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I O. Áldozóc~íHörlökön . 

Fd"l'}lt''' l!,It"'n, hl·l/.\t·lmt·~ Atyánk' 
,\ lelki wkon~(i\l nl('Il'l/. l'T"Zt"S('\'{'! !,:undolunk (' .... l~p Uli' 

uepel! d ,tokUl ft IU tOIll6SokTll. lImchek ti fellonllldds lulc!1c\.. 
nl('~ " lti ll'k$cló l k('Ld, (' ti Kn:szlus kü\'c!óit all,mdón n dfll~ll!.l· 
tHk , \ tllmn i ~\"ön~('d Iclki mcle~~('g sugtlr;r.,k az ung\tlli mcu 
ld, " "n iol ,'!. UL ure sllck IliIolI sirjn mrll('1! kónn\'l'7.o fodC's " nY(l 
Idl..dw. umikor hal1olln ; .Nt· ilft,~ l'ngeml'l, "wr! ,m'!! Ilt'm 
IfIl'lllem fl'/ n= en A/"dIl1/10: es a ti Alylitokho:. u.: lin I .. Il' 
fIt' III/W: iF:; a ti l i>/enc/l'khe: - A Il'nlt'-n)'nek \ 1:Ilortl YBIt hun!-(Ju 
sl.Olul Ille.: II Imlihán) ok flill'ben ti Il1ttguk rtl. mtl fndollstlll pil
Jl lIlo ltibttn . .. &kt'SSl1J nek/ek' , Az ut)"8i ItOndOssHg uJimul,dusu 
hdnW7.ik tlZ ered men) ndküli hulaszfls ,égen fl I lInitnln~ okhuz ' 
~l'('ssCli.:k II /ui/ól CI h(ljón job6 (dol és IClló/n i (og/ok ", "IlICg· 
!-: \"oLódt s Ollt,:) CH'JC szolal ineK (\ sOkliig kdclkcdü opo~ t fll 
h:l'blcbul : Pn UNI/II Ó éti ls/enem r AL clkcscrcdt,s rtUO hunll' 
Júnak "tlloSlíllOS kift'Jezl'sé\'cl fclc l I I hlumudi k kt' rdt, tHe i!ol 1\ 

hinödö HIJuslol : "Uram, ll' ludod, hogIJ s::f;'relfek lélll'(/(' / f" 
Es lám, ,hen lelki látomilsok ('It'n k crzeh.' bcn scm lud· 

r"lk bclckinleni HZ Idvczitó al te l ~i rdcle ll o rsuigbn, A l. 11I11o: \,tl lI 

.HC Idki lil lilsH és az nl\'Hi szelid htlll!.l Idki h"lIasn rIIC'lIdl 
sLnl'lkk \ulOt!. é rin teni cs m('llro~ni is tt.'shlcl-! H fe ll limudoll 
mcskrl dl' im , .fejl/ohm (C'lt'nw//clrk C,~ (I (e/hö dszuka.'1:: ld /lZ('-

1I1{'lk dór 
Jó Istenünk, jó,\h link I SLcri'tó es hhö k·lekkel ~ondll" ri 

,I IhlJJtlnkor eme K)'umUlU Ililonlli.$I'I iru. mi nkel nl'lll szomorit 
d II IHlt'llensl'Y cs ti kctelkcdes felhője. Elóiu nk nem IftkurJ" 
l'I lelk unk OIs1.8glil (\ le-ll ti det cs ti \'dloSlig szliktis l' .~ hu\ ()ill 
világa Mi HZ els<") hu~ ... ct Rytin\"örü hikl 81. nztitn SOkS.r..' f f(·I· 
Ujult ltitomusokbtil mcvtnnultuk mi ndenkor felujlhwi :!J.f<'t'Urink 
koporMljunill e-s ndll.Y lonilónk ulmu ldltis6mi r, ti ~,IJal IIumuUR 

Ir/kl " ,fuvubü/ (pltómcl.'I.: /mtr. ~ I r t' (eauk. h01-:)' s .. crcllclIlk :.ou
jónul l ' S koporsojünül , 'igtlszkt.'nl szóló dn!<!YIl I nem mti~. mml 
" Tl' Il,lkcd, mel) ht'z sl.l're llcink ld kc CSllk \rsnlllc' rI S 11 .-:1110.111 
It.- C PI)Cn U~\' lóplulod. Imkl'PIX'n t'l..a:J II mi lelkunkel I" \I ' 

1I.ls".h,lnd, Mr tudjuk ("4 l' I t"/Il/k, hug\ II Oli Id..,(' .. ,II;nk('1 el,,
lünk nl'IU II homtllym, fel hő, Iwnl'lIl csu k ill K\ l'n!<tc lulonk tf'Jh 
d Mr élczzuk . hOll)' cZL.el tlZ l' r:.:t'ssc! kercSH' n ol, Iclkonkbrn 

, 
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ft !I;tcrf'let és remcm', amdytól sokszor i!I földi él('lj(' I (on~,!", 
7.Drnak cl. lIJool fd"b-ednck cs vek· {'I{)'uU hHdullk n1C~ ti TI' 
ohai ÚI.!il"ztoto lelkedben éti !<Zólunk örül1111lel h07.l.ód ; .. Uram 
l""9IJro nwoCldhu;: (IZ én lelkeme/", . 

