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Tökéletes jóságli. hten! Te ki jelölted
~zá munkra :l. napokat , órákat es még a
perceket is, hogy mi azok szerint rende,zhessük életünket és annak cselekedetell.
Te gondoskodtál arról, hogy egyellcn őr,a
- sc legyen olyan, mini fl masik. A változasokban, a múlandósílgban , még a hal{.lbnn
is a Te előrelátó bölcsességed ",.IÓsnl
csobl admk,
éljünk.
élctiink hozzúd Illt~ H ó legy<'ll .
.\ fa k CII1('lw úgúl m eg hajlít ja a sz~\'
a búza kaJ{ts z.·.t · !ct'yomja rt l el~cr. Eg)'lk
úg)' mint :l mÚ .,ik , m cgaHI.z6dlk cl8ttcd.
uotiyn e hajolna le, h ogyne alázll{t mcg fc r jét az e mhe r, aki jól tudjo. , hOH:> Tőled
o'\' er mind!'nl. H8g)'IiC bOi ohm le ti fOIdig
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c-H-nö, . ki fl 1llURY i .. o ly gyön ge es hajlé- kon y,
Az, a ki el ő tt ed megal{lzkodik , fölmagasztalás! nyer, d c engem el nemcsak az a
vÁgy k észle l a buzgó im:ír:l , hogy Te m ajd
fölemelsz és megálda1>y )l@lll , hanem vonz
és k éSzlet egy el1en(1I1hala lhln I)('nső " ágy
és sóvÍlrgiÍ<i, llluelyel c'Hlk a Tc i~lelli 57.('1lemed tud kiclég ll eni .
Az ember a?'te isteni bő l c5ességeAet
fiirk észve m eg lanull:l , h o~y nem Neked.
hflnel'.l Ö neki v:In szÜksége olyan n:lpokra
és idöszukokm, :lI n el ~'e kb en N('kl'd adh:l ssa :'11 egész lén~'él, (](' riikt\ppen lelkének Illindc ll f{o ud j:".t. szí"énck IleIlles érzelmeit.
I~n is III ilUii g vlirom és sóvá rgom azokat, m e!'t oly jól esik lelkemnek. h~ föl vehetem ünn e pl ő ruhámat, ha lIIegllszlfthalom 1(l51 l'1I1('1 IlS s7ÍwlIl e! és úgy /illok
e lÖdbe .
Nem ?JeMed, hAlIlNIl IWckem '-ali szükségem IIZ iinncpi ~13P~krB, h ogy, cln~élk~
l1.ésb e IIIc rüh'l' "lzsg,llImssBm ,\Zokat .\
di (''iö l's szent do lgok a t, amelyeket érettÜnk, teremtményeiderl eh'cgezlél,
Im t
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~ Jé7.US éll'te adott oly kedvez6

muk:ll , hogy mis egyfcHH
húlát mondhatok . másfe l ől II JlozUlO1D éle..
t ébő! olY:1Il ))('>ld:11 tanulhatok. amelyet
kö\'elve mindig küzrlehh jutok hOldd
At yámhoz.
~S adj szivemnek bDJövel
lelkemet cmeld fül
zellen

hosy la'''jon
Slent
meg
és tanuljon olyan nyelven
beszélni , ame ly ('161\1'd kedves és m~·
hallgattatik.
Ha llem b egész életemet , oh bár abból egy-egy napol avass mt ünnep~.
nelte m , lill Ici"') odnllk.
~
11 :\ 1\1'1\1 b veszed le .·lltam az é lei
minde n l-lu:Hljál , If>rhét , !egalúbb a köz·
n:q)i Hyiilrclmektil\ szahadHs Illeg ('s ,'id~unsúggal töltsd cl sz[ve lllel. lia ncm is
foguk mindig a Tc hajlékodban IlIkozni,
oh bár egy-egy órllt hadd időnek veled.
hadd hnllgasslll1l szent igéd tanításúl , hadd

zengjen nyelvem dicsőitli {>Ill'kckel, hadd
legyen oltár kebl'lem .
Engedd meg nckl'm jó Atyám , hogy
az ünnepnapok örömeinek élvezésére
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. magam ki,rű! családom lagJa it,.. sze~ct.tcllnet , harúlaimul , hogy velök
egyutI "Idam s7.l\'\'cl di c"c rhes~ niik Téged
Urunkat , akinek legyen dicsérel. dicsőség
és hálaud:ís mos I és mindörökké. Amen.
Ú~"kor.

OrlikNl'lti lsten, kinek lételedben nin_
~sen. változás li ~ ,vAltoz:ísllak még árnyéka
l~, Ismét cgy uJesztendő reggele virradt
ra~k a Tc {llhUldó jóvoltodból. Engemet.

gyongc n ő t , oly melyen meghlll ennek II
napnak megjelenése, de Te el ölled oh
mindeneket fllh:lló szellem, nincsen sem
1:~l;gel , scm esl\'('. sem 6·. scm újes ztendő,
I ~ n mulandó teremtmény , érzékenyen hall·
ga tom órúm ketyegénét , mint muhmdósóá·
gom egyhangú zenéjét. s midőn II nap föl·
kél. soha sem tudom , hogy látni fogom-e
IClllc nt ét is, avagy. mint egy futó csillug
az ('g millilírdjlli közül. elhlnök én is innen
nyumtul:ulI1l. En , kit porból 1Ilkollál, egy
lépest SI' In lehetek uué lkiil , hogy testem
úruyékill mflgnm mellett IllIlndni ne lás·
M UlI . dc Atyúlll lélek vngy. kinek szemeid
elö tt nincsen és sohasem is leszen ÍlrnvéJ.. .

