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ÖRÖKIMÁDÁS
H A V I  F O L Y Ó I R A T

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

Jelen szám 20 fillér. Előfizetési ára egy évre 2 pengő. Megjelenik minden hó elején.

T A R  T A  L O M :  Mátrai Gyula d r . : Az ünnepek hónapja. —  Kolossváry Dezsöné : 
Májusi litánia. —  Kupica Izabella : Mária Rcparatrix. —  Davalovszky Gizella : Űr
napján.—  Dezső István: A szentmise —  apostolképző iskolánk. Az áldozatos szeretet. —  
Olcsvay Géza : Imádkozzunk ! —  Központi : Imaszándékunk : "Mária anyai szivével !»

A Z  Ü N N E P E K  H Ó N A P J A .
Igen! az idei május az ünnepek hónapja. Benne van Áldozócsütörtök, 

Pünkösd és Űrnap s azonkívül az egész hónap is Mária hónapja: májusi ájtatos- 
ságokkal, zarándoklásokkal, keresztjáró napokkal. Amikor az emberek készen 
vannak a tavaszi veteményezésscl. jön az Isten áldásáért való könyörgés: kegy
helyekre és otthon a határba induló imádságos processziókkal, mert mindenki 
tudja, hogy az egész termés a májusi időjárástól, a minden cseppjével aranyat érő 
májusi esőtől függ. Valahogy közelebb is van Istenhez olyankor az ember, amikor 
érzi, hogy Tőle függ a jövője, az élete, a megélhetése. Jobban tud imádkozni, 
könnyebben tud tűrni, vagy áldozatot hozni. S ezt a lelki dispoziciót úgy meg
édesíti a Boldogságos Szűz tisztelete! Neki bátorkodunk, felmelegszünk, több 
bizalommal, boldogabb reménykedéssel imádkozunk akkor, amikor Máriát 
anyánknak mondhatjuk, amikor kérő-könyörgő ájtatosságainkban ü t magunk 
között velünk-együtt imádkozónak tudhatjuk. Ünnepi világa ez a Máriás május a 
léleknek!

S most még ott ragyognak előtte a legszebb ünnepek, mint valami hegy
csúcsok. Áldozócsütörtök az eget-földet áthidaló ünnep. Urunk a mennybeszáll, 
onnét angyal jön és szól. Az a Jézus, akit láttatok fölmenni az égbe, úgy fog el
jönni egyszer, amint láttátok Öt az égbcemelkedni! Micsoda evangélium, öröm
hír e z ! Van kapcsolat ég és föld között! «A ti hazátok az égben van1', ahová haza
megyünk egykor!

Pünkösd a Szentlélek ünnepe, «tűz», a Megszentelőé és Vigasztalóé, aki 
"teremtő, tiszta láng» az egész Egyház megvilágosítója és irányítója, aki által Isten 
benne lakik a lélekben. O  milyen kimondhatatlan jelentőségű a Szentlélek eljö
vetele! Az anyaszentegyház attól az időtől él úgy, hogy kisugárzó kegyelem- 
közlő ereje van: "profétálás® és ‘nyelvek adományáéval tette magát ismertté az 
emberek előtt. Erőt adott az erőtlenekbe olyan mértékben, hogy nem tudták 
legyőzni az egyházat soha és a “pokol kapui nem vesznek erőt rajta® a jövőben sem 
soha! Imádunk nagyhatalmú Isten a harmadik személyedben is!
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Űrnapja! A hódolat ünnepe a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. 
Mint a lelkesedő tömeg ünnepeltjeivel szokta tenni: vállukra emelik a hőst, 
ujjongva viszik, büszkék reá, mert az övék. A  hívő sereg is így tesz a legdrágább 
kinccsel, a legdrágább "titkával” kimegy az utcára, amelyet virággal, énekkel, 
élő hittel tiszteletet parancsoló ünneplőbe öltöztet, úgyannyira, hogy úrnapi kör
meneteink a nem katolikusokra is, mélységes tiszteletteljes benyomással vannak. 
S hogy készül reá egy-egy plébánia apraja-nagyja! Jól teszi! Soha sem lesz sok, 
amit az Eucharisztiáért teszünk!

Az oltáregyesület is elvégezte idei munkáját. Megvolt gyönyörű — 55.000 
P értékűre —  becsült kiállításunk. A  tárgyak utón vannak rendeltetési helyük, a 
szegény templomok felé! Most tehát az ünnepek hónapjában tartson ünnepet a 
lelkünk! Olyant, amelyben Máriával együtt ünnepel meg, minden ünnepet és 
kiveszi részét a hegyelmekből, amelyeket az Ur elosztásra szánt május minden 
napján. Mátrai Gyula ár.

