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T A R T A L O M :  Neszmélyi Gyula rlr.: Mária. — ESri János: Lelkünk Lelke. — 
Fürt Leander: Jézus, a mi Mindenünk. — Kocsmán Imre: Nyugalmas alkonyon.—-4 
Munkás J . : Gondolatok május havára. — Dr. Mátrai Gyula: + Özv. omoroviczai í 
Heinrich Fcrenrné. — Galambos Kálmán: A Megváltó. — Oltáregyleti élet.

Május 2-án van a Mária Re pár a Irix- társaság főünnepe: a Virgo Repa-'i 
ratrix (Engesztelő Szűz Mária) napja. Reggel 9 órakor ünnepi szentmisét énekel 
dr. Csiszárik János vál. püspök. Délután szentbcszéd és az összes kongrega-^j 
nistáink fogadalom-megújítása ünnepi áldással, amelyet ár. Mészáros János\ 
prclátus, Őeminenciájának jubiláld budapesti állalános helytartója fog celebrálni^ 

Május Jolyamán mindennap d. ti. 'I*b órakor rövid (5—10 perces) szent-ff 
beszéd lesz az Örükimádásban a Boldogságos Szűz tiszteidére. Utána litániaJ 
szentségbetétellel és naponta egy-cgy magyar Mária-énekkel. «Máriái dicsérni, |  
kivek jöjjetek, mert 6 fogja kérni Fiát értetek.» Bizony nagyon rászorulunk soká 
nyomorúságunkban a «Szentségcs Szűzasszony*, a mi “Nagyasszonyunk* segítségére, ii 

Pünkösd ünnepén, vasárnap d. c. 10 órakor ünnepélyes scgédldes szent-' : 
mise lesz.

Máj. 30—31—jún. 1-én lesz a szokásos eucharisztikus triduuniunk a  |  
gyakori szcntáldozás terjesztésére, amelyet június 2-án, vasárnap délután >/4(3fí 
órakor ünnepélyes körmenct fejez be, a legfölségesebb Oltáriszcntséggel. Jj

* -3
Több könyvről, hírről, beszámolóról a jövő számban.

MHIt IM MIMII IINIIII

n

Első áldozóknak nem adhatunk jobb 
imakönyvet, mint

AZ ISTENI GYERMEKBARÁTNÁL1-!,
amely nemcsak imádkozni, de lelkiélctct 

élni tanítja meg a gyermekeket.

A ra  e g é s z v A a z o n k ö té s b e n :

1 P  5 0  f ü l .

M eg ren d e lh e tő  k ia d ó h iv a ta lu n k b a n :

B u d a p e s t ,  I X .  k é r . ,  Ü l l ő i - ú t  7 7 .  s z .



M Á 'R IA
^pKKOR is szentül cseng a fülünkben, ha nem is mondjuk hozzá a szent 
JjHfc jelzőt. De minek volna! Hisz Ő a szentség fogalmának legmagasabb 
fokán áll, mintegy benne él, bele van foglalva, át van itatva Mária neve a 
szentség dicsfényétől. Az idén oly nagyon várt virágos május királynője Ő. 
A mezők virágai, a kertek legszebb növényei kerülnek oltárára és kegy
helyei felé hömpölygő áriákban csendül fel újra meg újra az cLJdvözlégy 
Mária#, mert Ő a legszebb harmatos virág, az Ó személye magában véve 
js áhítatot keltő, vonzó, magasztos érzelmekkel telítő leadóállomás, ahonnét 
a jó Isten imádásának legmagasztosabb példája jut el a gyarló ember leikébe.

Mária Istent dicsőíti létével. Hogy szeplőtelen, hogy malaszttal 
teljes, hogy Szüzanya, hogy Isten anyja, hogy megváltásunkban akkora 
része van, mind olyan titulusok, amelyek Isteni dicsérik Máriában: miért 
nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas». Ó Mária, mily boldogok 
vagyunk, hogy ismerhetünk és szemlélhetünk Téged! Igazán «Te vagy 
földi éltünk vezércsillaga, édes reménységünk, kegyes Szüzanya*. Reád 
tekintünk, amikor az élet éjjelén minden oly sötét; amikor saját gyarló
ságainknak árja szinte eltemet; amikor tenni kellene a jót és nincs erőnk; 
amikor érezzük, hogy engesztelésre hív az Úr kegyelmi szava; amikor 
érezzük, hogy a Szűzanya szentséges magzatának, az oltáriszentségi Úr 
Jézusnak vigasztalók kellenek, milyen jó olyankor Máriára gondolnunk, 
a Szentséges Szűzre tekintenünk és az Engesztelő Szüzei (Virgo Repa- 
ratrix) segítségül hívnunk, hogy most is Ő legyen elsősorban az Úr 
vigasztalása és segítsen minél többet megvalósítani abból a példából, 
amelyet Ó ad nekünk és tegyen bennünket minél megfelelőbb helyetteseivé 
a szentségi Úr Jézus körül. Mária legyen elöltünk a felhőoszlop, mely 
minket mindig fényével vezet és bennünket is arra ösztönöz, hogy ön
magunkban, a lelkünk állapotával, kegyelmi életünkkel, szívünk erény
díszével s főkép eucharisztikus engesztelésünkkel dicsőítsük Istent.

Neszmélyi Gyula dr.
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L E L K Ü N K  L E L K E  / ^ s -

Jö jj  el, T e r e m tő  S z e n t lé le k ,  É r te lm ü n k e t  v ilágosítsd ,
Ó  lá to g a s d  m eg h ív e id ’ ; S z ív ü n k b e  ö n tsd  s z e r e lm e d e t ;
S  k e z e d  művét,  a le lkűke t  T e s tü n k n e k  g y ö n g c s é g c i t
T ö l t s d  el magas k eg y e lm e d d e l .  V iseln i,  tű rn i  adj e rő t .

