve attól a gondolattól, hogy a Jahve az Ur, ki 
fölött senki sincsen, kinek alá vannak vetve a pogányok istenei is, másrészt 
pedig érezte, hogy ő is alattvalója ennek az*  Urnák, hódolásra és imádásra 
köteles, mindene ennek az Urnák a jóvoltából van és tőle függ, nemcsak 
azért, mert teremtmény, hanem különösen, mert bűnös és bűnössége miatt 
az Ur haragját vonta magára. Ezzel a tekintettel vezette állatát a templom 
előcsarnokába, hogy átadja a papoknak az Ur számára égő áldozatul, ezzel 
a meggyőződéssel hintette reggel és este a tömjént az arany oltárra jóillatu 
hódolatul.
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Ebben áll az áldozat lényege s ez közös az ó- és újszövetség áldozatai
val, hozzászámítva még az isteni eredetet. Azonban az átváltoztatás módja 
nem csekély különbséget teremt közöttük, melynek alapja a két szövetség 
különböző szellemében van. Az ószövetség közönséges, érzéki. Nyilvánvaló 
a törekvés mindent szem elé állítani, megfoghatóvá tenni. Ez az áldozatok 
jellege is. Az Isten fönségének és az ember kicsiségének átértéséből szár
mazó áldozati cselekvés, mint leölés, vérontás, égetés és lerontás jelentke
zik. Az ószövetségi ember, ha az Istent tisztelni óhajtja, a fölajánlott állatot 
a szentélyben leöli és elégeti; ha bort vagy olajat akar áldozni, hasznavehe
tetlenné teszi az által, hogy a földre önti.

Egészen más az újszövetségi áldozat jellege. Az újszövetség jellem
vonása az érzékektől való elvontság; nem a külső, a látható a fő, hanem 
a belső, mely nem szükségképen nyilvánul érzéki tettekben. Ezért a szent
misében az átváltozás sem olyan, mint a régi áldozatokban volt, hanem lát
hatatlan, de mégis valóságos átváltozás. Az Ur Jézus, ki mcgdicsóültcn az 
Atya jobbján ül egyenlő hatalommal és dicsőséggel, leszáll égi trónjáról és 
mint az újszövetség papja, fölajánlja magát az Atyának a szent ostya alá 
rejtőzve. A mennyben, mint az Atyával egylényegü Isten fogadja az égnek 
imádását és hódolatát; az égi csillagok ezreire és az emberek millióira, 
mint teremtő tekint; az Atyával együtt Ó az Ur, kihez a jámborok imáikat 
küldik; ki nem engedelmeskedik, hanem uralkodik; ki dicsőségét senkitől 
nem kapta, hanem a ki csak megdicsőült valaha, az ő kegyelméből dicsőült 
meg. A dicsőséges Jézus a pap szavaira «Ez az én testemé cs «Ez az cn 
vérem kelyhe stb.« ugyanazzal az áldozatos lélekkel jelenik meg az oltáron 
á kenyér és a bor színe alatt, melylyel a keresztfán meghalt. Magával nem 
gondol, csupán az Atya isteni fensége, hatalma és mindenhatósága lebeg 
szemei előtt, átjárja egész valóját és ezen méltóság elismeréséül főpapi 
hatalmánál fogva fölajánlja önmagát, a lcgbecscscbbet, a mi csak létezett a 
világon. Az oltáriszentségi Jézus «az alázatos szivü Jézus»; előtte csak az 
Atya az Ur, minden más, még az Ige, az Atya leghűbb képmása is hódo
latra köteles, azért van, hogy az Atya dicsőségét és hatalmát tanúsítsa. 
Ebben áll a szentmise lényege. Az áldozati átváltozás oly módon valósul 
meg, hogy a dicsőségesen uralkodó Jézusból alázatosan hódoló lesz.

Mily kedvesnek kell lenni a szentmisének a mennyei Atya előtt! 
Az áldozópap az Ur Jézus, a legméltóbb pap, ki valaha csak létezett, kinek 
szándékához szó nem férhet, kinek bűne az áldozat értékét nem kisebbíti. 
Az ő végtelen szeretete Isten iránt csalhatatlanul biztosítja az áldozat szives 
fogadtatását. Az áldozat tárgya az Ur Jézus, Isten legteljesebb szeretetének 
birtokosa. Abban a szerctctbcn részes, melylyel Isten önmagát szereti; ő az, 
kiről írva van, hogy «az Atya dicsőségének fénye® és ^valójának képmása®, 
«méltóságosabb az angyaloknál®; róla mondja az Atya: «Ez az én szerel
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mes fiam, kiben nekem kedvem telik*.  Vegyük hozzá azt a viszonyt, mely
ben mi a szentmisével állunk! Az Ur Jézus a szentmiseáldozatot a mi 
nevünkben mutatja be, tehát vele együtt mi is áldozunk. Nemcsak Ő áldozza 
föl magát, hanem mi is föláldozzuk Ót, a mennyiben mi helyettünk áldozik. 
Ö a mi papunk s a mit a pap áldozik, azt népe képviseletében áldozza föl. 
Mi az Ur Jézusban mindenünk legbecsesbjét hozzuk áldozatul. Vannak az 
emberiségnek jelesei, jótevői, van gyémántja, aranya és ezüstje. De ha 
mindezt föl is áldoznék az Isten imádására, mi volna a szentmiséhez képest, 
melynek áldozata az Ur Jézus, ki nélkül semmi sem vagyunk az Isten 
szemeiben, ki méltóvá lett a mennyei Atya tekintetére és kiemelt abból a 
szánalmas helyzetből, melyben kevesebb voltunk, mint a föld pora. A meny- 
nyei Atya telve van vágygyal ezen áldozat iránt. Malachiás által azt üzente 
Isten a tiszteletlen zsidóknak: «Nem kedvellek titeket és az ajándékot (áldo
zatot) nem veszem el kezeitekből». Nekünk pedig mintha azt mondaná a 
szentmisére utalva: Oh lén igen szeretlek titeket ezen áldozat miatt és szí
vesen veszem az ajándékot kezeitekből! Csak áldozzatok! Sebes Ferencz.

x

Jelenet a harminezéves háború elejéről.

aSMERETESEK a harminezéves háború előzményei. A katholikusok és pro- 
, testánsok közt az «evangelikus unió*  s a nyomában alakuló «katho- 
likus liga*  létrejöttekor már annyira kiélesedett az ellentét, hogy csak parányi 

szikrára volt szükség, mely a harcz tüzet lángralobbantsa. S ez nem is 
késett soká.

.Elsőben is Csehországban gyújtott szövétneket a harcz fúriája. Mikor 
Mátyás király a protestánsok túlkapásainak megfékezésére 1618-ban rende
letet bocsátott ki, azok megsértődve Thum Henrik Mátyás gróf vezérlete 
alatt fegyvert ragadtak. Megrohanták a prágai királyi palotát s a királynak 
két tanácsosát az ablakon kidobták. Lefoglalták a kincstárt s lassankint 
minden hatalmat magukhoz ragadtak. Majd egész Csehországot elfoglalták.

Mi sem természetesebb, hogy a király fegyver ellenébe fegyvert szege
zett Erre a fölkelő csapatok Morvaországon kezdve, sorjában elfoglalták a 
szomszédos tartományokat s egész Bécsig hatoltak. Ez volt a kezdet, az elö- 
csatározás. Ám ebből a csete-patéból aztán olyan hadakozás kerekedett, 
hogy harmincz évre (1618—48) fölverte Európa nyugalmát.

Morvaországi száguldozásukban elvetódtek a fölkelő csapatok a Sza- 
kolcza és Wellehrad közt fekvő Hradist városba is. Hradist városában ezidő- 
tájt — 1605 óta — szem Ferencz rendjének magyar szerzetesei, még pedig 
az Üdvözitőről nevezett tartomány tagjai működtek az Annunciata-templom- 
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bán. A ferenczrendi krónikák följegyezték az utókor számára a támadás rész
leteit Innen vesszük át mi is az adatokat.*

* V. ö. Urb. Friedrich: História Provinciáé Hungáriáé Ord. Minorum S. P. Francisci 
sub título SS. Salvatoris. Cassoviae, 1759. P. II. pg. 37.

1619 május 12-én valami Stubenfull vezetése mellett lovascsapatok 
szállották meg a várost. Kremer Albert városbirát s a katholikus tanácso- 
sokat hivataluktól megfosztották s helyébe Musik Frigyest tették meg bíró
nak. Az óvárosi szent Mihály-templomot szentségtelen kezekkel lefoglalták 
s a protestánsoknak adták át. Valami Ágoston nevű prédikátoruk nyomban 
le is telepedett itt. Ám ez csak az első lépés volt. Még sok mindenféle szen
vedés, zaklatás várakozott a katholikus hívekre.

Alig néhány napra rá, május 18-án, valami Kunovics vezetése alatt 
kétszáz főnyi oláh gyalogosság szállta meg váratlanul a várost. Első dolguk 
volt, hogy lefoglalták szent Qyörgy-templomát s átadták a protestánsoknak. 
A templom plébánosa, Kulissek Venczel, mikor a katonák berontottak, 
rosszat sejtve, futással keresett menedéket.

