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ÖRÖKIMÁDÁS
HAVI  F O L Y Ó I R A T

a legmélt. Oltáriszentség imádása és a szegény templomok felszerelésének 
elősegítésére hivatalos közlönyül

leien szám 20 fillér. Előfizetési ára egy évre 2 pengő. Megjelenik minden bő elején-

T A R T A L O M  : Mátrai Gyula d r . : ,,Áldd Sión az üdvözítőt !" — Csaba M ária:
Azt mondják . . .  — Jézus. — Király Ödönné : Júniusi csodák. — Olcsvay Géza : 
Lelki-tarsolyomból. — Volarics Ferenc : Mesél az élet. — Nagelreiter Alajos d r . : 
Az Eucharisztia iskolájában. —  Központi: Imaszándékunk. —  Bedy Vince d r . : 
Az Oltáriszentség Győr életében.

maradt az április jelzés, bár mindenki azonnal láthatta, hogy új számmal 
van dolga, e hibát — bocsánatot kérve — helyreigazítjuk.

* * *
K önyvism ertetés és az oltáregyesületi kiállításról való 

beszám olót a július—augusztusi összevont szám fog hozni. Megjelenik 
július elején.

* * *

Lelkigyakorlat — zárt háromnapos — lesz központi házunkban 
(Budapest, IX., Olló'j.-út 77. alatt) június 15— 19-ig a rákosszentmihályi 
úrileány-kongregáció részére. Egy pár csatlakozót még elfogadunk. Jelent
kezés június 10-ig.

* * *

Eucharisztikus triduum unk az Örökimádás templomban június 
1 1 - 1 2 - 1 3  -án lesz a gyakori szentáldozás előmozdítására. Szónoka 
dr. Brückner József szemináriumi gondnok lesz. A szentbeszéd délután 
5 óra 15 perckor van, utána imádság a gyakori szentáldozás terjedéséért 
és ezt követőleg ünnepélyes áldás.

Június 14-én délután 5 óra 15 perckor lesz az Örökimádás 
úrnapi körmenete. Kongreganistáink gyülekezése 
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> Az Űrnap szekvenciájának ezek a szavai jutnak 
eszünkbe, amikor arra gondolunk, milyen kimagasló 

ünnepe az Űrnapja az Anyaszentegyháznak s milyen öröm ünnepe az 
Eucharisztia körül élő — Oltáregyesületnek-

Az Anyaszentegyház minden más ünnepétől különbözik az Űr
napja : ezen a napon hódolatos imádattal demonstrál az Anyaszentegyház, 
amikor ünnepélyes körmenetben — a tisztelet, szeretet és imádatos 
lelkesedés minden megnyilvánulásával övezve — viszi az ő legdrágább 
‘kincsét'1 az utcára. Gyönyörű is az úrnapi körmenet, különösen lelki 
szemmel nézve.

A virágok, melyet — az Ür előtt kedves gyermekek — hintenek az 
Oltáriszentség elé, eleven bizonyítékai a katolikusok hitének, hogy e 
Szentségben ugyanaz az Ür Jézus van jelen. Akinek Jeruzsálembe való 
bevonulásakor is pálmaágakat és virágokat hintettek az útjára. A Krisztus 
Királynak szólnak az ablakokba terített szőnyegek, az odahelyezett 
gyertyák, a szentek képei és szobrai is mind azt hirdetik, hogy az ő 
szentségük forrása is ez a Szentség: a beléje zárt kegyelemnek Szerzője 
minden hódolatot érdemel égen-földön egyaránt. Amikor az “Áldd 
Sión az Üdvözítőt1’ felhangzik, eszünkbe jut a Titkos Jelenések mennyei 
Jeruzsálemé, az égi Sión a földivel — az élő hitű katolikusok lelki 
magasságai együtt dalolnak a szentségi Ü r Jézusnak, együtt hálálkod
nak, együtt örülnek, együtt csillogtatják lelkűk hites kincseit, amelyek
nek minden ékessége az Ür Jézustól való. Az Anyaszentegyház hívő 
lelkesedése még a feltámadás ünnepén sem lendül olyan magasságba, 
mint az Űrnapján, amikor igazán «Sion»-ról hangzik az ének, a szent
ségi Jézus dicsérete.

Érthető, hogy az Oltáregyesület, melynek tagjai máskor is folyton 
a leggyengédebb szeretettel imádják és engesztelik a szentségi Jézust, 
Űrnapján örömmámorban úszik. Az oltáregyletiek szívrepesve gondol
nak a fehér Szentostya, — a Corpus Domini — az Ür szent Teste 
ünnepére. Ez az öröm találékonnyá teszi őket: jönnek a hit, szeretet

83



Ö R Ö K IM Á D Á S^ »]fí^ ^ = i*

és lelkesedéssel fémjelzett gondolatok, amelyek minden évben valami 
újat, valami szebbet, valami méltóbbat visznek az Űrnapjának meg
ünneplésébe. Az oltáregyesületiek lelki huzgósága az oltószer, amely 
a plébánián igazi úrnapi hangulatot — egyrészről a «Sion»-ig érő lelki 
emelkedettséget, másrészről az Ű r ostyafátyolos isteni fölsége előtt a 
legmélységesebb hittel való hódolást — megteremti.

A hit és szeretet egyesített erejével hajtott lelki motorunk vigye 
minél magasabbra — az idei Űrnapjára is — repdeső találékonyságunkat, 
hogy észrevegyünk, meglássunk és megtegyünk mindent, ami az idén 
lehetséges és ami az idén az Űr Jézusnak különösen kedves lehet. 
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a szentségi Ű r Jézusnak 
igazán minden megadassák, ami ez ünnep rangjának és természetének 
megfelel. Az Oltáregyesületnek az idei Űrnapján is sok palástja, veluma, 
szentségtartója és mennyezete fog szolgálatot tenni a szentségi Ű r Jézus 
diadalmenetén. O tt lesznek tagjai, akiknek adományaiból jött létre 
mindez, s akik amellett a szentségi Űr Jézus hűséges «házanépe» az 
Eucharisztiát ért bántalmak balzsamoslelkű engesztelői az év minden 
napján. Egyesítsen bennünket ez az oltáregyesületi hivatástudat minél 
tökéletesebb lelki örömben és áldja bennünk ‘'Sión" az Üdvözítőt.

