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ELŐSZÓ.

..Tolle, lege" című kis kön yv részle t
len yomat a most sajtó alatt levő Adoremus
D ominum cím ű imakönyvb ől , mely a Kis
és nagyobbjézllsom örömöm cirn ű elterj edt
ima- és énekkön yve k folytatása , helyeseb
ben befejezése a középiskola felsőbb osztá
ly ú tanulói és egyetemi hall gatók részére.
Magyar-latin szöv eg íi imakönyv a szüksé
g es imádságos rész után Kcmpis-Iectiákat
is tartalm az az év minden vasárnapjára ,
ami kor a misehallgatás kötel ező ; utána
pe dig a jelen füzetben külön is megjelent
elmélkedéseket eszentgyakorlatokra. Krisz 
tu s és Szűz Mária nagyobb ünnep eir e.

Az " Adoremus Dominum" te hát har
madik és befejező tagja lesz a j ézusom
örömöm-nek, ugyanabban a szell emben és
rend szerben . Felhívjuk rá a fígyelmét.
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Oktatás az elmélkedésröl

Oktatás az elmélkedésről.

AZ elmélk edés elmebeli imádság, melyet
eml é kezetűnkkel, értelmünkkel és aka

ratunkkal végezünk valamely hittilokról
vagy Krisztus és a Szentek valamely tetté
ről vagy valamely erényről, esetleg bűnről.

Nagy különbség van olvasás és elmé l
kedés közt. Aki olvas, annak minden ne
hézség né lkül meg kell ért enie az igazsá
got, amil mások eléje tárnak; aki pedig
elmélkedik, annak saját okoskodása mun
kájával kell kutatnia az el ővett vallási
igazságok értelmét, hogy megtalálja a be
léjük rejtett szellemi és lelki kincset.

Ha haszn ot akar sz meríteni ezekből az
igazságokból, a következő módon járj el:
Hívd segítségül a Szentieiket elméd meg
világítására és akaratod megerősítésére ;
helyezd magad lsten jelenlétébe, - olvasd
el a kiválasztott elmélkedés első rész ét.
Tapadj azon igazs ágho z, meJy lelkedben
nagyobb érzelmet ébreszt ; tör ekedjél az
értelmébe jól behatolni ; vonatkoztasd ma
gad ra és vizsgáld meg, hogy életed meg
egyezik-e azzal az igazsá ggal; ha nem , in
díts bánatot és tégy jó feltételt. Azután térj
át a következő gond ol atokra , melyeketépen
igy dolgozz fel mag adban, azaz elmélk edj
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Oktatás az elmélked ésről

végig. Különös figyelemmel és tisztelettel
olvasd a Szentírás szavait, gondolatait és
alaposan font old megegyepként. Az elmél
kedés végén adj hálát az Urnak számodra
nyújtott jóságáért és irgalmáért.

Nyugodtelmerüléssel felelj a köve tk ező
kérd ések re:

l. Mit kell itt megfontolnom ?- Olvasd
el az igazs ágot.

2. Milyen gyakorlati következtetést kell
magam számára levonnom. - Vonatkoz
tasd magadra.

3. Melyek erre az én utolsó okaim.
- Miért illenek reád?

4. Hogyan viselkedtem ezzel az igaz
ság gal eddig? - Milyen volt eddigi életed
erre vonatkozólag?

5. Hogyan akarok ezután viselked ni?
- Mik a töltételeid ?

6. Miről kell ann ak érdekében lem on
danom ? - Összegezd jú föltételeidet.

7. Mit kell tehát tennem ? - Komoly el
határozásod me gállapítás a.

8. Adj hálát Isten nek rövid imában és
kérd segítő kegyelmét.

Igen hasznos dolog ugyanazon anyaget
többször átelm élkedni , mert az igazság,
mely egyik alkalomma l nem indít ott meg,
másk or hatásosab ban míiködik lelkedben.
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Az ember célJáról

I.

ELMÉLKEDÉSEK
A MEOTISZTULÁS ÚT JÁRA.

Az ember cél j á r ól .

l sten a s emmiből szivem legyen , ha Is
teremtett. Egészen tent nem akarom vele

Istené vagyok . Csak sze re mi. Ne m tndok
Istenben élek. Ne m két Urna k szolgálni,
é lek másért,egyedül, han em vagy a go 
hogy Istennek szo l- nosz szellemnek,
gá lja k. Nem szüksé- vagy Isten nek kell
ges, hogy én a vilá- mindenben szo lgá l
go n legyek. Ha még- nom.
IS itt vagyok, feltét- Melyik nek enge
lenül ke ll, hogy eg é- de lmeskedte m ed
szen Istené legye k. dig? Me lyikne kural-

Minden I s tenről ma a lá vetett em ma
bes zél nekem. Min- gamat? Melyik pa
de n azt kiáltj a fe- ra ncsa inak fogadt am
lém : hogy nem é r- szót? Melyiknek tet
de mlem az életet, sz ését kerestem ? 
ha nem élek egyedü l i Ó jaj , a go nosz lélek
Isten ért. Ne m ér- par ancsainakenged 
dem lem meg, hog y tem ! Jaj , ő volt az úr ,
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.1
lst en akaratáról

I.

kit Iste nem elé he
lyeztem!

Beismerem go ·
noszságomat. Ezen
túl csak Istenhez
akarok ragaszkodni.
Nem akarok mást
szeretni, csak Istent.
Nem akarok másért

élni , csak Istenért.
Nem akarok másnak
szolgálni, csak az
Istennek. Kényszerí
tem magamat Isten
szeretetére és min
denben szent tetszé
sének keresésére és
megőrzésére.

ls ten akaratáról.

Csak azért vagyok
a világon, hogy

megcs elekedjem, a
mit lsten akar. Méltó
vagyok a halálra, ha
nem te ljesitem azt,
amit tőlem Iste n el
vár. Sohasem leszek
tökéletes, ha nem
cselekszem azt, ami
Isten akarata. Nem
lesz soha békém,
ha nem cselekszem
meg, amit lsten akar.
Akár tetszik, akár
nem, azt kell ten
nem,amit lsten akar .

- s

Bölcs leszek, mint
az lsten, ha ítéletem
megegyezik az övé 
vel. Igaz leszek, mint
az lst en , ha elvem
megegyezik az öv é
vel. Boldog leszek,
mint az lst en , ha
ugyan abban találom
örö me met, amiben
ő . Minden engedel
mesk edik nekem,
mint az Istenn ek,
ha ugyanazt akarom ,
amjt o.

O mily szerencs ét
len volt am addig,

I·
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lsten Ura a íerem trnenoeknek

amíg lsten ellen ha 
dakoztam.

Istenem! Ne en 
gedj át engem rossz
hajlamaim hat alm á
nak. Ne en gedd meg
többé, hogy téged
megbántsal ak. Szün
tesd meg az én aka
ratomat, hogy az

meg ne szüntesse a
te akaratoda!. f e
nyit s meg, ha vona
kodnám neked enge
delmeskedni. Hajtsd
végre bennem aka
rat od at, ha valami
kor von akedn ám tet
szésed szerint csele
kedni.

lsten Ura a teremtményeknek.

Nem mindig voltál
a világon. Volt

id ő, rn ikor nem él
tél. Isten ter em tett
a semmiből. Ö tett
azzá, ami vagy. Te
hát az ő te remtmé
nye vagy. Nek i fel
tétl en ura lma van
rajt ad. Pa ra ncso lhat
neked, am i n eki te t
szik. Elti lthat től ed
min de nt, ami neki
tetszik. Megenged
het ne ked mindent,
ami neki tetszik.

Oda helyezhet, a
hová aka r. f enntart
hat vagy megsem
mis íthet. f elemelhet
vagy les újthat. Meg
vigasztalha t vagy
megszo mor íth at.Ha
lálod at siettetheti
vagy életedet meg
hosszabb íth aja. Ami
kén t senki t ől nem
függ , nem is fel elő s
senkinek sem.

lsten a te kezde
ted .Ö ura életed nek.
6 fenn tartód. Ö tő le
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Az id ö jó felhaszncilá sciról

függsz" szükségké
pe n. O tő le ,függsz
lényegileg. O t ő l e
függsz feltétlenül. O
tőle függsz mind ig
és fogsz is függeni
mindö rö kké.

lsten a te végső
cé lod . Saját dicsősé
gére te remtett téged.
Boldoggá óhajt té
ge d tenni, azér t ho
zo tt e vilá gra.

Istenem, végső c é
lom, te vagy életem
kezdete , te vagy
nyu galma m köz ép
pontja.

Istenem, önmaga-

dé rt teremtetté l en
gem, meg.. is haltál
érettem. Orök java
kat ígé rsz nekem.

Ó jaj, úgy éltem
eddig, min tha ma
gamtóllettem volna,
mintha önmagamért
lett em volna ; mint
ha önmagamnak ele
gendő lett em volna.

Ezentú l egészen
tied leszek. Nem szol
gál ok más Úrnak,
csa k neked. Nem
ker esek máshol nyu
galmat, csak benned.
Nem fáradok másért,
egy edül érted .

Az idö jó felhasználásáról.

AZ i dő ö rök érték. minden pilla nata
Az i dő röv id. Az ban megszerezhet ő

i dő visszah ozh atat - az örökkévalóság ).
lan . Ör ök értékíí, Rövid. mert csak ad 
mert minden pill a- dig tart, ameddig az
nata ör ökkévalósá- élet. Visszah ozhatat
gat ér (aza z, mert lan. mert ha elmult ,

- 10 -



A b űna lkalmak és rossz tcírsasá gok kerülése

vissza soha nem té r
többé.

Azért kaptad az
időt, hogy azzal üd
vösségedet mun
káld . Az időnek csak
kis része áll rendel
kezésed re. Ime a ha
lál közeledik, az
örökkévalóság meg
gyorsítja lépteit; az
élet elmúlik, egész
séged gyengiiI, íté
leted fenyegetően
közeledik.

Rajta hát , minden
idődet hasznosan
töltsd. Gyümölcs ö
zően kam atoztasd a
drá ga pillanat okat.
Hozd helyre rosszul

töltött s elvesztege
tett idődet. Szentül
használd fel a jelent.
Bölcsen intézkedjél
a jövőről. Legyen
gondod üdvössé
gedre. Mentsd meg
lelkedet!

Istenem, engedj
még némi időt szá
momra, és én rajta
leszek, hogy ele get
tegyek. Semmiről
sem fogok jobban
gondoskodni, mint
üdvösségemről. Jóvá
teszem az elvesztett
időt és jól felhasz
nálom a még rendel
kezésemre álló pilla
natokat.

Hiába rejtőzöl el,
mert t ársasagod

elárulj a, milyen vagy.
Olyan vagy, a milye-

A bűnal ka l mak
és rossz társ aságo k ke r ülése.

nek azo k, kikne k tár
saság ába n meg szok
tál forduln i. Ha rossz
tár sa ságot en ged sz

- 11 -



.1
A jó és rossz lelkiismeret

magadhoz, hihető,
hogy rossz vagy te
is, vagy legalább is
hamarosan hasonló
vá leszel azokhoz,
akikkel érintkezel. A
jó példa jóvá, a rossz
példa rosszá teszi az
embereket. Hiába
való a reményed,
hogy a rosszak közt
is jó maradsz. A rosz 
szat igen hamar el
sajátítod, mert ter
mészeted is arra
hajlik.

Ki hiszi el, hogy
tiszta vagy a fajtala
nok közt?Valószínű·
leg nem sokáig ma 
radsz meg tis ztán.
A ros sz példa a leg-

biztosabb tanítómes
ter. Gyorsan elsajá
títod magad is azt a
bíint, melynek el
követését másoktól
látod. Az alkalom
csalogat, a rossz
társaság magával
ragad.

