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l. 

Leckék és evangéliumoK a vasárnapokra 
és az Ur ünnepeire. 

Advent első vasárnapján. 

Lecke: Szent Pál levele a rómaiakhoz. 13, 11-14. 
Testvérek! Tudjuk, hogy itt az óra, az álomból felkel

nünk. Mert most közelebb van a mi üdvösségünk, mint mikor 
hivőkké lettünk. Az éj előrehaladt, a nap pedig elközelgetett. 
Vessük Ie tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a vilá
gosság fegyvereit! Járjunk tisztességesen, mint nappal, nem 
lakmározásban és részegeskedésben, nem ágyasházakban és 
szemtelenségekben, nem perlekedésben és versengésben; hanem 
öltsétek magatokra az Ur Jézus Krisztust. 

Evangelium: Szent Lukács 21, 25-33. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Jelek 
lesznek a napban, holdban és csillagokban, és a 
földön nagy szorongatása a népeknek, a tenger
nek és hullámoknak zajos zugása miatt. Az emberek 
ellankadnak a félelemtől és várakozástól az iránt, 
a mi az egész világra be f9g következni; mert az 
egek erői megrendülnek Es akkor meglátják az 
Emberfiát a felhőben jönni nagy hatalommal és 
fönséggel. Mikor pedig mindez teljesedésbe kezd 
menni, akkor tekintsetek körül és emeljétek f9l 
fejeteket, mert közeledik a ti megváltástok Es 
hasonlatosságot mondott nekik: Nézzétek a füge
fát és az összes fákat! Mikor már gyümölcsöt 
hoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugy ti 
is, mikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tud
játok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony 
mondom nektek, hogy nem mulik el e nemzedék, 
mig mindez meg nem történik. Az ég és föld el
mulnak, de az én igéim el nem mulnak. · 
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Advent második vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz : 15, 4----13. 

Testvérek! Minden, ami irva van, a mi tanulságunkra 
van megírva, hogy béketürés és az irások vigasztalása által 
reményre tegyünk szert. A béketürés és vigasztalás Istene pedig 
adja meg nektek, hogy egymással egyetértsetek a mi U runk 
Jézus Krisztus (példája) szerint, hogy egyetértve, egy szájjal 
tiszteljétek !stent, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyját. Ennek
okáért fogjátok egymásnak pártját, valamint Krisztus is pártotokat 
fogta, lsten dicsőségére! Mert azt mondom, hogy Jézus Krisztus 
szaigája lett a körülmetélkedésnek Isten igazmondása miatt, 
az atyáknak tett igéretek megerősítésére; a pogányok pedig 
az ő irgalmasságáért magasztalják Istent, amint irva van : Azért 
magasztalla~ téged, Uram, a pogányok között, és énekelek 
nevegnek. Es ismét mondja: Örvendjetek pogányok az ő népé
vel. Es ismét: Dicsérjétek az, Urat minden nemzetek, és magasz
taljátok őt minden népek! Es ismét azt mondja lzaiás: ]esszé
nek gyökere lesz, és aki abból támad a nemzetek vezérlésére, 
abban biznak a nemzetek. A reménység Istene pedig töltsön 
el titeket minden örömmel és békeséggel a hitben, hogy 
hővelkedjetek a reményben és a Szentlélek erejében. 

Evangelium: Szent Máté 11, 2-10. 
Az időben: Midőn János meghallotta a fog

ságban Krisztus cselekedeteit, elküldött kettőt az 
ő tanitványai közül, s azt izente neki: Te vagy-e 
az eljövendő, vagy mást kell várnunk? Mire Jézus 
mondá nekik: Menjetek és jelentsétek meg János
nak, amit hallottatok és láttatok: Vakok látnak, 
sánták járnak, poklosok tisztulnak, siketek hallanak, 
halottak fqltámadnak, szegényeknek az evangéliumot 
hirdetik. Es boldog, aki énbennem meg nem bot
ránkozik. Azok elmenetele után pedig igy szólt 
Jézus a sereghez Jánosról: Mit mentetek ki a pusz
tába látni? Széltől hányatott nádat-e? Vagy mit 
mentetek ki látni? Lágy ruhákba öltözött embert? 
Ime, akik lágy ruhákba öltözködnek, a királyok 
házaiban vannak. T eh át mit mentetek ki látni? 
Prófétát? Igen, mondom nektek, sőt prófétánál is 
többet. Mert ez az, akiről irva van: Ime, én angya-
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lornat küldöm szined előtt, ki eikésziti előtted a te 
utadat. 

Advent harmadik vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál apostol levele a filippiekhez 4, 4-7. 
Testvérek! Örüljetek az Urban mindenkor; ujra mon

dom, örüljetek ! A ti szerénységtek legyen ismeretes minden 
ember előtt; az Ur közel van! Ne aggódjatok semmiről; 
hanem minden imádságban és J-önyörgésben hálaadással száll
janak kéréseitek az lsten elé. Es az lsten békesége, mely min
den értelmet meghalad, oltalmazza meg sziveteket és elméteket 
Krisztus Jézusban. 

Evangelium: Szent János l, 19-28. 

Az időben a zsidók Jeruzsálemből papokat és 
levitákat küldöttek hozzá, hogy megkérdezzék őt: 
Ki vagy te?, Es megvallotta s nem tag~dta, és 
megvallotta: En nem vagyok a Krisztl!s. Es kér
dezék őt: Mi tehát? Illés vagy-e t~? Es mondá: 
Nem vagyok. A próféta vagy-e? Es felelé: Nem. 
Mondák azért neki? Ki vagy, hogy választ adjunk 
azoknak, kik minket küldöttek Mit mondasz ma
gadról? Mondá: Én a pusztában kiáltónak szava 
vagyok: Egyengessétek ,az Ur utját, amint meg
mondotta lzaiás, próféta. Es a küldöttek a farizeusok 
közül voltak Es kérdezék őt és mondák neki : 
Mit keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, 
sem IIJés, sem a próféta? Felele nekik János, mond
ván : En vizzel keresztelek; de közöttetek áll az, kit 
ti nem ismertek Ö az, aki utánam jön, ki engem 
megelőzött, kinek én nem vagyok méltó, hogy 
sarusziját megoldjam. Ez Bethániában történt, a 
Jordánon tul, hol János keresztelt. 

Advent negyedik vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál apostol I. levele a korintusiakhoz 4, 1-5. 
Testvérek! Ugy tekintsen bennünket mindenki, mint 

Krisztus szolgáit és az Isten titkainak sáfárait. !tt pedig azt 
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kivánják a sáfároktól, hogy kiki hűnek találtassék. Én azonban 
keveset törődöm azzal, hogy ti ítélkeztek fölöttem, vagy emberi 
törvény; de önmagam fölött sem itélkezem. Mert lelkiismere
tem ugyan semmiről sem vádol, de még azért nem vagyok 
igazolva, mert az Ur az, aki engem megitél. Ne itéljetek tehát 
idő előtt, mig el nem jön az Ur, ki majd a sötétség rejtekeit 
is megvilágiíja és a szivek szándékát napfén;:re hozza; és 
akkor kinek-kinek meg lesz a dicsérete az Urtol. 

Evangelium: Szent Lukács 3, 1-6. 

Tiberius császár uralkodásának tizenötödik évé
ben pedig, midőn Poncius Pilátus helytartója volt 
Judeának, Heródes pedig negyedes fejedelme Gali
leának, Fülöp, az ő testvére pedig negyedes feje
delme Itureának és Trakonitisz tartománynak, és 
Lizaniás negyedes fejedelme Abilínának, Annás és 
Kaifás főpapok alatt: szólott, az Ur Jánoshoz, 
Zakariás fiához, a pusztában. Es bejárta a Jordán 
egész környékét és hirdette a bünbánat keresztségét 
a bünök bocsánatára, amint irva van lzaiás pró
féta beszédeinek könyvében: A pusztában kiáltó
nak szava: Készítsétek el az Ur utját, egyengessé
tek ösvényeit! Minden völgy betöltessék, s minden 
hegy és halom lehordassék, és ami görbe, legyen 
egyenessé, és ami göröngyös, sima utakká, és 
majd minden ember meglátja az istenküldötte 
szabadítót. 

Karácson bőjtjén. 

Lecke: Sze nt Pál apostol levele a rómaiakhoz l, 1-6. 
Pál, Jézus Krisztus szolgája, hivatott apostol, kiválasztva 

az Isten evangeliumára, melyet prófétái által a szent iratokban 
előre megigért, az ő fiáról, ki test szerint Dávid nemzetségé
ből lett neki, a megszentelés lelke szerint azonban a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak halottaiból való feltámadása által előre hata
lommal kijelöltetett, mint Isten fia, aki által a kegyelmet és 
az apostoli hivatalt nyertük, hogy az ő nevéért minden nem
zet meghódoljon a hitnek, akik között ti is vagytok, Jézus 
Krisztus hivatottjai! 
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Evangelium: Szent Máté I, 18-21. 

Miután az ő anyja, Mária, el volt jegyezve 
Józsefnek, mielőtt egybekeltek, ugy találtatott, hogy 
méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, az 
ő férje, mivelhogy igaz volt, és nem akarta őt 
rossz hírbe hozni: titkon szándékozott őt elbocsá
tani. Mialatt pedig erről gondolkodott, ime meg
jelent neki az Ur angyala álmában, mondván: 
József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, 
a te feleségedet, mert ami őbenne fogantatott, a 
Szentlélektől van. fiat szül pedig, és te az ő nevét 
Jézusnak fogod hivni: mert ő szabadítja meg 
népét büneitől. 

Karácson ünnepén. 
Első misére. 

