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II.

Vasárnapi imák.
1.>

.....

Örök Islen. szerető jó Atyánk, ki teremtője és meglartója
va~y mindennek, 8zivünk hálás érzelmeivel emeljük hozzád
1.lkü nkel. Hétköznapi foglalkozásunkat félbehagyva, szent hajI ,~ kodba jöttunk cs sZE'retnők, ha minden gondclatunk a tiéd
lehetne c napon. A mindennapi élei zsibongó zajából. örökös
küzdelméből kiszakitva magunka!. hitünk és bizalmunk m8!{asztos erejével imádunk tégedet. Imádkozó érzések közölt
merengün k cl jóságod cs szereteted csoda dolgain. bölcsesi'!Jed és hatalmad dicső alkotásain. Nevedet ajkainkra véve mauasztalunk mindenért, amil velünk cselekedtél. Légy áldva.
hogy most is szined eleibe bocsátollál. hogy lelkünk imáját
hozzád küldjük oltalmadérI. jóságodért s megelégílletést keresve.
el nem műló, megmaradó kincsekért fohászkodjunk.
Örökkévaló Istenünk I Lelkednek ereje érezteti hatalmát a
mindenség élelében. örök működésében. jelen van mibennünk
is. Óh, de hányszor kell fájdalommal éreznünk és bevallanunk.
hOMY ft bennünk működ6 lélek jóra ösztönző erejét meggyengülni engedjük. Hányszor ébredünk arra, hOi"Y földi életünk
küzdelmei közölI elveszítünk téged szemeink elől. De le nem
hallYsz cl mégis minket. Őrködöl szűntelenül életünk feleli s
megujit8sz erőben és reménységben. A bánat tengerében vigaszlalsz. Veszteségek idején megujitod az élet bizalmáI. Szomoru pillanatokban felfakaszt od az öröm forrását. A bizonylalansÍlllba n a hit világosságával vezetsz.
Köszönjük. AtyÓllk. hogy gondot viselsz reánk: hogy nem
r('1~j'ke7.e1 CI gyermekeid ről s időről.időre fölébreszted lelkünk·
b('n II vó"yo l. hogy mi hozzád térjünk. Köszönjük, hogy alkalmIII f1dsz az unml'l~unkba szóllásra és meglérésre s el nC"m
f(l~y6 ~zN("ettcl várod . hogy bC"nnünk lnkozó lelked Nt-j.!'röt
mi iti bizonyságot legyünk.
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Buzgó szivvel kérünk. hOiY nl! vess el magadtól. ha sok.
szor mélto!l tlano k is vagyunk a tyai lelked jÓ:5.!igára.

Ha tőled

nyeri jevainkkal ne m mind ig sáfárkodunk me-l!óképpen . bocsé'$
rr.eg nekünk. Megbocsátó lelked erejével ölelj magadhoz minden sorsban és helyzetben . Tedd gazdag áldások forrásává
reánk nézve a zoka t II pilla na toka t. melyekben imádkozó sziv\el előtted állunk. Add . hogy Szent Fiad, 8Z Úr Jézus szelleméból nyerjünk ill ú j eról 8. küzdelemre. Ápold bennünk II
liszIa hitel ; növeld biz81munk al gondviselésed ereiében ; töltsd
meg SZÍ\'ünket azzal 8. szere tettel, mellyel Jézus szerleiárl es
jól leli mindenekkel. Szent fi8d nevében kérünk. hRlIgau meg
kön)'örgesünkben mosl és mindörökké. Ámen.

2. Mindenha tó Fávalóság, egy ö rök Islen. ki lélek vei)' 8
őrök hatalomba n és d icsó ..égben élsz é s uralkodol. a hálI! ér·
7..(>tével vesszü k ajkainkra sze n t nevede!. 'emeljük fel hozzád
tekintelUnkel. ho~y mi ként Szent f iad teile, mi is lélekben és
iqazsáqban imádju nk, Keresü nk Ié-ged et, kí mindenütt jelen vefO'
s meqnyuglatóleg é rezzük. hoyy buzgó éneklésünk áhitetában
és szivünk hó imádságába n h a ta lmad es d icsőseged ereje ma
is ml'!!űjul elállünk és újból é rezteti, hogy bennunk is lakozol.
Bennunk lakozó lelked erejével öntudatos ~o ndolkozilsunk pil·
lantltait61 kezdvt", érlhelöll"'~ írta d sz ívünkbe a magasztos céll,
hogy It"gyünk tökéletesek. mini It' ma gad tökéletes vaf{y, Meg·
ujitod idörol· idöre benn unk a loké letetW"désí vái}'el, erősiled
hilünkl"'t e'l bi7.almunkal, hogy hela lmod és dicsoséged ereje
110nál jobb!on megilílszodjék rajtunk.
Köszönjük e megujulás érzeiéI, ö rökkévaló Istenünk. Ugy
áldva ft lelki oromérI. melyet imá d kozásunkban ma is erezlelsz
Hlüok. Um· áldva, hogy s zíned e löli megjelenheltunk s le al·
k&lm&1 .!!.daz orr.!!.. ho:..'Y frte lmü nk fokozódó világosságilval
mJnd ti.t.zl&bban lássuk halárt.!!.len bblcseséged törvényeit, mind
)9hb.lln felismerjük életünk negy céljá l. mely hozzád vezel. LéllY
áldva. hawy buzgÓságunka t no\"elf'd s le lked nek bennünk és a
mmde nskv életében való szünlt'!en mú kodése áll81 c'rezlded
Jeleolt-tedt"1. hZCreleled mewúJítá"a által fi\l)elmezt.. 1u .zent kő
leleut-tleink te1jetlilés(."re.
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Bár tudjuk, hogy nincs Szükséged erő telen imádkoze.sunkra, mégis e pillanatban újból lerakva terheinket. relejtve
gondjainkat és küzdelmeinke!. imánk hálaadó szivvel. örvendezve szárnyal egeid felé, hogy kifejezze nemesedésre vágyó
érzéseinket. Bár tudjuk. hogy imádó és magasztaló érzéseinkkel dicsőségedet nem növelhetjük. mert nagy és megfoghatatlan az, mégis erődet és hatalmadat dicsőitő szóval zengjiik és
imádkozunk. mert mélyen erezzük annak elmaradhatatlan szük·
segél. hogy lelkünk indőnkénl a te örök lényedbe kapcsolódjék s ez állal hitünk és bizalmunk új erői nyerjen, akaratunk
e rősödjék. életünk nemesedjék. Imádkozunk, mert nekünk van
!lzükségünk arra, hogy mint a szomju szarvas a liszta és üdítő
forráshoz, lelkünk szűntelen vágyakozzék feléd, szóljon és bes7.éljen veled, az örök Lélekkel. Nekünk van szükségünk arra.
hogy lelki erőink és tehelségeink értékének a tudatára ébredjünk s ennek érzetében hitünk és bizalmunk kitartó erejével
harcoljunk a győzelem ért. melyet küzdelmeinkben a te segedelmedtöl várunk.
Hozzád imádkozunk lehát mosl is, Atyánk, és buzgón
kérünk. hogy mutasd meg nekünk útaidnak szépségét, értesd
meg igazságaid erejél, hogy azoknak szemlélésével és felfogásával lelkünk időről-időre uj táplálékot nYf'rjen. Tárd fel elöltünk Szenl Fiadnak életét és tanításai!, újitsd meg hitét és buzdíts cselekedetei követésére, melyek egykor oly mélyen vésőd
led azoknak lelkébe. akik azl látták és szavait hallották. Tegy
méltó örököseivé az ő halhatatlan eszméinek s buzgó hirdelői,'é szenl \allásunk örök igazságainak. Áldj meg javaidnak
sokaságával. különösen lesti és lelki erővel. Ruházz rel világos
látással és tégyalkalmasokká arra. hogy hilben és reményben
napról'R8pra ujjászülessünk. Erőd segitsen az élei küzdelmeibf-n. lelked áldása legyen velünk jó és balsorsban. Kérve-kérünk.
hall'ill\Ss meg könyörgésünkben. mosl és mindörökké. Ámf'n.

