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12. Va_úrnap. 
(,,",pli • .,k Idcj"n) 

Szivunk repeső örtiml'vcl közcledúnk hozzád. flzenl IfI(t'. 
nünk mindnnnyis7.or, vo lahónyszOf csendes béki'vcl 8zemléljiJk 
Lll. c:letielensrgekct, omelycknck látósún virIámon énekli szivünk _ 
Hédes a:;:: élei , s jó a mi szemeinkkel néznünk anapor, De 
reszketö szívvel és szenl félelemmel borulunk elődbe , hB. eljö. 
nek a napoK. tImelyek rő l Hzt mondjuk: Hnem' szerelem (>zelwl"_ 
A félelemtől mcwnémulvo. mohó V6't8'Yll l keressük szent arco
dot. ha kedvetlen jc lenstuck ti kedvczökel eHeszen \CHYÖZV(', 
minket i8 meusemmisilé8sc1 fcnyelfctnck, 

É:!! imé: nm ill vidómit6 orom einkben ncm kivánjuk ludn. 
tIl. ('!lcmények ok(lt é8 céljál : LI vcsLcdelmck 16116r8 mCKijedve 
szok luk kérdezni; "miért le/f<.'!l ezt, Uram 'l" "Miért bün/el.,z éli 
miérl suj/ol minke/ cI/e haraoocl7

N 

III'Y szereln(' kcrdeLősködni 
tuclni vógyó elmcnk c ntlpon is. mikor 6Z elmult hét ve8zedel
mcs c811púsni méH mindig rcmcHhlbcn tarlják szívünket. Mird 
szúguldott keresztül hulárainkon ti pus:d iló vihnr, mc ly csnk
nem eKészen tönkretette II föld míves keserves mu nkája kész 
Kyümölcsei! 'I Miért sepe rte cl II zUgÓ órudot nemcsak a 8zánló
V('1c5 m('wpuhHolI btuózc\lut. hanem II szépen rcj lődö ólIotok 
it-!rn nngy részét is 'l Sől miér! borilollól mély gY8szbfl oly sok 
hujlékot fl rémft6 jórv{lOyok Ilyors llrlJtó8óval is? 

Mil·rl .. _ éa miért?_. S imé, fl Te feleleted egy néma h', 
ki ntcl. mcly minket mflHfldhoz int es rclelet helyeit régmull ('sr
menyekre mula I, hogy azokból sajál magunk leHtilkosabb su 
loCO Ilo III ból vl'ltyuk észre : Azért jól/él csapások _,zárnyain. /JOIJU 
ffl(·(lhisér /séf. hO(J1J ne véfkezzűn//. t:s lám, jó Alyánk I t"uel 
nl. inteseddel lIdod ('r\{'sünkte, hOlCY éppen euk 8 ~!J(!bck lá
voz/a/ják el /lSfűnk CI oon08z'-, mcly gY6 rló éllclmünkel iga
?olni okllrnó, howy fl C3811ósok u mi bünletésünkre szohl'á lnó
nok . S hillu lelCycn Neked, édes Atyánk I hogy c 8zerinl elmult 
helu nk &Zamotu lupl18.ltll ltll ~ I nem hortllCod , hanem bölcsf'!!!-
wl·d j(lvit6 Jelei. amelyek á llni volóbon elhisszük: .. Boldofl ('m· 
lX'r, ukl IfllIér/elekel Hzcnved". 

Nt· l{'gYI'n It·hll l h'rhedrt', Jó Il:I lcnlink, hn mosl mlnd('nrk
l'i611 tum k(-riink, Iwwy pillnnutnyi hulilrozfI!lunst'Íllunklll hl 
lfymlú'IflllUllk/lt fl'lt-JI",d ('I. I! .. flikhme n ,l(' I'llut'dj h(·Jvt"l ,,·1-
künkl>cn fl kl-!t'lk"dé"'llt'k II kisértl'lIckkcl 3z{'rnbcn, 361 (' rlc~d 
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mell' \C~lünk: "Is/en nem kisérI senkit, merI nem gyönyörködik 
tl hilellcmsigbenM . Tanits meg ebben a lelki elmélyedésbe n, 
hO~ ~C/;:okh61. amell/t·kel szenlJf!(l/ünk. megtonuljuk a:: enge
d,.lmessége( rnC'ly minket lo"óbb is Tiógedel ftőló gyermekeiddé. 
Cilllódunk hü Rondo7.óh'il, larsa!'; életünk (>8 haulnk h8szno~ 
polg,lrtlL'Ó: Nt,kNi pedi.: mindenkor kedves gvermekeiddé leszen. 

Amen. 