Fájt a ferenczrendi atyáknak, hogy a katholikus hívek a szent György 
városrészben pásztor nélkül sínylődnek, kitéve a protestánsok erőszakos
kodásának. De még inkább féltették a templomfoglalók s templomrablók 
Szentségtörő kezétől a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Úgy szokás mon
dani, hogy az üldöztetés hitvallókat, sőt vértanukat nevel. Ez bizonyosodott 
be mostan is. A hradisti ferenezrendiek gvárdiánja, P. Somlyai Mihály hősi 
tettre határozta el magát. Társai s a hivő nép kíséretében a lefoglalt tem
plom elé ment. Félelem nélkül, büszke tartással belép a templomba. Egye
nesen a főoltárhoz tart, magához veszi a szentségtartót, majd a szent olajat. 
Társai azalatt a sekrestyéből odahozták a szent edényeket. Erre visszafele 
indul a menet s körmenetileg, ujjongó örömmel viszik az Oltáriszentséget 
a zárda-templomba, kísérve a hívek nagy seregétől, kik a történtek hírére 
tódultak a templomba. Mindez a protestánsok szemelátiára történik. És 
különös, azok a protestánsok, kik előbb halálra keresték a plébánost, nem 
emelik föl szavukat a ferenczrendi atyák eljárása ellen, nem zavarják őket, 
ujjúkat se mozdítják; hanem mintegy megkövülve, némán és tétlenül szem
lélik a látványt Igazán páratlan jelenet!

Minden bántódás nélkül ér a diadalmenet-a ferenezrendiek templo
mába. Ez volt aztán a nagyszerű szentségi körmenet! A jó atyák két álló 
évig őrizték templomukban a szent edényeket, mígnem a császári hadak 
prágai győzelmével 1620-ban jobb idők állottak be a katholikusokra nézve. 
Buquoj generális visszavezette a városba az elűzött bírót és plébánost, az 
elfoglalt templomokat pedig visszaadta a katholikusoknak.

Vájjon mi tetszik ki az említettem nem mindennapos jelenetből?
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Érezzük, hogy mi, ha mindjárt nem is tudjuk kellő szavakkal kifejezni. Érez
hették ezt maguk a protestánsok is. ha nem is tudták mire magyarázni. Ma 
Lalán azt mondanék: ime, a pap lelki fensöbbsége! De a szentségi Ur 
Jézust sem szabad kifelejteni a számitásból 1 T. Kálmán.

A szentmise-áldozatról.
\

Rodnguez—Tóth; «A keresztény tökéletesség gyakorlása*  czimü müvéből.

1 Conc. Trid. sess. 22. ’ Zsid. 10, 4. 3 S. August. lib. I. contra adversariuin legis
et prophetarum c IS ; et De civitate Dei 1. 10. c. b.

aTRiENTi szent zsinat megparancsolta a hitszónokoknak és lelkipászto
roknak, hogy a híveknek gondosan magyarázzák ineg, mekkora kincset 

hagyott hátra Isten egyházának az Oltáriszentségben, hogy’ kiki igyekezzék 
ezt lelke üdvösségére értékesíteni.1

A világ kezdetétől, vagy’ legalább is a bűnbeeséstől fogva, már a ter
mészeti törvény idejében is voltak áldozatok és mindig szükségesek voltak 
Isten megengesztelésérc és végtelen fenségének tiszteletére. Ezért rendelt az 
Ur az ó-szövetségben papokat és áldozatokat. De mivel e törvény tökéletlen 
volt, tökéletlenek voltak áldozatai is. Áron papsága és áldozatai nem voltak 
képesek az embereket megigazultakká tenni s őket bűneiktől megszabadítani. 
«Mert lehetetlen, hogy a tulkok és bakok vére elvegye a bűnöket® — mondja 
az apostol.2 — Más papnak kellett jönnie, Melkizedek rendje szerint és más 
áldozatot kellett bemutatnia, mely elég hatásossággal bírjon arra, hogy Istent 
megengesztelje és az embereket megszentelje. Ez a pap Jézus Krisztus, a ki 
magát az emberekért Atyjának föláldozta. Az ó-szövetseg minden áldozata — 
mondja szent Ágoston 3 — csak árnyéka és előképe volt az uj-szövetség 
áldozatának; és a mint többféle szóval és különféle nyelven ugyanazon gon
dolatot fejezhetjük ki, épen úgy az ó-szövetség számos áldozata által ez igaz 
és egyetlen áldozat volt jelképezve.

Isten nagy számban rendelte el az ó-szövetségben az áldozatokat — 
folytatja ugyanazon szent egyháztanitó — részint azért, hogy erőteljesebb és 
maradandóbb benyomást tegyenek az emberek kedélyére, másrészt azért is, 
hogy sokféleségükkel az unalmat s a megszokás egykedvűségét csökkentse, 
melyet ugyanazon dolog gyakori ismétlése rendesen előidéz. — Az Ur 
különben azt rendelte, hogy az áldozati állatok tiszták és hibátlanok legye
nek, mert ezzel már jelezni akarta, hogy minden bűntől ment az, a ki kész 
volt magát érettünk föláldozni.

Kétségtelen, hogy azon áldozatok akkor kedvesek voltak Isten színe előtt,
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de csak annyiban, a mennyiben az emberek ezen áldozatokkal elismerték, 
hogy Megváltónak kell majd jönnie, a ki maga lesz az igazi áldozat. Mert 
a mint ez a Megváltó megjelent, az előbbi áldozatok visszatetszőkké váltak 
Istennek, miként a zsidókhoz irt levelében az apostol is határozottan kije
lenti: «E világra bejövén, igy szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, 
testet pedig alkottál nekem. Az égő és bűnáldozatokat nem kedvelted. 
Akkor mondám: íme, jövök! A könyvben főleg felőlem van Írva, hogy cse
lekedjem, Tsten, a te akaratodat#.’ Isten egyszülött Fia emberi testet vett föl, 
hogy Atyjának akaratát teljesítse és a kereszten miérettünk áldozatni mutassa 
be magái. Mihelyt tehát az előre jelzett valóság e világba lépett, eltűnt az 
árnyék, elenyésztek az előképek; a régi áldozatok nem tetszettek többé 
Istennek.

Ez az áldozat’ az, a melyet mi az uj-szövetségben, a szeretet szövetsé
gében bírunk és a melyet mi a szentmisében naponkint bemutatunk; maga 
Istennek egyszülött Fia a mi áldozatunk. «Önmagát adta érettünk Istennek 
kellemes illatú ajándékul és áldozatul».2 Mindez nem csupán elmélkedés
ből merített szent gondolat, hanem tényleges igazság, melyre a hit tanít 
bennünket.

3 Luk. 22, 19. < Máté 26, 26. 4 169. Zsolt. 4.; Zsid.

Kétségtelen ugyan, hogy a szentmise Krisztus halálának emléke, mint 
ez Üdvözítőnk szavaiból is kitűnik: «Ezt cselekedjétek az én emlékeze
temre# ;3 de Krisztus Urunk szavaiból az is világos, hogy e cselekmény 
nem csupán emlékeztet minket a mennyei Atyának érettünk bemutatott 
nagy áldozatra, hanem megismétlése ugyanazon áldozatnak, ugyanazon 
érdemmel és értékkel. Az áldozat bemutatója is ugyanaz. Krisztus Urunk a 
kereszten pap és áldozat volt egyszerre, épen ugy oltárainkon ma is áldozat 
és pap, a ki, papjainak szolgálata által, önmagát mutatja be mennyei Atyjá
nak. A ki a szentmiséi mondja, Krisztus személyét képviseli; Krisztus 
nevében és mint az ö szolgája, mutatja be az áldozatot. Ez kitűnik a2 
átlényegesités szavaiból is; mert a pap nem mondja: ez Jézus Krisztus 
teste —■ hanem : «Ez az én testem#; 4 minthogy Krisztus személyében beszél. 
Krisztus a főpap, ő mutatja be az áldozatot. Azért nevezi őt a királyi próféta 
és az apostol: «Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint#.5 «Tc 
pap vagy mindörökké.#6

Helytelenül neveznők őt örök papnak, ha csak egyszer mutatta volna 
be az áldozatot; de teljes joggal tekintjük őt annak, mert ö az idők vége
zetéig folyton mutat be áldozatot Istennek. «Mert ilyen főpap kellett 
nekünk — mondja az apostol — szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől

? o

elkülönzött és az egeknél fönségesebb, ki ne legyen kénytelen mindennap,

1 Zsid. 10, 5—7. 2 ^fez. 5, 2.
7,17. • Zsid. 7,21.

•



• t
• •' í

12. szám. ÖRÖKIMÁDÁS. 369

t

* •

mint a papok, előbb saját vétkeiért tenni áldozatot, azután a népért Ki az 
ó testének napjaiban könyörgéseit és esedezéseit nagy kiáltással és köny- 
hullatásokkal bemutatván annak, a ki őt megszabadithatá a haláltól, meg
hallgattatott az ő hódolatáért.»1 — Szükségünk is volt egy oly főpapra, a 
ki az Isten haragját megengesztelhette, nem a törvény által előirt áldozati 
állatok vérével, hanem saját vérével és halálával.