1~IADSÁ(;

en

egy kicsiny porszem vagyok, ezen a
nagy földgö mbön s hozzád képest a napok, ho ldak és földek ezrei is olyanok
mintha lé tel,ésü k sem volna.
•
Els~orul a slÍvcm, ha meggondolom,
hogy ml vagyok én. L e lkemre a bánat fellege száll , ha eszembe veszcm, hogy
Helemben mily kevéssé végeztem el a
bizolIakai, de ime, ezeket elmémbe forga lva, felújul az a gondolnt, hogy ma új·
év reggele vun, Mit jelentsen ez, ha nem
azt, hogy rám nézve új élei, új munkásság,
új szer e let s új reménység veszi kezdetét!
úgy VU ll , llIimlenekct előre hHó bölcs
lsten , T e az esztendö megújulllsúval megújitasz clIgemet is; különösen pedig megújltod bennem a lelki erői, amely oly
gyakran ellankad, Miként fénylő napod is
cgy ideig állandóan tartó hanyathis után,
ujra emelkedni kezd, ugy az én lelkem és
testem élete is, az esztendö új napjával
m egujul, elé veszi elrejtett erejét, föléleszti
lankadó melegét és teremt bennem (lj embert.
Milyen boldog lennék. oh áldások
,\ t yp, ha lelkem tirházából elé vebetném
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bölcs előre lat ás e rejet , mert hizony
sekszor kellett tapasztalnolll, hoSY legtiJbh dolgomat vagy elsie tve, vagy balul ítéI,em meg s e miatt lelk em nyugallllÍlh61,
cI~tem boldogS{lgáh61 ~f)kat cJvewtl"ltem"
~lJlye n hálásnak ér ezném
magamat. ha
szívemben felmelegilhelném az önzetlenséget , o h mert bizoll~ soklozor II lIIuló
földi javakéri fö ldúltam sz ivc m békéjet ';
rossZIIl Héltem m eg embe rtársaimat.
Milyen idvezilö lennc rám nézve, ha
!.;ylJrlóM"lgaimlJak hflr ('~\' r{'lozH eltemeth e trli~ 1II
az Ii-esztendii\'t,) s a szlvembcn
rejlő ne m es cs irfl kat ll1et{l1ővelhetném ,'j•
•
ragzókkfl és I:lyiilllök~iizökké teheln rlll,
holot Y al. embcrek lát\'tll\ az lln jb cselck('"
dete,imet , die!'iöitené nck 1't" l-(ell cl, mCllny(,j
Alyamat.
FclL'Jjul emlékezetcmben a lIlLIlI ('"zl e ndü so k jó és rOSloZ Jlapja , 1.:'110111 a ,ült'!
fe lh'seket, melyekből al:'i sz:WolI a csapás
és a puszlulll s, fölismercIlI saját "étkt'i1I1f't, melyek ha 1':'1\11 lIehczednck, "sirha lok mindenrelé"', de 011 látolll ól 'l'l' :i.ldó
kezedel i!>, :unclyel killyujtolláJ , bog~'
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akik segítségért epednek, megfoghass{,'
:lzl C5 mcgmcncküljcnck.
Oh csak most ne vond el tölem
[,Id'; kezet, oh csnk mo~t emelj fől a p rból, arra a keskeny ösvényre. amelyen .IZ
igazak

jÚl

nak.

Adj erői, hatalom rorrása, gyönge
lelkemnek s hiplúlj engemet hozzám ilIö
ell'dellcl, hogy a bcúllott üj esztendőben
ICI'cmhes!.ck jó gylimölcsöket, :'aldhassalak
Tégedet h{Ií~.a mb:1Il enyéim közölt; II mezőn a munka mellett, a Te templomodbull
:1. hívek seregével egyiill, jó tettekben ,
sz~p

~nekckbcn

és

buzgó imádságban.

tgy élve tisztu lesz életem, bizialó

r~

mény~{>gem

és buzgó az én szívem, unut
olyannyirn várok és óhajtok , jó Atyám
mindörökké. Oh hallgass meg, oh szentelj
IlIcg l's idvczÍ!s engemet és mindeneket.
Amen.
[nut nemzeti ünnepen.
~en17.elcm

nagy Istene! Szent örömérzésre gyúl keblem a mai. napon. I~H
zám nagy őseinek nodús Vitézsége, mml
(>~r

liindl!l":Hum ,

a

~zabadság

szeretete,

IMADSÁG
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mini egy szent evangelium, úgy jelennek
meg elötlem. Hódoló liszteletet , önfeláldozó bátorságot és égő szeretetet kö"etelnek minden magyar szív t ől és így az
enyémtőt is.
Dékesség nek és hndnkozásnak nagy
Ural H~l nem volna annyi dicsőséggel körülvéve szentséges lényed, ha csak úgy
ismerhetné lek ilo, mint nemzetem istenéi,
oh lehetséges volna· e a Te jós:igaidhoz
méltó hálál adni egy magyar leimynak.
Bizonyiu'a nem! Hány ezer ellenség
dúlta , pllszlitolla e földnek minden paranyi kis hcly ét. Hány ,'észes ~sata emlé~e
sajog föl a történelem mllzsáJa kebelébo!!
Hányszor ncm nyújthalotl menedéket meg
a templom scm. II gonosz ellenség kegyetlenségei elöl. Húuyszor nem lelte a
magyar hOll ját e hazában! !
,
Fö!sóhajtok és imád ságba olvad sohajom , meri Te hazám !Izent Is~en,e, .me~
érdemled, hogy mindig buzgón lIuadjalak,
mindig ajkamon hordozzam nagy, nevede!.
Fólsóhnjtok {os könyörséS szall el aJkaJuról. Ki'rlek , esdve kérlek tartsd ~'~6
karodat ol szegény magyar nemzet korul.
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E (öklel hősök vére IIl~t.li,
.\z~rl killdj lsten bőv IUdást rel.

