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kelni. Ha újból IIH't;c~alódom, ha i),lIIcl el. 
fordul tölem il szerencse, Illi lesz akkor 
velem? EI nem képzeJhelC'1lI Ehből a IIj· 

zonytaJnnsHghól ki \"cz<,1 ki cngellll'l? 
Senki, csak Te jó Is len. If(.zzád rejtőzöl! 
el gyönge Icftn)'odnak lcszketö sZÍ\-e. 
IU('rl csuk atyai jósflgodb\lIl bízik igazúll. 
Oh mil\' hálás tudnék len ni , {·s mih-en hü· 

" . 
!.c.ges! Oh hlinyszor ~lld .. nílJn a nap folyn
mában , (>~CSZ életcmhC'1I II Tc szent Heve
det. Jó I'llell, ki olyan búlcs, oly gazd;1~, 

oly nagy, oly hatalmas vagy, aki ludod 
mikor rnkad a rózsabimbó, mikor her
\':ll cl a mezei liliom, 'lki ludod mit (orez 
:l madlir, lllidőn dalt z~tlgcdez , ludod Illi 
({lj agerlének, midön sirva sohajtol., Tc 
ludod azl is, mit !'cjt nL. C'mberek szive. 
Jöjj édes Alyiun közelembe I!S add lud
tonna , hogy nincs miért aggc'idnom, IIlI~rt 

az igaz szeretet nem fog meg:csalódui! f::n 
bi7.01ll a Te szerete tedben , én bizom bteni 
jó voltodban s hiszem, hogy boldogsúgol 
nyerek, mert Te boldogg;i. leszed a híisé
ges s2.Ívet! Köszönöm II "ígasztalftst , II 

megnyugv{lst és a csimdess~"et Amen. 

.. 
l \l.\US.\GOI\ " 

.Jegyes imáds ligu. 

Szere let rorr:ba . jó Atyúm! IllJúdsag 
jő ajkamnl . Téged :Hdlak. mert úgy ~rczi 
~úvelll , hogy :lZ a holdog~ilg, 1l11'lI ycl tne~ 
vall te lve, Tőled ~zilflnalotl. A Te AI~'al 
"ondviselésed n övelI. c rtJsítcll, vmig ki c 
cs iny vollal11 . Jósi,god :1{II~t nekl'lll alI a 
kedves férfi I. :lki most múr j':gycsem. Egy 
C"~Sl életre eljcl:l'yeztél neki és öt is én· 
n~kem . EIl'I('111 jŐ\'őjét 3l Cwhez fűzI ed, 
gyönge k:lromnak :11. övCi !oegílűi.il. n: .. det · 
Illeziiiil adtad . 

Bizonytnlan a jlivö lIliltd kclIÖI~k clt:", 
dc :t szív('lllhen h"tugoló sze re tel blllorsag · 
ga t tekint búrIllily ~o r.) clébe. A szere l~1 
azza l bíz ta !. hogy az ö oldala mell ell en 
mindellrc kl'pc.) Ic!>zek. Erette me.g fogu~ 
te lllli mind t:> lll. lia egyko r bett:>gst:'g él'lll.!, 
mily híVf'll :'q)otniun , mily ébe ren gOlH.h.,,;
núm ! I~ n csak éretle (' rezek , csak rob 
gond olkozo m. 

Előttem :",!lall:1k múr azok ti bol~o)g 
napok , mikor \"er~enyezll i fogunk :Izert: 
hOl' \" mrlyik tud liibh kedves dolgot tenn~ 

O. . ... • dd" "s menil\'1 a mlis ikérl. c.s Ó. II lIla r e 19 t ' -
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Jó Isi en, kérlek tartsd meg szfvem
ben ezl t\ jó él"zésl és foko1.d tovább, még 
tovább. lsten crösltsd meg s növeld benne 
a szeretetet irántam, hogy gyöngeségeimet 
pótolja erejé,-el, szh"cm félelmét é&.-.mo
dalmát oszlassa el hítlar szf\"ével. 

Adjad jó Istenem. hogy tegyen ne
kem olyan életem, melyhen szüJöimnek és 
minden jóakaróirnnak öröme fog telni. 

Áldj meg szeretettel, hogy szívem for
r:'tsa soha ki ne apadjon , {lldj Illeg remény
!>éggel. hogy a jövőt szépnek lássam. Áldj 
Illeg engemet és jegycsemet minden jóval, 
amel)-cket kérni sem tudunk még. Téged 
kérünk, hallgass Illeg Isten , jó Atyánkl 

Ámen. 

Anyai reménykedés. 

Ur:nll, menny él> föld Istenei Mi az 
<!mber, hogy oly bölcsen gondoskodol !6~~ 
eS mi a nő, hogy atyai jósúgod kincseibö~ 
nly gazdagon megt'tldod ől. A hála érzésel 
bő forrásban törnek elő srlvem mélyéről. 
Az öröm árja majd elönti egész valómat, 
meri egy nngyali igéret beleljesedik velem 

IMÁDSÁGOK 

is, érzem. Örömtől rcpes kebelem. Bizony
n)'al jó hírl fogok hallani, mety az egész 
háznak öröme lészen. 

Oly örömben vagyok s mégis minden 
pcrcben nggodalom száll rám. Olyan re
ményteljesen látom életem sorsát és mégis 
remegek II jövötől. Annyi kedves gondo
la tom t:\mad s mégis körn)'ékez a félelem. 