3. ./
Mindenségn~k megfoghatatlan Istent". örök szeretetű Atyánk!

Hitunk szil.rnyein hozzád emelkedünk. midőn lelkünk szenl vágyál követve. ht'lilekodba jőllűnk. Keresünk tégede!' ki velünk
\'a'(y mindig s jelenléted hatalmát erezleled. Hálál rebegünk
neked vond"iselésed melltartó crejéért. ki sejílsi-günkre \'0]16.1
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az elmult napokban, erői adtál ti munkára, megáldoUad jóra
való törekveseinkei s megszenleled nyugalmunk pil1aneleil is.
A le neved tiszteletére szentelt napon különösen hálával
emlékezünk atyai jóságodra, melyet erezlellél az öröm érzelében és küzdelmeink hordozásában. Szent örömérzéssel gondolunk arra, hogy irgalmad erejét nyilvánvalóvá letled eléillünk
tlZ clel rögös ütain. midőn erőtleneknek. vagy éppen elhagyaloIteknek éreztük magunka! 8 megjelenléllelkünkben biztalólag,
midőn imádkozva tekintenünk fel ti magas égre és segedelmedC'1 kérlük gyöngeségünkben, majd kötelességeink tc!jesitésére.

Bár lálhetatlan vagy, lállunk tégedel fáradalmaink sikerében,
clhordozhalatlannak látszó küzdeJmei'lk legyözésében és tapasztaltuk lelked újjászúJő, megelevenítő hatalmál. t:reztük jelenléted megszenlelő erejét, midön a hanyatló nappal elvégzett munkánk nyugodt öntudatával hajtottuk párnáinkra fáradt fejünke!.
Velünk voltál, mig áJdoll ntlPodntlk fénye ragyogot! feleltünk.
Köteless&geink teljesítésére erőt adtál. Biztattál és bátorítottal,
ho csü~gedlü nk. Az éjszaka sölélscgében is őrizté!. Lelkünknek
fl mélyen sokszor újult meg ti fennszárnya!ó zsol!ér: Az Úr az
é n ő r iző pásztorom, azérl semmiben meg nem fogyatkozom ~.
S mi sorsunk minden pillanatában megnyugvással éreztük, hogy
~az Úr gondot viser.
Gondot viselsz. Atyank. mindenekre. nemcsak azokra. akik
hivek a rlÍjuk bizottakban. hanem azokra is, akik h6mis utakon járnak, hogy megtérítsd őke t ; gondot viselsz azokra, akik
szenvedések idején hozzád fordulnak s a jólet napjaiban sem
feledheznek meg ról6d s 6kiknek küzdelmeikben boldog vigtISz·
tnlásuk. hogy hinni és bizni tudnak.
trezlesd gondvisel~sed megfoghtltatltln erejét most is ve·
lünk, midőn szined elölt állunk és buzgó szívvel imádkozunk.
Nem vagyunk mindig méltók atyai szereteted jóságára. - nézd
CI hibáinkat. Ha érezzük is. nem tudjuk méltóképpen suwakba
foglalni cs kifejezni hálánkat _ de te belálsz, Atyánk, ti szív('k mélyébe.lálud gondolatainka!. ismered érzelmeinket. jobban,
mini mtluunk; irga tmad véytelenséyéból pótold ki fogyatkozásainkat s tégy aiktIlmasakká Rondvi'lelésed felfogására és mel·
tókká atyai jóságodra.
' Ime. a természf"1 vitállábrm hervad minden, (hzi hangulat
urelkodik a Iclkck(,l1. fl mÚltlOd6!1óg ki'pc mind jobban előnkbe
tárul. cselekedd. hOllyezekben is, mikt'nt a szt!Ucmi élet yál·
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lozásaiban, hanyatlásában es megerősödésében. dicső alkotásaiban, megfoghatatlan erődet ismerjük fcl s szent neved irná·
dásá~a bu~duljunk\Csc.lek:dd, hOily_lelkü~~. méll?Em hódoljon
mindIg utolérheletlch dlCSOséged elolt s hllunk hirdesse Icikesítő erővel gondviselésed szeretetéI. Isteni lényedben való buzgó
elmerülesünk szentelje mell örömeinket és törölje le könnyeinket, nyujtson vigasztalást (I szenvedésekben és gyógyítsa sebeinke!.
Lelked jóságával áldj meg minkel most is. kik házadb8n
cgybe!:lyültünk és imádkozunk. Buzdíts, hogy hitünk erejével
keressünk és meglaláliunk tégedet. Ez elgondolásban adj nyugalmat éS' békességet s hallgasd me,: könyörgesunket, Szent
Fiad nevéhen kérünk, mosl es mindörökké. Ámen.