Auri hól szent Alv8nk! e tudatbttn cs crzhbt-n .'.1\':M'n 
uJilJuk fel II halál cs élei adományai 6.! orokélel hitel. brnely .. \ 

ü menn\ bemenetel emlékunncpébcn számunkra ismel c1hul.lil1. 
Öromünk felújuló hálája mellé pediy szerelő biullommul !xl. 
csilIJuk Hozzád buzgó csedezcsünkcl, hO!;y nl' tekintsd gytlrló
$ol,:unk bizonyilékanilk. ha nem ismertük fel mindenkor ft Tc 
Jódkaratod81. amelyet Krisztus Urunk szenvedéseivel tudsz ve
tunk megérIcini. 

Sól most en~("dd me!;creznünk 8Z\ ft bólcs clhlllóroLúw< 
dal. hogy szent fiad clhukósávlll nem ft lelki kincsek meg-
5t'lIllllisulese, de ~I azoknak diadalmas gyözelme következel! 
be. Engedd. hogy lel ki kincsünk mai l!')özelme. II mennybeme
netel hite, l,Iyul;on fel 11 ketelkedö hilcllenek szíveben is. En
gedd, hogy föld i életünk fóldi ertékei ; a gazdagság, ti. haszon 
mind csak ft lelki gazdftyság szeretésére mditsanak. Adjad, hogy 
ünnepi örÖmérzé!eink. mini mennyor~zágí kincsek marddjanak 
él'! \ alósuljfll1ak baJori ló es \ jgaszlaló engyal szavak ;lYenánl 
5zf'nvedö é~ gyászoló emberIeskéreink szi\ eben. Adjad, ho~y 
II Te If'lkedbt.'n Idkun:( tili ondó lakozása mindenkor nlUlassa 
mCIl llZ ut .... 1. mel)' <1 [oldI munka cs utazás bcvéyl.csc ufán 
Ilul..r.öd w· ... d Ámen. 

11. Pünkösti ima, 

Örök Lelek. Egyetlen FövslóSilg I ÁldolI lelked érzelmélöl 
indillal\a jollünk fel II Te szent házadba ünnepszenlelésre. 
t.rezzük mi is lelkednek e rejél, mel)' nemcsak az egész min
denseget tölti be. hanem a mi bensó lelki világunkban mCliúju-
1ás\. eletel. emelkedeUséget tud teremteni, mu nkálni. Meri nem· 
csak hejdan lIZólollál igY ft Te prófétáid, választottaid állal: 
~Kitö\lok HZ I!n lelkemböl mindenekrf'", hanem azóta is es ma 
is hó mértekben sugarozle.d ki lelkednek élleló, olkoló és meg
zentelő erejl!t K,toltölled lewfökl!pen e. te legigaztlbb es leg

húsl"ge6ebb fiadra. a nAz.áreti Jézusra II mi nagy meslcrünkre, 
ki kÖI.\'f"tlen nyerte Tőled e mennyei erőt. midön melJnyuiodlál 

-
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b"l"In" E- o:: Ó l szerelmes fiam. 6 tf:1 n(J lIgO.'.sdIOq". t~ Ó 

k 
" 
.,",>('11 h,I'" ld n.wkrn .1 kt'Ldctbcn felenk. hu .. lnk\w.kl, 

'l" .. " ' .,.. 
'i r\,,tn muwdl taní tvónyokrtl. kik n,rlttk az igc/cl b::::ldJ("~cdcsd 
', ,\'P/fI hagylak á n'<i n tileRc'- ... rt lelek, melyc! az Atya ttZ cn 
nc\emben kibocsá t megl8nit titekel mindenekre es eszelekbe 
;ullal;a mindazokat. melyeket mondtam nektek-o 

