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Szeidel Péter: 
Az irgalmasság és Oltáriszentség az Örökimádás-templom életében 

 
 

1. Általános bevezető rész. Isten irgalmassága az Oltáriszentségben. 
 

 Találkozás Istennel, megjelenni Isten színe előtt. (»Milyen félelmetes ez a 
hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja!«) Móz I. 28,17 

• Az ember eredeti létformájában, a bűnbeesés előtt valóban Istenben, 
Istennel együtt élt. Ez volt a “természetes” számára. Mióta azonban 
eltávolodtunk Istentől fontossá válik a vele való találkozás élménye, 
pillanata. 

• Sokan ma is ezt a találkozást keresik életükben, de nem sokan tudják, hogy 
Isten hol is vár rájuk igazán, a maga teljességében. 

• Akinek megadatik az a lehetőség és a kegyelem, hogy felfedezze az 
Oltáriszentségben Isten teljes, tökéletes jelenlétét, az nem tud már többé 
elszakadni tőle. 
 

 Tanulni Isten létformáját. (…a tűz után enyhe szellő susogása) 1Kir 19,12 

• Az Istenre való rácsodálkozás, a tőle való elragadtatás új vonással 
gazdagítja a hívő ember életét, Istenről alkotott képét. 

• Olyan hatalmas kincset és gazdagságot fedez fel benne, ami messze 
meghaladja képzeletét és képességeit. 

• Ilyenkor az ember önkéntelenül is magára tekint és megkérdezi: mivel 
érdemeltem ki ezt a mérhetetlen ajándékot? Isten nekem ajándékozza 
magát. Barátjával, társává, beavatottjává fogad engem! 

 

 Isten befogad bennünket. Isten elfogad bennünket. Kiengesztelődés 
lehetősége. (Uram, ha kegyelmet találtam szemed előtt, ne haladj el szolgád 
mellett!) 1Móz 18,3 

• Ezekben az ihletett pillanatokban megsejtem, megértem, hogy fordul a 
helyzet. Nem én megyek Istenhez és meglátogatom Őt, hanem Ő jön hozzám 
és lép be életembe, lelkembe. Befogad engem a Szentháromság és a 
mennyország csodálatos szeretetközösségébe. 

• Ismét magamra tekintek és szinte már zavar, hogy mindezt velem, 
tökéletlen, gyenge, odafigyelni sem tudó emberrel teszi meg. 

• Úgy vezet el a vele való kiengesztelődésre, hogy nem a morális szabályokat 
sorolja el, hanem kinyilvánítja feltétlen, elfogadó szeretetét szívem és 
életem mélyén. 

 

Elhangzott az Eucharisztikus Papi Rekollekción, 2017. november 8-án 

Esztergomban, a Szent Adalbert Központban 
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 Isten másokért van. Isten ingyen adja magát, szeretetét. Hirdessük mi is 
Isten irgalmát! (Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse, ami elveszett.) Lk 19,10 

• Az által, hogy ilyen közel jött hozzám Isten az ő Fiában tudjuk, hogy szinte 
elfelejtkezik magáról. A Krisztus keresztjét és szenvedését szemlélve értjük 
meg jobban, hogy Ő egészen értünk él. 

• Ha mi nem is válunk sokkal jobbá a szentségimádások hatására, de Ő 
továbbra is látogat és megáld bennünket. Ránk pazarolja szeretetét! 

• Az engesztelés lelkülete ebből a felismerésből fakad: ha én elfogadom és 
keresem Isten jelenlétét és szeretetét az imádságban és az áldozatos életben, 
akkor ezen keresztül Isten sokakat vonz magához és áld meg irgalmas 
szeretetével. 

 

2. Isten irgalmának műve a Központi Oltáregyesület történetében. 
 

 Történelmi helyzet, alapítás ideje. 

• A XIX. század végén nagy szükség volt az egyház és a társadalom 
vallásos megújulására. II. József király rendelkezéseit követően a 
szerzetesrendek és a vallásos egyesületek is nagymértékben visszafejlődtek. 

• A megújulás szükséges volt még a társadalom nagymértékű 
elvallástalanodása miatt is, melyet a felvilágosodás eszméinek széleskörű 
terjedése hozott magával. 