I!:gi Atyám! Annyira nígyom a jövőbe 
látni csak egy pilJa.natral Te mindeni 
tudsz és lúls1:, csak egy halvány sugárral 
megvilágllnúd eiültem II jövő titkos homá· 
Iyál! Oh ha megjelentenéd nekem, hogy 
mi fog történni velem. Vajjon féljek·e a 
bajtól és szenvcdésektöl, avagy bizlon vár
hatom az idő mul:'tsá t abban a tudatban, 
hogy miként eddig, úgy ezután is Te min· 
dig velem, köze lemben leszel. Te mutat· 
tad meg nckem II boldogság hajnalcsilla
gát, Te bizonnyal elviszed azt a csillagot 
előttem , mindaddig , ahol én is majd meg
látom azt II dr{lgn kincset , amely után 
oly cpcd\'c v{lgyik nlinden női szív. 

Szeretet, úldás és boldogság forrása, 
jó Atyá.m, bizalommal kérlek, oh légy kö
Z('lemben , oh ne hagyj el engem, hanem 

l' 
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l: tllwf.! a ..... jo bh krzl'ddl' l. ' {'!:lY körül lozcrc
Il'II ('1, b iz i a ,>.!> ..,,..{' Iid ,>zal'akku!' Oh köves.., 
\'n;':(' II1(' 1 l's ha rl'ménységem ol;lja ap:ldni 
k('zd. Il:d ..,.., 'linnúra {.jahb fo rrtisokat. hn 
hi lt' lIl ingadoz. :W íhd k {ISli kl:'lra l's .,zc:n 
!('hl 1llI'J.:' •• \l d j m rI:{. tegy bo ldoggá enge
IIU'I. hogy l'll i .. hn ldogílha .,.·.ak másokat .., 
hrli"' lth e .... l' lll niii 1(';,:,>zcll':icbb fölad:llo
mal. Kl' r )(>k hall ga ..... IHl'g Al yúm .. \IlH'II . 

Anyai hála. 

(', lt:hll' k a d ója é ... IIlcgtarlójn . kegy!'l
IlW'" !-;I e ll ! .\mirc Ú~O' \'Ílgytrun , ami":rl 
:l lInyi ",or <' Jlekedt em , az mÍlr bckövelkc
le li :t T c j(h:'lgodból. A jús lat megvalósult , 
:1 n'l\\l- nys':'g tc lj e!liill. Az anyai fiijdalolll 
k,'w n '('., jajja l c lfl'ledn', :lZ ö röm l's boi· 
dlll-!"úg: jlltJ'>Z:t ka llH'gkl-zd{)döll. Anyu \ ' :1 -

gyok l'll h. Egy új Net , egy kis ('s('c~etn'" 
nelll('~;lk halll'1ll II jü\'ö nek egy embere 
\all múr a hö\c~iibl' n l'S ii t "" tnllglunl>n:,k 
II1mHllnl t nm . \ I o~t m á r l- n is OlYlIll S7.er('ll · 
e~"' ''' \·:II;yok. mi nt a tö bbi nök, mo~t m llr 
Cll i~ OIY:11l b üszk \' lehe tek , mint ft többi 
honleilnyok. 

.... . . ~ 

1\IAns.\GOK '" 
Pa r im yi, teh e tetl en IIl l'g HJ. ~n " ve r · 

k ' n. 
lill' '~m S a llll ~' 1 ~olld . a nn yi a~godalom fog 
1'1 nllHII:I , d c m ind ez c1cIl ~·é.,z i k a ll1elleil 
:1 bo ldog",:'IH m e llett . h ogy IlHl ... 1 mú r III'
kem is m ód ada to t! sze rdt'lcm. gondjaim. 
i' le le m cs h ill' 1ll k inc ... cit /-l,·iimölc.,üzúle" 
elh e lyez ni. nü\'el ni ~., .,zap~rÍla ll i. :\ 11Il\~ 
..,zé p le r \'cl sziill('1II Ill :h is a jö"őbe .. \z 
t>1l g:yc rmckc m Tt., neked lesz szcn teln', oh 
jó Islen! i\1t'-g ki.., ko rúba ll ~zí\"ébc c~cpcg
lel e m a Te Ilevl'd i ~nll're l é l. i\ lihe lyt g;;gi· 
es.:>Ji) k icsin y a ja ka Il\egszó la l. mi nd jill" 
igyekez ni fogo k . hogy 11l egla nu lja a Tr 
..,zc lIl nt' \·('(Ie!. n h llH' rl l'nll ek az {, 1Il1e;.!c
lés(>\'el jőll Ilc k el11 az fd d:'! s ., bi l.Oll ova l 
neki is ez fogja 11l cgsz(, l'l'wi a hold(J~s:'I ~(l!. 

" Z t'- II gyc l'IlIckl' lll (' drú g:1 ho nna k ll'sZ 
nÜ' ·ch ·e. \ 1t'glanil o Jll lH' k i. hogy a 1l: 1 ;'::~' 
Yil:ígoll e k í"iil nincs(>n sZÚ 111ú ra lw ly. 
O l'ő k sl'g iil adtad pz l m indcnh a tó Fehé~ a 
Inagyar Il t' mzt'! ll ek . ,,(>1' 1. ':' \('l e1. békc~é
~('I l'S \':q,:yo llt ú ld oz lll k (-rel h' :l p:'link . 
:lIly:'i nk , ha dd tan u lj:'.k m eg a mi ;.lyN· 
:1If'k e ;n k is, hogy i ll (, In i l'S halni kt'l L 

O h . d l' I',dl'''' ji', .\I\';lm. inl{' miiI' i , d· 
tl"'C1YNltC Ill :1 H' I. tll'''' ö,\,!" ny riil, h i.,zt'1l 
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ahelyett, hogy köszönetet és bAI6t monda. 
nék neked, ábrándos gondolatoIrha me. 
rültem, feledve, hogy a jövő is a Te ke-
7cdben van. 

