lll.

Üllnepi és alkalmi imák
l. KuntesollY ünnepén.
HusszilS ideig tartott ráraszló ulazás ultin érkeztd{ haJdan
ft nOlJke-lf"li bölcsek ft bethlehemi bö!r.söhöz. 6ho\-6 öket til ludomán y ffn~e. twagy ft hitnek keleti csillaga vezérelle. Szívök
lUJJas öröme\el zengettek el EI szegen)' pászto rok az unQ:) a lok-

tól almukban hallol! éneket; .. Dicsöség a mO,Qosságlxl1't istennek. bl'kesseg a földün, jóakaralaz emberekhez", Komoly mcl·
lósoggttl ruklak le hozot! ajándékaikat: az aranyat, tömje nl és
midu'lt II jászolban szendergö csecsemő eleibe li tudós bölcsek.
Mi is rarasl,ló ulazás: egy egész. nyár és IeJ terheit hordozva cIkeztünk me:; lelkünk ajándekoival ft szenl ünnepre.
az Idvezítő szendergésél jelképezö templomba, jó Istenünk!
S mini szegények, lelki szeRcnyek. énekeljük el itt szivünk örvendező enckél a szabadulásért. amelyel a szegénység terhei
.scm ludhallak elfojlani. Mini gazdagságunk aranyál helyeztük
oltárodra hálánktll ti megőrzéséri. meri H földi gyönyörüsegek
c8ábiló fcnyclől, mini egy olvasztó tüzlöl megoltalmazoU a Te
jóságod.
A keleti vandorlók öröme fl megérkezéskor meg fokozód a lI hl ft fcnyességben, mel)' a g~ errnek szeméből r8,iok HlIH'Ouoll, ei:! az iltlatlan mosolygásban, mely a csecsemő orcáján
hindukolI. Dc fi mi örömunkel csak az a lelki fény fokozza.
1m·lyd k·lki sumeink az emlékezés és ti hit "ilsgitó erejével
dZ édes onyuk szivébe és az ártatlan !!ye rmekvilág mowly,,"ó
arcartl "lHUztlol08k. Ez a reny 1:1 mi szivünket is beviJáailvlin,
6 kcblü~kböl kiárad ft hálaerzes, hogy imé' ~mj is látjuk II
MeSl;iólll'. kit a lelki világ központi napjáu l adiiii e viláll'nak.
•

lJ
!-J,ile lp:\'cn Nf'kcd. ~zcrclő AI)'link. jÓSdgOS erödért. dmehd ulaw:oIullk fohmnsn ft le:sti l'YCszsey ilondoz.Usn CtI '1zuk~r-:ll"in("k mC~!'Izcrz.csCre megadta! Hála leil~en Neked l\Z Idök
t .. e~emcn)'c k kedvező jarlÍosacrl, melyeken munkánk gnimol.
c,.,l·jl lds~tmkcnl mcgcrlclhellük. Hála le~yen Neked lIwkcrl aL
clwmekcrl. "melyekel család unk vezeléseben. megtarlás88ttn CS
tran\iláMlbtln szi\"ünknek adlaI. Hilla legyen Neked el szen\!{""
JC'sckerl cs veszteségekéT! is. amelyek elhordozasára és kivúl.
10Mir" eról cs h;yekel,elet adván. jÓllehcl!unk a szegen~ckkd.
\ 1~<I .. t.I,llhftlluk ti szenvedőket cs g)'akorolha1\uk ft fclebtllilfJ
kuldcsseilckel. Hala leg)'en Neked pedig fökc1JP("n a:wkcrl (I
t.-salJdl OIOmekérl. amelyeket 8 szerelel melegelöl indillat\"a.
l.· ... <tladunk SL1H'bcn az ajtindckok
es megemlekeLesek ollal
s/erczh}nk.
t:s hfl !cIsÚ'scdrc való volna ez az ünnepies. ja Ahünk
('" hft Itilod i~ }Jnnepi erzeseink lisztasagól : óh taltiljon mindenek el61\ mCi::hallgdtost gyermeki erzcsünk. hogy adj reszl
ez öromunkböl azoknak is, akik nélkülözik azl tirvl::lSág, V<.IIl\
Ül;V(,~\M":: ftijdalmfl mIalI, Inditsd, ö römünk megldrttisa mellcll.
"oll\'unkct arrtl is. h~y szerencsdlen emberlesh'ereinkhez haJolJunk közelebb ft jóindulat tiszta erzése\'el. hogy tlZ Ó Ilzi\i;ik~'n is (ehnujt\,8 a keleti csillA:; fen)e~ \'iI8gilhtl~sunk be /lol
,ik kt.:blókbc- is, Ind,tsd Szi'\;ünk vtigylil minden nflpon UJm ('br{'dni ft lelki Jöság krisztusi liszlastiglira, melr (oldonk minden
~clekedclcbe CI Te fe1elmedel. AZ emberek Iftinli !c..,I\'enes er'
olrst teszi mmdennöpi eledelunke. S mig ekkcppen c szenl un·
nepcn lelki áldtlsdldl1t Zlt\l:l.rlfllanul elvezzuk. onnepunk ul;'n
fold. Olunkamkdl hi lu nk fenye\'eI magunkra nez,'e bold~jlóHi
leht'~sük Amen.
•

2. K articsonyi ima.
ll,,,k 5z.. reld, ('rak JOstl~. :,:ondúselö ede:. AI)ank I Mrnl
II nldll~S heg)ek ormén a ni:!.p SUgI'U8. c\'ezrcdek komor b<-rcCln
ÚM) tundoklik JOsá.:od es szereteled ragyogása ti. naw~ mindt'Rséa: deleben lia ezel ni\ ün k \'olna. akk"r scm ludnok Ie~sen

liteu~zni ,i1é"korményzó szereteted csoda dol~tllt. amdyehkf'J
II ney;y minden~8 élele! inltozC'd,
De sohasem \'011 surelele'd

d icsóbb. mini l'IZ eI'IÓ k arácsonYi éjszaka c"illagrénves rtlgvos<i:.cilMn. ,.mik...-r ludtti.rd tldt8d ft \ 'ilégm,k. h og~ t'uKl es haldl.

mad . tl'Slsod
btmtl~d

0..' -.