.
.~ magyarnak II szabadság
evangehumat hirdetted nemze li proféhHd által.
Oh mily dicsőséges \'olt :1 szabadsiig szent
napja ! Hogy égeI! a kebel az égi örömtől,
hogy zengett ;\ haladni lelkesedéstől!
Yalahúnyszor Il1cgújul e ,zen t napok
emléke, mindannyiszor ünnepe van mind~!1 igaz magyarnak. ünnepe II magyar
nŰllek {os nekem leányodnak is.
Az ünnep örömében :l hála Te irántad és ft megbocsátás cllclll:>égeim iránt,
f'g:yszerre nyiJatkoznak Illeg szívemben.
Il:ílnl adok neked Isten, hogy engemet magyar nőnek teremtettél, hálát adok,
hogy ajkamat a llwgyar szó szent igéivel
illetted , háJút , hogy köllöim és prófétáim
lehelnek II magyar dalnokok. Az ök ihlelett ajakár61 jövő szavakkal kérlek:
lsten !Idd meg a magyart
Jó ked\'vel, b6vségsel,
Nyúju feléje védG karl,
Ha küzd ellell.légget.
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lI.klt régen 16p •
Ilon rA vig entend61,
MegbUnhGdte mlr e nép
A mul!lI.l ~ jüvendlH·

8l1bor~

Amen.

Natgypénteke n •
Iste,u l GyÍlszl öltök szivcmre, mcrt e
napon gyászba borult a természet, elsötéhilt II Te fényes napod, Szemembe könny
tolul és szeretnék sírni kescf\'esen, met'!
nagy bánat s úlyn nyom,
Vajjon leheln('-c oly nöi sziv, melyet
e llap emléke meg ne rcndllcnc! Vajjon
van-e anya, aki ;wkogúsbH ne lörnc ki.
nl.időn látja Jé1.ll s ködi! a mcgtévcsztetl
és felböszi.ill vad tömeget! blellem, hát 31
ember ilyen kegyetlen is lehet ? Istenem,
hál a luHa oly könnyen bosszú vá változik?
Ime azok, akikért mngára zudíl{l a földi
hatalom kérlelhetetlen haragjiti , mindazok
ott vlllllwk II Jt"1.llS ítélóbir:'li között és
~zllbadullli engedik II bíínösl. hogy megbüntessék öt, az flrlatlnul.
Jó Istenem , liirelmes AI~'a! Ne eugedd.
hogy clragadjon II fájdalom .. úra~a~jn, Engedd Illeg ink{lhh, hogy cgyul! SirJAk Ma·
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;;.;..-.-~=~--<riávül, al é~csllllyával. Engedd m eg, hog)'

hullassak konnyeket, mel·t tuwk talán elmossúk szcmem elől alt il sötét fátyolt
melyet a n",p'lu~nleki f::yítsz bodtol! elébe:
Maga Jézus is. midőn I{IIlH mítr az e Jkeriilhetetlent , nagykeservesen síra s bizony_
n~ al meskünnyebbiilt uUma.

Jó Isten ! A nagypénteki Syüszllllk is
meg v.lIl n vígasza. L{lIolll, hogy Jéwsllak
nemcsak élete, hanem ha lá la is Ú!d{15 volt
az emberiséf::nek. Nekem i'\ áldó és fel mu ga szIa ló p{>lda gy"n{tnl szolgfll, mert hiSlen hn ö :mnyit szenvedett, vujjon van-e
nekem okom panaszt emelni szenvedéseim
miaU. Ha ö a siníst61 megkönnyebbült.
vajjon Ilem könnyebbül-e meg IIZ én szfv('m
is. ha kisfrom b:'lIlalomal.
Jó Is tenem, .Jézus keres,,-trc feszUtete tt, de uem maradi a halálblIll, Jélu5 ürcuivereteII , dc :m.:'r t bejutott II dicsöség
hajlékúba; a Tc fiad slomjÍlhozott, de
megenyhi Ilet ct t!
Vajha én mindezt jól III cgcrtcném.
Vajha nekem is :l nagypénteki szenvedések emléke. húsvéti örömet és vigasztalót.lúst gyümjjlcsözne.