4.
Szereleinek és jóságnak Islene. ki lelek vagy, megfoghatatlan valósóg, alilztltos szívvel borulunk le atyai színed előll.
Imádunk a gondviselésér!. mellyel clelünket vezeted; a szeretel erejtért, mellyel örömeinket megszenleled s még szomoru
lelkünket is olyan sokszor megvidámílod; ahitérl, mely é rezteti. hogy 8 legnehezebb sorsban sem vagyunk elhagyatva, mert
le, Atyánk . mini a szülő erőtlen gyermekeivel. velünk vagy és
Rondol viselsz, biztatsz es megerősllesz ; imádunk ti meg-m('gujuló remé nysegéri. mely a csüggesztő gonc;!.c-k-Jokal annyiszor
_elűzi lelkünkről s göröngyös ulunkala hit fényével világositja meg.
A hit es bizalom ereje vezet hozzád most is, midőn ott
künn , az é let nehéz küzdelmében annyi gond és aggodalom
e mészti lelkünket. Bízó hillel keressük a gyógyító erőt. hogy
megenyhílse súvünk fájdalmát. Sz.:eretnők me,l:lalálni az atyai
sl.;vet. mely kitárja ölelő ka rjait:5 keblére fogadja szenvedő
gyermekeit. tlö forrásokll l sze relnénk felfakasztani sokaknak
szivében. melyek nemcsak a múlt megpróbáltatástliból es lelkesil6 emlékeibó\ táplálkozna k. hogy friss harmattal üditsék a
hervadó élele!, hanem erő t nyernek a jelen kitartó küzdelmeiböl s a jóvő biz!(\tó re m é n y eiből, hogy (\ küzdő emberiséget
átsegílsék a röltámadt vihmon s nyugodalmas, békés mezőkre
vezessék. Keressük a hil mélységét s a vallásos élei megszenlelt magaslatait, hogya métybúl kiáradó erő s a magasbÓl alásÚ1j:úrz6 éltelő fény ujjászüljék egyházunk bággyadl életél 8;
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flICIlr.ti.illilM:k mindannyiunk lel ké ben
nem htlllyja. ki mindnyájunk

ts u~ mén)' l ,

hoyy Rci véil ('I

edes a tyj a - o

Te tudod. Atyánk. hogy mennyi e rő . minő IIzclle m 61 lélek Itlkozik bennunk. Belátsz löve n dő események reJlek.:be é ~
tudod, hOIlY gyönge erö nk megbi rjtl-e a nagy vih 8 r~ V811Y

ft

próbák li,u:ében el kell égjünk, hogy 6zlán hamvainkból tám&dJon uj erkolcsi és vaJláJlOs viláq. Tudod . hogy hiliJnk ereje,
\ltlllá~unk és anY8s zcn fegyhli zunk fúrr ó szerelm e lángra tudjo-e

lobbantani már-má r kífárad6 lelkünket, avagy az éj sötétje ho.
rul mCICBzenvedell mu ltunk bizony talan jővüjére ?

Jojjon reán k bármi, mi benned bízunk. őrö k lsten. Ben.
n.·ri. aki lelkedel kilóltöd i d őnkén t minden testre 8 prófétálnak
t1 t(~ fitlid és leiinyaid. 8 2 ifjttk álmoka t iiimodna k IS 8 vének
lát8<jQkll l lillnak, Ben ned biz un k. ki S ze nt Fiad é leté vel és halálával Jgazoltad, hogya leste t meg lehet ö lni, de ft lelkel nem,
A lélek é l, muködik, rombol és épít, mélyre száll és magasra
f'melkedlk, ti gyermekei férfiuvá neveli. az a ggot hőssé a vatja,
fltet és elevcnil.
Oh boClKisd ki lJ Ic é lt ető cs m ege levenítő lelkedet mireánk it, hOWY Uj itSB mcg 8:támunkra erőtlen viláqunkal. Terf'mlM: ujjá szellemünket. e r ő, ítse bennü nk ti vallás erejét. szenldl C ml!H l:I hO"/.úd vei'.e l ő ú ta ka!. Áld d meg életünkel és munkánkat. Torekvéscinkben vezérelje n bolcsesé gek lelke, CSUiged"s, k')nny, fájda lom, ves:tleséq', re mé nység mind-mind azl hird"fM',k, hogy amiket most I zenve dünk, nem hasonlítha tók ti
dk&ős(:ghe z , mely megjelentetik ne kü nk, Vedd oltalmüdba anya'IzéntéKyhlizu nk at Ne engedd , hogy hitükben megszéin'enüljenck, akik I1nnyi rcmcnyltéwgc! he lyezik minden bizodalmukala
mennYéi Alya IIze re lcté be, Ila lIgolIs meg imánkban jó Istenünk,
mOl,t ,,' mind orokké_ Áme n,