Vegyük itt fontolóra a csodálatraméltó bölcseséget, mely azon eszkö
zökből világlik ki, melyeket az emberek üdvére fordított és abból, hogy 
ezen áldozatot mindenek fölött kedvessé és értékessé tette. Mint szent 
Ágoston helyesen megjegyzi,2 az áldozatnál főképen négy dolgot kell tekin
tetbe vennünk: először, hogy kinek mutattatik az be; másodszor, hogy ki 
mutatja be; harmadszor, mi mutattatik be áldozatul; negyedszer, kiért 
mutattatik be.

Isten végtelen bölcsesége mindezt úgy intézte el, hogy e négy szem
pont őbenne egyesüljön; mert ugyanaz, a kinek, a ki, s a mit bemutat, és 
ugyanaz, a kiért bemutattatik az áldozat, a mennyiben, emberi természetün
ket fölvéve, velünk titokzatosan egyesült, velünk mintegy cgygyé vált. Azért 
volt annak az áldozatnak oly nagy értéke, hogy kibékülésre bírta a mennyei 
Atyát, a kinek az egész világ bűneiért teljes elégtételt nyújtott, mint szent 
János evangélista mondja: «O engesztelő a mi bűneinkért; nemcsak a 
mieinkért, hanem az egész világéiért* 3 sőt millió és millió világ bűneiért 
is. — Mint a hittudósok és a szentek mondják, ez az áldozat nemcsak teljes 
elégtételt nyújt, hanem túláradó is; oly fizetés ez, mely a tartozás összegét 
messze fölülmúlja, oly elégtétel, mely a mennyei Atyának sokkal jobban 
tetszik, mint a mennyire visszatetsző volt a bűn.

Minthogy tehát Krisztus Urunk maga az áldozat és föláldozó egy
szerre, mit sem vészit értékéből és hatásából ezen áldozat, ha mindjárt rossz 
papnak kezei által volna is bemutatva; mindig.csorbítatlanul üdvére és 
javára válik azoknak, a kikért az áldozat bemutattatik, épen úgy, mint az 
alamizsna, melynek összege ugyanaz a szegényre nézve, a ki azt átveszi, ha 
mindjárt istentelen ember kezéből fogadta is el. A szentmise belértékét 
önmagából meríti és saját erejéből használ azoknak, a kikért a pap bemutatja.

Ezt a trienti szent zsinat is tanítja.4 «Egy és ugyanazon áldozat az; 
ugyanaz, a ki most a papok kezeivel mutattatja be magát és a ki egykor a 
kereszten függött; csak a föláldozás módja különböző.» F. különbség pedig 
abban áll, hogy a kereszt áldozata véres volt, mert Krisztus akkor szenvedő
képes testben élt és halandó volt; ellenben most vérontás néiküli az áldozat,^ 
mert, mint az apostol tanítja: « Krisztus halottaiból főitámadván, már nem 
hal meg, a halál őrajta többé nem uralkodik*. 5

• Zsid. 7, 26. és 27.; és 5, 7. 2 5. August. De Trinit. lib. 4. ■» Ján. I. le/. 2, 2.
4 Concil. Tridrnt Sess. 22. c. 2. 5 Róm. 6, 9.

:•41 *

rí

Qd



370
- V.. • T . '

ÖRÖKIMÁDÁS

A világ Megváltója nem akarta, hogy áldozata a kereszten való szen
vedésével véget érjen; hanem, mivel «ő pap mindörökké*,  papságát és áldo
zatát folytatni akarta Egyházában, és pedig pap lévén Melkizedek rendje 
szerint, a ki egykor Istennek kenyeret és bort ajánlott föl — azt akarta, hogy 
ezen áldozat is a kenyér és bor színe alatt mutattassék be. Azért, mint az 
apostol mondja: «Az Ur Jézus, a mely éjjel elárultaték, vévé a kenyeret, és 
hálát adván, megszegé és mondá: Vegyétek és egyétek: Ez az cn testem, 
mely értetek adatik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre®. 1

Mikor az emberek életétől akarták öt megfosztani, ő épen ellenkezőleg, 
életet akart nekik adni; és hogy értelmünkhöz alkalmazkodjék, jegyesének, a 
látható egyháznak, látható áldozatot hagyott, mely a kereszthalált ne csak 
emlékezetünkbe idézze, hanem, mint azonos áldozat, ugyanazon erővel is 

■ bírjon bűneink megbocsátására és Istennel való kiengesztelésünkre. Azért 
lényegesitette át a- kenyeret s a bort saját testévé és vérévé s a kenyér és 
bor színe alatt ajánlotta föl magát a mennyei Atyának. A hittudósok szerint 
ez volt az első szentmise s ez alkalommal szentelte Krisztus Urunk apostolait 
az uj-szövetség papjaivá, és ama szavaival: «Ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre*, 2 megparancsolta nekik és utódjaiknak, ezen imádandó áldozat 
bemutatását

Ezért tekintik többen az Űrnapját az Egyház legnagyobb ünnepének, 
mert a többi ünnep csak jelképezése vagy emléke a megtestesülés, vagy 
születés, a föltámadás, vagy mennybemenetel titkának. Istennek szent Fia 
nem lesz újra emberré, nem fog Újra születni, sem újra föltámadni, sem 
ismét a mennyekbe fölmenni. Az Űrnapja azonban nem egyszerű meg
emlékezés, vagy jelképezése ezen imádandó titoknak, hanem annak valósá
gos-megismétlése és pedig mindannyiszor, valahányszor a pap az átlénye- 
gesitő szavakat ismétli. Az a nagyszerű és fönséges áldozat naponkint meg
ismétlődik oltárainkon is>

Valóban csodálatos az a szeretet, melylyel Krisztus Urunk az emberek 
iránt viseltetik; de komoly megfontolásra veendő az is, mily hálára vagyunk 
e miatt kötelesek iránta; mert nem elégedett meg azzal, hogy a kérészién 
egyszer áldozza föl magát bűneinkért, hanem továbbra is itt maradt áldozatul; 
hogy nemcsak egyszer, hanem a hányszor csak akarjuk, naponkint, minden 
órában, egész a világ végezetéig, oly áldozatunk legyen, mely Isten előtt 
kedves és méltó hozzá, hogy bűneinkért és haragjának kiengeszteléseül, azt 
neki bármikor bemutathassuk.

Mi is volna a keresztény nép ezen engesztelő-áldozat nélkül ? «Lettünk 
volna, mint Sodorna, és hasonlók volnánk Oomorrához*  ; 2 és Isten már rég 
megbüntetett volna minket vétkeink szerint. De ennek az áldozatnak az a

’ Kor. I. lev. 11, 23. és 24. ’ Luk. 22, 19. » Izai. 1, 9.
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sajátsága, hogy Istent kiengeszteli, Írja Aquinói szent Tamás,1 az apostol 
szavaira hivatkozván: «Önmagát adta érettünk Istennek kellemes illatú aján
dékul és áldozatuk.2

Valamint az emberek néha valami szívesség, szolgálattétel, vagy ajándék 
által indíttatva érzik magukat a nekik okozott sértés, vagy kár megbocsá
tására ; épen ugy lehet ezen áldozat állal Istent is kiengesztelni, hogy ismét 
az irgalom szemeivel tekintsen reánk. — Ha Krisztus halálakor a keresztfa 
alatt állván, drága véréből pár csöpp reád hull, mily vigasztalás áradt volna 
el telkedben és mennyi reménynyel teltél volna el örök- üdvösségedet ille
tőleg! A lator, egész életén át rabló volt, de Krisztus Urunk megpillantá- » 
sánál oly erős bizalmat érzett szivében, hogy belőle, a rablóból rögtön 
szent lett és a keresztről Isten országába jutott. •

Istennnek ugyanazon szent Fia, a ki magát akkor a keresztfán érettünk 
föláldozta, most is föláldozza magát naponkint érettünk oltárainkon; és a 
templomaiban bemutatott áldozat épen oly magas értékű és erejű, mint a 
kálvárián bemutatott áldozat. Azért mondja az Egyház: «Valahányszor ezen 
áldozatbárány emlékét ünnepeljük, mindannyiszor megváltásunk müvét 
hajtjuk végre»;3 mert a kereszt véres áldozata kegyelmeinek és gyümöl
cseinek, a szentmise vérontás nélküli áldozata által, részeseivé válunk.

Ezen áldozatot azonban, épen kimondhatatlan fensége és értéke miatt, 
csak Istennek mutathatjuk be, mint a tTienti szent zsinat figyelmeztet ben
nünket4. Olvasunk és hallgatunk miséket a szentek tiszteletére is; de magát 
a misét nem a szenteknek mutatjuk be, mert a pap nem mondja: én föl
áldozom neked e szentmisét, oh szent Péter, vagy szent Pál; hanem : én föl
áldozom neked, oh Uram 1 A pap hálát mond Istennek a szentek győzel
méért, megdicsőüléséért és koronájáért, minthogy Isten az, a kinek kegyel
méből cs malasztjával a szentek a rossz fölött diadalmaskodtak; ellenben 
a szentekhez csak pártfogásukért és közbenjárásukért folyamodik az áldozó
pap, hogy azok, a kiknek emlékét üljük, az égben érettünk könyörögni 
méltóztassanak.

