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184. Foederatio Emericana ünnepe

Városunkban is megalakult a főiskolát végzett uraknak a katolikus egyetemi
hallgatókat támogató egyesülete az Emericana budapesti központtal működő Marisia Corporatio. Tagfelavató ünnepsége május hó 9-én délelőtt lesz, melyre az
Emericana nagykáptalanja lejön. Az ünnepséget vasárnap délelőtt 10 órakor a
fogadalmi templomban nagymise vezeti be, melyet Glattfelder Gyula megyéspüspök úr celebrál fényes segédlettel. Az ünnepség színhelyére a nagykáptalan
vezetésével együtt vonul az egész corporatio. Az avatás lesz, melyre a katolikus
ügyek iránt érdeklődő közönséget meghívja a corporatio vezetősége.
Katolikus Ébredés VI. (1926) május 9. 7. oldal

185. A Foederatio Emericana tagavató ünnepe

Kilencvennégy dominust és 32 egyetemi hallgatót avattak fel
A rég elmúlt magyar idők drága emlékei, eleink és a magyar lovagvilág kedves
hagyományai újultak fel pár órára azon a tagavató ünnepen, melyet a Foederatio
Emericana rendezett vasárnap délelőtt a Ferenc József Tudományegyetem aulájában. Az ünnepség bővelkedett festői képekben. Papok és civilek az emelvényen
elhelyezett hosszú asztal előtt. Mögöttük a felavatásra váró emericánás diákok
csoportja, kiknek zöldszínű sapkája kellemes összhangban olvad össze az ünnepi
polgári ruhák és papi reverendák színével. A terem többi részét színültig megtölti a közönség. Szeged katolikus társadalmának színe-virága. Hitvalló arcélek,
nyílt, bátor, meggyőződéses tekintetek és a közönség élén Csanád egyházmegye főpásztora. Feledhetetlen volt ez az ünnepség. Visszajáró szép emléke marad
mindazoknak, kik részt vettek rajta. Az ünnepség délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban szentmisével kezdődött, melyet Glattfelder Gyula dr. csanádi
püspök pontifikált. Mise után a közönség, a felavatandó dominusok és egyetemi
hallgatók a központi egyetem aulájába vonultak, ahol megkezdődött a tagavató
ünnepség, melyet Bitter Illés tankerületi főigazgató, cisztercita rendi szerzetes
nyitott meg, archaisztikus magyar nyelven tartott beszéddel. Utána kürtszó harsant fel, mire a közönség helyéről felállva elénekelte a Boldogasszony anyánk
kezdetű egyházi éneket.
Utána Ury Lajos dr., budapesti kir. ítélőtáblai tanácselnök mondott ünnepi beszédet. Sokan azt mondják – mondotta többek között – nincs, ami meg tudná
fékezni az emberi indulatok féktelenségét. Ezzel szemben ő azt mondja, hogy
van egy fix pont, melyhez felemlekdve nem süllyedünk le a fertőbe. Ez az istenbe
vetett hit, és a Krisztusi szeretet. Az emberek bűnözésének oka, hogy megfeledkeznek ezekről. Ha a társadalmi élet kutatói jobban körülnéznének, akkor látnák,
hogy az ember társas életének legtökéletesebb formái, az államok is letérnek erről az útról. Az egyesek lezüllése ennek csak természetes következménye. Soha
égbekiáltóbb bűnöket államok államok ellen nem követtek el, mint ma és soha
szörnyűbb bűnt mint a szövetséges hatalmak hazánk ellen. Ezt sehol jobban nem
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