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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!.
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Istenem. ('''j nH'K ellf.Cem alló l, hogy
,11; örömben és j{lI(olbcn clbizakodjam s
ulf.gfelcdkcuek klilclcsségcnm'J l, amely
hilla ir{II:!ad . :<OZl' tclct e nyéim inílll ':5 en·
ged'!)mt' .. ~{>g a ll' parancsaidullk .
V:Jjha ml'g ~o kszor jő n e cl a szép ka n'tcsoll)' HUIIt'I)!'. vajhn mindig velelll IClU1C
Jézus Krb zhh e mléke, vnjha én nÚlldig
hirdetője t· .. lIH'glarlójll !f'I1('!nék az a n.
gyali éneknek: békesség c fiildün l'S nz
emberekhez jó akarnI.
htene lll , h:lllgasd m cg kéré .. c m e t ,
irlll"o)'o7.d jóra gondolato mat m ost és eznl{tIl is. Amen.

Karúcsunykor.

Eleh' mllek adója , ll1cllJlyei szen t Fel 1->égl llujdmók t'S \'{I!Hlorlók vagyunk mindnyájan ehhen a~ {<Jclb(·Il. E1iudulunk anélkü l, hnH~ t ud núk, ha ,'u jjon valaha viszFll'unk anélkül, hogy
szah'riink-c még,
tudnÓk . lesz.e va lah ol mcgp ilH'n ésünk. Ez
az éle i \'ll lóball ct;y ~ i v al:l l-l. mindaddig .
pdgnelll egyszl'r fl'ltíínik rujla allla csillag
napkel{'len, luneJy a bölesekn('k megjelöli
a helyei , ahovú menniök kell.

'"

Oh hol va n :l mi csi lI ngu nk, merre
vezei a mi u lunk \'1 !t1l (' látok. hítok . me!;nyilt a jöve nd i~ távolban, közclhcn ! A h-g·
nagyobh anyui holdogsúg, s II Icgf{'nye·
sehlJ cs illag cgyiiH ~z iil e t e ll meg l'zen a
S7{' P nllpon, Az lllly:li fájdll lom az emberi$t'ift öröméve b di e",üségévé változol!, .h
IIIl}a megdicsöiill fiáb:1I1, mert ö olyan
n3~v leli , ki e1611 fejed elmek
hajlanak
tl-rdet, mert ő oly e r ős voll. aki legyőzt e
ól világol , olyan igaz. akin II halál hatalma
diadalmat n em vehelelI . ol ~':m jó, ak it az
ö rdög inC.",elk edésci Ill<,g nem ront hattak.
Valahányszor ('szembe jul II jászol.
m elyet a kelC'liek képzelödése Múria gyerm ckcnek bölcsöjéii l kijelöli , mindannyiszor kibr.kiiliik sorsommnl. az emberekkel és II vill'lggal, L ú tom , oh hal alo Ill hlc ll ~,
hogy Illindcn anya büsz ke lehel allyasasára, meri ha Te úgy a karod , a legegyszcl'úbb ring<Í biilcsőből "il:"lllhódílfl h?S,
sz ívekel h(í\'iilii kiitlií, vaJ,!y t' lIlherckel Id\'Pzílő JI1egvÍ1 lt ó sl:'lrJlla1. hali k,
Ez :. nap az any.~lk l('gsz;bb üllnep~
" <-,pl'a" Cl .'l. n'lJl
'l noknck f fellyes
.,
J
JI:' kará
sinv
csonyn! Ma ö röm ébred e a
le .