Ezen imádandó titok tehát szentség és áldozat is egyszersmind, jól
lehet nagy a különbség a szentség és az áldozat között. Áldozat, a meny
nyiben a pap azt a szentmisében Istennek föláldozza; mert a hittudósok 
szerint, az áldozat lényege a kenyérnek és bornak átlényegülésében áll 
Krisztus testévé és vérévé, melyet a pap Istennek bemutat és föláldoz, épen 
azon szavakkal, melyek az átlényegülést idézik elő.*  A véres áldozat abban 
a pillanatban volt befejezve, mikor Krisztus lelkét kilehelte; a szentmise
áldozat lényegileg akkor nyeri befejezettségét, midőn a pap a kenyér és bor 

*

1 S. Tiioni. p. 3. q. 4. arL 4. 2 Ff ez. 5t 2. 3 Dominica IX. posi. Pentec. secretaf
4 Concil. Trident. Sess. 22. c. 3.
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fölött teljesen kimondta az átlényegesitő (a consecraló) szavakat. Mert akkor 
a szavak erejénél fogva Krisztus teste a szent ostyában és vére a kehelyben 
jelen van. A bor áliagi átváltozása a kenyér átlényegülése után következik, 
és ez a Krisztus vére kiömlésének és lelke elválásának élő megjelenítése.

Az átlényegülés (a consecratio) után azonban, a mig csak a kenyér és 
a bor alakjai épségben maradnak, ha ez imádandó titkot a szentségházban 
megőrizzük, ha azt a betegekhez viszszük, vagy ha azt a szent asztalnál 
magunkhoz veszszűk — az csupán szentség és nem bir többé az áldozatnak 
sem tulajdonságaival, sem erejével. Mint szentség, a többi szentségekhez 
hasonlóan, üdvhozó annak, a ki azt méltólag fölveszi és mindazon kegyel
mek részesévé teszi, melyek ezen szentséghez vannak kötve. De mint áldo
zat, nem szorítkozik csupán az áldozatot bemutató papra, hanem üdvös 
mindazoknak, a kikért a szentmise-áldozatot fölajánlja és bemutatja. Ezt 
tanítja a trienti egyházzsinat is, midőn azt mondja: i «Jézus Krisztus ezen 
isteni titkot két okból rendelte: először, hogy mint szentség lelkünk táplálé
kául szolgáljon, hogy benne a lelki élet fölujuljon, megerősödjék és tartóssá 
váljék; másodszor, hogy az Egyháznak folytontartó áldozata legyen, melyet 
Istennek bemutathasson elégtételül bántalmainkért, hálául kegyelmei és jóté
teményeiért, könyörgésül, hogy oltalmat és támogatást nyerjünk gyengesé
geinkben és segítséget mind általános, mind pedig különös szükségei nkben».

Nemcsak az élőknek üdvös ezen szent áldozat, hanem azoknak is, a 
kik már ez életből Isten kegyelméből kimúltak és bűneikért a tisztítótűzben 
vezekelnek. Valamint a pap, a ki a szentmisét végzi, ez áldozatot önmagáért 
és másokért mutatja be; úgy a jelenlevők is fölajánlhatják azt önmagukért 
és másokért is. Mert, ha például valamely város kijelölt bizottsága által a 
fejedelemnek ajándékot küld, az ajándékozásban része van az egész város 
lakosságának. Ekképen mindazok résztvesznek a szentmise áldozatában, a 
kik azon jelen vannak, ámbár egyedül a pap mondja a szentmisét.

Jóllehet, kizárólagosan a papot illeti meg az áldozat bemutatása és az 
átlényegülés eszközlése, mert ő nyert erre Istentó! hatalmai és megbízást; 
mindazáltal a többi jelenlevők is, a pappal együtt fölajánlhatják a szent
misét. Hisz maga az Egyház utasítja a papot, hogy a fölajánlásnál szólítsa 
föl a jelenlevőket: (Orate fratres) «Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én és 
a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atyaistennél•>. És valamivel 
később igy imádkozik a pap: «Emlékezzél meg, Uram, szolgáidról, a kikért 
ez áldozatot bemutatjuk, vagy a kik ezt neked fölajánlják®. — Ennek meg
fontolása mindenkit hathatósan ösztönözhetne arra, hogy szívesen legyen 
jelen a szentmisénél.

%
. 1 Concil. Trid. Sess. 22. c. 3.
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Bucsu az első szentáldozás alkalmából. Számos főpap azzal a kéréssel 
fordult X. Piushoz, hogy az első szent áldozáshoz járulók és ezek hozzátartozói 
számára búcsút engedélyezzen. Ő Szentség© szívesen teljesítette a jámbor 
kérést s a búcsúk és szent ereklyék bizottságának 1905 julius 12-én kelt 
írása szerint teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, a kik az első szent 
áldozáshoz járulnak. A szentgyónás és a pápa szándékára való imádkozás 
természetesen oly töltetei, mely nélkül az először áldozok sem nyernek tel
jes búcsút. Ugyancsak teljes búcsúban van részük az először áidozók roko
nainak is harmadizik, ha meggyónnak, megáldoznak, a pápa szándékára 
imádkoznak s az első szent áldozáson jelen vannak. Azok pedig, kik 
az első szent áldozáson legalább töredelmes szívvel vesznek részt, hét 
évi és hét quadragenárius búcsút nyerhetnek. Mindé búcsúk a meg
holt hívekre is alkalmazhatók. Ö Szentségének ez a nagylelkű intézke
dése remélhetőleg hathatósan fogja emelni az első szent áldozás jelentős 
ünnepségét. . í :

Szent Imre és szent Erzsébet centenáriuma. Kegyeletes lélekre vall a 
történelem nagyjairól való hálás megemlékezés s azért csak dicsérni lehet 
azt a nemes buzgalmat, melylyel ritkább évfordulók alkalmából föiujitják 
az elmúlt idők kiváló egyéniségeinek emlékét. Mig Németországban szent 
Bonifácz halálának (755) 23-ik félszázados fordulóját ünnepelték az idén, 
junius havában, Olaszországban pedig II. Pius pápa ötödik centenáriumá
nak évforduló ünnepét ülték meg, addig a magyar katholikusok. szűz szent 
Imrének s a kedves szent Erzsébetnek jubileumára készülhetnek. Szent 
Imre hcrczeg 1007-ben születeti Székesfehérvárott s igy két év 
letésének 
1207-ben 
százados 
örömmel 
térésének s a magyar királyság megalapításának kilenczszázados évforduló
jakor, úgy joggal remélhető, hogy két magyar szentünk emlékének buzgó 
megünneplésével a haza jólétét kereső katholikus hithez való áldozatkész 
ragaszkodásunk is újabb erőre kap. Úgy legyen!

Újabb eucharisztikus imádság. «Édességcs Jézus! ki 'azért jöttél a 
világra, hogy minden léleknek a kegyelem életét adjad s mindennapi táp
lálékul és orvosságul hagytad magadat híveidnek mindennapi gyöngesége 
ellen, hogy ekképen a kegyelem életét ö bennük megtartsad és gyarapit- 
sad, szeretettől lángoló szivedre alázatosan kérünk, méltóztassad mindenkire 
kiönteni a Te isteni lelkedet, hogy a kik nyomorultul a halálos bűn állapota-

múlva szü- 
kilenczszázacos évfordulója következik, szent Erzsébet pedig 
született s igy ugyancsak két év múlva születésének hét

jubileumára kerül a sor. Valamint magas lendülettel s büszke 
szárnyalt vissza lelkünk a dicsőséges múltba a magyarok meg-
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bán sínylődnek, Te hozzád visszatérve az elvesztett kegyelemnek életét újból 
megnyerjék, a kik pedig a te jóvoltodból ezt a mennyei életet élik, minden
nap, valahányszor csak tehetik, ájtatosan szent asztalodhoz járuljanak, hogy 
mindennapi szent áldozás által a bocsánatos bűnöknek is mindennap ellen
szerét vegyék s igy a Te szent kegyelmednek életét magukban naponként táp
lálva, magukat mindjobban és jobban tökéletesítve, a veled való boldog életre 
egykor eljussanak. Amen». A búcsúk és szent ereklyék bizottságának 1905 
junius 3-án kelt Írása szerint Ó Szentsége 300 napi búcsút engedélyezett 
mindazoknak, a kik ezt az imádságot jámbor szívvel elmondják; azoknak 
pedig, kik egy hónapon át mindennap elmondják s tetszés szerint való 
napon meggyónnak, megáldoznak s Ő Szentsége szándékára imádkoznak, 
a tisztító helyen szenvedő lelkekre is alkalmazható teljes búcsúban részesül
nek. Vajha a közzétett imádsághoz fűzött búcsúra vonatkozólag is teljese
désbe menne, a mit VI. Kelemen pápa jubileumi bullájában igy’ fejez ki: 
«Mi búcsút engedélyezünk, hogy a római nép és az összes hívők jámbor
sága növekedjék, hitük uj fényben tündököljön, reményük erősebb, hitük 
elevenebb és tüzesebb legyen».