Tudjuk , ismerj ük. jó Istenünk, lelked ereJc és az lrósuk 
buunywgok nekünk . hogy a szentlélek ereje il ltal !clbo. lo liloll. 
Idkc~cdt':;rc ebred t lanih"anyok világol megvá!tó c ro\cl hirdel
kk ti Tc igaz riadna k örök i;til! tan ítasa it. Az ige I~ább \Cr
jedi , lelkekel hóditott meg es az ige. ez evangéliu mi Itmilns 
ig8Zl'ágainak hódolunk mi is es hódolnak szeles c " ilagon mn 

minden kele~lény Icmplomhtm. 
De HtjJon elcg huscges, igaz és a lazatos·c II mi hódola

tunk ? Vejjon elé!: mcl t6·c a pünkösli lél('k magaszlosst'lgahoz, 
fdcmeló <' r.Gcsehez ? Be kell valla nunk. jó Islenü nk, me ri Tc 
úgy is lá tod e keblúnkben lakozó érzemenyeke!. hoy-y mi ncm 
mind ig viscltctünk kellő me legseggel, crdeklődéssel. lelkesedi's
!Ici It szen tlélek " ·mennyei e rejének bennünk fel · fellobbanó 
li:Í ngja irón !. Ha va n, \'agy volna is be nnü nk It nemes elh a lé
IOzasna k egy·egy felle lkesü lt pillanata, mel yhen a Te orsztigod 
eljöveteIéérI való munkára készen vagyunk és a lelkesült sokfl
.. iI'l'~a l kérdezzük , hogy "mil cselekedjünk 7" - ez a le lkcsedcs 
h<l mtIT lehűl. kialszik hen nunk, mihelyt a kadá lyokra es ellen· 
ilJJHs r6 tala lu nk. Ped ig a mi Jézusunk példaja, az s poslolok 
szemedé!IC mutatja. hogy a Te e rszaged dicsőségének mun· 
ká lása aldezatot, lürelme!. ki tartasi kivá n. követel . 

Hozzád könyörgünk, é j:d Atyánk. e szenl ünnepen, hogy 
gyujtsd fel bennünk szent lelkednek e rejéve l azt a lelki - isteni
s7. ikrá t, melynek fén/Jc mt:gvilagilja a Hozzád veze tő ulai, ereje 
biztal és lelkesil a mi nagy mesle rünk, az Ur Jézus n\'omdo· 
küinak követésére, és engedd , hogy hatlÍsa legyen o ly biztató. 
billoriló, hogy nt' csak mi magunk tudjunk le lkesedni. lenni, 
munkálni. ha nem legyen bennunk a postoli készseg. bá torság 
hirdetni. terjeszteni mások _ csaladunk. szerellei nk, bará taink 
kort'ben , hoy)' crezzük : HAkik lsten lelkétől vezt'relle ln t> k, flzok 
1!llen fiai", hOIlY igy ez Is tenfi uság boldogitó tudata töltse be 
lelkünHkrt úgy amin t nyertü k és tanultuk ti mlleljjobb Meste
lunktol. a na"lueli Jb~u$ l oJ , kinek tanilásl:l szerini imádkozunk 
t lozzád. Ámen. Omlólú J6~_ 
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J 2, Pünköst ünnepén. 

FcJ!légcs IHlenunk. szerelő szenl Atyánk! 
tv. elkeseredés Ill:fl.:ódo érzelme föltölle be 6Z első plin- I 

kö"ti wkaság szivét, mikor iZ)Jstollan kérdezle 6 18nilv6n",·ok. 
lól: • M,I csdelu.'cljiink. (1lyónkfiai, fCrfiak?~ Az 8g({ódils fos 
félénks{'K turlatla fOIlVH ti lanilvlinyokal. midőn induittIosan fe
lelle PélN 8 sok8s8una k : H Térjeleh meg és keresztelkedjetek 
lIleg

J 
és veszitek a sz.ent/elek ajándékát r 
Minkel azonban az öröm és lelkesedés vigasztaló érzése 

tölt CI oLIZ c1~ó pünkiisl eme szenl emleke\e.Iü. n.8~~ 
uyydn. hotY minket is ftYttkr4Ml fog va larl", eszlendonk lr~uh 
szakaszának. 1;1 Iéinek hosszu megpróbáltatása és sokféle naKY' 
pénteki R7l'nvedésck sokasága. Minket is félénkekké és gyá-
vtíkkll lellek II siker nélküli kisérletek. .,rp,elyeken sOrsunk irá
nyilüsácrt "testünk. A mi hitünket és reményünket is csaknem 
egészen e lvették fl Iassen ébredő ttlvasz hideg szelci, VHgy pe
dig: egyeni es lurstld«Jmi boldogulásunk akadólytli. 