Lecke: Szent Pál apostol levele Titushoz 2, II -15. 
Kedvesem ! Megjelent a mi Ü dvözitő Istenünknek kegyelme 

minden embernek, oktatván minket, hogy megtagadva az isten
telenséget és világias vágyakat, józanul, igazán és ájtatosan 
éljüf1.k e világon, várva a boldog reményt és a nagy Isten, a 
mi Udvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének eljövetelét, ki 
önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket minden 
gonoszságtól és egy tiszta, és előtte kedves népet készitsen 
magának, mely jó cselekedetekben buzgólkodik. Igy beszélj, 
ints és korholi teljes hatalommal ! Senki téged meg ne vessen! 

Evangelium: Szent Lukács 2, 1-14. 

Az időben Augusztus császár parancsot bocsá
tott ki, hogy irassék össze az egész földkerek
ség. Ez az els,ő összeirás Cirinus, Sziria helytartója 
által történt. Es elment mindenki, hogy bevallja 
magát, kiki saját városába. felment tehát József is 
Galileából, Názáret városából Judeába, Dávid vá
rosába, melyet Betlehemnek hívnak, mivelhogy 
Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy 
bevallja magát Máriával, eljegyzett feleségével, ki 
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várandós volt. Történt pedig, hogy, midőn ott vol
tak, elérkezett szülésének ideje. Es szülte az ő 
elsőszülött fiát, és betakargatta pólyákba és jászolba 
fektette, minthogy a szálláson nem volt számukra 
hely. Es pásztorok voltak ugyanazon környéken, kik 
~irrasztottak és éjjeli őrséget tartottak nyájuk fölött. 
Es ime az Ur angyala megállott mellettük, és Isten 
fényessége, körülragyogta s nagy félelem szállotta 
meg őket. Es mondá nekik az angyal: Ne féljetek! 
mert ime nagy örömet bírdetek nektek, mely szól 
az egész népnek, mert Udvözitő született ma, nek
tek, aki az Ur Krisztus, Dávid városában. Es ez 
lesz nektek a jel: Találni fogtok egy, kisdedet 
pólyákba takarva és jászolba fektetve. Es azonnal 
mennyei seregek sokasága jelent meg az angyal 
mellett, dicsérvén Istent és mondván : Dicsőség a 
magasságban Istennek, és a földön békeség a jóaka
rato embereknek! 

Második misére. 

Lecke: Szent Pál apostol levele Titushoz 3, 4-7. 

l(edvesem! Megjelent a mi Üdvözítő lstenünknek kegyes
sége és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz csele
kedetekért, hanem az ő irgalmasságánál fogva üdvözített min
ket, .~ Szentléleknek ujjászülő és megujitó fürdője által, kit a 
mi Udvözitőnk, Jézus Krisztus révén bőségesen ránk árasztott, 
hogy az ő roalasztja által megigazulva, reménybeli örökösei 
legyünk az örök életnek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

Evangelium : Szent Lukács 2, I 5-20. 

Az időben a pásztorok igy szóltak egymáshoz: 
Menjünk át Betlehembe és lássuk e do!got, mely 
történt, melyet az Ur kijelentett nekünk. Es elmen
tek sietve és ott találták Máriát és Józsefet és a 
jászolban fekvő kisdedet S midőn látták, meg
értették az igét, mely nekik e gyermekről monda
tott. S mindnyájan, akik. hallották, csodálkoztak 

r 
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azon, amit a pásztorok mondottak el nekik. Mária 
pedig megőrizte, mindezen dolgokat, szivében fon
tolgatva azokat. Es a pásztorok visszatértek, dicsérve 
és dicsőítve Istent mindazért, amit hallottak és lát
tak, amint megmondatott nekik. 

Harmadik misére. 

Lecke : Sz en t Pál apostol levele a zsidókhoz 1, 1--12. 
Sokféleképen és módon szólott hajdan lsten az atyák

nak a próféták által, legujabban azonban e napokban az ő fia 
által szólott hozzánk, kit mindeneknek örökösévé rendelt, ki 
által a világot is teremtette; ki, mivel az ő dicsőségének fénye 
és lényegének képmása, és hatalmának igéjével mindent fönn
tart, miután megtisztulást eszközölt a bünökből, a fölségnek 
jobbján ül a magasságban, s ki annyival előbbrevaló lett az 
angyaloknál, a mennyivel különb nevet öröklött náluknál. 

Mert melyik angyaln<!k mondott~ valaha: fiam vagy te, 
én ma szültelek , téged ? Es ismét: En Atyjává leszek és ő 
fiammá lesz? Es midőn ismét bevezeti elsőszülöttét a föld 
kerekségére, azt mondja: És imádják őt Isten minden angya
lai. Az angyalokról pedig igy szól : Ki az ő angyalait szél
vésszé teszi, és az ő szolgáit tűzlánggá. A Fiúról pedig: A te 
trónod, Isten ! mindörökön örökké áll, igazság pálczája a te 
országod pálczája. Szeretted az igazságot és gyülötted a gonosz
ságot i azért kent föl _téged Isten, a te Istened, az örömnek 
olajával társaid fölé. Es: Te alapítottad, Uram, kezdetben a 
földet, és a te kezeid alkotmányai az egek. Azok elmulnak, te 
pedig megmaradsz, s mindannyian, mint a ruha, elavulnak i 
és mint az öltözetet, kicseréled őket és elváltoznak i te pedig 
ugyanaz vagy, és a te éveid el nem fogynak. 

Evangelium: Szent János l, 1-14. 

Kezdetben vala az Ige, és az Ige lstennél volt, és 
az Ige lsten volt. Ez volt kezdetben az Istennél. Min
den ő" általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami 
lett. Obenne ,élet volt, és az élet volt az emberek 
világossága. Es a világosság a sötétségben világit, 
de a sötétség nem fogta fel azt. Volt egy ember, 
kit lsten küldött, kinek János volt a neve. Ez 
bizonyságul jött, hogy bizonyságot tegyen a vilá
gosságról, hogy általa mindnyájan higyjenek. Nem 
volt ő a világosság, hanem őneki kellett bizony-

~-----------------------------------------------~ t 
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ságot tennie a világosságról. Igaz világosság volt 
az, amely megvilágosit minden embert, ki a világra 
jő. A világon volt, és a világ ő általa lett, de a 
világ nem ismerte meg őt. Tulajdonába jött és 
övéi nem fogadták be őt. Mindazoknak pedig, akik 
befogadák őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá 
legyenek; azoknak, kik hisznek az ő nevében, kik 
nem a vérből, sem a test akaratából, sem a férfiu 
akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige 
testté lőn és miköztünk lakozék, és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal. 

Szent István első vértanu napján. 
(Deczember 26.) 

Lecke : Apostolok Cselekedetei 6, 8-10; 7, 54-59. 
Ama napokban István telve kegyelemmel és erővel, nagy 

csodákat és jeleket müvelt a nép között. felléptek pedig 
néhányan abból a zsinagógából, melyet a Libertinusokénak, 
czireneiekének, alexandriaiakénak és azokénak mondanak, kik 
Czilicziából és Azsiából jöttek, és vitatkoztak Istvánnal, de nem 
tudtak ellenállni a bölcseségnek és Léleknek, mely (belőle) szólt. 

Amikor ezt hallották, dultak-fultak szivökben és fogaikat 
vicsorgatták rája. Ámde ő telve lévén Szentlélekkel, föltekin
tett az égre, :) látta Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbja 
felől állani. Es mondá: Ime, nyitva látom az egeket, és az 
Emberfiát az Isten jobbján állva. Erre fönhangon ke,zdtek 
kiabálni, befogták füleiket és egyakarattal rárohantak. Es ki
kurcolva őt a városon kivül, megkövezték, és a tanuk)erak
ták ruháikat egy ifjunak lábaihoz, kit Saulnak hívtak. Es kö
vezték Istvánt, ki imádkozott, mondván: Uram Jézus, vedd 
hozzád lelkemet! Erre térdreborulva fönhangon ki~ltott, mond
ván : U ram, ne tulajdonítsd ezt nekik bünül. Es amint ezt 
kimondotta, elhunyt az Urban. 

Evangelium: Szent Máté 23, 34-39. 

Az időben mondá Jézus az irástudóknak és 
farizeusoknak: Ime én prófétákat, bölcseket és irás
tudókat küldök hozzátok, kik közül némelyeket 
megöltök és megfeszittek, némelyeket megostoroz
tok zsinagógáitokban, és üldöztök városról városra: 

r 
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hogy rátok szálljon minqen igaz vér, mely kionta
tott a földön, az igaz Abel vérétől Zakariásnak, 
Barakiás fiának véréig, aki megöltetek a templom 
és az oltár között. Bizony mondom nektek, eljön 
mindez erre a nemzedékre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, 
mely megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, 
kik hozzád küldettek! Hányszor akartam egybe
gyüjteni fiaidat, mint ahogy a tyuk egybegyüjti 
csirkéit szárnyai alá, és nem akartad! Ime, pusztán 
marad nektek a ti házatok. Mert mondom nek
tek: Nem láttok ,engem mostantól fogva, mignem 
azt mondjátok: Aldott, ki az Ur nevében jő. 

Szent János apostol és evangelista napján. 
(Deczember 27.) 

Lecke: Sirák fia 15, 1-6. 
Aki Istent féli, jót cselekszik; és aki az igazságnak utána 

jár, birtokába jut annak, és elébe megy, mint egy tiszteletre
méltó anya, s mint egy szüz nő, ugy fogadja őt. Táplálja őt 
az élet és értelem kenyerével és az üdvös bölcseség vizével 
itatja őt, és megerősödik benne és nem ingadozik; és fön
tartja őt és nem szégyenül meg; és felmagasztalja őt fele
barátai nál, és a gyülekezet közepette megnyitja száját és betölti 
őt a bölcseség és értelem lelkével, és a dicsőség ruhájába 
öltözteti őt. Vigsággal és örömmel halmozza el őt és örökös 
nevet ad neki örökségül a mi Urunk Istenünk. 

Evangelium: Szent János 21, 20-24. 