Meghajlok Nagyságod, irgalmad és 
ntya i jóságod előtt, s köszönetet rebegek 
néked, hogy életemet megtartottad és új 
élettel megáldottad. Köszönöm, hogy nem 
reledkeztél cl rólam, midön a f.6:jdalom 
~yöt reJmci majdnem erőt vetlek rajtam. 
Köszönöm, hogy az anyai öröm mámorftó 
ital ából élvezncm engedél. Köszönöm az 
e lső hangol , melyet kis gyermekem ajaká
ról hallottam, melyhez hasonlót anyán 
kívül más ncm ismer. 

Még a gondért és aggodalomért is kö
szönet és hála jő ajkamra jó Atyám, mert 
hár tudom, mennyi veszély fenyegeti az 
ilyen parányi életet, nem félek. ha veled 
lehetek , ső t örvendek, hogy most mir még 
többször kell emlegetnem áldott nevedet. 

Tartsd meg nékem boldogságomat, 
tartsd meg életemet, örizd meg kis gyer
mekemet oh mennybéli hatalom. Növeljed 
erőmet , szeretetemet és hitemet most és 
C1:utún is. Kérlek Atyám, tartsd meg és 

IMADSAGOK 

szeresd jó férjemet , kit nekem adtál, hogy 
most már kétszerezett gondjait türelem· 
mel és kitartással viselhesse. 

Tarts meg minket, hogy kis családunk 
a Te imádásod hajléka, a szeretet és béke 
ollhona legyen mindörökké. Amen. 

SZŰLör HÁLA 
lIouác.l rohaukodunk, Tehonld sz'U imánk, 
.\Ienllybéli nagy lsten tekints le mi relnk! 
Tiéd o. halalom, az erő Tenálad . 
Kik téged inlád unk, gyermekid Illegáldjad! 

.\Iilldent , am il Te adn, hll'adlÍS~:11 I'enünk, 
Ili) imánk ná!l l fe léd, hogy Vll.l::yoll I::yennekiink · 
.\ngyal minden gyermek, égbő l jött kÖI'eled, 
li iI gyermekeddd áldasz, azt rorron ucrettd· 

e ldüz, hajt az élei most ide, majd oda, 
De mfg' gyermekünk VMn, meg nem törhet aoha. 
Gond, aggód:los kisér: velök nő al e rő, 
Kine~ gyermeke van, nem csilg(:cd II sziil6. 

,\z aDya I'érél'el, apa verejtékkl'l 
Tlropláljlrok. gondonlrok, Clilggedel1cn~~gKd. 
Terhes bAr ll. jelen s nem biztol II JÜI·6. 
Remén nyel dolgolik minden illat nülő· 

lia ilres n hajl~k I hidegek (I tl'rmck. 
Tudjuk nz az oki, hogy nillcs bl'nnök /lyermd •. 
. \ syermck jlték. I viII' S6gic5~ lé5e, 
A~ II lelSZ ebb zene, at II lajos b~ke · 
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''-u II kic~;nl gyennck rugyo(;ó nemtIbe 
... nillpgo! ég tárut ~zcmcid dI.{>be . 
Tisztu tiikörl-ben IlH'gJatod t('nma~lId. 
.. 01)'1111 üzés \1.1Í1I IIW/:, mdy [Il'. {lgll' ml' .. d. 

:\1; boldogok 1·IIS)'"lIk. mer t IHII m!\r I',·('rmckiinJ.. 
\z éle t llondjlÍ tól többé /lem remegünk. 
\!illd.~nik gyt'nn('ket c~l"e!lY angyal tUllza. 
S :I JO lsten nekik bŐI' á1dásil ontja. 

hl ('II. ki né llt'dhet '"lgI"alidat küldéd 
T{'kinls 1(' mi reánk ál~1 meg luhunk né]lét. 
1. !,kO~z~k köz.ii lhlllk b~k(' és boldOlldg, 
l"zdodJék szamunkm III lenn II mennyorszllg! 

Bűnbánu nő Islen elöli. 

lnun, hovil rt:jlözlem CI az emben'k 
elő\. hová fordítsnm ~zememel , hogy ne 
l:issam szégyenemet. Az emberek közölI 
nincs egy percny i nyugtom , ninc,,>cll met{
úllúsom. Még az II szent hely is, 11I<,lyel Tc 
menedéknek építettél, idegen leli eWt!<'1Il 
es nem h iv többé védő kebelére. :\appal a 
gyű löle t ijesztő Illrl1l~lja , éjjel il bimösst-I{ 
iildöző úrnyéka gyötörnek, kínoznak. 
hogy nyugtot ne leljek , hogy ne pihenjek 
me~, 

l"ram \'an-e hatz'iamol<ij Gileádban 
, , l'!oo cn azt még röllclcm? Van-c könyiiriild 

"" 
eged csa rnokában és julhnl-e abból kebe
I.e lll sebere,. hogy begy6gyuljon, hogy újm 
clhessek. Csak h OZz{ld van bizodahnum 
c!oo~lk előtted bálarkadom megjelenni : 
llleT~ tudoll1. érzem is, hogy bármily nagy 
a \'l'Ikem , na gyobb annM a Te könyörü
leled. Gyarló, ingatag vagyok én s hogy 
ne esném el. midőn akik megmentheIné
nek az élet útain , azoknak a szíve kemém' 
minI II kő, érzéketIcn. mint a holttete~. 
Szcreletérl cpeked lem s ime azok, kiket 
!tri zam ni'péü t adtál, cllenem fordultak és 
1llcgvetctlék n szegé ny bünős nőt. Nem 
kcresc m ökel többé, nem remélek \'ig:l !ooz t 
küz!ük , clkerülöm lIZ útjokal, nem iépck 
;IZ ös"é nyii kre, nem .lddig, amig Te düt
led nem li .~zlul meg szivem Hikre. 