•
Ii:ezedbell VIIII II hallti , k~'zedbcn II
I'üllámndás é .. a7. ürök élet is . .Ió hteu ! 1':11
his7.ek és bizom benned. Oh ké.rlek ne engedj r{un Ilugypénleki gynszu:.pokat, Imnem adj csöndcs, tis~ ; a lelki {'Ielet {,s jó
r<~mcl1ységct, hogy
t:',ssnm lIlC": (~Ictcm
egén II fölt ílluad{,s hajnnilII , kezdjek 51.enl
cs tislla életet, i· .. íg)' h!J;yek m éltó II .Jéw!!
hii Innilványai kiizé felvételre . \lu11ga ..!!
meg. Amen.
Husvétk.or.
Orök világosság, megmérhetetlen 51.elIcm ! Is lcn ! Az ('mIJer él('t(' olyan, mini egy
téli HlIp, mclyuek rü"id II nappall. és hoszSZ(I az éjszakája !
I'ev{>s benne IIZ öröm
és sok a búnal , dc búsu ljak-c. agg6djllm-e
én most , miul:'U1 fü lvirrudoll reám. II hús·
vét r eggelt· '! Ez a föll{ullnd{ls napJlI. ez a
tiszlu öröm i.itllH'Jlc. Ez 111. II nap. 1I1llt'ly.cn
megbizonyosodott nz t, tIlbcriscg. ho~y re
nem engeded. hoj.(y 11 Tc. 5Z('l1lrll rolha(Msl h'lsson.
Ezen a 1I:1J)01l II gycrmeké~ ~íraló édes
anyn megvignszttllódik (>5 elmuhk .u fvéböl
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sötét sír félelme, megjelenik szemei
elölt az égi dicsőség fénye.
Sok, megmérhetetlen sok az, ami jót
Te Atyánk velünk lettél fiad fi Jézus Krisztus áltnl, de vall·e nagyobb jó annál, amit
akkor mivelIéi , midön az örökélet hitét
frllúmaszlollnd az emberi szívekben?
Megsfratjuk hallollainkal s szivünk
majd hogy meg ncm reped utánuk , de meg
is vigaszlalódunk, mert tudjuk, hogy az a
lélek, melyet Tc adhil belénk , fl Tied és fi
mulandóságé Ilem lészen soha.
Aldalak és magasztallak ezért fi szent
hitért. Dicsőitve emlegetem nevedet, mert
ime lá lom, hogy Azok, kiket eltemettem,
enyeim lesznek még egykoron és én az
övék leszek,
Kérlek jó lsten, töltsd be szívemet
ezen a napon állandó erős hittel, bizalommal cs reménységgel. Kérlek tanits meg
arra, hogy még a legrosszabb is jó a Te
fi

tekintetcd elött.
ErösHsd meg hitemet,
hogy fclcdjem el a kétkedést, nhzek biza·
lommaI a jövőbe.
Taníts megé.rtcncm n madár zenéjét,
~ hajnal hasudását , 11 virág illatját, me-

,

lyek mind azt beszélik, hogy örök az
élet és elvétC'!1"1t a koporsó szájáról a nehéz kő.
A Te \C'!-\johh nad. Jézus azt t:uú!otla:
a mcnnyorszlÍg ti bennetek vIm. Adjad jó
Atyám értésf'lIlre, hogy én a mcnnyors zágnak már itt a földön tagja lehetek. E
végell szenteld meg élctf'mc!. biztasd remén\'emct és úldd mel,( ezcn ünnepel nekem', hogya midi élct palyáját úgy fulhassuk meg , hogy bcjussunk f'~yknr az
örök élet orsz:·lg:íba ..\men.

lmu a lélek diadahiért.
(Aldol.ó c5ü tllrtllk.)

Lelkek lelke, nagy lsten, előtted nincsen scm múlt, sem jövö, sem élet, sem
halál! A Te tekinteted befog mindent , ~
Te gondolatodban megvan minden, de tm.
akik csak ma vagyunk és holnap l,l1?r clenyésziink, mini II púra, Illi SZÍlmh~IJuk.. a
napokat és ragaszkodunk ehez a foldl~oz.
amelyen lakozunk. Gyönge .el iUén~ ugy
gondolja, hogy minden n,agy cS csodalalos
dolog csak itt megycn "eghez.
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:'Ili a ,lélek világának. (''ink kapuinál
JHrunk. Ml csak egy-egy pillanatra tudunk
ró lemclkedni. oda, hOllnan II lélek or~zill;ílba h('lekinthclünk.
Ezt II dicsüséget szent fiadn'lk , Jézus
Kriszlu<,llak jutIaIIad. Ot fölemelted m:1·
gadhoz. részcsiteltcd lelked njflllMkaiból,
uraJkod6vÍI lelted a lesi fölölt .

De egyszersmind minket is gyermekeddé fogadtál, igereledben részesHettél.
Jt~ZUS leli az út , az élet:; az igazsilg. Ha mi

az ő útain járunk, ha példújíll követjük ,
bizonnyal lálni fogjuk a megnyilatkozott

cget. Bizonnyal megfogjuk hallani az igérelet. Bizonnyal ki fog tölten; r{mk II lélek
és megszentelési nyerünk benne és áltnla.
llúlát adok jó 151ell az('rl az aján-

dékért , amelyet én is nyeri cm a hil, a sze·
relel és a remé ny vallúsúbnll, lIúlát adok
nérI a vi1ágos~{!gérl, amelyet naponta
nyerek lelked lfirhfizából.
Ké rl ek biztass, erős íts, hO"y mindig
szent egedre tekintsek és a lelki njímMkokrn " ágyódja m ,
Segit s jó ls ten , hogy legyen nekelll
tiszta lelke m , Engedd l'emélnem, hogy
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c1őttel~l ~~ l\le~ fog llyilatkozni :!z ég {'S eljíi

az !du, amikor nem kellend félnem sem
II "ilh'mIÓ!. ,cm :! me nnydiirgí" t61. sem
az cnp":.zeltíil. Tisz!:l szíveme l rlrizd, "iIágos e lmé m et ne hOln:'iIY0'iíl:.d ("I. hanem
légy boldogl(ÍI mosl (is cZIII:'111 i~ a :w kban a
do lgokban, amelyek nem (' világból valók,
Lelkemel li .. ~. Hlsd nWI( to'i jutta~ d ."VÖ,
ze I e m re. IlOgy mind ink:'lhh l'lhes~('k 11('ked, lllf'lln\'ei AIY{llnnak. .-\lll('n.

