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Bánolbam. 

Il m:\dko7.á s.) 

blcncllI. !Ióhajl o k mélyen, fájón, é r· 
úkcnyen, m ini a kit búnal sul ya nyom. 
"'leIlCIll . üliik clmercll {; ve. frj cmet le
ha jlva. Sírni :-.zc re ln rk keservesen , h ogy 
I 'JI~'j()n könn yem (Iradattal , jajgatni m csz· 
,>ze ha ll szó erös hangon . Oh mit llem t rm · 
lI i'k I:-.Icnem, mer i úgy szorongat ll. szív· 
f:'\ jdal o~ 1l ~ok , nagy bíuHl lo m miatt Igy 
l'~a k , soh aJom n m , n~ma , r{l jó , érzékcny 
,>ohaJ-

JSICllCIII , ki lanlloll:\ Ill cg n gerlét, 
hogy h Úlla l ú l b úg\':\ sóh njlsa , ki Ivnitotla 
1ll('g a csc l'Illclyl , hogy az én fájdnlmamat 
"bsza h angozztl , k i IUIlÍ!oHa meg a füszá· 
l~\,I , h ogy h elyettem k önny üt hullasson? 
l\\ m ondja a rózs!l nak , h ogy szirmai szél 
omoljanak, midőn én k ezembe ve ... zem ki , 
I,anít jn a ra ágát, h ogy ö is en ge met tép · 
j<'n , \lomnrf l ~on '! 

I.\rl>.ns.\(,oi\ 

h tellelll , ki 1('\ 1 olyan szomor;." ÍI , 1,ly 
hú na tos'iú mi nd l' n t kiir ii lt c lll {O~ benlH:1Il ' 
Ist enem , mi 'ior .. \ ' :'\1' "Ú III , ha könn y Úl· 

la l ja kcbelemct , ha kiin nye mtiil sós ke· 
nyerem ? blcllCIll . hova tegye m szivem.e l, 
hogy ne Icnll cl jcll c!»lIk könnyüt sz;"
momra? 1stencm, hogy szabadítsam ki ezt 
;\ szegény szivet II rújdlllmak örvényéböl. 
oh jöjj közelembe és tanits meg, J;jjj i::s 
szólj, s mo ndjad , h ogy emeljem ki .!z l fl 

szegény szíve t :t r{ljdahnak úrjáb ól é" 
emeljem fö l II ma gasb'l, oda , ahova !IClII 

hat olhat sC'm mi , ami itt úgy gyötri . k i· 

n Ol l :l. 
Hozzád blCllelll , lehozz{ld kell fö l· 

emelkedni enn ck a he leg szívnek , mert 
nálad nincse n bilnal , dc van vigaszta lús, 
nincsen fájdlllom , de vnll engesz leliidés, 
vall gyógyul ílS. Oh Al ylllll , gyÓgy ít:-.d meg 
s1.Ívem el s zíved bllIZS;l Jl\{\Val, vigaszia id 
m eg b{Ulal Ollla l reménységed mosolyá
va \. Oh ndj vissza az é letnek, :IZ ii röm
nek , fi biza lo mnak s a munkúna k. Szive· 
met h OZl{ld r IHelelll , e lődbe teszem, tiéd 
legyen , T e úldd meg 1I\0st és mindórökk{>, 

.\men, 
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Csalódolt Job'._, 
Slh'cmcl J~.OlZ{ld c~leJem Uram, mert 

IIZ cmberek kozt , .. az del útain öuzetörl 
r~ménysége, elcsuggedell bizodalma és 
klhal6bnn benne a sZ(~relel. 

Azl hittem égi hatalom, bogy aki 
,z<.'rel ni lud, az ha nem is II világot de 
legalá~)b az emberi s~lvekel meg r~gja 
n~·erlll. En szerettem )Jllalommal, mint a 
kiS gyermek, hittel, mini a1. igazi keresz
lény, reménységgel, mint a tiszta snv és 
csalódtalll mindenben . .-\ gyermeki évek 
rég~n. <.'l,tiintek már, ifjús{tgom legszebb 
napJ,lIl atengedtem szivemnek és ime föl
<.'mészlelle nemcsak a napokat , hanem ön
m~lg{lt i.'i. Olyan vagyok , mint ősszel u 
ta rló, s ivÍlr, elhagyolI és puszta. Az éneklő 
m~dúr régen ciköltözölI, a picinyke fecske 
cS i csergő imája nem ébreszt föl többé . . ' 
nem lIluldkozom mÍlr véle. 