Edes jó At yá m, tekint s belé e kebelbe 
és l(lSd mcg mennyire össze van romolva 
II templom, melyhe n egykor a szeretet. a 
jóság lukolt. Leomlott az olhír, megrepe
deze It II k~irpit , dnclllullak II húrok , me
lyek egykor téged di csöih'e zengedezlek 
kegyes hymnuszokal. 

Vajjon (' Isii llyed-<, vj'gképp í>lelcm 
hajója , \'ajjon kikö thel-C még ételem hor-

• 
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gonyu 'l Halalmas Ott A Te medhD van 
H vihar, olt van II liszlfló tGz it, Idrlek 
bocsásd be nzokul kebelem kJD.7itott aj_ 
tóin éli liszlilsd meg nzt a romoktél. a ae
bekIől és ti fú.jdulomlÓJ is. GyÓlJfta Iqll 
oh mindenek orvosa , épfls fel újra ..... _ 
gyobb Mestert 

"u ram, ki bÚ1>u1s:.: bOneim miaU 
~ haragrl& gerjedsl ellenem. 
"''''rlelr. Ile redj, Ile o\toron to ... ibb. 
illÍr bÜlltethcm ml'Uán viselem·" 

Oh, hu én azt megérhelném. oh ha 
lJocsúnul lesz nekem, mennyire más úlon 
fogok járni, mennyire Dl6.S munkában 
lIlunkAlni. 

Tudom. oh mindenek Atyja. hOlY a 
Tc szcnt fiad elfogadta az olajat a bOuöi!i 
asszonytól és békei5égben bocsitotta lilit. 
úgy-e szeretet kiapadhatatlan (ortúa, 
úgy-c meghallom még én is azt a Nenl 
égi szót: megbocsáttatolI II te bilnöd. menj 
cl s többé ne vétkezzél! Ezt. ezt váram 
szent ujkadról, ezl kérem t61ed Atyimtól 
.. igérem, hogy nem 1E"I7.f'k hB'elen Tehoz-
7{,d SOh:l 1'>CIIl , 

IMÁDSACOK 

Ime, már is érzem , hogy könnyebhül 
!.1.Ívem, ime, már is IMom csillagom az 
égen, tiindökölni szépen . Ebredez remi" 
nyem, erősbül a hitem. 

Oh köszönet érte úldi,sok forrása. oh 
húla örökre igazság bIrája . Köszönöm a 
vigaszta J(lsI. 

Oh mi'ly ~dcs. IJoldogltú uhemlJcn nz érzelem, 
Hogy WIlcIIem, megtaláll llln IlZ ég urAt. I~tcn cm l 
t.J: fény~bö l egy s ug'rka b~ülijUe ulllmal. 
~1t' 1eg~lő l alkonyatkor. lészen üdllő hormat. 

l..e~z í.j ~ktem , 
Séked uC/lte lcm, 
f.;J:i ke/oty(!(eml 

''--v.8O.1. 
Jo ls ten , imúra nyJlik ajkam. A fa 

rügye levélbe, bimbója virággá fakadt, 
IHldd fllkadjon kebelem forrongó érzése 
imadsúggá. Hálaimádság e~, merl újból 
s7.éppé, dfszessé letl II természet nagy 
Icmplomu. Meri keblemel II virágok i,lIa_.A 
:ltjá rja , arcomat II nap meleg sugarai Pl ' 

rosra festik. Mert erűm íljból megsokaso· 
dott. Kedvem a munkára megnőtt. Ki,.,ÍI
iB'olll oda, IIhol nyüzsög, hemzseg minden, 
meri II Te teremtő hlltalmad Sgy akartll, 
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~n i~ dolgozni , teremteni akarok. 
Elöszőr is liszta szivet, ubba tiula éuel
mel , llf'ntf'S szlindékOI, hogy kezem mun
klij:1 leg~'('n :íldás cu:réimnek és emlwrtilr
~aimnllk, dicsöség es diesl'ret neked, Te. 
rc IIIlömllek . 

~ö\"eld .\t)':í m lelkemet , érleid guntln_ 
hllaim:l!. hog)~ nmgam mcgelégcdclI It' 
gyek és másokat is megelégílhessek. Tég~' 
boldoggá minden emberi. hogy jöjjün el 
országod s legyen meg n It' nkarnlod iig)' 
a mennyben. mini a földön is. Ámen. 

O ... el. 

Elborul! ;.t ~zívem s kélked,;<s szilIInIla 
meg elmémet Atyám, élelnek Islene! l.ál
Iam II halál ilrn~·t>kát sZ('P rózsáim levc
lcin elvonulni; hullottam IIZ cnyésrel hir
nökeinek csöndes susog:ísilt amott a fák 
közöt I. ~Iidön kis fccskeimet kerestem nb· 
lakom elöli. üres "olt :1 !twraz ág és ném:1 
a hijek. ~Iidön mindezekt'1 láttam s midőn 
llzl is elm(ombt' vettem. hOlY mindenki 
hazaf .... lé siet. az én lelkf'm is mf'gindull , 
hugy hizlns ollhnnaha. Il Te lelkf'd Iftrsa-

'OO 

~:'Igilba jlls~Hn, oda, :11101 nincsen ellyeszet, 
Il incs romlandós;Íg. 

Jlt \'agyok AtY{Ull, jó Isten i "i,rom kj. 

jelcnlrsedet s sze nt tekintetedet. \'úrum :IZ 
:I tyai jobb kezet, melynek megmérhet et
len erejéből erőt nyerjen az én gyöngesé· 
ge m, "érem azt a szózatot, amelybiil ml'g
('r tsem, hogy mi az én kötelességcm. 