M Á J U S I  LITÁNIA.
Nyílik az orgona, pattan a rügy, 
m ájusi litánia — drága szív ügy, 
itt van ismét az édes, a szép 
s am i összetört ott lesz m egint ép.

Litániára jöjjetek kicsik, nagyok 
s ne m ondja senki «árva vagyok». 
csillagos Mária, édes Szűzanya,
Nála az otthon — a m eleg tanya.

Májusi litánia tavasz ékszere, 
küzdő élményünk végtelen tere, 
kezünkben a gyöngyös rózsafüzér.
«Im ádkozzál érettünk» Hozzá felér, 
ott lelkünk fehér szárnyakon lebeg 
s ajkunk Anyánknak «A ve»-t rebeg.

Kolossváry Dezsőné.

M Á R I A  RE PARATRI X .
Virágékes m ájus . . .  harmatos b íb or-h a jn a l. . .  
Ezüst harang szavát lágy szellő viszi szárnyán. 
Áhítat szent csöndje borul erdő- s halom ra, 
Lelkemet édes im ába vonja.

. . .  S elém  sugárzik a Szeplőtlen, 
Szelíd-kegyesen, hófehéren . . .
Imája száll a kéklő ég felé:
Engesztelő Szűz Mária.
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Gyüm ölcsoltó tavasz titokterhes alkonyán 
Angyal köszönti a malaszttal teljes Szüzet;
S O m ond alázattal: lm  az Ür szolgálója . . .
Legyen nekem a Te igéd szerint!

. . .  És lön . . .  testté az Ige . . .  Isten . . .
Szentéllyé a Szűz tiszta szive.
S imádva hajol szent Titka fölé 
Engesztelő Szűz Mária.

Angyali szó csendül. . .  csillagsugáros éjjel . . .
Betlehem csöndjében, rejtett barlang magányán,
Istálló szalmáján mennyei Kisded sír fel:
A testetöltött, örök Szeretet!

. . .  Lakozik köztünk a nagy Isten!
Született értünk szegénységben.
S imádva hajol a jászol fölé 
Engesztelő Szűz Mária.

Ostor, tövis tépte . . .  gyötrődik a kereszten . . .
Hull a bűnösökért megváltó drága Vére!
Fájdalmas Szűzanyja keresztje tövén zokog.
Haldokló Fiának nagy áldozatát 

Értünk Istennek felajánlja,
Bár vérző lelkét hét tőr járja,
S im ádva borul a kereszt alá 
Engesztelő Szűz Mária.

Gyertyafényes oltár . . .  édes töm jén illa t. . . csend . . .  
Megújul a titkos, üdvözítő Áldozat.
H ófehér Ostyában dobog az Isten Szíve!
S a bűnösök szörnyű gonoszsága 

Töviskoszorút fon köréje!
__ Vigasztalva, szeretve, féltve
S im ádva hajol az oltár fölé 
Engesztelő Szűz Mária.

Áldd m eg jó  Szűzanyánk, e lelkes, hű kis tábort,
M ely Veled s Helyetted hőn engesztelni óhajt!
Vezesd kézenfogva a szeretet ösvényén
Im ádott Jézusodhoz! __ s add nekünk

Anyai szived gyöngédségét,
Bűntelenségét, lángszerelmét,
Hogy a Te lelkeddel szolgáljuk Öt,
Engesztelő Szűz M ária! Kupka Izabella.

Gráf— Kertész: Igen Atyám. Bámulatosan tartalmas könyv az isteni 
akarattal szemben való viselkedésről. Az «/s»e/i Atyám>' egész életünket képes 
átalakítani, ha vezérelvvé válik. Kiadta a Szent István-Társulat.
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ŰRNAPJÁN.
Ű rnapja! . . .  Ha megkondul az óra,
Május virágos utat tereget.
Az Isten indul nagy processzióra, 
hogy vezesse a fáradt embersereget.
Utcára lép a megszépítő Elet.
A  rohanás, a nagy lárm a elül, 
hogy legyen áldás s ne legyen ítélet, 
a bűnös em ber im ába merül.

Virágos utcák álmodnak puhán.
Gyermekszemekben és hófehér ruhán, 
selyem zászlókon Isten napja éled,
Jézust kísérik összekulcsolt kezek . . .
Felséges Ü r! mi, fáradt, elesett emberek 
együtt megyünk a körmeneten Veled.