Oh jaj annak, aki mélyen és igazán 
tud szeretni, mert anuak a csalódá.s 
egyenlő a halállal. 

Téged, téged óhajtulak ob mesvá1t6 
h:llftl. Jöjj <;'nbndil<; meg ar élettől. Jöjj 

1.:7 

swhadít~ Illt'g a ... zl-~yenlöl , hu.;y rajiam 
Ile nevessen senki . .Jöjj <;znlmdHs mcg .. li · 
\ 'ellt ffljdalmútól. hogy ne égjen továbh. 

:'o.Ii'gi:-. égi Atya~ Lehetsége ... vol na-e. 
hOHY cgy .\zeg{>ny nö, ebbeli a mlgy \' ilúg
IIIUl nc lulúljoll mús Illat , mint umely Ül'

"t'nylll.! \'('zel? Lehet séges-c, hogy II Te 
hidtoddul tiil'lénjék a1. <"11 s71\'CIll :-...:ell\'e
dése ? Ne m, :IZ nem lehe l, ho~y Te nt'hm 
:I jóból b ll(' jutlatn:'d , 'alaIni!. Oc h:',1 hul 
\':111 az? 11 01 Iwilik az {'Il bold0l-! ... úgolll 

:Ij luja '! 
Buldog:-.úg! 11:'11 ilyen is "olna még ? 

lIút cz t fl slól :I ntllwk tal:'1l1flk ki '! Oh ('11 
.\zeg<" n)' sze n\'l'dií, Illi lehet lit' t'ngell1('t 
még bold0t-:gú? Az {'gi nmdúrn:1k ki Illulal 
hajU'knl? .\ bllS .;crli('t·nek ki kt'I'{'slwl 
t:'trsat , fiilclI1ile szavúra ki \'úIH\wl \'i~""a, 
(' szí\' sóhaj:',ra kinek van sóhaj:1? 

Nem, az 11<.'111 leh el, hogy :11. úr t:1 I1 ,\1l 
mindig c ... ak ~z(, II\·('(lj('n . Az lIem leho'l. 
hogy szlvcm a búban megr('pcdj~n l', lübh 
jót ne I:h~oll. Jóni hll, jőni fog ('gy jobb 
kor, mcly ulílll buzgó s6hllj sz:'1l1 föl II bÍl<: 
nfl ajllk{lII . 



, IIIIl' 1;'lIok, 1:'Ilok, 1Il('~nyill It jövendő 
!-.Idl'llI lilI!I-: 1~1l'1 , IIll'g 111'111 ('Iveszendő. A 
c":II~doll ~ziv i" !llt'g fog gyógyulni mét. 
a "Wr:JZ fold pOntt lIH'gi'lllaljll lit égi har
matc~epp: ,:\lIp.loug:'lr a cl;iriÍt ,'egül IUra 
ka ~zIJ:I " ~'gl ftuy, .lozent ihlt,t .loebem meg
~yt)gyllop, 

, EI a múli képé\'e1, .loőlét itrnyaival. 
\t'm kelh:-nek löbhé, Nem kel! nékem ft bú 
r:~:ölrelmt'~ f:íjdalma, miérl is engedjem 
.loZl\'em hllJlék:'lba, Tisztább légre vágyom, 
új reulI,"nyeim kelllek , vis<;zalér Atyjához ;1 

IHljdosó gyerult'k, 
Lralll lúlolll 1110,,1 m:ír, amit 1111:'14 

1I1'1ll l:'tttam, Illl'rget gyiijt olt a pók, ahol 
(.' .. ak lIZíUllIéz terem, Lúlolll, hogy én vol, 
Iam önmagam O'jtora, e1iizlem magamlól 
a, jól 1IH;'.loSZC, lo\'a, Nem ellgedektöbbl', 
ej ember le.lou'k Hlltr. Új szeretet kell e 
!ozí\'llek. Olyan , HUlcly hefog milldent, ami 
jó l>S széll, Egy ember helyett szeretni fo 
gok többet , ~okal. mindenkit. Szerelni fo
g-om 3 stell\'ediit , aki olyan elhagyott, mini 
l'u. Szeretni fogom az !lrvnl, ak.i olyan vi· 
gU'.oztalan , mini én; szeretni a virágot. 
amely iIIatlÍt rum árallzlja, szerelni a ker-
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let , amely loml1jll'it Nun bocsajtja, szerelni 
fogom a jót, az iga.zat és mindazt, ami ne· 
Ill es, ami szép és szent, mert akkor min· 
dig veled leszek Is tenem, Qh van mit sze, 
ressek, Oh én nem vagyok többé szcren
c!)t:>lIen, 