~Iert iink{'nl c't iiszintén "allem meg 
neked. édes Atyám, hogy én magamra 
hagyva ol)' fellonk. ol)' gyönge, erötlell nú 
vagyok, hogya kodn leliinő nap s a hosz
.,;mn larló éjtszaka gondolal:\m I·emegj's 
fogja cl eglosz valómat. 

~lint g),önge gyermek atyjához. ílgy 
fordulok én Tchozzúd, édes ml'nnyei 
AtY{lInhoz. "érlek, tekints rc:ím :'s lásd 
IIIcg s)'arlós{lgolllal. mulasd meg n7 útaI. 
melyet én nem tal:"l1ok o de lllnelyik min 
dig fényes, meri a Tc lelked napja "ilil
gítja meg igazsággal. szeretettel , bizalom
Illa l és türelemmel. Oh segíh me!(, hogy 
az en\'eszellel ne enybszen el hitem, ne 
hervadjon cl szeretetem, ne ~záJljoll el lIi
za lmam és ne szakadjon nwg türelmem 
sz!tla. Oh, lanlt s megi'illl ;:>rni n TI.' IÜrvlo

-
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nyeidet, melyek szerint az enyéuetet uj 
Nel, a hen'ad:lsl "irulás, ar éjtszakát nap. 
pal , a b{matol, a csüggedést reménység 
váltj:! föl. Bölcsességed bírházaból juttas! 
nekem egy haldny sugarai bár, hadd lás
!lalU meg vilúg{múl azl, amit gyarlóságom 
elhomályosí!. Orök életed mcgm~rhctet. 
len idejéből adj nekem napokat és es.~ten
dőkel, hogy jobban-jobban iSOl('rhcssem 
meg önmagamat s élelem célját, hogy az
uhtll kö"elelhessem híven Mesterem, a 
Jézus Krisztus példáját a türelemben, ki
tartásban , a szeretetben és a reménység, 
ben most és ezután is. Ámen. 

Öregségben. 

Jó Istenem, szerető édes Atyám, Ic
ha u)'atlOIt immár az én életem :lapja. OH 
lépdel az utolsó pont körűl TaMn le is 
merül ma v:tgy holnap utoljára, ürökre. 
Olyan nagy mél)'ségcl képzelteIU eddig ?z 
utolsó pontnItI, olyan fájdalmasnak hll · 
tem uz elvítlásl, de ime jó Atyám, most, 
midőn oly kuzel vagyok a megváltásbo~, 
:l k(' rlélh('letlen halálho l, nem irtózom 

. ,- - ---
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többé. Nem irtózom jó btenem, hbizen szí. 
vcm azt dobogja nékem. hogy a siron túl 
nem a sötét mélység, hanem II fénylő mu· 
gli ssá g következik , a lélek országa. Nem 
II megvilUIs, hanem a találkozás ideje kii· 
zeleg, oh hiszen én itt mÍlr elvégeztem a 
rám bizottakat. Szegény cgyszeríí nő vol
tam. de akiket nekem adtíll, azokat meg
larlottam, fölne,'eltem. Gyermekeim mosl 
már sziilök. Körültök is a kicsinyek na · 
gyak leltek. Unokáim cse\regése vidit ja 
szívemet , s az a kedves dalolgatás és ének· 
lés nekem szól. az én útamra. Ez ~z ('Il 

indu16m az örök élet útjára . 
Oh de hová lé\'edlek gondolataim, 

szent Atyám, hisz én élek még és va.~ őr?
mern is. Minden perc egy kedves .lpndck 
tőled, oh júsúgos lstell . Te, aki mindig 
szerettél, most legkiv(,lt megmutatod, 
melUlyire jó vagy érdemellen leílllyodhoz. 
A hosszú élet fi tc legnagyobh útdásod. s 
IIckcm mindenható Alylllll ezt :lZ :i.ldásl 

adtad. )'öszönüm. H:H{lIn .. 1.'-111 t{'hozz:'I~L 
hő imúban olvad össze lelkeddel az l'n 
gyarl6 lelkem és úldja mindenható kegy{'l· 
med('1 Jó Is i en, fogadd fl köszünetel1let. 
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fogadd ej sóhajomal s fogadj el engem is, 
hogy midőn elközeledik nz indulás perce , 
laláljam nyitvtl nz örök élet ajtajtit, mel~ 
:I Te orsz:'Igodba "ezel. 

EIUlrtldtak tagjaim , pihenni vágyom 
c!;endes nyoszol)'ámon utítnad sóhajtok. 
:\e hozz dm fújdalmat, jó Atyám ir~al
Ilmzz, légy yédőm, oltalmam, légy nyll~ta 
túja testemnek , szíve mn ek: hallgass rf'ám 
6h Ishm. Amen. 

A sziv jóságáért. 

Szeretet Ist ene, jó Atyúml :o.liIycn ha· 
túrtalan Ilagy cz a vil:\g! Hány ~ '7.cr Il:
remtmény él, mozog, munkálkodik PS küz · 
ködik ill egymás közöl I. Minden nyugta
lan , minden változó és ingadozó, még az 
embcr is, akit pedig Te urává tettél a föld 
teremtményeinek. A rossz és gono .. z, :l 

fájdalom (>s !;zenvcdés nyomában áll hUll· 

dCIl lUozdulalnak. Senki sem tudja , mi 
kor végződik földi rövid pályája, senki 
scm !;ejti. mikor változik a ne"etés "írúsra, 
az erő gyöngeségre. 