Az időben mondá Jézus Péternek: Kövess 
engem ! Megfordulva Péter, látta, hogy utána jön 

· az a tanítvány, kit Jézus szeretett, ki a vacsoránál 
is keblén feküdt és mondotta: Uram, ki az, aki 
téged elárul? Amint tehát Péter ezt látta, mondá 
Jézusnak: Uram, hát ezzel mi lesz? Mondja neki 
Jézus: Akarom, hogy ő igy maradjon, mig eljövök, 
mi közöd hozzá? T e kövess engem ! Elterjedt 
tehát a testvérek között az a szóbeszéd, hogy 
az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem 
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mondotta neki, hogy nem hal meg, hanem : Aka
rom, hogy ő igy maradjon, mig eljövök, mi közöd 
hozzá ? Ez az a tanítvány, aki erről bizonyságot tesz 
és ezt irta, s tudjuk, hogy az ő bizonysága igaz. 

Aprószentek napján. 
(Deczember 28.) 

Lecke: Szent János ap. Jelenései 14, 1-5. 
Ama napokban néztem és ime a Bárány Sion hegyén 

állott és vele száznegyvennégyezren, ki~nek homlokára oda 
volt irva az ő neve és az ő Atyja neve. Es szózatot hallottam 
az égből, mint sok vizek zugását és nagy mennydörgés sza
vát; és a szózat, melyet hallot,tam, olyan volt, mint a hárfái
kat pengető hárfások játéka. Es egy ujfajta éneket zengtek a 
trón előtt és a négy élőlény és a vének előtt; s az éneket 
senkisem tudta mondani, hanem csak az a száznegyvennégy
ezer, kik megváltattak a földről. Ezek azok, kik magukat 
asszonyokkal meg nem fertőztették, mivelhogy szüzek. Ezek 
követik a Bárányt, bárhova megy. Ezek kiváltattak az emberek 
közül első zsengék gyanánt az lstennek és a Báránynak, és 
az ő szájokban nem találtatott hazugság, mert ők szenny nél
kül állnak az Isten trónja előtt. 

Evangelium: Szent Máté 2, 13-18. 

Az időben az Ur angyala megjelent Józsefnek 
álmában, mondván: Kelj föl, vedd a gyermeket és 
anyját, menekülj Egyptomba és légy ott, amig 
majd szólok neked. Mert Heredes keresni fogja a 
gyermeket, hogy megölje őt. Ki fölkelt, fogta a 
gyermeket és anyját éjjel, s elköltözött Egyptomba ; 
és ott maradt Herodes haláláig, hogy beteljesedjék, 
amit az Ur mondott a próféta szava által: Egyp
tomból hivtam az én fiamat. Ekkor látván Herodes, 
hogy a bölcsek kijátszották, igen megharagudott, 
és elküldvén megölette az összes fiugyermekeket, 
kik Betlehemben és annak egész környékén voltak, 
a kétévesektől kezdve lefelé, azon időhöz képest, 
melyet a bölcsektől kitudakolt. Akkor beteljesedett, 
amit Jeremiás próféta mc;mdott, ki igy szól: Hang 



hallatszik Rámában, sok sirás és jajgatás; Rákel 
siratja fiait, és nem akar megvigasztalódni, mert 
nincsenek többé. 

Karácsony utáni vasárnap. 
Lecke: Szent Pál apostol levele a galatákhoz 4, 1-7. 
Testvérek! Ameddig az örökös kisded, semmiben sem 

különbözik a szolgától, jóllehet mindennek ura, hanem gyá
mok és kezelők alatt van az atyától meghatározott ideig. Igy 
mi is, mig kisdedek voltunk, a világ kezdő elemeinek szol
gáltunk. De midőn elérkezett az idő teljessége, elküldötte 
lsten az ő fiát, ki asszonytól lett és a törvénynek aláren
deltetett, hogy azokat, kik a törvény alatt voltak, megváltsa, 
hogy fiakká fogadtassunk. Mivel pedig fiak vagytok, elkül
dötte Isten az ő fiának Lelkét a ti sziveitekbe, ki azt kiáltja: 
Abba! Atya! Tehát már nem szolga, hanem fiú; ha pedig 
fiú, akkor örökös is Isten által. 

Evangelium : Szent Lukács 2, 33-40. 

Az időben József és Mária, Jézus a,nyja, cso
dálkoztak azon, amit felőle mondottak. Es Simeon 
meg?ldotta őket és mondá Máriának, az ő anyjá
nak: Ime, ez sokaknak romlására és feltámadására 
helyeztetett Izraelben, és jelül, melynek ellene fog
nak mondani; sőt a magad lelkét is tőr fogja át
járni, hogy napfényre kerüljenek sok szivből a 
gondpiatok 

Es yolt egy Anna nevü próféta-asszony, Fánuel 
leánya, Azer törzséből, ki igen előhaladott korában, 
és szüzessége után hét évig élt férjével. Ez mint
egy nyolczvannégy éves özvegy volt, ki nem távo
zott a templomból, bőjtölésekkel és könyörg~sek
kel szolgálván (az Urnak) éjjel és nappal. Es ez 
ugyanazon órában odaérkezve, magasztalta az Urat 
és beszélt róla mindazoknak, kik Izrael megváltá
sát várták. 

És miután mindent elvégeztek az Ur törvénye 
szerint, visszatértek Galileába, az ő városukba, 
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Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősö
dött telve bölcsességgel, és az Isten malasztja volt 
benne. 

Uj-év vagy Kiskarácsony napján. 
Lecke: Szent Pál apostol levele Titushoz 2, 11-15. 
Kedvesem! megjelentami Üdvözítő Istenünknek kegyelme 

minden embernek, oktatván minket, hogy megtagadva az isten
telenséget és világias vágyakat, józanul, igazán és ájtatosan 
éljüJ1.k e világon, várva a boldog reményt és a nagy Isten, a 
mi Udvözítő jézus Krisztusunk dicsőségének eljövetelét, ki 
önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket minden 
gonoszságtól és egy tiszta, és előtte kedves népet készitsen 
magának, mely jó cselekedetekben buzgólkodik. Igy beszélj és 
ints a mi Urunk Krisztus jézusban. 

Evangelium: Szent Lukács 2, 21. 

Az időben, miután eltelt nyolc nap, amikor a 
gyermeknek körül kellett metéltetnie, Jézusnak 
nevezték őt, amint az angyal nevezte, mielőtt méh
ben fogantatott. 

Vasárnap, Uj-év után. 
Lecke : Sze nt Pál ap. levele a galatákhoz 4, 1-7. 
Ameddig az örökös kisded, semmiben sem kölönbözik 

a szolgától, jóllehet mindennek ura, hanem gyámok és kezelők 
alatt van az atyától meghatározott ideig. Igy mi is, míg kisdedek 
voltunk, a világ kezdő elemeinek szolgáltunk. De midőn el
érkezett az idő teljessége, elküldötte lsten az ő Fiát, ki asszony
tól lett és a törvénynek alárendeltetett, hogy azokat, kik a 
törvény alatt voltak, megváltsa, hogy fiakká fogadtassunk 
Mivel pedig fiak vagytok, elküldötte Isten az ő Fiának LelKét 
a ti sziveitekbe, ki azt kiáltja: Abba! Atya! Tehát már nem 
szolga, hanem fiu; ha pedig fiu, akkor örökös is Isten által. 

Evangelium: Szent Máté 2, 19-23. 

Az időben miután Hemdes meghalt, ime az 
Ur angyala megjelent Józsefnek álmában Egyptom
ban, mondván: Kelj föl, vedd a gyermeket és any
ját, s menj Izrael földjére, mert meghaltak, kik a 

r 
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gyermek életére törtek. Ki fölkelt, fogta a gyerme
ket és anyját, és Izrael földére ment. Oe mikor 
meghallotta, hogy J u deában Arkelaus uralkodik 
atyja, Herodes helyett, félt oda menni, és m,egintet
vén álmában, elköltözött Galilea vidékére. Es oda
érkezvén, egy Názáret nevü városban lakott, hogy 
beteljesedjék, amit megmondottak a próféták, hogy 
Názáretinek fogják hívni. 

Vizkereszt ünnepén. 
Lecke : lzaiás próféta jövendölése 60, 1 -6. 
Kelj fel, világosodjál meg, Jeruzsálem! mert eljött a te 

világosságod, és az Ur dicsősége feltámadott fölötted. Mert 
ime sötétség boritja a földet és homály a népeket; tefölötted 
ned ig feltámad az u r, és az ő dicsősége látható lesz benned. 
Es a pogányok a te világosságodban járnak és a királyok a 
benned támadt fényességben. Emeld fel köröskörül szemeidet 
és lásd : mindezek egybegyültek, hozzád jöttek; a te fiaid 
messziről jönnek és leányaid minden oldalról indulnak. Akkor 
majd meglátod és bővelkedel, csodálkozik és kitágul a szived, 
mikor hozzád fordul a tengernyi sokaság s hozzád jő a pogá
nyok hatalma. Tevék sokasága borit el téged, Mádián és Efa 
dromedárjai; mind eljönnek Szábából, aranyat és tömjént 
hozva, és az Urnak dicséretet zengedezve. 

Evangelium: Szent Máté 2, 1-12. 