Keresztény lélek ,
kerüld az alkalmat,
fuss a rossz társak
tól. Ne szeresd azo
kat, kiket követned
nem szabad j ne kö
vesd azokat, kiket
szeretned nem sza
bad . Ne akarj tet
szeni azoknak, kik
Istennek nem tetszel
nek s akik Istennek
nem szolgálnak.

A jó és rossz lelkiismeret.

Mily gyöny öríísé- - Végtelen űl jó az
ges, Istennek lsten az ő szerettei

szolgálni. Edes-kelle- hez. Rettenetes az
me s Istent szeretni. Isten megbántói .

- 12 -



A jó és rossz lelk iismeret

hoz. - Határtalanúl
boldog a jó lelkiis
meret. Kárh ozatosan
bold ogtalan a rossz
lelkiismeret.- Tiszta
örömben úszik a
tiszta szív. Benső
szomorúság tépi a
bűnösszívet. -Igen
nagy a jó lélek nyu
galma. Kimondha
tatlan nagy a b ú
nös lélek nyugtalan
sága.

Az igaz ember lel
kiismerete rnenny
ország.A bűnös lelki
ismerete pokol. 
Az ígaz lélek Istené.
A go nosz lélek az
ördög tulajdona. 
A tiszta szívíí ember
semmitől sem fél. A
go nosz ember min
dentől retteg. - Az
erényszerető ember
szivese n foglalk ozik

önmagával,mertben·
sejében minden nyu
godt és békés. A go
nosz ember fél ma
gába tekinteni, mert
bensejében minden
rendetlen ész úrrava
ros .-Azigaz ember
nem becsüli igaz ér
tékénél többre az éle
tet. A b űnös semmi
től sem fél jobban a
halálnál.

Milyédes azerény.
Mily keserű a vétek.
- Mily gyönyörűsé
ges az igazak halála.
Mily elrettentő a bű
nös ök kimulása.

Szeretni fogom Is
tent, míg időm en
gedi, hogy szerethes
sem az örökkévaló
ságban. Most már
szentűl fogok élni ,
hogy reményem Je
gyen a jó halálra.

'I
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A ho ki tos biín

A halálos ban.

M eg sértett em a
végtelen Felsé 

get. jogtalansággal
illettem végtelen t ő
kéletességeit. Le akar
tam dönteni a vég
telen jóságot. Tehát
végtelen igazságta
lanságotkövettem el.
Ennélfogva végtelen
bíinh ödést érdem
lek. - lsten any
nyira gy úlöli a bíint,
amennyire szereti
Fiát. Annyira gyű
löli a bűnt, ajneny
nyire szereti Onm a
gát. Egyedül a bűnt
gyíilöli és végtelenűl

gyűlöli azt, sz űks ég

képell gYll.!öli és l é
nyegi leg . Orök gyíi 
lölettel üld özi azt.

És én azt szeretem,
amit lsten gyű lö l.

Amennyiben raj
tam áll, úgy szere
tem azt , ahogyan
lsten gyíilöli. En
egy edül azt szere
tem, amil ö egyedül
gyűlöl. Mérhetetle
nűl szeretem, amit
9. végtelenü I gyűlől.
Onként szeretem,
amit ö szükségsze
ríien gyíilöl. AIIha
tatosan szeretem,
amit ö örök gyííiö
lettel üld öz.

Ezentúl a bíínt
akkora gyíílölettel
kerülöm,amilyennel
kötelessé gem. Oly
gyíil ölettel fog om
kerülni, amily szere
tettel tartozom sze
retni magamat és
Istent. Ezután kerü
lök minden bíínl.
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A bűnb ánat

A b űnbánat,

Vagy pokol les z
osztályrészed ,

vagy tarts bűnbána
tot. Csak ez a két út
vezet az örökkévaló
ságba, a bűné t. i. és
az erényé ; az széles,
ez pedig keskeny. A
széles a pokol ba, a
keskeny a menny
országba vezet.") A
széles sim ább .a kes 
ken y göröngyösebb.
A széles úton igen
sokan haladnak, a
keskenyet kevesen
járják.

Melyiken haladsz?
A széles úton jársz.
A világ szokásai sze
rint élsz. Másoknak
csak hibáit követed ,
de nem utánzod eré 
nyeil. - Csak a te

0 ) Mt. 7, 13-14.

gonosz hajlamaidr a
hallgatsz. Félsz az
üdvösség keske ny
ösvényétől , mindun
talan rátérsz a kár
hozat szé leseb b út
jára . Vakmerő vagy
a vétkezésben, de
nincs benn ed hűs é
ges lelkesedés a
bíinbánat tar tására.
P edig ha szívvel 
lélekkel penitenciát
nem tartasz, bizto
san az örök ha lál vár
reád. Ha idejében
nem tartod, meg
késve bizony szentül
tartanád az örökké
valóságban.

Istenem,ne kímélj
engem a fóldi élet 
ben, csak az örökké
valóságban irgal
mazz nekern.

- 15 -
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Egyszer meg fogsz
halni. O) De csak

egyszer halsz meg.
Nem tudod, mikor
fogszmeghalni.Nem
tudod,hogyanfogsz
meghalni. Nem tu
dod, hol fogsz meg
halni. Nem tudod,
milyállapotban fogsz
meghalni? - Előbb
fogsz meghalni,mint
hinnéd. Ha gondo
san nem készülsz a
halálra, váratlanul
fog elragadni.

Olyan a halál ,
amilyen az élet. Egy
pillanat alatt nem le
het megtanulni azt,
amiről előbb nem
go ndolkoztá l rend
szeresen. Egy pilla
nat alatt uem tudsz
szakítani azzal, amit
azelőtt mindig gy a-

O)SZ. Pál , zs id. 9, 27.

A halál

A h a lál .

kor oltál. Halálod
után legfőbb Bírád
elé állsz, aki meg
másíthatatlan ítéle
tet mond feletted.
Ítéleted után az
örökkévalóság lesz
osztályrészed. - Mi
lyenn ek óhajtod ak
kor lefolyt életedet ?
Mi hasznodra lesz
nek akkor az annyi
go nddal gy ű j tögetet t

mulandó földi javak?
Ó halál! Ó íté let!

Ó üdvösség! Ó. örök
kéval ósá g! Orökre
meghalok az égnek,
ha jó előre nem gon
dolkozom halálom
róI. Esztelen lennék,
ha az ö rökkévaJóság
ra nem gondo lné k.
Nem érdemlern az
ü dvő z ü l é s t, ha nem
félek az elkárhozás
tól.

r



A z ítélet
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Az itéle t.

l s ten a szem, mely
mindent lát; a fül,

mely mindent hall;
a kéz, mely mindent
feljegyez. A szem ,
mely mindent feltár,
most elöttem födve
van . A fül, mely rnin
dent hall, rejtve van.
A kéz, mely mindent
följegyez, láthatat
lan.

Kivétel nélkül rnin 
den vizsgálat tárgya
lesz. Mindenkit rnez
itél az Úr személyvá
logatás nélkül. Min
dent elitél, megbo
csátás nélkül. Min
dent megbűntetszá
nakozás nélkül.

Istenem, hová rej -

töz hetem, ha ité lö
széked elé szólítasz?
Mit fogok felelni, ha
kérd őre von sz ? Mi
lesz ve lem, ha itéle
ted elhangzik? Mit
szeretnék, hogy cse
lekedtem legyen, ha
elítéltetem ?

Jöjjetek hozzám.
Atyám áldottai! Ti
kedves szavak! - Tá
vozzatok tölem, átko
zottak!") Rettenetes
szókl - O én sze
rencsétlen, ha nap
világra kerülnek bű
neim. En szerencs ét
len, ha napvilágra
jutnak srivern titkos
gondolatai.

O) Ml. 25 , 41.

-· I ·----~
17



..:L ----,L:...

A pok ol

A pokol.

A poko l /ste n igaz
ságosságának a

börtöne, boszújának
fegyvertá ra, harag
jának végső határa;
minden nyomorúság
tárháza, a gonosz
lelkek bir odalma, a
kétségbeesettek ho 
n~a könyeknek o~
szága, a kínzásoknak
helye, az átkozottak
földje ; számkivetés
vigasztalás nélkül.
Ott az ember ör ök
re elszakadt I stentől.
Ott mindenki lsten
átkát hordozza ma
gán. A mennyorsz ág
ban van minden,
amit szeretsz ; a po
kolban van minden,
amit elátk ozol. A
mennyben minden
szín öröm ; a pok ol
ban minden csupa
szenvedés.

Szörnyíí sora a
borzasztóságoknak .
A gonosz kerüli a
földön az Istent,még
is mindenütt kény
telen felt alálni. A
pokolban keresi az
Istent, de seholsem
fogja megtalálni.
Mit is mondok : Ke
rülni fogja Istent ?
Jaj, mindenütt ott
találja, de seholse m
szeretheti.

Örökkévalóság, 
mily hosszú vagy!
Or ökkévalóság, mily
rettenetes vagy!
Or ökkéval óság, nem
értünk meg téged
komolyan soha? !
Ha mindig eszünk
ben forgatnánk, so 
hasem vétkeznénk és
soh a nem jutnánk a
pokolba. Igy te
gyünk ! Igy legyen !
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Odvözülésünk tólü nk fü gg - A vi lág megve tése

Üdvözülésünk tőlünk függ.

U" dvöss égem az összes gonosz lel
én dolgom. Ud- kek. Éber gond nél

vösségern az én kül ezt az ügyemet
~.f5yet l en felad atom. sikerrel végezni nem
Udvös ségem a leg- tudom . - Tehát
égetőob munkám. balga volnék, ha ezt

lsten öröktől fogva a feladatomat nem
szív én viselte ezt az venném komolyan.
ügy emet. Isten Fia Közben-közben el
ezé rt haJt meg a hanyagolom ezt a
kereszten. Err e a c él- munkám at. Minden
ra ford ítj ák minden másra, csak erre
munkájukat jó an- nem gondo lok.
gyalaink. Az egész 6, ezentúl csak
világ egy edü l ezé rt erre a fontos köteles
te remtetett. ségemre go ndo lok.

Mind en bold ogsá- Semmire se m törek
gom ezen nyugszik. szem nagyobb erő 
Or ök élet em ezen a vel, mint üdvössé
munkán fordul meg. gemre. Ezéletem fő
Enne k ellenségei az törekvése és célja.

A világ megvetése.

Avilág. )álnok. Meg mit sem váJt be igé
kell vetnünk.Sem- reteiből. Java i nem

0) A vilá g b ű n ös szel- valódiak; nem állan-
Ieme. dóak ; nem tisz ták4

t9 - 2'



A v ilág megvetése

nem tartósak ; nem
elégítik ki a lelk et;
súlyos gondo kkalter 
hein ek ; békét soh a
nem nyújtanak.

Aki a világot sze
reti , hitelt ad nagy·
hangú kijelentései
nek és nem hisz i az
evan géliumi kinyilat 
koztatást.

Mié rt ked veled oly
szívesen a világot ?
Vajjon az teremtett ?
Vajj on az válto tt
me g ? Vagy talán
az fog üdv özí ten i ?
_ jézus azt mondja :

O nem e vilá gb ól
való és te azt rnon 
dod : én e világb ól

való vagyok. Tehát
nem vagy jézus Krisz
tus tanítványa. Edes
Istenem,én katolikus
vagyok. Hitem azt
tanítj a, hogy me g
vessem és ne imád
jam a világot.