Ha magamat tekint em. mi va~)'ok én. 
Egy pllnZ(l1ll a mld arculal j:ín. egy pan'lny 

. -

. vilúg !cll"l'I'{' hcll i!!; Lni!g:i, milyen halal 
;~\ :t s erő \·o~\z ezeklll'.l a tiibbi kicsiny dol
"okh oz. :'I1{'gb mil y sok szepel IlIInak ~1.C
~\eim , csuk cgy rövid nup lefor~.'ts :l alall 
i .. ! :'Ilinél rö"idebb élei t" adlai nekem 
" "önge le{lIlyodnak . annúl erösebb ... á~)' , 
~;Hlúl nagyobb ~zcrclt'l köl mindenhez. 

lia \'iz .. g:úlom eleicm et, valóban sok, 
nagyon sok kinc.,t'. öröme és. boldogs.:~ga 
"tm anunk . :'I lii \' aranyos fcunyel IUI\ 

döklik \'isszl\ rill~l ifjús:'tgom ha jnala! :.\Ii
Ivell gyeI'mek, mil yen tudatlan és Ill é?is 
l; til \'eJl boldog \"o llam, l\1i\"(l1 szemem !>wp
nek' -",z[\,c m jónak lúlolt minden!. .-\.Z ~dcs 
:lIly'a i csók , :1 gyer mckbarútok ölel ése, 
azok aparilnyi ked"lelésl'k, milld ~oldo~
silgomal I'okozlúk . Csak c~""1'1 II multérl l ~ 
hogyne vúgyn {' k ~" Ini ! !ü ncm szen ' lne 
szc ml l' lni II ~.\·e rmck örömeI! 

Ha lllosl kénl('zem magIImtól , mi :~Z 
a nagy hatalom, amely oly t'riis k{'zi:cI 
li lel a repülö napok hoz l's II .111 {lló l'1~ IIlt'z , 
mClln yi felel et kinúlkozik 1ll~lIden II:plcn
nyomon, m eri a regge l mosolya, a 11:1ppal 
fi' lI \'e és m elcge, az est alkoJ1ya ilundcn 
(,gy' szé p kiillenH~n y, egy édes dil i, egy 

• 
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üdiló mosoly az én szívemnek. Es mind .. z 
honn:lIl? Tc tőled 'izerelö jó At,ém. mi. 
\'cl Tc slerelsz mindent , Te ... etu enge
met i ... E , 'ilt'igoll minden veretetrcU be. 
~zé l lIllnak a szívnek, amely 6rti • llere
lel szavút. .\finden boldogságot andi an. 
illik II fülnek , amely érti II bold08d8 dIIlt. 

Hogyne ragaszkodnék egy nal iIZh' 
('hhez öl viIiighoz, mncly o)y nemesW\, uly 
lII<,g sl-cnlelő a Te szereteted állal. 

.\I nst csak .\Zon llggooom jó .\Iyóm. 
vlljjon az cn szivemben fogant-e meg. 
wrt-e j.!~'ök crcl ez n szeretet , növeli -c lom· 
bokal. melyek IIInIl II bánnlos sziv enyhet 
lalúljnll és ;lZ éneklő ajnk vig dalra nyn· 
jl-k '! Nem tudok felelni egy ily Illlgy kér
dÍ'srt'. dc .. zh'cm "('rése azt beszéli nékem. 
hogya j6 <"rz('.!Iben nincsen fogyatkozásR , 
hogy ,>zl're\lli \'Í1gyik , lOerl II szeretet láp
líllj:l. hzcm. hogy kezeim illdó illelésre 
kulc)oolódnak ih.sze , ha szeuvedést látok ; 
l'rzem. hogy II bíl1latot cl tudom o'izlatni 
ol gyf'rmeki arcról s II férfi homlok~ról l!:l. 
Látom, hogy el otthonban minden ked
ves, rltm mosolYBó, mihelyt saját kezem
mri rendeze lll el öket. Látom, hogy még a 

'" 'T'" 

leg némá bb !thBY is szólani tud hozzám ha 
figyelek rája és megérlem szavát. ' 

úgy van jó IstenemI Te a női xzívnek 
annyi érzés t adtál, a női kezekbe aIUlvi 
erői helyeztél, hogy maga körül Illinde~1 
szépé és boldogg{l varÍlzsolhat a szív jósá
gával és szeretetével. 

Edes Atyáml Te úgy alkolllíl Cll~c
nt~ I , hogy a jÓllevésbell mutass:l m lIl('g 
erDmel. Esdekelve kt"rlek, adjad , h/Igy 
minden gondolatomat vezesse jó sz{a ll(lt~k , 
minden érzésemet !áplíllja a szeretet. Oh 
vajha én szeretni tudnék ol:ran szeretettel . ' 
amilyen jó Jézusom szh·ét Il'iplálla. Oh , 
ha én segíteni tudnék olyan úldó I,<'zzd. 
amely a sebet meggyógyítja , a b:lIwtol el_ 
oszlatja! 

Minden jót megteszek , szere tő Iste· 
nem, ha Te szerelsz engem és h'iplálod szí
vemet. Mindig jóra gondolok édes Atyúrn, 
ha Te nem engeded, hogy értelmem vilá
gá t elomúlyosllsák a rossz szem'edélyek. 
Mindig szépnek fogom lútni e vHágot, ha 
Te teremtö, áldó napod sugaraiból juttatsz 
élelem ösvényére. 

" 
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Oh hatalom Is telle! ~Iilycll úldó érzel_ 
Illl·kkel tölliill('d nw!; .;zívcmct e nelu"u)y 
(Jere :tlat l. lia Ill'ked t't~r telszik, I:lrbd 
meg ezt az ér7.l-st II jön')re h. T:trhd nu-(b 
hogy \('gyek hozód mt'lIó a j6súgbau, a 
~zcrete lbell t'- .. :I boldog~{lgban. Öle lj Alyilm 
szent karjaidba t'-~ lat'I'> 011 most es min
den idóben .. \mcn. 

Lelki \' Ihigo~s.gérl. 