DatialoVszky Gizella.

A szentmise — apostolképző iskolánk.
(Folytatás.) [ V.

Az áldozatos szeretet.
Az első szentmisén végbement isteni csoda élő magyarázata volt annak, 

amit az apostolok egy évvel előbb Jézustól hallottak a kafarnaumi zsinagógában. 
Akkor beszélt Jézus először az örök élet kenyeréről. Érthetően megmondotta, 
hogy az emberek necsak múlandó kenyérért fáradozzanak, hanem járjanak az 
örök élet kenyere után is. Ezt a kenyeret —  az Isten kenyerét —  majd 0  adja az 
embereknek, mert Ö azért jött e földre, hogy az embereknek életük, még pedig 
több és különb életük legyen.

Az örök élet, a több élet, a lelki élet táplálékául az Atya igazi mennyei ke
nyeret rendelt, hogy az éltesse, táplálja és erősítse az embert. Ez az éltető 
mennyei kenyér maga az Ur Jézus, aki azért szállott le a mennyből, hogy tcstét- 
lelkét, istenségét és emberségét adja a léleknek és azt így megőrizze, megszentelje 
és megdicsőítse az örök életre.

Ezt az éltető, önmagátadó, áldozatos,'isteni szeretetet vették magukhoz az 
apostolok Jézus testével és vérével —  az Oltáriszentséggel. Az Ur Jézus így emelte 
ki: micsoda fönségesen nagy hivatása van Isten rendelése szerint a léleknek: 
Krisztus hordozó az, hogy így életében megdicsőítsc Jézust és teste-lelke hirdesse 
Isten végtelen szeretetét. De ezzel példát is adott arra: mit kell adni a lélekért 
(mindent, amit csak adhatunk!), ha azt megmenteni és megszentelni akarjuk.

A Megváltónak minden szava, szándéka, fáradsága, szenvedése, áldozata, 
egész élete —  betlehemi jászoltól a Kálvária-hegyén bekövetkezett haláláig —  az 
örök életre hivatott emberi lélek boldogságára irányult. Hogy önmagát táplálékul 
adja: az is. Nála nélkül semmitsem tehet az ember, de Vele —  hasonló lesz az 
Istenhez. És őa zt akarja, azért hivogatja szüntelen: «Jöjjetek hozzám mindnyájan, 
kik fáradoztak és terheltek vagytok és én megenyhítlek titeket. . .  Vegyétek
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magatokra az cn igámat, mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű ... 
És nyugodalmat találtok lelkcteknek”.

Van-e gyarló bűnös ember számára ennél örvendetesebb isteni szó: °Jötfé
lék hozzám . . .  Vegyétek és egyétek az én testemet, igyátok véremet. . .  Aki eszi 
az én testemet és issza az cn véremet, annak örök élete vagyon és én föltámasztom 
öt az utolsó napon . . .  Mert az én Istenem valóban étel és az én vérem valóban 
ital . . . Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én 
őbenne maradok . . . Miként engem az élő Atya küldött és én az Atya által élek, 
úgy aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből szállott kenyér; nem mint ahogy 
a ti Atyáitok mannát ettek és mégis meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké 
él . . . Bizony, bizony mondom nektek, hacsak nem eszitek az Emberfia testét és 
nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek".

* * +

Világmegváltó Jézusom! Értem és meg is szívlelem tanításodat. En örökké 
élni akarok; mégpedig Benned, Veled és Érted!

Isten gyermeke vagyok, de az csak úgy lehetek, ha a mennyből alászállott 
Isten kenyérrel táplálkozom és Neked adom át magamat egészen. Tégy velem 
szent akaratod szerint, úgy, amint jónak látod. Kész vagyok mindenre, csak a 
Tied legyek életemben-halálomban és a boldog örökkévalóságban.

Lelkem! Hiszel-e a gondviselő Istenben? Hiszed-e, hogy anyagi és lelki 
táplálékodról bőségesen gondoskodik jóságos mennyei Atyád? —  Hiszed-e, 
hogy imádkoznod kell a mindennapi testi-lelki kenyérért, de azonfölül fáradoz
nod is, hogy testednek-lelkednek azt megszerezd? —  Hiszed-e, hogy neked nem
csak testileg, de lelkileg is élned és táplálkoznod kell? —  Hiszed-e, hogy nem elég 
csak külsőleg magadhoz venned a mennyei kenyeret, hanem Jézussal együtt 
Jézus érzelmeit is át kell venned, hogy így valóban Jézus legyen benned és te 
igazán Őbenne élj? —  Hiszed-e, hogy téged és mindannyiunkat Jézus önfel
ajánlása és áldozata éltet és boldogít örökké? —  Hiszed-e, hogy Jézus a tied lesz 
és te az Ur Jézusé leszel a szentmisében? —  Hiszed-e, hogy a mennyei kenyér 
arra való, hogy azzal táplálkozzanak a mennyországba törekvő lelkek?