Dc lám, fl rcimk iltlldó nHIl tündöklő fénye, emberlár· 
swnk vidőm és mosolygó tekintete: mini valami mennyei ~zél· 
I.ugú.s hangj/!, mint vu lami csodás szabadulós villámlekintek. 
eI\ette féJénkscgünkel. hősie!! bátorsággá varilz~ollll gyáVfI nit
gúdásunkal s uzérl mi 1118 nem kérdezzük senkitől scm, holt Y 

lilii csclehe<ijünk 7 Mi az tlnyai meleg emlökböl élelet szi"ú 
csecsemő boldoy ragaszkodástÍvai, szenl örömünk érzésével 
fürdünk meg li'lekben a Te atyai kebleden. ahonnan c me; 
nap emltkr élelerönk !!os kebl un k ujre született ereje kiáradotl. 
Mi boldog i>rőmmcl hirdünk meg alyai jóságodban, amellyel 
eletunk téli szenvedéseil elfeledteled és veszleségeinkel e kér-
1.lÓ!lils r('menyével mellllyóKyilod. Mi igaz örömmel gondolunk 
vissuI lIzokra ti nélkillözésekre és veszteségekre is, amelyekel 
H2Clt küldt('1 é letünk uljábtl. hogy azok Iűrelmes illszenvedé
si-vc\ a magunk szúmára "ama mós uigaszta/ót, a Te lelke
det, !!Oha el ne " \"eszitsük és ezulán mindig keblünkben 
hordozzuk. 

Engedd hót szerelő Alyénk! hogya pünkösti lélek hale,
sára óldtllltl.ld hálás elismerése által, valóban tiszluljunk meg. 
rrösödjünk meu. vigaszlalódjunk meg további ut6zósunkrtl. 
Tiszluliunk meg" hilcllenséglől, mel)' gondos Jóságodal többi' 
kétsé"be ne vonjo; erősödjünk meg és vigasztajódjunk életsQr-
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sunk vá llou dos eseményeiben ti Te ~ö1csesélled irAni, nlf'ly. 
nck bizOnyilekául vi;:o!tZlaljuk mi is ffi léinkt"1 cs embcrIAr$(1in· 
kllt " 8zomorusilROkbtm éi! Szüksclfckben. 

Adjad I)edig r('ank II vigAsztalódás sze nt örilmél t' '''. un
O('punkőn mi nd nyójunk szivébe. hogy i'rlh C' !!lÜik ffi(' j( r l/ymó!!.1 
ft k.,ülonbozö ny(·lvekt' n szólok. fi különbüző hilct \,HH"k t·~ 
m ujlllft".,unk Id k i ii liJ rnf'1 l\ hill'l\('nt'knck is (' PI)C n "IfV. mini 
o sz('m t,dok nek. hl."a lehessü nk rnilld i,~ c:S mindnyájnn ör v{'n· 

dez6 llH:rmckeid Á nwn. 

-

13. Öszi hálaadó ünnepen . 

• Mivel /izessek az Urnak minde n j6IJ lcmén/Jeipr/ l .... "A 
szobaduldsérl uo /ó poharat fe/enie/em. és az Urnnh neué/ lú· 
vom scgil.'lr?giif ... és fO[lad6 .~imal megadf,," az jj ('gést népe 
el l1ll !. 

A SZt' lid lelk ü bölcs király eme szavaival keLdjük imád
knlósunlwt mi is c no pon, mennyei édes jó Atyánk l Meri mt'''
szll m]{llhnlfl llnll jótéit'ményeid lündökölnek elől t ü nk is ebb" n ft 

p!IIlln l1 tblUl, Sok vrs",élytöl és s7{' n'lcdés l ől meK"szabudilol1 boI. 
d OM i.rilok nt'künk e? il kedves időpont , melyben hálandó l ' f 

