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Kedves Olvasók! A júniusi számban – az eddigiektől eltérően – egy külön megemlékezést szeretnék tartani az
1938. évi Eucharisztikus Kongresszusról, aminek most van a 70. évfordulója. Bizony, akkor még mennyire
más volt az ország! Sokan tényleg komolyan vették életünk alapját, a kereszténységet, nem úgy, mint manapság
a megkeresztelt és megbérmált pogányok, meg az agymosottak. Úgyhogy fontosnak tartom a megemlékezést
erről a kiemelkedő eseményről. Remélem, lesz még olyan buzgó vallásosság, mint akkor volt nálunk, de hogy
így legyen, RAJTUNK IS KOMOLYAN MÚLIK, és ezért nekünk is TENNÜNK KELL! – Kallós Péter

Ami Budapesten 1938 májusának utolsó hetében
történt az tulajdonképpen az Utolsó Vacsora terméből
indult el Nagycsütörtök éjszakáján, amikor az Úr Jézus
kínszenvedése előtt a Legméltóságosabb Oltáriszentséget
szerezte. Végtelen szeretetében köztünk akart maradni a
hófehér kenyér színe alatt, hogy mindenki bizalommal
vehesse magához. A Vacsora közben az Úr Jézus vette a
kenyeret, és így szólt, „Vegyétek, és egyétek, mert ez az én
Testem, a borral telt kelyhet véve pedig így szólt, vegyétek
és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én Vérem kelyhe,
az Új és örök szövetségé,” Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre” Itt tanítást is adott az apostoloknak a
szentmise bemutatásáról, és az Oltáriszentségről. Az
emberiség legnagyobb kincse a köztünk élő Úr Jézus az
Oltáriszentségben, mely minden katolikus templom
tabernákulumában jelen van. Az Oltáriszentség tiszteletére
rendezik meg rendszeresen az Eucharisztikus
Kongresszusokat 4 évente a világ minden táján egy-egy
kijelölt városban.

Célja: A Szentségi Jézus nagyobb imádása,
elmélyültebb tisztelete, szeretete, missiós feladatok,
tapasztalatcsere. Megmutatni a hitetlen világnak
szeretetünket, imádásunkat a köztünk élő Úr Jézus iránt.

1938-ban az akkori Szentatya XI Pius pápa úgy
döntött, hogy a Kongresszus színhelye Budapest legyen,
mivel ebben az évben ünnepli Magyarország Szent István
király halálának 900 éves évfordulóját. (Illetve gesztust is
akart gyakorolni, hogy a II. világháború előtt álló
Európában Magyarország ismerje el Isten segítségével,
hogy nem szabad szövetkeznie a náci hatalommal.)

Már az előkészület is hatalmas volt, megmozgatta
az egész magyar társadalom minden tagját, gyerekektől
kezdve az idős emberekig. Óriási szervező munkát is
igényelt, melyben részt vettek mind a világi, mind az
egyházi elöljárók. A pápai legátuson, és kíséretén kívül, 20
bíboros, 50 érsek, 200 püspök, nagyon sok vendég érkezett
a világ minden tájáról.

Igen szép volt a lelki előkészület. Pl. iskolákban
búzaszemeket tettek egy tálba, és a jócselekedetek után a
gyerekek egy-egy búzaszemet tettek másik tálba. A
rengeteg jócselekedet búzaszemet megőrölték, és abból
ostyákat sütöttek. Előkészítő lelkigyakorlatokat,
szentmiséket tartottak. Iskolákba, kórházakba szentmisék,
szentségi áldások, emberek versenyeztek az oltárok

díszítésében, imádkoztak a Kongresszus sikeréért,
kegyelmeiért.

Pályázatot írtak ki, a Kongresszus himnuszának
megírására. Több pályamű is érkezett, de a bírálóbizottság
a „Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió
szív összecsengjen, s magasztalja az Urat, Krisztus újra
földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a
világot s kenyérszínbe rejtkezett. Krisztus kenyér s bor
színében  Úr  s  Király  a  föld  felett.  Forrassz  eggyé
békességben, minden népet, s nemzetet. Ez a Hozsanna
imakönyv 280/B. éneke.

A Kongresszus első napját megelőző megnyitó
május 25. szerdai nap volt, áldozócsütörtök előtt. A
legfőbb események a Szent István bazilikában, és a Hősök
terén zajlottak. Természetesen ünnepi szentmisékkel
kezdődtek, majd a szellemi élet hódolata az Eucharisztikus
Krisztus előtt gyűlés előadásokkal. Ezeken miniszterek
vallottak hitükről, (milyen más világ lenne, ha a
miniszterek ma is hívők lennének) és megtörtént a csoda
is. Igen elkeseredett volt mindenki, mert zuhogott az eső,
és igen hidegre fordult az idő, de délutánra szétoszlottak a
fellegek, és kisütött a nap. A megnyitó gyűlés a Hősök
terén volt hatalmas tömeg jelenlétében. Itt üdvözlő
beszédek hangzottak el, este pedig fogadóest volt a királyi
palotában.