\(-Rlde" sz('Tt'leled. szivednek mi nd!"" d" b-

mi o rok f'S Idjes boldoy-s.;gunk munktiláslmak szol.
!;tillltll bdn ali .
.\losl. mikor 8Z cll>Ó karácsony csudás tötlénclcre emlck('zunk s szi\'unkbe c~ndül \é1::lrlen ~zc r clded tildolI ige-rcle,
Jmc . hIrdetek nektek nag) örömeI. mel)' 8Z egesz népnekOrome Ic"zen l Ti nekte k meglluló szLileleU' - Csa k mo:.1 e r('uük
ig8z.dn . hogy eg)'etleneg) éjszaka lobb es nagyobb 8Jandchot
adlai ti foldön küzdö és szem'cdö g}ermekeid nek . mini e\'ft

milJiokon keresztú!.
~felyseges

háls8dá<;sal borulunk le hét e löUed . JÓ Aty á nk.
ho~- Jézus élelében. - kt- buim unkra ft ml" gl,gert mcgladó lell.
- mcgmu!allad nekünk a szere te t csoda s hatal mát. fenseges
szt" p~eid. áldo l! erÓit. amelynek b irtokában mindenek jtl\"Unkra
\annak. mik C1;en es fóldon velünk tó rténnek.
Bár El szerelet sunt ün nepén nagyon is ~ rezzü k, hogy
jeleniJnk minden fájdalma és szenved ése, sorsunk minden ke·
resztJe ncm tudta k ráne\ elni ana, hog\" ml'gértsük az e lső ka·
:ac~ o n\ boldog öröme!. a szerelet fónseges h i m nuszát~ c ~.
II odhl('hc !ri me\ők feleU ez i!,!:itz em beri boldogsá,: le hel~ .
f,;d hirde tte. Erzeseink hullámzasa. imáink áhilllla. csekkedel!'mk
hdldl n\d. meg m i ndi~ ne.m váltak d t"tii!t1 bizanYsftl)"dlHl,ll k.lTil·
cs\· n~ i .eretet eletformá), erejt-nek. Emberi indulaldfn lt 7UII'O
viheroba n nem halliuk szelid szavá l,. mely ftleg1éréS'te hh.v ga l.
sötcl eJszakM>an ne m látjuk d rága fén yél. m ely~ragYogJa az

detre vivó uto,
\iosl mMlön l.efkü tlM: telve II kar8,cSo ny boldog ..baRlPiR.
18\81. szi\'iihk 8 j6S1ig es szerelel áldóll me-Ies ·"et7 imára kul·
csolt kézzel borulunk le véglelen szereteted elöli s ugy könyargunk Hozzád. jó Atyánk. hogy 8Z áhitat ezen csöndes ó rájaban áldj meg mmket is a z elso ka rácson\ drága ajándé kával.
a m~artó szerelel csodas hatalmánl\. Cselekedd . tram. hOF'"
mindnyájan meger\sük életünk jelene. sorsu nk gyötrelme ellenert' i!\. hoif'J szeretel n",lkül nyugialan rárAdozás. ~Ila l", n kere~e& ~[elünk . vele békeSSég. e rő, Rya rapodus a szebb. '" t o k~
It'le'W"bb elei szt-psi-geibC"n. T~IfY bizon~·Mi'OI. Istt'nü nk életünk
á htÜ. hogy t' "Iágban mmden mpsig. minden jóso~. miode-n
becauleles cselt'kedt'l amely ezl ft rold l e lelel boldQlJI"1Í leheli.

•

•

,

•

45
ugy nő ki fl sze retetből. mini ohogy fl föld mé!yéböl kinőnek
ti legszebb vira::ok.
Nyisd fe l szemein ke t annak meglátására
hOllY /';I karácsonyi szerelet csodáka t tud mGvelni: könnyekei
töröl. sebeke! gyógyit, imódkozllsra kulcsolja össze az ülésre
felemelt kezeket, Csak CIIY paranyi adj, Uram. nekü nk is abból
oz óldoll szenl szeretetböl. meJy 011 ragyogott a bt'lhlehemi
éjszokák csillag fenyr-ben. 011 zengell az angyalok énekében
s amely elötl boldogan borullttk le fl pásztorok s mi hisszük,
hOll)' óldl)lIá és boldogga le lted szúm u nlu8 karácsonyi ünnf'p!lzcnlelésünkcl. Ámen.

AMlhé Scifldor.
ujtzékelyi lelkén.