Mátrai Gyula Jr.

a z t  m o n d j á k . ..
flzt mondják, hogy a föld csillagtalan, setét. 
Árnyak bolyongnak röghálán szerteszét.
De csak azok mondják, kiknek szemén hályog 
Uan és éktelenkedik, mini szürke sárvályog.
Jf lisztalelkűck csodadolgol Iáinak, 
millió csillagát a széles földhálnak.

minden kis szent Ostya föl az égre ragyog, 
Bámuléi szentek, hófehér angyalok. 
fl kicsi szent Ostyát föld-szívembe zárom, 
hulló meteorként lehullani vágyom.
Olt, valahol messze, az égi határon.

Ciaba M ária.

Az Oltáregyesület tagjai előtt nem lehet közömbös, hogy a gyer
mekek milyen imakönyvet használnak. A szentségi Ür Jézushoz kell 
kapcsolni a gyermekek lelkivilágát. Lelkileg is nevelni kell a gyermekeket. 
Ezt a legnagyszerűbben végzi el helyettünk (,A z  isteni Gyermekbarátnál 
című imakönyv, mely most II. kiadásban kapható a Központi Oltár
egyesületnél, Budapest, IX., Üllői-út 77. I P30 f-ért (bolti ára I P 60 f.) 
vászonban, 4 P-ért gyönyörű bőrkötésben kapható. Adjuk ezt az ima
könyvet gyermekeink kezébe!
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Júniusi csodák

HA CSAK csodákat és jeleket nem láttok, nem hisztek. Boldogok, akik 
nem látnak és mégis hisznek! — így fedte az Ü r Jézus Tamást, 

mikor föltámadása után másodszor jelent meg, hogy neki, a hitetlennek 
is megmutassa sebhelyeit. Ha Üdvözítőnk ma testi élettel is közöttünk 
járna, bizonyára így hangzana a feddése: még ha csodákat és jeleket 
láttok, akkor sem hisztek. Mert a XX. században, a technika korában 
körül vagyunk ugyan véve csodákkal, ám a modern ember mindent az 
ész, a tudás, a szorgalom és akaratnak tulajdonít. Sohasem idézték olyan 
gyakran a "ma már nem történnek csodák" jelszavát, mint éppen nap
jainkban és ugyancsak jellemző', hogy mostanában lett divatossá egy új 
szállóige: "legnagyobb csoda a hit». Eddig azt vallottuk, hogy a hit ereje 
csodákat művel s ezt a meggyőződésünket megerősítik az evangéliumi 
történetek, melyek igazolják, hogy az Ur Jézus a hozzá bizalommal köze
ledőknek mint pl. a jerikói vaknak, a szenvedő asszonynak, a kafarnaumi 
századosnak, bénáknak, bűnösöknek hitét csodával jutalmazta: "legyen 
a ti hitetek szerint” — ez a modern korszak pedig nem győzi eleget han
goztatni, hogy "legnagyobb csoda a hit».

Szívesen és sokat emlegetjük az utolsó tizenöt év hitéletének örven
detes fellendülését, a szigorúbb kritika azonban nem hallgatja el, hogy 
ez a lendületes hitélet még mindig szívesebben húzódik meg a templom 
falai között, nem szívesen szerepel a nagyvilágban. Csakugyan úgy van, 
hogy a templomban, a tömjénfüstös, áhítatos környezetben lángol a 
hitünk. O tt hiszünk a kegyelmi élet misztikus erejében, hisszük, hogy 
az oltáráldozat egy a keresztáldozattal, hisszük az Oltáriszentség meg
foghatatlan titkát. A templom falai között a sejtelmes félhomályban sze
retjük magunkat teljesen átadni a bizalomnak, különösen mikor oltárok és 
szobrok körül látjuk a felaggatott hálatáblákat, vagy látunk egy mankót, 
egy viaszból formált kezet, egy ezüstből vert szívet, mint a csodálatosan 
meggyógyultak áldozati emlékét, de mihelyt kilépünk az utcára, mihelyt 
megrohan a mindennapi élet ezer gondja, baja, kísértése, mintha egy
szerre mást dobogna a szívünk, mintha a nappal kiábrándító világossága 
kiűzné onnan az áhítatot s újból a «ma már nem történnek csodák” 
kesernyés érzése uralkodik rajtunk. Kishitűek lettünk, megfogyatkozott 
a bizalmunk.

Pedig a hívő ember most is a csodák világában jár. Június a csodák 
hónapja. Nincs még egy olyan hónap, mely annyira szembetűnő módon 
magán viselné a gondviselő Isten jóságos keze nyomát, mint június. 
Akármerre nézünk, mindenütt viruló életet látunk. Június tele van
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rózsával, virággal, a fák gyümölccsel, a szántóföldek tengernyi kalásszal, 
minden parányi rög az embert szolgálja — Isten jóvoltából! Az emberi 
kéz munkája, szorgalma, élniakarása, zsenialitása meghódíthatta a földet, 
vizet és levegó't, világraszóló sikerei és találmányai mégis eltörpülnek 
emellett az egyetlen szó mellett: Gondviselés. Az ember bevetheti földjét 
dúsan termő' kenyérmagvakkal, odaállíthat modern gazdasági gépeket, 
kitalálhat rafíinált konzerváló módszereket, hogy terményeit feldolgozza 
és biztosítsa magának — aztán jöhet egy perzselő szárazság, jöhet egy 
jégverés vagy más elemi csapás s ott áll a zsenialitásával megcsúfoltan, 
tehetetlenül, be kell ismernie, hogy nagyobb hatalom az imára kulcsolt 
kéz, nagyobb csoda az az égről aláfutó napsugárkéve, vagy alápermetező 
hűs esőcsepp.