zt:lmci ok Tehozzúd kivlÍnkozna k. Hiszen ml,ljdllf"m eKY C'J,:I\!lZ 
f" !>zlcndii változatos cscmi'nyei vonulnak el lelki szemünk cllíll 
II vi<ts?.ll(·mlt-kc?es Wkrébro. És mindrzek HZ t'st:'mr:nyrk fl TC' 
ju t-s J.:ondoll atyIIi arcoda l mutatják ~ tImiken t s1.Nr-ló k"n.eI 
nWl(indllull fld li (\(' rmcsztlj hideJ.: tél el\'onulósliI : amlkt"-n l ki
fl ll~vh8 tA tl(m jóS\{I\:I(HI mcqujulitsl puranesoltál 8:1. ulvlÍ fll'lnck , 
h I18\' fdé br('d"!lc.h' .. 1 t·s munkájá val juta I mitt 8dJon II kt'n\h
kcu:w munkÓsnak. J ciS{IYOS bölcst'sfgedet lúljuk 81. r'g c")I fuld 
1'J.:\'mlili l mel(éllcsl-ben , ami nl f,' nylö na p sze me ivel in i I,kunu
h.1 a z ő SUJ.: I1Wit e lho nu.i l"ositó relhőknek. ti mllHukbun u'j l'i 
vih /'l r(,kkal éli \ illá mokkl1l eKyelf' mben : am int s zel ide n IinKll llu 
II R~e nwe lI1.elló 81. élO kalás7.0ka t a magvető lIyÓnyörködlptl'· 
fI(Io , Jti .. ál(o!l le lked örömkönnyt'it szemléljük a mUUII it/pi!'b,.n 
ö1all;"lIIloU ('!Iti. t'-.. ha rrllo!cscppekben , amelyek ii ltal ilL 6 111:11· 
es ""úvön) dlrlw s7.omju'{IlJill elollollod s n melYt'kkd mindill hó· 
\ftnlt'W'\-t,hzoU"d mH~udhoz . hog}' meghul/gl ll/cil mill iw t " Oh I 
n~m elt wsell'cJ e mberi Il)clvunk es érzc1munk mdló lulm<icMO-



lásóra Isteni jÓlllt~odnuk, mcly HZ {'w:ymó~t felváltó nflPPlI!ukul 
C8 pihenési nyujlo t';sznkókal lIZlimunk", uWY IH);.to d, hONY 
munk lis rs munkllf'Jdó, st:r'Mcny cs Kuzdal(, ~ICIol ts (·,,{-SZS('. 

!ll'1I meglalálhoUák, amil kercstek ('S hOKY ckioPllcn mlndc-npk, 
mindcnri'lc munkósok ~rvénye8ülni I{,ltuk "oz idején 1:11 UI:III)/I 

t>llló f!sijkc!I az: {Iratáll törvényének he/ei a/alf". Éli bl7.0nyilm 
ml'Hnt-'mulno u,ikunk. hacsak meykisérdni akmnók is t'lli!l7.úm· 
lillii~1 véytelen jósúyodnak, amellyel lelki villlyunkol, 'IlustI. 
dnJmi haladósunkat uyy vezérelled, hOMY lIZ (·lclKondokbnn í'8 
s7.cnvcd(-'~ckben el ncm csüglfedlünk i's /:lZ orvc.'ndelc8. II lIl"l'· 
r(,!lCSI'8 jullllmakbfln d nem blulkodlunk I Oh l vHlólmn boldo" 
ez az ora nekunk, hOI-l"Y CHY ('I-Iész cszlendö SZukSI"f.!I'8 filM,· 
!ouierI p/lwlheljuk fel (I h{lluttdós polItIrá! cs II Tc ne'wil,'1 lu\'· 
Ilflljuk 1I{'~ilséKÜI fogudiallunk mCKudi,S{lrlI Idvt'zilflnk fHll" I,,11I 
('IHII lí'lIlv('reink kedves \(irsm~{IY{lbun, 

FogfIdd el hil! kevl's szóbfln nyilvlinuló hóllinklIt i'l l'd(''I 

ntYlli uriimnwl. Lcyyen IH·dve~ N(,kNI II HYflrló. fl Hyt'llllt' j'!! 

hiÍlnyo~ kö~zönel i!t, llm('lyC'1 nyujthulunk. Lcuyen kt'clVt''1 II 

sl"ulük boldolf örüm(', melyel fÍlrCldozt'HHlik ju!ulmflk(' n t ).lyNInj" 
kr,kre cs rnunklíikrn /Idtól. LcKy('n kcdvt'!J ft Myermck('k Mond· 
Il1lan vid{lm!liI!J6, melyet ti s/.ul<3i hnjli'kban, IWHHY ltívo] ('~,i 
helyen ill ér<,znck . 

Óh! szenteld meM cs óldd mell tiipiáló erővel II I<'sli rll 
lelki óld{ls<,kfll , umdyckel házunk, csalódunk, nemzclunk (''I 

t'gvházunk jtWár6 adtál. Szenleld 10('11 ti fáJdalmukfjl IS, /11m" 

Iyekel Ilh'· ltunk, hOMY Iwok újabb llldó·wk ·gyűjlcscrc buzdlt,!,j' 
nnk . Ne enw:edj <,Ibizakodnunk ti megnye'tt jula!makbtlll, dr nt' 
t' nMedj C-!c8űKHednunk IIC. ha jünfnek reánk fl ~ZeH('nvM:H. 11 

MY{"~z j' l\ kuzdcs Rnenl szerelelll napjaiM, 
S midon t' l' áldú'Iookb8n velunk fllytli sl'crelckdc.-t I'f('/k· 

h'd /Idei ullunr.k,,,n Il'Ikunkben Iflkozoi II H)t'tmeki /' .. 11, .. lvl'lI 
t.Z(' r! ' \·· t.' t, minth\( II T" dl(' .. c1"1·~cd llP(!liI""irtl Ámrn . 