3. Ó-évi imádság.
Idő

,
•

öriikki'vn I6l-\ú~ Istene' l jó Atyimk 1 A le nevedbf"n
t.q s('~i l séglil hivá~oddn' indultunk volt el ez év kezdetén vánd or u lunkrll. nrnikor ki·l!'Iég-eillk. töpre ngescink cs INvezgf'kSe ink kiizben II b{'rlncd Villő h il és bizalom emelte föl lelkün·
ke!. M~z ev utolsó óráiban nálas szívvel leszünk bizony·
sagot arról. hogy amikor ben ned biztunk. meg nem szegyenül·
tünk. amikor hozzád imádkoztunk. meghal1gatlál s kicsinységünkben cs erötlenscgü nkben megsegitellé\. Meri le cselekedled
jó Atyánk. hogy amikor az éV fo lytán o lysn sokan kidültek
mel1öliink az élei verejtékes harcliban. mi ime ill állunk elöt·
led s besúlhetJük ft tc mClllartásod és gondviselésed csudála.
tos dolgai!. Úh, mert ha visszalekinlünk ez eszlendő lefolyt
napjaira. annak minden pillanatában .....te nagy jóságod és ki·
fogyhatatlan szere te ted jeleivel találkozunk, Velünk voltál az
elindu!!is aggodalmas óráiban és hallallad igéd biztató szavát;
.Ne félj. mert bármerre menendesz. én veled leszek~, ts' velünk 'iollál a fáradságos munka és a sulyos kötelességek lel·
jesitl'sc közben. mint kiapadhalall8fl eróforras. mely lép1611a
csuggedö lelkünket s megacélozia lankadó akaralunkat. Velünk
voltál fl. pihenéS óráiban mini élö lelkii~metet. mely sujtolt. ha
\8lörnil könn)'clmucn elmulaszlollunk és jutalmazotI. ha hivek
\oltunk fl reilnk bizol1ak teljesilésében. Velünk .vottát 8 mes'
próballa16sok vihftroll l'jS%6káibtm. mini eröS várunk (os paiZSunk
s m"ij~JI"1Im8 zt8d i)'ön~e é lelÜnkel.
1
Mivel fiZe'4,ünk most neked jó Istenünk enn~i áJd6.odtrt
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Örök Islf'n l minden erónek es minden ti.ldosnftk egyetlen.
kitlplldhA talle.n killfomíM . jó Atyánk! Újévünk elst> It'ggelén
hozzád emeljük kezeinket és tekintetünkel II II hitnek clcjé"cl
hozzád emelkedünk lélekben. Oh mert minél nagyobb ft bizony'!ul(lnság. mch'bcn élünk: minel hlkoS8bb 6Z ul. melyen halad·
nunk kell : mind számosabbak ft megpróbállaliasok. tJmelyek·
nek keresztjei hordoznunk kell: minel érthetetlenebb ft köruJó!lünk hullámzÓ é lei. ennél nagyobb bizalommal vonzódunk
es erösebb hillel ragaszkod unk hozziid. Meri ebben II nAgy
rwuglalanságban te \'6RY 8Z egyetlen bizonyossag, ebben ti. sö·
t <,ls~ben It' Vflg" 87. cllyellen viliigossag s ft kti'lségck hány·
k(!(lti~ib(\1I h' vn~y AZ egyetlen kikötő p811. Ni'lkulcrl nkun
kic.qjn\l'l< ~~ erötlt'nf'k vflgyu nk Uram. Hiába \·a n 6ktH~llInk ti
jóra, Je. ninc~ erőnk ft veRrehftjlásár~. CéltAlan bUJdosuk HIgyunk. mini tl7. ellevedl vandor a sölet ejo;;zakában
Terveink ös~zeo mltlnak, szilmitésflink meghiusulnak 1$ az
elet ti rja, o moslohfl sors viszonIAllsa~6. mini széLa könnytl
poJlyYéI. ÚR)' sodor magával. Bizony csak benned i's át tlllad
lelwhjnk \"1l1flmil f'S lehetünk volomikke. Az 8Z e lti hIt. hog"
mi egy mind('nhtlló h81tllommal vaRyunk szoros lUlp,snla lbrUl,
akinf'k erejt'n épül fel e7. a nagy \"il6g mindenség. megsokszo·
lOZZ(I r"lIyakkol' erőinket ;j megacelou.8 lonkadó akartltun kHt.
Az 1.\ uia,lom, hogy ebben 8 bizonytalfinsál!"bllll 8Z örök Gond·
\iselt'S \ledő '1zl"nyni Hlfll! vflgyunk, 6kinek ludlt! és flkmdltl
!lflk!"!1 l'g\" hnj'J7.ól sem eshetik le fejűnkröl. elosz!oljtt 1;\ jó\l1.
\Id szemb!'n mindt'n fc'ldmunkf'"t es aggodalmunkal. Az ti mf1f'
!llö"Zödl'~, hugy t'gy mindenekel láló szem kiséri Jepleinkt'1 s
lat jn minden s7.ándekunknl. fötreliyvf'"rez a kisi'rli'st'k mindt'1I
o:llromóvllI szemb!!'n, 8melyek I<-plen·nyomon korülblHlnk oltil·
kodnuk. A7. ti reményseR, hogy egy sze relő édes Ah'8 n -Iunk
\!tIIl méR tlkktlf is. ha mindenl'k eJhtlg"n8k, föJt'me! ti ~zt"l1ve'
M ,... k t's ml!gpr6bélla llt:lok nehi'z öráibtlll, bt'llyó!l\ iljft s7.i\"iink
gj'I\r11 M lf'tOlIi kónnYf'inkel. Illv oz ember, aki ndkull'd (''4ök
pf U (>OM hfunmu, vl,l/'d C'M lIlitIltId léhl"'I prM{o\o. nki "kllHllnclBI
~z'lljll, lehel tlpIJsl"l. It).;j u!l)l'do:-I Szol!l'Álja, lehel hős 11111 nl'
\'I:'dlol bi:w1lY8{1I101 lesz('1I (':I lehel mlirlir. (, ki mt'~htl l II I~
IJTnÓ'IUOI'rt

KÖIIL.önjiJk Jó Aty6nk. hogy tc, ki a mult esztend.., ,o krd~

,
",s.;wnt".,"S.I\g"ib."n \("Junk \ ,,!tÁl, nl""'!
"111'1 i..:!M,">d .n1\;11 }.,1T.... I~bl.
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to\

Inh .. l~ll r~I('n

krhlC'dn' {., ~dJ.

h.)I......'ITII-
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mul" ......,,)
It" .,~'\..:(.db:' \'i"1t"tó utak il!. \t" ('n.:l"'dd, h."'!"\ .,

j'

Jtlllrl (" Ihi:r~-ll..L'J .\II:t :; II c:o.."\ J).'l'l I"~ ~ .~f"m NIc'>' k, ~ hltUl,-'l..l..i' 11""" 1"11,

hanem j.,b.,l\ ,' ... w~vhiln 1"'~\l"n biz.,lrnunk tt"htonnl'"d j<'i .\h;inl...
,,1..1<,1 1"1("1 t"~ httlltl :-:to.um.17.ik. ~l>'t-'rj("k 'ill..üdú >'umt'i.i I.·p.
Il"inl..c-' , tt"dt"ut'k ht... \1'-dil s:nn\.'lid Nés7 r"lt·lUnl...'I, ho",,, hirdd Ilf :." uk II II" j"l..l-'d \ "d l' ...zlt' ndili! Ill.l .'~ III 111,1"'11 it:t.\bl'n _ " n\("n_
\.,,,.

\I~

5, Virágvasárnapjá n.
C\l>nü.rii t'ublil1i ktp t."ru~ 1t"lki ~2<"m~ dl'~ <" urnl
linnt",'>t"n, ~lrrt'li\ .\t,imk I l1ü,;:t"..:;l's t ... nihám.'\i KISt'n·j.-ht-n \t""
nul bt- ld\t'Tltonk " .;Jt'nl H1T(l ..h.'l tW!lll,)tk .'llt'lkl"~ulú ",l..",