Szívemel újból Illcgerösítem, l'r1.é~ei
mel fölmelegít cm és az éjszak:\ban is ke, 
resem a nappalt , Ha nem is lesz fényes 
napom, megelégszem a halvány cs illagok
kal Ha nem is lesz játszi, gyermekes jó, 
k edvem , megclégszem a csöndes, békés 
érzésscL Igy kezdek új élelel , új munkát 
rs remélem jó Atyám, hogy nf'm marad 
~' 1 (lidásod én tölem. 

~[ég II reményről scm Illl)lldok ll' Icl
jesen, Hiszen IIvmel y virng a llyÚI' végél'i 
Ii)'jlik, s mégi s van i!l:llja, színe is oly hll
jO!:, Ki tudja , h{.th,'l. még hátra van al 
igazi, az áldó IHlpkelt\! :\1: im sl<Ímomra is! 
Nem kesergek többé, 

Tc h"nuNt .stent At\'iim, mind.' 1I hi ~l)d,.,tm:lm 
I~ r ős hittel \':1110111, 'hogy Te \'ag) oltIllmam! ' 

• 
Védj , oltalmazz, erösils és Iuris meg 

békességben mosl és mindörökkt:> .. \mcn, 
9 
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Bele, 1m'Ja. 

Szerelő , jó Istenem 1 .sötét felhö ho· 
rult életem egére. Testeme! <\ fájrlalom 
g~·ötri és kínozza , lelkemel II reménys~ 
kel"iili , elhag~·ja. ~lIpok óta itt fekszem te
hetetlenül, napok óta mind jobban :Ipad 
testem ereje, annyira, hogy szememel is 
alig lehel feln~'it3nom. De ime most a Ic 
kifogyhalallan jóvoltodból van egy csen
des iJrám, melyet hálás szJvem Neked ki
nin szentelni. Oh Illcrt oly jól esik hozzád 
kötelednem, ol:,!' jól esik íddotl neved em· 
legetnem. 

Midőn lesujtott a betegség, így sóhaj
tottam, jó Istenem ne hagyj el! Most, mi
dőn talán t:tvozóban van, így imádko
zom: há la legyen neked mennybéli jó 
atyám, hogy örök sötélség nem borult én 
reám. Oh mily (~des az a lehelet , amely a 
fohász sóhajft"al beleg ~zívemre hal. oh 
mily boldogit 6 az II tekintet, mellyel sze
mem á ldolI napod sugarait lálja . 

Mint erős kőszálhoz. 11 Te nevedhez ra
gaszkodom s itgy érzem, hogy ez alól fog 
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f;lkadni az iiditő forrás, mely ellankadt 
lagjaimba új élet csepjeit houa. 

Mint kegyelmes Atyához, tehozzád 
sóhaj tok , áldva gondviselésedet, melyet 
megmutaltill az enyéim türelmes, szerető 
gondoz:"tsúban. Tudom Istenem, hogy én 
azt töllik nem érdemeltem meg, de remé· 
lem, hogy ha atyai jósagod "isszaadh éle
temet és erőmet, majd méltó rogok lenni 
erre II nagy szeretetre. Remélem, hogy én 
h ha IH:I !. majd nappa llú ,·álloztatom éret
tük éjjelemcl. Hemélem, hogy gyönge szí· 
vem meg rogja teremni sZ;'Ullomra II hála 
gyümölcseit. . . . 

Már ismét Innkad a kezem ereje, IS· 

mét érzem II betegség szorongásait. de 
nem jő panasz ajkfllllrll, meri lel~em ere· 
jét megnövelted ... bizodalmam f?,lébresz
telt ed. Most m:lI· l:ítom, hogy ko~el.g til 

ora midőn ismCt cl fogom hagym agya· 
mat melyhez II hetegscJ; szegzett. r.:r:~Dl, 
I,ogl" nle'-'J·ö az erő, elli\\'ozik II szenve .cd':'w s 

" d ·dó nu on ritm deriil ismét fi boi og l , 1161 
enyéim között lehetek s munkám me 

, 'd' ·It '\lnel" e perc-mondhatolll {'l 111111 'a~OI1l, .' - ,o 
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bell is 31lllyirn Illcgenyhitettc szivemel, 
f:íjd:llmumal. 