'"
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kun:yhoban (os ünnepel ül :\ palola lukójll.
'la a ,:yermt'ksereg júlékúl keresi, n f egy.
wrl IHlrdo:r.ó a békei hirde ti. 'la m egsz6.
1:.1 ;\1 l'\:lIIlj:elium a h ilznkhall és te m pio·
lllo kh:1Il egyarllll t : ime hfrdelek n é ktek
nagy Ürü me t. 1l1el~' :IZ egész n ('plle k iirii lllc
lészell r
\ Tc mü ved ez mindenható Felség ,
llH'rt
Te adtad az e mberiség n e k Jézus
Krboztus l. hog)' próf~láljon m egté r oés t.
h Olo!r biwnyilsa be. mi az igazi sze r e tet ,
!Ing)' 1:lIlit.-.:1 meg, ki vagy Tc min('kiink
es kik vagyu nk mi Teneked .
Szerl'lel ú rasltj:l cl egész It'lI)'ell1CI.
~7I.: r('1 1' 1.
amely mi n d en rosszal elfelp.d ,
mind(,ll blint m egbocsú l. llÚn<!ell terhet
liirel é llllll el vise l. Az anvni sU'rdel úl"últ01;ik heIlIwIll cmbcrszcrctel \l' . . egyu rúnt
l'nycnmck lútok min de n gyt· ... ,H:kel , egy·
a rú nl 1\'!'>I\'I-'I'llck {· r:r.em ma ga mat min ·
di'nki\'l'! ,>zt·mbe n.
K" .. :liinli lll Is tenem elol az :Hdo ll t' r·
zést, ktiszüniilll Neked C7.1 :\ dicsií naJlot ,'...
l..cr!í'l... ha n,ln:'l nak . akik IW Ill i' rtik Ill eg
cHjál. 111'11\ IÍllj{lk :"tI liriimei l, h m.d riil
:ll.Okoak bo ti·nn· ... csi llagodat a In"ol ke· .

,
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le len li gyözd m eg ök e t arr61 , h ogy leg·
s zebb h ir az evangelium , amelyet ö h irde·
tell. kinek sziiJelésfre l' napot s7.enteljük.
Tanits meg minke t arra , h ogy legszebb
hh'a tás c röldön ill, me l)' II nőre "úr, leg·
IIllgyohh ajú ndé k az emberiség nek a z, limit
egy nő ad , mid ő n anyáv:'! lesz. Qh engedd,
hogy én ebben :lZ é rzésben és tudatbflll élhessek és téged dicsö jJ "c iinnepelhl'ssek
1l10$;1 és e7.l1I:'1 n is ürökké. Amen .
Karácsonykor.
tLdnyoknak .)

Üröm s hida érzéssel llugnsztnllak
Atyám II szép kar:k'ioIlY llapj:ín . A termé·
.we l iJl'üm e it ('Ifl'dle ('liiIiink a rideg Iéi s
ime T e I1l cgn yi loll :HI azok IH'I)'ell a 1('lkit··
két. .\ Illi h :'l zunk i.~, mini annyi keres7.·
lény (,llIberlilrsu llké. Illost (lj élel és ji)
kedv hajléka . Ogy ('n('m jó Aly:'lm. minIIm
J é zus s züle tésnapjára én i~ t"tjra lizii·
leli cm \'olna . úg)' IMom, h ogy mindenki
m eg(ijull, mindenki olya n kedves. ol~' jó,
QJ:r ..$7,crclc lre méltó.

'''~
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PtUként hajdu n ft kicsiny Jézushoz fl
keleti bölcsek és gazdagok, úgy hOZUUll is
eljöllek most :1 nemes sz/vii jó angyalok s
hOltuk aj!lIldt"kol. hozlak angyalnA' szé.
pet. becsest. mirl' s7.Í\rcm \,{Igyhatoll. Oh
jó Islen€'m , milyen holdog 11m II Te hálá"
If':\n\'od.

}\öszonöm jó lsten , forró köszönet
Neked lI1inden~rl . ami e napon annyira
megnövelte szívem boldogs{lgál. Köszönet
jó szülóim életéért, ti muukitérl és gondert, menyeI érettem fáradoztak. Köszönet
testvéreimer', barátaimért l'S nIinden jó
emberert, aki e napo n lIlc~emlékezik a
kis gyermekekről , nz (Ir\,ú król és a bete!i:t>krő)

fölött, fonó köszönet Jélmsért. kivel. oly sok idővel ezelőtt, megajándékoztad :l \'iliq:;:ot. H:'llIy ember ör,-('ndell azóta II szép kar!lcsony nak , akik
~1illdenck

már

földben pih('nnck , hányan emlegették Jézust csak egy {-H('\ ezelőtt is.
akik már mind meg"áltoztak . Csupán a
Jézus evang,\liuma, csupán II Jézus szép
karácsonya nem "áltozik meg soha. Oh ne
j, villozzék . Qh ne is szünjék mes az
II

--
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öröm és II boldogsúg, han em gyarapodjék éli terjedjen az egész vihígon, hogy a
bcldogsfi.gban ezen a napon legyen minden
embf>r I'l{yeul6.
.J6 Aty:'lIu , tUdd meg iinncplésclIlf't tovabbra is, Erpsítsd vallúsos érzésemet,
hOHY gyakrnn e mlékezzem meg rólad Istenemr/ii, nwrt úgy érzem, hogy m ég a
;::yE'rmeki öröm is csak akkor teljes, ha a
Te atyai sze re teted azt besugározza és
mef;nranyozza. Kérlek hallgnsd meg imádkOZQ Je{lIwodnl. Ámen.
Úrvacsora elött.
( Ttmplomb~n .)