llZ

I'üllköstkor.
( EhnHkcdtl~

(·s ima.'

lia c lm e rengek a kereszlí~ny egyh;'z
múlt j .. fölüli. nagyon sok llleghat6 képf't
I:Hok hennc. Valóban lIl'tn e \'il:'lgból \'a16
az a l'I'lulkiviili bútorsúg, Önfclúldoz;'s és
h:II:'IIIIII'g\'f'II" , amcllyel fi'l'fiak, nii k. ifjak
\'s ür ege k. il ilii \'t'(klln(·lwll haf't'I'n kelnek
i's leglíiIJi,,~iil' cl i'i \'f's71wk.
l\l'lll il gyarl" 1~',1. halll'lIl :1 halh a!:IIlan l.... " ,k Illunk:'lja 1'1. í's nekel1l ú~y 11"1szik . hogy :t kl' rt'wli·ny'':·J.: k{oll'zer esztendl'j{' alatt nlindell l·,ak Inh'IHlú,a \'ol! annak , amil ,Ií'ZllS llIív('1L a ;.:~'ú"zn'i na,::-ypén.
teken .
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Ezl

követőleg első nagy esemény a
amelytől azonban ncm lehel el·

husvéti ,
válaszinni fi plinköslit. Amott megnyilt fl
sir és iircs,ick lalúltaloll, iti megnyilt az
ég és fi lélek kitóltclrll és mindnyájan mcs:
telének szentlélekkel és kezdének szólam
különféle n"ch'eken, amil II lélek ad vala

nekik szólnfok. Es mcgtérén(>k mintegy háromezeren.
Ime iti ;l kulcs fi kereszténység szüleIcséhez.

Ime

fi

titka

II

piinkösti nagy esemény-

nek. Az, ami az emberben nagyol, szépet,
állandót és halhalnllanl mh'cl, az isteni
lélek, mel)' HZ égből adn lik s HZ emberek
:"lllal sajM behH(lsuk szerint növelletik.

lia m{>lI{m ragadta magúvnl Péter a
köriilölte úllókal t,W szóval. P:'llnnk is
ugyanazl az crcdmt-nyl kellcll eJ6rnie, és
vajjon az cls6 kereszlén)'ekben s az azutAn
kö,'ctkcz{ikben Ilem a lélek működött·e?
Ki m('rné tagadni ?
En bizonnyal nem, sőt magam is ére·
zem, hogy fölemel , megtisztíl, megele\'enft,
betölt , heölel engemet is a lélek a maga
erejével.

INAosAGOK

".

Ezérl imúra nyllik ajakam előttcd , "el·
kek lelko s midőn Mlht mondok azokért a
nagy lclkcl..érl , akik előttcm jártak s ezt
a világOL !wu{opcl>Í1t'lI ék szép é<; remek
mtlveikkcl , kt"rlck julIass nekem il> egy pa·
rányit lelked ... ug:lrúh61 , hoSY cbrcdjek új
elei re. K~rlck add Illl'g lelkemnek a mindennapi clt'dell l;:' a hozzú illő ruházata! ,
hogy legyek mfll 6 tasja annak az egyhilznak, amel yet lelked ihlelc"Iéhi)1 alapitottak
hajdan II T c kiildöllf'icl , .\dd , hogy soha se
reledjlik , h og~' ki If'hel m(>1I1i tagja annak
:lZ egyhúlIlak . amelyr! lelhd ihletéséből
alapítottak hajdan a Tc apo~lolaid, Add,
hogy soha ~t' Iclrdjiik , hogy ;lki ennek
lIlcl\ó tagja akar \('lIl1i , alilzatosságra, egy~zeriiségre, tiin"'II't' (>s ,,'cnvecl~sre készen
kcH Icnnie.
FcJ{'lcd kchll'mllt.'ll az hlt'ni szikra s
:Hhatjn Icstennl('k minden izél : nyelvem
megindul (·s hinlrli'1lI flZ I'vangcliumot:
holdogok nkik ~ ll'nak . Illt'rl IlIcg\'igasztal·
lal nak.
Ajkamra ,'{'!>zeUl a JéZII"I szavait: nc
:tijgödjalok II ti élcleteken mil egyetek ,'agy
mit igyatok ; sem a ti testeteken, mivel öln'
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töz küdjetek. ~em löbb-e az élet, hogysem
a z t'ledel t'S a lest, hogysem az öltözet'? T,,_
k inlsc lt'k az i-~i madarakra. mert nzok nem
"dlll'k. 111'111 :Iratnak. scm a t:stirbe nem
ta karnak,

llIindawm'tlt111

a

li

mellllyei

..\ty:'ilok cllartja azokal.
Kerest: 1Il a mukilt . kérdezem, hol va ll
... ziikség II segitst'-gre'? Elfog a vágy, hogy

mcgjelclljek ott , ahol még mindig II sötétsl'g boroIIg 1;'1 azt mondjam: legyen vilá-