Miután Jézus megszületett Juda Betlehemében, 
Herodes király napjaiban, ime bölcsek jöttek nap
keletről Jeruzsálembe, mondván: Hol van a zsidók 
ujszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát nap
keleten, és eljöttünk imádni őt. Hallván pedig ezt 
J:ierodes király, megriadt, és vele egész Jeruzsálem. 
Es összegyüjtvén az összes főpapokat és a nép 
írástudóit, tudakolta tőlük, hogy hol kell születnie 
a Krisztusnak. Azok pedig mondák neki: Juda 
Betleh~mében; mert így van megirva a próféta 
által: Es te Betlehem, Juda földe, épen nem vagy 
a legkisebb Juda fejedelmei között, mert tebelőled 
származik a vezér, ki népemet, Izraelt kormányozni 
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fogja. Akkor Herodes titkon hivatta a bölcseket, 
és pontosan kitudakolta tőlük a nekik megjelent 
csillag idejét; és elküldvén őket Betlehembe, mondá: 
Menjetek és tudakozódjatok szargalmasan a gyer
mek felől; és ha megtalál játok, izenjétek meg nekem, 
hogy én is elmenjek és imádjam {St. Kik, miután 
a királyt meghallgatták, elmentek. Es ime a csillag, 
melyet napkeleten láttok, előttök ment, mígnem 
odaérvén, megállt azon hely fölött, ahol a gyer
mek volt. Meglátván pe9ig a csillagot, örvendeztek 
igen nagy örömmel. Es bementek a házba, és 
megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával, és le
borulva imádák őt; és megnyitván kincseiket, 
ajándékok§lt mutattak be neki, aranyat, tömjént és 
mirrhát. Es miután álmukban utasítást nyertek, 
hogy Hemdeshez vissza ne menjenek, más uton 
tértek vissza országukba. 

Első vasárnap vizkereszt után. 
Lecke : Szent Pál ap. levele a rómaiakhoz 12, 1-5. 
Testvérek ! Kérlek azért titeket, az lsten irgalmára, ajánl

játok fel a ti testeiteket élő, szeqt és Istennek tetsző áldozatul, 
észszerű hódolatotok gyanánt. Es ne szabjátok magatokat e 
világhoz, hanem alakuljatok át a ti érzéseiteknek megujulása 
által, hogy megvizsgáljátok mi az lsten akarata: mi előtte jó, 
kedves és tökéletes. A nekem jutott kegyelemnél fogva mon
dom tehát mindegyikteknek, hogy ne gondoljatok többet 
magatok felől, mint amennyit gondolni illik, hanem gondol
kozzatok józanul, és ahogy lsten a hit mértékét kinek-kinek 
kiosztotta. Mert valamint egy testben sok tagunk van, de nem 
minden tagnak ugyanaz a teendő je : ugy sokan egy test vagyunk 
Krisztusban, az egyesek pedig egymásnak tagjai, a mi Urunk 
Krisztus Jézusban. 

Evangelium: Szent Lukács 2, 42-52. 

Mikor Jézus tizenkét éves lett, és ők az 
ünnepi szokás szerint felmentek Jeruzsálembe, el
végződvén a napok, midőn visszatértek, a gyermek 
Jézus visszamaradt Jeruzsálemben és szülői nem 
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vették észre. Azt hivén, hogy az utitársaságban 
van, egy napi járásnyira mentek és keresték őt a 
rokonok és ismerősök között. S miután nem talál
t~k, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. 
Es történt, hogy harmadnap mulva megtalálták őt 
a templomban, amint a tanítók között ült, hall
gatva és kérdezgetve őket. Mindazok pedig, akik 
őt haJlgatták, bámultak az ő okosságán és felele
tein. Es midőn meglátták őt; csodálkoztak, s mondá 
neki anyja: Fiam, miért cselekedtél igy velünk? 
Ime atyád és én bánkódva kerestünk téged! Mire 
mondá nekik: Hogy van az, hogy engem keres
tetek? Hát nem tudtáto~, hogy abban kell lennem, 
ami az én Atyámé? Es ők nem értették meg a 
szót, melyet nekik mondott. Azután lement velök 
és Názáretbe érkezett, és engedelmes volt nekik. 
~nyja pedig mindezen igéket megtartotta szivében. 
Es Jézus növekedett bölcsességben, korban és ked
vességben Istennél és az embereknél. 

Második vasárnap vizkereszt után. 

Lecke: Sze nt Pál ap. levele a rómaiakhoz 12, 6-16. 
Testvérek! A nekünk jutott kegyelem szerínt különböző 

adományaink vannak. U gymint: a jövendölés (adománya) -. 
aki ezzel bir, a hit mértéke szerint (éljen vele); vagy akinek 
valamely hivatala van, maradjon hivatalában; aki tanít, a tani
tás mellett, aki int, az intés mellett, aki adakozik, adjon egy
szerüségben, aki előljáró, legyen gondossággal; aki irgal
masságot gyakorol, tegye vidámsággal. 

A szeretet legyen tettetés nélkül ! Gyülöljétek a rosszat, 
ragaszkodjatok a jóhoz! Testvéri szeretettel szeretve egymást, 
legyetek egymás iránt tisztelettel! Ne legyetek tunyák a gon
dosságban, hanem lélekben buzgók, szolgálatkészek az Ur
nak. Legyetek a reményben vidámak, a szenvedésben béke
türők, az imádságban állhatatosak; a szentek szükségeiben 
résztvevők, vendégszeretők! Áldjátok a ti üldözőiteket; áldjá
tok és ne átkozzátok őket! Örvendjetek az örvendezőkkel, 
sirjatok a sírókkal ! Legyetek egyetértők; nem fenhéjázók, 
hanem leereszkedők ! 

·----------------------------,~ 
5zenl leckék lis evan~reliumok. 2 
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Evangelium: Szent János 2, 1-11. 

Az időben menyegző volt Galilea Kána nevü 
városában és Jézus anyja ott volt. Meghivták pedjg 
Jézust is és az ő tanítványait a menyegzőre. Es 
elfogyván a b,or, rr:ondá Jézusnak az ő anyja: 
Nincs boruk! Es mondá neki Jézus: Asszony, mi 
közöd hozzám? Nem jött még el az én órám. 
Mondá anyja a szolgáknak: Bármit mond nektek, 
tegyétek meg! Ott állott pedig hat kőveder el
helyezve a zsidóknál szokásos tisztulásra, mind
egyik két vagy három mércés. Monflá nekik Jézus: 
Töltséte~ meg a vedreket vizzel! Es megtöltötték 
szinig. Es mondá nekik Jézus: Meritsetek most és 
vigyetek belőle a násznagynak. Es vittek neki. 
Amint pedig a násznagy a borrá vált vizet meg
izlelte és nem tudta honnan való, - de a szol
gák, kik a vizet meritették, tudták, - előhívta a 
vőlegényt a násznagy, és mondá neki: Minden 
ember először a jó bort teszi fel (az asztalra), és 
csak mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te 
pedig a jó bort idáig tartogattad. Ezt az első 
csodatettét Jézus a galileai Kánában müvelte és 
kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek 
benne. 

Harmadik vasárnap vizkereszt után. 

Lecke: Szent Pál ap. levele a rómaiakhoz 12, 10-21. 

Testvérek! Ne tartsátok önmagatokat okosaknak! Senki
nek rosszért rosszal ne fizessetek! Jóra törekedjetek, nemcsak 
Isten előtt, hanem minden ember előtt is. Ha lehetséges, 
amennyiben tőletek függ, minden emberrel békében legyetek ! 
Ne boszuljátok meg önmagatokat, szeretteim, hanem adjatok 
helyet a haragnak, mert irva van : Enyém a boszu, én majd 
megfizetek, ugymond az Ur. Sőt ha éhezik ellenséged, adj 
neki enni i ha szomjuhozik, adj neki inni i mert ha ezt cselek
szed, parazsat raksz fejére. Ne hagyd magad Iegyőzetni a 
gonosztól, hanem jóval győzd Ie a rosszat ! 

r 
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Evangelium : Szent Máté 8, 1-13. 

Az időben, mikpr Jézus lejött a hegyről, nagy 
sereg követte őt. Es ime jött egy bélpoklos, és 
leborult előtte mondván: Uram, ha akarod, meg
tisztithatsz engem. És Jézus kinyujtotta kezét, meg
érintette őt és mondá: Akarom, tisztulj_ meg! Es 
azonnal megtisztult az ő poklossága. Es monda 
neki jézus: Lásd hogy ezt senkinek el ne mondd, 
hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és 
vidd meg az ajándékot, melyet Mózes megparan
csolt, bizonyságul nekik! 

Mikor pedig bement Kafarnaumba, egy száza
dos járult hozzá és kérte őt mondván: Uram, az 
én szolgám otth9n inaszakadtan fekszik és ször
nyen kínlódik. Es mondá neki Jézus: Elmegyek 
és meggyógyitarn őt. Mire a százados mondá: 
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, 
hanem csak egy szóval mondjad, és meggyógyul 
az én szolgám. Mert magam is felsőbbség alatt 
álló ember vagyok, kinek katonák állnak rendel
kezésemre; és ha azt mondom ennek: Menj! -
elmegy; és a másiknak: Jöjj! - jön: és szolgám
nak: Tedd ezt! - és megteszi. Amint Jézus ezt 
hallotta, csodálkozott és mondá az őt követőknek: 
Bizony mondom nektek, nem találtam ennyi hitet 
Izraelben. Mondom pedig nektek, hogy sokan jön
f!ek napkeletről és napnyugotról s letelepednek 
Abrahámmal, Izsákkal és Jákobbal mennyek orszá
_gában ; az ország fiai pedig kivettetnek a külső 
~ötétségre; ott leszen sirás és fogak csikorgatása. 
Es mondá Jézus a század,osnak: Menj el és amint 
hittél, ugy legyen neked! Es meggyógyult a szaiga 
azon órában. 

2* 
r 
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N egyedik vasárnap vizkereszt után. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a rómaiakhoz 13, 8-1 O. 

Testvérek! Senkinek se tartozzatok semmivel, mint csak 
az egymás iránt való szeretettel; mert aki szereti felebarátját, 
teljesitette a törvényt. Mert: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne 
lopj, hamistanuságot ne szólj, ne kivánd a másét és ami egyéb 
parancsolat van, össze van foglalva e szóban : Szeresd fele
barátodat, mint tennenmagadat! A felebaráti szeretet rosszat 
nem cselekszik. A törvény teljesitése tehát a szeretet. 

Evangelium: Szent Máté 8, 23-27. 