\'il~lgoss:íg szent Atyju. jelenj meg 
én nekem, mivel én is fölfelé vágyam, föl 
uda, ahol II Te is teni lelked fényességl' 
tündököl. Tc megcngedted jó Atp, hogy 
a nö is birtokába léphe~'1é k minden földi 
és mCllnyei kincsnek . Te adt{ti fö l világo
~lLlt szellemei II népek vezél'einek. hot-:'y 
azok föltúrjúk előttünk is a tudomány és 
az i\ll1cret cSlIrnokai!. 

ErezeIn , hogy nekem kevl-s jutott még 
azokból a kincsckböl , nH'lyek :I ~t.l"ct ne
mes ilik , a lelket tökéletesebbé teszik. De 
cn is élvezni tudom II szellemi fölvilú!-{o
l>odás vivmányait, az én lelkem j.; olykor 
elmereng a Te böh'~csséged titkait -iilelll
Iéi ve. 

. . 

I\lAI)SAGOK '" 
Látom, mily sokkal szcbb és löki'le

tescbb c "iUIS, ha llzt az é rlelem, ismeret 
l'S tudástól Illes"ilítgflolt szemmel vizsgál
j uk . Lótom, hogy mcg sajill életem folyil
!'ill i is mennyire könnyehbé é!'i kelleme
sebbé teheicm, ha mindennap cgy-két 
percet fog lal kozom a IllIgy l'o, nemes lel
kek gondolataind. 

Jó Atyám! Tc rólunk io, gonóoskod
lúl. Te nekünk io, adsz hozzimk illi) C'i szi
vünket gazdagító eszméket. 

Oh mily boldogsilS Jll;kem a Te igéd 
halIgalÍIsa, oh Ill ily nagy kincs az, melyet 
a Jézus evangcliUlllH lllpjain e l őmbe lá rsz_ 
~Ie llnyi fölséges {'gi kijl'It'lIlés foglaltatik 
ihl e lett prófétidd . kűl\öid é!'i íróid sza
vaiban. 

Mily boldogító idd :-,s, hll éli kii hilzam 
f:dui közé Összl'gyiíjl he telll ezekel a szel
lemi vezéreke l és hall gaihatom bö!cs('!'i\>
giiket. Mily megny ugta ló. ha l' nyéimmcl 
együtt, :1 csalúdi körben , egyszerre éh-el
h etem il m 1'1 11 :1 I l'S II jelent. 

Bölcs lsten! Kérlek jUIlH~ szúmomra 
többel. mc/-( többel :1 lelki kincseklKil. 
Kérlek ~egl' lj , hog)' enyéimet, gyermekl'i-
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mcl és a lelki szcgenyek('1 l'll is Keglthes
scm lelki a já ndékokkal. KérJek add !n~ 
nekem is azt a boldog érzést. hogya tu 
dullant föh' i1;í {{o~ íl ollalll , a le lki lévelYf!6t 
haza "ezeltem. Kiirlek engedd éh'cznem 
azl az örömei, amely követi II jó lellet ps 
késziti elő II Te orszÍtgodut itt e földön 
Kérlek bölcs lsten, oszlass cl minden hu. 
mitI)'! szemem elől, hogy mindent Jussak 
tisztán én szimŐI -sz inre . úgy, amint Te 
alkollad. 

Ha Te meghallgatsz, én tHdaluk és (Ji. 
csöitlck. Ha Te meg lanítusz, én )ninden
nap szebb és szebb énekeket zengek I);)gy 

nevednek. Ha Te scgflcsz, imahilzza dl
lozlalom házamal és szentéllyé hli7.am 
népe szivét 

Qh segíts, oh áldj meg és magasztalj 
fö l tiszta é rzelmekkel, jól HéJö lélekkt'l. 
Kérlek bölcseség Istene, tégy jót velem. 

Ám~n 

Lelkt békességért. 

:\fiérl , oh miért sujtasz haragod oslo· 
ravaI Istenem, miért kergetsz el ~zerelelerl 
rl!r!ó karjai kÖ7ül ? Miérl éppen most , mi · 

'" 
dön h ozz:'ld vúgyódi k ~zívem ? Avagy lal'ín 
nem is Téged erezlek , nem i ... Téged lál· 
lak , nem is a Te szcn l sl:lvaidal hallom, 
hancm saj:it szívcm dobogú..,úl , ... ajal lelki · 
i.<.mcrclem sujt 6 itélelel. 

El. a behi', harc, Cl. II 1U'~akodüs iH 
kebl cmben dúl s ennck mia tta, eitő l valli 
f{Ole hn cmbeH kNe..,lck Téged oh miudl' 
Iteknek őriző pilszlora . Oltalmadra vá;)}ó. 
dom, .<. zil rny:l id :lIii ..,zerctni'k elrcj tózni , 
úgy, miki'n l az úriaIInIl kis gyennek az 
(-des :myui kebelre. 

B OCS1'is ... magadhoz. jú hlcnclll és léSY 
nekem édes Alyílln , aki erős ka rral vedel· 
lllez, édes any;ulI , aki II .<.zerele l csókjaival 
:'1I':\szl e l. Oszlasd e l n félelem sölét fel· 
hőit , szi.illl esd meg a go nosz vágya k c:\ubí· 
H.saH l:s vezess ('ngclll ct igaz élei ö"vú, 
n:yére, oda , ahol Illcg lal úlom azt a harma I· 
cseppet, allle ly a l ilflHllunsilg vil'úg&it 
fakasztja , nzt a sle lid !ozcllól, a mely szár· 
nya in a "irilg illa to l !oz:"llfl ja. Adj sZ I,·em· 
nck békességet. éle tem !lapjait ~zaJ>orítsd 
meg, hogy miuliUl T éged lljhol ri ,lleltc
h'k, h,kozhllssulU vel ed , l-1\'czhesselU jósa· 
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godat é!> illládha~sa m szentségedet. buw,c
gel. biz:dolllllla! l'~ :I boldog", remény. 
l!l'~t' \' e1. . \ III en, 

A jÓ!!Iág Islenéhez. 