Ezut án inkább le
szek kicsin y az aláza
tos jézus sal, min t
nagy a t ört ető világ
gal. Inkább sírok a
szomorú jézussal,
mint örülök az ö r
vendező világgal. In
k ább nélk ül öz ők rnin-
dent a szegé ny j ézus
sal ,mint bővelkedem
mind enb en a go nosz
világgal.

- 20 -
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A hil

II.

ELMÉLKEDÉSEK
A VILÁOOSSÁO ÚTJÁRA.

A hi t.

Hit nélkül lenni
annyi, mint jó

zan ész nélkül élni.
A hit meghaladja az
észt. Nincs értelem
abban az embe rbe n,
aki eszével akarja
megfogn i azt, ami
ért elmét messze
meg hal adja.

A hit nem kézzel 
fog ható , de az és z
kézzelfoghatólag bio
zonyitja, hogy igaz
hitünk van . Vall á
sunk régisége , rend
szere; hirdetése, el 
terj edése; csod ái ,
szentség e, fen sége ;
tanítói, megvallói és

vértanúi azt mond
ják minden józan
eszű embernek,hogy
vagy nincs vallás a
földön , vagy hogya
mi vallásunk - a
katolikus vallás 
az igaz vallá s.

Hogy katolikus
légy , hinned kell
egyetemlegesen.hin
ned kell alá zatosan,
hinned kell e r ő s en,
hinned kell gyakor
latilag.

Igaz sá gom , Iste
nem! A napban he
lye zted el székhelye
det.*) A te Egyházad

. ) 18. zso lt. 6. v.
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A remény

I.

tündöklik, mint a
nap j beragyogja az
egész világot,miként
a nap j igaz életet
áraszt az egész vi
lágra, mint a nap.

Egyházad és Egy
házam hű fiaként
akarok élni és halni.
Egyike vagyok a te

bárányaidnak. Én
nem tudok élni pász
tor nélkül. Lernon
dok saját vélekedé
seimről.- Alávetem
magam teljes en a
kinyilatkoztatott hit
nek. Hiszek, Uram ,
teljes lelkemből és
egész erőmből.

A remény isteni
erény, mely ben

nünket gyöngékből
hatalm asokká, sze
gényekből gazda
gokká tesz.

Soha sincs na
gyobb szükség a re
ményre, mint amikor
mindent reményte
lennek látunk.

Isten átadja ő nm a

gát annak, aki magát
kifosztja ő érette. Is
ten átadja minden
hatóságát annak, ki

A re mény.

gyöngeségét beis
meri.

Semmiféle támaszt
ne keress magadnak,
az Isten fenn fog tar
tani. Ne legyen em
beri vagyonod és is
tenive! fogsz rendel
kezni. Ne bízzál saját
nézeteidben és isteni
bölcseség lesz ben
ned. Ne bízzál saját
erőidben és Isten
erejével rendelkezel.
Ne bízzál saját eré
nyeidben és Isten

- 22-



A seereteí

szentsége magaszto
sít fel.

Istenem, ki vagyok
én és ki vagy te? Te
vagy az én erőssé
gem és én merő
gyengeség vagyok.Te
vagy az én szentsé
gem, míg énbennem
csak gyarlóság van.
Istenem, én remé
nyem ! Egészen te 
reád bízom teljes Ié-

nyemet ; tebenned
megnyugszom; egye
dül reád hagyatko
zom. Te nem veszít
hetsz el engem és
nem vezethetsztéve
désbe. Semmit sem
félektehát, mert egé
szen reád bízom
ma gam.

Uram, teljes szí
vemből rem énylek
benned.

A szeretet.

A sze retet az é rde
mek kincsesháza,

melyből mindnyájan
megga zdagodunk ; a
kegyelmek kincs es 
háza, mel y minket
megszentel j kincses
háza a szentségnek,
mely mink et a töké
letesség magas Iok á
ra emel j kinc se sh áza
a békének, mel y min
ket bold ogít.

A szeretet eltöröl
minden bűnt; lecsil
lapítja a szenvedélye
ket j életre kelti a
k ül önb öz ő e rénye -
ket ; en yhít i nyomo
rúságunkat ; Isten
hez tesz bennünket
ha sonlókká.

A szeretet ne m
ker esi ön magát : sze
ret , hogy sze re ss en ;
szere te te önmagá-
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A jó szán.dék

I.

nak le"gt isztább örö
me; sze retete ön
magának egyedüli
jutalma. A szeretet
alázatos, türelmes,
kegyes ,") jóltevő . A
szeretet nem rideg,
nem felfuvalkod ott,
nem mél tatl ankodó,
senkire nem írígy,
mindent igazn aktart ,
mindent remél, min
dent eltűr, mindent
megbocs át.

O Istenem, szere
tetem !T őrt énhetik-e
velem nagyobb jó,
mint az, hogy tég ed

0 ) Sz. Pá l I. Kor. 13,
4. sth .

szerethetlek ? Ho'
gyan lehet az, hogy
nem szeretjük is
tent, ki végtelen ja
vakkal halmoz el
minket?

Ó jaj! Hogyan üd
vözülök, ha semmi
szeretet ni ncs ben
nem? ! Ó mily későn
sze retle lek meg té
g ed, ki mindig ös
régi és mindig új Jó
sá g vag v! Soha meg
nem szű nöm ezentúl
té ged álda ni, tég ed
dicsérni , és téged
szeretn i.Szer étlek Is
tenem,minden er őrn 
ből szeretlek.

A jó szándék.

- 24 .'I

Egészen isten é vagy.
Egészen istenért

vagy. Mindened is
tentől van . Tehát
mindent Istenért
kell végezned.

Olyan acselekede
ted. amilyen a szán
dék od. Ha szánd é
kod jó, csel ekedet ed
is jó lesz. H a pedig
szá ndé kod, am ely ,.
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A jó cselek edetek

irányít, rossz, csele- : Isten nem a kézre
kedeted is feltétle- tekint, hanem a szív
nül rossz lesz. Ha re; nem azajándékot
ugyanazon célt t ű- nézi, hanem az aján
zöd magad elé , mint dékozó érzelmeit. Né
lsten, cselekedeted ha a jó szándék
szent lesz , mint az cselekedet nélkül is
lsten cselekedete. haszn odra van; de a

lsten üdv özíteni cselekedet sohasem
akar téged és te ön- használ jó szándék
ként romlásodba ro- nélkül.
hansz. Ha semmit Nem cselekszem
sem fáradozol érette, ezentúl világi szem
rnit várhatsz töle? pontokból. Teljesen
Ha gonosz vagy ma- és egyedül Istennek
gad iránt, ki iránt akarok szo lgálni
leszel jó ? egész életemben.

A jó cse lekedetek.

A katolikus jó cse- mit sem hisz. Aki
lekedetek nélkül hisz és jót nem tesz ,

fa pümöIcs nélkül, hite által fog meg
vilagító edény olaj ítéltetni.
nélkül, termőföld Agyümölcsöt nem
aratás nélkül. Hite hozó fügefa t űzre
meddő ; hite erőtlen ; vettetik. A talentum
hite halott. Aki sem- elvétetik attól, akiIrni jót nem tesz,sem- azt nyereség nélkül

T
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Az alá zatosság

a földbe ássa. *) A a hit sem él sokái g.
hit vagy üdvözít , Té gy tehát jó cse
vagy kárhozatba lekedeteket, tégy bő
dönt : jobbakká vagy ségesen ; tedd a ke
rosszabbakká tesz gyelern állapotában ;
bennünket. Jót hinni tedd jó szánd ékkal;
és rosszat tenni tedd késedelem nél
annyi, mint meg- kül. Té gy ann yi jót,
ítéltetni az ítél et amennyi rosszat tet
előtt , elitéltetni, mi- tél azel őtt. Té gy
elő tt vádolnának. ann yi jót , amennyit
Aki nem teszi, amit csak tudsz, de hidd,
hisz, hamarosan el- hogy semmit se te t
veszti hitét. A szere- tél. Tégy jót, míg
tet megszünte után időd van, mert nem-

sokár a nem lesz rá
*) Mt. 25, 29. többé alkalmad.

Az alázatosság.

Kivagy te Istenem,
és ki vagyok én?

Te minden vagy, én
semmi ; te mindent
tud sz, én semmit;
te mindent megt e
hetsz és én semmit.
T e merő fény vagy,
én teljes söté tség.

Te vagy az erősség,
én a gy enge ség. O
mily erős vagyo k
veled, mily erőtlen
nélküled.

Lelkem ,alázd meg
magad vagy lsten fog
megalázni. Mid van,
amit nem t ől e kap-

'1
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A tisztaság

tál ?... ) Erényeid al á
zatosság nélkül nem
válnak üdvösséged
re. Hibáid, ha aláza
tos vagy, nem fognak
kárhozatba dönteni.
Mert az alázatosság
kiírt ja a hibákat és
helyükbe ülteti a sze
retetet.

Mindentmegtehe
tek, ha meg tudom
magam alázni. Nem
tudo k böjtölni, nem
tudok sírni, nem tu
dok imádkozni ,- de

.) Sz. Pál I. KOl". 4, 7.

meg tudom magam
alázni. Az alázatos
ság erénye pótolja
a szeretet fogyatko
zásait. A bánkódó és
alázatos szivet soha
nem fogja megvetni
lsten .... ... )

jónaklenniésajó
ságot fitogtatni ve
szedelmes dolo g. jó
ságotmutatni és nem
lenni jó nak, aljas kép
mut atás . jónak lenni
és aj óság ot elrejteni,
bold og állapot.

..) 50. zsol t. 19. v.

A ti sztaság.

Jézus szereti a sz ű
zeket. jézus any

jáúl Szűzet válasz
to tt. jézus gyön gé
den szerette tis zta
tanítványát. jézust
a mennyben sz űzek
követik.

Angyali életet élek

halandó testben, ha
tiszta vagyo k. Isten
hez vagyok hasonló,
ha tiszta vagyok. jé
zus Krisztus jegyese
vagyok, ha tiszta va
gyok.

A szűzesség érté
kes kincs, de neh éz
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A kereszt

megőrizni. Alázatos
nak kell lenned, hogy
tiszta lehess.

Nem lehet Ur az,
aki nem tanult meg
szolgálni. A test a
szótfogadó léleknek
engedelmeskedik. A
test is lázon g a láza
dó lélek ellen; de
alá veti magáta szen
tül engedelmes lélek
nek. Aki nem enge 
delmeskedik föl
jebbvalójának, elve
szíti hatalmát alatt
valója előtt. Aki
nem tartja féken s
fegyelmezetten ér
zékeit, testének rab
szolgájává lesz . Ő r-

ködjél magad fölött
és imádk ozzál. Ke
rüld a bűnös alkal
makat, különben el
pusztulsz.

Ó Istenem, meny 
nyire félek a kevély
ségtő l , mert az érzé 
kiség fertőjébe sü
lyeszt. Szeretem az
alázatosság ot, mert
megőrzi ártatlansá
go mat. Alázatos le
szek, hogy tiszta le
hessek.

Legti sztább Jézu
som , inkább rögt ön
szólíts ki az élők so
ráb ól, mint sem hogy
érzékiségbe rne r ű t 
jek valamikor.

A kereszt.

V edd fel kereszte
det , keresztény

lélek . Nem talál sz
más kere sztet , mely
annyira csak téged

- 28

illet , mint a tied. Ha
ezt elhagyod, hogy
másikat végy ma
gad ra, több a káro d,
mint a has znod be-
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A felebaráti szeretet

lőle . A keresztet
minden helyen meg
találhatod: a palotá
ban és a kolostorban
is. Isten, ki akarja,
hogy minden ember
üdvözüljön, mind
nyájunk számára
gondoskodott ke
resztről,mert kereszt
nélkül senki sem
iidvöziilhet.