Az időb~n Jézus hajóba szállt és követték őt 
tanitványai. Es ime, nagy vihar támadt a tengeren, 
ugy hogy a hajócskát elbaritották a hullámok, ő pedig 
aludt. Es hozzájárultak tanitványai és fölkeltették 
é?t mondván: Uram, ments meg minket, elveszünk! 
Es mondá nekik Jézus: Mit féltek, kicsinyhitüek? 
Erre fölkelt és parancsolt a szeleknek és a tenger
nek, és nagy csendesség lőn. Ekkor csodálkoztak 
az emberek, mondván : Ki lehet ez, hogy a szelek 
és a tenger engedelmeskednek neki? 

Ötödik vasárnap vizkereszt után. 

Lecke: Szent Pál ap. levele a kolosszaiakhoz 3, 12-17. 

Öltsétek tehát magatokra, mint Istennek választottai, 
szentjei és szerettei az irgalmasságnak indulatait, a kegyes
séget, alázatosságot, szerénységet, béketürést; viseljétek el egy
mást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek valaki ellen 
panasza van; miként az Ur megbocsátott nektek, ugy ti is! 
Mindezek fölöt~ pedig legyen szeretetetek, mely a tökéletesség
nek köteléke. Es Krisztus békessége uralkodjék sziveitekben, 
melyre hivatva is vagytok egy testben ; és hálásak legyetek ! 
Krisztus igéje lakozzék közöttetek gyakran, hogy egymást 
minden bölcseségben oktassátok és intsétek, zsoltárokkal, 
dicsőitő dalokkal és lelki énekekkel zengedezvén szivetekben 
hálát adva Istennek. Bármit cselekesztek szóval vagy tettel, 
mindent a mi Urunk Jézus Krisztus nevében tegyetek, hálát 
adván Istennek és az Atyának ami Urunk Jézus Krisztus által. 
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Evangelium: Szent Máté 13, 24-30. 

Az időben mondá Jézus a seregeknek e példa
beszédet: Hasonlóvá lett mennyeknek országa azon 
emberhez, ki jó magot vetett földébe. Mikor pedig 
az emberek aludtak, jött az ő ellensége és vadócot 
hintett fölül a buza közé és eltávozott. Amikor 
pedig a vetés felnőtt és termést hozott, akkor fel
tünt a vadócz is. Elmentek tehát a gazdához az ő 
szolgái, s mondák neki: Uram! nemde jó magot 
vetettél földedbe, honnét van tehát benne a vadóc? 
És mondá · nekik: Ellenséges ember cselekedte ezt. 
A szolgák pedig mondá~ neki: Akarod-e, hogy 
elmenjünk és kiszedjük? Es mondá: Nem, nehogy 
a vadócot szedvén, azzal együtt a buzát is kitép
jétek. Hagyjátok mindkettőt nőni az aratásig, és 
aratáskor majd megmondom az aratóknak: Szed
jétek össze előbb a vadócot és kössétek kévékbe 
elégetésre, a buzát pedig gyüjtsétek csürömbe. 

Hatodik vasárnap vizkereszt után. 
Lecke: Szent Pál ap. első levele a tesszalonikaiakhoz 

l, 2-10. 

Testvérek! Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyá
jatokért, megemlékezvén rólatok imádságainkban szünet nél
kül, megemlékezvén hitetek tevékenységéről, fáradságtokról, 
szeretetetekről, türelmes reménységtekről a mi Urunk Jézus 
Krisztusban, a mi Istenünk és Atyánk előtt, meg lévén győ
ződve, Istentől szeretett testvérek, a ti választottságtokróL 

Me1i a mi evangeliumunk nemcsak beszédben jutott el 
hozzátok, hanem erőben és a Szentlélekben is, és nagy bő
s,égben, amint tudjátok, hogy mik voltunk nálatok tiérettetek. 
Es ti követőink lettetek nekünk és az Urnak, befogadván az 
igét sok viszontagság között, a Szentlélek örömével, ugy hogy 
példaképül szolgáltatok az összes hivőknek Macedoniában és 
Ahajában. Mert tőletek ment hire az Ur igéjének nemcsak 
Macedoniába és Ahajába, hanem mindenütt elterjedt a ti hite
tek Istenben, ugy hogy arról nem is szükség beszélnünk. 
Mert ők magok hirdetik rólunk, minő fogadtatásra találtunk 
nálatok, és miképen tértetek a bálványoktól Istenhez, hogy az 
élő és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok az ő Fiát mennyek-
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ből (akit feltámasztott halottaiból), jézust, ki megmentett min
ket a jövendő haragtól. 

Evangelium: Szent Máté 13, 31-35. 

Az időben mondá Jézus a seregeknek e példa
beszédet: Hasonló mennyek országa a mustármag
hoz, melyet vett egy ember és elvetette földébe. 
Ez ugyan a legkisebb minden magvak között, de 
ha felnő, nagyobb minden kerti veteménynél és 
fává lesz, ugy hogy az égi madarak jönnek és ágai 
között laknak. 

Más példabeszédet is mondott nekik Hasonló 
mennyek országa a kovászhoz, melyet vett egy 
asszony és elvegyitett három véka lisztbe, mig az 
egész megsavanyodott. Mindezeket példabeszédek
ben mondotta Jézus a seregeknek és példabeszédek 
nélkül nem szólt nekik, hogy beteljesedjék, amit 
a próféta jövendölt mondván: Megnyitom számat 
példabeszédekben, kimondom ami el volt rejtve 
világ kezdetétől. 

Hetvened (Septuagesima) vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. első levele a koríntusiakhoz 9, 

24-10. 5. v. 
Testvérek! Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán fut

nak, bármindannyian futnak, egy nyeri el a dijat? U gy fussatok, 
hogy elnyerjétek! Mindaz pedig, aki a küzdő játékban birkózik, 
mindentől megtartóztatja magát, és azok csak azért, ho,gy her
vatag koszorut nyerjenek, mi pedig hervadatlant En tehát 
ugy futok, nem mint bizonytalanra i ugy vivok, nem mintha 
a levegőt verdesném i hanem sanyargatom testemet és szolga
ság alá vetem, hogy mialatt másokat tanítok, önmagam el ne 
kár hozzam. 

Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, testvérek, hogy a mi 
atyáink mindannyian a felhő alatt voltak és mindannyian át
mentek a tengeren, s Mózes által mindnyájan megkeresztel
kedtek a felhőben és a tengerben, s mindnyájan ugyanazon 
lelki eledelt ették, mindnyájan ugyanazon lelki italt itták i -
ittak pedig az őket követő lelki sziklából, e szikla pedig Krisz
tus volt i - de sokakban közülök nem telt kedve Istennek. 



~&.® Hetvened (Septuagesima) vasárnap ~ 23 

Evangelium: Szent Máté 20, 1-16. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak e példa
beszédet: Hasonló mennyek országa egy gazda
emberhez, ki korán reggel kiment munkásokat 
fogadni a szőlőjébe. Megszerződött tehát a mun
kásokkal egy_ denár napi bérben, és elküldötte őket 
szőlőjébe. Es midőn három óra tájban kiment, 
másokat látott a piacon tétlen állni. S mondá 
nekik: Menjetek ti is szőlőmbe, és ami méltány9s 
lesz, megadom nektek. Azok tehát elmentek. Es 
ismét kiment hat és kilencz óra körül, s hasonló
képen cselekedett. Tizenegy óra tájban pedig ki
ment, s másokat talált veszteg állva, és mondá 
nekik: Mit álltok itt egész nap tétlen? Mondják 
neki: Mert senki sem fogadott meg bennünket. 
Mondja nekik: Menjetek ti is szőlőmbe! Mikor 
pedig beesteledett, mondá a szőlősgazda felügye
lőjének: Hivd össze a munkásokat és add meg 
nekik béröket, kezdve az utolsóktól az elsőkig. 
Mikor tehát előjöttek, kik tizenegy óra tájban 
érkeztek, kaptak egy-egy denárt. Amint pedig az 
elsők is előjöttek, azt hitték, hogy többet kapnak, 
de ők is egy-egy denárt kaptak. S mikor fölvet
ték, zugolódtak a gazda ellen, mondván: Ezek az 
utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlőkké tetted 
q,ket velünk, kik a nap terhét és hevét viseltük. 
O azonban felelé egyiknek közőlük és mondá: 
Barátom ! nem követek el veled igazságtalanságot; 
nemde egy denárban s~erződtél meg velem? Vedd 
ami a tied, és menj! En pedig annyit akarok adni 
ez utolsónak is, mint neked. Vagy nem szabad 
azt tennem, amit akarok? Vagy tán rossz szem
me! nézed, hogy én jó vagyok? Igy lesznek az 
utolsók elsőkké, az elsők utolsókká. Mert sokan 
vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. 
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Hatvanad (Sexagesima) vasárnap. 

Lecke: Szent Pál ap. második levele a korintusiakhoz 
ll, 19-12. 1-9. 