13. Vasárnap délelötti ima . 

:\linl II hCIJyek ormtín fölkelő nap besugarozza az alvó 
Irrmé~zf"lel, lIllV árasztja el ti mi busongó lelkünket ft ll' i'ileni 
"I7f'rC'lelt"d tündökló !';ugi!rőzönf". menn}'ci Atyánk. "des "'11('. 
nunL.l ll" nl\l>ft'm ömlik elo néma lájon: élc!. öröm C!l áldós 
kl'! 'n !'l\'omáhon, UI{)' buzog fel a mi szi\'unkből is ft diadal· 
m""I hála himnusza megszenieIt lenred arany !'lugaraibnn fu
r(id\'e. Oly távol V.l!fy I(yarló. földi érze.keink sWmÓra. de oly 
közd \"(lgy ti? imádkozó. héll'llelt szívnek. Nem a szemünkkc1 
n~lromoljuk az egek kárpitjaI. hogy az megnyiljek elöltűnk, 
nem a kezünket lárjuk ki. hogy vele magunkhoz öleljül'lk, hisz 
ez ti kez 1lyakran szorul dacos ökölbe, de szivünket nviljuk 
mell, az 8rVi'l. re~zkt'tó, hu,; szi\·el. hog)' vonulj be oda dicsö
'it>'Olgf"1 és fr-nnyel. ho~,.. hozz világosságo\. hozz megnyugvást 
es \"igasztalást. Mert oly sötet, ol\' ny"ugtalan es remenY\'csztelt 
körülötlunk es bennünk minden. S a napok nem hoznak eny
hületet. emberek kis lelkü!lége nem nyugta!. <;orsunk mostohA
:Ui;:a nem n\"ujl remr-ny5é;:t't. '!indeni (óled várunk. mindent 
!,)Ied keru nk. jo AI\"ánk I Lesz-e \'ágyainknak teljesüléS€'. lesz-e 
báMIainkra \-igaszlalás. lesz-e gyógyító balzsam mardosó se· 
bf.inkre. lesz-t' \"ilágossáq a sólctsegben. It'sz-e hajnal az éjsza· 
kiloon ") F~r kérdés zaklat és unszol szünős·szüntelen 5 mi 
ol\" Iht'tegt'k. oly této\"ázók \"a"lyunk ezer kérdtisek kÖ2epf'lIe. 
Hozzád száll sóhdJlásunk. imánk is forró keresünk. nagy lSote
nunk t N\"ugla..,..,on meoj:!" .n te szenl ielenléted. g}'úilson világo"!. 
~ol"ol elsolétült 'lozivünkben ri le lelked fénye. löltsd mell' larla
;ocnm8\ é"! t"'lZm"nyekkel meliunl élelúnkel. hog)" derúliünk is· 
mt!I biLtlI .. mM. ~mt-lkedht'"'l"ünk fel nyomoru.sá>laink álkos. fojt.; 
kl>d~böl d liszh nap!lUll1'lrd$ 1 .. lenor!lz,Óg<iba. hol ninc!I j,lj é .. 
.:aInk. "TINI d SZNf'It"1 t"1tt'10 I"n·t-ny mindt'n,·kf"It"11. Sunl fi,ld. 
ö J~LU' nE"\t·bcn lu'rúnk. Midlyénk. 

J 



14. Vasárnap délelötti ima. 

Imtidkozó lelkünk megszentelt go ndolalaival kerc8ünkTé_ 
ged eletlink utait bölcsen és szereielIel vezérlő hatalmas felség. 
mennyei jó Atyánk I Csillagok bá mula los pályája. évsUÍUldok 
meg nem \állozó re ndje hirdetői 8 le bolcsességednek ~ elménk 
mí"rev alkol/isai beszélnek 8; le hHtalmadró l. d e S7jvünkhöz leg
közclí"bb tili AZ ti szere le t. mely gazdAggá leli az eSőcsepp ál
dástíb:m. II kaliiszok term é-ke nységeben. relénk mosolyog a 
n\iló úrthcbftn. 8Z árta tlan kisdedek d eríis tekinte tében A te 
'!.zN .. tt>tt>d áldjuk rt' lkeltünkbe n fo'!. lefe ktünkben . ft munka zaja> 

bltn és 87 {,hifnt csündJebf'n A te sZl're tf"tt"dnt>k álciozunk l"Z 

linOl'pi urábon i .... A If" sZC'rf'l e l,..dbf'n \;1 n (, mi bizodalmunk 
rnt"r t tlll{) l vllrjuk (> \':'n e l. go, {,s'Int l. ha ra '!({31 fo ", hazuisággal 
r('rl,'ául! \ rlHK m('g\'6Itá'l:i t i!Ol. 