5.
Oruk Fövat6..6g, jÓ..6gnak cs ,ze retelnek 1,lene, ki elöli
nIni ~ nU'IlH,,6g é. mélyafg, ki lelked e rejévci egy8zene min,Iton IIf'IYf'n munk61 kodol, hillel éli bi7.alommal ven zuk 8jktlinkf8
./,'nl nt,vt'dl'!. E h ö jlék mcgllzokoll 6h ilol8 Icborul6sfl1 kéntel
lIlYI" Itzined cI,j l!. S mi, tl klk (ucod Mnyl6 viJ6gosIJ6Wa mellett
IlIlólk'J/;nl 161Juk, iJlt,lkczni éfczzl.ik fl gyermeki él atyai Jelkel,
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boldogan mondjuk el szivünk megszenlelt erzését, hogy ~jobb
egy nap ft le házadban. Umm. mini ezer ndp eyyebült".
Amily fájdalommlll valljuk be. hogy 011 kunn 8Z önző ér.
dekek ádáz harcában sokszor elveszítünk szemeink eltil ti feJedjuk méR szentebb kötelességeinket is, annál nCiyobb orömmel érezzük. hogy iti ujra meglalálunk ti igéd erejéböl szentebb
reladaleink teljesitésére uj buzdilásl nyerünk. A szcn\ledél~'ek
izzó lüze-ben sok.szor elfollY erőnk, de ill szemtől-szemben 61lv8
,'cled. erőnk meguju! ti hilUnk suiinyain magasra emdkedünk.
A veszteség, bánai es kélségek sülya alatt óh h6.nyszor vérzik
és (áj ft sz.ivünk ti mini ft kietlen puszta vándorai. elhagyatva
érezzük magunkal. ill kezed inieseTe eloszlik (I bánai felhője.
megszúnik ft kélsegek ostroma s mintha üdítő harmat hullaNI
megszenvedelt életünkre. ujra hinni. bízni és remélni kezdünk
egy jobb jövöban. mely után fonó imádság epedez mindnyájunk ajak6n.
Óh sunl ez a hely, hol időről-időre szined előU leborulunk s téged, Atyánk, buzgó szivvel lélekben és igazs6gban
im6dni igyekezunk. Szenl ez a hely, ahol ahányszor egybegyülunk. felfakad az élei forrása, hogy lT!egszenlelje ft hív küz·
delmel, meKujilsa a lankadó erői, megelégilse azokat, akik
e:hezik és szomjuhozziak az igazságo!. Áldottak a kezek, me·
hek az idők folyamán megannyi helyen épitették az Úr házá·
nak falait , hogy benne az emberi lélek a mennyei Aty6hoz
emelkedjék Óh hadd legyenek áldottak a lelkek. akik .egítik
az imádség házáért epedó s.z.ivek nagy küzdelmél T eremb .e.
gilókel. Aty6nk. a nagy munkéra. S)'OO meg a ui",ekel az 61dOUlua. hogy hilunknek é:. a lelki szabadságnak minél lobb
heh"en uj. erós ",ára épúl.ön. Hoa:y a kicsiny eró szellemj ha·
talommá ...álJék • a le ne,·ed. órökké'ialó lsten. mindenulI nyuiodl mea-békült, örvendező uÍ\· ..·el imád"'a ~ dics6lh'e I~·en.
Óh hallJasd mei a lélek melyeból labdó alAzalos, de
bu:q:ó imád!0.6got. eJ)' illaz lslen s áldd meg e hajlékol me!y
ma is lelki aldoUltra falai közé fogadolI ; áldd mea eJ)'ull imódkozó lI}'ermekeidet s ne felf'dkezz el II tá",ollevókról; áldd mea
hllunkel és enYM-zenlq).'házunkal. érle lohleloll jó és lisz KJ..
,eÍl,,·e-..elnkel. biz\a kérunk most és mindbrokké. Ámen.......
Kor'" l..WC» br . '" kl fr l

:n
Vusú rnup d él elő tti ima.
(')f()kkn'uIl J Sl:crclcll Vi'wlde" J óllÓij I lmildüsod,o jfJllunk
i:lmcl c sl.{'nl hojlckbu
Súvunk UIlY úzl. hOHY t. Ic .mr.idó,()(lbon k.fúlOdnunk ,"uh.
ncm lehel. Iooho nem IlLO bud. Sz.vlink uIlY é rzi. hogy II le imá·
dám erűnek tI mcguJulóln&k kitlPödhölotlon forrólll ,
Búrhn mindennapon lillhtllunk is a teremte ti világ minden
ponlJÓn (1 Ic ke:r.ed ölkolústliban , méwis mini wyermek (1 \ reM
ncm 161011 szul6i hOJlékba. Ullv jf)vunk {' helyre. omcly ö hulúbb éli nC",f'scbb rl7.csnek vi iólIlJ. Il mennyorsZlÍg kOPUjB.
Mini Kycrmek o rés nem látotl 3LU lökhóz. uWy jövünk
1I01.wd, Alyánk 1 MerI btíthtl mindc nMP láth a tunk is Téged,
méK's végtelen ti tóvolSÚlI, tlmcly minkel Tő l ed e]vóla,zl. A
Ic jÓ:Wllod i's rJ mi JósólIun k
O te sze re leted és ti mi .ze·
,elelunk, u tc irsulmud cs ti mi könyorüle tcsséwunk _. óh ezeknek 16vol86g6 és különbsc!lc, mint a csil1awoknok él u por!:Izemnek, u tenwcrnek é.f tl pu,únyi csöppnek.
Oh. hovo le nnénk , illi édes /;Ilyui szereteted áldott nUjJj8
ncm slilne reánk s fé n y l ő és me leg s UMara iva l össze ncm kölne
ti vClltclen tóvolsá\lot 'll
Ilúlu lellyen Neked, hoyy nem illY vo n l
Ilúlu. hogy clm!'n o nollY tóvolslÍlI és kiJ ló nbSCM oz. om.
o'IoZek61)CSol minket Veled, 6 véije!l lé nyt az örök végtclcns('gIlel, ti múló éli cllt'ndö teremtményi ft véytelcn örökkévolólIÓHHul. (Iki\ mi edeMl lyianknttk nevezünk .
A gyermeki bizalom érzésével közeledünk mOlli is Ifol.wd,
I'lIedl'zvc, hogy Te, li minden ha tó. oki 1610d R"yorlósóil6inka l. ti
Ic kiro~yhohslllin irgulmtld véHlclc n.sésének polás tjávul vPlIY
korul minkel. hogy IIzereleled édes é rzése óvjon minke t az cllántolOd6stól. sLcnl J>8fancatud utjóról való leléréstő l és sc,kenllll'n 611Mdó emelkedésre.
Oh hndd Icvyenek erösek. elszli kilhalalllmok owk ti lál·
hllltJlIlIO 1l/.ellemILóllik. ümelyck őssl:ckö tnck minket Velcd, lIZ
f> runck "'ok 10nil'IÓvlI l Ihsdd szálljon tiló ezeken reánk újobb
t·5 uJ~bb 'elki e,Ő. I logy nye rjünk éde. 8 tylli bizlollÍsl, h8 nUll~Ll'duknk, Inlp51. ha cltúntorod unk. emelkedést. ha megléve!ycuun hs clesunk
Úh, htldd lfOlIYl'n e Il:ólok If'Hsd6rdúbblk<J amtlz urök