>It

.O h vnjhll II hilben Icsl'"l'rc illllllcl
egyuli é llleln('k, t'gyü l! munk:'alkodhaIJlck
:-. al~ .. hnal 1l)' I'r~ l\k arra. h ogy t' ..,zenl szö·
\'e l3c/ol"bc ,:oujam be mindazokal . akik el
vallnak halc":l'dn', vagy akik SZiUll ŰZ!ck
ma ~ uk:.,1 HhIJól az orszúgból, alllelybt'n II
pur:lnyl lIlu!'>lúrmag nagy élőfúv:1 lesz
amelyben :~ hil, cr~jc"I'1 II vilmrzó lengeri
h, lehel l"31Ilapllalll. !'> II JÍ'Zll.., nevéhe n :1
halollakal Í'letrc, :I hitbeli va ló tiszla, mUII·
kús Í'~ iddó ':!elrc lehel fölt"hrcszleni.

~O!'lsúf!

Késznek érzem magamat arra, hogy
kezet nyújtsak azok felé. ;.kik bánalbllH
csüggedeznek, vagy :Izok felé. akik rossz
úton j{IrIHlk t-s az erkölcsi ptls7.11Ilús mély
(,\""énYt'hl"
akarna1.. sü lyedni.
.
.
O h vaj h a én is seg ítője lehelnék fl hil
apm,lolúmlk. mini a Lidiitk. akik PáH, II
nagy ól l)oslo!l úlPbun kiSt'rlék s üldöztetéwi közölt gy:'amolilolták. Oh vajha én is
fölvilúgosílhllt nám azokat , akik ft hit dol·
/.lait ne m ismerik, a vnllás i~azságait nem
lalj:A mcg .., emilItI gúnyt íiznck abb ..,I,
:l1ui szen t. I"S ellúv07.nak aitól, ami é l!'I!'!
{os

iid\'öl :'ld minden embernek.

Pünköstl ImUl.
TukclclC!l> lélek, mindeniitt je le nvaló
l .!l>h·n! Téged. kereslek , mert lelkem meg·
IJszlulllJ óhajt. Unnepe vall II s7.i.ilell'sllek.

II hal:'dlwk , oh tedd

l'zl a napot II
h;leknl'k. hogy tiszIuljon nll'!{ :1 küwupok
ICl"lll'I':-,\ I's II testi \'úgyaklóJ.
földi 1Í'lly \':lUyok. dc lelked orszúg{lha
,"úgyom. oda. ahol szcnt I"S igaz nlindcn s
ö nzt'l!c1l a szcl"t'lel. 11:111011:\111 :1 Ilagy mcs·
IC'I" swndl. lúlllllll Ill egtii rt lesh"t i·s mégis
j.:"~':lkl'an k~irnyez a hil e ll{'lIsl'j.(. llIi\'t'I alHi
fi"iI(lböl \'aI6, földhöz rugaszkodik,
iinn('p~\"t··

\
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Jslcn ! :\Ia a lélek ünnepe van. Te egy~
ko ron kitli1t üll cd voll apostolaidra szent
lelked ti.,ztító tü zét. Kérl ek tölt sd ki reám
is. hadd ~lab:ld uljllk Illeg attól, ami töled
elválaszl. h:ldd legyek 'Szabad a jónak akarásúban. a hibégben és ti szere tetben . hadd
leg).:'ek ké!>z mcgbocslilani mindenkinek ,
aki Illcgbúnlo ll, hadd egyesül jek mindazokkal. akik jóra igye keznek . hadd le-

gyek egy l>ziybcll és lélekben a Te tanit vúnyaiddal. hivciddcl, hit em sorsosaival és
minden e mberre!. ,'a la ki jót akar.
J ó lst en liilt-.d ki rc:"tm szemI lelkede t ,
segítsed e rő m et é:o. én e pűnkösti lelkesed éstül úthah';I I1\l1nkils leszek országodban, ),.o ve t űjc leszek szent fiadnak , az én

mesterem nek , most és ezután is. Ámen.
IIHI"

MZ

mADSAGOK

or

áldásert.

(Ösl;Zel.)

Ol'ó mtol telt szivvel jöttem mosl hit·
za dba iddotl jó Iste ne m , kegyes égi Atya.
:\lunkám, fárad ságom gyümölcsét leszed!elll , hálát rebeg u~kam , dicsöitlek lsteo,

TOZ' -

'"

T,e~ ~olt II

nal>sugár, mely fölébresztette
a 5S1fa!" Tied az esöcsep p, mcly tá plálta II
buztlkalaszt! A7. e rd ő lomhja , il madárdal
a plCo.sló gyümölcs. II hulló falevél , II pusz:
titó nhar és a szelid szell ő h. mind a Te
k ezedből jöll. T öled van az áldás, Tőled
VUll a kebel megny ugvása is.
H :Ha nagy nevednek, köszönet áldó
szere te tednek .
Atyám, Tc k ielégíl ell cd fö ldi szükség~i nk ; t . én magasztalom is t('ni jósagodal.
l ~ bekessl>get kiildöll':'\ nekün k a földre,
Uli boldogsilgunk é r zetében zengünk nekell dicscretet.
Szi\'ünk telve a hála ér zelme ivel. Ajkunk h ő ün:H rebeg.
Feledjük , hogy többel ":'Il'tunk, mint
amcnnyit nyc rllillk, lIlerl tudjuk, hogy az
e mber vágyód ása mindig határtala n. Fe·
ledjük, h ogy sok I'Cl1lényiink ncm valósul
mcg egészen és köszönj ük , ami jól adtál.
lloc:,flsd meg ít ldúsok Istene hálállan
gondolatainka t. llocsá~d meg, hu sz ívünk
o lykor elégedellen. Tunlts türelemre. tuIllt.!t hálára !
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.\ldY~1

legyell
melycf e1.u!:·lI1ra h
III i n dette k IIck .