A Kongresszus első napja május 26.
Áldozócsütörtök. A Hősök terén a gyermekek, és ifjúság
szentmiséje, áldoztatása. Akkor még mindenki tanult
hittant, (nem volt liberalizmus, ateizmus, bevásárló,
szórakoztatóközpont, meg számítógép, internet, amely
elvette volna a fiatalok idejét, eszét, gondolkodását,
érzelmeit az Istentől). Délelőtt papi Eucharisztikus gyűlés
volt a Bazilikában. Aztán az első nemzetközi gyűlés,
melynek tárgya mind-mind az Eucharisztia, az
Oltáriszentség. Külföldről érkezett püspökök előadásai,
köszöntései, este pedig a csodálatos hajókörmenet a Dunán
az Oltáriszentséggel. A kivilágított városban mindenhol
égtek a Kongresszus jelvényei, a hatalmas tömeg a Duna
parton állt, égő gyertyákkal, imádsággal, énekkel
áhítatosan kísérték a hajós körmenetet, mely a Dunán
haladt a Legméltóságosabb Oltáriszentséggel. A tűzijáték
is  az  Úr  Jézust  köszöntötte.  Már  éjfél  is  elmúlt,  mikor  a
hajó visszatért a partra, és körmenetben kísérték vissza a
Bazilikába a Legméltóságosabb Oltáriszentséget.
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A Kongresszus második napja május 27.
péntek: A Hősök terén a katonák, honvédség,
hadirokkantak szentmiséje. A Bazilikában görög
szertartású szentmise. Folytatódtak a gyűlések,
szakosztályok ülései. Mindenféle társadalmi osztályból, és
életkorból felszólalások. Pl. Az Úr Jézus cselekvő élete az
Oltáriszentségben, az erősek Kenyere, az ifjúság lelki
élete, és az Oltáriszentség. Az Eucharisztia a férfivilág
szeretet köteléke. Az Eucharisztia, és a betegek gondozása,
az Eucharisztia a házasélet megszentelője. Hogyan
teremtsen a családanya eucharisztikus szellemet a
családban? Az Oltáriszentség a társadalom támasza. Este
pedig a férfiak Szentségimádása, és szentáldozása a Hősök
terén. Kb 150.000 férfi jelenlétével. Itt nyilvánosan
vallották meg hitüket, és fogadalmakat tettek a vallásos
életre, és arra, hogy mindig kiállnak hitük mellett, és ellene
mondanak mindenféle bűnnek.(Sajnos ezeket nem tartották
meg, teret engedtek az ateizmusnak, és liberalizmusnak.
Látjuk, hogy mivé lett a férfi társadalom, nem mennek el a
templomba, tisztelet a kivételnek.)

A Kongresszus harmadik napja május 28..
szombat. Gyűlés az Eucharisztikus Krisztus diadaláért.
Felszólalások: magyar és külföldi vendégek pl.
Eucharisztiának liturgián kívüli tisztelete, nyilvános
Szentségimádások, körmenetek, Szentségi áldások. A
keresztények egységének szükségessége. Aztán a
leányifjúság gyűlése. Szentek életéből vett jelenetek
előadása. A falvak leányai köszöntik a Kongresszust, majd
litániára vonulnak. Krisztus a magyar falu középpontja.
Hogyan  szerettessük  meg  a  néppel  a  szentáldozást,  és  a
szentmisét. Harmadik nemzetközi gyűlés. A bíboros
legátus látogatása a nemzetközi karitász-kiállításon. Este
pedig az Operaházban Liszt Ferenc Krisztus oratóriumát
adták elő.

A Kongresszus negyedik napja a búcsúzás
vasárnapja május 29. A katolikus agrárifjúság
díszgyűlése, a bíboros-legátus szentmiséje minden
nemzetnek a Hősök terén, hatalmas tömeg részvételével.
Délután pedig az ünnepzáró diadalkörmenet, 4 és fél órán
át hömpölygött a tömeg ezerféle színben pompázó menete.

Sajnos kevesen élnek már azok közül, akik ezeken
a gyönyörű ünnepségeken részt vehettek. Egy idős atya
mondta el, a katolikus rádióban, akit 1938. május 1-én
szenteltek pappá, hogy egész életére meghatározó élmény
volt ez a Kongresszus. Ő mind fiatal pap részt vett az
ünnepségeken, gyóntatott, mert rengeteg gyóntatószék is
volt a tereken felállítva, hogy az emberek a bűnbánat
szentségéhez járuljanak.

Sajnálom, hogy akkor még nem éltem, és most kell
élnem ebben a korban, amikor egy ilyen ünnepség
megtartása itt Magyarországon lehetetlen lenne. Olyan
korban élünk, mikor az embereknek minden más fontosabb
a köztünk élő Szentségi Jézus imádásánál, tiszteleténél,
szereteténél.
Összeállította az 1938-as Kongresszus emlékkönyve
alapján Kallós Tiborné

Ilyen volt a Lánchíd díszkivilágítása.

Ünnepi szentmise a Hősök terén.

Ez pedig nálunk történt:
Május 18.-án 6 hittanos lett elsőáldozó,

ami azt jelenti, hogy megkezdték a szentgyónásaikat
és szentáldozásaikat. Azért írom most ezt ide, mert az
Úr Jézus szeretettel hív a szentgyónáshoz és
szentáldozáshoz mindenkit, aki már volt elsőáldozó,
pl. évtizedekkel ezelőtt. Akkor ők is
MEGKEZDTÉK, és ha abba is hagyták rögtön vagy
évek múltán, az TRAGÉDIA! Krisztus őket is várja
ismét, szeretettel, kivétel nélkül mindenkit!!!

Hogy a nyáron hogyan alakul a felnőtt katekézis és bibliaóra, azt még nem tudom, de a szentmiséken hirdetni
fogom. A katolikus ember MINDEN vasárnapot SZENTMISÉVEL és MUNKASZÜNETTEL SZENTEL
MEG!!! NYÁRON IS! A kereszténység megélésében nincs szünet! Akkor sem, ha más nem ezt állítja. Akkor
sem, ha ez manapság nem divat. Tehát Krisztus hív minket MINDEN VASÁRNAP szentmisére, és pihenjük is
ki magunkat! SZÜKSÉGÜNK VAN RÁ!!!       Magyar Katolikus Rádió  1341 kHz  Örömhír mindenkinek!