N e v e d  m éltán  : v igasz ta ló .  
N a g y  Is tenünk  a jándéka ,  
É l ő  fo rrás ,  tfiz, s z e r e te t  
É s  d rág a  lelki sz e n tk c n c t .

E llenségünket 'messze űzd 
É s adj zavartalan h é k é t; 
T e  légy elő ttünk a vezér,
T ávo l  le sz  íg y  m inden  veszély.

I sm er jü k  h é t  a ján d é k o d ,  
T e  a jka inkra  szól a d ó !  
A ty á d  üdvös  Ígé re te  
S  á ld ó  kezének ujja vagy .

A d d ,  h o g y  te á l ta la d  tudjuk 
S  ism erjük  az A ty á t  s P i á t ;
S  té g e d ,  m in d k e t tő jü k  Lelkét ,  
E r ő s  h it te l  h igy jünk  m indig .

0 00 -000-0 0 0 0 0 0 0 0 -00-0 0 OOOOOOO 00-00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 O0 0 -0 0 0 O 0-0 o o o

Az ŰrJézus beszéde a szcntségliázból: Gyermekem, Én vagyok Jézus ! 
Az, aki téged örök szeretettel szeretlek I Mielőtt a világ lett, én már gon
doltain reád... Amióta elhoztak a keresztkúthoz, szcntségliázamban nem 
szűntem meg reád gondolni... Anyai gondossággal őrködtem fölötted és 
elkészítettem minden napra azokat a kegyelmeket, amelyekre épen szük
séged vo lt... Lestem lelked törekvéseit, hogy azokat felém irányítsam... 
megszámláltam minden könnyedet.minden sóhajodat..., elviseltem minden 
hibádat és nyomorúságodat...

Én vagyok az, aki a te szívedet teremtettem... Egyedül csak Én 
tudom megérteni... Egyedül csak Én ismerem annak legbensőbb redöit 
és Én tudok behatolni szíved legtilkosabb gondolataiba! Egyedül Én 
ismerem minden szomorúságodat, minden vágyadat.,: Egyedül Én tudom 
megmérni azok mélységét!...

Én vagyok az, aki egyedül ítél olyannak, amilyen vagy, anélkül 
hogy a látszat megcsalna vagy félrevezetne. Egyedül csak Én tehetek 
neked valamit; a teremtmények csupán vak eszközök kezemben... Én 
vagyok, aki kezemben tartom életedet és egész sorsodat. Mikor meg
teremtettelek, mindent jövő boldogságodra készítettem elő!

Jézus, a mi M indenünk...
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Jöjj hát hozzám, ide, a szentségház elé, ahol várakozom reád . . .  
Figyeld meg, amit majd szíved mélyén mondani fogok... Csak Nálam 
találod meg az igazságot, csak Én tudlak téged boldoggá tenni! Szeretlek, 
gyermekem, tiszta, önzetlen szeretettel, úgy, ahogy soha senki sem fog 
szeretni téged ... és végtelenül óhajtom örök boldogságodat!

Hol találnál valakit, aki úgy szeressen téged, mint Én, hisz életemet 
adtam éretted!...

Ki fogja megérteni fájdalmaidat úgy, mini É n ? ... Ki fog téged 
hibáid és nyomorúságaid dacára is szeretni?... Ki lesz az, aki sohasem 
fog belefáradni abba, hogy neked megbocsásson?... Emlékezzél meg, hogy 
Én vagyok az egyedüli barát, aki kitart a szenvedések idején... Maga a 
halál sem vonhat ki végtelen hatalmam a ló l... Szentségházamban sirán
kozik Szívem vakságod és esztelenscged fölött..., azon, hogy a világban, 
a teremtményekben és a múlandó dolgokban keresel támaszt, segítséget, 
pedig ezek semmiképen sem mozdíthatják elő örök boldogságodat.

Hívő lelek: Ó én 'lelkem, eszmélj már végre és lásd be, hogy 
e g y e d ü l  az Úr Jézus az, aki egészen kielégíthet és örökre boldogíthat! 
Még meddig maradsz szórakozott és figyelmetlen közelében?!... Ő itt 
van, Aki által létezel és te elfelejted Öt és szétmorzsolod életedet!...

De mit is tehetnek neked a teremtmények, ó Istenem !?... Mit adtak 
eddig? ! . . .  Sokkal több keserűséget, mint örömet. Hol találtam szívet, 
mely engem tökéletesen m egértett?!...

Ó Uram, a jövőben szentségházad lesz nyugalmam helyei Itt mindent 
megtalálok, minthogy Téged talállak meg, aki kezdetem és végem vagy... 
Téged, ki meghittebb vagy nekem, mint én önmagámnak lehetek..., aki 
ismersz akkor is, amikor magamat sem ism erem ..., aki megleheted azt, 
amit én nem tehetek meg magamnak. Ó Jézusom, eucharisztikus Isten, 
légy tehát örökre Kincsem és M indenem ... Füri Leander.

N Y U G A L M A S  A L K O N Y O N . . .
M á r  é r z e m ,  h o g y  a sz ívem  n éh a  k ih a g y ,  
m á r  a m e le g b e n  is s o k s z o r  fázom , 
m á r  nem  le p  m e g  a szép ,  k ö n n y ű  álom , 
m á r  k ic s in y n e k  lá to m  a z t  is —  mi n a g y . . .

M é g i s  o ly  v idám  a te s te m n e k  tá rsa ,  
a z  Ú r l 6 l  k a p o t t  c s o d a :  a lé lek ,  
h isz  é r z e m ,  vele ö r ö k k é  élek 
s  fény  d e rü l  m a jd  mai é j s z a k á m r a ! . . :

J(acsm dr'i Imre..
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Gondolatok május havára.
(N'émclbő! srabmltMi loriiilva.)