Azokat sújtja Is
ten , akiket szeret.
Sohasem lehet na
gyobb vigasztal á
som,mint hamagam
csapásokkal, szenve
dés ekkel elhalmozva
lá tom.

Aki a földi életben

bííntet engem, irgal
mas lesz hozzám az
örökkévalóságban.
Isten mindig el
árasztja kegyelmé
vel azokat, akiket
csapásokkal látogat.

Jöjj karja imba
Szent Kereszt. En
gedd, hogy karjai
don megpihenhes
sek. Bár soha semmi .
el ne válasszon tőled.
Te a kegyelem és ir
galom trónusa vagy.
Emelj fel engern a
földről, miként Ud
vözítőmet fölemel
ted. Ha karjaidban
halok meg, bizto
san ű dv ő z ü lő k.

"'

A felebaráti szeretet.

f elebarátom olyan sonlatosságára van
ember, mint én; alkotva, rnint én ; az

lsten kép ére") és ha- Úr-Jézus szent vére
váltotta meg őt

0 ) Gen, 1, 7. is, miként engem;
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barátomat; nem va
gyok keresztény, ha
rajta nem segítek.
Ha őt megvetem,
lsten is megvet en ·
gem. Ha őt gyűlö
löm, lsten is gyű löl
ni fog engem. - Ha
neki megbocsátok,
l,sten is megbocsát
ennekem. Ugy fog
bánni velem lsten,
amint én bánok fele
barátom mal. A sze
retet mé rté kével fog
engem megitélni Is
ten .

Szeretn ifogom fe
lebarátomat, hogy
lsten is szeresse n en
gem ;segíteni fogom,
hogy segítsen en
gem; az üdvösség
útj ára vezetem,hogy
én is üdvözülhessek.*) Mt. 22, 39.

A felebaráti sz ereíet
l--- _ _ _ _ _ ------ - 4

ugyanarra a dicső
ségre hivatott, amely
re én.

lsten parancsolja,
hogy szeressem fe
lebarátomat, mint ön
magamat.*) - Jézus
kéri ezt és kívánja tő
lem. A jótéteményt,
melyet felebarátom
nak teszek, olybá ve
szi, mintha őneki ten 
ném. feleb arátom
ban őt kell szernl él
nem. Őreá ruh ázza
át minden jogát. Azt
akarja, hogy feleba
rátom javár a teg yem
meg , amivel őn eki
tartozom.

Nem vag yok Krisz
tus tanítványa, ha
nem szeretem fele-
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Kordcsonq ra

lll.

ELMÉLKEDÉSEK
A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS
ÉLETÉNEK FŐBB ÜNNEPEIRŐL.

Kar ácsonyra .

l sten sohasem rnu
tatta magát előt

tünk nagyobbnak,
mint mikorKisdeddé
lett. Sohasem tűnt
fel hatalmasabbnak,
mint mikor gyöngé
vé lett. Sohasem volt
szeretetre méltóbb,
mint mikor szána
lomraméltóvá lett.

Amikor látom azt,
hogy lsten ember
Fiává lett, elisrne
rem, hogy az ember
lsten fiává lehet. A
mikor látom, hogy az
lsten istállóba szállt
alá, elismerem, hogy
nagy szüksége van
mindenkinek aláza-

tosságra. Amikor az
Istent rongyokba ta
karva és szalmán
látom, elismerern,
hogya világ elra
gadó fényíizése csak
sár és füst.

Ebben a Kisdedben
van Istennek egész
bölcsesége. A böl
cseség megnyilvánu
lása minden könnye;
a bölcseség iskolája
az ő istállója; a böl
cseség trónusa az ő
jászola; a bölcseség
hangja az ő hallga
tása. Vagy Jézus té
ved vagy a világ, s
vajjon ennek vagy
annak adsz-e hitelt?
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Jézus fenséges név;
jézus édes név;

jézus hatalmas néw-
jézus fenséges név ,
mert az emberek Is
tenét jelenti ; édes
név, mert az embe
rek Atyját jelenti;
hatalmas név, mert
az emberek Üdvözí
tőjét jelenti.

Mikor jézus nevét
kiejtem, magam előtt
megjelenítem a leg
nagyobb királyt, a
legszeret őbb atyát,a
legbátrabb harcost,
a legalázatosabb em
bert, a leghívebb ba
rátot, a legszelídebb
urat, minden szívnek

j ézus legszent ebb Neve

jézus születése a ben mellőzött. Ha
világ szellemének nem leszek méltó
megcáfolása. jézus ehhez a Kisdedhez,
mindent helytelení- sohasem üdv özü
tett, amit születés é- lök.

Jézus legszentebb Neve.

leghatalmasabb von
zóját, a legszeretőbb
jegyest.

Mikor jézus nevét
kiejtem, szornorúsá
gom eloszlik; lelkii
letem felmagaszto
sul, szívem kitágul;
lelkem ébredezik;
szenvedélyeim le
csillapulnak ; rendet
len vágyaim meg
szünnek. Ó jézusom,
légyTemagadpecsét
az én szívemen, zár
az ajkamon, bilincs a
kezeimen, hogy csak
rólad gondolkozzam,
csak rólad beszéljek,
csak éretted fárad oz
zam.
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Vircigvasá rnapi pa ssió

VIRÁOVASÁRNAPI PASSiÓ.
A 1\11 UR UNK JÉZ US KRISZT USNAK

KÍNSZENVED ÉSe )

SZ . MÁT É EVANGELISTA ÍR ÁSA SZERINT.")

Bevezetés. vénei a főpap torná-

AZ id őben mondá cába, ki Kaifásnak
jézus tanítványai- neveztetik vala és ta

nak: - Tudjátok, nácsot tartának, hogy
hogy két nap mulva jézust áln oksággal
husv ét leszen és az megfogják és meg 
ember fia elárulta- öljék. Mond ának pe
tik, hogy megfeszít- dig : - Ne az ün nep 
tessék. Akkor egybe- nap on , netalán tá
gyülének a papi fe- mad ás legyen a nép
jedelm ék és a nép között.

') Lelki olvas mány
na gyb öjtre. Hamvazó
szerdától minden nap ol
"ass belöle egy gondo
latot és azon elmélked
jél. Virágvasárn ap olvasd
el végi /: akkor is, ha a
szentnusén fontos okból
jelen nem leh et n él.

" j A Káldy - Tárkányi
szö veget vettük fel, me rt
így szokták énekelni a
pas siót.

Mária Magdolna.

Mikor pedig jézus
Bethániában volt a
poklos Simon házá
ban , járula hozzája
egy asszony.alabas t
ro m edényben drá
ga kenettel , melyet
az asz talná l ülőnek
feiére önte. Látván
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Virá gvas árnap; pas sió

ezt a tanítványok,
neheztelének, mond
ván: - Mírevaló e
vesztegetés? Mert
ezt drágán el Iehe
tett volna adni és a
szegényeknek osz
tani.

Tudván pedig ezt
j ézus, mondá nekik :
- Miért vagytok ez
asszony bántására ?
O jó cselekedetet
tett velem. Mert sze
gények mindenkor
vannak veletek; én
pedig nem rninden
kor vagyok veletek.
Mert ő e kenetet tes
temre öntvén, azt
temetésemre csele
kedte. Bizony mon
dom nektek, valah ol
ez Evan géli om hir
dettetni fog egész
világon , az is elmon
datik, mit ez csele
kedett, az ő emléke
zetére.

Judás áru lás a.

Akkor elméne egy
a tizenkettő közül ,
ki iskarioti júdásnak
neveztetik vaJa, a
papi fejedelmekhez ,
és mondá nekik:
- Mit akart ok ne
kem adni és én őt ke
zetekbe adom ? Azok
pedig rendelének
neki harminc ezüst
pén zt. És att ól fogva
alkalmat keres vala,
hogy ő t elárulja.

Készület az ulai , ó
vacsorához.

A kovásztalanok
első napján pedig a
tanítványok jézushoz
járúlának mondván:

- Hol akarod ,
hogy elkészítsük éte
ledre a husvétet ? j é
zus pedig mondá: 
Menjetek a város
ba egyvalakihez és
mondjátok neki: -
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A Mester mondja:
Az én időm közel
vagyon, nálad tar
tom a husvétet az
én tanítványaimmal.
Es úgy cselekvének
a tanítványok, amint
rendelte vaja nekik
jézus és elkészíték a
husvétet.

Virágvasárnapi passió

Fia elmegy ugyan,
amint írva van felőle,
de jaj annak az em
bernek, ki által az ern
ber Fia elárultalik ;
jobb lett volna neki,
ha nem született vol
na az az ember. Fe
lelvén pedig júdás,
ki elárul ta öt,mondá:
- Vajjon én vagyok-e,

Júd ás és Jézus. Rabbi? Felelé neki :
Beesteledvén pe- - Te mondád.

dig, letelepedék ti- Az Oltári szent ség
zenkéttanítv ányával. szerz ése.
Es midőn evének, Midőn pedig va-
mondá : - Bizony csoráltanak, vevé jé
mondom nektek, zus a kenyeret, meg
hogy egy közületek áldá és megszegé és
elárul engem. Es adá tanítványainak
igen megszomorod- és mondá: - Vegyé 
ván, kezdék egyen- tek és egyétek, ez az
kint kérdezni: - én testem. Es vévén
Vajjon élJ. vagyok-e, a kelyhet, hálát ada
Uram?! O pedig fe- és nekik adá , mond
lelvén, mondá : - ván : -Igyatokebből
Aki velem kezét a rnindny ájan ; mert~~
tálba mártja, az árul az en verem, az UJ
el engem. Az ember szövetségé, mely so+
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A Oetszemán i kertben.

Akkor méne jézus
velök a maj orba.mely
Getszemáninak ne
veztetik, és mond á
tanítványainak: - UI·
jetek itt, míg amoda
megyek és imádko
zom . Es maga mellé
vév én Pétert és Zebe
deus két fiát, kezde
bánkódni és szomo r
kodni. Akkor mondá

Virá gvasárnapi passió

kakért kiontatik a ' benned, én soha
bűnök bocsánatára. meg nem botránko
Mondom pedig nek- zom . Mondá neki jé
tek: - Nem iszom zus : - Bizony mon
mostantól e sz ől ő- dom neked, hogy ez
termésből az napig, éjjel, minekel ótte a
mikor amaz újat kakas sz öl, három
iszom majd veletek szortagadsz meg en
Atyám országában. gem. Mondá neki

Távozás a vac sora- Péter: - Ha meg
ter emb öl. kell halnom is veled,

És dícséretet éne- nem tagadlak meg
kelvén,kimenének az téged.Hasonlóképen
olajfák hegyére. Ak- szólának mindnyá
kor mondá nekik jé- jan a tanítványok is.
zus: - Ti mindny á
jan megbotránkoz
tok énbennem ez éj
je1.Mert írva vagyon :
Megver ern a pásztort
és elszélednek a nyáj
juhai.

Minekutána pedig
feltámadok,megel őz
lek titeket Galileá
ban. Felelvén pedig
Péter, mondá neki:
- Ha mindnyájan
megbotránkoznak is
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Virágva sárnapi passió
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nekik : - Szomorú
az én lelkem mind
halálig; várakozza
tok itt és virrassza
tok, velem.