De ha mindezt hiszed: akkor miért nem veszed magadhoz naponkint az 
örök élet kenyerét?

Miért nem mondasz le önmagadról, kényejmedről, bűneidről, rossz, szoká
saidról, —  csakhogy Jézus élhessen benned és Ő  legyen mindened ?

Miért nem keresed komolyan az Ur Jézust, hogy Neki magadat átadjad?
Miért nem hívsz másokat is Jézushoz?
Miért nem készíted és segíted testvéred lelkét is az Ur Jézus megértésére és 

befogadására ?
Van szíved Jézushoz? Akkor nem lehetsz közömbös iránta: szeretned kell 

Ot. Nem hanyagolhatod el a magad lelkét, de még testvéred lelkét sem. Jézusnak 
örömöt kell szerezned!

A szentmise «Hlszekegyje» mindenről hitvallást kér tőled. A felajánlás 
pedig ezt mondatja veled (ha van hited-szíved): íme, Atyám, jövök, hogy telje
sítsem szent akaratodat; Érted akarok élni és fölajánlom magamat Jézussal együtt 
a lelkekért.

Krisztus szeretete —  és a lelkek élete és boldogsága sürget szüntelen — 
lemondásra és áldozatra, teljes önfelajánlásra — , hogy életem és testvérem élete 
mindig több és boldogabb legyen —  Istenben. Dezső István.
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Mi emberek . . .
Vállunkon batyuval a földön 
barangolunk.
Kezünkbe az Ür adta támaszul 
vándorbotunk.
Terhűnk nehéz
m indig több lesz a vinnivaló, 
Emberek vigyázzunk, el ne essünk 
ja j! csak ne legyen köztünk 
panaszkodó.

Hisz mindenki m it elbír, 
csak annyit kapott.
Senkinek vállára az Ür 
többet rá nem  rakodt,
Ha kitartunk békével 
és elfogyott m ár az út,
Maga az Ür segíti le nekünk 
a bánat, gond és könybatyut.

Kolossváiy Dezsűni.

Im ádkozzunk! . . .
Urunk, beismerem, hogy sokszor mondjuk: U RAM , U R A M ! . . .  de kevés

szer hálából. Ügylátszik Urunk, hogy részleges kegyelem mellett itt a Földön 
csak részleges kapitulálás van. Azért se neheztelj reánk, hogy folyton-folyvást 
kivételért könyörgünk. Pillants belénk s meglátod, hogy mennyire szeretünk, 
jóllehet kevésért sokat akarunk kapni. Urunk, mi csak ''emberek” vagyunk és az 
“erőshatású” Föld csábos légkörében élünk. og.

* * *

Urunk, érezzük, hogy nem keresed a megállást; hogy magad örök “mozgás” 
vagy s ez a T e legnagyobb kegyelmed! . . . Urunk, ne engedj minket sohasem 
megállni; mozgass kedvesen, irányíts szelíden s boldog szolgálattevőid által 
tartsd tőlünk távol az Árnyékot” . . .  Urunk, már mindennél jobb a T e bűvös
egyengetésed! og.

* * *

Urunk, jó nekünk az egyszerű vagy aranyozott T A B E R N Á K U L U M !. . .  
Mi is tudjuk, nekünk is reményünk itt a Földön, hogy LE LK I VALÓ D BAN  min
den foltnélküliben, mindenütt, ahol 100%-os tisztaság s óvatos izoláltság van, 
jelen lehetsz! . . . Azonban effajta állandó ember nincs, effajta állandó hely a 
Földön csak egy van: a T A B E R N Á K U L U M ! . . . Oly jó nekünk ez a kincses 
FO RRÁS: jó nekünk vezeklcs közben az a tudat, hogy egy helyen, a legteljesebb 
isteni fölségedben és tökéletességedben bizton Reád találhatunk, hamar Eléd
állhatunk! og.