t"Vlinlli-llum . tlmtly .. 18lt'nm,k hnlulmll minden hiVlJkru:k \ltjVf,..
"i'Il/'fl!". lI(ldd "dlll)',n tiM ezen MUnl,.I,'n _
(·j··vf'nitií I"I.·~
II bll.t/lllJ, /I bfil'.ui\ú.
(>mf'IÓ. fennkoh tamlii~ubun. n.. m,.~
"éldól(llmn ti ,,, lIunl Fi~dnlJK, oKInek nevében (:lt(;d,.l.unk
mo!)\ I' IlfJZzitd Ámen

"I.

7. Va w rnap délelötti ima.

tr}"".

be ,ddt..,z..1

Ilóhívul éa bi .....ülf)mmal lépiunk be h"jlckl.H'lbu • n)-i1luk
imtl ttJ lIJkuinkhl. óh égnek é. fold nek Ilt\ene. muló id6n p k é.
lIwklétnrk Uru'
Vültol.httlallon h61almftd elolt b.)rulunk le, h,"",Y Nekéd.
{.I ~ urj,k tí lJundúshgnllk, mi, ft mulandóság IIzuloltei. alálattal
ud,j1'..zunk; hOIlY Téued. bk il lelkunk munkáidban 8Cj\.lIfú~/..6d
úh.'",w úzé8Cinkbcn cU{:!)zen meglelábunk. A mid':;n
.a ló,ho'ntlon ffl .. nny , t!.IK, ur6 n,o>.
Melyek kórulótted rend,e ke,,",~ne-k
" v. bolu kcz.eld ,em.. ~"U (:Iul!;.i"

hi,dclik II Ic aikaló éa meutarló erődel : hrJilyne aerkenlenc
hút minket alázatta es imádásra II leled iondolaliíra ...eúrlii
r"fldcm; ft Benned atyai ~ondvialllést és szereletet &ejti) ér7.é.;
II l ziv. lIm"ly TéKed. akit az egeknek·egei lem fOlIhalnak be.
möwába tud zárni 1
1t"zcn "bór korlálok kőtt (,Oe' az arcuznlli fét. de fölemel
u uégellen éne/eM; ft Ilondolllt. hOj'y a lelk, emelkcdell~" piT·
11Ina16in n-ved megérteni és csodálni tudunk; a tudal. hOiY
vun Bzivunkben vágy és torekvés. amely a hozzád höllOnlóaá;rrll. oruk célok elérésére oszlonoz.
Öh. e Hozzád emelő pillftnlSlok udvel és boldogltágát kere&lluk mosl is. Atyánk! Maiunkra öltjuk ez időkben. - am,dön ft tf'rméazct éke.sé"eit levetkózni kflzul - a hólódalo-s&iig és alázatoNélC lelki kontosi!. ö lelki sUllnyakat, amelyek
H'lu6d emelnek
Kérunk TjOved. segits minket C~ emelked;'sben. !'-iem ma'
,,"'dérI, akinek dlcsőaéiel mi uVy aem novelhelJuk ItCmmll'el.
Crellunk. Atyánk! hogy mi lIozzád és alkolá&unkhoz méJt6en
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Tc dics6ségedre élhessimk, e rre élni ujebb éli újabb ösztön_

zest

n yerjünk.

Ne t:11iCedd.

't04lY

csu~l.tdJbh k mosl scm, am i dőn

fl

ler-

més/.cl haTdokttíS8 mulandó l>orsunkll l hozza crnlekez.clunkbc.
Hedd halU uk igéd bizlatásál. hogy Tc megmstedsz min.

,

den időbe n .
I ltidd erezzük

II

nemes

ön ludll l megnyugta tó , bizfl lmat

tldó ereje 611fti fl hitel. hogy "aki az Is/ennek'okam/át cse/ck.nl,
m;nd6rökké meg ma rad". Ámen.
OrmÖlli Károly.