A megterített asztal a Gondviselés júniusi csodája.
De mivé lesz ez a csoda akkor, ha a hit szemével tovább kísérjük 

a búzaszem életét az oltárra jutás isteni adományáig? A gondviselő 
Istennek milyen utánozhatatlanul zseniális elgondolása, hogy egy pa
rányi búzaszemet kiválaszt és kiválaszt — ugyancsak júniusban — embe
reket, akik a búzaszem kenyerét az oltárra viszik és ott szolgálják. Csak 
a hitetlen embert nem fogja meg ez a másik júniusi csoda, hogy egy 
emberen a sok közül megpihen az Ur tekintete s ez az ember fölkentje 
lesz Istennek, lelkek pásztora, mindenkinek mindene1, akinek egyszerű 
szavára a kenyér a legfölségesebb Szentséggé lényegül. Csak a hitetlen 
ember nem lát csodát abban a fölemelő tényben, hogy amikor a Kenyér 
szolgája — megint csak júniusban! — körül hordozza a picike, igénytelen 
búzaszem Ostyáját az utcán, akkor ezer és tízezer térd meghajol, ezer és 
tízezer szív körülötte imádva dobog, ugyanannyi ajak dicsérő éneket 
énekel. Rejtett csodák és jelek, amelyeket boldogok, akik nem látnak, 
de hisznek.

Látható csodái is vannak júniusnak. Ilyenkor indulnak a «nagy 
zarándoklatok a különböző kegyhelyekre. Hány embert visz a gyógyulás 
reménye, hányán vonszolják betegségtől agyongyötört testüket megújuló 
bizalommal csodát várva, csodát könyörögve. Ki tudná megmondani, 
hogy közülük hányán nyertek meghallgattatást? Hiszen csak a feltűnő 
csodálatos gyógyulásokat tartják nyilván, csak a többszörösen felül
vizsgált eseteket ismerik el hivatalosan is csodának, mégis nemrégen 
iktatták be a lourdesi kegyhelyen a négyezredik csodának elfogadott 
gyógyulást. De vájjon ki tudná számontartani azokat a csodálatos gyó
gyulásokat, amelyek kétezer év óta, a világ minden táján, a napnak min
den percében ezer és ezer templom áldoztató rácsánál történtek? Ki 
tartja nyilván a milliónyi sereget, akiknek a bűn szörnyű betegségétől 
halálra ítélt és a sír széléről visszatért lelkét az Isten kegyelme megérin-
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tette, megmentette? Nem jegyezte fel nevüket semmiféle hivatalos 
kimutatás, titkuk az övék és a mindent tudó Istené, aki Szívére ölelte őket.

Június az isteni Gondviselés hónapja. Át és át van szőve a jóság és 
szeretet aranyszálaival. Jézus Szíve ünnepe 
nem is lehetne máskor, csak június köze
pén. Ott kell, hogy ragyogjon ez az ünnep, 
mint az égen az éltető nap, mint minden 
fénynek, szépségnek forrása, onnan szórja 
szét sugarait a termő földre és nyomában 
élet, boldogság fakad.

Amikor most júniusban ez az áldott 
szent Szív kilép a templom ajtaján és 
körüljár az emberek között, mi oltár
egyesületiek, mi lelki gyógyultak könyörög
jünk Hozzá, hogy érlelje aratásra vetése
inket és adion minél több papi kéz nyúj
totta fehér Kenyeret, gyógyítsa meg a 
halálosan beteg szíveket, hozza vissza a sír 
szélén álló veszendőbe indult lelkeket.

Csodás június, újuljanak meg csodáid! Király Ödönné.

J É Z U S

Jézus, térdelve mondom ki neved. 
M inden  teremtmény utánad eped. 
Jézus, melletted állom a harcot, 
Üdv-ellennel nem vallók kudarcot. 
Jézus szent bűvkörödben pihenek, 
E rődben  csillognak a kegyelmek.

Jézus, neved édes, mint a méz, 
Szívem érted  élni, halni kész. 
Jézus, neved Isten hatalma.
Bűvös, mint őserdők illata.
Jézus, neved fohász, epedés, 
Remény, élet, üdvösség-nyerés.

Csaba Mária*

Bérm álásra, jó bizonyitványérti jutalm azásra nem adhatunk 
a gyermekeknek jobb ajándékot, mint az Oltáregyesület által újra kiadott 
Poppe—Siekens--M átrai Dr.: A z  isteni Gyerm ekbarátnál c.
nagyszerű gyermekimakönyvet. Vászonba kötve 1 P 30 f, bőrbe kötve 
4P-ért kapható a Központi Oltáregyesületnél Budapest, IX., Üllői-u. 77.
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67.
A házastársi hűség és teljes

vonalú áldozatosság már az ((okú
ból vállalt társulás tökéletes 
végrehajtása végett is fontos 1

68.
A Házasság valóban szentségi 

jellegű, hiszen okai és okozatai 
miatt örök boldogságunk eldön
tője, elősegítöje. A Házasság csak 
akkor válik felejthetetlen ke
resztté, ha vakságunk és süketsé
günk miatt általa az örök kárho
zat felé közelítünk!

69.
A Szeretet minden egyenet

lenséget áldott gyorsasággal el 
képes vezetni !

70.
Azoknak a terheknek s akadá

lyoknak elháríthatatlansága, me
lyeket az általunk alapított «csa- 
lád» tagjai okoznak, még itt a 
Földön is indokoltan hat ránk !

71.
Ha a javulási periódus alatt 

megsokszorozódik a szenvedésünk 
és érezzük, hogy lelkűnkben az 
új szenvedések számára új állo
mások épülnek, ne vádoljunk, 
mert «csoda» történik velünk, 
Krisztus észrevett !