Oh t> vil";I: n ('1ll II m i \i l{u{u nk s nem fl le or~zágod. jó 

"tulok lOt'. hogy bná leY\"f"n. úZt'rI imildkozunk es hogy 
nnó 1"]WfI!l.t'll. liil ldj rne~'; rt;"' s l tlZ (·Imekbe •. mt'~bo)c~álásl cs 
rnt'!{bllO,·.,,1 II d ll('o]o qzhc-kb(·. IJt·k e~'1i''! H! lorékvesl ft hábors6 
1(·lkt'kbf"_ O ly !Ol?"P le hC' lnr t'l IIZ eid. hn rnuJtunkból minden 
l.(ono ... 7 emlckt'l. hortlgot. hiti!l.á~ ()I . fájÓ tö viseke l ki tudná nk 
irtiIni t·>; (·ngf·dnl;k. hogy t"l ha tolmasodNk rAjtunk II jók. jgazi:tk 
(; '1 n;I){\"clk pt~ld<iinnk ('mli-kez('!e. Erre \·('zen·ld ünluda lunJml. 
n .. \ .. ltl Ilk·lr{llu nkr:!ol. IHUCY IC'Hyen éle lunk Pgy fol \' lon szépOlő 
':'1 tok",,·lt-:.lilö kül!í"mt·ny. me Iv m i ndi~ !i§zlá bb hangRal zen8i 
;1 t.· dlc'Ó("";'tt'g(·d. iJ,!v kÜ/.f' l i t vl~n rn fOg a zl akjbf'n ot"kü nk esz
m .. ", t mulntt(,I. Il mi Urunk,d. Jéz us Kriszt usi. kinek nevében 
kt-rirnk. IUIIli!;.,'1s mel{. 

\11 AI~onk ••. 

l!). Vasárnap clt'lelólli ima. 

1~If'n. mt'nn\f"i ,·'dC"'!. jó Alytí nk. k i I",gnnl{)'obb nr \'a ~)" 
mind '>n hllt.llmllk ,.~ nll'l:v!l.{i~úk felt' I! II o [t''CH.ebb ler(-mlmt>
n'.l·id 1"'''IhV;,1 l'!. ~<>nlh-I"(. t ,, IWI. .. db",o 16I lod. !<7.'·lele led ",lIe l 
(",\ ... 1,·,1. \Í"d,·tlll/'j'r,1 .-, W·.lel .. d é i>" úlulll '"'' p iJlün ;I'!,m. lebo
rulunk eI"II.·d. h'-'\fY hozu.d emelked hebu nk. e lfordulunk leJ-



:ti 

kunkkd ""l.ill lu l, hOKY !"t{í"d kí"ft' shí"ssu nk. Tt'lIl'd unild t'S 
" 'I./ed kewO{ IIlUlden !oCondollllunk, crzelmunk, vn.~yunk t·O{ f('m{- _ 
11\ unk 1. .. lInlnk boldolllln unn('I)(' I. hOIl\ feléd szarnvnlhal, ho!oCv 
rlll' llklhd 117u,1 117 " ldtio{sul. \'1('11(' 1 t'S orom m('l . amt'l, minke! 
,' lI t' l. f('lt'nk mo,,-ulvoR fl ( ... lhök ftl!oC)·oRtlsr\bon. fl n6n ,uKflrlíhnn. 
1\ \ IUII! kelyht'n ulti hnrmllln~eppb('n. 117 eSlhtljnnl ill8i1ihnn 
F"Lttldcl h,iltlnk csondes \"1l11omástU, hOR\ lelkünke! fí"lruhll7ll\d 
,11. öntudnl ''s O{wbnd'il'l ll h6\81m{1\ .11 s ll'hclü\ é 1í"lIed, hOK\ 
IInnlll i iI',hek "h, It. mrgpróbttltflll'l,nk e-s h/lI<llm/lsst\1I0k purim
,'sulol ,'S Iklf'll' lol fUl.! I!{'llrnul (' ll"lrk ",111'1. holdo\.!il. m('gn\UI/-
1,\1 t'S u{h 01." 

Dt' mi lt'közló fiuk \'/lJ.!) unk. Mi "Ilftll i e-lön) likt'r l. nll',lt> 
killt'si'kt' rl roboloJ unk . lor!('lunk és hulllllunk l'gÓ konnn'kt'l, 
. 111111: lutilI nk I11t'"Rfi'ht'H.'dik , j'rönk <, lImIlY s csak II nYIInIt O{ir 
:lz.'len SI/hun ól ll'lk linktin fl ki'sll b('ism('f~s. mily hi(,bfl\lIlo 
t'O{ (,I'llfllan volt ('1 flZ riet. 

Ilngy fl mi j,lt'tlink 1('!oC) 1'11 fl lllt'l!k'rI fillTldk l'l('h-. l1\li.l\ 
f.·lisnwrJllk M . eid Ir'ld,ibb kincs(-l. fl INemtii I{-Iek b{,ldoW'j(Igfll, 
,' II., k"lIink, jo AtvAnk l Tedd \illigossn lfll lístlllkAI, 1lH'1\"l'1 11/ 

"ld l'71' m YI j'rclek(', kövr'!clmt'nyf' l'~ bulih'lr-Ic ,'lhomlllyosilnlt. 
!I\ il ~d IlW\.: :n:í'llli.ink elöli fl I{'Iki sZflbAd.'\ng Vl llódi ,illu!ill. I/UlIII 
l .. l.' nnr.'\1,úw\1. hol holdog 1t'lk,'k "lnek Zfl\"nrln.lnn, 1;'\1.111 ('S 'V1'nl 
"I,'ld . hng, I"!oIVI'll t'/. fl/. .' Id II mi .,I('tunk S l('"uvt' n II mi .,Ii'
lunk t'1oI\I ~,ünynrü O{('i{<.'s dnllnm. 'TII'k II Tc' diC'l,í""1Wfl'" 71'1II~i 
idlll lt'1l idok i\( . Io'U'1l t '.'\ idön ki'fl~s/ltil 

Mi Ah "mk .. 