~Iind('n jó :ldolll:iny l'~ tökéletes. 
di'k tőled .\7.:'1 11 ;dil {·de!> Istenem. Tc 
kcm élclel :ldtoíl s életemuek számos. eu 
tendeje llgy lerül CI lelki v:emeim el.,U. 
mini a ,'ifÚgO!> rét. melyen ;l fakadó 
himbÓ. a zöld<'h'í Ic\'i'l és :lZ érö r;) ümöles 
t'gy mús közelébell szc pen megférne),. 

A g~'crnl('kkor j:iI .\z i evei liS)' r(ipkö ..... 
lIek előttelll. IIIini könllyíi pillang(l, amely 
\' irúgról-\'irúgra szú ll , gondot nem i!.mer, 
búnatra nem gOlldol. !\linden szép b tiszta 
;1 Te hirodalmadball , ha tiszta sziv ér
zdmc 1:1kik ;11. cmb('!'i kehelbell, ~lind('n 

fl'lIyes b, d{'di II , Illi szemünket nem [edi 
('I rt szépség dől a hiús{lg, a szcrclcll"Il
~t"g és a szi\'lch'lI~ég homidya. Milldell 
IllUl1k;'IIl:lk nlll s ikere t-s úldás:1. II lisztll 
l'rzés és jó s7.úlldék vezérli kezünhcl. 

ElllIerengek gondolkoz,,:!, mi lehel 
mindennek oka, hiszen én oly érdemetl·.!11 

lMÁDSÁGOK '" 
vagyok j"~Ílgodra. l<:rzcllI, hogy egy nő csak 
kevesel tud c1n~g(>lIli abhó\' amire ~zh'(> 
indit ja. Tudom. hogy az cn szívem néha 
olyan dolgokra ,' i'lgyik, amelyek .1 hiúSÚH
nak ked\'e1Iwk , s olyanokra, amelyek a 
Tc bölcse!>!>l-gcddel ellenkeznek. Dc Tc jó 
Islell nem büntetsz harllggal. hanem in
tesz !>zcrelt'ltel , Tc előS<'gíted lép(>seinwl. 
még akkor i ~, mikor én laUm oda menni'k , 
ahol \'cszedtlt'lIl rejli.ízik , Enflclllcl a csá
bitils kfgyllja ,ok szor ki'II'ii l\'esz és ren~'t'
gel nz élet ~Zl'P paradicsnm:'Jnak ('Iyeszíté
scvel, I~n :>,oks1.Or ('sak a tiltott ;.{yiimöll'i 
szép színél 1:'Ilolll, ml'g akkor is, mikor :1 

Tc jós;'lgod paradi c~OIll , kt'rtjÍ'bi'i' minden 
rClldelkezéM' lllfl' :'III, 

Qh jó lsten, ('rösihcl m eg szf\'emLl, 
hogy mara(ljtlk úllllalnlo" Szililrdflsd meg 
akaratonwt , hogy cngt'lIId n l'súbitó SZ!l.\'a 
t'I Ile lúnlorilsoll , 

Kii'iziini '1Il1 o1!lIlmadnl és jósúgorlal. 
U'g~' {Ild\':!, Ji'gy fülll1:1gaszlahn most l'~ 
minden idühcll . AmclI , 
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lma hO~SZlUj lávoll~t lit .. 

Ililla l'~ dic:síht!g neked oh minden
hat ó Ur, aZlT! :1 n:lsr kegyeleméri, tllnely~ 
Iyel elhalmozl:"l: a7t:'r! II '!>zereUi gondhl. 
,a'!lIellycl küriih'e!lt·1. Utamnnk minden lé· 
pé~c i)izonrlalan volt nélküled. Te megse
l{ilell{' I, lI1C'gúldo llÍli és főlvilágosiloU6I, 
":llah(lIIy~zor "el>zély és baj környékl'zctt. 
lia szi:ikség l'rl , segélyt adtál, ha hánal 
lúlogaloll meg, e loszlaltad. 

:\lidón fölébredt l>tI\'emben a vÍlgy az 
t'des 011 hon pihenő 7.sumolyúérl. ft nemes 
:o.úvü emberek bar{lIsílgn l11egnyhftelt ; mi
dőn :lZ idegen l:'ljakról búsan né7.tem visz
Ha e kies hazúra. szelid sr.ellö h07.011 ar
l'o mra egy csókot innen a kalászo!'! mező
ről. IUtla , h()~y újra ill lehetek . Háln, hogy 
:I gyermek-:Hmok ből esőjét újra láttam, az 
iljúkor kedves virágai! újra élvezlem. 

Oh jó lsten , add vissza me!; ('zek mellé 
:u:! II hitel is, amely oly holdol;íló voll II 

gyermeki ártatlan sz ivllck . Qh :d.d "issza 
a bizalmat. mellyel az emberek kŐ7.ölt 
éltem. Add, hot:/y ('zek az Ilj ~;:o. Hent l' rzel
Illek tiw!i! ::.anlLk IIIl'g minden ~OLLOSZ gon-

dolatlól, mindcn véleklől é:i \'Clcsscncli be 
cgy tisztult lLj élc tbc, amelyben valLisít
hassam IIlcg il Jézus Krisz tus ncmes pél · 
d:iját II jótlevésben, az irgaIOl' lban, a !oIZC

re!clben és az őnmegtagadásba n . 
Szenl fiad , n .J ézus nC\'éhen kérlek. 

Amen. 