Atyám, szeretet Istene ! SeregeddE'l, hii
népeddel én is ill vagyok n Tc .~z('n l h:izadbnn. Meg "nn terít"e az aszini. II szeretet \ cndégsegére s eljölI (lZ alkalol)l, hogy
lUig cddiU csa k e.nyéimmel élhcttClll II szá·
munkra jlltott eledelekböl. most már
mindny:ijan cgyíilt Jehessiink :1 Te asztalod körül, melyet riad Jézus Krisztus emlékére terltelt a buzg6sAg és a keg:yelet.

·"

I,INNEPEKFlE
*

-

Milyen szomorú volt az az első va·
C!tllt3, alllelyen a mester, tanítványai kö·
zötl, így kelleti. hogy szóljon: li közületek
('gyik elárul engemet. Milyen lelki szoron.
gással köllhellék el az első keresztények
azokal a közös vacsorákat, amelyekhez
titkos rejtekekben, eIz:ír! ajtók mögöt!

üllek le.
Milyen sok keserüség és fájdalom
gyötörte szivökcl azoknak. akiknek asztahit elfoglalták, szétrombolták slelkészel
a szóS7ékröl elkergették.
Mennyivel boldogabb időt élek én jó

Istenem. kinek oldalam mellett ilt vannak
az enyéim, ki tári ajtót lelek mindig, va·
lahányszor ide vonz a szivem.

A békesség IcIke megsz:ill és arra buzdit ebben a pillanatban, hogy ha lettek volna, vessem ki sz(vemből II rossz
érzésck f' l, feledjem el a gonosz gondolatokat, bocsássak meg noknak, akik véiettek ellenem.
Istenem légy közbenjáróm azoknál .
akiket én bántottam meg s biztasd II bé'kenégre, türelemre és megbocsMáua.

n

,
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Milyen magasztos lesz ez ft szent vendégség, ha itt egyet érzö s7.lvvel, együtt
gondolkozó lélekkel állunk meg!
.
Istenem: ki megjelentél ezen helyen
IS, bár sokszor, sokan vétettünk ellened,
bocsásd meg neki.ink s kiilönösen pedig
nekem, bűnbánó leúnyodnak mondjad: a
te biíllöd megbocsáttatott, eredj el és
többé ne vétkezzél.
Ezt hallva, helyre áll szivem békessége, lelkem boldogsága és leszek II Te hü
gyermeked itt és minden helyen. Amen,

ÚrvacSOra utin.
Köszönöm jó lsten, hogy ízlelnem engedted a kenyeret és a bort, mint Jézus
l\riszlus szenvedéseire emlékeztető jeleket.
Kem testi, hanem lelki megelégedést remeltem és ime azt meg is nyertem, miért
hálát, köszönetet és dicséretet mond
ajakam.
úgy érzem, hogy szivem meglelt a
hálu és jóság melegével. Ogy látom, hogy
uz emberek arca olyan derült. mint áldá$0$ es~ után a mező virá6ui.

r..
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jele (>1., Iw nem annak, hogy
Jézus szelleme mcgjí'lcnl közö ttünk és Te
jó Isten, hchinl clled ali lt ... ze relel fényé~
vel. hogy awk is. akik ill IIlcg nem jelentek, l:"tssák cz lIldoll hely lJoldogitó hatá ~I li mcgtérvén kcrc ...... l:k ezulÍln a Te hajlékoda t nagyobb hu zgó .. úggnl.
S7:ívcmet hozzúd f'llIe lem és dicsőit
It:k Lram. 'hir nem le\z többé idegen elöllem :'t boldog",úJ;_ nl:ír nem kérdezem
többé, hol \'an II furrú ..a , hanclIl ide jövök
hajlékodba, ahollnall m o~ 1 megáldva és
megszentelve távOZOJll II Te :llyHi sze rete(edből.