16. VaSHrna p délelötti ima . 

Orzii \)óO{/lórfl ct m'i(\ minden'l.,'gnt'k. gonchi'l,l'\!i jn ",,,ónk 
II J\.l/,U_lUJ. kiru-n fl mi f('nll'n\i.mk mell nl'm fog, <l lko/.lk. 
bim hiltr'!. ,'In fI/{' (' lcllel ji,ltunk hozz{ld irnildkozni. Jú ct ml 
s1"llwinkk. I nl'znunk fl nlll)ol, blir 1<01;"\ fr'llr'foIe k tirnv, 'koljllk d 
M\ .. kllln II 1/1 II1I1IIHI . jú H Illi l..lkl'inkkf" II [ .. SZf'U'!('INI n/lpSII

II lIIlIhn ... lnlt'lil1ni, h{1I konn\f'k homli!\{l.'\i\jlik el ,",vnkl/In l('kin' 
1" hl l1k, '1 J" .\"k l/nk VI''''(\ "'nni mind. 'nkm . ~Al\,Ulk. 111('11 
.w m hlllhlllJuk ml .'\1,,11-1111 jll' "nkm, mi hm:zd \I'~7 tiink('l. 111,,11 

IIIIIh"'J"I, IUl ki,\' .. lk" lIk ((,'-" lk .. r"m·('. \il'~\" h:mul IIliJ hO/n.,I. 
~ l\..Ipt.k · ... munkriJ, f1HHü' c~lIk " k., \"(' th.('2ü pill/ln,,1 l"kc' ,1 t', 



vagy csalódást. d icsósclleI-e, vagy me!(aláztatást. de 8zttudjuk. 
hOllY tl kik veled van nak. a kik benned bíznak, azoka t nem 
sujtja oly csapa!!. melyböl te fe l ne emelned. ncm eri fá jdalom. 
melycl te meg nem vi!-{fiszta lnál, nem hullatnak oly ellő köny. 
o}'('kct. melyeket tc fe l oc sza rita nól. 

NR!"Y vágyakozóssal kivánun k azérl nálad lenni. EI te lel
ked tüzeböl erő t es kita rtást merikni. E fö ldi téreken tövisek 
\'érzi k IÓbunka t. az emberek irigysege. rossz indula ta cs gyü· 
lölete meg§cbzi sziv ünket. de szereztél szá munkra egy ponlo!. 
a hova nem juthat cl a vilá!.:i rosszaság, ahol megtörik az ül· 
dözl~s nyila, lehull fl Slir. li mit a z i ri~ység fel énk dob; ez a hit 
sugnrzó, rl~ n yes vára. ahovia fl vi lag e ll; ] vonulva téged látunk. 
Atyá nk, örök f&nybcn, tiszlmuÍI.:ban minden idök és változás 
fe let!, kine! 1('lkunk újból l' led és megnyugvásl lal61. 

Oh {']('szd hit t, táplúld lelk ünk tüzé t lelked forráslíntlk ki· 
fogyha ta tlan SZf'rete t{·böl most is, m időn I-I ozzild jöttünk. Tap· 
lóld hiliinkC't fl bizft lom égi hn rrTIflt l.i vn l. tegy erősekké erö!lc-n· 
sl;gíln kbt' n. hogy c lbirhussll l\ 01. \ t I kNesztet. amelyet szent 
flknrntod bol hordoznunk kc-lI. 

S hogy könnyebb lc-gyen nz i- let terhe, mely most kétsze· 
res erövel nehezed ik vá llni nkrll , hiszen nemcsak a magunkéti, 
hflnem mi ndnyájunk közös te rheit is viselnünk kell, vilagoltasd 
elöli ünk Ilzt az euyetlen iJ.l"fl Z emberi eszményképe t. ki jar előt· 
tünk mindf"rl időknek legsu l}'osllhb keresztjével. hogy mi is vele 
mondhoss uk : ElZ i-n ig:óm kön nvü. 8Z én t(' rhem s yön yörüsc' 
ges. Ti'!-:ed k('rc-'1{i le lkünk il{llz ém~s{·"e l ki-rünk 

Mi Atyánk. .. Ifj Mrithé l.tljo3. 

17, Vasúrnap délelőtti ima . 