• 
Nhnl'Ih I,Itii" 

''''1>01«,; "Vll~ I,·t~~"' 

I 
, 
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14. Ima 
OIÍ"ld fe""nc .. ml~künnep,e. 

Az ('mlékczé ~nek ebben 8Z emelkedel! ór'jában hoz..~ftn. 
~Ó$ ~!.iv\'el illIunk mc!:, clölled, örök Lélek, mindensé" kor
II11ÚllYzÓ Ilnlolom. Iül imód~o7.ó l~lkü.nl~ ISk'~nek, .jó AlylmknHk 
flC\'t'z ~ II hálaBdás htllllfJÓn .k~ldjUk j<.>!kunk lnuidtáKál T~ 
Ihozuld . Hólu , hugy oz Ldo veglelen folymnóbttn olkHI

unnepeinken kiemelkedni 8 mel(8Zokoll 
s figyelmünket azok felé 8 naRY emberek fdé 

f'Jtdilrmi. kik életükkel péld6.1 mulatlak arra. hogy mini kell az 
(·mhl'rn .·k {~I('lél nagy eszmék 87.ulqillalábu 8l1ilani. 

I JlwiJ r t'H'llen' emlékezünk nlO~l. jó Atyánk, f'Kyházunk 
,1!tlpir"jür.1, ft hfltudú vflI1Ó~()S gondolkozós Ne~zlorór8. F.".lft'dd. 
hog:y ez em lek(,7.é~ünk nlkolmevfll Iós!luk magunk tolüll az ü 
(lpo~ l uli u!nkj{lt. (lmint fl'lemelt rt>jjel. e8re emelt kézp-I bizony
tuiqot tesi'. hi te f!lellcU. Tudjuk. hogy meg ma is 8~tllllannak. 
jngahlMnak nevezik öl hitvitas feleinek követői. de mi érezzük. 
~o Atyánk. hogy (lJ:, aki élelével leli bizon)'s8101 4tZm~i és hite 
mellett. az ncm Ich,.le~ 8Ih.totlan, 8Z nem leJw.l~ fn.ul.,. Mi 
'·rezzuk. hogy oz ő lelkeböl CM'Y égi sugár ft-nye \'iléailoll el6re. 
ncly kutatásai közben állandó halada'lro késztette s tÓre:z.zűk. 
IO!l) ez lj ku tató. ez 6. haladó szellem fl mi leyertékeM-bb uni· 
árius örökségünk. 

Aki méll ft börtönben is hol6.1t megvetö bizalommal tekin
~ett Feled, jó AtylInk. s ki vl'Jevel pecsételte meg tanításait 
'pitvid Ferenc Icike itt \'fm, iti él közöttünk. Mikor a legnehe. 
~eb"'a sorsunk. mikor elt~házunk hajója ez elet háburgó len· 

erén vcszelle n hányódik, mi Mkkor is haJlani véUük. jó Atyank. 
l mi nHgy tlPoslolunk slOvát : ~A halál kepe, II kereszt, ft pfto 
. k kurdj,l. semmi sem kt'pes 87. htuzsé.II'ol uljilban frllnrlÓ2' 

alni". S e/.ek 8 szavak. mini próFétai JÓBI!!1 SUlYai hllrllognnk 
pl lelkunkön Eme-lien bár börtönt 820 el6itclet, mint D~vid Fe
tencnck. .!!illitIon bár máglyát a ~ülölet mini Sel\t"t MlhAhnak 
COl Ilusz Jánosnok. vagy emelien ktl1!'szlel n me-II nem tort_ 

ini JezuJ'nok. mi hisszük ti mi prorélale-Ikü Ddvid FerencOnk
I. jó At}ánk. hOiY oz igaZllugot scmmi sem kClJes u~ben 

elt{1Itó1111Ini. A mell nem eJtés. II IIvütöle-1 ell dóilelel sOM' nap-
II.i utiln I, hlszün'l mi. jó Aty6nk, az istlu6v diadal..,.n. 



IC' 
~1, tudjuk AI~'án"', h,.J~Y 'u. i~"/~" '""·'I'..,,;k kul'".tr..;. 

ul"kon J6rnol< ,J .. ",,,'-/uk lS!:! , •• h(~y c .... ,k ",I,kn"k ft r e.f.
I...,',,,,' 1!l",/lJn ""IlY ~, héllh"taU,.n. k,~ .... , fl/.. ,~I"''I/j~ ~"rMl ..,(., 
k.,.r.b--n fJ 1ű,,.lm".~1J 1,.lkult·'" \11'7.1'1. ü,,,k ":-.I,k fiZ ,. ... 'lm/ . ... 