kén'k

"'
magamnak

és

!IMái 7.c n!;cl.· f.uckchc
Oicsúil"lll .'Szen I IICH'U.
II" iml,h"n ~zánl\ra kel ve
.\ldoll1 htl'lI~o\.:eth··1.
!'iol. jot ;"jtM IT,ltlön. égell.
OIY;lIl huldo~ (' k("b('l.
I\\lZ!;O ~zl\'('m n1tl~t. mini ri·~{'n
1l~'1I111u~okat {\nckf'j·

l\"O\'c mlU'r tá-én.
(Ulivid I"trene hllhilll évllll'dult'lj'n.)
( I-:Im~lkedi'~ i·~ l'uhíISl.)

Idü é:-, örükké"a lú ~úg b! e ll e~
Emh"·
kl' lIl bclI l'ii lnJllúl II ttHill id ő knek ki·pc.
lli!cII\ nek osci 1lll'l.;jl'II·1ll1Ck lel ki SJ,eme im
elö lI. Lúlolll aJ,1 a ldk cs I"S I('Ik e!',í lií mUIl '
k:'lt. llle ll yc l a hil !e mpl o m:'!1 llwglisJ,tIIani
kcszii lne k a híitlcll -..a fú l'ok lÓI, kik Ill eg:.-nugú ll úk anllak lil-oJ,lasúgitt.
:\lilycl1 cl,v.ú nl súg, mily lelki búlol"~~ig slIg{lrzik szeIlliikhiil! I~lü lli.ik a vesJ,edelm , mellellük"
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h:d:"tl s h ú luk mügöll :IZ c1 h aHyH t () tt ~ltg, de
el li!.. l'! nem csiiggcst.li. 'iül lal:'uI erö!>Í\i .
.Iehwyu k :IJ,. amil \I:t ~y Int''i lereklül la·
Ilullak : .aJ, ~n IIr .. z:'lgol11 l1el11 l' világból
, 'a.lo ~ lll111lh a a lí'lf'k '1.úrn yain jú rnának,
lIundl l; (.!>tak diJrc Il1C11Ilt·k.
A turlt"nc lcll1 1I111z!>t:'lja megha lÓ e,e·
l1l~nyckcl jC~y1.C II fü l i·lcHikbó l.
Lelkl'"
Mihe :-'1.1'II1 I\'o lcm . mih'.~.
ml"\' bátors3""al
ee
;l lIanak t'" harcolnak al il;a1.'Ú~ mcllett.
Szomonbn 1:'Il om, hogy soka ll fiil"i u ék II
Jézl\s ken'!>tz ljél. fiil a \'e-,>llt)ht'lvrc. L~í·
tom , h og~' I' g~' ikllt' k a m;lgly:'l1. lIllIsiknak
a b Űr l ii lllll'll . \'ag y fl'gy"c rl ó l t·,.'1I ilIdom iul [okit' lL hil \'or t.
:\ lin ii -'>J,ű rn yu!>ct(. hogy "zill. Illcg szú].
I'lIlher Bá i, I:Hja :1 tehelt' lIt'niil szenve·
t;!ű kcl [0-,> ki:'dlja r:'tjok :I JL:d:'tll! \linó f'l ·
.. 1.011101'11 6 go ndola!.
htlf,(y t'J11 hl' ri lüdö
s;djju be :11.1 a lt'\'e!-(Ö l. amely emb('r\'ér
fiis ljévcl van lele!
I'.s 1I1 égb a T t' eged
nyilai n e m M·lj lo ll ah. If', II Tc fö lded mélys{'Sci ne m nyiltuk fü l. 11I crl Te jlll ludlad
Uram , h ogya halúl ncm ,'ége az i·lelne k.
halll'lIJ kt'l d t'h' :tl iiriikként lóstlgn:tk.

•
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Hitem nagy apostola is ott van közöltük, az elsők közótt. Kezében a toll,
mellycl !..öny,'bc foglalta lelke nagy gondola tait , ajakan a szó, mellycl megindítja

nepek szivét cs megnyeri II fejedelmeket. K(-I ország lesz a követője vallásának és mégis "égiil, halált ít élnek élelére.
."iötét börtönben hal meg Ö, ki ezreket vczetetl fl lelki világosság orszÍlgába.
Oe llem Uraml A Illester nem halt
Illeg, Ö él! tIl látom dolgozni , munkálni,
lelkesiteni , szeretni és szerettetni. f:n lá·
tom miként fog t'ljra élni icike nemcsak
erős férfiak , han em II gyönge nök közölt
is. IUmy anya táplálta gyermekét a hit
:.J