* * *

Urunk, ki újra eljöttél, ki újra megérkeztél közénk. — visszhangszerűen 
irgalmazz nekünk! . . .  Urunk, érints meg, hogy megszentelődjünk s taníts meg 
örök kötelékeket fonni, ragaszkodni, hogy ez a szent pillanat valóban konzer
válódhasson bennünk! og.

Adom ányok: Soproni Ferenc 50 P-t, N. N . 100 P-t adományozott a 
neszmélyi zárdának. Isten fizesse m eg!

47



„Mária anyai szívével!“
Ez a jelszava a Mária Reparatrix Társaság (örökimádó apácáinak), melyet a Szűz

anya gyengéd anyai szeretete hívott életre, amikor az alapítónőnelc (D’ Hoogworst 
báróné) tudtára adta, hogy olyan szerzetet szeretne még. melynek tagjai a szentségi 
Jézus körül anyai szívének gyengédségével szolgálnának és mintegy helyettesítenék 
Őt a földön, ̂ z  oltáregyesület ezt a gondolatot, mint az eucharisztikus Jézus iránti 
szeretetnek új vonását és ösztönzőjét magáévá tette s nem szűnik meg buzdítani tag
jait is arra, hogy Mária anyai szívével egyesülésben teljesítsék oltáregyesületi köteles
ségeiket. _

Mit jelent ez az egyesítés? Elsősorban azt, hogy Szűzanyánknak Fia iránti 
S2eretetétől engedjük inspiráitatni, sugalmaztatni magunkat. Anyám, mit szeretnél 
tenni a szentségi Jézusért? kérdezzük a Szűzanyától. Itt a mi templomunkban? Másutt 
az országban? A missziós telepeken?

Mária felelete ilyenforma tartalmú lesz: Nem hagynám Őt magára! Meghív
nám az Ő imádására az egész községet vagy várost! Beosztanám a jelentkezőket, hogy 
éjjel-nappal legyenek imádói! Hirdetném az Ö áldott jelenlétét szóval és példával! 
Neki adnám a legszebb virágaimat az oltárra! Gondoskodnék arról, hogy az oltár- 
egyesületnek az eucharisztikus gyermekszövetség megalakításával utánpótlása legyen! 
Buzdítanám a tagokat arra, hogy mindegyik nccsak az esetleg előirt alamizsnát adja 
az oltáregyesület céljaira, hanem külön is hozzon egy tőle telhető legnagyobb áldo
zatot, amely — a Központon keresztül — hathatós segítséget jelent valamely szegény 
templomnak!

Önmagad életében álljon mindig a figyelem és a szeretet legnagyobb gyengéd
ségével övezetten az Eucharisztia!

Légy találékony az Űr Jézus iránti szeretetben egész napon át! Világosságod, 
levegőd, erőd legyen az Eucharisztia!

Igen, ilyen sugallatokat hallunk majd Szűzanyánktól, ha tanácsot kérünk édes
anyai szívétől.

De imaóráinkat, engesztelő szentáldozásainkat és minden eucharisztikus meg
nyilatkozásunkat máriássá kell tennünk, hogy Reá emlékeztesse az Cr Jézust és annál 
kedvesebb legyen Előtte.

Külön helyet is kapjon imádási óráimban ez a gondolat! Imádkozzunk is azért, 
hogy a reparatrix (engesztelés, Mária anyai szívével való egyesülésben) szellem minél 
jobban meghódítsa az oltáregyesület tagjait és szívük-lelkükben a szeretet legválto
zatosabb virágait termelje a szentségi Űr Jézus vigasztalására.

♦ D Ű C S Ú I K á i i j r
Május hó 2-án (kettő), május hó 3-án és 23-án vagy a nyolcada alatt bár

melyik napon, az imádási óra napján, a havi közös összejövetel napján, egy tetszés- 
szerinti napon. * * *

Az idén 309 szegény templom kapott 55.000 pengőt kitevő értékű egyházi föl
szerelést Országos Központunktól. Milyen gyönyörű eredménye annak a két évi mun-, 
kának, amelyet az oltáregyesület tagjai végeztek! De még többet segíthettünk volna, 
ha mi is (a Központ) több alamizsnát kaptunk volna. Testvér, úgy-e, ezentúl még 
nagylelkűbb leszel? 'Szegények mindig lesznek köztetek", ez áll a templomokra is!

K ö z p o n ti .

Felelős szerkesztő: Dr. MÁTRAI GYUL A.  —  Felelős kiadó: Dr. MÉSZÁROS JÁNOS 
Stephaneum nyomda Budapest. Felelős: ifi. Kohl Ferenc.
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