• A Központi Oltáregyesületet Trautwein János piarista atya és gróf 
Cziráky Jánosné alapították 1859-ben (5 év múlva közel 6000 tagot 
számlált!). Az oltáregyesületi tagok saját hitéletüket helyezték eucharisztikus 
alapokra, valamint buzgólkodtak az Oltáriszentség tiszteletének 
terjesztésében. Ezen felül anyagi áldozatokat is vállaltak a szegény 
templomok liturgikus felszereléssel való ellátása érdekében. 

 

 Az Örökimádás templom terve, építése, működése. 

• Az Oltáregyesület vezetését 1893-ban Kanter Károly, belvárosi káplán, 
majd budavári plébános vette át. Ő terjesztette el az Oltáregyesületet vidéken 
is, valamint azt a Főváros evangelizálásának szolgálatába is állította. A 
folyamatos szentségimádás valódi forrása és gyűjtőpontja volt a fővárosi 
katolikus hívek lelki életének. 

• Az Oltáregyesület hamar, gyors növekedésnek örvendett. A Váci utcai Angol 
Kisasszonyok rendházában lévő helyiségeket gyorsan kinőtték, így 
szükségessé vált egy méltó és az egyesület hivatását jól kifejező épület 
felépítése. Országos adatokozásból és a királyi család támogatásával 1908-
ra épült fel a zárda, az országos székház és az Örökimádás-templom. 

• A második világháború utáni évekig a templom valóságos lelki központként 
működött. Összefogta az egészen 100000 tagot számláló oltáregyesületeket 
az egész országban (1942). A székház több tízezer lelkigyakorlatozót 
fogadott, ahol az Örökimádó Nővérek is aktív részt vállaltak a hívek lelki 
gondozásában. 

 

 A háború utáni évtizedek és az újra indulás időszaka. 

• 1950-re mind az Oltáregyesületet, mind a Maria Reparatrix Társaságot 
betiltotta a kommunista országvezetés. A háborúban a templom és épületei 
komoly károkat szenvedtek. A templom épületén kívül csak a Bokréta utcai 
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lelkészség felső szintjének lakásait használhatták az itt szolgáló papok. Az 
Örökimádó Nővérek közül néhányan a templom folyosóin húzták meg 
magukat. 

• A komoly veszteségek ellenére a templom lelki élete az itt szolgáló kitűnő 
papok, nővérek és lelkes segítő híveknek köszönhetően továbbra is az 
Oltáriszentségi Jézus örömére és dicsőségére szolgált. 

• A szentségimádás töretlenül folytatódott a legnehezebb időszakokban is. A 
szentmiséken a hívek teljesen megtöltötték a templomot. A gyermekek 
hittanoktatása, valamint a 80-as években a fiatalok gondos lelkipásztori 
összefogása és nevelése továbbra is sok hívőt és családot vonzott a 
templomba. Külön kiemelhetjük ebből a korból Tompa Nándor és 
Blanckenstein Miklós atyák gyümölcsöző szolgálatát. 

 

3. Isten irgalmának jelei az Oltáregyesületben és a templomban. 
 

 Jeles évfordulók és belső építkezés. 

• Ahogy az Örökimádás-templom és a Központi Oltáregyesület élete a múltban, 
úgy a jelenben is szétválaszthatatlanul összekapcsolódik. 1990-ben 90 taggal 
indulhatott újra az Oltáregyesület Dr. Csányi József atya és Bulcsú 
Józsefné vezetésével. Célja továbbra is az egyéni és a közösségi 
szentségimádás terjesztése, valamint az arra rászoruló templomok liturgikus 
felszereléssel való ellátása és a betegek látogatása. Karitatív szolgálatként 
pedig a Gyermeküket Egyedül Nevelő Anyák egyesületét támogatták. 

• A Nyolc Boldogság Közösség és vele Szeidel Péter templomigazgató 
2006. őszén érkezett az Örökimádás-templomba. Több feladat is várta az új 
lelkészt és közösségét. 