.. Óh mC'rrt' vaRY. óh mt' n e t(·ft io!. én Is tenem, hol IcljeJek 
m('~ '1 ! ~ Stihnjtu nk Ilozzód é nekunkben. Kereslink a természet 
tcmploml.ban. mely most oly Szl·p . olyan gazdag áldása idban. 
(l hol lUt\lonkinl \· t~R{,l.I. lIk n mlOd.'nnopi kenyérért munkáinkat. 
Keft.'sunk \i'lIed (' k('/.zd csi ni.1t templomba n. amely II le lisz
lf' leledre {·piJlt . Kerc-sünk ft lelkunk mélyi·n. mert erzeményink 
lúr{,bfln nincs ~7.('nh.bb {'rzet. Ininl ez: .. I'l ten \,('!link van, az 
I·Mn !1I.f' f{·jl·[ " A 1('ll1ll'~Zf'lb ('n Inijuk lll unk{rid AI. jóságod l'Izám
t(l]a ll 11l(' \I O} i!"{UllI tll 'l{, t. 1\ Ilfll)Pl1 to k l'S t.·jsz ltk lt ll beszélnek böj· 



• 

C8(,S~I\IC('dr61. s11veinkbt' n (-1( ·1.7.llk kirvénYl' idel . tru:/.uk. hOIlY 
...... llIuk \tlI:Y. "!l".l.lIk, hulol v Illl'fltlllulunk, h,. 1<"I('ko"11 ~'$ I\lUI.
SI'MOH I1 unudkozunk 1101.l,Hd. 

N.·\(,ld hol UlI.tINIII1RUnk SlItl ll v illt , IHII:V lJorl,IIJIt'kunkbol 
1I0/l.IId crndkedhl'ssunk . L"v 11I111111lillll Idl'dlllk " lu-tkol.Otllll 
cici ('zet )/Ondl/ll. Sl.i\'lr nk('l . lelll\ll1kd rWlnl'Nllsuk, I\l'wlycn nl' 
e.hunk mIl lIunk (elol hunelll lit; UIU/.uh;>;s(ll!bfln ~.,..ukoroIJuk 

mttRunkllt 
Ne (hc'It' kedJl,k /I l:lll.dlt\.: .11 . • j \ (111),)11 /1\,<11. bt' UI. .fJu 1'11.'

jével . ." . ti hflJl1don IIzl'p s('w'\'('I, 11I1Il('n1 .Iz.wl dlc,\l'k,' dJunk, 
hO~D mind lobb J"I k~IO' unk, II boldoK:WIlOI I'S II bt·kcbM.'!Ccl 

rnunktilJuk. 
Ápoljuk II lélek l('ijSI.l'bb \ lIo~ul, II szcrelde! , I11cII ku

Jtmuco htl flllll yulok 11)I-hl'l1 st./JI I-Inl1nk is, hu st.l',dct ninCM ben
nunk, !!('mnHk YII~ )' unK, 

i\llInkólJuk fl kllt.l wl\ efvh,dmlil'iut, Ellyhil/.ullkut JII csele
kcdc!clI1KKcl épihwll. h')HY 1111win müsvl{ i ~ II Illi Ictkinkcl. 
CSclCKCdtlcikkcl dll Mj l!sPllI'k tq wd, IIlcnny('i At\Hnkut 

Tekints I('{tnk ~w' rllt ' tlp1. B'J{,~w"ll nWI: I"'VI'dl'~(,lIIkd, 111-

dltsd jóm l:I/.iwinkt'l, IIUHY IIwltllk 11'II YWlk Jusúlll,d rll I' .~ III1/.elay 

iildástlld r l l _ 

Aldd nll'Y e h(lJI"kul, II h' II1VI·(h·/, kll{ IeHI'd t>t.l·n.:lnt'k: 
C>lyhO/.Ullkll t !> tIlItluk flll!lI ~/.!()ItII . ki n YdJdlUlk udw'\' r! lIlun-
1\tIlkodlk \ ' IHY~III H'unk. k~\ Illi ,dunk. hallgulld lllell 1I111111kll l 

ÁrnL'n. IJ ... ,O M, . d 

18, Vtls(u'napi ima. 

Úh hálHI lebe" il ilU ajkunk neked, szerelő JI) l'IIcnunk, 
o,ökkcvaló JÓ Atyánk , ki im k remted él hÜJntal1 cs 61. uJkon)"/I-
101. ft relhökel cs hew)'('kpl, II viharokal és II foJyókul , (I ml 
sziveinket ' 's csodl,kktl J leli (· r7.i·"<,, inkct es mind<"nl'kc l, /Inuk
ben mmd ml"'.ln)'llutkozlk ft Te bolctIClI8"IiCd, dICIJŐ:;t'!lcd , fon
séged (011 {\ '1'(' Jólliiwud . '1t.Ncletcd. Kond\·iselé-scd. tIIncl}:ck IIle
r('lő sl.lÍrn )'ttkkénl korul v(' I.nck minke!. ijldö kmokk,:'nl korl,il 
ólelnek minkl· t Ezerl ft It/.N(-' lelt' rI ilhllozunk mi. 1-:" ll' me~' 
adod. Mi kt' ,dczzuk, \it'JJon rnf'gi-ldemeljuk-e? Dc Ir nem nt'-
zed ezt. T(' c,ak IIz('r('hIZ . 