Amen.
("rvaesoru\ étf!lkor.
(Házoál.)

Jó Istcn l Távol [IZ imaházt61 , távol a
bh-ek seregétől, iti mindennapi hajlékom-

ban kerc..cm a lelki vigaszt . az enyhülési
és II főlmagaszla l o~ulást. Is tenem , jöjj é!l
fogadd el áldozatomat , jöjj és hallgasd
meg imádsúl:\omat.
Ez :u: óra az em tékezés ünnepi órája.
.'hu" a tanftómesler, II jó p:lszlor, mid611

_ ____. ___.~rlL\~..
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érezt/.;, hOl:\y a mcgválás 6rA.ja közelg, ősz.
<;z(>h iv la la n!tvúnya it és mini egy csa lúdi
körben körüli e helyet foglaltak eo. cIköl.
liJth!k a vucsorát.
~Z0Il10rŰall emlékezeles vaC.'iora \'011
meri il. jó mester érez le, hogy vellzély fe:
Jlycgell , megmondotta, hogy c~yik tanit.
vlmya el fogja á rulni , OH a bizalma'! \'cn.
déglléf{hcn , váratlan volt es meglepű Cl a
... úlyos \'úd . f:s valóban iigy i .. IÖrtéul. A
'Szelidlf'lklÍ Jezu!.1 elfogták , miut:'Ul arra
{'gyik la nítniny áruló csókk~tI jelt adoll.
E lftélték {' .. kegyetlenül kivégezték , miulán
nem llklldl biró, ki li rla tlansúgát ki merle
vbhl;l lIyilvúnftani,
:\lilyclI bús emlékek! ~Iilyen gyászos
gond()latok , mégis oly sok megnyugvá3,
annyi !r'lki megerősödés van összekötve :IZ
ii rvacsora (' Ivezésével. ;.;'ekem is egy forró
vágyam It.'Ijcsül ebben az órúban. Engemet
is készlel a lelki szükség, hogy egy pár
perf'íg iiijek Jczullom asztahihol és vegyek
azokból II jdekből. melyek meglurt lest':l
és kiontotl vérét ábrázolják.
Jó Islen , e pillanat nemcsak az úruJ!)
tauítvfUl)' biinél, hanem sajál hibáímul j<,

.. _~_._._~_~G~'''''
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(ölidézi emlékeimben . En nem lagadhun
meg n mestert, de sokszor feledkeztem
IDeg parancsaiTól : Szeresd Is teni teljes 'iZ I·
"edből. Szeresd felebaní.lodal , mini nm gadnl. Szívcm sokszor hidegült el Töled jú
\tya, ,z~~(> I.('lc m so kszo r ö lelte föl helyet lcd II "lIag-! dolgokat. :\Jagamat szerelni
nem szüntCII\ m cg, dc fe lcbarúlaim gyak -

ran tehettek panasz t ellenem. :\lindennek
oka gyarlóságom. o n 'osa a Te isteni jósá~od. En megnlllolll büneime t. Te tis zlitsd
meg tőlük szíveme!. En megerdemlem ri
hüntelésl , :I Te jó tetszésed gvakoro lhalja
az: irl:jalmnl. fon szenvedhetek a keresz I
súlya alatt. T e fö lt'lllclhcled lelkemet ma -

gadhoz. En meg is tagadhallnk Tégedet.

n·

i!lazstJgot mondalh at~z ajakammal. TI'
vag\.' II na ~y és hatalm as Or, í'n vagyok ft
!;yönge, pironkodó szolga.
h.tenem: Még h:\ m eg is é rdemelném.
,Ih ne:: büntess igazságod m értékével· ha lIem oldj föl SZl'r('l l'ted vidámlt6 mosoh ':'!\'81 ~liIy('n isteni dicsöség szere lni és megbocsalani, milyen emberi gyarlóság búnbc
t"w és szégyenkt"zni. Tied a dic:.öség. Tied
ilZ áldás, enyém a megahizódás és ahája.
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"enek ~engjen. zengedezun
Templom legye n kebelem.
Szenl ollAm, erös VIi.ra,
Tc l':'g)' édu htenem."