%

Elmélkedés a legfölségesebb 
Oltáriszentségről.

Bouillerie, carcassonei püspöktől.
A vérfolyásos nő.

I.
Jézus meggyógyítja a vérfolyásos 

nőt, még pedig pusztán azzal, hogy 
ruhája szegélyét engedi megérinteni. 
(Márk 5. f.) Az Oltáriszentségben 
nekünk sokkal többet enged meg.

-k * *•

Egy napon, a mi Urunk az ót 
nyomon követő néptömeg által szo
rongatva haladt.

«Egy asszony pedig, ki vérfolyás
ban volt, tizenkét esztendeig sokat 
szenvedett a sok orvostól és elköl- 
tötte mindenét és mitsem használt, 
hanem még rosszabbul vala, a mint 
Jézus felől hallott, a seregben hátul 
méné és az ő ruháját illeté; mert azt 
mondá: Hogyha csak ruházatát ille
tem is, meggyógyulok.

És azonnal-.megszűnt az ő vér
folyása és érzé testében, hogy meg
gyógyult a nyavalyától®. (Márk 5. f., 
24—29.)

Ez. a szerencsétlen nő ugy érzé, 
hogy az Üdvözítő ruhájának egy
szerű érintésekor meggyógyult, pedig 
alázatosan csak a rojtját érintette meg.

A tömeg nagyon tömör volt, azért 
arról nem is álmodozott, mikép nyer-
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hctnc kiválóbb kitüntetést; megelé
gedett csupán azzal az engedélylyel, 
hogy Jézus szent ruhái szegélyét en- 
gedé megérinteni.

Mily boldog a mi sorsunk!
Oltáriszentségi kegyelmében nem

csak ruhája szegélyét engedi Jézus 
megérinteni.

Oh! Szives örömest gondolod a 
vérfolyásos nőre, magam elé idézem 
őt a sok, a több százados időközön 
keresztül, abban a pillanatban, a mikor 
meggyógyult — és belépek a tem
plomba, a melyben sokan a szent 
áldozáshoz járulnak.

Ott is, mint Oalileában, tömeg 
vette körül Jézust; de milyen a kü
lönbség a jó Mester kegyelmeinek 
kiosztásában.

Halandó életében követték, hall
gatták, sőt megérintették; mindegyik 
törekvése kielégittetett; szavára és 
érintésére igen sok csoda történt

De ime, manap mindenki köze
ledik Jézushoz, őt mindenki hallgatja, 
mindenki érinti. Mit mondok?

Oh, Izrael asszonya, figyelj és értsd 
meg e titkot, ha megértheted; ót min
denki kaphatja, táplálkozik vele, szir 
vében hordja!

*

Oh, mondd! mivel kell viszonozni 
az Üdvözítőnek eme kimondhatatlan 
irgalmasságát?

Mit kell tenni viszont a csodáért, 
a mely szerencsés kiváltságos részed 
lett?

II.
Ez a szegény no az Üdvözítő ruhá

ját mély alázatossággal, élő hittel, 
gyöngéd áhítattal érinti meg.

* * *

Jobb, ha nem is kérdezzük!
Hogyan van, hogy mi az Oltári- 

szentséghez közeledünk, a nélkül, 
hogy betegségeinkből, a melyekben 
szenvedünk, meggyógyulnánk ?

Ugyanis, mig Jézus ruháinak egy
szerű érintése oly nagyszerű csodákat 
művelt: mikép lehetséges, hogy szent 
testének eledele oly gyakran csak 
gyönge hatással van ?

Oh, ennek oka az, hogy Jézushoz 
közelíteni nem tudunk, sem testét- 
vérét azzal az előkészülettel magunk
hoz venni, a mint azt az Üdvözítő 
megkívánja.

Lássuk a vérfolyásos nőt!
Az Üdvözítő ruháját érinti, de mily 

alázattal, mily hittel, mily áhítattal!
Először is mély alázatosságát cso

dáljuk. Lám, mily remegve közeledik , 
a tömegben elrejtőzik, abban elvész; 
a Mester előtt megjelenni nem mer; 
csak a ruháját érinti meg; különö
sebb kedvezést úgyszólván nern is 
akar.

Hátúiról jött, hogy mintegy lopjon 
a kegyelemből, a melyre magát nem 
vélte méltónak.

És az élő hite e szegény nőnek?
Ez egészen csodálatos és vak bizal

mában nyilatkozik meg.
Ha csak ruhája szegélyét érintem 

is meg: meggyógyulok. Biztos vol
tam benne — igy fog legott szólani, 
ha Jézus majd a néptől kérdi, ki érin
tette ruháját — hogy elég nekem ez 
üdvösséges rojtot csak megérintenem, 
hogy a betegségből, a melyben már 
oly régen szenvedek, meggyógyuljak!

Megérintettem és azonnal meg
gyógyultam.
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Jézus. Krisztus nein állhatja meg, 
hogy e csodálatos bizalmat hango
san meg ne dicsérje.

Bízzál, leányom, a te hited meg
gyógyított téged. Menj békével és 
légy ment betegségedtől.

Áhítatával végre e szerencsétlen nő 
arra lett méltó, hogy mintaképünkké 
váljék, mikor az Oltáriszentséghez kö- 
zeledünk.

Az áhitat, ez a gyengéd és tiszte
lettel teljes érzés, a mely az Islenne.k 
tetszeni vágyó lélek legszebb ékes
séget képezi, mint nyilatkozik*  meg 
e vérfolyásos nő viseletében!

Hali beszélni Jézusról és ama tisz
telettel, a melyet benne a hallottak 
az isteni Üdvözítő iránt keltettek, 
sietett az Üdvözítőt, követő tömeget 
utolérni. Lassan-lassan e sokaság kö- 
zepébe íurakodott. Mikor pedig Jézus 
melléért, a tisztelet őt átjárta, a földre 
hajolt, hogy megérintse annak a 
rühaszegélyét, a kit tisztelt, azután 
jámbor meghatottsággal eltelve, pár 
lépést hátrált.

r . • Midőn pedig a csodát, a melyet
az Ur vele művelt, ki kelle nyilvání
tania, hitét és háláját a jó Mester 
lábainál szent tisztelettől remegve, 
imádó helyzetben fejezte ki.

»' 111.
Sajnos, mi gyakran fogadjuk ma

gunkhoz Jézus Krisztust, de aláza
tosság, hit és áhítat nélkül.

* * *

Oh, egész valómban remegek; de 
e félelem és irtózás onnan ered, ha 

' rágondolok arra az ellentétre, mely 
az én érzelmeim és ama szegény 

galileai beteg nő érzelmei közt áll 
fönn.

En is, min: ő, közeledem Jézus
hoz, sót még jobban is; én az Úrral 
való bizalmas és teljes egyesülésre 
bocsáttatom.

De, hol az én alázatosságom? hol 
az én hitem ? Hol az én buzgósá- 
gorp ?

Pedig mi jól tudjuk, hogy az oltári- 
szentsegi kedvezményeknek szabálya 
és mértéke: a hozzá közeledő szivek 
alázatossága.

Sőt — mondja szent Bcrnátd — a 
szív, a mint bukása előtt fölma
gasztalva érzi magát? úgy fölmagasz- 
taltatása előtt alázatosnak és szerény
nek kell magát éreznie.

Isten a kevélyeknek ellen áll, az 
alázatosaknak adja malasztját.

Mint szenvedése egyik fölötte szo
morú körülménye alkalmával, a jó 
Mester, látván minket asztalához kö
zeledni, hányszor nem kérdezhetné:

Barátom, miért jöttél?
Hiába igyekszem olvasni szived

ben, nem találok benne sem bizodal
mát irgalmasságom iránt, sem min
denhatóságomban való hitet. Miért 
jöttél tehát, barátom?

Avagy birunk-e az áldozáshoz szük
séges jámborsággal, a mely azt üd- 
vösségcssé cs hasznossá teszi ?

Hogy ezt megtudhassuk: elég, ha 
egy szent tanító eme kérdéseire fele
lünk meg.

Ha akarod megtudni, vájjon a jám
borság uralkodik-e benned, figyeld 
meg: találsz-e lelkedben töredeimet. 
ájtatosságot, bánatot, szeretetmüveket, 
buzgóságot az imádsághoz, törődést
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az elmélkedéssel, gyöngéd és kész
séges szeretetgerjedelmeket.

Ha tehát nincs se alázatosságunk, 
se hitünk, se áj tatosságunk: mit cso
dálkozunk akkor azon, hogy az 
Oltáriszentség csodálatos kegyelmei 
nem müveinek bennünk oly cso
dát, a minőt a vérfolyásos nőben 
amaz alázatos törekvés eredménye
zett, a melyért őt Jézus kitüntette.

Fischer Ágoston.

I HÓD A LOM.
A keresztény tökéletesség gyakor

lása. Rodriguez Alfonz J. T. nyomán 
minden rendű és nemű keresztény 
hívek lelki olvasmányául szabadon 
átdolgozta Tóth Mike, Jézus társasá
gának tagja. Három kötet. Ára 7-75 K.