"'ti.":: m("l" 0ril:1lthl'n ,.rol~űl.."",,1
ht",t'd.:-. (\rl1ml..llll!'-;'",.' l..űzül .~

hmti ~ a pf<,rd" ulj.'!!. A 1...1mf"5>..."-Z(" kihl\IIs7Jk ,l): ud\ .w,l

dal

".l::.....l'1n<1'
.-\lddll 1.)lyen. dk-I j,'itl ,1:f.~ mr..::!~ mlht'n SZ,('\monl 1\ ' ... kmll"l, mt'l\
n dl<">llhr.: I" me...:.I$.!lIll1n kh t'7.ilónh. l\fCaf<,1 ~u~:\rzlk "Z(·t' T.llftn ('Ión' st'JlI mr~ ft! dlrn'lt".;: bo..~$.Lu:ll!o httr.t~"1 ln "Il'\
hftlUft h mÓf 1'1 .f~':':il_... j m.-~· b.,"isz(.ill k,:il1(i~1. mt''' 1\ kmpl,'m ).LI".Z;hltl",-l 1'1\\\ T'ltln n, t'lli;mll.-,U nrp .1Jk1\rol \ L"'Ui' i,ov

.H.l:-;;dtl,,<J,
['m<Jil nú .....ht---rI r"

:r.uil\i )

E'I ml mt'J:,lhl,·("d.'I1t"ll g"nJolur::k I,'lkunkhrn NIt' "a cl.
I~ntdt'''- 1t\"iln\Tn_ ". ~t'n' ht .. nunk nwrl m(",,--s/,<'!.ll ('nn('J. h"lu"'.'\
alall I..("hlünk.bt'n t'1I' hli",,,- I.r-rd,·", \l\iJ~n n<"1ll ml \"llil\Unl..t'
a;t <II ,..nt'!I:. mt:hnek 1<"Il'L 6tcúr,>_ l("<,h""n. trh..ln<' .1 ..1...'1S!:l:.J

)jltiltáll1 7 VaJjon n~m hordou.uk-~ mi is c::N!k ajkunkon
II....
tJdvözló SZtl\'akHI. deo !<Zlvünk és It'lklmk IY'kunk is
c$tlk ~ fold, ciak 8Z anyagitIS ~yözl"Jml"k~n füU"

t:'1 bl1;(,n", eol"zomo,odunk mll~nkban, 8 ml'.lgunK if.:k, VIliI~l'tll lekinlv~, JÓ 1c;tl"nunk' '!eort Jnu'lunk t'1l1t' liatta 1'.1 oo...zszuálló vezet·-,k I8nácsá1a feJtc.rnyO"luló nfphblagvl, m .. ly 8)fo..
len lfyonyOtÚ ó,ömfl feJválll'.1ndJ8, dt' mi multunK'4 ..... u!tion001"'8_ nl"m tudjuK t"lUzni 8 siMI lud~lol. hcxzy jólélunK t.r6rnti
k.)z"lI h:t~tJ ... n f~lI~kt'ny~q~1 ,-;szonnrluk em~rtil.fsaJnk r~zt 
\'("\-ó 4.rr,mH Je.ZU! előre 18t18 III vihart. mely a t"mplom !DMt1is7hlá~ nyomában ellt"ne fólka\'a,ooik, és mkós m"nl hNe-\
és. sunl Kotele~~ utján, ml ~dig elsz~"njjlünk gyá,-.a>!'unkon, ml"I'y' sc:.kszor meginga!!a hitünkel bizalmunkat is
"""" t"tf"lunkf"t Idvt"~lönk ~s jó Aho-ánk paranc'llJnaK If)-akorlá!l.l'ihttn" Imé, Jézusi 1'.1 d)o{.ilMi é~ mall8sztalás hMq,a ~"m tudta
.Iőmre hnnaolni. mmket ~ig n81O-'On elszomC".r:! a tudal hogy
ntHf)'on kic.","y érdl"kek vezellt"k félre a lelki h~R c.wfnyfr61. WIl vaqyunk mi is 'fzomoruak az orom vi r~()'l únl1{'prn,
irgalmas AI}:itnk I
Pedig amlkép~n Idvezilónk e csiabiló Jelt"nf'tekben nl"m
ludoll ml'1llanl'1k egy bIztató lWgaral e~zre~'enni 8 jovöre nl,Z\"t>
II te atyai mosolyodr.n kivül. aképpen mi sem tudunk találni
f'll)' mMfnyuglató pillanatot II mi multunk voM..'a; nfIkul. &e-rf
hál. JO llf'núnk. ha a mi Idvt"Zllónk 8 muII .dök L!tvánYft hr-~·f'1f csak 8 jÖvé llzép kilalásabl'ln l.öláll erőt a 1o\"6hb h.rtLtoorill_ mi csak a mult idők laP8SZlalatftiban kt"rl""-'uk ml a
~Ik~ ::. ft-nysUill,al. a~h·nek n)"omán It"rki (oromunut e sunl
unnl"phll"z m;.llókfppen m~lálhaIJuk"
És n~kunk 1'.1 mult idók - ~ésu:n II ,le'u-n pjllaf18~ azt bes.uhk. h<J{fY élt'lunk ~me.n)'ei a JÓ atyai lfáft)1lÁ11nd

zlI",.nl folytak Ha voIl"k ~1~nvedé~("ink ;." kuzddmt"ink. rv·~
kal IS II Te k-,emlői bök:st-ségll"d irta el6 8.Z~rt_ hofn.' 117'.Jl alulI
JÖVÓ

'I"mt-n)elOk lt-tMt'd .....,;.lwz " maq\.lnk erll"J"'1 ~ munkáját

,.11anlu.dnJ I'\e' t"nrfiijuK. Ha voltak \·~ut~emk. azokal ,5 boi"&' sb: ...d rendf'Ht". hory AZOkból t-rhú1c, Imt' mé-!i.'1 CMk a rm
}Il l_nunk 6 rk6dQU ""&li e-" IMki erönkc,"_ nNY /'I70K által •
rOU7..,kat lr1:y&zhrfluk is mmdt"nnt"mu uuk~('If';flkt'1 Üt' ....
IPII ,,.lIuk.

e:..

mull Mlók 14Pft1-/lalalill 1lY67nf"k mf'll' i!lZ e7.LJkini p60
u\ern b boldov:uw fdöl JS ~I Tt' JÓ alvai st"I't"<klrnt"d ".6nI.
II

•

amelyben gyermeki hillel bízván: nem fogunk leltinlorodni,
engedelmesség, a testveri szerelet. a lelki hüség uljárul.
Adj azért há l nekünk is oly,," hilel és bizalmat Tebenned,
mint \'011 Idvezitónkben. akit dicsősége széditő pillanatában sem
enJ.1cdet! elszédülni a Te felelmed. Adj nekünk mindiL:l olyan
Ielki('rót cs buzgóságo!. amely az ellenünk támadható gyülol .
.'li'i:cl (I megvróbáltatésok Illat! i~ legyőzi. Adj nekünk olYUIl
ki'Mless(~g(·rl.c let. nrnelycl II röldi erdekek e S e vilógi ki\l1nsó.
Q()k Illl'l{ nl' lnnknszlhllssannk. S főképpe n pedig: adj nekünk
OIVfIll ~)'e r meki érzelmei . mel)' szent rl~ldrnt·d óltftl a bo ldogulós hitl'! r's lll. nrlatlan lélek gyözelmét sl.l·rencscllensélleinkben
is meRt/ró ts II tesiveri iri~vkl'd (·:döl. \'I1L:/V lIyülolködésl61 mel{oltalmazza es \'I'uiil fl Tc OrS7.líilOdb ..l minket is rniképlk n
Irlvezitőnket - be\'f'zércljen. Ámen.