HOi.DoasAoos Szűz Mária a szép szeretet anyja.- - Ha mi úgy szcrc- 
JSIt tünk, ahogyan Ő szereiéit, leszünk mi az örök élei titkainak birto
kosai: «Qui elucidant me, vitám acternam liabcbunt.» (liccl. 24. 31.) 
Mária a szeplőtelen Szűz és Jézus embersége az (> lényéből képződött. 
Szemléljük mi ezt a csodát! — <) mily tiszták voltak a szűzi kezek, 
amelyek a szeretet kis Királyát a jászolba fektették, Öt mozgatták, hor
dozták és szolgálták! Mily szűzick voltak az ajkak, amelyek Ot csókolták 
mily szűziek a szemek, melyeknek szabad volt Ot minden ember előtt 
először szemlélni, neki, aki az isteni Gyermek pillantásában a határtalan 
sz.erctctct, a megváltói szel etetet látta világítani és akinek az Ö arculatának 
szépségét, az O mozdulatainak báját szabad volt csodálnia!

Mily szeplőtelen volt mindenekelőtt a szív, amelyben a legszentebb 
Szívet, a szeretetnek Szívét, oly közel érezte dobogni.— Mária Szíve több 
volt jézusnak az angyali karok harmóniájánál, az O pillantása több volt, 
mint az égnek minden csillogása. O az angyalok Királynője, O, aki az 
isteni kicsi kezeket cirógatta, akire az ég Királya rábizatotl! Amíg tér
deire feklctve ringatta, őrködött Mária a Gyermeknek, az örök Istennek 
szendergésc felett és kétségtelenül átadta magát egy másik Betlehem 
szemléletére, szemléletre egy más látszólagos szendernek és folytonos áldo
zatnak nyugágya feleli: a szentsegházat szemlélve a későbbi időkben. 
A szerető, fájdalmakban gazdag Szűz. előtt ott állt az ősszctörhetctlen 
jászol, amelyben Jézus évszázadról évszázadra, ezerszer és ezerszer elrejtve 
hagyja magát egy szerény oltár árnyékában, látta Ot bezárva a hidegben, 
de mégis a megszámlálhatatlan labernákulumok boldog fogságában.

ó  szeplőtelen, szűzi Szeretet, éltesd, melegítsd, tisztítsd a mi szercte- 
tfmket. Kölcsönözd nekünk a te szivedet, ó legtisztább Szűz, és mert mi, 
a te gyermekeid, a te fiadnak, Jézus Szívének apostolai vagyunk és mert 
mi utánad folytatólagosan a világnak Jézust ajándékozzuk, meri mi Ót 
oly sok lélckbc hozzuk, hogy (3 minél több családba leereszkedjék, adj 
nekünk egy tiszta, benső, halártalan szeretetetf

Mária a tiszta szeretet Királynője, de isfeni értelemben még sokkal 
inkább a keresztrefeszítetl szeretetnek, a szenvedő, vérző szeretetnek 
Királynője! «Ó ti mind, akik átmentek az úton, nézzétek és lássátok, ha 
van-e fájdalom, mint az én fájdalmam » (Lamenl. 1. 12.) Mária a jászol
nál sírt! Kimondhatatlan boldogságában, amikor Jézust a felejthetetlen 
Betlehemben bírta, bclcvegyült a jövő víziója, szégyentől és gyalázattól. 
Mialatt O szent fiának altnlódalt énekelt, látta Ó kegyetlen világosságban
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az istcngyilkos bűntettet, az idők végéig átfúrja az Ő isteni Szívét a bűn 
mérges nyilával. Aztán csókolta, simogatta az Ö kezeit és megjelölte oly 
gyöngéd szeretettel a véres sebnek helyét. Odanyomta ajkait a legszentebb 
lábakra és már előre engesztelte a kemény szegek által ejtett kegyetlen

Jí«RSt i  p $
WEU/ r  '1 tW t 'f1 1 1, . . R /jE a

I Jw . jL*

Szentsir az Orőkimádásban.

megsebzésért. Megnedvesítette az Ö szelíd könnyeivel az isteni homlokot, 
amely egyszer majd töviskoszorúval lesz átfonva.

Mária mint tiszta Szűz, mint szent ostya, mint dicsőséges Anya 
fog titeket a szeretetre, a keresztnek szeretetére tanítani, Ő fog reményt 
adni nektek ahhoz a dicsőséges Szerelethez, aki ott fenn vár az égben.

Mtmktis./.
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f  Özv. om oroviczai id. jdeinrich Ferencné.
Igazi nagyasszony és buzgó eucharisztikus lélek volt 
csodálatos lelkierővel. Olyan gazdag életpélda az 
övé, hogy külön kell róla megemlékeznünk az Örök- 
imádásban.

Özv. omoroviczai id. Heinrich Ferencné Buda
pesten, 1845 fcbr. 21-én született a nemes Tömöry- 
csaiádban. A szent kcrcsztségben Eugénia nevet 
nyert. Nevelése a legtisztább katolikus szellemben 
történt s ez a magyarázata annak a mély vallásos
ságnak, mely őt egész életén áthatotta s amellyel 