• 2007-ben templomunk aktívan részt vett a budapesti városmisszióban 
meghívva a környéken élőket a részvételre, valamint behívva a járókelőket is 
a misszió eseményeire. 2008-ban templomunk 100 éves centenáriumára az 
ünnepi hét eseménysorozatával és könyvkiadással emlékezünk. Az ünnepi 
héten Erdő Péter bíboros úron kívül több püspök atya mutatott be szentmisét 
és tanított az Oltáriszentség tiszteletének fontosságáról. 2009-ben pedig a 
Központi Oltáregyesület fennállásának 150 évfordulóját ünnepeltük 
ünnepi, főpásztori szentmisékkel (Erdő Péter és Paskai László bíborosok, 
Juliusz Janusz nuncius), valamint centenáriumi konferencia szervezésével és 
emlékkötet kiadásával. 

 

 Az Oltáriszentségből táplálkozó közösségek növekedése 
templomunkban. 

• Ahogyan a templom több mint 100 éves története alatt, úgy napjainkban is 
megtapasztaljuk az oltáriszentségi Jézus életadó és közösségteremtő 
erejét. A Szentlélek minden időben a legaktuálisabb választ adja az Egyház 
által az adott időszak kérdéseire és problémáira. Ahogyan az egész 
Egyházban, úgy templomunkban is látható, hogy ezt a választ, mely 
személyek és közösségek szolgálata által valósul meg az Oltáriszentségből 
sarjasztja ki számunkra. 

• Konkrét módon megemlíthetjük itt az elmúlt tíz évben megszületett 
közösségeket és szolgálatokat: az Irgalom Gyermekei Közösséget, a 
Csipkebokor Közösséget, a beteglátogatók szolgálatát, a templomi Karitász 
csoportot, a jegyesoktatásra felkészítő családokat, a családos közösséget, a 
Semmelweis Egyetem Katolikus Baráti Körét, a katekumen csoportot, a 
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biblikus műhelyt, a szemlélődő imacsoportot, az isteni irgalmasság 
imacsoportot.  

• A konkrét csoportok és szolgálatok mellett fontos megemlíteni azokat a 
sokszor névtelen testvéreket, akik minden féle szervezés vagy nyilvános 
elkötelezettség nélkül sokszor heti több órás szentségimádást vállalnak 
templomunkban. Az Oltáriszentségben lakozó Úr vonzását bizonyítják a 
naponta számtalanszor látott rövidebb szentséglátogatások, amelyeket hívő 
vagy kevésbé hívő emberek végeznek. Sokszor betegek vagy 
hozzátartozóik jönnek be a gyógyulás és az enyhülés kegyelmét kérve 
Istentől. 

 

 Az Oltáregyesület kibontakozása napjainkban. 

• Az 1990-es újraindulás lelkesedése és lendülete a kétezres évek 
közepére sajnos alábbhagyott a Központi Oltáregyesületben, elsősorban 
a tagok idős kora és betegségei miatt. A fiatalok megszólítása sem sikerült és 
így a vezetőségben is nemzedékváltásra volt szükség. 

• A vezetőség tagjai 2007-től fogva fokozatosan újulnak meg. Előbb a Nyolc 
Boldogság Közösség nővérei és az addigi vezetőségi tagok vállaltak komoly 
részt az Egyesület megújításában. Majd napjainkban örvendetesen látjuk, 
hogy új, elkötelezett hívek is érkeznek a vezetőségbe. Első sorban Beáta-
Mária, Theresia és Veronika-Mária nővérek imádsága és munkája eredménye 
az Egyesület megújult honlapja, az országos szentségimádás kereső honlap, 
valamint a Facebook oldal elindulása, a szentségimádást terjesztő szórólapok, 
segédanyagok elkészítése.  

• A modern kommunikációs eszközök használatával párhuzamosan több 
szentségimádó közösséggel is kapcsolatba lépett a vezetőség. A velük való 
gyümölcsöző együttműködés eredménye az Eucharisztikus Élet 
Mozgalmának elindulása (2016) és a vezetőség összetételének megújulása 
és bővülése. Fontos megemlíteni az eucharisztikus élet helyi csoportjainak 
megalakulásán túl a Mozgalom hitoktatókkal végzett munkáját, valamint a 
PPKE és a Sapientia SZHF-val és a NEK Központi Titkárságával és 
bizottságaival való gyümölcsöző együttműködését is. Hisszük, hogy ezek által 
a fejlemények által Isten készíti fel a Központi Oltáregyesületet a 2020. évi 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus munkálataiban való egyre 
teljesebb közreműködésre. 

 