Istenem, ki éltet ndtál 
Gyönllc, SYlIrló 1I'IlIyodllllk 
Aklnoktól unbadlts meg 
(h'Jon, \édjen irJ,(nlmlul. 

lIő fohá~l. jű uj.tk:llur;., 
Kincset nem esdek tölcu 
Lé!:y sd\'emn<,k dlllulollja 
Uröm lészen az étell 

• 

Ámen. 

Ejjel beleg mellett. 

Oh ijcszlöclI ré lllC'S c sötét éjszaka. 
C~ak II szél lIIormol ki.Í1U1. csak az én be
tegem nehéz lélegzc lc ad rú visszhangot 
Szegény sz ívem rcmcg, félve rejtőzik el 
keblem sikill orúban s Ill(\gis II gy rémítge t 
hangos dobbanásával. 

:\I ily szörnyíí küzdelem, amit e be
teg harcol a kegyetlen kórrn l s mégis ú~y 
... óhajloz, ügy vugyódik {-I ni a földi életben 

:\liérl is szeretjük l'lgy ezt az életet t'S 
miért remesjiik a mcgvúltó halált ? Többé 
múr Il('m lalúll) t'1611('1ll c kl>rd(·~. meri fi 

IMAOS.\üOK ,. 
halál képe benne van az éjben, romboló 
hatnlmáwtl. ;\linthu hallottam volna, hogy 
egy erős, lombos fa, mely a kertnek fő· 
dísze voH, lezuhan t n földre, iszonyuan re· 
cseg\'e. Még IlZ is jajgatott, még az is sírt 
fúj6n, bizonnyal azért, meri érezé, mily 
\,mos mcgvúlni e földi élettől. 

Ebben az ijesztő elhagyatottságban 
senki sincsen iti, akiben bizhassak , akitől 
segélyt kérjek. ha fenyeget a veszély. Nincs 
segItöm, sőt én "agyok az, akitö~ (,gyedü! 
y;',rhat a szenvedő betegem, mlllden se
gélyt. Ki bizott rám ily nagy gOI~dot? Bal 
"all bennclll az erő ekkora munkara? 

Te VOI gy ls ten őrizőm, pilsztorom. Den. 
ned Illeg nem csalatkozo~ll. Henn~d bizom. 
Téged látlak . ){~ri.ill.ed llI~lCSen solétséS,:~ 
Tc szined úgy fcnyhk , mUlt a na~: , A, l e 
úld6 lelked sugára eloszlatja a solcl.~c~cI 
lelkem szemei elöl és én nelll félek tobbé, 
meri tudom , hogy az éjszaka előtted olyan, 
mint egy szempillanlíls, amely mosl van, 
dc azonnal cltiinik. , 

Feljön az ;\ld6 nap· Felsül a rem~ny' 
..,t,!! sllsúr~l j .. , l'" {-n látni fogom, "ize~ény 

. ".~ U· van en bizom betegem J!lvuhlSHI. gy , 
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I!og): sápadt ajkára visszatér az élei pfrja, 
cn 11I57.('m, hogy lankadt szemeire újból ri.
~z:\II ti mosoly hajnalhasadflsa. 

I hHu Il\gycn Néked gondv iselö lsten 
hoSY meghoztad. szúmÍlra cz óra pihenését: 
11ft la, hogy lecsI llapíto lt ad e vilHtrl és el· 
oszlallad szegény, b:"lIlalos leányod relt'l· 
mN. 

Oh Alyá~, h07d el nékem vigasLlalá
:.od reggelét. hérlek ~yógyilsd meg a szen. 
,'edöl , add vissza lesti és lelki erejél. Te, ki 
megszabadflnsz minden veszedel emtől 

• • • 
most es ml~ldell idöben, ne hagy el engc-
m~I ,. hogy apolhnssnm szegény beteg('mel. 
('1"0511sd mcg öl, hogy ny erje vissza éleh~t 
és egészséget, :lmcly oly kedves még egy 
pnrllllyi féregnek is. Hallgass IIH'g Atyám! 

Amen. 

Betegség ul'n. 

Bozzúd jövök és leborulok szined előtt 
~? Js.len~ újból ,;rcz lelU II szabad szel1ö 
J:llszl lengedcsél, Iljból élvezlem az áldolI 
nap ~u gárni éltetö melegé l. újból láttam 
"('(h'es \'irlignimnt. Oly szivélyesen köszön, 
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töllek. újból ültem a fák lombjai alatt. Oly 
s7.eliden hajolta k fölém. 