később férje oldalán a Heinrich-családot oly sok lelkikinccsel gazdagította. 
Esketését püspök nagybátyja, az akkori váczi püspök végezte. Az Úr 
Isten öt fiúval áldotta meg, akiknek nevelése legfőbb gondját képezte. 
Említette egyszer előttem, hogy gyermekeivel mindig együtt végezte az 
esti imát, mint az a katholikus családoknál régen általános volt, de sajnos 
mind ritkább lesz napjainkban. — Előfordul sokszor, hogy a gyermekek 
kötelesek együtt imádkozni, de szüleik nélkül, ami azután azt eredményezi, 
hogy mikor megnőnek, fölmentve érzik magukat, mert kinőttek a gyer
mekkorból. — Özv. lieinrich Ferencné teljesen odaadta magát családjának 
és azt hangoztatta mindig gyermekei előtt, hogy az igazi boldogságot 
nem a családon kiviil, hanem a csatádon belül kell keresni. Szinte pró
fétai lélekkel látta nieg 30 évvel előbb jelen korunkat, amikor a családi 
boldogság és összetartás helyébe a család érzelmi szétforgácsolódása 
és a családi élet diszharmóniája járul. Hála Istennek — mint azt nemrég 
P. Gillet párisi dömés provinciális a parlament delcgációs termében 
tartott előadásában a francia ifjúságról mondotta, nálunk is kezd kiala
kulni az ifjúság józanabb elemeiben az a törekvés, hogy szép családi 
élet alapításával keressék az igazi boldogságot. Ezt a jó édesanyát nagy 
fájdalmak érték: kora ifjúságában, épen orvosi tanulmányainak befeje
zésekor veszítette cl éleseszű Jenő fiát, majd férficrcjének teljében az ő 
kedves Ferencet, a volt kereskedelmi minisztert és nemsokára rá a íinom- 
ielkű Aladárját, aki svéd konzul és meghafalmazott miniszter volt. Igen 
sajgó sebet ejtettek ezek a halálesetek egy olyan anyai szíven, mint az 
övé, de csodálatos lelkiercje cs a még életben levő két fiának, nem
különben unokáinak iránta való kimondhatatlan kedvessége nagyon 
segített neki a nehéz kereszt viselésében, amelyet még súlyosbított a 
már meglevő kereszt is, hogy t. i. 8 év óta térdsülyedésben szenveded 
s c miatt nem mozoghatott szabadon. Az utolsó évben már többször 
betegeskedett, heves görcsrohamok kínozták, míg azután egy aggsági
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trombózis márc. 25-én */2 10 órakor ki nem oltotta ériékes életét. Teme
tése — amelyet az érseki helytartó úr mint a budapesti Országos Központi 
Oltáregyesület igazgatója maga kívánt végezni, csodálatosan meghaló 
volt, mert szinte mindenkit az az érzés hatotta át, hogy egy nagy lélek 
üli diadalát a földi élet erős harcai után. Ilyen értelmű volt a búcsúztató 
beszéd is, amelyet az Oltáregyesület új ügyvezető igazgatójaként kopor
sójánál mondottam. Amikor ezt a koporsót szinte elborították a szebbnél- 
szebb virágok ezrei, arra gondoltam, hogy bár az anyaszentegyház ép 
azon órában gyászzsolozsmát énekel, ennél a koporsónál igen helyén 
való aVcnitc cxultemus Domino»-t (jöjjetek, örüljünk az Úr előtl) éne
kelni, mert itt egy nagy család valóban nagy édesanyját és nagyanyját 
búcsúztatjuk el. Az crőslclkii asszonyt láttam benne mindig, aki min
denütt ott volt, bent a családban és azonkívül is, ahol áldozatos szeretetre 
volt szükség, aki a nagy családja minden ügyét szívébe fogadta, aki 
tudott erélyesen helyteleníteni és nagylelkűen megbocsájtani. A legjobb 
családanyának ragyogó példaképe, akinek koporsójához mintegy annak 
a nagyon sok szeretetnek szimbólumaként hajlik a sok virág, amely az 
ő anyai szívének szeretetétől fakadt ki gyermekeinek és unokáinak lel
kében. A nagymama a Heinruh-családban fogalom volt és abszolút te
kintély. De meg is érdemelte ezt, mert sok buzgó imádsággal Istenhez 
kapcsolt lelke sohasem ítélt máskép, mint Isten ítéletével. Ha nem is 
mondta, úgy tett mint Lisieux kedves szentje mondta magáról: *Ha vala
mit tenni akarok, előbb a jó  Isten szemébe nézek s onnét olvasom ki, tetszik-e 
Neki, találkozik-e az ítéletem az Ő ítéletével! Ez a nagyaszony tudott 
órák hosszat szórakozottság nélkül imádkozni.

S mert ilyen volt a lelke, azért volt jótettekben gazdag élete. Szinte 
nem volt Budapesten olyan jótékonysági intézmény, amelyben részt ne 
vett volna s még élete utolsó éveiben is sokszor mondotta — az volt 
egyik legnagyobb öröme, hogy a keresztény felebaráti szeretet milyen 
fönségesen iparkodik felkarolni és támogatni a kor minden szükségletét.

Jótékonykodásának legfőbb tanuságtevőjeként azonban a B. O. K. 
Oe. — amelynek választmányi tagja volt — és a Mária Reparatrix-apácákat 
említem, akiket idetelepülésükben és később is a legigazibb szeretettel 
támogatott, mindig kedvesen kitalált címen küldött segítségével. Az Oltár- 
egyesület vezérkarának egyik legbuzgóbb tagját veszítette el benne, aki 
mindig fáradhatlanul és nagy lelkierejű kitartással tudott dolgozni a szentségi 
Úr Jézus dicsőségéért. Az Örökimádás-templom megépítéséhez agilitásán 
kívül még azzal is hozzájárult, hogy ő adta családjával együtt a templom 
28 mázsa összsúlyú négy harangját. Ezekből most árván szól az Örök- 
imádás tornyában épen az ő harangja, az Eugénia-harang. De ez a harang 
ma diadalmasan szól, mert egy szép élet eredményeit hirdeti és az Ég
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jutalmáért esedezik annak számára, akinek egy hosszú életen át elfáradt 
testét a boldog feltámadásig pihenni visszük a családi sírboltba. Ha nem 
volna már emlék a síron, aranyszívet kellene fehér márványba foglalni 
és előtte mécsest gyújtani ezzel a felirattal: A legjobb édesanyának!

Körülbelül ezen gondolatokat adta a jó Isten lelkembe, amikor 
fölötte gyászbeszédet mondtam.