A le IIzf' rctrl(·dlwk II luze, II Tc tlt.e llt Iclkl'dnek fl w~u' 
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1l)'1_J/ U,,(·j.l1 II J/J lI1ün belllc J,: \ u h U ll) hukb" , <l n<lH~ ICIl\t's h li_ 
I.<JkLtl, /I nr(lrn \Jr u~II ~ ' lIIk II luu )"liibn. 11 bU lluk llc k ti rCl lI,wk

!ll'Ibe. (I bünuk ll('k II rdknc tcsSl;I:IClbc is, irn ide is. "hol ll l: 
onzl's. ti szivlclenst"l.:. t'I gyu lblsé'l!'. ti rosszakamt, ft hl.llulll1i 
\ÚJ.l)', lll. crös7..llk, d nyom o rgatás. II kinzás, ti gyilkolás. mcl) 
ulon clö IltI lo ltuk jilrntl k, lIZ irlózlu!ó megnemértés és ('~vmós
Iul vutó felelem, mcly dara bokra löri II lelek össznangjtil. lIZ 

nem egymásérI , hanem clfym6s ellen vuló küzdés ; 6h. hw.son 
d c Itil. idl' is. es ncm uzerl, hogy porra eijcs:scn oH mindenI 
h.lnem c bünokcl mcybocllálvo , hoyy mcgliszlilson azokluJ. hu'~ )' 
.JI'. ti :;zcl1lséyébc fele meljen. Bűnös lejünket purbü lu.tjljuk elő l 
Ini Ulokkévnló jó At yánk. bünbánón, mi. akik inkubb csuk 
t-i)ululunk. Tc előtted , aki c8u k 8zeretsz. 

Oh /I Tc szc'n t le lkedne k o z cgi 8zc llöje csak leheljen lu
h lubrd i:. ránk. O h hadd töltsön mcg minket cgy uj élettel . A 
:./.crctc lnck ti l(izn\ elvu lá ngjával. A szeretetnek az ékes8wló.
MlvHL A s/.crctc tnek /I ludv mán yilval. A szer"eln ek ti htltulmll
Voll ti s/.erelc tnc k ti Iclkc scde sé veI. A szerete tnek ti szcnlst'lIé
\d és II sl.cn l lel kével. 'A nlcgfáTl:ld t évszázadok ne viujuh 
hiüb/l ti Tc un~záijod lelJCS fényü na pjá I. O h jó AtyJ.nk , aelJ. 
Ilug:y jelenjen meu IWÚ ti Tc sze n t lelkeddel betol! {"mbe l, 11 

Tc ursah':lldnuk luuzi lJú lgüw, uki :lOhascm uyü lol ('S lcsz hil
'iunldt,):.l c h hel., hu ne m mindig cstt k szelci. llu~y igy le lien be 
.1 Tt' UkWdllld, Mt' felü ju lstenunk, .. kihez konyor!;unk : (Ih 
hd ll~il ss mt'!.: 1111nkct konyorl:tcsunkbcn, e lötte d való lebullI lli
'iullkb.ul. Ámcn. 

Rrn,;!(js I)('n ~' 

19. lma. 
(Vn"'ilnup di"lultm.) 

I\1l11d,·III1.I\l1 Iskn, ijond v iselö Jó Al va nk r 
~/.I\un l\ lIs/. tu c r/'('SCllöl vcz<' rclvc szenl Iluü ,ducl \ ul· 

lUIlh. uh IIIl'd olyu n jó ne kunk III lukozni békcss('I.:bc ll . ~"l
>{.Isl. to..llo full/hszu!. I..-nufi d icse rc1tc! cs forró liszicidic] emlrt· 
Juk '17.(' 11 \ Nl'vedd, aki cl!ycdut Vi'lIIY örök élS solu\ nem \'áltoZ(J 
~ond \ hdö JO A\)'a. Nó lud VlHl a szerdel és Jó:<ltll örök forrá~n, 
mdyb,;,t mindunnY1Szor 1llclÍleltu nk mi is, v61 " n" nY8zor bizony
St'IKO\ tedl.unk hi lunkrüJ d (Uról, hOIlY Tőled nem :;zaki t eJ min
kt'! suhl\ IIcmml. t!(' 1n II lIyflrlÓ cmb('fck csábitásll. ~t'm " világ 

• 
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hiús~ga. sem ft fóldi j6va~ sokasága Tm. e szent alkalom is 
felbuzdil mmke!. hOIlY IIwl1IJúho)',o lelkünk II1cgclégilsi.ik IIlere
le!('d és Rondvisclö jósugod rorrilsából. ho~y udún IIllisok\al 
is éreztcthessük azoknak lHdilsoil. Öh. meri nekünk ncmcsuk 
lesi szerinti leleII , nC!neMlk fóldi, mulondó lllVukul bil.to!JItullii1. 
hanem szent ned 6ltHl ezeknél nemesebb. tisztább II mindenek. 
felelt álló lelki élelel cs jóluod is adtól. hogy mcgki.Jlonböt.!c:.s 
ezek áltft! II lóbbi teremteti wllóS8gokló1 cs elkötelez..:: tiHaluk 
cselekedni akaratodat. bclöllcni IOlvCnycidel. Ércl.álk is jo 

At)'8nk {\ larloub su lyát, nllponkcnt g-ondolunk is kulc1cssc
!lcmkrc. hugy azokHt bclóllhcssük. h;yckszunk IIltll;unkd! SM'n

Iul visdni. t'mbcrlimsuinkka] jol cselekedni. a nclkulul:ok n)'(>
lIltIlitn seyilcnl , u buslokoduk lwnolál mCllusdélnl, fl u:~u~ycdo
kel ool\' Iila l1i , ti !lursc!lolJthai lol ruldrcsujlollHkul felemeln i, egy
szóval IclJesllelll 1:\ szerekl IUI\'f'nycl Si"..cnl N .. :v('d dicst ibl'lIerl' , 
lelkünk békessél,:('lc . 