Ilatílrtalan öröm, mennyei boldogsílJ; 
veszen köri.il mindenrelóI. Mintha most 
kezdeném nz életet, mintha most szi.ilcltem 
volna erre fl földre! 

Ez :I tc miived, mindenható bölcsesség, 
A te mü,red , hogy számunkra még a rosu 
is jó gyümölcsöt terem. Te adod II fájdal
mat, hogy élvezhessük llZ örömeI. Te adod 
a betegséget. hogy tanuljuk megbecslilni az 
egészséget. 

J ó AlyítlU köszönöm, hog)' megtartot · 
lad s \'isszaadtad életemet és egészség~n.et. 
Igérem t-s fogadom , hogy nem feledem el 
ezt n bő l cs inl~s l, melyet hatalmad ujjlh'al 
megmutaltt'll. Igérem, hogy gondosabb Ic· 
szek életem mind en lépésé,'el s jobban 
Illcgbecsiilüm IIZ élet drága kinc,scit. , 

Kérlek jó Istenem, ne hagYj el ezutnll 
is. ne engedj elt é,relyednem, ne engedj ~'ét . 
keUlcl1\ ellened , \'/lgy azok ellen, aklke l 
nekem adh\!. 

A hit leszen paizl>om, It szerett'1 lá))I ["I
\(1111 , l>Zi.'nt h ("I1,1 nyul-t0v(\som hl'lye mo~t 
cs ezutÍl n i ~ .. \nwU, 
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R.ldokl6 lDellett. 

SirlllolU hiiza lelt hajlékunk ég ura él 
ui'pek Jstf'ue! Oh lalán már csak pillaIUl
lok nHaszltmak el a gyász kezdetét611 Ob 
j:lj, hogy viaskodik a szegény 81eDved61 
Hogy küzd a fájdalommal , hogy kapkod az 
(,"~'hHö Ji-g ulánl Már közelg, talén itt is 
\';ln mÍlr <IZ iszonyli halítl , hogy elragadja 
öt, ki (-I('lcmnek oly kedves vala. 

Milycn jól eseti hallallom szeUd sza · 
vail, menuyire boldogilolI már az is, ha 
,-,sak hí.thMtam öl. l.Unden, ami egykori 
"des otlhonunkbnu van, minden róla b(' · 
!<Izél. Minden egy .!iZCp regél rejteget jósága. 
ról. ke<h·p,s(-géröl. Oh hi~z('n 6 mindenünk 
"olt (os mi nélküle semmik "agyunk. Oh jaj, 
ha ö ri hagy minkell A kÖllnyhllllnh\s letol! 
keny('rünk i'jjel, nappal. 

:\Iinlha lllitr elakadt volna lebellele' 
-'liutha ez "olna al! utolsó! Uram. ha "lill 

hatalom kezedben, ha van irgalom a rájó 
~zÍ\'('k ir;.nt , ha van balzsam·olaj Gilead· 
hno, l'ralll ('sdekelve kérlek, mulass :'lln· 
momra to.<;ak eJ.oyrf'lul'lIysugúrl1 Uram, h,,)· 
las~ "úrc~a k egyetlen \'iSBsztaló hangol·. 

nLAOSAGOK 
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Megszünt.e múr? l\lég nemi Még ér· 
zem kezének melcgél. Még látom kinyilni 
homályos kék szemét. Oh atyám úgy·e van, 
ú<1y.e lehet még reményle nem ? Hiszen '1 c 
c;~dúkal mi\'elsz, mihelyt úgy l,karodl IIj. 
~zel\ Tc visszaadod a vaknak a látását , II 

:-.tUlt{umk a j{,rást! úgy "an, ha Te t'tgy aka· 
rod, az én szegény betegem is visszanyer· 
h('1i ll)ég a drága élet et! 

De ha mégsem lehetne! lia nem mÚI· 
hlll cl tölem e kescrü pohár! Legyen nU'!; 
Uram a Te akaratod! 

Tc t.1indig csak a jót akarod. Oh !aliln 
ebhen a szomorú, ebben a nagy c!i:lpásban 
{S jóságod érvénycsiiL Oh talá!! ig~' n.~arod 
megnyitni sz{unárn II boldogsllg llJtaJal! 