Es egy kevéssé
elébb menvén, orcá
jára borúla, imád
kozván és mondván:
- Atyám, ha lehet
séges, múljék el e
pohár t őlern ; mind
azáltal nem amint
én akarom. hanem
amint te. És méne
tanítványaihoz és
aluva találá őket , és
mondá Péternek: 
fgy nem virraszthatta
tok-e velem egy ő rá 
ig ? Vigyázzatok és
imádkozzatok, hogy
kís értetbe ne esse
tek. A lélek ugyan
kész, de a test erőt
len. Ismét másod
szor elméne és imád
kozék, mondván: 
Atyám, ha e poh ár

el nem mulhatik
anélkül, hogy meg
igyam , legyen a te
akaratod. Es eljöve
ismét és aluva találá
őket, mert szem eik
el voltak nehezed ve.
És elhagyván őket,
ismét elméne és
imádkozék harmad
szor, ugyanazon be
szédet mondván. Ak
kor tanítványihoz
jöve és mondá ne
kik : - Aludjatok
már és nyugodjatok.
(me elközelgett az
óra, és az ember fia
a bűnösök kezeibe
ad atik. Keljetek föl ,
menjünk; íme köze
ledik , ak i engem el
á ru l.

Júd ás csókja.

Míg Ő szólott,
íme Júdás, egy a
tizenkettő közöl, el·
jöve, és vele nagy
se reg, kard okkal és
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Virágvasárnapi pass ió

I.

dorongokkal, küldet
ve a papi fejedel
mektől és a nép vé
neitől . Aki pedig el
árulta őt, jelt adott
nekik, mondván: 
Akit megcs ökolok.ó
az, fogjátok meg. Es
azonnal j ézushoz já
rulván, mondá: 
Udvözlégy, Rabbi!
Es megcsókolá őt.
Mondá neki jézus:
- Barátom, rni vég
re jöttél? Akkor hoz
zája menének és ke
zeiket jézusra veték
és megfogák őt. Es
íme egy azok közöl,
kik jézussal valának,
kinyujtván kezét, ki
voná kardját és rá
csapván a papi feje 
delem szolgájára, el
vágá annak fülét.
Akkor mondá neki
jézus: - Tedd visz
sza helyére kardo
dat j mert mindazok,

kik fegyvert fognak,
fegyver által vesz
nek el.

Vagy azt véled,
hogy nem kérhetem
Atyámat és ad ne
kem azonnal többet
tizenkét ezred an
gyalnál? Miképpen
teljesednek be tehát
az írások, melyek
szerint így kell len
ni? Azon órában
mondá jézus a se·
regnek: - Mint la
torra, úgy jöttetek
ki kardokkal és do
rongokkal engem
megfogni. Minden
nap nálatok ültem,
tanítván a templom
ban és nem fogtatok
el en gem. Ez pedig
mind lőn, hogy be
teljesedjenek a pr ó
fétákírá sai. Akkoron
a tanítványok mind
nyájan elhagyván őt ,
elfutának.
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Virágvas árnap i passió

Jézus Kaifásn ál. fölkelvén a papi fe-
Arnazokpedig Iog- jedelem, mondá ne

ván jézust, vivék ki: - Semmit sem
Kaifáshoz, a papi fe- lelelsz-eazokra.míket
jedelemhez, hol az ezek ellened bizo
írástudók és vének nyítanak? jézus pe
egybegy últek vala. dig hallgata. Es a
Péter pedig követé papi fejedelem mon
őt távolabbróla papi dá neki: - Kénysze
ftjedelem tornácáig. rítlek téged az élő
Es oda bemenvén, Istenre,hogymondd
leüle a szol gákkal, meg nekünk, ha te
hogy lássa végét. A vagy·e Krisztus, az
papi fejedelmek pe- lsten fia? felelé
dig és az egész gyü- neki jézus: - Te
lekezet hamis tanú- mondád. Azonban
bizonyságot keresé- mondom nektek: Ez
nek jézus ellen, hogy után meglátjátok az
ő t halálra adják; és ember fiát ülni az
nem találának, noha lsten erejének jobb
sok hamis tanú jött ján és eljönni az
elő. Utoljára pedig ég felhőiben. Akkor
jöve két hamis tanú a papi fejedelem
és így szólának: - megszaggatá ruháit,
Ez mondotta : Le- mondván: - Kárern
ronthatom az lsten kodék! Mi szüksé
templomát és har- günkvan még tanuk
madnap mulva fql- ra? Íme most hallot
építhetem azt. Es tátok a káromlást.
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Virágva sárnapi pa ssió

Mit itéltek ? Azok - Ez is a názáreti
pedig felelvén, mon - jézussal vala. És is
dák : - Mélt ó a ha- mét tagadá esküv el :
lálra. Hogy nem ismerern

Akkoron orcájára az embert. Es kevés
pökdösének és nya- vártatva hozzája me
kon csapdosák őt, nének az ottállók és
némelyek pedig te- mondák Péternek:
nyereikkel arcuíve- - Bizon yára te is
rék, mondván : - Ta- azok közől vagy,
láld el Krisztus, ki- mert szólásod is el
csoda az, ki meg- árul téged. Akkor
ütött téged ? kezde átkozódni és

Péter megta gadja esküdözni, hogy neJTI
Mesteret. ismeri az embert. Es

Pét er pedi g kívül azonnal .megsz ólala
a tornácban ül vala, a kakas. Es rnegemlé
és hozzájárula egy kezék Péter jézus
szolgáló, mondván: igéjéről, melyet mon
- Te is a galilea i dott vala: Minek·
jézussal valál. O pe- előtte a kakas szól,
dig tagadá mindnyá- háromszor tagadsz
jok el őtt , mondván : meg engem . Es on
- Nem tud om, mit nan kime1}vén, ke
mondasz, Midőn pe- servesen sir a.
dig kiment az ajtón, Ju dás fölakas ztja
meglátá őt más SZOI- ] mag át.
gál ó és mondá azok- Reggel pedig taná-
nak, kik ott valának: csot tart ának mind-
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Virágvasá rnap i passió

nyájanapapifejedel- ni, mert vér díja.Ta
mek és a nép vénei nácsottartván pedig,
jézus ellen, h9gy őt megvevék rajta egy
halálra adják. Es meg- fazekas telkét a jöve
kötözve vivék őt és vények temetésére.
átadák Poncius Pilá- Azért hívatik az a
tus helytartónak. Ak- föld Hakeldamának,
koron látván judás, azaz: vérteleknek a
ki őt elárulta, hogy mai napiglan. Akkor
el van ítélve: meg- beteljesedék,amitje
bánván tetté t, vissza- remiás próféta meg
vivé a harminc ezüst- j övend ölt,mondván :
pénzt a papi fejedel- - Es vevék a har
meknek és véneknek, minc ezüstpénzt, a
mondván: - Vétkez- megbecsültnek árát,
tem.elárul vánaz igaz kit megvásároltak Iz
vért. Ok pedig rnon- rael fiaitól és a faze
dák: - Mi gonpunk kas telkéért adák azt ,
rá ? Te lássad. Es el- amint nekem rendel 
vetvén a templom- te az Úr.
ban az ezüstpénzt,
visszatére és elmen- Jézus Pilátu s el őtt,

vén, fölakasztá ma- jézus pedig a hely-
gát. A papi fejedel- tartó előtt álla és kér
mek pedig fölvevén dé őt a helytartó ,
az ezüstpénzt, mon- mondván: - Te
dák: - Nem szabad vagy-e a Zsidók Ki
azt a pénzt a tem p- rálya ? Felelé neki

+ om pénztárába ten- jézlIs : - Temondá+
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Virdgvauírnapi pass ió

És midőn vádoltatott
a papi fejedelmektől
és vénektől, semmit
sem felele. Akkor
mondá neki Pilátus:
- Nem hallod-e,
mennyit yall ának el
lened? Es egy sza
vára sem felele neki,
úgy hogy fölötte cso
dálkozik a helytartó.

Jézus és Barabb ás.

Azünnepnapon pe
dig szokott vala elbo
csátani a helytartó a
népnek egy foglyot,
akit akartanak. Vala
pedig akkor egy híres
foglya, ki Barabbás
nak neveztetett. Mi·
dőn tehát azok egy
begyűltek, mondá
Pilátus: - Kit akar
tok, hogy elbocsás
sak nektek, Barab
bást-e vagy jézust, ki
Krisztusnak rnonda
tik? Mert tudja va-

la, hogy irígységből
árulták el őt. Midőn
pedig az ítélőszéken
ült, hozzája külde
felesége, mondván:
- Semmi közöd ne
ked azzal az Igazzal,
mert sokat szenved
tem maálomlátásban
őmiatta. Azonban a
papi fejedelmek és
vének rábeszélék a
népet, hogy Barab
bást kérjék, jézust
pedig elvesztessék.
Felelvén pedig a
helytartó, mondván:
- Kit akartok, hogy
a kettő közül elbo
csássak? Ök pedig
mond ák: - Barab
bást. Mondá nekik
Pilátus: '- Mit cse
lekedjem tehát jé
zussal , ki Krisztus
nak mondatik? Szó
Iának mindnyájan:
- Feszíttessék meg.
Mondá nekik a hely -

'1
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Virág vasárnapz passió

ta rtó: - De mi go
noszt cselekedet!?
Azok pedig még
inkább kiáltának
mondván: - f eszít~
tessék meg!

Pilátu s elítéli
az Urat.

Látván pedig Pilá
tus, hogy semmire
sem megy, hanem
ink ább nő a zajon
gás, vizet vévén ,meg
m~sá kezeit a nép
elott,mondván: - En
ár tatlan vagyok ezen
igaznak vérétől , ti
lássátok. Es felel
vén az egész nép
mondá: '

- Az ő vére mi
rajtunk és a mi fiain
kon! Akkor elbo
csátá nekik Barab
b~st;. Jézu st pedi g ,
rniut án meg ostoroz
tatta, kezeikbe adá ,
hogy megfeszíttes
sék.

Jézust tövissel
koron ázz ák.

Akkor a helytartó
vitézei elvivén Jézust
a tanácsházba, egy
begyüjték :körülötte
az egész csoportot.
Es levetkőztetvén ő t,
biborszín palástot
adának rája és tövis 
ből koronát fonván,
fejére tevék és nádat
jobbkezébe. És tér 
det hajtván előtte,
csúf olták őt, mond
ván: - Udvözlégy,
zsidók . királya! Es
rá p ökd ösvén. vevék
a nádat és fejét ve
rék vele. Es minek
utána megc súfolták
őt, levevék róla a pa
lástot és felöltözte
ték saját ruháiba és
kivivék őt, hogy meg 
feszít sék.

A keresztút.

Kimenvén pedi g,
találának egy Sim on
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Virúgvasámapí passió

nevíi cirenei ern
bert, ezt kén yszerí
ték, hogy vigye az ő
kere sztjét. Es jövé
nek azon helyre ,
mely Golgotának ne
veztetík,mely az ag y·
kopony ák hel ye. Es
ad án ak neki epével
vegyített bort inni .
Es midőn me gízlelt e
azt, nem akará inn i.

A kereszt re
feszített Jézus.

Minekut án a pedig
megfeszítették ő t, el
oszták az ő ruh áit ,
sorsot vetvén azokr a,
hogy betelj es edj ék,
rnit a próféta meg
jövendölt ,mondván :
- Elosztották ma gok
k őzt ruh áim at és öl
t önyömresorsot ve
tének. *) Es leülvén,
őrz i k vala őt. Es feje
föl é tevék az ő ügy ét

°120. Zsolt. 17, 18. o.

írva: Ez Jézus, a
zsid ók királya. Ak
kor megfeszítteték
vele két lator is,
egyik jobbról és má
sik balfel ől.