I,.hl-Inrk mMoofJndt,k. m,.I)~k IJZ f':,yl"l"mMt ,.rtI.~·II"";U f,.jlí,.,,,, 
,,;'n"'~ mt-n.·I,.b,o t".f,.híl,i;dn,.k, mint 1/jfll"~.7T·rr.,.k II u.n< t, 
E~yh/,zlJnk Johb, nunl hlÍlr,m ,., fl.' "'/.ii/hd"lJ muhJ" .. (, ~7r 
.,ntf,.lv'J vflJl/1.I(A f,. lföJl.6~"lJk h kuk,"~",7(j ("'IlIí!{"kb:m "~)r,. 
lúM, (.*1 ,.,t,h h,.!;,.n kj~yuli, f6ki)'" rh,',~ t."lJny,tfk,. h"Mk. 
j6 Atyánk h..-"qy ti fJóv ,d ff',f'm 1",>7.ml·i bZ ,-ml*,.,.,.\( hlr,..I,· . 
.. ':b<o-n ,.~'I Uy"" k,hlt\lyh .. II,IJ'Jn If.nr.vrm(·' k .. t>"..:n.·k. 

f.nj,( .. tld. jI; Ah "nk. h.,gy "mi,;k",z".'mk 1"7.'"11 "lkfllml.,..,,1 
l.tUVdl iii mutk'·I. ,.tt:;",·bhl!o , miol.;,I"h;l, il mi un,ltí,íufI 11/.1 ... 

:.,.d~I\'lJ halfJ,Jf., \'~IIlU,f"lIií"unk: ,.nw·dd, hf'l!Y 1II2Y'''.(J(,n !I,I~ 
IUI""'* fl Ulivítl ~,.r .... nc l,.lkul .. f", fv"'fY .. "pk Ir"iyefi,.k mmI,,·1 
krJ'''''Y- 'l \',Iii~ I'm" (l.·h-'" vlil'lH:{lih:l0 jll blz(/oYII!):",1 I"'nn, l' 

mi hJluokti,1 " hr,yy '-7 fl b;"J~O)~J"I..",./ .. 1:'1IY Ilubb, I'to,y lu,l, 
!VJ',li.bb h,.lntJP m~';:'o'ilk,.llíWH(.I k~7.I/·'fiW'n mir,k,,' EOItf"rfd 
h/.qy mit., I1miktlf II/. f!rnl>l'r úwy 1,.1 .. vno f/l1n" .. v.b1 fo'4 jrtj,.,I. 
IJlToiiu" (,ly "ül\lrlVln n ... h .. .....,·dik 'o'1J1I"mktll flZ ,.1,., k",,.,"I,,'. ;1"1 
j,."!III~n 1 •• Mwl " .. "",,"""'z ,.ml,,-,W'q '7./lml.rll lb v"III1'4. hry.cy k'j 
'1',,." fV n:-: "":rmlitll ,",·q"rli·~'·W ,ih k . fl pI.I,I,. 
Iuu ' . Ih. ',dai"", .~ h,"IY 
lhuuk mt'w fm,.,."wunr.I".n IIZ "mlwt'iM~.1 ,.lij,,..h,,I,,d/."'Mk mU(l4 

k{, ..... 1I1 s mfutüklmn b7 I'"IIY I:d,,, lr,wk",1í ,.mlw, ,.·"1'0',,,1 Viii,. 
IJbod it·.;'mkl ..... " nf'W:Yf,knhk, II J.o,M,;tll 1,.ll!ü MI(If,k(,knlt~. (·,t,· 
1.~ ,·t. tv",y fl" fl ,,*ldl1J'JI<J..t,1 tJJ"tJJ ls ÚJiI"" ,.,i;.1 mt'fI'''''' 
"'mk .. hs,lmihu'mk ,,1 ,,,. I~til(, " t.1.rwt.·t, il 1n/'1(('rt';" "11 1"11'. 