Hadd égjen szivem éretted kiollha tallan lángga l, hadd stálljon röl belöle a
ti szta é rzés sebes galambsliirnuyal. Hadd
nyllj(:k Illeg szemem elöli egl'd és hhsalak
Tégd szünt elell. Hadd z:'! rja magilbu képcd e t kebelem é .. hordozza az élet Íllain, a
napi lUunküb:tn. Hadd tanuljon elmém
igazságot szent !iad IlIbainál . Hadd keressen vigaszt bánatom c\'u ngeliumod
lapjai közöt t.
h.észcn vagyok az úrvacsora röh'élelére. Légy \'elem eza lalt is jó Istenem. Kérlek jöjj hozzám és tégy rOSt·konu)'{1 mind e n jóra. Amen.
Úrnc80ravitrl Uljll.

Ellem már a szent jelekkel. KO$lönet.
hAbil> köszönet néked jó ." Iyám, hogy megvendégeltél és megelégftettél. Köszönet,
hoSY Jézus életének és önfeláldozó halilá-
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nak üdvözflö emlékeit újból elómbe tár.
tad. Köszönet, hogy az (trvncsora élvezé.s.ének magJ.szlnlő hatásáról lljból meg.
győztél.

Szivem IIlcgtiszlull, lelkem megerös.
biBI , oh vlljha akl.lratom is erői nyerne a
jónak gyakorlására. Oh vajha e szent jelek emlékének hatása maradna Illeg kehel,emben {tllandóan. Oh vajha milldany.
nyislor, vnlahánys7.0r testemet táplálom.
J.:'ondolnék lelkemre isI
E világot oly bölcsen alkottad Terem töm, hogya lesi mellett :l lélek , :lZ anyag
melletl a szellem mindig jelen vun és hé:wgait betölti , némnsúgál eloszlatja. szfnét,
mosolyát megadja. Még ti mindennapi keIi)'ér is jobb fzl nyer, mihelyt a h{tllladás
I'rzelmeivel esszük; m ég az isteni szerelet
b úldóhb, mihelyt lelkünk sZÍlr nyain sz{lIl
~zívünkbe.

Köszönöm, jó .\lyám , hogy ez órúball
a lelkiekkel túrsalkodni engedtel. Kösző
nöm , hogy Jézusom példájával megerősí
tettél. Qh tarts mcg engemet , tartsd meg
hazámat, atulak szeretett kir~kl)· át . uralkodó hblit, kormányzóit , évangéliumod
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hirdetőit,

tartsd meg házam népét, tartsd
IDeg mindeneket békességben , boldogságban, hitben és szeretetben, Amen.
Olvkor.
Mint mikor a szép nap eléri a határt
és csak egy-két sugára tör vissza felénk.
kerestliiI azon a széles téren, amely hátra
maradott . úgy ebből az es ztendőből is
csak egy·két óra van még előttünk s azutan
az egész eltünik az idö tengerébe. Sok
örömei halott , bánatja is bő\' en voll , sok
jót igért, egy - keltő t be is vállolt , talán
jobb lesz :l jövendő és mégis úgy szeretnem soká ig látni mindezeket a halvány és
erőtelen sugaraka t, lllert ki tudja mit rejt
méhében a holnap számomra.
Dc mind hiába , mert érettem a nagy
mindenség nem változtatja Illeg törvényél.
Mind hi{\ba , mcrt nekem minden percben.
Iljrn. meg újra, kell tallulnom a lemondást.
Mil tegyek luit ? Elkezdem le~elöl és
elnézem ,'égig, számba veszek mlUden~,
jót, rosszat . szépet és r~ltat, mindent, mil
en tettem , mindent, nut velem teltek éli
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ha D)t'gJélom a mérlegel, tudni fogom mit
legyek a

jövőben.