72.
Ha Szibériában békében éltem

volna a Mindenhatóval, köny- 
nyebb s értelmesebb lett volna 
fogságbéli borzalmas szenvedé
sem ! . . . Keverjük bele szen
vedéseinkbe mindig a Mindenha
tót, mert ilyenkor tétetünk Általa 
igaz próbára ! . . . Égi mérlegre !

73.
Baj, hogy még ma sem tanít

ják, — sem az oktatók, sem a 
szülők — szenvedni és tűrni a fel 
nem nőtt embereket ! . . .

74.
A jajból és a bajból csak az 

imádságos cselekedet által vált
hatjuk ki magunkat.

75.
Annak, aki felismeri az égi 

elkötelezettség tényét, könnyebb 
a keresztvivés *!

76.
Az életjog preparálja ugyan az 

«én»-t egy pillanatra, de nem kon
zerválja!

77.
Olykor az életjog «csaléteknek», 

az életkötelesség «csapdának» lát
szik.

78.
A földi Élet : misszióvállalás!... 

Indoka a : misszió; célja a : vállalt, 
tehát ránkháramló misszió felisme
rése és beteljesítése! . . .
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79.
Az emberi Élet általában 

«harc»; a Lélek és a Test többév
tizedes gerillaharca.

80.
Mióta Ember él a Földön, a 

Test — élve is, halva is — a 
Földé ! . .  . Az első halott Test 
óta minden «testet» magának köt 
le és követel a Föld ; nem ad 
ugyan neki «nyugodaimat», de 
ha nem kapja meg a «testet» dög
vészes szörnyű bosszút áll az 
élőkön.

81.
Más a földi «jó» és más az égi 

«jó» 1 . . .  Nem a tényleges és lát
szólagos emberi gazságok, nem is 
a látszólagos lélekzeteíállitó igaz
ságtalanságok elviselhetetlenek a 
Földön, hanem az a látszólagos 
törvényszerűség, hogy itt az égi 
«jó» valósággáválásáért eszünkkel 
s érzékeinkkel ellentétbe kell keve
rednünk !

82.
Lelkünk a szeráfok világából 

jött és éber állapotban mindig 
megérzi, hogy oda kell vissza
térnie és ha nem aljasodik le a 
földiségbe, boldog ünneplés várja 
az örökké szolgálatkész, örökké 
Isten mosolyát tükröző szeráfok 
országában.

83.
Bizonyos, hogy egészségesen, 

«csapásmentesen» könnyebb az 
Üdvözítő atmoszférájában élni !

84.
A «Szenvedés» nem átok!. . .  

A Szenvedés terheltségünk ter
mészetes folyománya s célja a 
Lélek szublimálása és cizellálása.

85.
Az «áthidalás» veszélyezteti a 

testes újjászületést; a ((kiegyen
súlyozó)) metódus elodázza az 
újjászületésnek még a viszonyla
gos befejezését i s ; a «kenyér- 
törés»-t fájdalmas reakció követi.

J86.
Önállóan dib-dáb gyarlóság va

gyunk ! . . . És hogy egyáltalán 
vagyunk, ezt a Mindenható ke
gyelmi sorozatának köszönhet
jük.

87.
Tekintettel gyarlóságunkra, 

születésünk pillanatában még ((Őr
angyalt)), vagyis egy vezető «jó» 
szellemet is kapunk magunk 
mellé, olyant, aki már szeráfi 
gyakornok s miután a tökélete- 
sedési próba utolsóelőtti állomá
sán áll, már érett arra, hogy bizal
masabb erejű kegyelmek raktá
rosa, átadója, kiosztója lehessen !

88 .
Mikor látszólag elhagyatva 

érezzük magunkat, imádkozzunk 
úgy, hogy ((dolgozzunk)) és dol
gozzunk úgy, mintha ((imádkoz
nánk)), mert ez a meghálálás szent 
periódusa. Ügy érezzük, hogy el
hagyott az Atya, pedig ellenkező
leg van. Megelőzőleg csak a «köve- 
téren bízott, de ilyenkor atyai 
fogódottsággal figyel bennünket ; 
maga érdeklődik irántunk . . .  Ne 
illessük ilyenkor sem váddal, se 
nehezteléssel az Urat, akinek a 
földi ((szülők)) öröménél hatványo- 
zottabb öröme telik abban, ha 
((gyermeke)) segítő nélkül tesz meg 
feléje néhány méter hosszú élet- 
u ta t!

IRTA: OLCSVAY GÉZA.
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M esél az élet
A szegény kőm űves.

V O L T  egyszer egy nagyon szegény kőműves. Nem volt annak 
bizony semmije, csak a hite, mélyen vallásos lelke és a két dol

gos keze. Szorgalmasan dolgozott, de az imádságról sem feledkezett 
el és amikor megszólalt a délidőt jelző kőművescsengő, félrevonulva 
ájtatosan elmondta az Őrangyalát.

Hát, ha elmondta, meg is mosolyogták érte. Na, meg a mosoly
gás után egy kis csipkelődés is következett, hogy csak imádkozzék 
buzgón, azután idővel még építészmérnök is lehet belőle Isten segít
ségével. A szegény kőműves nem tudott felelni ezekre a csipkelődésekre 
szóval, mert annál egyszerűbb volt és nem volt benne annyi huncutság, 
mint a társaiban. Hanem megfelelt a cselekedetével, mert azért mind
ezek ellenére, ha megszólalt a csengetyű, az ő ajkairól is feltört a fohász: 
Az Őrangyala köszönté . . .

így ment ez hosszú hónapokon át. A munkások gúnyolódtak, a 
szegény kőművesből nem lett építészmérnök, de azért a déli ima nem 
maradt el. Egyik napon azután a szegény kőműves felmondta a mun
kát. A többi munkás azt hitte, hogy már nem bírja tovább a gúnyolódást. 
Pedig nem az volt a távozás oka.

Néhány nappal előtte a munka befejezése után egy úri öltözetű 
ember jött hozzá és beszédbe elegyedett vele. Azután megkérdezte 
tőle, hogy nem volna-e kedve a szomszéd gyárnál házmesteri állást 
vállalni.