A lelki olvasmányok során kevés 
fogható Rodrigueznek világszerte 
ismeretes müvéhez. Ez a magyar ki
adása pedig nemcsak nyelvezet dol
gában kitűnő, hanem abból a szem
pontból is, hogy a mai tudományos 
felfogással összeegyeztethetetlen tör
téneteket elhagyja s igy az uj ma
gyar kiadás egyúttal az alapos átdol
gozás érdemével is dicsekszik. Nem 
lehet itt Rodriguez becses müvének 
tartalmát részletesen bemutatnunk s 
azért csak arra az elismert tényre hi
vatkozunk, hogy ez a könyv a ke

resztény tökéletességre törekvőknek 
valóságos kincsesbányája. A szent 
áldozásról és szentmiséről a II. kötet 
507—608 lapjain van szó tizenhat 
fejezetben. Iparkodjunk minél töb
ben áttanulmányozni és azután át
élni ezt a jeles művet! Mindnyá
junknak tökéletességre kell töreked
nünk, mert Krisztus bírunk lelkünkre 
köti: Legyetek tökéletesek!...

Megemlékezünk most mindazon 
katholikus lapokról, melyek az Orök- 
imádás-ssX csereviszonvban állanak. 
Valamennyit olvasóinknak figyel
mébe és jóakaró támogatásába 
ajánljuk.

A magyarországi papi iiuaegyesü- 
let és Eucharisztia-társulat értesítője. 
Egyelőre évenkint 8 számmal. .Ára
1 korona 20 fillér. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Győr, kis-szemmá- 
rium. — Erdélyi oltáregyesületi lap. 
Havi folyóirat. Ára 2 korona. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Gyula
fehérvár. Papnevelő. — Reménysé
günk. Az Oltáriszentség-imádás és 
Mária-tisztelet havi folyóirata. Meg
jelenik minden hó elején. Csanylelek 
(Csongrád megye). Ára: egy évre
2 korona 60 fillér, félévre 1 korona 
40 fillér. — Paradieses-Früchte. Mo- 
natsblátter zum Preise des allerhei 
ligsten Altarsakramentes. Hcraus- 
gegeoen von dér Benediktiner-Abtei 
St. Meinrad, Indiana. — Einmanuel. 
Offícial Monthiy of the priests' 
eucharistic league. 185 E. 76 St., 
New-York. — Katholikus Szemle. 
A Szent István-Társulat havi illet
ménye. A szent család kis követe. 
I tavi folyóirat. Megrendelhető e
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czimen : Virág f erencz lel ki igazgató 
Pécsett. Egész évre 1 korona 44 fil
lér. — Szent-Alajos-Társulat havi 
értesítője.. Megjelenik havonkint egy
szer.. Budapest, III., Óbuda, Bécsi-u. 
163. Ára egész évre 72 fillér. — 
Szent Ferencz hírnöke. Hitbuzgalmi 
havi folyóirat. Kolozsvárt, ferencziek 
kolostora. Ara egész évre 2 korona. 
E folyóirat szerkesztőségében meg
jelent Szent Ferencz naptára az 1900-ik 
közönséges évre. Ara 50 fillér. — 
Jézus Szentséges Szivének hirnöke. 
Havi folyóirat. Kalocsa. E derek 
folyóirat a jövő évben a negyvene
dik évfolyamot kezdi. Ugyancsak 
Kalocsán jelenik meg Szűz Mária virá- 
gos kertje. E folyóirat évi ára 2 ko
rona, az előbbié 3 korona. Mind
kettő együtt megrendelve 4’60 ko
rona. — Szent József lapja. Megjele
nik minden hó elején. Előfizetési ára 
egész évre 4 korona 80 fillér. Az 
előfizetők ingyen kapják a nagy ké
pes naptárt. Budapest, III., Nád-u.
1—3. — Páduai szent Antal lapja. 
Folyóirat a szegények kenyerének 
hirdetésére és terjesztésére. Budapest, 
Vili., Főherczeg Sándor-u. 36. Meg- 
jelenik havonkint kétszer. Ara egész 
évre 4 kor. — Szent Gellért ifjúsági hit
szónoklati folyóirat. Szerkesztőség: 
Pannonhalma (u. p. Győr-Szent- 
Márton). Előfizetési ára egész évre 
8 korona. — Katholikus Pedagógia. 
Budapest, IV. kér., Molnár-utcza 19. 
szám. Előfizetési ára egész évre 8 
korona. — Papok Lapja. Egyházi 
hetilap. Előfizetési ára egész évre 10 
korona. Budapest, VII., Vörösmarty- 
utcza 13. — Kalazantinum. Kolozs

vár. Megjelenik a szünidő kivételé
vel havonként. Előfizetési ár 4 ko
rona. — Nagy Asszonyunk. Női 
Mária-kongregácziók lapja. Kiadó
hivatal: Győr, Orsolyák zárdája. Elő
fizetési ár: Egész évre 4 korona. — 
A kath. hitterjesztés lapjai. Képes 
havi köziöny. Nagyvárad. Előfizetés: 
egész évre 6 korona. Szerkesztőség: 
Berettyó - Újfalu, róm. kath. plé
bánia. — Egri egyházmegyei közlöny. 
Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. 
Előfizetés egész évre 4 kor. Eger. — 
Népiskolai tanügy. Megjelenik min
den szombaton. Eger, érseki liczeum. 
Előfizetési ár egész évre 8 korona. — 
Szombathelyi Újság. Megjelenik min
den vasárnap. Szombathely, Szé- 
cheni-tér. Előfizetési ár egész évre 
10 korona. — Szalézi értesítő. A sza
lézi munkatársak közlönye. Cotto- 
lengo 32, Turin (Italia). — Jó Pász
tor. Egyházszónoklati folyóirat. Buda
pest. VII. kér., Csömöri-ut 16. Egész 
évre 8 korona. — Dunántúli Hírlap. 
Független keresztény politikai lap. 
Megjelenik minden kedden, csü
törtökön és vasárnap. Győrött Egész 
cvre 12 korona. — Religio-Vallás. 
Megjelenik hetenkint egyszer csü
törtökön. Előfizetési dij 10 korona. 
Budapest. — Zászlónk. Az ifjúság
nak a lapja ez, de élvezettel olvas
hatja bárki. Előfizetési ára 2 korona. 
Megrendelhető : Budapest, VII. kér., 
Damjanich-utcza 50.

Walser - Varga - féle Örökimádás 
Imakönyv. Negyedik teljes kiadás; 
30 óra. K. Sávely Dezső festőművész 
rajzaival. Finom papíron. Megjelent 
és kapható és pedig: 1. fűzve 2.10
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ról nevezett anyák az. egyesület teen-korona, 2. vászon kötés, vörös vágás
3 korona, 3. bőrkötés, vörösvágás
5 korona, 4. bőrkötés, aranyvágás
6 korona, 5. borjubórkötés, párnázva, 
aranymetszés 9 korona.

Ugyanez a könyv öregbetüs ki
adásban («Arany Korona» nagyság
ban) : a) vászonkötés, vörösmetszés
4 korona, b) bőrkötés 5 korona. 
Megrendelhető Varga Mihály plé
bánosnál Csanyteleken (Csongrád- ' 
megye).

Oltáregyesiileíi ügyek.
Választmányi ülés. A budapesti 

központi Oltáregyesület választmá
nya Pallavicini Edéné őrgrófné cl- 
nöklésével 1905 deczember 11-én 
ülést tartott az Üllői-ut 75. számú 
oltáregyesületi házban. Az uj szék
házban ez volt az első választmányi 
ülés s Kánter apát ur, igazgató, ez 
alkalomból lendületes beszéddel 
méltatta a díszes otthonnak nagy 
jelentőségét. A pénztári jelentésnek 
meghallgatása után a misealapitvá- 
nyok vinkulálása került szóba. Egy 
újabb alapítvány bejelentése után 
arról tárgyait a választmány, hogyan 
vonassanak be a Mária-Reparatrix- 

dőinek végzésére. Örvendetes tudo
másul szolgált, hogy a januári en
gesztelő novenára Glattfelder Gyula 
dr. urat sikerült szónoknak meg
nyerni. Végül Kánter apát ur lelkes 
szavakkal üdvözölte Pallavicini 
Edéné örgrófne't közeledő névünnepe 
alkalmából.