Most még ki akarom emelni azt az eucharisztikus lelkiiletet, amely 
özv. Heinrich Ferencnét kivállkép karaktcrizálta és szerintem legfőbb 
forrása volt csodás lelkierejének. A legfölségesebb Oltáriszentséget,. 
ameddig csak kijárhatott, naponta vette magához. Amikor már ki nem 
járhatott, a boldogult P. Tomcsányl, a mindig nagy szeretettel emlegetett 
lelkiatyja vitte el neki hetenkint egyszer a szentségi Jézust. Az ő halála 
után az Oltáregyesülethez fordult és e sorok írója volt szerencsés minden 
pénteken a szentáldozásban részesíteni őt. Hogy mily nagy öröme volt 
a szentáldozás, meglátszott abból a szívből jövő hálából, amellyel azt 
mindannyiszor megköszönte. Sokszor már reggel 4 órától kezdte az- 
előkészületi imádságokat, amikor áldozott és utána szinte egész nap lég-, 
főbb gondja volt a hálaadás. Lelke olyan finom és szép volt, hogy igazán: 
hálát adok az isteni Gondviselésnek azért, hogy nekem abba a szép lelki
világba bepillantást engedett és megmutatta, hogy mivé tudja formálni 
a lelket isteni művésze, az eucharisztikus Jézus.

És ez a tökéletes lélek végtelen alázatos maradt, apró gyarlóságokat 
is szigorúan számon kért magától s halála esetére száz szentmise m on-: 
datására kérte fel az Orsz. K. Oe.-t, amelynek erre a célra még életében 
szer/ődésszerűleg 500 P-t adott át. Itt is jótékonykodni akart, mert azt 
mondta: «Tudja, tisztelendő úr, ha a jó Isten engem már egy szentmisé-1 
vei — amely, tudom, az Örőkimádás privilegizált oltáránál teljes búcsúval 
jár — kivesz a tisztítótűzből, jó lesz a kilencvenkilenc más szegény 
léleknek, akikkel ezáltal fogok jót tcnni.» így az első hónapban negyvenöt • 
szentmisét kapott az Örökimádásban, ahol a húsvéti ünnepek elmúltával. 
külön ünnepi gyászmisét is mondott érte dr. Mészáros János érseki 
helytartó, az Örökiinádás papjainak segédletével.

Legnagyobb örőmnapja mindig az volt, hogy karácsony és húsvét > 
alkalmával külön engedéllyel szentmise volt szalonjában. Ez a szentmise; 
kárpótolta ól mindenért, de oda is tett volna arra a kis oltárra minden 
díszt és virágot, amije csak volt. Halála esetére az volt még utolsó 
kívánsága is, hogy ott a szalonjában mondassák érette az első szentmise. 
Ez a kívánsága is teljesült, mert az egyházi hatóság tekintettel a boldogult ■ 
érdemeire, megadta e ritka engedélyt is.

Kedves olvasóinknak megígérjük, hogy erre a gazdag életre máskor : 
is visszatérünk.

' ' J
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Szép életének legyen jutalma minél előbb a mennyország és ott a 
fátyol nélkül látott Úr Jézus előtt legyen továbbra is közbenjárónk és 
segítőnk drága imádságaival. Dr. Mátrai Gyula.
<«ca<3K808aí<S<»ct<gcsou»csoK3c^^8a«c^csa^c9cScS<»cScí<«c^<»c8atc»c8at

A  Megváltó
Ajtatos ünnepi játék három részben.

Mások írásai nyomán színre alkalmazta Galambos Kálmán.

H A R M A D I K  JE L E N E T .
ÁdAm, REMÉNYSÉO.

ÁdAm : Nem álom a pokol, nem, 
hanem valóságI... Vájjon a Messiás 
kiömlő vére kioltja-e a pokol tüzét? 
Vájjon öt szent sebe lepecsételi-e 
annak ajtaját? Vájjon a Megváltó 
szeretete magával ragadja-e az el- 
jövendőket? Vájjon lesznek-e, kikért 
érdemes a Megváltónak meghalnia? 
Ó, ha Lucifernek mégis igaza van!? 
Ha az eljövendők mégis az ő utain 
haladnak I „

R e m é n y s é g : Ne gyötörd magad, 
Ádáml Hisz lelked lángja lelohadt 
és elhamvadt, hisz szíved súlya 
megolvadt és eltűnt, mert láttad a , 

'jövőt!
ÁdAm : Láttam. De csak a Meg

váltóban és magamban. De nem 
láttam utódaimban. Te a Reménység 
szelleme vagy, de ne vedd zokon, 
hogy újabb kétkedés gyötör. Ér
zem, felszakadnak szivem régi sebei, 
égetni és gyötörni kezd újból a 
tűz, a bűnnek álka.

Reménység: Megszűnt az átok. 
Az Isten Fia emberré lesz, hogy 
az ember fia Isten gyermekévé le
hessen. A Megváltó keresztáldoza
tából, mint forrásból fakadnak a

szentségek, a kegyelemeszközök, 
melyek által az ember Isten gyer
mekének méltóságára emelkedik, 
bizonyos módon az isteni természet 
részesévé lesz, isteni világosságban 
jár, isteni eledellel.táplálkozik, isteni, 
természetfölőtti erővel rendelkezik 
és isteni örök életre van hivatva. 
A Megváltó kereszthalálának áldása 
mindenkor és mindenütt

ÁdAm : Ó, ha én azt láthatnám!
Reményséo: Lássad tehát! lm 

egyike a jövendőknek!

N E O Y E D I K  J E L E N E T .'

ÁdAm, Reménység, Bouillon (Bujon).

ADÁM (öröm mel m egy feléje): Ki Vagy
te áldott, a föld lakói közül?

Bouillon: Bujon Gottfried, ke
resztény lovag vagyok.

Ádám: Mi vagy?
Bouillon : Krisztus katonája, Jézus 

szent sírjának harcosa, vagyis a Meg
váltó szolgája.

ÁdAm : Most már értem. A Meg
váltó szolgája. És te nem érzed a 
kevélység ördögének hatalmát?