G. Nagypünlcken.
Elt-~ volt Id vezitönk egv futó pillantilsn.

hogya leue r ősebb

lanitvilllyl könnyekre faknssUl. EIt:'K voll egy kak fIsszó, melya
vnllotiis kínjni kö zölt is eszebe j uttAtta Oz erős 8postoln8k 8Z
idve7.itöi jóslatol ; .. Bizony mondolll neked. hogy nem szól addig (I koka.ot mignem hciromfö:::or meg/agad:>::: engemM. Elég volt
{' t~k in l {'l. il yen előzmények után. hogy A \'olla li! teremből ki·
men\-l'n ~ nagy keservesen llirion
Nekünk is e!eg, szenl Istenünk. ez az tIPosto li ~keserlJe:~
,<;ir(Í~". hogy II nagypénteki lfyllSZOll esem";ny emlékezetén lel·
künk hrn mi is könnyekre fa kll djunk. I liszen csakugyan nr'm
lilkollmtjuk el illha latlanságunka l. melyelldvezitónk követésében
ól \f'gkisf'bb akadályeselén ill ta n usitoltunk. Nem tOilüdhatjuk
('I inll:ndo7.illmnkfl t. amei)'et ft tesli cs lelki szükségek ellenkező
1ll\lIlnesnivl'Il szemben gyakoroltunk. Nem d icsekedhetünk II
1('lki ('(;ivel. melyet pedit: a hitetlenek és gyávák tagadása mel·
1('11. '''h' nünk rdelmc\'el és embt'rtlHSlIink s7..eretésével, minden·
kor KHizclemle vihellü nk volna.. $öl ugy l'rezzü k, szent Isten~nk. hOll Y fóldi és e világi é rdekeink lilIondó szemelőll ttHt.6.·
1111\''11 ünk!'nl vonluk ('I rlL:/vclmunkt'l eplwn fl lclki s:i'üksryI6J.
nm~·hr1t'k kil·I(·wrt,·... ~;\'('t I>{·di~! 11·lki n\' uyo lmun k.. , urztfJ~6bbtln
mt'Nlull'1lll11l1uk vo1n{1_
M

•

•

l
~

.me.

érzelmek felébredése pillanataban. C)t'naf."k·
.runk mUlti mi i. ke!>e, iJ könnyeket hulla.tunk. Inwadoz......nkal
Ótiz.in l.... n megbánnI, ti metVl'JI\\Jlilsra erös fogad!l5t I~u"k •
f"<1(1 .. k .. t'!,:hez\"lhl"l~hez mev-bocsátó keg)elmedet kér;uk.
Óh. !fOg;' háj mindenek feleli Jeutvt'''ő és pártfOiÓ '21~é az igtlzs.áiPalenul !izenvedők iritnl Ollalmau;! mec ruunkel gyermeki r"'lelmunkel !!II földi sz.en"edebt'k~n. t.rez.tf"..d
mf"i atyai JósáWodal II 50f" váltakoz() csapásaíblm !\eveld ~n
nünk II lrilh·... ri szeldel melegel m~ ellenségeink. sót m~án
lóink lIányáhan I•. T&gy er~kKé 8 türelemben. ha a {Oldi
",df"kl'K. a cI>f\16di és haz8has kbtelesség ellen ónzó cl.el..... ~
Ü.dl"hl" unsz.olnának. OltaJmau meg az önv; eJbl1'akodásk,l.
ha "M!lunk 8 mások soJsának in1nyitásában alkalmal nyuJwna. Süt inMbb Im nagylelküekke. hOg) erdekeinkb<il tos (,n'
1",~:r..nunkbOl tudjunk áldozatol hOUli a köziigy es az emlx'n
u;]c)k ... fl zük&égck javara. Ird be m~h'en w\"unkbe Jd\'czi\ónk
IIrnö lelki n)'uialrnál mellyel a haJál pillanatában l!l t\eke-d
o)flnlolllt 1t'lkél. holl)' amikent ti halhalatlansa'!:. tS kllilmadá!l
{j'nYI;1 utol!!') tekinteli'vel bizonYOMln láUa' u'!"\" mi if; lmllJuk
mt'I/: hilldúldáJiunkban ;'S szclf"lIE'ink halálában islt'ni I'z.8\l1dlll
,.(-On ,:I.. k. Ii i~ t.tldt Ámen.
1"%