— Szívesen vállalnám, de szegény vagyok én ahhoz, hogy a szük
séges kauciót le tudjam tenni.

— Nem kell ahhoz semmi, csak annyit ígérjen meg, hogy soha 
ne kérdezze meg, hogy miért kapta ezt vagy amazt.

— 0 ,  ha csak ez kell, ezt nagyon könnyen megteszem —  felelte 
a szegény ember.

Később azután megtudta, hogy az úr, akivel beszélt, nem volt 
más, mint a gyár tulajdonosa. De nála ez nem sokat számított. Végezte 
pontosan és lelkiismeretesen a munkáját és ájtatosan az imádságát. 
Most, hogy felvitte az Isten a dolgát, ha nem is építészmérnöknek, ha
nem csak biztos állású házmesternek, nem változott meg, hanem tovább 
is szorgalmas volt a munkában és az imádságban.

Teltek, múltak az évek. Megöregedtek az emberek. Egy napon 
a Mindenható maga elé szólította a gyárost. Meghalt. Mikor a vég- 
jendeletét felbontották, kisült, hogy a kötelességét pontosan teljesítő
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házmesterről sem feledkezett meg. Ezer pengőt hagyott neki és fiának 
meghagyta, hogy tartsa meg továbbra is a gyár szolgálatában s ne 
feledkezzék meg róla akkor sem, mikor már belőle is tehetetlen öreg 
lesz. Ha pedig megkérdezné, amit eddig nem volt szabad megkérdeznie 
az én életemben, hogy miért kapta tőlem azt a sok jót, akkor mondjátok 
meg neki, hogy azért, mert minden délben pontosan elvégezte a déli 
imádságát. Ez volt nekem a legjobb ajánló levél és a legbiztosabb kaució.

A szegény kőművesből lett házmester annyira tisztelte a jótevő 
urát, hogy holta után sem adta fel a kérdést, pedig nem egyszer száján 
volt már. Végezte tovább a dolgát és sohasem ismerte meg a szép mesét, 
amelynek tudatlanul a hőse lett.

I  ^ 3 ^ "  ÖRÖKlM ÁPÁs'~^|^» — *-»

Milyen kár — sóhajtunk fel —, hogy manapság nincsenek ilyen 
gyárosok.

Pedig sokkal nagyobb kár az, hogyha lennének is, egyre ritkábban 
találhatnának délben imádkozó embereket.

Volarics Ferenc.

A z Eucharisztia iskolájában 4 ^ £ i>
Igazán hívő léleknek, valódi oltáregyleti tagnak oly jól esik Jézus iskolájá

ban lenni. Szívesen tanul ottan Jézus lábánál. A tabernakulum, e legfőbb tanszék 
előtt legmélyebb tisztelettel és szent áhítattal megjelenve és imádatos lelkülettel 
leborulva tanulmányozhatjuk az Eucharisztikus Jézusnak minden erényét. A sze
génység erényét látható földi életében kiválóan gyakorolta a betlehemi istállóban, 
Egyiptomban, Názáretben. apostoli útjain, nyilvános működésében, végül a 
keresztfán. Itt az Eucharisztiában láthatatlanul, titokteljes módon éli a szegény
ség életét. Igazán szegény az édes Jézus a kenyér és bor színében? Igazán. Maga 
a szentségház, a tabernakulum, mily szűk, mily kicsike és egyszerű lakás! 
És ruhája is milyen szegényes, amely nem a kenyér és bor állaga, szubstanciája, 
hanem járuléka, akcidense. Ruhául a kenyér és bor szegényes színei szolgálnak. 
Neki, Akié az ég és a föld, az egész mindenség. A mise-, áldoztató kehely, a 
szentségmutató, ha tiszta színaranybój volnának is, mégis nagyon szegényesek 
a végtelenül fölséges és mindenható Űrhöz. Az edényke is igen pici, amelyben 
az Ő papjai a betegekhez viszik Öt. Jézus a szegénység, a lemondás, az elkülö
nülés gyönyörű példája. Gazdagot, szegényt tanítja, hogy az ideiglenes birtok 
nem az igazi jó és nem is érdemes ez után annyira törekedni. Az örök Jót, az 
Istent kell bírni, a többi mind nem sokat számít, a többi mind mellékes és esendő. 
Milyen szép, ha a gazdag derekasan küzd az átkos fösvénység ellen, ha a nagy 
szegénység láttára megelégszik a szerényebb ellátással és vagyona fölöslegét 
Jézusért szívesen és bőkezűen osztja szét a szegényeknek. És viszont milyen 
szép kép, ha a szegény nem zúgolódik, nem fakad ki Isten és a gazdagok ellen, 
hanem az örök javak reményében Jézusért béketűréssel viseli el a metsző szegény
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séget és az oltárszekrényre irányítja az éhségtől bágyadt tekintetét pali Szent 
Vincével (f 1660) így fohászkodik: 'Jézus, szegények atyja, könyörülj rajtunk'*.