Az átm enők pedi g
káromolák őt, hajto
gatván fejöket, és
mondván: - Hej,
ki lerontod az lsten
templomát és ha r
madnapra fölépíted
azt, szabadít sd me g
magadat j ha lsten
Fia vagy, szállj le a
keresztről.

Hasonl óképen a
pap i fejedelmek is
az írástudó kkal és
vén ekkel egy ütt, csú
fol va mondák : 
Másokat megszaba
dított, ö nmagát nem
szabadíthatja meg ;
ha Izrael király a ,
szá lljo n le most a
keresztről , és hisziink
neki. Az Istenben bi-
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Virá gvasárnapi pas sió

zott, szabadítsa meg
most, ha akarja őt;
mert azt mondotta:
hogy Isten fia va
gyok. Ugyanazt há
nyák szemére a lat
rok is, kik vele meg
feszíttettek vala.

J ézus megh al
a ker eszten.

Hat órától pedig
söté tség lőn az egész
f91dön kilenc óráig.
Es kilenc óra tájban
kiálta Jézus nagy
szőval, .mo ndvá ru -c
Eli I Eli! Lamma
szabaktáni, azaz: Én
Istenem! En Iste
nem! Miért ha gytál
el en gem? Némelyek
pedig az ott állók
köz ől hallván ezt ,
mondák: - Illést
hívja ez. És azonnal
elfutván egy közö
lük, szivacsot vőn,
megtölté ecettel és
nádszálra tévén,inni

ada neki. A többiek
pedig mondák: -
Hadd lássuk, ha el
jön-e Illés, ho gy
megszabadítsa ő t. j é 

zus pedig ismét nagy
szóval kiáltván, ki·
adá lelkét.

(Itt borul j térdre és
és gondo lkodjál egy ki.
ide ig .)

Csodajelek az Úr
J ézus halálak or.

ÉS íme a templom
kárpitja ketté ha
sada fölétől egész
aljá ig és a föld me g
indula és a kőszik
lák megrepedén ek,
és a sírok megnyílá
nak, és so h Szentnek
teste i, kik elaludtak
vala, föltámadának.
És kilépvén a sírok
ból az ő fölt ámadása
után,a szent városba
jövének és sokak
nak me gjelenének. A
százados pedig és

' I
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Virágvasárnapi passió
---- ----

akik vele valának jé
zus őrizetére, látván
a földindulást és a
történteket, igen meg
félemlének, mond
ván: - Valóban, Is
ten fia volt ez !

Jézust leveszik a ke
resztról. A sírbatétel.
Valának pedig ott

sokan asszonyok. tá
volról nézvén, kik
követték vala jézust
Galileából, hogy ne
ki szolgáljanak; kik
között vala Mária
Magdolna és Mária,
jakab és józsef anyja
és Zebedeus fiainak
anyja. Mikor pedig
már esteledett, jöve
egy arimateai józsef
nevü gazdag ember,
ki szinténjézus tanít
ványa vala. Ez el
méne Pilátushoz és
elkéré jézus testét.
Pilátus legott meg
hagyá, hogy átadják

a testet. És elvévén
a testet józsef, be
takará azt tiszta
gyolcsba. Es saját új
sirj ába tevé, melyet
a k ősziklában vágott
vala. Es nagy követ
hengerített a sír ajta
jára és elméne. Ott
vala pedig Mária
Magdolna és a má
sik Mária, a sír elle
nében ülvén.

Jézus sirját órzi k.

Másnap pedig,
mely az ünnepi ké
szület után esik, egy·
begyülének a papi
fejedelmek és íari
zeusok Pilátushoz,
mondván : - Uram,
me geml ékeztünk.
hogy ama csábító
még- életében mon
dotta: - Harmadnap
múlva feltámadok.
Hagyd meg tehát.
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Jézu s sz enuedese

hogy ő rizzék a sí rt s őn él . Mondá nekik
harmad napig , neta- Pilá tus: - Van őr
lán eljőjjenek tanít- ségetek, menjetek,
ványai és ellopják őri zzé t ek, amint tud
őt és azt mondják a játok. Azok pedig el
köznépnek: Felt árna- menv én, megerősí
dott halottaiból; és ték a sírt őrökke l ,
az utóbbi tévedés megpecsételvén a
rosszabb lesz az el- követ.

Jézus szenvedése.

Jézus ls ten igaz fia,
legbölcsebb em

ber, legnagyobb ki
rály , legjobb ba
rát , ki senkit soha
meg nem bántott , ki
az egész vilá gra bő
ség esen árasztotta
jótéteményeit; de az
egész világ rosszal
fizet neki vissza. Mi·
ként minden embe
rért szenvedett, ha
sonlókép szenved is
minden embertől.
Minden nemű és
rang ú embe r össze-

esküdött az ő szen
vedésére ;zsid ók,po
gányok, papok és
királyok : mind arra
törekedtek, hogy ke
resztfára juttassák.

Jézus minden idők
nek ,mindenigaznak
és minden go no sz
nak áldozata. Vala
mint ő magára vál
lalta minden bűnünk
kiengesztelését, ha
sonl ókép illették is
rnind en kínzá ssal a
rni gon oszsá gunkkal
jár ó mind en bünte-
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A fájda lmas Anya

téssel. Senki si ncs,
kit nem szeretett vol
na, és senki sincs,
akiért nem sze nve
dett vo lna .

De kü lönösen én
értem szenvedett és
én semmit se szen
vedjek ő érte?

Ki biztatt a őt, hogy
meghaljon a hálát
lanokért ? ~iért vette
magára a mi nyo
morúságainkat ? 
~eghalt, hogy ne-

künk az életetvissza
sze rezze. ~agára
vette nyomorúsá
gainkat, hogy bol
doggá tegyen min
ket. Saját magát adta
át ellenségeinek. És
én élvezetekben aka
rok élni ?!

Nem, so ha! 
Együtt akarok szen
vedni Jézus Krisztus
sal, az én Urammal
és Istenemmel. Hoz
zá hasonló leszek.
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Jóság os Jézusom ;
miért engeded sz .

Anyádnak. hogy Té
ged a Kálvária he 
gyére kövessen? H o
gyan állhatod meg,
hogy haldoklásodat
nézze? - Nem kel
lett volna-e ő t meg
óvnod az ilyen ke-

* ) Fájdalm as pént ekre.

A fájdalmas Anya.·)

se rű f ájdalornt ől ?
~it vétett ellened ,
hogya Te halálod
nál jelen kellett len
nie?

Azért kellett ~á
riának Isten akara
tából a kereszt tö
vében állnia, ho gy
közreműködj ék a mi
megváltásunkban ; ,.



A k~resztre-feszíteil J éZU3
-'t----------::--------1:...

hogyfelajánlja ezt a
nagy áldozatot lsten
nek . !togy így jóvá te
gye Eva bűnét; hogy
a választottak any
jává legyen j hogy
növelje fiának fáj
dalmát; hogy részes
legyen annak szen
vedésében: igyék az
ó fájdalma kelyhé
ből ; hogyavérta.
núk kir ályn őjévé le
gyen j hogy Szent
fia tövisei őt is
megkoronázzák.

Szent Szűz, fájdal
mak Anyja, vértanúk
királynője, kereszt
nek jegyese: Edes
anyámmá választ
lak téged. fogadj

be gyermekeid közé.
Vésd szívembe szent
fiadnak sebeit.*) 
Tégy engem is Jézu
som szenved éseinek
részesévé. Sebezd
meg szívemet a fáj
dalomnak tőrével.
mely a te szívedet
átjárta.

Állj majd egykor
anyai segítségeddel
mellettem is halálom
óráján, miként hal
dokló fiad mellett
állottál. fogadd lel
kemet szent kezeid
be és vidd be a bol
dog mennyországba.

*) «Stabat mater » c.
himnuszból.

Jézust keresztre fe
szítik j kezeit és

**) Nagyp éntek i ist en
tisztelet ala tt.-.,-

A keresztre-feszített Jézus.")

lábait szögekkel lyu
kaszt ják át. Erősza
kosan szögezik oda.
Szörnyűkínzásokkö· ~
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A keresztre-fesz ített Jé zus

zepette emelik föl.
Testének egész súlya
kezeinek és lábainak
sebeire nehezedik.
Négy"') vérző forrás
bugyog onnan elő,
melyek az Egyház
talaját öntözik és le
mossák a világ rnin
den bűnét.

Keserű bort nyúj
tanak neki, mely
fájdalmát némileg
csillapíthatta volna.
Szája széléhez érin
teti, hogy érezze
keserűségét;de nem
üríti ki, hogy gyötre 1
mei ne enyhüljenek.
Káromolják, átkoz
zák/felszólítják,hogy
szálljon le a kereszt
ről/amelyenazonban
állhatatosan meg
marad mindhalálig.

' . Az ötödik Jézus
halálakor nyilt meg, mí
kor szent Sziv ét étszurt ák.

Ó jézusom. imád
lak téged a fájdalom
és gyalázat ezen trő
nusán. Ó isteni Ud
vőzitőrn, karjaidba
vetem magam /hiszen
kitártad azokatfelém
hogy engem meg 
ölelj. Ó a szerétet
nek folytonosan égő/
fájdalmaktól emész
tett szent áldozata!

Vagy jézust feszí
ted keresztre, vagy
gonosz-bűnös vá
gyaidat.

Szeretetre legmél
tóbb keresztfa! Té 
ged csőkollak, téged
ölellek, karjaid köz}
óhajtok meghalni. O
jézusom. végy ma
gadhoz, hogy ne le
gyek halálod oka.
feszítsd keresztre
testemet, hogy én
szívedet meg ne fe
szítsem.
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Hú sv étra

Hu sv étra.

Jézus feltámadt ha
lottaiból. Most

már dics őséges éle
tet él. Eletre kelve
jött elő sírjából. Le
győzte a halált. Dia
dalt aratott agonosz
lelken. Os sze törte a
pokol kapuit. Meg
rémítette a sírnak
őreit. Megzavarta a
zsidókat. Minden el
lenségén diadalmas
kodott.

Lelkem , ne sírj
tovább! jézus új
életre támadt. Nem
hal meg többé szí
vedben. hacsak b ű
neiddel újra kereszt
re nem feszíted.

Maradj velünk sze
relmesjézusom! Ime
azéjközeledik; anap
nyugvóra hajolt.*)
Ime a gonosz lelkek

• ) Lk. 24, 29.
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ellenem esküsznek.
Ime az oroszlánokor
dítanak;··)ime szen
vedélyeim és fékte
len vágyaim lázadást
szítanak ; gonosz
szokásaim újra éb
rednek. - Ime a vi
lág sokféle fegyvert
ránt ellenem. Ime
a testern új erőre
kap. Eleted, jézu
som, nincs bennem
biztonságban. A po
kol ellened és elle
nem is szövetkezik.
Agonoszak halálod
ra esküdtek; meg
akarjákújítani kínos
halálos szenvedé
sedet.

Lelkem ne sírj to
vább! jézus új életre
támadt. Ne haljon
megtöbbészivedben
sem.

..) I. Péter 5. S.



Jézus a j ó Pásztor

Jézus a jó Pásztor.