Testvérek! Örömest eltűritek az eszteleneket, minthogy 
ti magatok okosak vagytok. Eltűritek ugyanis, ha valaki szolga
ságra vet, ha valaki kifoszt, ha valaki meghurczol, ha valaki 
felfuvalkodik, ha valaki arczul ver benneteket. Szégyenemre 
mondom ezt, mintha e részben gyengék lettünk volna. De ha 
valaki valamiben (dicsekedni) merészkedik, (esztelenségemben 
mondom) - merek én is. Ha ők zsidók, én is i ha Izraeli
ták, én is i ha Ábrahámivadékai, én is i ha Krisztus szolgái 
(mint kevésbbé bölcs mondom) én még inkább: a sok fáradság, 
a többszörös fogság, a módfölötti veretés, a gyakori halálveszé
lyek folytán. A zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven ütést. 
Háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor 
hajótörést szenvedtem, egy nap és egy éjjel a tenger mélyén vol
tam, gyakorta utaztam, veszélyekben forogtam a folyóvizeken, ve
szélyekben a rablók közt, veszélyekben nemzetbeli jeim, veszélyek
ben a pogányok miatt, veszélyekben a városban, veszélyekben 
a pusztában, veszélyekben a tengeren, veszélyekben a hamis 
testvérek hözött i munkában, nyomoruságban, sok virrasztás
ban, éhségben és szomjuságban, sok böjtölésben, hidegben és 
mezitelenségben, nem számítva ami azonkivül ér, a minden
napi aggság, az összes hitközségekről való gondoskodás. Ki 
gyengélkedik, hogy én ne gyengéikedném ? Ki botránkozik, 
hogy én tűzbe ne jönnék? Ha dicsekednem kell, azzal dicsek
szem, ami gyarlóságomat illeti. lsten és a mi Urunk .Jézus 
Krisztus Atyja, ki áldott legyen örökké, tudja, hogy nem hazu
dok. Damaskusban Arétás király helytartója őriztette a damas
kusiak városát, hogy engem elfogjon, és az ablakon át kosár
ban eresztettek le a kőfalon, s igy menekültem ki kezeiből. 

Ha dicsekedni kell (bár ez nem ér semmit), áttérek az 
Urtól nyert látomásokra és kinyilatkoztatásokra. Tudok egy 
embert Krisztusban, ki tizennégy évvel ezelőtt, - vajjon a 
testben-e, nem tudom, vagy a testen kivüJ, nem tudom, Isten 
tudja, -- elragadtatott a harmadik égig. Es tudom, hogy ez 
az ember, - testben-e vagy testen kivül, nem tudom, Isten 
tudja, - elragadtatott a paradicsomba, és hallott titkos igéket, 
melyeket embernek nem szabad kimondania. Az ilyenben 
dicsekszem, magamban azonban nem dicsekszem, hacsak 
gyarlóságaimban nem. Mert ha dicsekedni akarnék is, nem 
volnék esztelen, mert igazságot mondanék i de ettől tartóz
kodom, ne hogy valaki többre becsüljön, mint amit rajtam 
lát, vagy tőlem hall. 
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És hogy a kinyilatkoztatások nagysága miatt el ne bizzam 
magamat, feltámadt bennem az én testem ösztöne, a sátán 
angyala, hogy zaklassan engem. Amiért háromszor kértem az 
Urat, hogy távozzék tőlem, de ő igy szólt hozzám: Elegendő 
neked a~. én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben tökéle
tesedik. ürömest dicsekszem tehát gyarlósagaimban, hogy ben
nem lakjék Krisztus ereje. 

Evangelium: Szent Lukács 8, 4-15. 

Az időben, mikor igen sok nép jött össze és 
a városokból Jézushoz siettek, mondá nekik példa
beszé,dképen: Kiment a magvető elvetni az ő mag
vát. Es amint vetett, a mag egy része az utfélre 
esett, hol a járókelők eltiporták és az égi madarak 
fölették Egy másik rész pedig köves talajra hul
lott, és amint kikelt, elszáradt, mert nem volt ned
vessége. A harmadik rész tövisek közé esett, és a 
vele együtt kikeit tövisek elfojtották Végül a 
negyedik rész jó földbe hullott, és kikelvén, száz
szoros termést hozott. Ezt mondván, fölkiáltott: 
Akinek fülei vannak a hallásra, hallja meg! 

Tanítványai pedig kérdezték őt, mit jelent ez 
a példabeszéd. Kiknek ő felelé: Tinektek megada
tott tudni az Isten országának titkát, a többieknek 
azonban csak példabeszédekben, hogy látván, ne 
lássák, és hallván, ne értsék A példabeszéd értelme 
pedig ez: A mag az Isten igéje. Az utfélre esők 
pedig azok, akik hallgatják, azután eljő az ördög 
és kiveszi az igét szivükből, nehogy higyjenek és 
üdvözüljenek A köves helyre esők viszont azok, 
akik, midőn hallják, örömmel hallgatják az igét, 
de nincsen gyökerük, kik egy ideig hisznek, de a 
kisértés idején elpártolnak Ami pedig a tövisek 
közé esett, azok, a kik hallották, de az élet gondjai, 
gazdagságai és gyönyörei által a fejlődés közben 
elfojtatva, gyümölcsöt nem hoznak. Ami pedig jó 
földbe esett, azok, kik hallván az igét, szives örömest 
megtartják és gyümölcsöt teremnek a béketürésben. 
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Ötvened (Quinquagesima) vasárnap. 

Lecke: Szent Pál apostol első levele a korintusiakhoz 
13, 1-13. 

Testvérek! Beszéljek bár embereknek, vagy angyaloknak 
nyelvén, ha szeretetem nincs, olyanná lettem, mint a zengő 
érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár jövendölő tehetségem, 
és tudjak minden titkot és tudományt; legyen bár oly teljes 
hitem, hogy hegy~ket tudjak áthelyezni, ha szeretetem nincs, 
semmi vagyok. Es ha minden vagyonomat széfosztom a sze
gények táplálására, és ha testemet odaadom is, ugy hogy 
égjek, de szeretetem nincsen, mitsem használ nekem. A szere
tet türelmes, kegyes; a szeretet nem irigykedik, nem cselek
szik helytelenül, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem 
keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat, 
nem örül az igazságtalanságnak, hanem örvend az igazság
nak; mindent eltür, mindent hisz, mindent remél, mindent 
elvisel. Aszeretet soha sem szünik meg, habár a jövendölések 
véget érnek, vagy a nyelvek megszünnek, vagy a tudomány 
elenyészik. Mert (csak) részleges a mi ismeretünk és részleges 
a mi jövendölésünk. De ha majd elérkezik, ami tökéletes, 
megszünik, ami részleges. Mikor gyermek voltam, ugy beszél
tem, mint a gyermek, ugy éreztem, mint a gyermek, ugy 
gondolkoztam, mint a gyermek. De mikor emberkorba jutot
tam, felhagytam azzal, ami gyermekhez illett. Most tükörben 
látjuk (Istent) rejtélyesen, akkor pedig majd szinről-szinre. 
Most csak részben ismerem őt, akkor pedig majd ugy 
fogom ismerni, amint ö ismer engem. Egyelőre pedig meg
marad a hit, remény, szeretet, ez a három; ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet. 

Evangelium: Szent Lukács 18, 31-43. 

Az időben Jézus magához vette a tizenkettőt, 
és mondá nekik: Ime fölmegyünk Jeruzsálembe, 
és be fog teljesedni mindaz, amit a próféták az 
Emberfiáról megírtak. Mert átadják a pogányoknak, 
kigunyolják, megostorozzák és leköpdösik, s miután 
megostorozták, megölik őt, de harmadnapra föltámad. 
Ám ők mindebből nem értettek semmit, és ezen ige el 
volt előttük rejtve, azért nem értették meg, hogy mit 
mond.Történt pedig, hogy mikor Jerikóhoz közeledett, 
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egy vak ült az utszélen és kéregetett. S midőn 
hallotta,, hogy sok nép megy arra, kérdezte, hogy 
mi az. Es mo11dották neki, hogy a názáreti Jézus 
megy el arra. Es felkiáltott, mondván: Jézus, Dávid 
fia, könyörülj rajtam! ~ire az előimenők csitítot
ták, hogy hallgasson. O azonban, még hangosab
ban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtar,n! Jézus 
erre megállott és magához vezettette őt. Es midőn 
közel volt, kérdezte őt, mondván: Mit akarsz, hogy 
cselekedj~m neked? Az pedig felelé: Uram, hogy 
lássak! Es Jézus mo11dá neki! Láss! A te hited 
meggyógyított téged. Es azonnal látott és követte 
őt, magasztalván Istent. S az egész nép, amint ezt 
látta, dicsérte az Istent. 

Hamvazó szerdán. 
Lecke: J oe l próféta jövendölése 2, 12-19. 
Ezt mondja az U r: Térjetek l).ozzám teljes szivetekből 

bőjtöléssel és sírással és jajgatással. Es szaggassátok meg szi
veiteket, nem pedig ruhaitokat, és térjetek a ti Uratokhoz, 
Istenetekhez, mert ő kegyelmes és irgalmas, béketűrő és nagy 
irgalmu, ki fölülmulja a gonoszságot. Ki tudja, hátha megtér 
és megbocsát és áldást hagy maga után, étel- és italáldozatot 
a ti Uratoknak, Istenteknek? Zengjetek harsonával Sionban, 
szenteljetek bőjtöt, hivjátok össze a sokaságot, gyüjtsétek 
egybe a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hivjátok össze 
a véneket, gyüjtsétek egybe a kisdedeket és csecsemőket; jöj
jön ki a vőlegény hálószobájából és a menyasszony ágyábóL 
A tornácz és az oltár között sirjanak a papok, az Ur szolgái 
és mondják: Uram, irgalmazz a te népednek, és ne add örök
ségedet gyalázatra, hogy a pogányok uralkodjanak rajtuk, 
amiért azt mondják a nepek között: Hol az ő Istenük? Bu~
gón szereti az Ur az ő földét és megkegyelmez népének. Es 
válaszol az Ur és azt mondja népének: Ime én küldök nek
tek valamit, bort és olajt, hogy beteljetek vele, és nem adlak 
benneteket többé gyalázatra a pogányok közé, ugymond az 
Ur, a mindenható. 

Evangelium: Szent Máté 6, 16-21. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Mikor 
bőjtöltök, ne legyetek, mint a képmutatók, szo-
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moruak. Elcsufitják ugyanis arcukat, hogy az 
emberek lássák, hogy bőjtölnek. Bizony mondom 
nektek, hogy elvették jutalmukat. Te pedig, mikor 
bőjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arczodat, 
hogy az emberek ne lássák, hogy bőjtölsz, hanem 
Atyád, ki a rejtekben van ; és Atyád, ki lát a 
rejtekben, megfizet neked. Ne gyüjtsetek magatoknak 
kincseket a földön, hol azokat rozsda és moly meg
emészti, és ahol tolvajok kiássák és ellopják; hanem 
gyüjtsetek magatoknak kincseket az égben, hol 
azokat sem rozsda, sem moly meg nem emészti, 
és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lop
ják. Mert ahol a kincsed, ott a szived is. 