En nem zt'tgolódom akaratod cselekc· 
delei miatt! Nem. én I1rll1 fordulok el or
d dt ól, meri úgy érzem, hogy nálad \':111 a 
vigasztalás is. úgy érz.em, hogy . tc gonJ{lt 
viselsz még a hal:lIban IS arra, akLI szcrehz 

Ha jőni kell immiir II kegyetlen ha~{1l 
nak. jó Aty:im kiildd rI. h0lr>' szabad ll 'i:! 
Illeg sl'dyo~ kínjaitól a !<Izcgé ll~' bet ~gel. 
l\ii1dd cl, hogy szÍlm:ml nyiljék Illl'g t'z:~lI:11 
a/, örük. élet és anllak úlllllldó boldogSlltJll 
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f:n~e~let .. ~edis tarts meg irgalmad 
k~rJal kowtt, ruházz föl szereteted 
scvel és végy körül ft boldogfló rem. 
hel. Amen. 

A haldokl6 gyermek. 

:'IleG nem tuduk halni anyim, 
Oh .ne .mondd, hogy halnom kdl' 

Borulj ku~el ide houiln 
lIogy hezzelek közel· ' 

Kincsre most nem gondolok én, 
Ar. mit sem ér én nekem· 

1'\incs öröm e ulvnek e!lén. 
MosolYGás c s~emeken. 

De ar. tIlll!):.1 d lll' villyen 
Tőled tIlIyán\ Mescmt 

Minden olynll kedves itt lellll 
Nelll "Moll. cl ~ohn5cln· ' 

Gyermek halálakor. 

~Iennyei jó Atyám! Nem jő szó aja
kamra, meri elfojtotta II zokogás. Nem lu· 
cink imádkozni, mert eltemette II bána! 
Illinden Cl'1.elmcmet. EKY kis élő oHt\rohl 
\"olt nékem, aki reg~el és estve kezeim kú· 
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,,-

zött fogta össze kis kezeit s velem imád· 
kozott és én ö vele. ~lityen édes volt :l7. lIZ 

imúdság! Milyen nagy volt az azJ kövelő 
boldogság, 

De immlÍr \'é~e van mindennek, mert 
a halál kegyetlen angyala kiragadja öt ke
zcimböl. Osszetörve a virág, ellemelve nyí. 
Hlsa. üres II hajl ék és üres már szÍ\'em is. 
Qh jó Atyám, hol van olyan bánat, mini az 
én bÍlnalom, hol \'~\Il olyan vigasz, amely 
megnyugtasson. :\!ézem szent egedet. Qtl 
keresem nl. én kis angyalomat, meri bio 
7.01IIlynl 011 van Ő. lIallgnfom édes cseveg.!· 
!>él, epedve nézem fürge fulkosását. lútom 
kis kezei I összekulcsolva, hallom az inHt 
szavait, melyekre én laI1110111\1I1 Illeg ül. 
velem mondja ismél, t'ppen mint mikor ilt 
ült ölentben: 

I!n Istenem, jú Istenemt 
Ke~c<lhen IIZ életem. 
S~ere55 engem, Odu Illeg 
S t!lrtsd ,nt'S jó $fill0imel. 

Ez volt az rI im:'lds:lJ,l'n Gyermrk{'~. 
"'l.elid ,\s U"ZIA . Qh mil\' édc .. , bOldogíl,', 
'2Í\'C IlIllCk cz II ki<. imn . Oh hadd montljll.UI 
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ujból is el, oh hadd isméllem ezerszer, 
;l regil , lul a kedvest, amely olyan égi 
Lúm sUIvára, sóhajára megindul ft Ózj'; 
:',rja. ébredez nz érzelem, újra éled, 
,:ltct az anyai szerelet. Szerelem ől, a 
angyalt, ö most is a Kyermckem. l'\em is 
halt mcg, csak hou(td ment imádkonU. 
'1i.intelen. Oh haJlg:l'ód meg esdö szavAI, s 
:Hdd meg II bánkódó an:yát, Te "égtelen 
'>7.t'rclet. A búnattól felduH szivnek bocslÍsd 
meg. ha olykor "élett. .. enyhítsd sajgó kln
jait. Mini :'anán maradi anyúnak , légy gyú. 
1l10101ll Ish' nem , ~ ne engedd. hogy szeut 
hitemben, reménye111hcll, szüneteljen (>Ic
lem. 

f:dcs mennybéli Alyúm, ha magadhoz 
hi, lad gyermekemet, legyen a Tc szenl 
akaratod szerint, de kérlek, gyermekem 
h{·lyelt fogadj magadhoz gyermekednek 
(Ilf)('mel, hogy nyerjem vissza lelkem ere
jét s szivem melegét , hogy fl Te közeled-
1,('11 ~~h'e, erezz.em közelebb magumhoz Ol, 
kit magadhoz hfvtál , hogy legyen búna
ll'lllból húlnadíls, fájdahn:llnból vigaszta
l:'!" .. ajklllnrúl szúlljon honiul {11dns nw .. 1 
c,> mindörőkkt':_ Ámen_ 

IMAOSAGOI\ 

Több gyermek hatjl.kor. 