Mindenkinek nehéz az engedelmesség gyakorlása, különösen az elöljárók
nak, akik megszokták a parancsolást, amelyet oly könnyen lehet megtanulni. 
E tekintetben is kiváló példakép a legszentebb Eucharisztia. Mily kedves és fel
ségesen szép Jézus engedelmessége itt e nagy titokban! A pap szavára gyorsan, 
azonnal engedelmeskedik. Szinte vakon gyakorolja az engedelmességet. Nem 
kutatja, nem vizsgálja, bűnös vagy nem bűnös ajkakból jön-e elő a parancsoló szó. 
Jézus tökéletesen engedelmeskedik. Máskezére bízza magát. Minden mozdulat
ról lemond, csak azt a mozgást teljesíti, amelyet a más keze Neki jelez. Órákig 
engedi magát ellenmondás nélkül elvitetni és nem is kérdezi, miért viszik oly 
messzire. A nap és éj minden órájában, pillanatában gyakorolja a szentségi Jézus 
az engedelmességet az Oltánszentség alapításától az utolsó szentmiséig, szent
áldozásig, a világ végéig. Mindig engedelmeskedik Jézus az Ö papjainak, a Teremtő, 
az Úr az Ő szolgáinak. Valóban csodálatos Jézus ez engedelmessége. Mennyire 
szükséges és hasznos ez engedelmességpélda nekünk a gőgre, kevélységre oly 
könnyen hajló embereknek! Akik tévesen azt hiszik, hogy az engedelmesség 
lealacsonyít, azok sokszor és sokáig elmélkedjenek az Eucharisztia előtt Jézus 
bámulatos engedelmességéről, amint a legméltatlanabb és legtökéletlenebb pap
nak is fenntartás nélkül engedelmeskedik. Az engedelmeskedő embereknek sokkal 
kevesebb bajuk, nehézségük van a világban, mint az engedetleneknek . . .

Az Eucharisztiában kiváló nyomatékkai tanítja Jézus a szüzesség angyali 
erényét és egyáltalában a szent tisztaságot. Ö e nagy szentségben a völgy lilioma, 
amely minden portól érintetlenül tiszta szent illatot lehel az ég és mindazok felé, 
akik az oltárhoz közelednek és az oltárnál táplálkoznak. A szent ostya fehérsége, 
a meg nem hamisított bor, amelyet az Egyház az áldozatnál használ, a tiszta 
korporale és oltárkendők, a színviaszgyertyák, szóval minden az Eucharisztia körül 
tisztaságot lehel. Jézus e nagy szentségben nemcsak önmaga tiszta, hanem 
övéitől is követeli és elvárja, hogy tiszták legyenek. Csak hliomos, tiszta lélekkel 
szabad a szentáldozáshoz járulni. Akik gyakran táplálkoznak az Euchansztiával, 
azok nem érezik annyira az érzékiség fullánkját, mert a szentségi Jézustól meg
kapják a tisztaság liliomát. Lelki harcainkban a legnagyobb erőt, a legerősebb 
fegyvert az Eucharisztiában bírjuk, amellyel a tisztaság ellen való támadásokat 
mindenkor győztesen visszaverhetjük.

Az Eucharisztia az önmegtagadás iskolája. Élénken figyelmeztet minket 
lemondásra, önmegtagadásra, amennyiben az oltáron végbemenő áldozat hatal
mas szóval bűnbánatra int. Mikor a szentmisében az Ur Jézus kereszthalálának 
titkát ünnepeljük. Jézus újból és újból szentségileg, misztikus módon meghal, 
vagyis elétét adja oda miérettünk, ami a legnagyobb önmegtagadás. Ekkora 
áldozatot, önmegtagadást nem követel tőlünk Jézus, de akkorát igen, hogy kész
ségesen lemondjunk rendetlen szenvedélyeinkről. Ne kívánjuk rendetlenül a 
múlandó földi javakat . . .

Az erények királynője a szeretet is fölségesen szép módon ragyog felénk 
az Eucharisztiából. Az Isten iránt való szeretetet Jézus látható földi életében 
kiválóan és meghatóan kedvesen gyakorolta és most is gyakorolja az Eucharisztiá
ban. A titokteljes szeretet rengeteg számú tűzhelyéből, a tabernakulumból Jézus 
istenszeretetének hatalmas lángjai éjjel-nappal, szüntelen, évszázadokon át, a 
világ végéig szállnak fel az ég felé az örök Atyához és imádást, dicséretet, hálát 
és engesztelést zengenek a mindenségben a mindenek Alkotójának. Jézusnak
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ez a szép szeretete mérhetetlen nagy. Tanuljuk meg, kérjük Tőle lángoló isten- 
szeretetét, amely a legmagasztosabb, a legboldogítóbb szeretet a földön és az 
égben. Ez a legszentebb erény megtanít és képesít minket dolgozni, fáradni, 
küzdeni, tűrni és szenvedni Istenért és a halhatatlan lelkekért . . .

Jézus az Atyáért, Istenért kimondhatatlan kedvességgel és hűséggel gya
korolja a felebaráti szeretetet, amelyben szintén nagy tanítónk és példaképünk. 
Az Evangélium minden fejezete élénken szól hozzánk az Ő felebaráti szereteté- 
nek nagyságáról, bensőségéről. Szentséges Szívének minden lüktetése, dobba
nása most az Eucharisztiában is az emberekért, testvéreiért történik. Mérhetet
lenül nagy az 0  szeretete irántunk. Testvéri szeretetének lángsugarai szívünkbe 
törekszenek hatolni, amelyek oda be is hatolnak, ha el nem zárjuk szívünket. 
Mihelyt szívünkbe ér Jézus felebaráti szeretetének lángsugara, mi is Krisztushoz 
hasonlóan égni fogunk a lelkekért, a lelkek megmentéséért. Hadd találják meg 
bennünk is felebarátaink azt a szent felebaráti szeretetet, amely nem engedi 
a hitben tévelygőket elveszni, hanem utánuk jár, visszaimádkozza, visszahozza 
őket Krisztus Egyházába, amely nem hagy fel a reménnyel, míg az ember él és 
lélekzik, amely segélyezi a szegényt, tanítja a tudatlant, vigasztalja a szomorkodót, 
ételt ad az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, amely mindent elhisz, mindent remél, 
elvisel és sohasem szűnik meg . . . Menjünk gyakran a nagy szentséghez és egyiik- 
igyuk Krisztus szeretetét . . .

Befejezésül Krisztus sok erénye közül essék néhány szó az állhatatosságról, 
kitartásról. Mily fenséges és csodálatos Krisztus állhatatossága, kitartása az Oltári- 
szentségben. Az időknek, korszakoknak, történelmi eseményeknek óriási válto
zása haladt el Krisztus mellett, azonban az Oltáriszentségben való évszázados 
kitartása, állhatatossága változatlanul megmarad. Számtalan erényeit állhatato
san, éjjel-nappal gyakorolja, állhatatosan szeret, tanít, segít bennünket . . . állha
tatosan imádkozik és feláldozza magát érettünk . . .