MeKis. Alytiuk. hu\,!Y ('l:CI1 JÓ hnl'kczetullkl'l nerll ludJuk 
méllókép le!jesse lenni, IIO!,CY sokSi"cor \ illh::i Hllml)dillk s IluIIi 
roglale.losságwnk elvol1Jtik flg yelmo nkd i-I lelkiekrol. uz I I Illi 
!ilyarlósál;lIlnknak kuvClkt'zml.'nYl'. OSzillk. búnblllUJ l'rzól~el 
ismeljü k Ine;.: elol1el1scllunkcl ~ III. ebbol credü mimlen illU

la!.ózlásunkol, el nem lilkukll, clllelll H'Jlve semmi!, III1lI us)' l .. 

hifIhovaló lenne Tc elöHce!' ki minden uli Jc1cn\'lIlú ('S mi'1(lcnl
ludó hllldlom VaW) ; ~()I mkubb killlrJuk dülled s.'.i\unk Iltk,,!> 
ke.mrllil is. heJH)' szllmol n'heslI erzcscink, vliy\'nink es mdtllu' 
laink mmelTIullt,:rröl :4 összegezvc mindennClIlli lullljdunMlltu lI ' 
kal. szolósunktll c,; csclekedetunket. emelj. "tlgy !luJI"lj erdc
munk szcnnl ! Bízunk josu~odb<UI, blwnk sl.clc tdedbcn ('s 

mriinYUgSlUnk vcyzclleidbcn, 
Ez ti. bi.wlum lutloril. h~y IllHijllSI.I<llo sz.wunk ::I 10Jcdf'l

mes ön\'8l1omli!!lunk ulun clodbt, s7.umllllJuk konyon.:t'Mmkd IS. 

IHta kérven A~onbun. h"I:Y l' l.ckbrn III CI' Uli) milli cgyd,..kuell, 
Ile ft mi. hanem il Tc tlk .. r, llod IrgyclI me.:. AdJml hul. JO 
J\IY;lnk, h01l'Y 1('lkunk ell ('gelll: v;-llonk mel,;nyullvdJl'k mindcn
kUl d Tc lo:ondviSClcI>c(lbcn II czef i f'l:l)clmunkct IHin>,tsdd SJ.uu' • 
t ~lf!n Jél.ulI tl:\nitil lltlll<l. kinek ludomllll)l:1 .. dd. ut \'11 1~"/'C1l1ol 
(' fotd l l'ld rneMeléserc m'l.~e, Hivj m1l1kcl l:Iyukvrtn (' ~f{'lIt 
faluk kOl:~. hol unnyi cl)Ckedő Idck 1 ... lllU mlir cnyhull'i<'I, hi\'J 
o rcád áldot! vilÓllo3slrlolához. hogy megismerjuk clkaflltodl'll. 
('rezzuk IZcJelelC'd áldott melcl(él II tllnuljunk mew a J(,dnk bl-
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20u t<.llcnlumokkdl h iH'n húf.ukodni 8 Z e mberek közól t Reszel
ks.s ul;onbdJl k sH ~llclwwid b(ln i.;, hugy 111l'!-!c!C"ll lk ":;ünk nd
punken i kCn\errd . munktin k es s2orl:/l.I ]munk I;úilllolctóeil d. 
\('ZH'n . Aditld. AI)"unk , h OiJ), JÓ Go ndo l \ 'isdjlink II mieinkfc 
lS csulúdunk ud\c. boldu}l:stigu cs mcgclCI;Cclcsc I~Y('n I I Illi 

ucl,ünk Ct; mcyclcycdésünk Ü$. Tu rlsd lávol Iotünk {I gono":t:l . 
ne bucsi!s:! rcank rend kiúili csapásoka t dc ha mCijlá lo!:"8b.l . 
u;,:,- .Idj eröt és seyedelme!, hogy próbáid su] )"<11 clhordu/.hos
suk s Rólnd ml'g tlzokbdn is húla\'dl emlékezhessünk. blcll . 
cdcs AI)unk! Nc\'ccl nck lc~\'cn otok d icsCrci, lisztcsscg cs holu· 
<.Idas mindorókkon orbkkc! A~ell. 

lkt/6 MIIdo.. . 