Bouillon: Nem érzem, mert jel
szavunk: Mindent Jézuséri! Azért 
tűztük fel a harcos szent keresztet
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hogy visszaszerezzük a pogányok- 
tdl Jézus szent sírját

ÁdAm : De mikor siker koronázza 
fáradozástokat, mikor célt crtek, 
nem vagytok kevélyek és büszkék?

Bouillon: Mikor heves ostrom 
után bevettük Akkon tengerparti 
várát, örömünkben sírtunk; mikor 
megláttuk a szent várost, arcra bo
rultunk és a földet csókoltuk. Mi
kor kikiáltottak a meghódított Je
ruzsálem királyának, nem óhajtottam 
ott aranykoronát viselni, hol a Meg
váltó töviskoronát hordott, s azért 
csak a Szentföld védelmezője a ne
vem.

Ádám: Ennyi bátorság és ennyi 
tetterő és mégis mekkora alázatos
sági

Bouillon: A Mester mondta: 
oTanuljatok tőlem, mert én szelíd 
és alázatos szívű vagyok!#

Ádám: S megtanulják az alázatos
ságot tőle mások is?

Bouillon: Lesz idő, mikor 11. 
Frigyes, a hatalmas német-római 
császár darócruhában és mezítláb 
emeli vállára hazája örök büszke
ségének, Erzsébet asszonynak ko
porsóját. Lesz idő, mikor Nagy Lajos, 
a magyarok királya, kinek idejében

országa Európa első nagyhatalma 
lesz, azt mondja: «Az emberek előtt 
az égig emelkedem, Isten előtt a 
porig alázom magamat#. Lesz idő, 
mikor Páré, a világhírű orvos 
azt mondja: «En gondolkodtam,* 
Isten gyógyított#. Mikor Koperni
kusz, a felfedező lángelmék egyik 
legnagyobbika így szövegezi sírira
tát : «Nem keresem Pál kegyelmét, 
nem kérem Péter bocsánatát, csak 
azért a bocsánatért csdeklek, melyet 
a keresztfán a latornak adtál I# 

Á dám : Nekem, ó Megváltom I 
Bo u il l o n  : Szokás marad minden

kor, hogy Krisztus földi helytartója, 
a pápa, neve alá ezt írja: «Isten 
szolgáinak szolgája#. A királyok 
pedig nagycsütőrtőkön megmossák 
a koldusok lábait. És sok-sok név
telen keresve-keresi az alkalmat az 
alázatosság gyakorlására.

Ádám : Ó vérem, ó alázatos vérem 1 
Bouillon: Ha nem leszünk, mint 

a kisdedek, hiúság, gőg és fclfuval- 
kodás nélküliek, nem mehetünk be 
Isten országába.

Ádám: Ó, csak indulj oda, hol* 
alacsony a kapu, hová csak aláza
tos, lehajtott fővel lehet bejutni!
(Bouillon el.) (Folyt, köv.)

Az Oltáregyesület irodájában (IX., Üllői-út 77.) kapható:
■Örökimádá-s* folyóirat egész évi Félszázados története ...• ........  3—

előfizetés .............................  2*50 Érme.......................................... 1*20
Egyes példány........................  —-25 Szervezése és működése .........  — 10
Régi teljes évfolyam .............. 1-20 Jézus Szive hónapja, fűzve ... — 30
Régi egyes példány .............  —*10 ‘Kötve ..................................  — 60
Az 0. E. Útmutatója .............  — 80 Nádasdy «Havi magány* .........  — 80
Vezérkönyve ........................  — 80 eKánter Károlyi-emlékkönyv... 1-20
Felvételi füzete ........................  —-06 Szent Zita élete......................... —*20



Az áprilisi választmányi gyűlés a 
központban. Dr. Mátrai Gyula ügyv. 
igazgató megnyitóbeszédében rá
mutat a húsvéti ünnepkör emel
kedett és gyözelembiztos hangula
tára. amely olyannyira rokon az 
oltáregyesületi szellemmel s épen 
azért nélkülözhetetlen is neki.

Nekünk jogunk van remélni, hogy 
minden, amit kegyeletes lelkülettel 
teszünk, amit hivatásunkból kifolyó
lag teszünk, annak lesz eredménye, 
ha nem is mindig a tőlünk várt, de 
mindenesetre abszolút értékű ered
mény. Ne legyünk tehát soha csüg- 
getegek; valljuk mi is az aincipiam 
et cohiplebo)) elkezdem és befejezem 
elvet.

Ennek a gyözelembiztos és min
dig kitartó lelkűidnek drága pél
dáját láttuk az Istenben boldogult 
özv. Heinrich Fcrencnében, aki hosszú 
éveken át volt az Eucharisztia buzgó 
apostola és a választmánynak egyik 
légagilisabb tagja. Mindig kész volt 
akárhova szólította ői az eucharisz
tikus hivatás. A Mária Reparatrix 
Társaság iránti gyengéd szeretete, 
az oltáregyesület minden ügyének 
odaadó felkarolása, az Örökimádás

egykori harangjai (most már csak 
az ő nevét viselő egyetlen harang 
szól) nem kevésbbé hagytak utána 
igazán dicsőséges emléket, mint a 
családjában betöltött szerep, amely
ben mindvégig a legmintaszerűbb 
anyai szív éreztette magát egész 
utolsó leheletéig. Amikor emlékét 
áldva foglaljuk jegyzőkönyvbe, egy
szersmind a szentségi Jézus felé száll 
fohászunk, hogy mi és még sokan 
mások is oly buzgón tudjunk dol
gozni, mint Henrich Ferencné dol
gozott.

Majd a választmány először meg
jelent új tagját, báró Jeszenák Gábor- 
nét köszönti és kéri, hogy gyarapítsa 
azt az energiát és erőt, amelyre az Ol
táregyesületnek szüksége van, hogy 
az Oltáre^yesület mindig előbbre 
jusson és minél jobban felelhessen 
meg hivatásának.