Ó, mennyire szükségünk van kitartásra, állhatatosságra, különösen mostani 
válságos napjainkban! Ha a kitartás erényeivel rendelkezünk, akkor minden 
nehézséget, bajt, akadályt legyőzünk, a legnagyobb szegénységben, a legsúlyosabb 
betegségben, a legfájóbb megvetettségben el nem csüggedünk, a kislelkűség, 
elkeseredés, pláne kétségbeesés erőt nem vesz rajtunk.

Krisztus buzdít minket e szükséges erényre: Aki mindvégig kitart, az 
üdvözül». Szent Bernát: “Végül azt mondom neked: Légy állhatatos, állhatatos, 
állhatatos". Kérjük sokszor a szentségi Jézustól a kitartás, az állhatatosság erényét, 
különösen pedig a végső állhatatosság nagy kegyelmét . . .

A szentségi Jézus e néhány erényének szemlélése lelkesítsen minket ez 
erények gyakorlására. Az Eucharisztiát egész helyesen áldozatunknak és elede
lünknek tekintjük, de tekintsük iskolánknak is, amelyben még igen-igen sokat 
kell tanulnunk. Ó, vajha valamennyien megértenők és követnők Jézus felhívását: 
‘ Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is ügy cselekedjetek". 
Szent János 13, 15.

N a g e lr e i íe r  A la jo s  d r .

«AZ ISTENI GYERMEKBARÁTNÁL» imakönyv nagyszerű tartalom
mal, szép képekkel, erős vászonkötésben kapható a kiadóhivatalban 1 pengő 
60 fillér bolti ár helyett 1 pengő 30 fillérért. Bőrkötésben 4 pengő.
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JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ENGESZTELŐ TISZTELETE.
"íme a Szív, mely kimondhatatlanul szereti az embereket" — mondotta 

az Ür Jézus Alacoque Szent Margitnak, amikor töviskoszorús, szeretetlángos 
keresztet termő Szívét neki megmutatta. Elárulta végtelen szeretetének fáj
dalmát: a nemtörődömség és részvétlenség fáj legjobban neki s ennek jóvátéte
lére az Űrnap nyolcadát követő pénteken nyilvános ünnepet óhajt Szentséges 
Szíve engesztelésére.

Az Ür Szívének ezen vágya teljesült: megvan a Jézus Szíve ünnepe. Neki 
van szentelve az egész június és gyönyörű buzgósággal sietnek a hívek a Szent
séges Szív engesztelésére az első pénteken.

Miért kérjük mégis az oltáregyesületi tagokat, hogy havi imádási órájukban 
a Jézus Szíve engesztelő tiszteletéről megemlékezzenek? Azért, mert sokan nem 
értik meg — néha még papok sem —, hogy az Oltáregyesület hivatása teljesen 
ebből a célból fakad és az, amit mások csak az év bizonyos napjain tesznek, 
n e k ü n k  á lla n d ó  k ö te le s sé g ü n k ■

A z  O ltá r e g y e s ü le t  ta g ja i arra vannak hivatva, hogy a legméltóságosabb 
Oltáriszentséget folytonos imádással és engesztelő szentáldozással tisztelve, 
J é z u s  S z í v é n e k  le g y e n e k  h iv a tá s o s  v ig a s z ta ló i  és s z e r e te te  sebeinek b a lz s a m o zó i .  
Az Oltáriszentség ugyan nekünk az egész Ür Jézust mondja és adja, a Szent
ostya fehérségén mégis a "Szív izzó szeretete piroslik át és vonz bennünket 
ellenállhatatlan erővel. Csodálatos, hogy megrögzött bűnösök, akiket semmiképen 
nem lehetett megtéríteni, az igaz bűnbánatra jutottak és teljesen megváltoztak 
Jézus Szívének hatása alatt.

Nekünk az is hivatásunkhoz tartozik, hogy bűnösöket térítsünk, hogy 
előkészítsük a talajt a lelkekben az Isten igéje számára, hogy új hódításokkal 
gyarapítsuk az Ür birodalmát és ezzel vigasztalására legyünk a folyton történő 
bűnök és megbántások elszenvedésében.

Nekünk mindent el kell követnünk — másrészt — azért, hogy minél több 
ember előtt legyen ismeretes Jézus Szívének kinyilatkoztatása, mert annál többen 
leszünk az Oltáregyesületben, a Szentséges Szív engesztelő tiszteletében is. 
Hisz ez előtt a Szív előtt felolvad a legkérgesebb szív is, lángragyúl a leglanyhább 
lelkűiét is: vonzódik a "Szívet" rejtő, a «Szívetj> a szentáldozásban nekünk adó 
végtelen Szeretethez, imádásra buzdul, lángolni kezd Előtte és megszületik 
benne a vágy: tenni, minél többet tenni. Érette! Az Ür Szívének önmagát adó 
jósága a legfölségesebb példa és indíték a szegény templomok szegény Jézusa 
számára szükséges adakozásra.

Kedves Oltáregyesületiek! Imádkozzunk ezért a Szentséges Szív kultuszá
ban ígérkező s kimondhatatlan értéket jelentő indításokért!

♦ » U ’l C S Ú K 4 x f
Június 4., 5., 11-én, vagy Űrnap nyolcadának bármely napján, június 

19-én, 24-én és 29-én, az imádási óra napján, egy tetszésszerinti napon.
* * *

Az Oltáregyesület mindenütt iparkodjék olyan széppé tenni az Ürnapi 
körmenetet, amilyenné a körülmények szerint csak lehetséges.
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A z O ltáriszentség G yőr történetében.
(Vége.)

Az egyház konzervatív és a nép szívesen ragaszkodik őseinek szo
kásaihoz.