8. Vasárnap
~·lindcnh6ló

délelőtti

Islen l Szere t ő édes

jó

ima.
Atyánk I Ismél azt

ft

nemes inditó e ró l é reztük szívü nkbe n . me ly az é lei gondjeiló l

elvon bennünke!. hogy lelk iéle lünknek szenlelhessiln k egy pár
percei, hogy az e;,zmék Iiszlulla bb világába n nyugod ta n le hessunk ti minden napi gondok zllj6ló ] és h ogy ve led tii r:Ul loll hassunk. Örökke'ltl lé E~I~ólJ, I<'d98 I"te n ti "k . Ezért jövün k e l újra
ide. c csendes helyre. hol buzgó énekek és ne mes viiIlYlIk halás;1 aloll lelkünk benső szava unnepélyescn megszóJaI s a köZÖSSég szent crzése; közepette mcy hall1l8tásért roJyo mod ik. Á mbiir m ind enütt jelen VOllY, ühol létel és é le i Vfln, méllis 8z1
llondolJ uk, hogy leghelyesebb va lo há nyszor csa k b enső indilékol é rezünk ulánad . ha eljövünk 6 templom ba. a ho l jó barátainkkal. kedves imeróseinkkel. hittestvérein kke l együtt e me lkedhe tünk H lélek szárnyaira s t l Z isteniyi'jé ne k közös rorrásá ból mcrithelunk üdil6 bll lzslllnol vilögi n yomo ruságaink miall
éllő sebeink re. I liszen valóba n vun va lam i ntl lJyszerüség 6 so rs
közosségébc n . van e rő sitő vill8sz16 1ás a sze nvedésekbe n. lim it
!Ikkor l'rezünk legjobblHl. mikor tc legközele bb á llasz mel le llilnk.
17.8 te ezl lIZ 81kolmfll minden p il lflMlba n megm ultt lod nckil nk.
c Sftk mi Ic~ y unk elég űKyesek. hogy 67:1 észre vegyü k. Adilll
ntl~y embercket ft m ultban s adsz Itmilókal. vezelő k et ft jelen~'n is. lIki k ('les Itltásukku l fölismelik II hozzád vczetö utal
méK II ICKnYOmOru lWolI:olSubb időben is ("s p(old á l mulntnak nekünk II vilá g mCYilyőz(os('rl' .
Mindczckérl á ldu nk é8 mtIHtu~zlul unk . i!dcs Aly{Ulk k iled.
KÖ67.0njü k bölcs HondviselclJcd ti ho tá rlo ltul !lLNc tc tcd. mely
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i"IU\ liJII /l UrlI lIl,lwt II hllllll1l1llS vllüfl ·e~ yctcl11b('n DC' t'}lvbcn
1I/1'II\I,'l1k ('/\'I' !lOnc!ülllTlM "I. emberi llynrlótlówokru , IIII'h'rk II

InliiJ11t'1I'Iell(·bb Islenl ccl rdl' vnló Iwludúsbnn 011 vOllonk 1.'161·
tUll k. vt'1lt'1I It nyl·k (' lőtl II nem CllySl.cr t1zok ImlnhTUI dllldlll!1l11!1ktltlik rojtunk Ou \!tIli IcIkunkben ti dlndnlmotl drl fcnnllé fltlllY v{'ldök
III rr ht'ét llk. VUIl Y fdl t'hll Tlcrlk oz! ; Uli)' hiszik, hOli)' ti \',lliwol
II hntulo lll C'I c r ŐII7.IIk fcwyvcr~,,('l Hdl mt'yhódilnni. cz II I1UIIY

!It"" CIII. II WJC ,

c mlJc fl'k
il

de kOlíllUnk ulyull :lokon . IIll'lI

v(',,)'ik (-urc. hogy III'. 11)1'11 Ky61.:t'lcm
I1w~ lk u ldl.lo lI mindh,1 ve rl.ő !:I{'uckct IUlKY. mdy n boldogl/!14/.('ll' I'C II nelll

hUllIlill fo n állu IlS

,

ti

scmrnlktt pl){,1l scm v('l.él 6Z i"Icni ctl illeK-

VU IOIlUll lllh n At. ,1ye n lI yözdelTl nCIll od ti teleknek nyuynlmul,
Ilwrl n \,(11 nlml "/\Wylól 61huloll. om~a emberek nyuw!olulllJógól
ml'l( fokooltn 8 nunl CH yUlt t\ 1llmmk szeICrlescllt'llsfWt,! t' S til·
Inl(1II0II rr yur1H1rIIL MI I ~ ('IJI)l'1I (' nnek CI hulululllVoY)'llnK ~II
wyó/dm l lI1!\mulnuk vlIl!yunk Ic vert t'S sl.t'l1vcd6 biriokosol, hi·
tllo('n nem ISlIlerttlk CI (\ diodull11M élet ll1ibcnvollul. I)e
hlll cmh('rI Itln y lIok sl'or tll ved II T(· Örukbo1csl'SHl'lI. ulkulnwl
udllJ: k "t' d l'lId n k kIlt O.. "t\r lll(>i:\t'rc.
Ann Kt nlnl, lull 1Il'l'n"edclldnk kÜLCPl'I!t', 1I),jlsd rd nekunk
III. 1111Il i dltlUnl1l11111 (11t' l ulJtll. hOIl\' lubul' Ilt' I(övessük ti "uk ,'('ll"
Ink I}« IIIII('!, lIoW vtll, IUIII(' III hnlndJunk t,nnnllll yomdoklln,lIki meN'
N\ 'lIll' /I \' i I{ll(ut, dc ne tn UJ: Crullt.U k l 'S \, otu 10m cy)'\'C tC vd, hu IWIll
/I IIlt'u 'kt, illtll!llhl, 1II.01116Iul ell onfcluldozoll clcjcvcl , Ámcn,

r

9.

rit",

IlItId "II nl(' h ~t' W l'~ hil.ulomnHlI kl.l/_clrhlnk c hdrre,
t'I\'Onulv" II \-ilów wondJuilol
a lelek lIJctl'lWk

hOl(v III
II/t'ntdht'1\lHl ltk I'NY oU\cllkót, S/enl vuwyukoaht lohi el Iwhlt (lJ:
cmbt-, Kt'bkl II Un'nkm Jól ('sik o templomi 0111101, oll1el)'bcn
II 1\llt' k nl. tItl \' Olll \'II,íw kérdclJcinl·k léWK ö r~b()1 m\'mlnlunul
117Mlhnt III. OWkl'II/l1ll'K bh ot!olrmibll. hOliv ri nem mulü uol·