Az Oltáregycsület Budapesten a 
következő templomokban tart havon
ként szentségimádással egybekötött 
közös ájtatosságokat: Minden hó I. 
vasárnapján a Jézus-társasági Atyák 
templomában reggel 6-tól este 7-ig 
és a kir. Palotai Plébánia-templom
ban d. u. 4—7-ig. Minden hó II. va
sárnapján az Angolkisasszonyok tem
plomában (IV. kér., Váczi-utcza 47.). 
Minden hó III. vasárnapján a) az 
Erzsébet-rendi apáczák templomá
ban (II. kér., Víziváros, Fő-utcza), 
b) a X. kerületi plébániatemplom
ban. Minden hó ÍV. vasárnapján a 
Szene Ferenczrendi Atyák templomá
ban (IV. kér., Ferencziek-tcre). Mind
ezen templomokban, a kőbányait ki
véve, az ájtatosságok sorrendje a 
következő: Reggel 6 órakor az 
Oltáriszentséget nyilvános imádásra 
kiteszik. Az Oítáriszentség kitéve 
marad esti 6 óráig. 8’ órakor egye
sületi szentmise, együttes szent áldo
zás. Délután 5 órakor szentbeszéd, 
utána litánia Jézus szentséges Nevé
ről, melynek végeztével a legfölsé- 
gesebb Oltáriszentséget visszahelye
zik. A kőbányai templomban dél
előtt 10 órakor helyezik ki az Oltári
szentséget és kitéve marad délután 
4 óráig. Az Oltáregyesület ideigle
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nes kápolnájában (IX., Ullöi-ut 77. 
sz.) az Oltáriszentség naponkint reg
gel 7 órától esti fél 6 óráig van ki
teve imádásra. Az 01 táregyesül el 
tagjait, valamint az összes kath. hí
vőket kérjük, hogy minél tömege
sebben vegyenek részt az. istentiszte
leten, járuljanak a szent áldozáshoz 
és látogassák a Legfölségesebb 
Oltáriszentséget.

A kolozsvári Oltáregyesület tagjai 
rövid időközben egymásután kétszer 
is öszegyültek, részint ügyeik rende
zése, részint ünneplés végett. Decz. 
3-án volt az őszi közgyűlés br. Hu
szár Károlyné elnöklete alatt, melyen 
kiegészítették a választmányt és a 
tisztikart, meghallgatták a tisztvise
lők jelentéseit s az Egyesületnek 
múlt évi történetét s előkészültek a 
tavaszi ki állításra.

Decz. 8-án pedig szép ünnepet 
rendeztek az almmaculata Cun- 
ceptio» tiszteletére; a tárgysorozat 
méltó volt az ünnep méltóságához: 
ugy Schwarcel Adél másodelnököd 
beszéde, mint Hirschlcr József dr. 
igazgatónak nagy művészettörténeti 
felolvasása az «fmmacu!ata a művé
szetben# czimmel a legjobb benyo
mást tette a nagyszámú hallgató
ságra. A hangulat emeléséhez nagy
ban hozzájárult Wilier József és Lisz- 
kay Rezső jogszigorlók zongora- és 
hegcdüjátéka is, ugy hogy a jelen
voltak a legnagyobb megelégedéssel 
távozhattak el. Bujáki Domokos III. 

Íé. t. j., titkár.

A lugosi görög kath. egyházmegye
beli «Budapesti Központi Oltáregylet# 

tagjai által 1905. cvre történt fizetések
ről következőkép számolt be az egyház
megyei megbízott:

Pólya 2 k, Zábrány 4 k, Diagsina 4, 
Nagy-Zsiirduk 4 k, Ciilad 2 k, Qreo- 
vácz 4 k, Sziklás 2 k, Hissziás 4, Ker- 
nyecsa 2 k, Kis-Tikvány 4 k, Klopodia 
10 k, Bálincz 4 k, Perui 4 k, Liget 2 k, 
Kizdia 2 k, Márkovecz 4 k, Zgribert 4 k, 
Resicza 6 k, Zsebely 4 k, Parácz 4 k, 
Nagy-Zolencz 4 k, Ternova 6 k, Bogsa 
6 k, Raffna 6 k. Székasö k. Gcrlistye 6 k, 
Teaha Demeter plébános 2 k, Ginka 
Joachim plébános 2 k, Teaha Kornél 
plébános 3 k, Jorgorics Romulus plébá
nos 4 k, Muntean György plébános 2 k, 
Ardeleán Simon plébános 3 k, Pascu 
Jeromos plébános 4 k, Popescu Miklós 
plébános 4 k, Popovics József plébános 
4 k, Szokács Avráni plébános 2 k. 
Sentorna J. plébános 4 i<, Tieran 
Auxentim plébános 4 k, Nagy-Kostély 
gór. kath. plébánia 4 k, Battonya gör. 
kath. plébánia 4 kor. Összeg: 156 kor.

Ezt az összeget 1905 nov. 30-án kül
dötte meg Boros János kanonok, egy
házmegyei megbízott.

*

A szepesi egyházmegye területéről a 
v Budapesti Központ: Oltáregyesület" ja
vára befolyt adományok:

Mélt. dr. Párvy Sándor püspök úrtól 
50 k, Lykavkai tagoktól 10 k, Csimhovai 
tagoktól 1 k, Toporczi tagoktól 10 '30 k, 
egy iglói asszonytól 2 k, Vezérkönyvek 
eladásából 2 kor. Összeg: 7830 kor. 
Postai kiadás volt 65 kor., s igy marad 
77’65 korona.

Ezt az összeget 1905 decz. 2-án kül
dötte meg dr. Rolny Frigyes egyház
megye: megbízott.

♦

Uj tagként jelentkezett főtisztelendó 
Könczöl István plébános ur buzgósága 
folytán Rumból 36 tag.



Főtiszlelendó Novotny János plébános 
ur által Hont-Horákról 11 uj tag (össze
sen 271 tag van).

Főtisztelendő Bubnics Mihály ur ve
zetése alatt 592 tag van az újonnan 
jelentkezettekkel Pöstyénbcn.

Gyöngyös-Pa tán Dobrányi Károly 
esperesplébános ur vezetése mellett 
90 tag. Recsk 81 tag. Jászárokszálláson 
2200 tag. Fclső-Telekes 30 tag. Nyir- 
Bakta 2 tag. Sajó-Némethi 94 tag. 
Bátor 34 tag. Heves-Aranyos 20 tag. 
Mátraderecske 105 tag.

*
Buzgó terjesztőnő. A következő leve

let vettük 1905 nov. 22-éről: Az oltár
egylet központi hivatalának. Budapest. 
Nagy örömmel jelentem, hogy a jó 
kegyes Jézusom megengedte, hogy neki 
szolgálhatok. Fölkértem a szomszédos 
somosuj falusi plébános urat, hogy kar
öltve alakítsuk meg nála a szentségimá
dást s ő készségesen beleegyezett. A jó 
Jézus segedelmével január második 
vasárnapján megkezdjük. Nálam (Salgó
tarján) első vasárnap van a szentség
imádás s azért tettük második vasár
napra, hogy ott (Somosujfalu) is jelen 
lehessek és betaníthassam a híveket. 
Nekem jut a szerencse, hogy a híveket 
bevezethessem s ez nekem nagy öröm. 
Alázatosan kérek Somosujfalu részére 
50 darab fölvételi könyvecskét és hozzá 
fölvételi lapokat és még 25 darab ma
gyar imakönyvet. Salgótarján részére 
szintén kérek 50 darab fölvételi köny
vecskét és hozzá fölvételi lapokat is. 
Mind magyar legyen. A plébános ur 
bejelenti Rozsnyón a helynök urnái. 
Mély tisztelettel Luby Gézáné, salgótar
jáni oltáregyleti terjesztőnő.

*
Az Oltáregyesület renaes tagjaitól 1905. 