7. Nagypénteki ima.

•

MAl.!unk"t mej(ftláz\"8 tos fájó lelkünk siralmail t'"liíllt-d ki(,"he kIJZA;:It"dimk hozzád. I!ltenünk. li:zereló ,"des Atyánk. .kl
" toriidotl IiZl\ ke~r\"él jol látod es a bénai mial! omkl kön~
n"einkel mefo:!lz.8mhUod", mert neked jó Atyánk. nem búsuló&od \'an ti mi óttinle alezalos béna!unkon. hanem meeelt.>gt-d.:·.
ht>lybcnhenó atyai akaralod örvend 8 megleró. hozzád közeI("dc:. bünOlOÓk bünbánalén. Ezzel II bűnbánó 81ázaloW!lilll
ml'l'Ea zlalunk mOlli i!l T~ed a le hü_ igaz és legjobb rlt!ld. II
mi Ie$l\·érünk. mesterünk t-s bl,rálunk. 8 nemreli Jézus Kn"ztull
hal,lIiulI t"mlékez(Os nepján.
Úh Ah.áok. úWy erezzük. hogy nem elreUenló. nem vÍMz"\evit" ,e{ank fO nap t"mléke. ft te sunt fiad hal6.1ánllk kf pf'
hant' ..... b,i!()/,,,gf'! a,Jó. nl:'mes elhtthiruzll!<fa kés.zk'16. Ttll"' " "
IIZCn\·~dkek. II méhll!IHn bánásmódok, a hálédlltlanlA.w!'IY
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pillema tiu mcgd ö bbcn tene k. de csak nddill. mig ti lesli. ft
IIzcnvcdések re gond o lun k. De ha felemt>lkedúnk II le lki
K8slnto kro, hovii ~ T: I C~lÍo bb fi8d lll {I J ('ZU8 Krisztu si f(' [e mel.
led II honod \'ulo h ll fll·).l ~e n . SZO,lg{118 lbnn Pl-IdónYképPé Ic llcd
mindcnc·krwk . okkor hcltllJuk m l 1'1, h o~)'
1\ 7. fi n,,(,_-' L- 'b
.
" oUCJ I\tI I II
I ~' rl\'{, . nt,ke'd hÜ ..i-g(·Sf·n szo l ~lÍ ln i. If'l klmk n('mr!! V6RYftil. \ntlu lntH it l1I'k ,'d szenl!'lni SZ(~ I). di C!lÜ'l(~I(C!l . i~fI"'{ln ('m""",; h
iI:nz{lIl isteu i rl,lt.dul (~'I (·Ihivatas.

A It- hU'It'!:lC's fimlm " nló ern l(;k(·zf-s arrll !ul1 it (os lI lra em.
1,"kt'l td mi nkt'l, hogy fl lt'l ki m flll'u ... lntok u ljfli n. ti via·do loros"n
61 kÖlic!llIuk ts IcJkün k ben nem II ~"lí'l/_U<r. nalO' péntek !ragéd iójn id(o/.ö dik fel. IlIm c'm 67. ót kiiVl"Il-sre b uzclit ú , M rk alló
{·v/ lO~{·liurn 8zi,m lo lfln jtolcnclc. Min lhu Iw ll €lOó k hivlIsál : ~ T é r
j('\e k meg ('K h ij.(yjt-Iek oz t'\'8 n ~(· lillmnn k".

Min lha meg rt' zd ü lnc lel künk -!lIh jn f' figyclmt'zlelésre :
"Aki köveini n kor e ngrm . tagadja m el{ on maglll ~ ... vegye fr l
ti kt'reszl(-'I ~ lllo!y kövf'sse n engcm, T tl nu ljá lo k me-" 16 1e m . húg y
t; n s ze lid cs u lázol08 )ólzivü vagvo k (os nyerl('k u li szivdf'kn t> k
nyugoda lmnl".
Il nllunúk inlő sZllv61: "Nem mind f" nki mf'Q'vcn be o men ynve knek o fKz..ligllbl1 . Mk; t'zl mondjo , " Ura lll. uro m . hu nem nki
csel{·k'lzi fl Z e n menn Yf'i tl lyit m nkLUalá t".
Lclki' nek alóznlo ...sltgltl lükrözi vis",zll ft b űn há nó Dublikfl n us im{'Ja : .. Uro m . ludo m. h o~y sok ... z or ve lkr z lC'm, léo.{Y ir~l\ l mn ~ nt'kt' m . s Z..('l(t'nv bűnös n e k ",
1)(' hnlljuk szil.!oru iii·le lleI suj ló j t,j ~7.tlVlíl, rosv ••lásó l fl
farize u ,>uk . ki' pmuln lok elJiulÍsaiva l szembe n n7 iizv('~\'ek, ti r"lik k ifo ... zlil~tl. II me nn yors ztil! knpuJlÍ nll k e1ü " ó!'1it. fl kulső l e
Ilr'l bi'Jk. k. ('t'r(-' moni/Ís ,ml,d siigok, tald ozo tuk m in I! .
I ~'I ('L.d uw k d l{undolflsu, {,l l·lt's/· It","i j',rthcló\'e le lk ünk
"'7úm{u n fl !If.k kinnlOk , ~ , /i h e1f'mnt, k, m('K hulco/! ulúsnflk ti Ten ISZ/k'KI t,IJu,e jf'il~ (' rj , m(, ~ "lll os il{, s{I(' rt le lk i n ~'wt'fl lomm ll l \-,lló
("1\'I .. ("I/;''''t'l
_Al yi,m , II Tf' fLk Amlod I('gye n meg-,
M f'~t~ rl {, 1i ,c1unk, hOf.1 Y ft mmltHIn bb re nd ü, i ~ le n i elhivalástl
rll zmt'n"l dolgnkl'!I lIl u nkÁlni, hí roi. s7('llvcdn i, t:lt>I,'d IiJdozni
lelkI ('!lwlkedc lIlIég(" ki,,(rn! és kh'on ósid6 ktöl o prbfftá k, apostolo k, hitlll'M>k é le h~ n , hllll1l(lO ker{"s z!lil mind (' mai napi" I
Ol' j'o / nl'm II mulu di·j muló d lcső"/Öllt'. h,1O('m , I 1(,leknf'k 8 ~
V" Jkt·I.·" It. lit ,.,!..tlnn", ' II ltont,l»\ bf" 'un u 1,,11,1 ml-'!lI I('~óiilé~('
Jó Ah llnk. t<t.:t' It'I;..i ls tenunk I Il II 8 T~ IttilJobb fiad ; ~pél-

•
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dili edoll nekiJnk . hoiY I.lt:v ClIclckedjünk. mini ő·, mi UL Ö
lenilssfi . hitünk. anynszenlcllyházunk által hirdcIcIl. laniloll i~ül.:·
sBi surinl hiss2.uk, h9YY vt!lósá',;:o! mondott 8 pddOjl;l. kön'kstore hl\'oll t'!. Nem hehezzük hiü öt az . islcn5ég ma i:a~l/'ltillu·,
meri tgy nem merjük. ne m

tudjuk követni ől , hi'l Ocm a \<:glo-

kélelesebb emberiseg maga!llBlán ki vitnunk nyomdoklJihd Icpni
és fl mikt'pen Ó imádkozot! hozzád . menn)ei édes 'AtytinkhoL.