ICllk feldt elmelkt'd.kk
t li!l:r,t'lI ludJuk , W)'nkrun (Irc nuk, hOIiY Cl II csudtlllllUl
\rlll)j- I'lI wt,' m, m t'hbt'n mi t' llInK II mdYlll.'k II l.uk!I<'WC8 rraul
\'lIIt \'ullk. IU' Ill mt'Iul 'II .. bbun, (l1Il11 81.l' ll1clllkltl" lutunk, rl.~
~ r rrrkkd tUllIIlltlulunk L~I fl \'lInw {Irók Il'Jlély dothlnk, mt"lyel
/l/t' lt' hll'flk lIIt'wt'rlrn l, mt'WllIu\oI)m(\tnl, dl' tIIlleI)nttk IIIkftiba
\~WI'II u elnüuK bell' 111'111 pUlllrrlhut
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CSflk apránként ltirul fel Ll tudós kutató elölt egy-egy vj
horizon. de ozonlúl még mindiK van valami. Ide mar csak ft
hU szemeiveliud néha-néh8 bepillanleni 8. gyarló ember II
ilyenkor vágyakozó lelke megelégszik és ebben fl légkörben boldognak érzi maKól : akarata :negpihen es mintha az örök-rejlély

megoldatlan bonlakoznék ki lelki szemei előtt.
Erős hittel es mélységes bizalommal közelitünk most is e
helyre. hiszen ugy érezzük. hogy ilyen szenl vágyakozás től
tölle cl 1:1 mi lelkünket is. Összegyűltünk ide. hogy ezen imád·
sággal mCK'SZcnlelt hajlékban könnyebben szarnyalhasson a léJek és hogy buzgóbb legyen az imádság cs halaadás jóságoderl, melyben részellelsz bennünket.
Köszönjük az öntudatos vágyó lelkel, mely 8zenl eszmekért szomjuhozik. Köszönjük a pillanatokat. mikor el nem múló
dolgok felelt akarunk elmélkedni. Köszönjük ezt a szent helyei.
ahonnan együttesen bocsáthatjuk lelkünk szárnyaira az imád·
ságQ!. Köszönjük. hogya lélek világitó fáklyája mellett ki vannak feszitve az emberi kebelben 8Z érzelmek érzékeny hurjai.
melyeknek zenéjére hallgat az erős akarat. Köszönjük, hogy
birtokosai lehetünk a csodálatos jövőbe is olykor-olykor bepi!·
lanló hit szemeinek. melynek nyomán boldog mellelégedés
árasztja cl keblünke!.
De ebben a pillanatban. midőn szemtől-szemben laláljuk
magunkat II világmindenség csodálatos nagyságával. melyben
olyan fennseges összhang uralkodik. olyan érzetünk támad.
mely gyarlóságainkat tükrözi s 8zt láljuk meg egyszerre, hogy
milyen kicsinyek vagyunk abban 8 hatalmas alkotmányban,
melyet világnak nevezünk. Hasonló érzésünk van akkor is. mi·
kor arra gondolunk , hogy e mérhetetlen világban minő szabályszerüség uralkodik az égitestek járásában és működésében és
mi még magunkal sem tudjuk hivatásunk magaslatára emelni.
mert bennünk vannak azok u gyarlóságok. melyek véses vol·
lunkra figyelmeztetnek.
Ez a to!lpasztalat arra készlet. hogy ne bizakodjunk cl le·
helsékeink tudatában, hiszen sok dolog van més. aminek isme·
rete nayyon lIívol áll lőlünk. amil scm a gondolat szárnyain.
scm pedig a hit csodálatos ereje állal elérni nem vagyunk ké·
pesek. Mél( messze kell" tudománynak tovább h8ladni a ki·
jelölt uton, hOI(Y ft tökéletességet megközelitse s még SOkBt
kell tisztulni hUünk szemeinek, hogy tisztán és világosan Jót·

,

•

•

hassu"k az iste ni titkok rejtett vilag8ban. Emberi gyariósag soha
sem lesz kt"~s mmdent tökélelese-n latni.
:-'Ie-gis. mi tudni \"agyunk. lalni akarunk. hinni szeretünk.
Tudni \"8g) unk. meri ezt kivánja a mlli kor. II modem vilag.
lálni aklIru nif. mert ez 8 \'IÍID·akozó lelek celja . azaz utja a
cél relé s h inni szeretü nk. mert a hit melesil boldogga InL
Úgy go ndoUuk, azl érezzük. h og y az ö rök rejlély m~J...
dásaba n mind kö zelebb kell ha ladnunk az igazság fele. Tudjuk. hogy nekunk i'!l re szünk va n 8 \"uagegyelem magasztos
celiáb:l:n s érezzük. hogy ezl a reszl ki kell vennünk 8 tökeletese-dés fele haladó folya matban. Azt is tudJuk. hogy vágyain·
kat es nemes törehest:inkel csak akkor követhetjük. ha egvek
HI:ID unk ft legfőbb \ ·ággyal es tö rehesseI. a világ mindenses
\ezérló lelke\'el .
Igy hát csupán 8 Z II fo ntos. hogy e llentétbe ne kerüljünk
a z lsten akaratával. E vegre adj nekünk tisz.la értelmet. \'ilágos
hitel. méh'Séges érulmel es erős akarato!. hogy helyesen fog..,a
fel hi\'8Ifisunkdt. le ljesi lsuk a z ember ne mes szerepet : epítsünk
egy szebb, jo bb tos boldogabb jő\'endől. Ámen.
LukdC'5 Sdndar,

10. Vasárnap.
~\t~~~edk'

Halás sziú i nk örvendE'zó sóhajlasa suill Feled, szerelő
Ahánk! ma e zokért e kedve s pillana lokérI. amehekel eun a
naPon lelki áld8ské nl adsz nekünk : jertek nyugodjatok meg
egy kPt.~. Orvl."ndezvE' gondolunk \i ssza az elmuh ~Jszakai
R\ugalom ra. amelyel eg\' ege-sz heli fáradságos munka ulán
adtál mindnyiljunknak. akik lelkl."d SZB\'át halottuk álmunkb!ln
is .édes o:::: álom Q s=olgónak -. S meg enn~1 is boldoga bb
ö ró :nml."1 szemléljiJk azl az alkalmas idői es fáradságos munk6nk e redmenyé-I. a mt'lveket szo rgalmas kilarlásunknak nyuj'
mor
101161 . hogy csakuuan elmondhassuk ~ .Nektek, kik nuo
galtaHo tok. megfi::::d a : ' sten nyugalommar Megfizettél Tt" IS ft
munkásna k a rr:foltÓ kt' nvfon e l. a belegnt'k gyógyulással. ft sun\"t"dónek türele lfl ml."l, b~kés csa léd!Jnkban boldog mt'it'k"gcdéssel.