Jézus, a jó Pásztor, . féle szemrehányás
ismeri juhait, a sal nem illeti az el

mint éjt ismeri az vesz ett , de megtalált
Atya. Eletet "ad ne- bárányt.
kik, amint O kapj a Jézus a jó Pásztor:
az Atyától. Mindegyi· jól tartja kedves ju
ket névle~ szólítj a; hait, kövér l egelő re
egyenes utakon ve- vezeti óket ; táplálj a
zeti ő ket ; különös éde s szavával ; é lteti
gondviseléssel kor- saját test ével; itta
m ányozza óket ; rnin- sítja drága vérével:
dig el őttünk jár a gazdag ítja isteni ér·
kereszt pásztorbotj á- dumeivel.
val a kezében. Visz- Isteni Pásztorom,
szaterelí ő ket a he- követlek , bármerre
Iyes útra, ha onnan mégy is. Sohasem
esetleg letévedn ek. tére k le ösv ényeid
Lelki örömmel hatol ról. Veled fölmegyek
a tüskés boz őtba, a hegye kre, veled le·
hogy elveszett [u- szállok a völgy ekbe.
hocskáját onnan ki- Sohasem el égedet
szabadítsa . Ha meg- lenkedem veled . Ut
talá lja, vállaira veszi mut at ásodat rnin
és visszaviszi az a- denkor híven köv e
kolba. Nagy örömtól tem egé sz életem fo
sugárzik és semmi- Iyamán.
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Jéz us mennybemenetele

Jézus mennybemenetele.

Hová rnégv, isteni a test bilincseiből,
Pásztor? fgy el- hogy boldog jelen

hagyod juhaidat? létedet élvezhesse.
Hová mégy, szeretö Mikor szabadulok
Atyánk? Igy elha- meg ebből a szám 
gyod gyermekeidet? kivetésből? Mikor
Hová mégy, gy őzhe- térek meg h őn óhaj
tellen Uralkod ó? fgy tou hazámba?
elhagyodkatonáidat ? jézusom, az elha
Mit csinálnak majd gyottlelkek reménye,
szegényke, gyönge a lesújto tt lelkek vi
juhocskáid a farka- gas ztalása : Te meg
so k között? Mit esi - ígérted, hogy min
nálnak fiaid a vilá g dent magadhoz von 
vásári zajában ? Mit zasz, ha a földrő l fel
csinálnak katonáid el- magasztaltatol. Ime
lensé geid közepette ? má r fölmentél az

jézus felment a ege k-eg ébe,vált sd be
mennyekbe. ígére tedet. Ragadj ki

jézus om ,mivelmár ebből a gonosz vi
a mennyben ural- lágból ; szakíts el
kod ol dicsőségben, a teremtményektő l ;
nem talál o k vígasz- vo nj föltétlenül ma
talást a földön. Ah ol gadhoz ; vonj azon 
a kincsem van , oda nal, mert kíván va
von z a szívem. Lel- kívánk ozom veled
kemszabadúlni óha jt egyesülni.
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Pünkösdre

- -----I

Pünkösdre.

N em vagyunk test
Jézus testéből,

ha nem élünk az ő
lelkéből. j ézus lelke
az élet lelke, mely
bennünket éltet; a
kegyelem lelke, mely
bennünket megszen
tel; a bölcseség lel
ke, mely minket ok
tat; a szeretet lelke,
mely a szeretet sza
ros egységében ösz
szeforraszt j a bé
ke lelke, mely ben
nünket szent békével
tölt el; a tisztaság lel
ke, mely bennünket
tisztává tesz; a sza
badság lelke, mely
szenvedélyeink bi
lincseiből kiszabadít;
az öröm lelke, mcly
bennünket bensőleg
vigasztal j az aláza
tosság lelke, mely
bennünket alázato-

sakká tesz; az enge
delmesség lelke,
mely bennünket hű 
séges szófogadókká
tesz.

Istenem, mily édes
a te lelked, mily ri
deg az enyém! Mily
szent a tied, milyen
világias az enyém!
Mily alázatos a tied,
mily kevély s fenhé
jázó az enyém.

Szentlélek, szegé
nyek atyja, lesújtot
tak vigasztalója: jőjj
el és szállj le reánk;
jöjj el és vigasztalj
meg minket; világo
síts meg égi fényed
del; irányíts bölcse
ségeddel; éltess ke
gyelmeddel; szentelj
meg szereteteddel ;
gyámolíts erőssé
geddei; hass át kene 
teddel; fogadj fiaddá

- 54



Szentháromság·vasárnapra

hűségeddel; csen-, zíts minket irgal
desíts jelenJéteddei ; maddal az örök
ments meg s üdvö- életre.

Sz entháromság-vasárnapra .

A z ember csak a káp- Isten tisztaságában
J-\ rázta tó földi tisz- való hit vezet-e, ha
teletet értékeli. Csak egész valód az érzéki
földi gazdagságot ke- gyönyörökön csüng?
res. Erzéki gyönyö- Isten jóságában való
rökre vágyik. - Sem- hit tölt-e el téged,
mibe veszi az Atya ha öt nem szereted?
hatalmát, megveti a Isten végtelen fen sé
Fiú bölcseségét, le- gében való hit irá
nézi a Szent lélek jó- nyit-e, ha őt hódo
ságát. lattal nem imádod?

lsten bölcseségé- lsten jótéteményei
ben való hit él-e ben való hitnek a bi
benned, ha zúgoló- zonysága-e, ha sem
lódol a Gondviselés miért hálát neki nem
ellen? lsten minden- adsz ?
hatóságában való hit O Szentháromság,
éltet-e, ha nem félsz hűségesen áldalak,
haragjától? lsten imádlak és szeretlek
szentségében való hit téged e föld ön és az
uralkodik-e benned, ö rökkévalóságban.
ha annyi sok bűnnel Dicsőség legyen
bántod meg őt? az Atyának, ki en-
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Legméltóságosabh Oltáriszentség

ge m teremtett . Di- ség legyen a Szent
csőség legyen a léleknek, ki engem
fiúnak. ki engem megszentelt. Áldás a
megváltott. Dicső- Szentháromságnak.

Legméltóságosabb Oltár iszentség.

Alegméltóságosabb dásra, fogva tar tja
Oltáriszentség a őt, mint foglyot.

szeretet Szentsége. Ez a Szentség sze
Ezt a Szentséget retetből származik:
Isten fia szeretet- tehát valóban a szere·
ből alapította. Meg- tet Szentsége.
érdemeltek-e az ern- A szeretet egyesü
berek ekkora kegyel- lésre törekszik, ez
met? Nem, sőt tel- minden vágyódásá
jesen méltatlanokká nak célja . A szerit
lettek erre. Vagy ta- áldozásban mind ent
lán valami haszna megtalál, amit óhajt
van Krisztnsnak eb- hat. Mert abban Jé
ben a Szentségben? zus egyesül velünk
Sőt a legnagyobb és viszont mi is
sértéseket szenvedi tökéletesen egyesü-
el benne. lünk vele .

A szeretet meg- Nem tudok tovább
győzte az Istent ; ellenállni ekkora sze
kényszerítette a föld- r étetnek. Nem aka
re leszállani; köte- rak többé félelemből
lezi a velünk-mara- elmaradni a szent-
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Jézus és a $átán birodalma

áldozástól. Sőt in- szeretet nélkül élni.
k ább szeretettől lel- Gyakran akarok ál
kesítve, bizalommal dozni, mert lelki táp
közeledem hozzá, lálék nélkül nem tu
mert már nem tudok dok élni.

Jézus és a sátán birodalma.

Mindnyájunk, fö- sátán a zavarosban
l őtt kell Urnak hatalmaskodik.

lennie. Két Úrnak jézus az égbe visz
senki sem szolgálhat, minket, a sátán a
csak egynek. Es pe- pokolra taszít.
dig vagy Krisztusnak j ézus nem kirá
vagy a sátánnak. Iyunk, ha parancsait
Annak szolgája vagy, me g nem tart juk. Jé
akinek akaratát tel - zus hit által uralko
[es íted. d ik elménkben, sze -

Jézus minden ki- re tet által szívünk
rálynál kegyesebb.A ben, béke ált al lel
sátán minden zsar- künkben,türelem ál
noknál kegy etlenebb. tal testünkön j bölcse
- Jézus szeret min- ségével kormányoz
ket, amennyire csak minket, hatalmával
lehet szeretni. A sá- fenntart , szeretetével
tá n gyülöl minket, me gszentel. Bölcse
amennyire csak leh et sé ge kormányoz ben
gy űl ölni , - Jézus nünket,valahányszor

+ ékében uralkodik, a lemondunk saját né+
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JézU! és a sátán birodalma

1-- - - - -
zeteinkről . Türelme
fenntart bennünket,
valahányszor lernon
dunk saját vágya
inkról.

Megvallom, hogy
teljes jog szerint Jé
zus Krisztus szolgája
vagyok , hisz' j ézus

vére váltott meg en
gem; nincs más ki
rályom, mint jézus;
jézus szolgálatában
óhajtok meghalni,
semmi hatalom soha
el ne válasszon jé
zusomtól, se ezen,
se a másik világon .
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A bold. Ssűe tíseteleíe

IV.

ELMÉLKEDÉSE K
A BOLDOOSÁOOS SZŰZ MÁRIA

NAOYOBB ÜNNEPEIRE.

A bold . Szűz t is ztelete .

Hogy lsten fia le- Anyja által. Az Atya
hess, Mária fiá.- semmit sem tagad

vá kell lenned. O meg fiának; a fiú
minden "igaznak az semmit sem tagad
Anyja. O a bűnösök meg Anyjának. Nem
menedéke. Ó a vá- üdvözülök. csak a
lasztottak királyn őj e. fiú érdemei által;

A Kálvár ia hegyén nem üdvözülök, csak
szerzett meg ben- az Anya közbenjá
nünket ; fiaivá ren- rása által. A fiú k őz
deltettünk a kereszt benjárónk az Atyá
lábánál. Ó adott éle- nál; az Anya közben
tet minden ember- jár ó a fiúnál.
nek azáltal, hogy éle- Jézus a világ napja,
tet adott az lsten- Mária a holdj a. A
embernek. természet rendjében

Senki sem járulhat semmi sem jön létre
az Atyához csak fia csak a nap és hold ut
által ; senki sem já- ján .Akegyelem rend 
rulh at a Fiúhoz csak jében semmi sem
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S zep/öte/en Foganíatds

jön lét re csak Jézus
és Mária által.

I sten n e k szent
Anyja, most újra kez
dek éledni, mert tu
dom, hogy tőled is
függ üdvösségem.

Anyám, a te fiad
akarok lenni, hogy
lsten fia lehessek.
A te szolgád kívá
nok lenni, hogy Is
ten szolgája lehes
sek.

Szeplőtelen Fogantatás.

'1

M ária boldog,
mert bűn nél

kül fogantatott; de
még boldogabb a
boldogságos Szűz,
mert soha bűnt el
nem követett. Nagy
a mi bold ogtalansá
gunk, mert eredeti
bűnnel jöttünk a vi
lágra ; de még na
gyobb, mert csele
kedeti b űn őket is
követtünk el.

Ámbár Mária soha
sem vétkezett, mégis
sokat szenvedetr: én
folytonosan vétke
zem, mégis irtózom
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a legkisebb szenve
déstől is. Mária ár
tatlan volt és mégis a
bűnösökkel egyenlő
bánásmódban volt
része,nekem sok bűn
terheli lelkiismerete
metés mégis azt aka
rom, hogy úgy bán
janak velem , mint az
ártatlanokkaI.

Istennek szent
Anyja/Illily szép vagy!
Mily tiszta vagy !
Szepl ő nincs teben
ned. Mivel fogan
tat ásorn nem volt
bűnnélküli, esdd le
számomra Istentől,



Gyertyaszentelő Boldo gasszony

hogy életem legyen csak a te Fiad ha
szeplőtelen. Ha már lálom óráján az én
el nem kerülhettem az lelkemre vonatkozva
eredendő bűnt, szó- is elmondhatná: Egé
szólásoddallegalább szen szép vagy, én
a cselekedeti bűnt barátnőm és szeplő
kerüljem el. Ó bár- nincs tebenned!