Csütörtökön, hamvazó szerda után. 

Lecke: lzaiás próféta jövendölése 38, 1-6. 

Ama napokban Ezekiás halálosan megbetegedett, és be
ment hozzá lzaiás próféta, Ámos fia és mondá neki : Ezt 
mondja az \)r: Rendelkezzél házadról, mert meghalsz és nem 
fogsz élni. Es Ezekiás a falhoz forditotta orczáját és imádko
zott az Urhoz és mondá: Könyörgöm, Uram! emlékezzél 
meg, kérlek, mi módon jártam előtted igazságban és tökéletes 
s,zivvel, és hogy ami jó a te sze!Jleid előtt, megcselekedtem. 
Es sirt Ezekiás nagy si rássaL Es megszálalt az U r szava 
Izaiáshoz, mondván : Eredj és mondd meg Ezekiásnak : Ezt 
mondja a te atyádnak, Dávidnak Ura Istene: Hallottam imád
ságodat és láttam könnyeidet; ime én hozzáadok napjaidhoz 
tizenöt esztendőt, és az Asszirok királyának kezéből kiszaba
ditlak téged és e várost, s megoltalmazom azt, mondja az 
Ur, a mindenható. 

Evangelium : Szent Máté 8, 5-I 3. 

Az időben, mikor Jézus bement Kafarnaumba, 
egy százados járult hozzá és kérte őt, mondván : 
Uram, az én szolgám qtthon inaszakadtan ·fekszik 
és szörnyen kínlódik. Es mondá neki Jézus: El
megyek és meggyógyítom őt. Mire a százados 
mondá: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlé-

;-
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komba jöjj, hanem csak egy szóval mondjad, és 
meggyógyul az én szolgám. Mert magam is fel
sőbbség alatt álló ember vagyok, kinek katonák 
állnak rendelkezésemre; és ha azt mondom ennek: 
Menj! - elmegy; és a másiknak: Jöjj! - jön; 
és szolgámnak: Tedd ezt! - megteszi. Amint 
jézus ezt hallotta, csodálkozott és mondá az őt 
követőknek: Bizony mondom nektek, nem találtam 
ennyi hitet Izraelben. Mondom pedig nektek, hogy 
sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, s le
telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal meny
nyek országában; az ország fiai pedig kivettetnek 
a külső söt,étségre; ott leszen sírás és fogak csi
korgatása. Es mondá Jézus a századosna~: Menj 
el és amint hittél, ugy legyen neked! Es meg
gyógyult a szaiga azon órában. 

Pénteken, hamvazó szerda után. 
Lecke: lzaiás próféta jövendölése 58, 1-9. 
Ezt mondja az Ur lsten: Kiálts, meg ne szünj, mint a 

trombita, emeld fel szódat, és hirdesd népemnek az ő vétkeit, és 
Jákob házának az ő büneit. Mert engemet napról-napra keresnek 
és az én utaimat tudni akarják; mint olyan nemzedék, mely 
igazságot cselekedett és az ő Istenének igazát el nem hagyta; 
igazságos itéleteket kérnek tőlem, és közeledni akarnak Isten
hez. Miért bőjtölünk, ha te nem veszed tekintetbe? Miért 
alázzuk meg magunkat, ha te nem akarsz róla tudni ? - Ime 
a ti bőjtöléstek napján ott van a ti akaratotok, és minden 
adóstokat zaklatjátok Ime pörlekedve és versengve bőjtöltök 
és öklöződtök gonoszul. Ne ugy bőjtöljetek, mint eddig, hogy 
kiabálástok a magasban hallassék. Vajjon olyan-e a bőjt, melyet 
én kivánok, hogy az ember napestig gyötörje lelkét, meg
görbitse a fejét, mint a karika, és zsákot terítsen és hamut 
hintsen magára? Vajjon ezt nevezed bőjtnek és kedves nap
nak az Ur előtt? Nem ez-e inkább a bőjt, melyet én kivánok: 
Bontsd szét a gonoszságnak kötelékeit, oldd le a nyomasztó 
bilincseket, bocsásd szabadon az elnyomottakat és törj össze 
minden igát. Törd meg kenyeredet az éhezőnek, s a szüköl
ködőket és hajléktalanokat vezesd be házadba; ha mezitelent 
látsz, takard be őt, és ne vesd meg felebarátodat. Akkor a te 
világosságod, mint a hajnal, fölvirrad és gyógyulásod hamarabb 
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megjő, és a te igazságod szined előtt jár, és az Ur dicsősége 
befogad téged. Akkor majd könyörögni fogsz és az Ur meg
hallgat i kiáltasz és azt mondja: Ime itt vagyok i mert irgal
mas vagyok én, a te Urad Istened! 

Evangelium: Szent Máté 5, 43-6, 4. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Hal
lottátok, hogy az volt mondva; Szeressed felebaráto
dat és gyülöljed ellenségedet! En pedig mondom nek
tek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azok
kal, kik titeket gyülölnek, és imádkozzatok üldö
zőitekért és rágalmazóitokért, hogy fiai legyetek a 
ti Atyátoknak, ki mennyekben van, ki az ő napját 
felvirrasztja a jókra és rosszakra, és esőt ád az 
igazakra és gonoszokra. Mert ha azokat szeretitek, 
kik titeket szeretnek, mi jutalmat érgemeltek? Nem 
cselekszik-e ezt a vámosok is? Es ha csak test
véreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet? 
Nem teszik-e ezt a pogányok is? Legyetek azért 
ti tökéletesek, valamint mennyei Atyátok is tökéle
tes. Óvakodjatok, hogy igazságtokat ne cseleked
jétek az emberek előtt, hogy lássanak benneteket, 
mert különben nem lesz jutalmatok Atyátoknál, ki 
mennyekben van. Mikor tehát alamizsnát adsz, ne 
kürtöltess magad előtt, mikép a képmutatók cse
lekesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy 
az emberek tiszteljék őket. Bizony mondom nek
tek, elvették jutalmukat. Te ellenben, midőn ala
mizsnát adsz, ne tudja balkezed, mit cselekszik 
jobbkezed, hogy alamizsnád rejtekben legyen, és 
Atyád, ki lát a rejtekben, megfized neked. 

Szombaton, hamvazó szerda után. 
Lecke: lzaiás próféta jövendölése 58, 9-14. 
Ezt mondja az Ur Isten: Ha eltávolitod körödből a 

bilincset és megszünöl ujjadat kinyujtani és hiábavalót beszélni i 
ha megosztod az éhezővel, ami lelkednek kedves, és a szen-

r 
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vedő lelket betöltöd : feltámad a sötétségbt:;n világosságod, és 
a te sötétséged olyan lesz, mint a dél. Es nyugodalmat ad 
neked az Ur nlindenkor és fényességgel tölti el lelkedet, és 
megszabadítja csontjaidat, s olyan leszesz, mint az öl)tözött 
kert, s mint a vízforrás, melynek vize ki nem apad. Es föl
épülnek általad a százados pusztaságok, s fölállitod az 
alapokat nemzedékről-nemzedékre; és kerítések építőjének 
fogsz hivatni, nyugalmat szerezvén az ösvényeken. Ha 
visszatartod lábadat szombaton, hogy az én szent napomon 
saját akaratodat ne tedd, és ha a szombatot különlegesnek 
tartod és az U r dicső szent napjának, s megszenteled azt, 
nem végezvén utaidat és nem beszélvén tetszésed szerint 
hiábavalókat: Akkor majd gyönyörködöl az Urban és föl
emellek téged a földi magasságok fölé, és a te atyádnak, 
Jákobnak örökségéból táplállak téged; mert az Ur szája 
szólott. 

Evangelium: Szent Márk 6, 47-56. 

Az időben, mikor beesteledett, a hajq a tenger 
közepén volt, ő pedig egyedül a parton. Es midőn 
látta, hogy küzködnek az evezésben - mivel ellen
kező szél fujt, - az éjnek negyedik őrváltása felé 
hozzájuk ment a tengeren járva, és el akart mel
lettük menni. Azok pedig, midőn látták, hogy a 
tengeren jár, kisértetnek hitték és fölkiáltottak, mert 
mindnyájan látták őt és megzavaradtak De ő azon
nal megszólitotta őket és mond4 nekik: Bátrak 
legyetek, én vagyok, ne féljetek! Es besz~llt hoz
zájuk a hajóba, és megszünt a szél. Es annál 
inkább álmélkodtak magukban, mivel nem értették 
a kenyerekkel történt dolgot; mert szivük kemény volt. 

S mikor áthajóztak a Jengeren, Genezáret 
földére értek és kikötöttek. Es amint kiszálltak a 
hajóból, mindjárt ráismertek, befutották (a hirvivők) 
az egész környéket, és kezdék a betegeket ágya~
ban körülhordozni, ahol hallották, hogy van. Es 
akárhova bement a falvakba, majorokba, vagy váro
sokba, a betegeket kitették az utcákra és kérték 
őt, hogy legalább ruhájának szegélyét érinthessék; 
és ahányan csak érintették, meggyógyultak. 

t .. 