. leg.~löl laláloJll .. lelkes elszántságot,
a Jóra lorekvű neme!> vágyat. :\Iilyen biza.
lommaI kezdelIcm volt hozzá s milyen ha.

mar meglepett II csüggedés, az aggodalom.
Meri Jóm olyan csekély akad:ily elég ne.
künk gyiinge It'>nycknek , hogy kitéritsen
... Iunkból
Jött az emberek fondorlala ,

irigy-

sége. az önzés s a gonosz szenvedély, jöllek a természeti csapások is, láttam a be!'-'gség fenyegető Ilrculatját, s6t úgy ércztem, hogy talún élelem vége közeleg, de
mindez eltiint , mindez olyan most, m int
az Alom és köd fátyol kép, melynek halvány lllakjai összefolynak, mini a nap:'Iugár szinei s mi végiil csnk egy fehér
roltol látunk bel öle.
Az, amil én látok II muló esztendő
ből. olyun,
mint a lenyugvó nap utolsó
sugllTüi II hegyek ormain: szelid és nyugodt. Ninc» nekem panaszom IIIcgbúntóim
ellen, nincs követclésem jó tetteim után
én ls, miként J ézus, mindőn eltítvo~ób9,.l1

-
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volt, Igy szólok a multakra: békes..'1éR
néktek,
ne ha mindenekkel békében \'olnck
is, ha minden teltemmel jutalmat nyernek
is itt az emberek közölt, mit érne
' . az nékem..
ha nincsen békessegem Te v~l e d örök
életíí Isten,
E rohanó esztendő utolsó órúi legyenek Te néked szentelve jó Atyám, meri
csak a Te blztatílsodrn derül ki elöltem
a jövö képe.
Előtted oh ls ten egy emberi élei olyan,
mint egy pillanat s az ~sztel1d6 FM. nézve
mint egy elszálló sóhaj, De nem ugy én
velem , akinek csak napjaim és óriiim vannak . Oh ne tudd fől biinűl , hogy ezekh,ez
annyira ragaszkodom. Avagy bún-e a h,aJólöről!l1ek , ha a legkisebb fácskában bIzaImát helyezi li segélyért nyltl utána.
Nem, jó Istenem ! Xe tudd biínül Ile kem, ha életemet oly be,csesnek tartom s a
jövö bizonytalansága mml! kételkedv_e aggMom.
Vignsztalj meg engem, mondj ne~em
kedvem slcrint való szavakat, mondjad,

,

hOC megbocsáttatott az én bdnfim hogy
két képpen "aló jutalmal '·eltem el a Te
k e zedből.

Fölemelem szememet II
s ott meglátlak Téged teremtő hten. oH
meghlloDl reljöni az új napol s azzal az új
reménységet. Ez a reménység megnyilja
j'löttem az LIj esztendő kapuit. hog~' abban
tolhasmáljam II múlt tanulságait s megujult erővel. meggyorsult szárnyakkal repüljek. mini a s.'ukeselyük és Re fAradjak
(>1, járjak és ne lankadjak meg.
Mielőtt végbticsümat venném.
megt:ml~kezem ob Atyám azokról, akiket szerettél és megáldottál, azokról , akiket csapis sújtott és azokról is, akik a Te akaratodból bevégezték földi pályájokal és egy
jobb hazába költöztek. Voltak nekem jó
barátaim, akik eltávoztak mellőlem. Vollak szerelteim, akiket elszó1itott a halál.
t des jó Istenem, pótold ki helyöket szívemben, s tartsd meg azokat, akik nélkül
tiietem elhag)'ott, örömtelen volna. Táplálj engemet szeretettel. növeld bennem a
megbocsátás erejét 1> a jóság forrásait.
llindenekért imádkozom Tehozdd. Az
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ö rvendező k kedvét tartsd meg. a bánatos

szivüeket "jgasz la ld meg s mindnyájunkat
vigy lw az új ('szlend6be Íljull e rővel.
Amen.
Hozzád.
,Elmélktdés és ima·)
lIouád uh'em rölemeJtem,
Enyhmetet. üd \'6t leJtem.
tjjel nappal Imádkoltam,
Slh'emet néked Aldoltam.
El m ~lkedém nen t dolKo k rő 1 ,

T:lnulgat\'a J étusomtó l.
JArom al elet útait :
Éltl'löm a munka I a hit .
Kinek szive igaz. ti u ta,
8li.nllllol nem riad ,·isna .
Hetegsé jl. bú. h it környéke:.
~yí1l ok :u Or sunt küll)'véhel.
tlUern minden Ünnevn:1I'ja .
Szivem imAds'gball ka lJja.
tjjel. nappal Öl\·egy. 'rva,
"igastAt u Ü rt ő l ,'árj a.

Cw.J:idi kör. Or Slolgij:l.
Isten nevél tellgi, 'Idj •.
tn t' uoltlrt t:nekelem :
..Sd \ t' met boutd e.melem "