•

mi is !lyermeki hillel. bizalo mma l kérünk. tedd lelkunkel aiktii·
Illassé fo;,:ékonnyá lIliIuslos lónilatia inak, peldaadó cselekedetei nek megé rt~sé rc. k övetésére . M i erezzük. hogy rnehsze marad tunk az 011818 k ltül.Ott cellól: ~ Legyetek tökéletesek. mini Tc •
jó Atyánk lokéleles VB '!"Y, de ft messziség cs lovol~ug nem
ije~zl ViUZ6, nem m~$zl el it cél relé való loreKcdéslől. mcrl
nyomról-nyomra menve hili uk . ismerjük II mi na;::y mc~telunk
küzdelmes. le nkedasi ne m is merö munká~silgé.t II kb. zek Vdgrunk kövel O! Úl
Oh hát ~yuJls lelki feny!. \i1ó.YOSsltyot mibennünk. hogy II
külsö gy6sz. szomoruság, bdnut jclenseyei nc foyl.tlj<Jnl.1k Ic
dnn) iru. 1I01:lY lelki diudal rol, yyőzclemröl megfeledkezzünk.
hdnrm ~rlcsd mct.: velünk . hogy minden ti lelek üdú:crl. tI"(,tuk uold ol;sáy: elercsécrl It.irtcnl s mi ill errc torekcdjunk, hogy
l!.Iy ló'tiSullk mcynyild lko,,-o ll cgekd. honnan felénk is hdnllzi k II
ulfluld";, ..En élek es II is éllckM. A Tc Icw:kcd .... cl'o cbb had. Il
nautrch Ji'~u!l m,\'('ben kl'runk, l!oJllYdhli rncg. Amen.
O~m'Ail J()~ ..rI.

8. Ilus veti ima.
Orf,kkt'Vdló hkn . rnennyel ('dcs AI}dnk . :v.cnl
•

n~('lmek

kd. hálslelt szi\' . . e1 Jo Uunk fcl h"'Jlckodbd. ho.:v kbvrulJunk
SLIned előtt s lmédkouunk Iluzuid CLoCn H ndpon A feltámtt.da" ünnepe n ujult eróvel tó,mad a mi sz.i,,·unkbcn is ... rdgUSl.-

kodös ~. 8 höh" . hogy mevtllrlo lla l minkel s reszt'sllctteJ mindlUlla 1f'.1i is lelki Jllvttkban . a mel)'ek nélkül nem tudjuk belolleni hi\"alallunkat

nagytKÍ~Qdal ti lermétizel dcna plluH6r meleliCs~ge uj élelel le hel a roldl>t'.

(I;(,.odö!}uk és bámuljuk

li' b~ n A

lto\ t1 I1ZI

II

Te

m unk6fd és lermékenyai"ile serkenti a lögökel. Ilmelrekböl

tlZ

'-mbe, "eIM-ke. fiuadsitg4nak e,edmenyeképen mC'ilzüJellk az

· '1
•

n

_

_
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~
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Uj krmb, 6Z új <i ld<is. d (c n nmdtddusn<Jk. ti jO\'('ndönek SZÜ,,",

.

rolkklc .
D~ csodáljuk cs b.í mubuk jóstígodrtl és szercletedcl min_
dt.'nddölöt! ti szelle mi \'ils!;ban. minde nna p mcgújhodó csodóib,m , ml !l')'szcrú megnyilatkoaí.slIibtm ti vallási es erkölcsi eid
Il1l' zcJ c n. A sok ga zdag ajá ndé k között. amelyekkel 82 emben
lelket relekesile tled . ta lan e gy sincs olyan becses, egy sincsen
ulyan melyen gyökerezö. mini fl sze llem örökelelébe, az iga...:.
SÚIl \"t'gsó d iacla lábl.l vetett hit Fö ldi é letünk minden ö röme éa
bu ld o~8á!l'a a ttól függ, me nnyire vagyunk képese k lelki vilá~u nk ban ditlda lnt iutta tni ti jóságnak ti szeretetnek. az: igazságJJ.lk {cnnmmadásába és ö rö ke le ie be velcll re ndü letlen megyyö·
z,jclésl. Ez ti hit az é let legfőb b tamasza , a szellemi vilá!,: leIeLt'sene k cs CI nem mulásának legbiztosabb es legmclycbb
Jc!entó:;cgu zitloga,
~, I e1y megi lle t ődésse l . megsze nte lt erzések között UJltJuk
fel f\7.erl 8 mai na pon szen t fiadna k. Jezusnak emle kezelcL
dkinck élele cs ha lála a szellemi e let legra gyogóbb é rtekeinek
"uh u cl nem muló diadala . Óh legyen áldott , AlyÁnk . El Ic
ijo ndoskodásod, hogy ö l nekünk adla d . hogy meggyózlél bennunkel álta la a sze llem crlé kei nek ha lhala llanságáról.
Az ó elele megta nit minke t arra. ho gy a benned való bizodtllorn, 8 Z Iránlad \"aló szere te t es hűseg már magáhan jutdlom. hogy emberlársaink fl mi testvéreink s a " duk \'a ló
e rinlkczesben csak egy /:lZ irá n)'/:ldó : 8 jó cs elekede!.
De nemcsak tanilil.1:ltli. hanem szeO\'edése es halá la is
nrilkkc\'tlló tanulsag nekunk. Szenvedései megla nitnak Ami .
hl>j:!)' a ICIeknek mindig ke ll urtllko dnia li lesi föl ö lt fl Jeg ml~yobb mcgpróbáUalasok közölt is. l-I a lil la pedig bizonyság tU nI.
hoy) al. enyésze t cs ti p usztulás soha sem vehet erőt 8 Z0 n ,
ami a szellemhez tartozik, a mí Te t ő le d va ló,
Ime, ilyen nagy gond olalok rogJalkoztalnak ben nünke t a
feltamadásnak mtlgasztos ünnepen. Áldd és szenleld meg ezekel az e~éseinkel mennyei édes AI)'ánk, Istenünk. Add, hoyy
" ml ~zi\linkből soha se \'es:>zenek ki azoK 8Z eszmen yek, ameh"eket S-Zent fia d oltot! az e mberiség lelké be, hogy Jegyunk
~l'rl-l~'II~en .foS. összesen is bizonysállai az ő szellt'mi oroksélle
<\ htltaUanStlllanak, idő fölötlisesének.
IM'- k liA d . hOg~' a 5~ent emlékeze! által mege rösod\e szü le8JJ bennunk uz ukaret, md \" szlintelenul kolt'lt'z [slt'n orSt"'l'S
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uA:::áOök me".-.,I" .. ilci:,1flrd. Je-ZU3 eszméinek l':fje3.:.h~s"le cs
."dk,'rht ...
So''.!, '''' ho ;:y ludJunk cg\ ulkrC7n i cs ot\cndc.lm rniml.dzok1..11 .11., 1-. hi!>Lnck « T{· s l t-'nl Idk("J SUYCllmdn,tk orokk~·\ ...ló:;á_
.. Iba n , « foldon cllcmc!cl! I":dz.sil::; diddalmas f('lIdmddd'Wlban.
En;::{'dd. hOl;\ C'ucl fl :;zc nl hillel cs meg;r."ozödc!:>Sc! állJunk
meS' 11\8 az UdH).liló Ic!:cndás sirjd mellett s ihen CrLcsck ko;.i>1t hell1l!'d .. ~ u k ti S7.07.<llo l . \hl keresitek il holldk kozoll öL
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Ii>!?' ~ mc:lcn dl. 111!l('m foltdmild utL ILuk. X\I\'. 5. l\..l
Lt;,..,") "Id.III . tlh hU5vclnilk s l.enl iJn~cJlC. ho-..;y l:srrn:, ' cl·
JOH'1 lelkunk rclclII('lt.·sére es megnyugldl.:iStira e5 ICl.!vcn oidnIt
ti Tc J tlsa ~od . mcnn \ ci Alvánk , ho~'V mCb<tdnilulldl kzus till"j
ft