Jelenti, hogy a kalocsai, pécsi és 
győri egyházmegyék Őeminenciája 
kérésére megígérték, hogy hozzánk 
küldik a Szentatya^xbileumára szánt 
ajándékaikat.

A Bíboros Hercegprímás ajándéka.
Őeminenciája a Szentatyának szánt' 
ajándékokra 500 P-t küldött a Köz
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pontnak A választmány a bíboros fő
pap kegyességének ezen újabb meg
nyilatkozását nagy örömmel vette 
tudomásul és a választmányi gyűlés
ből kifolyólag levélben köszönte meg 
Őeminenciájának.

Beígért adományok. Dr. Hanauet 
Á. István váci és Mikes János gróf 
szombathelyi püspökök 500 — 500 P, 
az Oltáregycsülct házában fennálló 
Virgo Reparatrix kongregáció összes 
csoportjai a Szent Ignác Társulattal 
együtt két teljes garnitúra, vagyis két 
monstrancia,kétciboriiim,két kehely, 
két kustodia és szent olajtarlők költ
ségeit fogják fedezni.

A győri Szent Orsolya-zárdai eucha
risztikus gyermekszövetség ápr. 7-i 
ünnepélye — amelyen Dr. Mátrai 
Gyula is beszédet mondott — jöve
delméből 100 P l adott át az ügy
vezető igazgatónak szintén egy jubi
láns kehely beszerzésére. A választ
mányi gyűlésen jelen levő Orosdy 
Fiilöpné. báróné szintén bejelenti, 
hogy egy egész garnitúra költségeit 
vállalja, amit a választmány hálás 
köszönettel vett tudomásul. Itt em
lítjük meg, hogy az ápr. 22. terjesztő
női gyűlésen dr. Schlauch Gézáné, 
a belvárosi oltáregyesület ügyvezető 
elnőknője bejelentette, hogy az ő 
egyesülete is egy [egész garnitúra 
költségeit vállalja. Ugyanekkor a 
ta báni Oltáregyesület egy nagy edény 
és N. N.terjesztőnöegy kehely költsé
geinek (90 P.) fedezésére telt ígéretet. 
N. N. püspök úr szintén 500 P-t Ígért. 
Igazán végtelen jóleső örömmel hó
dolunk a szentségi Úr Jézushoz hű 
lelkek fenséges áldozatkészsége előtt.

A győri ^Oltáregyesiilet egy-egy 
piros-fehér-zöld kazula, három alba 
és karing,nemkülönben tizenkét apró 
fehérnemű küldését vállalta. Hálásan 
köszönjük előre is a velünk kapcso
latban nem levő oltáregyesület közre
működését.

A római anyaoltáregyesület főnök
nője meghatódottan köszönte meg 
jelentésűnket és azt hiszi, hogy a 
Szentatyának szánt ajándékok között 
a mienk megint első helyen fog 
állani. Szívesen beleegyezik abba, 
hogy a mi tárgyaink ne szeptember
ben, hanem csak az őszi katliolikus 
nagygyűléssel kapcsolatos eme tár
gyakból való külön kiálftás után ér
kezzenek meg Rómába.

Veszprémből dr. Kiss György oltár
egyleti egyházi-igazgató küldött be 
lelkes levelet, amely buzgó közre
működést helyez kilátásba. A választ
mány hálásan emlékezik meg a min
dig buzgó igazgató odaadó támoga
tásáról.

A trnavai Szent Adalbert Társulat
vezérkönyvünk tót kiadásának jogát 
kéri. A választmány — abban a re
ményben, hogy a trianoni határok 
nem örökre készültek — csak az 
egyszeri kiadás jogát engedi át, 
azzal a kikötéssel, hogy a megjelent 
példányok 10°/oál kapja meg be
kötődén.

Szentatyánk jubileumi eralékképét
is bemutatta a választmánynak az 
ügyvezető-igazgató, amelyből ma
gyar szöveget nyomtatva rá és dara
bonként 10 fillérért árusítva, szintén 
beszerezhetünk valami! a Szenlatyá- 
nak szánt ajándékokból.
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Új terjesztönfiket is ajánlottak ki
nevezésre a Központnak. Ennek min
dig örül a Közponl, mert a szent
ségi Jéz.us dicsősége gyarapszik min
den új terjesztőnő munkálkodásában.

Dr. Breyer István püspök. A választ
mány igen nagy lelkesedéssel teszi 
magáévá dr. Mátrai Gyula ügyv. ig. 
indítványát, hogy püspökké való 
kinevezése alkalmából kifolyólag 
üdvözölje a választmány azt a buzgó 
főpapot, aki mindig olyan szeretet
tel működött közre az eucharisztikus 
Úr Jézus ügyeinek előmozdításán. 
Szívből kívánjuk: Ad multos annos I

A Lisieuxbc küldendő zászló, amely 
kiállításakor még csak fércelve és 
szétterített állapotban szerepelt, elké
szült és most avatásra vár. Az ünne
pélyes zászlóavatást április 30-án 
tartja tneg a Központ az Örökimá- 
dásban. A zászlóanyai tisztet Anna 
főhercegasszotty fogja betölteni, az 
avatást pedig dr. Mészáros János 
prelátus, érseki ált. helytartó, orszá
gos főigazgatónk végzi.