!

S lám, jó Atyánk! mégsérn egeszen teljes a mi öröm Unk.
Nem tudunk ugyanis szabadulni bizonyos lelki szemrehányás_
lól, mely igen sok nemü áldásaid eh:ondo1:isa mellell feltámad
bennünk lelkünk gyakori agllódása és kélelkedése miaU. Sőt
mulasztás és hanyagság is vádolja lelkünkel, mely éppen
II kedvünk
szerint lefolyi pillanatokban és áldások közöl!
feledkezett meg a jótevés kötelességéről szegény és gyámol
nélküli embertársainkkal szemben. Aztán azt sem lilkolkaijuk
el, hogy éppen a bőségben veti erőt sokszo r a telhetetlenség és
elégedetlenség, hololt éreznünk kellell volna igédet : "nag" kereskedés az is/eni szolgálal elégséggel"'.
Azért hát, szerető Atyánk! mosl már legfőbb öröm és áldásként a Te szelid szemrehányásodat és nagylelk ü megbocsálásodal kérjük e nyugalom napjára . Megbocsátásoddal szaporitsd a földi áldásokat. Melláldó kegyeimeddel fokozd fel igyekezetünket az ellenünk hibázók gyámolitására és mulasztásaink
helyrehozására is, hogy ebben értsük meg igéd igazságál :
jobb egy marék nyugalomma/. mini két marék lelki fájdalom mol". Mindenekfelett pedig ő rizd me ~ lelkünk gyermeki {'S tesivéri szeretetét cs fl nyugalom szelid örömél. Ámen .

ll. Vasárnap.
(Sok

n~hh~1iI

között)

Sohasem szűnő küzdelmet és nagy fáradságot szabai!. istenünk, a Te t erem tői bölcseséged a nap sugarai számára, azl
ugyanis, hogy önmaguknak kelljen eltávolitani utjokból a sőt ét
felhőke!. melyek öket elnyelik és ezzel a földi világ éltető ercjet elzárják. S ugyanezen pürancsod irla elö az ellankadasi az
állal- es növényvililgba is, mely színével és illatával az emberi
sziv Hyönyörködesél bizlosítana. ~s ez a bágyadozás veszen
erót lelkünkön is, mikor most ajkunkon elszúnt az örvendező
ének : wédes e::: a ui/ág, s j6 a mi szemeinkkel nézni a nap%~~,
de annál erősebb ft rájó érzelem, hONY Héle/rJnk legnagyobb
rés:::e nyomoruság
Azért keresi hivó lelkünk ftZ enyhitő táplálékot ez ünnt'pi
csendes magányunkb8n, mint egy tisztclésedre épül! templow
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munilban. ~erl ~k ez II m8gányo~g érleli meg velünk. hOlD'
a férl)rnek es homalynak eme harcebl'ln tűnik ki az 8 Te böl.
cSf'sétl:ed. mel>' élő PS éHető hatalmadat velünk mesérteli s a
melynek hatása 81au szi\'űn~ önként belenyugvásra indul:
.mego.sloro::. megpróbál az Ur. hogy végre jól lenne Lelünk-.
Csak jól lenni akartál Te, jó Atyánk! velünk. 87,okban ft
nem szerelem jelenségekben is, amelyeket az elmult heten illéiiLink. Imé lelkünk CStIkis ebben a csendes~ben lálja be.
hogy méog ti rosszak is It mi javulá.sunkra szolgájnek. mert
megoltalmaznak az elbiztlkodiisló! II szerencsfs helyzelek~n.

Istenünk. az élő világ lehangoló szomorusa8'e.
hogy lelkünk is elszomorodjék ft kételkedés és hilellenség szo-

Jó voll leháL

jó

moru felhőitől s mikénl a napsugar lassanként ulat tiszli! magának az ö szüntelen ragyogasával : bizalmunk is felébressze
a hit és remény sugaraI. mely a szeretet melegével vonzolIa
lelkünket Hozzád Jó minekünk is kebleden pihennünk e
pill8n8tban. mert ill érezzük lelked at). si melegét. melyhen
örömmel hallgatjuk dicséretedet. hogy .boldog s:olgcik uagl/unk.
ha találs:: minket a mi lisztunk szerint cselekednünk-. iti győ
zödünk meg parancsolatod helyességéröl. mikor is örömmel
érezzük : wa sanyaru munka erósekké teszen -.
Úh I legyen hála Neked. szerelő Atyánk, az eröért. mely
a gyengeség és sok akadállyel szemben támogatta munkaked·
vünket. Legyen hála Neked a reményért. mely csel8dunk oltal.
mazásában a veszedelmek közölt biztatott. Legyen hála Neked a
szeretetér!, mely földi hivatásunk hú teljesitésével keblünket eltöltötte. Legyen hála Neked még a szenvedésekért is, melyeket nemcsak eltűrni. hanem szivesen hordozni is lelkesileIIéI.
Úh I legyen rajtunk továbbra is a Te lelki áldásod is.
hog)' ezekben gazdagodva szerezhessük meg továbbra i~ 1'1
szükSéges földi j8v8k81. 8melyeknek takarékos haszntilásAvl'l!
tudjuk pótolni a hiányokat és tudjuk kielégiteni családi. társad81mi és maván s2ükségeinkel. mindig ft Te atyai félelmedben
es embertársaink testvéri jóindulatában. Ámen .
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