Gyertyaszentelő

M ária lsten Anyja
és mégis ember

anyjának akar Ját
szani. Mily nagy alá 
zatosság! - Mária
ragyog, mint a nap
és mégis templomba
megy, hogy meg
tisztuljon. Mily nagy
tisztaság! - Máriára
nem vonatkozik Mó
zes törvénye, mégis
önként aláveti ma
gát annak. Mekkora
engedelmesség! 
Máriának csak egy
Fia van, aki minden
nél kedvesebb és
mégis felajánlja ls-

Boldogasszony.

tennek a templom
ban. Mily nagy sze
retet!

Kövesd Máriának
ezen erényeit! Légy
alázatos szívű, mint
ő. Légy tiszta testben
és lélekben, mint ő.
Légy készségesen
engedelmes, mint ő .
Légy bőkezű, mint ö.
Ajánld fel Istennek
te is, ami neked leg
kedvesebb. Áldozd
neki gondolata idat,
vágyaidat, minden
cselekedetedet. Add
neki mindenkorra
szívedet.
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Békességben fogsz
éln i, ha más vágyad
nem lesz,mint jézus.
Békességben fogsz
meghalni, ha mást
nem szeretsz, egye
düI jézust. Imádkoz
zál Szűz Máriához,
hogy vegyen karjai
közé és ajánljon fel
szent f iának most
és életed végén.

Gyümölcsojtó

Bizonyára nagy
erény kicsinek

lenni nagy kiv áló
ságban. Különös en
ritka erény aláza tos
nak lenni megtisz
teltetésben.

Mária az Isten 
nek Anyja. mert al
Ő szolgáló le ánya
volt . Mária az Ur
szo lgá ló leányának
nevezi magát, rni
kor az angyal I~

Örök javadra válik
ez az anyai szerétet .

járj a templomba,
mint Simeon. fo
gad d az Úr-jézust,
- de ne karjaidba,
hanem szívedbe 
a pap kezeiből a leg
méltóságosabb Oltá
riszentségben, mint
az angyalok mennyei
kenyerét.

Boldogasszony.

ten Anyjának kö
szönti.

Menn yire boldo g.
hogy méhébe fo
ganta az isteni Igét ;
de sokkal boldogabb.
hogy az Igét már
előbb elm éjébe fo
ga dta. A kegye lem
útján már magáb a
fogadta az Igét, még
mielőtt a természet
szerin t fogan ta azt.
Szívében előbb hor-

r



S arló. BolJogcuu ong

dozta, mint méhé
ben. Magasztosabb
volt Istennek lelki,
mint testi befoga-
dása. ,

Légy testvére Ur
jézusnak az által,
hogy hiszesz benne.
Szent áldozásodban
újítsd meg a meg
testesülés titkát.Légy
alázatos és engedel
mes, mint Mária
volt és a Szentlélek

reád is leszáll. Is
tennek legméltóbb
Anyja, méltóztassál
fiadd á fogadni en
gem, akit testvérévé
fogadott a te isteni
f iad.

Minthogy Isten
nek Anyja vagy, az
emberek any jává is
kellett lenned. Hogy
az emberek anyjává
lehess, Istennek let
tél Szülőjévé.

Jézus meglátogat
ja Szent jánost,

Mária meglátogatja
Szent Erzsébetet. jé
zus megszenteli az
anyát és fiát. Mihelyt
megszólalt Mária,
megszenteltetett Ker.
Szent jános. Mária
szava a kegyelem
kútfeje, mely meg
világitja a vakot,meg-

-r-

Sarlós Boldogasszony.

szabadítja a foglyot,
életre kelti a hol
tat, igazzá teszi a
bűnöst.

Mária alkalmazza
megváltásunknak el
s ögyüm ölcsét; lelki
leg megigazulttá te
szi az embert, miután
Istent testileg méh é
be foganá. Az embe
riség anyjá vá lett, rni-



Nagyboldogasszony

után előbb Istennek
Anyjává lett .

Mária a k~gye
lern anyja, O az
irgalom anyja;' a
kegyelemé az ig azak,
az irgalomé a bűnö
sök számára.

Mária, kegyelem
nek anyja s az irga-

Iomnak anyja, te vé
delmezz minket az
ellenségtől és végy
édes anyai karjaidba
halálunk óráján.

Hogy igazán tisz
telhesd a boldog
SzűzMáriát,erényeit
kell állhatatosan ut á
noznod.

Nagyboldogasszony.

Ki az, ki felszáll a
mennybe szeret

tének karjaira támasz
kodva? Ez Mária,
Istennek Anyja! 6
az, aki minden te
remtménynél tisz
tább, föl kellett tehát
magasztaltatnia a
magas egekig. Mert
legmélyebben meg
alázta magát, azért
kellett a legmagasabb
trónusra emeltetnie.

Jézus, a mi közben
járónk az Atyánál;

Mária közbenjárónk
az ő isteni fiánál;
Jézus engeszteli Aty
jának harauját.Mária
engeszteli fiáél Sebeit
mutatja Atyjának jé 
zus, szívét tárja fia
elé Mária. - Ki es
nék kétségbe üdvös
sége felől, - mikor
ily hatalmas közben
járói vannak Isten
nél?

Szállj fel a menny
be, szentséges Szűz
Anyám!
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K isasszollY ii nn epe és Má ria neve

Ott készen vár
trónusod. Ott meg
koronáz a te ljes Szent
háromság. Mily cso 
dá lat fog el engem,
Anyám , midőn ek
kora fénnyel , ekkora
pompával látlak té
ged mennybeemel
tet ni.

Mennyország an
gya la i tárjatok kap ut
az Isten Anyjának;
menjetek királynőtök
elé, fogadjátok min
de n lehető tisztelet-

tel és örvendve ve
zessétek f iának tró 
nus éíg.

Egnek és földnek
királyné·asszonya,ke
gyelernnek és irga
lorrínak anyja: sze
rető gonddal őrköd
jé l üdvösségünkön,
eszközölj kegyel met
szám unkra, hogy e
földön számkivetés
után Szent fiad bol 
dog és örök látására
juthassunk az égbe .
Amen.

Kisasszony ünne pe és Mária neve.

M ária születése Mária, örömre g er
természetfölötti jeszti az an gyalokat,

ugy an, de a tenné- megvigasztalja az
szetnek vál ik leg na- embereket, elrettenti
gyobb javára. Ne- a gonosz szelleme
mes ség éért tisztelet- ket. Jézus neve után
re méltó ; jóságáért nincs édesebb, mint
kivánatos ; szépségé - Mária neve, nincs
ért szeretetreméltó. hatalmasabb Mária

Az ő Szent neve, nevénél. ~
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Ki sasszony ünnepe és Mária nev e

Ki Mária nevét ki
ejti, annyit, mond:
«hatalmas Urn ő» és
«keserűség tengere ll .

Urnő, mert Istennek
szolgáló leánya volt;
a vigasztalás tengere,
mert élete a keser ű
ség tengere volt . Ha
parancsolni akarsz,
engedelmeskedned
kell; ha vigaszra vá·
gyik szived, szenved
nett kell.

O mennynek és
í öldnek királynéja,
Urnömmé, Anyám-

má, Szószólómmá
választalak. Szolgá
lok neked, mint Ur
nömnek ; szeretlek,
mint Anyámat; se·
gítség ül hívlak, mint
Szó szólómat.

Ó szentséges Ur
nöm, végy engem
oltalmadba.

Ó áldott jó Anyám,
add reám édesanyai
áld ásodat.

O hatalmas Sző
szólóm, segíts köz
benjárásoddal most
és halálom óráján.
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Jézu s seere teíe

v.
ELMÉLKEDÉSEK

A SZENT EGYESÜLÉS ÚTJÁRA.

Jézus szeretete.

Jézus érettem em
berré lett ,amilyen

én vagyok ; érettem
szegénnyé lett, ami 
lyen én vagyok ; éret
tem szánalomra mél
tóvá lelt, amilyen én
is vagy ok ; érettem
halált szenvedett,
amint én is meg
halok.

jézus atyám és ki
rályom, te stvérem és
jegyesem, uram és
pásztorom, üdvös sé
gem és megváltá
som, reményem és
vigasztalá som.

j ézus szeret en
gem teljes szívéből.
Mindig itt áll és zör
get szívem ajtaján .

Ajándékul kéri szí
veme t. Eletét aján
dékozza nekem ,hogy
meg tartsa szíve met.
Hálátlan lennék, ha
megtagadnám tőle
szívemet. jaj annak,
ki mással osztja meg
szívét. Kárhozott,
akijézust tel jes szív
bő l nem szereti.

Ö a szeretet szere
tete , szívek Szíve.
Bár úgy szeretnélek,
min t te szeretsz en
g em. Bár úgy szeret
nélek, a rnint a sze
retetet megérdem
led. Nincs j ézusn ál
fensége sebb, ninc ,
hozzá hason ló. jézus
az örök Szeretet.
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A szeretet egyesii
lés re törekszik.

A szeretet az egyesü 
lésben megnyugszik.
A szeretet az egyes ü
lés álta l él.

A tiszta szív nem
szennyezhető be . A
szabad szívnem hajt
ható szolgaságba.

Istennek adom,
mondod, szívem fe
lét. Vajjon lsten
csak szíved felét te
remtette? Vajjo n Is
ten csak szíved felét
váltotta meg? Vaj
jon lsten csak szíved
felét fogja üdvözl
teni? - Vajjon lsten

A szeretet egy eslilise

A szeretet egyesülése.

csak Szívének felével
ajándékozott meg?

Miért adod hát
csak szíved felét ne 
ki? Vajjon lsten nem
méltó akkora aján
dé kra,amekkora egy
egész emberi szív ?

Istenem, ezentúl
teljes szívből szeret
lek téged. Sohasem
osztom meg többé
érzelmeimet.- Iste 
nem ,mindenem! Mi
vel nekem ajándé
koztad oly mérhetet
len és kegyes Szíve
det ,neked szentelem
én is az én kicsiny
szívemet. Fogadd eÍ !
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A men n srorszeig

A mennyország.

Amennyország ls- dent birtokolni, ami
tennek hajléka, elragadóan nagysze

az élők földje, a bo!- ríi; mindent ízlelni,
dog nyugalom ho- ami csak kellemes.
na; minden gond és Mekkora öröm látni
aggodalom rnegszű- az ős igazság forrá
nése,minden vigasz- s át; szeretní az igaz i
tal ás teljessége. szépséget; birtokban

Ott látni és sze- tartani a legfőbb jót ;
retni fogod Istent ; ízlelni a legnagyobb
birtokolod ott a t ő- édességet! - Mily
kéletes boldogságot; kedves a te hajlékod,
mindened meglesz, boldog erények Ura!
amit csak kívánsz ; Vágyódik és eped a
semmi sem lesz .ami- lelkem az Ur hajléka
től félned kellene. után! 6 mily nyom o·
Ott minden jóság rult vagyok ebben
meglesz rossz nél- a számkivetésben,
kül ,élet halál nélkül, mily boldog leszek
nyugalom nyugta- abban a hazában!
lanság nélkül. Lelkem, ha e világ

Mekkora öröm javait szereted , elve 
mindent látni, ami szíted az örök érté
szép; mindent sze- keket.. . Mennyor
retni, ami jó ; min- szág ba akarok jutni !

(+ '1
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