Vigasztalás isteneI Aldot! Alya, kinek 
millió meg millió gyermeked \"an, ki en
"emel is megáldoltúl voll gyermekekkel, 
hOV{l lekinisck cn. mit szóljak , hogy kets(-g
be ne essem , hogy fájdalma ul úrja el ne 
tClIlessen. Gazdag és hataltnas égi Atya, ha 
v:In irgalom l'>zcn t kezedben, ha van vigasz
talús cgcidbcn, küldd, oh küldd le ide ennek 
a ITIcgtii .-t szivIlek, ellnek a gy(lszbaboru~t 
anyúnak. Qh szerető Atya, "an-e olyan bu· 
u;II , mint az én b:'uHllom? Van-e olyan ha
talom , amely ez t elosZ!:lssa, van-e oly sze
.-etet , lll\\c ly flZ anyai szerelel helyé I elf.',)g. 
lal hnssa ? Mil szel'e'is('k é n JUost ? MI~rt 
I'meljem föl kezeme!. ~Ia nincsenlöbbé, ,l~ki 
gőgicsélő szóvId feleljen szavamra? ,~hcrt 
i' ljek én lovítbb, ha meghaltak ök, klkll('k 
dr-Iem szenl('lIem 'l 

Nincs, oh nincs oly b:ímll. ,uint az "! n 
IJúnalolll. Nincsen \,igaszln!{ls. luuely eng('· 

G 'észo nH'1 \'alaha megll)'uglasson, yasz,~ -
morLlsúg nékem nz egész élet. J::rellllk f'lg 
111I1I:llli könnyem mind l-jj('l. lHlppal. .... ret-
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lök viseicm rt gyiiszruhtil, Imám l~rcttök 
fOl! szólni, szlvcm érettük fog ltóhajloznJ. 

llitC'1ll :lzt I:milju, hogy a jó, ft tiszta. 
:1 szelid lelkek fölmennek hozzad IIZ (·gbe. 
Oh AlyúlIl, Te tudod, mily jók, mily ked
,·C'ltek voltak az én gyermekeim. ,\linlhn olt 
E.tll{llll ökel el6l1ed, körülted ég urll, lsten. 
Mintha angyali dalukal hallnnúm. Mintha 
oli illlúdk()7LI;'IIl~k elölit ti i'lsszekulesult 
k ~ 1.Zt:'I! 

Imádkozllltok kedves gyermekeim, li 
múr boldogok vngytok. Euekeljctek, lile· 
kel földi gond IHÍIr tübbé nem gyótör. ~fi· 
kur, oh mikor jutok én is hozzátok'! Mikor 
leszek mélló crre lIZ égi dicső boldugsó.gm' 

Clelem tiétek lesz nlindig czután is, 
Ti vagylok megvigaszllllóim 

Atyúm, jó lsten, megenyhül! már sd
' '- l-aJ sajgó sebe. NyugalOlll, l'Si béke suUI 
SZI\'tmre. Hála néked ezérl. K\'l'lek ne 
hagyj el engemet és n e engedj cl magadtól, 
nH'rl igy talán cl\'iselhctl\v{' ,'á!i~ silll~1I 
... chelll mély fájdnllllll .. \ J{oZIIS lIe\'l'ben kl)' 

lIyiirgök. Amen. 

tMADsAGOK '" e. ... 

Temetés uliu. 

Mindenható {os örökéltii lsten .\ föh! 
nehéz görongyei ellaknrt{lk már dnigll ha· 
lottalllat. 011 marad a sirban , 011 .1 ha· 
lottak szomorú társasílgúball! Ures IcU a 
hajlék ~s II szln'lll fújó , beteg, elhagyotl. 
l10uúd fordulok , Téged kereslek föl. Oly 
nagy il Tc jóságod, oly {'sod:l'I a kegyel. 
med , melyet megmutatt.i1 a hősök életé· 
hen, hogy mind ~lZl~rl hÍlIM adok néked. 
;\Iiodazok a hős ~s billor emberek , akik 
illlkcul víd:lszlollák fl halált inkább, mint· 
scm fölialdozzúk :lZ igazságot , dicső p{oldát 
mulatnak arra , ho!-(y mtl-~ a halálhan is 
lehel boldogság. 