április hóban befolyt dijak: Grcgorits 
Jánosné 5 k, Dragsics Ferenczné 2 k, 

Péteri Imre 2 k, Péteri Józsefné 2 k, 
Ribarics Jánosné 1 k, Kreisz Gergely 3 k, 
Kreisz Gergelyné 3 k, Belenye Piroska 
1 k, Tavik Józsefné 1 k, Tarrodi Katalin
1 k, Somogyi Borbála 4 k, Takács Bor
bála 2 k, Csémi Béláné 1 k, Bot bás 
Erzsi 40 f, Borka Imréné 6 k, Bartos 
János 2 k 40, Kőszegi Antalné 1 k, özv. 
Bőhm Sándorné 7 k, Marx Anna 1 k, 
Marx Erzsébet 1 k, Német Mihályné 1 k, 
Bero Jánosné 2 k, Fekete Jánosné 24 f, 
Fekete leréz 24 f, Fekete Anna 24 f, 
Jákly Ferenczné 60 f, özv. Dániel Már
tonná 6 k, Lévay Gyula 2 k, Koller 
Imréné 4 k, özv. Gubicska Jánosné 80 f, 
Gubicska Róza 80 f, Ruzicska Erzsébet 
60 f, Angyal Veronika 1 k, Baldauf 
Francziska 2 k, Fondala Zsófia 2 k, Pre- 
noscil Etel 2 k, Dulovics Katalin 4 k, 
Foltán Jozefa 4 k, Mészáros F. József 
48 f, Bachmayer György 2 k, Ftdő dr. 
Tóth püspöki megbízóit ur által Egy- 
házasfüzes 12 k, Felsö-Lendváról 54 k 
80 f, Baltavár 3 k 72 f, Szarvaskend 
10 k 60 f, Kethely 43 k 62 f, Szombat
helyről 34 k 52 f, összesen 159 k 36 f, 
Gabányi Magdolna 2 k, Sztáray Irma 
grófnő 4 k, ózv. Morvay Ferenczné 2 k, 
Dörfler Janka 2 k, Beneceder Jolán 2 k, 
Ludányi Magdolna 2 k, Liszkay Mária 
50 f, Neuberger Ilonka 50 f, Ftdő Kol- 
bay Gábor plébános ur a kapronczai 
tagoktól 32 k, Schneider Teréz 10 k, 
Dudás Mária 10 k, Széplaka Erzsébet 
50 f, Nagy Illés 24 f, özv. Gáspár Mihályné
2 k, Torma Sándorné 2 k, Horváth Mária 
2 k, Török Gizella 2 k, Hang Jánosné 
200 k, dr. Halassy Kálmánné úrnő a 
Hontvarsányi tagoktól 7 k, Molnár 
Erzsébet 2 k, Kremer Ilonka 2 k, Kremer 
Emil 2 k, Vehling Mária 1 k, Opitz Ilona 
2 k, 60 f, Kautz Gyuláné 10 k. dr. Schvcar- 
zer Ottoné 10 k, Hegyessy Lászlóné 
10 k, Ágoston Józsefné 10 k, dr. Meix- 
ner Jánosné 10 k, Földvári Sándorné 4 k,
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Neumayer Anna 4 k, Neumayer Matild 
1 k, Varsó Mihályné 1 k, Streysz Béláné 
1 k, Pollák .Mária 1 k, Trakán Anna
1 k, Csiszár Jánosné 10 k, Kövér Kál
mán né 10. k, Heinrich Alajosné 10 k, 
Goszthonyi Mihályné 20 k, Luczenbacher 
Pálné 6 k, Geist Gyuláné 6 k, Pugnát 
Júlia 4 k, Ráth Gizella 4 k, Ormos Jánosné
4 k, Tömöry Kálmánná 5 k, Kövér 
Mária 2 k, Körösi Róza 2 k, Zubncki 
Anna 2 k, Kohutyik Mari 2 k, Kis Ala
dár né 200 k, összesen 300 k, Miskó 
Józsefné terjesztő úrnő által özv. Malma- 
rits Ignáczné 6 k, özv. Fill Ferenczné
2 k, Poszluvszky Mária 2 k, Kozmann 
Mária 2 k, Steinert Gyula 2 korona, 
Steinert Magdolna 2 korona, Lenhardt 
Mária l k, özv. Pohl Istvánné 2 k, 
Hrabovszky Natália 2 k, Vogi Ferencz 
2 k, Farkas Mária 1 k, Löwenstein /Xntalné
5 k, összesen 29 korona, Brecskó Mária 
úrnő által a barcsi tagoktól 21 k 70 f, 
Siasovszky Katalin 20 f, Riha Ferencz 
2 k, Riha Anna 2 k, Hornyák István 
4S f, Nuschofszky Nándorné40f, Manyur 
Károly 1 k, Bállá Mariska 2 k, Rigler 
József Edéné 4 k, Rigler József Ede 4 k, 
Schőja Antalné 4 k, Vágner Klára 4 kt 
Felniayer Vilma 10 k, Magyar Karol in
1 k, Kreicse Ágnes 1 k, összesen 28 k, 
Majthényi Ida 2 k, Bcck Anna 4 k, Bakos 
Jánosné 2 k, Leinsládter 2 k, Gircs 2 k, 
Darabos Mariska 2 k, összesen 6 k, Er
délyi Teréz terjesztőnő által Decknianna 
Anna 2 k, Bentsen Henrikné 2 k, 
Erdélyi Ágnes 2 k, összesen 6 k, Oláh 
istvánné 1 k, Láng Istvánné 2 k, Kovács 
Józsefné 1 k, Karkis Malvin terjesztőnő 
által Takács Róza 1 k, Burcsák Andrásné 
60 f, Gröschler Györgyné 40 f, össze
sen 2 k, Lafrankó Károlyné terjesztőnő 
által Smalz Irma 10 k, Pártos Gyuláné
2 k, összesen 12 k, Rózsay Valéria ter
jesztőnő által Ullerich Anna 2 k, Stelly 
Ilona 1 k, Bőhm Gizella 1 k, összesen 

4 k, özv. Barcza Gáborné 4 k, Szabó 
Mária 1 k, özv. dr. Vavrik Ágostonná 
10 k, Pachinann Lénárdné 10 k, Varga 
Adél 4 k, Matyuga Hermina 40 f, Bene
dek Jánosné 3 k, Bohne Frigyesné 24 f, 
Rehm Zsigmond 2 k, Rehm Zsigmondné 
2 k, Székány András 8 k, Székány And
rásné 8 k, özv. Gazder Józsefné 1 k, 
Bősze Teréz 2 k. Arzt Mária 1 k, Sárasi 
Erzsébet 4 k, Szalacsy Luiza 24 f, Kn- 
zsán Janka 30 f, OppitzEmma 1 k, Duhant 
Mária 2 k, Bouchir Jeanne 1 k, Ns. és 
ftdő. Kelemen István ur a csehimind
szenti tagoktól 20 k 10 f, Lász Károlyné 
2 k, özv. Sütyera Józsefné 2 k, Granitz 
Malvin 1 k, Sebestyén Mária 40 f, Posch 
Borbála 1 k, Nagy Anna 1 k, Krajecz 
Mária 1 k, Hamza Lajosné 1 k, Benedek 
Mária 24 f, Grosz Katalin 24 f, Knap 
Julianna 24 f, Gödölle Emma 30 í, Feteky 
Géza 20 k, Mártyán József 2 k, Sztaricsek 
Ferencz 1 k, Kubesch Mariska 2 k, 
Mihályi Mariska 2 k, Chlumetzky Mária 
2 k, Novoinyi Ottilia 2 k, Szűts Julianna 
2 k, Martin Juliska 1 k, Ottinger Etel 
1 k, Sákovits Julianna 1 k, Kavabéz Irma 
30 f, Kohányi János 1 k, Kohányi Jánosné 
1 k, Pörje Józsefné I k, Kisdián Györgyné 
1 k, Hegedűs Kálmán 1 k.

Hz Oltáregycsület elhunyt tagjai.
Az Oltáregyesület elhunyt tagjai 1905. 

évben: Kucsera Teréz, Sipos Elvira, 
Katschlrek Józsa Budapest, Luga Rozá
lia Abauj-Szántó, Wolf Apollónia Uj- 
Paulis, özv. Győrfy Ignáczné, Keováry 
Gizella Budapest, Rák Ádám Vámos- 
Mikola, Páska Borbála Budapest, Vörös 
Erzsébet Rum, Liptai Rozália Várgede. 
r_~_—— —_I j—__n_r_)-!_'*•  ~— ~ Li-u- ~ -

Szerkesztő: Dr. Breyer István.
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REMÉNYSÉGÜNK
AZ OLTÁRISZENTSÉG-IMÁDÁS ÉS MÁRIA-TISZTELET 

KÉPES HAVI FOLYÓIRATA.

Szerkesztő-kiadó

Varga Mihály csongrád-csanyi plébános.
Előfizetési ára jA»-

Egész évre csak 2 kor. 60 till. Félévre csak l kor 40 fiit.

Megrendelhető a szerzőnél Csongrád-Csanyon.

’ kér, kap mutatványszámai vigyen.

Sokszorosan 
kitüntetve ■

■RÓTJ+ MIKSA
cs. és kir. udvari üvegfestő

Budapest, Vili., t^ender-u. 22. és 24. sz.

Mindennemű üvegfestmények a legegyszerűbbtől a leg
gazdagabb kivitelig. Díszes üvegmozaik-munkák 

velenczei modorban. ------ --  ■■ -
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Egyházi és egyieti 
zászlók. Műhimzés.

:=== Templom- és kápolna-berendezések. :

Kitüntetve: Szeged 1876. Székesfehérvár 1879. Dcés 1879. Budapest 1885,1896.

- -. Alapittatott 1863-ik évben. . — ■ . —.

ÜAiViVA Elismert megbízhatóság, pontos és szolid kiszolgálás.

Ajánlom dúsan fölszerelt egyházak és kápolnák 
berendezéséhez szükséges tárgyaimat a lég- 
jutányosabb áron, a lehető legszebb kivitelben, 
nevezetesen: miseruhákat, pluvialc, dal maii ka 
és ornárusokat. Egyházi és társulati lobogók.

Tűzoltók, iskolásgyermek, Mária-társuiati, ipariársulati, dal- 
egyleti és temetkezési egyleti zászlókat. —

Egyházi ruhák 
és fehérneműik.

Szent szobrokat, csillárokat, cibo

rium és kelyheket. Fali és oltár 

gyertyatartók rs oltáriám pákát. 

Monstrancziák, stáczió-képek, 

oltárok, (Jrkoporsókat stb. 

Nagy választék arany, ezüat és 

selyem hímzésekben, valamint 

himzett egyházi ruhákban.

Régi ruhák Javítását, valamint 

kelyhek, ciborium, monstran- 

cl a, oltár lámpák, oltár gyertya- 
a

tartók megezüstözését vagy 

megaranyozását elvállalom és 

olcsón készítem el. Képes ár- 

Jegyzéket és költségvetést kiyá- 

natra bérmentve küldök.

Magyarország legrégibb = 
Egyházi szerek és zászlók gyára 

Oberbáüer Alajos utóda
József fhg és Klotild fhgasszony ó cs. és kir. fenségeinek udv. szállítója

BUDAPEST, IV. kerület, Váczi-utcza 15. szám alatt.

a *