hu:>\"ct ig<l:tsa;:,l ild. Amen .
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U. Husvé t ünnepen.
Lelkunk igil Z OIU!llt' \ el SLI'H11dJuk. szerelo JÓ Alyttnk. ez
ünne pe:l 8z\)ktll ft bu "'un'~o lekinleh.: ket, t.! lnekekkcl ::mu edes8n\S szerclö fmnllk clL.irt s ujal. a !..c <!ycs a ...... zonyuk tlZ ml,I!"mul eln::,mllol! pmreId k\,.1pursójl:l.l cs ft szdszClldduU 1,11111\ d", ok At.: dl\'tlSÁY t'ny lliló brtl7..samal keresik dzl ti csudos url"\ll"t, dt.:! AZ u re:.!' n 1,I1lill KOl>or561, mnclyböl égi zen':l·~1 SIAJI,
1011 felt'Juk dZ nnyyttli szówi : ~.\'jncs ill a.: Ur, (l'llamad"U',
Es ezek ft hanalos tekinlelek minket is ft mi kOlX1f:;óinkra
a sU'relö g)'ermek elnemult tekintetere, 8Z e1tirvult tdnthán\ok
kclelkedö IünódeseiH' . sorsuk mindIg szomoru \"lilloz.8St1ird l'm!fo kezle h en : alig tudjuk relfogni 8z1 a lelki órömel. amIt ez II
na p 8Z e-desany6kban . a koporsók mellett állókban s rőkenl d
túnöd6 lanil\'ti.nyokban rólebreszlell.
Pedig ime. mi is, ma ez ünnepnapon. a veszteseg. a 8"!szolés. 8Z áJ\as8g közl halljuk ii üzenetei : ~Feltámadott a.: l r
b! ::onnuar. Es ezt hall\'án : kezd megvilágosodni elóllunk II
nagy penleki oiolet sirunk , Felszáradnak a baMI. d \eszlesr'g
keseru könn~ei. Elnemulnak az elt-gedellenseg fos zUJolódá~
indulall'li.
Ebben a he llil8tó mély csónben kezdjük dzldn megerlt'ni
miert k~re81f'k ft szen\edö e~ szomorkodó ft sszon\ok tlZ I"lzMI
aal: mIért óhaJlollék ft lenih-ányok még eilyszer me~ezni ezl
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" Kcdves cs jambor meo!, mely minden lépesükben irtÍn~i!Q
\011 ; micr! szóIolI nouij uk u VCgbÚC8Úz-ás pillonuluban: . én
tHek, II is eltek ·,
~s az e mlékezés e válloza los lelki 8~emlelcsCben rájövunK
Illi is, szenl Atyánk, mai örömünk ígazi forrásilfél, II nt~Wypén.
tek i si rokra, a mélysélles sötétségre, amely felelt cgyetlen feny,
/;IZ a ngyal szava iir8d fel II melysegböl : ~Nem engeded. hOQij
" Te ::;zented rothadá st lásson · .
Lelki gyö n yo rüs~gel érljük meg e kcpekböl, hogy ti szcn\·cd ő nők és a nyák, az elhl'lgyatolt gyermekek és tanilványok
is hiába keresték volna az en y hít ő balzsamot fájó scbeikrc a
nllJ,l:ypénieki siron kivü l egyebül! : mi is hiába keresünk mc\-Cnyugvást veszleségcinkre a sajál legfelső bb világunkon , ti bizó
hilunkön kivü l.
t:s ezt megerezve. megsemm isulnek előttünk ti földi fájdulma k; kedvesekké lesznek a kuzdelmek, amelyckcl lelki
uromcink, vigaszla lódásain k megtalálásá érl bocsálasz reánk és
me~\lyöződü nk , hogy nem hiáooooló a mi hitünk sem a mi
!dveúlönk es saját magunk feltámadásdról.
Azért hál ö rve nd ező hálál mondunk Neked, jó Alyilnk,
c mtli szenl ünnep lelki örömeiért. Hálál mondunk földI s zenvedéseinkér!, amelyek á lla l lelkünk ha lha tatlanságának hilCl
SdJdt lelkünkben telted bizonyossá. Há lá t mondunk a viszoniltitás reménységeért, mely szere tteink koporsójánal kcblünkc.'1
mcyenyhili. Há la l mondunk a zérl a na HY szt.>relelcrt, mely szi\unket a gyász sötétségében, az életterhek hordozásában megnYUlltatJa. Hálát mond unk ti halhal~tlanság hus\- éli hlléért.
dmdyd saját lelkünk 8zomj usága bizonyosnak hirdet cs meiln\ UHlalónak igdzol.
lIálálmondó dlcserclU nkre óh bocsilsd szd Ielkcd a ngyüli
v<u.atal minden szenvedő, á rva cs küz ködő szivbe ez ünnepe n viYd!lztaló yyunilnt, hoyy ami kén t Jézus .a hívő asszonyok
~ S Idnih ányok szivében fcll á mtldl , uyy a mi szivünkben is rui:youjon cl hdlhdlatlanséy fénye mindörökké. Ámen.
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