IJt-... -iltvt-,.Wv JI,: 1(' f'K "'~,..ull ... ,·~,. 1,lkl,llllk N T(· 
",-..Irat Af""",,, 

15 Advenli ima , 

''''''''("[/1 t~", 
Irt"".",. " 

".1 ,:1-1 t"A,~~. .I. • l--~'"1>d,h'" lI'tt'I'-;nL'k ",,,k vi,.. 
nWv,,1 ki" ... "',i Ink ., ntP I.,ti . .,,,,k I''',-n. Mllflm I. ~ l" ""Ir~ 
AI)o(onk l itI." '1 ... ,...'nl '1tI"tl ""/~,liW-w·d.,...n ,.,1,1.;", rI"/' ; 
.I' ft d,..,,, 1v I IoCISI ht'"!4r' " 'It" '·1 .. .,·(1 '" "JCYf'Ik-n ti ",tiv 
'" J&..I..Ioci .... n. k crl ""'''wln .• II l;lS n16 Mm v"lo!-II Ikl in
i, rl. k.l1;n ~) ilU 11M' tfUn·J"'n ,'~ Já" l,ln,J .... n 1~·"J.1f f, min· 



den szentség. ami az élelel és ti léle l teljessé teszi. A világ, 
dyben élünk . ezl ft leljes. lökéletes. vá ltozatlan éleld ncm 

am . . Ih cl ismeri. szépségének titkát ncm érli. csupan 8 vegye or azza 

szivé ben, ele rni 8ZI. 
A szép. ti leljes és tökéletes éld u táni vagy égeli 8 világ 

~zivét. E ,'egYHI Te alkottad . jó Atyánk . 8Z emberek szivébe is. 
Orők bOlcscsséged akarta 8zl. hogy minden emberi élei eRY 
nal{)'. örökös adveni legye n. szenl vágyakozás ft véglelen , ft 

tökéletes lét ulán. amci)" nek áldolI ta lajából zavartalan tudjon 
kibontakozni élclunk larlal mo ft maga leljes. csodálatos szép

~(,>gébcn. 
NemcSlIk kétezer eszlcndó\'cl ezelóll varakozolI ft világ 

nyu'llalan szive égi \' i!ágosS6Ilod ultin sölél mezök fele lt és 
sováll(olt egy új, tisztább. te ljesebb életet A mi világunk is 
\'illO,ik. lázas. nyugia lan vívódások közölI epedö sovárgással 
várakozik rá. Jelenünk minde n fájda lma.. sorsunk minden b izony
Ifl lonsáijo. életünk minden csonkasága. békéllenségünk emesztő 
lül.{" Ki'nYS1.crll 67, új, fl n1CQlisztult. fl bele ljesedell élet kerescscr(". 

Az élelncK szebbe, jobbá, töké letesebbé télele után vá
(!\akOló s zivvel KönYöTilünk Tehozzád, jó Atyánk. add . öh Add 
m("1I sZ{lmunkrfl is azt 6 Z áldolI lehe tősége t . a melyben \'ágyai nk. 
várakozásunk re menyei vi rágKá nyilhalnak. 

A sze nvedések é~ megpróbálta tások közö tt égi vigAsztfl
Itl<;odro. oqgodalm8ink ('s csügRedésünk közben szent biztntli , 
sodra vorunk, Mulflsd mcR' ha l. Urflm , szcrele h~d ha tal maI. 
mt'ly belokar minden szenvedőt. 

A Myü lblel horci.ban II Bé kesség fejedelme. küzddmcink 
kt>l.ben A Szerelel ki rá lyn utIln sovároR sziv ünk . hon szelid "-70 ' 

v(w,d ('!csendesilse megriadt lel künk. Ragyogla sd fel ere lű n).. lloll'! 
(''t(on azt oz óldoll (ogi fl'nyt, mel}'nek s ug8ta i be tudjá k tIIRY OJl'ni 
II R{lkessl'g flojedol mehcz, II Szerele l égi kirá l)ához vezetö ulAI, 

Az ('lel é mdó folya mában advenli vá ra ko7.Assal, égő so
\'lhwlí'SAI If'te a \ilág. Cselekedd . hogy minden ~ )'ermeked. 
nnllY 1°" ki('OIln)'. szelll'nv lOS Rflzc!ag, mini e gy ha ta lmA.'! nd\"{Onli 
~f'rt'lI. kMrl 81. in el forduljon II kflnks.ony fónséges fl;nydx"n 
\H I" "llKWá vlIII t.1f'tC'sl'.m(·ny fek· s mt·Ksl' l." n lcll érzesck küzl klo_ 
1-1.111),," \ '('1'11'110 0 s/('fetC't('d k!lr{\cson, I IIjánde kának bd o!llldllí<lim· 

1\1. dd ~1('bb,· . jobbú. " rltokf' ,;ebbt, It' k lt" ulü ni \'{iIlU, ,,1 
"/.Ivli nkhrn k" n.lnk, 1",UH""d ln':-", imiink;,\. Alllen. 

,\Iu ll,, · .'Sti ", t"r, Uj .... ~ ~ l· t\ i tdk, aR, , 