é lt e t ő

vel

II

erejével , hú ny :illoll

őrt

bálor sziv-

templom ajtónúl , hogy azt el ne fog-

lalh assák . Hány leril asztalt , hány dfszít
szószéke t a Te neved dicséretére.
E r zem jó Atya , hogy emlékök hitelll
erejét m eg növeli . Enem , hogy egy szép
esz méért di csöség küzdeni és meghalni is.
f:nem, hogy a halhatallans{lg kulcsa II
nemes élet és az erös küzdelem.
T e nem h agytad el Isten ti hit \'éd5it
~ multban, táplálod a Jelenben, hug>, ter-

-
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jrdjen a ti szta isme ret , a jÓZfll1 ér telem és
jöjjön el o l·sziiflod.
E nap eml(:kezete egy di c~ö koszorúba
foglalja össze körüllem a val' ...... munkásait! Egy lelkes apostoli sereg támad föl
szemeim előtt egyszerre, a szomorÍ! emlékezet eme gyászos napjilII .
~em, én többé
nem .. irat olll :t hit
lIIartlrj:.lit, hanem eltelve di csőséggel , hirdetem húwmhun , a hirsaságban és bebi7onyitom 1~letemJllel, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Il,tennek nIÍnden igéjével.
Oh vajha átlátni, mindenki , mikép·
pen én lútom e percben, milyen fönséges,
milyen isteni a Tc országod, melybe fiad,
a mi mesterünk és az ö hii köv ető i hh'oga tnak. Oh vnjha elég kitnrtó tudnék lenni,
hOi{Y el ne feledkezzem az emlékezés eme
1l:11;Y nap szent é rzelmeiről. AtY{lm, jó
hlellem! Tc, ki ajándékul adtnd a hitel,
l ' I·Ős it .~. h0I:LY maradjak ahhoz hii életem111.: 11 i!.'J munk{lss{lgombll n is.
.\dj diadalt II tiszta lelki életnek!
Ihlesd lelki 1:l1lflóidat, hogy a hívek sereSél buzdIt sák, hogy II hithez raSllszkodja-

u.
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Il:lk Ilhllorílhalallan híiséggcl. Buzdílsad.
1101';-'\' örizzi'k Illeg, tiszteljék II hitvédők
eIllJek.;, t!~ hirdessék mind-;úintclcll az
:1':'0 ... 101 Igéjc t : II hit blellllek ajúndéka.
E7.ckrt' kérlek , hallgass illeS' jó Atyillut

..\mcn.
Karácsony csht',
,10 Aly:ím! ~Iilldennck központja ,
mindelIllek adój:1 és nlindClIllck moz~a·
IÓJ:I Tc vagy. A Tc követeid azok II hópely_
hek, amelyek 011 ~z:íllongllak fönn II légben .\ növény\'ilúgol Ic borÍlod be, hogy
téli csőIHles :'dmol aludjék, a gazdagok
szivét Tc indilod meg, hogy II "tzcgéllyekI'ől mcgcmll'kczzcllck és fcltd!.ihúk szlÍlH o kra az öröm és vigaszta!:',s karllcsonyfúj:iL ~lidöLl :17. ulasokrn rúbol'ul II sőtét

;·jlsz:\ka. a j:h7.0lball vclsz nekik nyugvó
:i!;ya l cs hll sziiksi·g. azt böh:sö\'t~ "úHozl:llod . a v{lIldomk elöli csillagot jelölsz
me~ , mel~' ir:'Ul)'1 Illulasson fl pu"zla közf'pén,
.\7. cdes olIhoni Te úraszlod CI gyerIIwki ÖTömmel l'S sziilöi boldogsÍlgsnl. Oh

,.
mennyire megmutattad jós{tgodal irimtam
is a mai napon, :\Iint anllyi kis angyal úgy
r"pkedlck gyermekeim köriiltem, a hala
,zép l'lll'keil énekelve. ~lil\l kis pillangók.
úgy júl~zlldoztak ti keJ;:yell1wdhi,1 nekik
jutJII Iljitlldékok köriil.
Ha boldogok ök, nH~nllyi\'cl inkitbb
holdog vugyok én. hogy :-,zemlélhelem
holdogsúgukat. Ha vala Illi nyuglalanít s
bll!'>iI , az annak Illeggondolits<l , hogy ncm
mindenki részesiiI egyarúnl ebben az
örömben.

Jó Alyúm fogadd háliunal l'~. ~uz~ó
illlúds{lgomal a nekem lI1ulaloll oromcrl
(l-s boldogságérI.
Kérlek ne engedd ~eg~
ho~y báuntltt változzék az örö~ll, kerle~
1:II'\sd Illeg nékem gyt'I'lllcketlnet, hog)
neveJhcsscm fel ilkel {':-' lauílslllll meg II Te
fi:.d n J(.ws Kriszlus pI'ldlljlil l1('kik. ,~zo:
kal jó AlyúlI1. akiket az i'\.('l .. v~.l!>wnlag~:tg~l
lh':n cngt>dlek kanicsoll:\'I omm,hez J~I~m.
r i'l'izel'ii hd úld~isodhan, IlO!-(y n~,lI1dI1YXt~?~
, -'. I cn" 'lk'lr'lIlal IIllllept.·IJuk
\'I:I'Yl'lI U 'ZI\VC . . . . . , •
"k
T
"" ,.,"l'!>.." cmlt'-kél ,ellllegcsslI a t'
, I~"ZLlS szu
'
atyai
tíldolt ncvede!.