Dr. Mészáros János 10 éve buda
pesti ált. érseki helytartó. Az ápr. 22. 
terjesztőnői gyűlésen dr. Mátrai 
Gyula ügyv. ig. megemlékezett arról 
az óriási munkásságról, amelyet or
szágos főigazgatónk mint érseki ált. 
helytartó Budapesten a tíz év alatt 
kifejtett. Hogy Budapesten annyi új 
plébánia, lelkészség, templomok, vi
rágzó és szép jövőt ígérő egyház- 
községek vannak, az elsősorban dr. 
Mészáros prelátus érdeme. De mi 
az oltáregyesületi fiókok gyönyörű 
virágzását, a plébániákon szentségi 
Jézus elé gyűjtött férfiak és nők

hódolatát is bemutatjuk az Úr Jézus
nak, amikor kegyelmet és áldást ké
rünk az évfordulón jóságos főigazga
tónkra, akit nemcsak az Oltáregyc- 
sületben, de a kongregációinkban és 
más egyesületeinkben is mindig a 
legodaadóbb papi lélek buzgóságá- 
val láttunk tevékenykedni. A Központ 
feliratban üdvözölte Öméltóságát. 
Ápr. 25-én 9 órakor az Örökimádás- 
ban dr. Mátrai Gyula szentmisét 
mondott, amely alatt a terjesztőnők 
szentáldozásaikat ajánlották fel és 
új kegyelmeket kértek a budapesti 
általános érseki helytartó számára. 
A Katholikus Kör esti ülésén a Köz
pontot özv. dr. Kiss Aladárnéalelnök- 
nő, Latinovics Róza és dr. Mátrai 
Gyula képviselték.

A Krisztinavárosi Oltáregycsülct 
f. évi február 25-én tartotta méltó- 
ságos dr. Mészáros János prelátus, 
általános érseki helytartó úr jelen
létében jubiláris közgyűlését, mely 
alkalommal bemutatta az előző év
ben készített fehérneműt és egyházi 
zászlókat,

A tfz év előtti szomorú, történelmi 
időben 1919. február 23-án egy 
kicsiny, lelkes gárda, mely céljául 
tűzte ki az Eucharisztikus Krisztus 
nagyobb tiszteletének megvalósí
tását, nem törődve a tornyosuló 
akadályokkal és veszedelmekkel, 
megalakította a krisztinavárosi fiók
egyesületet.

Az egyesület alapkövét Mészáros 
János dr. prelátus, érseki általános 
helytartó úr Öméltósága részvételé
vel Zelliger Vilmos dr. prelátus, 
apátplebános úr, Várkonyi Fidél dr.
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cisztercita tanár úr és Balázs Bene- 
dicta szoc. testvér rakta le. Az egye
sület tíz év alatt folyton erősödött, 
míg — most 480 tagot számláló — 
virágzó fává nőit; mely fa árnyéká
ban keres pihenést és megnyugvást 
sok — az élet keresztjét nehezen 
cipelő fáradt lélek. Az első pén
teki szentséges mise és közős szent- 
áldozás, valamint az első vasárnapi 
félnapos szentségimádás magne- 
tikusan vonzó hatású; a napi áldozók 
száma nőtlön nő. E lelkes kis tábor 
most már tekintélyes számú férfi- 
tagot is számol, s mindnyája váll
vetve vigyáznak a vezényszóra, amely 
hol hódolatra és imádásrn, hol ma- 
gábaszállásra, hol pedig áldozatos 
munkára hív.

Minden kedden kézimunkára gyűl
nek össze az arra vállalkozók, amikor 
javítgatják a templomi ruhákat, varr

nak és horgolnak új készleteket s 
megbeszélik az újabb leendőket. — 
A templom, illetőleg oltárok és 
szobrok gondozását és tisztántartását 
is a tagok vállalták; a munka fel van 
osztva, s ki-ki köteles a magáét na
ponta gondozni. A tavaszi, nyári és 
őszi hónapokban bizony nagy munkát 
jelent ez, mert a hívek buzgósága 
sok virágot hord össze, s ezek gon
dozása hosszabb időt igényel. Isten 
dicsőségére dolgozni azonban lélek
emelő munka.

Minthogy a hadsereg nemcsak 
közkatonákból áll, hanem a vezér
karé a főszere]), szeretettel meg kell 
itt hajtani a köszönet és hála zász
laját a főtisztelendő vezetőség előtt, 
mert az ő buzgalmuk és istenszere- 
letiik tükörképe a krisztinavárosi 
fiókollárcgyesület.

t.

Dr. Mihnlyfi Ákos: Szűz Mária az ó szövetségben. Májusi elmélke
dések., II. kiadás, 192 oldal, bolti ára 1 pengő. Széni István-Társulal kiadása. 
Úgy hat, mini egy friss, eleven, most ír! munka, pedig az előszóból megtudjuk, 
hogy második kiadás, mely az elsőnek pont negyvenéves fordulójára következeit 
be. A tudós szerző, aki azóta nagy, monumentális müvekkel gazdagította a magyar 
thcologiai irodalmat, ezzel indult cl irodalmi pályáján. Egy májusi virágcsokorral 
a legszentebb Szűzanya oltára elé. Megkapó, szép elmélkedések ezek, mélyek 
friss fidcségüket most se vesztetlek cl. Mély tudós hömpölyög bennük s meleg, 
odaadó szeretet tüzesifi áf a szavakat. Itt van tartalom, nemes, gazdag tartalom, 
melynek szemei! a Szentírás s a Szentatyák kincstára adja össze s nemcsak 
lelkesült szavak, — mint annyiszor a hasonló Mária-clmélkcdésekben! — költői 
képek, lírai ömlengések, komoly, megfogható alap nélkül. Pedig a veszély 
— Szűz Mária ószövetségi előképeiről lévén szó — különösen nagy' volt, hogy' 
a fantázia az összehasonlítások, új kombinációk útvesztőiben szabadjára menjen. 
Szerző nem tette, megmaradt az Írás és az Atyák bázisán. Praktikus megjegyzései, 
nemes érzelmektől átitatott, emelkedett stílusa csak emelik a könyv értékét.

Nyisztor Zoltán ár.

Felelős szerkesztő : dr. Mátrai Qynla. — Felelős kiadó: dr. Mészáros János.
Stephaneuni nyomda és könyvkiadó r. I. Budapest. Nyomdaigazgató: Kohl Ferenc.