A XVIII. század végén eltűnt ez offertorium, ma már okát-címét 
sem tudja a nép, csak a levéltárak poros aktái beszélnek felőle.

Amiket eddig elmondtam, az mind okiraton alapul, mégis nem Szent
írás, és a következtetésben is tévedhetek. Tegyük fel, hogy az említett 
Mirakulum nem vonatkozott a vércseppes ostyára, hanem magára az Oltári- 
szentségre ; a Mirakulum neve alatt felajánlott ajándék pedig az őskeresz
tény szokás maradványa volt, mely szerint a hívek vitték a szentmiséhez 
szükséges dolgokat, később a kenyér és bor helyett a pénzbeli ajándékot: 
a Mirakulum szó akkor is az Oltáriszentség iránt megnyilatkozó mélységes 
hódolat jele volt. Örök csodának mondta a nép, amint hogy az is, az isteni 
szeretet örök csodája, — az Oltáriszentség. A csoda mindig megragadta, 
meghatotta az emberek szívét-lelkét, és saját csekélységük tudatában mély
séges hódolatra késztette a csodatevő Isten iránt. Az ajándék az alattvaló 
hódolatát fejezi ki a feljebbvaló iránt. Feljebbvaló urához, Királyához 
a magyar ember sohasem közeledett ajándék nélkül. A győri magyar nép 
is ajándékkal közeledett az isteni szeretet örök csodájához, a Mirakulum- 
hoz, az Oltáriszentségben trónoló Krisztus Királyhoz, hogy csekély ado
mányáért, mellyel imádását, hódolatát, alattvalói hűségét akarta jelezni, — 
nagy vigasztalásban, isteni áldásban, örökéletet szerző segítségben része
süljön. Tudta, hogy az isten minden áldozatot ezerszeresen fizet vissza ; 
tudta, hogy amit Istennek ad, azt bőséges kamatra adja.

1729-ben az Oltáriszentséggel kapcsolatban szomorú esemény rázta 
fel a győri katolikusok lelkét, akiket csak a királyi expiatio tudott meg
nyugtatni. Ez esemény emlékét őrzi a Káptalan-domb elején álló frigy- 
szekrényszobor.

A Frigyszekrényt a hivő nép nagy tisztelettel vette körül ; gyakran 
lehetett látni előtte térdelő és imádkozó ájtatoskodókat. Csütörtökönkint, 
az Oltáriszentség alapításának emléknapján, lámpát gyújtottak előtte, 
virággal halmozták el. — Lassankint a történet emléke elhalványult, 
a közönség csak vallásos vonatkozású szobormüvet kezdett látni a Frigy
szekrényben, melynek művészi értékét megnézi, — de hódolatot már alig- 
alig tanúsít iránta.

Úrnapi körmenetek alkalmával az első sátort e szobormű mellett 
állították fel hosszú időn keresztül, csak a legújabb időben vitték a székes- 
egyház déli falához, ahol a tanulóifjúság elhelyezkedésére és a táboii 
mise elmondására nagyobb tér áll rendelkezésre.

ÖRÖKIHÁDÁS^^ * ^
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Az egyszerű nép még ma is virággal tűzdeli tele a szobormű vas
rácsát, — de már imádkozókat nem látunk mellette.

A szobormű homokkőből épült, állandósága nem erős. Egyes darabok 
töredeztek le róla ; itt-ott szétnyílnak az összerótt kőlapok, az eső, hó 
belefolyik : hamarosan nagy kár eshetik benne.

A XVIII. században, 1722-töl, mikorra a győri kálvária teljesen ki
épült, 1773-ig, mikor a jezsuiták, a rend feloszlatása után, Győrt elhagyták, 
a kálvárián Nagypéntek éjjele az Oltáriszentségben trónoló Krisztus Király
nak valóságos diadalünnepe volt. Egész éjjelen át imádásra volt kitéve az 
Oltáriszentség: a katolikus híveknek nagyja és apraja ezeres tömegben 
hullámzott ki a városból. Végeláthatatlan tömeg vette körül a szent
dombot. Mivel a kicsike kápolnába csak igen kevesen fértek be, százával 
térdeltek a szentsír-kápolna körül, sőt az egész domb térdelve imádkozók- 
kal volt tele.

Az Oltáriszentség díszőrségeiil és a rend fenntartására katonaságot 
rendelt ki a várparancsnok. Heister generális maga is az ájtatoskodók 
között volt. Talán rendkívüliségénél fogva is vonzotta ez ájtatosság a népet, 
— de tény — régi írásaink szerint, hogy mindenki részt akart venni benne. 
Ezernyi gyertyafénye világította meg a környéket, ami magábanvéve is 
ünnepélyessé tette az ájtatosságot. Az ájtatosság rendezője a jezsuiták 
vezetése alatt álló Agónia-társulat volt. Mintha csak visszfénye verődött 
volna vissza e megható ájtatosságnak a gyárvárosi templom legújabb éjjeli 
Szentségiinádásában.

Az Oltáriszentség különleges imádását ápolja a vérrel verejtékező Szűz 
Mária tisztelete mellett a székesegyházban minden reggel 7 órakor végzett 
Szentséges mise, melyet gróf Zichy Ferenc győri püspök alapított 1767-ben 
6000 rajnai forint alapítványi tőkével, és amelyet 1804-ben Somsich János 
győri kanonok egészített ki. A hívő nép ragaszkodó tisztelettel és szere
tettel látogatja ezt az istentiszteletet, az áldozok szép száma járul mindig 
itt az angyalok lakomájához.

Ha ez nem is különleges győri ájtatosság, a rendes rubrikáktól mégis 
eltér és felmérője a győri nép ragaszkodásának a legfelségesebb Oltári
szentség iránt, úgyannyira, hogy elhagyása fájdalmasan érintené a jámbor 
lelkeket.

E néhány kép sok század hitéről, az Oltáriszentség iránt való ragasz
kodásáról tanúskodik, aminek még emléke is jólesik ebben a hideg-meleg 
világban. Bedy Vince dr.
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