Megem!{OkezéscllI c pillanatban llZ :'II· 
dolt Jt~ZUS dicső p{OhJíljúról. Ű elkeriilhelte 
,"0Ina :\ haláli . de inkább vágyolt hozzild, 
ha fl hal!d úrtm is. mintsem h(Jg~' nu.·~I:I 

gadja az ig:l1s!lgol. 
Dic\t-';rclll {'s magaszlnlolll mlgy 11(',·(' 

cici ~ nagy o.'s magasztos p(oldáké~I:. a sze.I~1 
pl'ófctákért {os apostolokért, Jutunk h · 
dbiérl. Hálaadá!lSnt könyörgök , hogy cl hi· 
"ozoll ked\'esemnek adj het~' cl orszáffod · 
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han ti jó,k, igazak (os úldollak között, en
Hem pedig "~1.('ss igaz ösvényeiden hogy 
lIlajd én is mHtó lehessek arra, hogy vele 
lallll,kozz:l1lI :t dicső lelkek líu·sas{IRlíban. 
\ Jt'zus n('\,{>lwII k{·r!ek. Ámen. 

Boldogok ahaloltak. 

Sírjunk.e 1lIt-,;. hOll)' lIl(u nCIn vag) ill, 
Sírjunk.e. hogy lelked e1sdlltl 

"un),;á\! hú, "olt, nngyok kinjaid , 
:'\~UIlOtll t'S boldo", \'lllCr tc már. 

:'lUfT! ~okOlCjunk jnjt és bAn:lloll 
Tili ,'lI!!Y Te hfr('l'lI, lnjgó tengeren. 

Ftlld""lIl, bánai li-gcd clhngyoll, 
Sajklitl könnyehh Illár 1Il'1Il lehel. 

• 
S1.('L1\ l\t)'ád uúHl, hnllod II $löt, 

Oly .'>tcJid, éurs, hiln követed· 
Kih('~d alt Mdút, :I bI1,1:1161, 

I\ii7.Öttiink .:-Illeti már IlI'Ill lehet. 

lIo1uollult 1I'lk('d h{·kt- illfn, 
,\nlC~'alok dnh! im iid\'f.zül. 

El=i.·k knra (·lüdhe IIItI l' • 
U:lllnl ':'s hi! ti)bb 1It'1JI gyötör. 

Mi~rl hat ,[munk, lI102rt II .úhnj? 
1>oldol<;.;1\ lettél. IIJ: éllbe renn! 

~ekrlnk maradt nt utolsó jaj, 
lb1:_1. khI hM II ~"ii71'1('m~ 

IMÁDSÁGOK '" __ oa ... 

Árva Imája. 

Edes Istenem, Atyám, Te vagy a sze
retet, Te vagy a jóság, Te vagy az eró. En 
b'Yellge teremtmény, elhagyott és árva oly 
annyira vágyam szeretetért , mert szivem
nek ez az éltetője. Kihez forduljak rajtad 
kivül jó Atyám. Ki fogjn Illeg gyönge keze
met, hogy el ne tévelyedjek . Szivemben 
nagy a félelem, de kicsiny a bátorság. El
mémben gyakran ébred föl gondolat, de 
ritkán követi megfontolás. 1!:letem útját a 
bizonytalanság gürüngyei sokszor elzárják, 
dc a sima ösvényre csak néha találok d. 
Szeretem az emberek lársasilg:íI. de félek 
bizni bennök . 

Te benned Szent AIY{Ull nlinden bizo
dahnam. Te légy útlllulatóm és biztos ol
talmam. Tc vl'zérclj engemet. Te taná
csold elmémet, Te el'ösHsd akaratomat. 
mert csak vcled és általad boldogulhat a 
szegény árva . Te jó lsten, tanácsold az em
bereknek, hogy a szegény árdra jó szem
mel tekintsenek és jó szivvel érezzenek 
érette és vele. 

Igy, csuk Igy leszen biztos 370 életem. 
igy valósul meg atyai szent. célod, m{'lyel 

" 