20. Ima. 
t\'(I",irnftll dd..,1 .. ,,). 

FcbcgClS Islen, mennyei j o A lytlnk l I3cnned \uló n1gy 

bizodtllummlll. 11 Tc o llulml:ld ban \"illo szenl meijnyugo\,ossll l 
foha::.zkodunk IlozzJd, akiket eij}be Hy üjlbllél eszeni d elulóni 
ordn, ho!:)' hirdessük dicsösc~ede l , me l)' kiterjed a z eg-esz foldrl" 
önnek minden ldkóira; ml:lYdszta Luk jóml loda l, melynek alda
Sdibdn naponkénl rc'!'zli nk va n cs kérjük scgedclmede l. melr 
nelkul ol}'an e riilelenl'knek erezzuk mailunka l a z éJel :;okszor 
hilbo r~ó cs oly ri tkán sim8 tcm:e ren járvlÍ n ... Kihez is fordul
hl'ltnilnk imádí.li)los sz('nl érzeseinkkel. hu nem Hozzád sieliJnk .. 
mini :;zelid es enyedelmes gyermek a z ő szü]őjehez ? Iliszen 
minden elhal{) ha l minket, mmd e nki elfordul hal lóhmk. csak Te 
nem. Földi ia\uinkMn károsodás érhet. te rveink, samillÍlUlink 
sokszor dugába dőlnek. remenyeink. mini a kod es péiru , szel
roszlanak , 8ki~n leltiobbön bíztunk. whz(lr ellenunk himad . 
II ismeri titkunkat kihasz.nálvl.l, á rlalmunkrll törekedik, Csak Ben
ned nem cS.lladkozunk S()h 'l~m, c.sak ft létek Javai nyujta nak 
nekunk áll~ndo meyel(·~ed"sl. H07.zild s ieliJnk hát, meri Te 
V'llllY tt mi orök pá~zlo runk. Neked mond unk d ic~relel. Neked 
ze nJ,lunk uj én('kel ts tudjuk. hOK) Te melthl;lllwa l-.z minket, 
nemcsak, hanem mev Illi szablld italllz It}8rló~águnk sok \'elkelő/. 
meri ná ldd Vttn II kewyelem fo, 1:1 megbocsálas is, 

Gyarló!J8i1u nk tudl:lltibt.m, ('rütlcn'léwünk .'r7.t" It"ben ,-, fo-
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. tkozasa ink bE"isrnerésében sóhaj lunk Hozzád es óhajtunk 
~t:J<td swbddultisl. Siess hozz~ nk s ~~cgbocsól{lsod il liul ~e~
l ...... Z bromcl fl mi szívünkben es IcIkunkben. hogy tl meglcro
~d keg~ ('s('n fQil'8dod s ezáltal eltörlöd a mi keserves sira lmunk. 

E n/:lit" bizalmunkban esdő tekintetünket is fe léd irá nyit
JUk. ki állal vagyunk , é lünk és mozgunk, Kö nyörgünk erőért, 
esedezünk sevedelcmérl . hogy meglarlassunk ! Meri erős torony 
d Te sze nl neved II ak i benned bízva végzi dolgait, a z minde n 
korülmenrek között bátorságos leszen. Erre ped ig nagy szü.k
segünk van. jó Atyánk, különösen mosl, mikor su lyos C58pas 
sallolt reánk, mikor megnehezült az idök iárasu fe lelIünk, mi
kor gl')nd s aggódás között töltjü k na pjainKat. Te tudod, látod. 
ismered éltünk útait. Tc felfogod sorsun k es á llapotunk győr
relmei! ! Te hEt akarsz... s egyedül csak Te, nagy !::lten ! sc· 
gilhelsz mi rajtunk. Mulass hál u tal nckünk, mely a söté bcll
ból II viltigossB.gra visLen, mu tass ösvenyl, melyen járva, sza
badulasunk leszen e csalard világ m inden nyom oru sa gától. 
Addig ped iv. mig t i kereszte t hordozni élkaratod , m ig ulo ink 
góronS} ösek, mig II sötétség vak homá lyá bM üln i vlIgy unk 
kénytele nek, lelked e rejéé ri esed ezü nk. Töltsd ki 8;l1 mi reá nk 
böv mértékben, meri oly ige n szükségünk Win arra, oly l1a 

g)'on \'Hgyakozunk utÓnH. Mikor pedig elja n II pil la ntJ t, ITldy 

utan escdezunk , valósággá lesz a remcny, mely utá n buzgu 
imudsáq száll IIozz6d százezrek a ja ká róL 6 h akkor szente ld 
és c:i. ldd mcg 8wmunkra a napol s tedd d ic8Ővé akafdtod szent
~égCl 8 Z emberek közölt. hogy leborulva ismé t nagyságod e lól~ 
hirdcl>.Suk jovo llodtd , mtJgflsz lttljuk seRcdelmede l. Mutasd mell' 
nekli nk. hogy \'c!link vagy, velünk leszel. sem e l ncm hagysz 
mlOkel. ~m e l ncm ITlmadsz tö lünk , nc réljünk há l s ne re t
teHJunk! Amen. 

szentpétcn lelkén. 