Bőjt első vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál apostol második levele a korintusiak

hoz 6, 1-10. 
Testvérek! Intünk benneteket, hogy az Isten kegyelmét 

hiába ne vegyétek. Mert azt mondja: Kellemes időben meg
hallgatlak téged, és az üdvösség napján megsegitlek téged. -
Ime most van a kellemes idő, ime most az üdvösség napja! 
Senkinek semmi botrányt ne okozzunk, hogy hivatalunkat ne 
szidalmazzák i hanem mindenben ugy viseljük magunkat, mint 
Isten szolgái, sok türésben, szenvedésben, szükségben, szoron
gatásban, vereségben, börtönben, lázadásban, munkában, vir
rasztásban, bőjtölésben, tisztaságban, tudományban, kitartásban, 
nyájasságban, a Szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben, 
az igazság igéjében, az Isten erejében, az igazság fegyvereivel 
jobbról és balról, tisztelet és becstelenség, gyalázat és jó hir
név mellett, mint csábítók és mégis igazmondók, mint akik 
ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint akik haldokolnak és 
ime élünk, mint akiket megvertek, de meg nem öltek i mint 
akik szomorkodnak, mégis mindig örvendeznek, mint akik 
szükölködnek, s mégis sokakat gazdagitanak, mint akiknek 
semmijük sincs, s mégis mindenük van. 

Evangelium: Szent Máté 4, 1-11. 

Az időben Jézust a Lélek ~ pusztába vitte, 
hogy az ördögtől megkisértessék. Es miután negy
ven n,ap és negyven éjjel bőjtölt, azután megéhe
zett. Es hozzá járulván a kisértő, mondá neki: Ha 
Isten fia vagy, mondjad, hogy e kövek kenyerekké 
legyenek. Mire ő mondá: Irva van: Nem csak 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely 
Isten szájából származik. Akkor felvitte őt az ördög 
a szent városba, és a templom ormára állitotta és 
mondá neki: Ha Isten fia vagy, vesd le magadat! 
Mert irva van: Angyalainak parancsolt felőled, és 
kezeikben ho:·doznak téged, hogy lábadat kőbe ne 
üssed. Mondá neki Jézus: Szintén irva van: Ne 
kisértsd a te Uradat Istenedet! Ismét felvitte őt az 
ördög egy igen magas hegyre és megmutatta neki 
a világ minden országát és azoknak pompáját, és 
mondá neki: Ezeket mind neked adom, ha lebo-
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ru l va imádsz engem. Akkor mondá neki Jézus: 
Távozzál sátán! Mert irva van: A te Uradat, Iste
nedet imádjad és csak neki szolgálj! Akkor el
hagyta őt az ördög, s ime angyalok jöttek és 
szalgáltak neki. 

Hétfőn, bőjt első vasárnapja után. 
Lecke: Ezekiel próféta jövendölése 34, 11-16. 
Ezt mondja az Ur Isten: Ime én magam keresem fel 

juhaimat és meglátogatom őket. Miként a pásztor meglátogatja 
nyáját az napon, mikor elszéledt juhai között van, ugy láto
gatom meg én is juhaimat, és megszabadítom őket mindazon 
~elyekről, melyekre elszéledtek a fölleg és sötétség napján. 
Es kivezetem őket a népek közül, és összegyüjtöm őket a 
földekről és beviszern őket saját földjükre; slegeltetem őket Izrael 
hegyein, a patakok mentén és az ország minden lakóhelyén. 
A legdusabb legelőkön legeltetem őket, és Izrael magas hegyein 
lesznek az ő legelőik; ott nyugosznak majd a z,öldelő füvön 
és a kövér legelőkön legelnek Izrael hegyein. En legeltetem 
juhaimat, és én pihentetem meg őket, ugymond az Ur Isten. 
Ami elveszett, fölkeresem, és amit elhajtottak, visszahozom, és 
ami megsérült, bekötöm, és ami elgyengült, megerősítem, és 
ami kövér és erős, megőrizem; és legeltetem őket, ugymond 
az Ur, a mindenható, 

Evangelium: Szent Máté 25, 31-46. 

Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: 
Mikor majd eljön az Emberfia az ő dicsőségében 
és az összes angyé!lok vele, akkor leül az ő dicső
ségének trónjára. Es összegyülnek eléje az összes 
nemzetek és elválasztja őket egymástól, miképt a 
pásztor széfválasztja a juhokat a bakoktól. Es a 
juhokat jobbjára állitja, a bakokat pedig baljára. 
Akkor mondja a király azoknak, kik jobbja felől 
lesznek: Jöjjetek Atyám áldottai, birjátok a világ 
kezdetétől fogva nektek készitett országot! Mert 
éheztem és ennem adtatok; szomjuhoztam és innom 
adtatok; idegen voltam, és befogadtatok engem ; 
mezitelen és betakartatok engem; beteg voltam és 
meglátogattatok engem; börtönben voltam és eljöt-

Szent leckék és evaniéliumok. 3 
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tetek hozzám. Akkor felelik majd neki az igazak, 
mondván: Uram, mikor láttunk téged éhezni, és 
tápláltunk téged? szomjuhozni és italt adtunk 
neked? Mikor láttunk téged mint idegent és be
fogadtunk téged? vagy mezitelenül és betakartunk 
téged? Vagy mikor láttunk bet~gen, vagy a bör
tönben, és mentünk el hozzád? Es felelvén a király, 
azt fogja nekik mondani : Bizony mondom nektek, 
amennyiben ezt egynek ezen legkisebb testvéreim 
közül cselekedtétek, nekem cselekedtétek. Akkor 
azoknak is, kik balfelől lesznek, mondani fogja: 
Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tüzre, me ly 
az ördögnek és az ő angyalainak készittetett! Mert 
éheztem és nem adtatok ennem; szomjuhoztam és 
nem adtatok innom; idegen voltam és nem fogad
tatok be; mezitelen és nem takartatok be; beteg 
és a börtönben, és nem látogattatok meg engem. 
Akkor majd azok is felelik, mondván: Uram, 
mikor láttunk éhezni vagy szomjuhozni mint 
idegent vagy mezitelenül, betegen, vagy a börtön
ben, és nem szalgáltunk neked? Akkor feleli nekik, 
mondván : Bizony mondom nektek, amennyiben 
nem cselekedtétek ezt egynek ~zen legkisebbek 
közül, nekem sem cselekedtétek. Es ezek elmennek 
az örök kínra, az igazak pedig az örök életre. 

Kedden, bőjt első vasároapja után. 
Lecke: lzaiás próféta jövendölése 55, 6-ll. 

Ama napokban szólott lzaiás próféta, mondván: Keres
sétek az Urat, mig föltalálható i hivjátok őt segitségül, mig 
közel van. Hagyja el utját az istentelen, és a gonosz férfiu 
gondolatait, és térjen az Urhoz, és megkönyörül rajta, s a mi 
lstenünkhöz; mert ő igen kész a megbocsátásra. Mert az én 
gondolataim nem a ti gondolataitok i és a ti utaitok nem az 
én utaim, ugymond az U r. Mert amint az ég magasabb a 
földnél, ugy magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és gon
dolataim a ti gondolataitoknál. És amint leszáll az eső és hó 
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az égből, és oda többé vissza nem tér, hanem megitatja a 
földet és megöntözi, megtermékenyiti és magot ád a vetőnek 
és kenyeret az evőnek; ugy leszen az én igém, mely számból 
kimegyen ; nem tér vissza hozzám üresen, hanem megteszi 
mindazt, amit akarok, és érvényesül abban, ami végre kibocsá
tottam, ugymond az Ur, a mindenható. 

Evangelium: Szent Máté 21, 10-17. 

Az időben, midőn Jézus bement Jeruzsálembe, 
az egész város lázba jött, mondván : Kicsoda ez? 
A nép pedig azt JJ}Ondotta: Ez Jézus, a názáreti 
próféta Galileából. Es Jézus bement az Isten tem
plomába és mind kiüzte, kik a templomban adtak 
és vettek, és a pénzváltók ?Sztalait és a galamb
árusok székeit felforgatta. Es mondá nekik: Irva 
van : «Az én házamat imádság házáTJak hivjáb ; 
ti pedig rablóbarlanggá tettétek azt. Es vakok és 
sánták járultak hozzá a templomban, és meggyó
gyitotta őket. Midőn pedig a főpapok és irástudók 
látták a csodákat, melyeket müvelt, és a gyerme
keket, kik a templomban kiáltoztak, m9ndván: 
Hozanna Dávid fiának! - boszankodtak. Es mon
dák neki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig 
mondá nekik: Igenis! Sohasem olvastátok, hogy 
a kisde9ek és csecsemők szájából szereztél dicsé
retet? Es otthagyva őket, kiment a városon kivül 
Bethániába és ott maradt. 

Szerdán, bőjt első vasárnapja után. 
Lecke: Királyok III. könyve 19, 3-8. 
Ama napokban Illés a Judában fekvő Bersabébe ment, 

és ott elbocsátotta szaigáját és a pusztába ment egy napi járó
földre. S mikor odaért és leült egy gyalogfenyő alá, azt kivánta 
lelkének, hogy meghalhasson, és igy szólt: Elég nekem, Uram! 
vedd el lelkemet mert nem vagyok különb atyáimnáL Erre 
lefeküdt és elaludt a gyalogfenyő árnyékában. S ime az Ur 
angyala megérinté őt és mondá neki: Kelj föl és egyél! 
Körültekintett, és ime fejénél egy hamuban sült kenyér és 
egy edény viz volt; evett tehát és ivott, és ismét elaludt. Majd 
visszatért az U r angyala másodszor, s megérinté őt és mondá 
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neki: Kelj föl, egyél, mert nagy ut van előtted. Ki, miután 
fölkelt, evett és ivott, s azon étel erejével negyven nap és 
negyven éjjel ment, az Isten hegyéig, Hórebig. 

Evatlgelium: Szent Máté 12, 38-50. 

Az időben megszólitották Jézust némelyek az 
irástudók és farizeusok közül, mondván: Mester! 
jelt akarunk tőled látni. Mire ő mondá nekik: 
A gonosz és parázna nemzedék jelt kiván. De 
nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. 
Mert valamint Jónás a hal gyomrában három nap 
és három éjjel volt: ugy lesz az Emberfia is a 
föld szivében három nap és három éjjel. A ninivei 
férfiak majd szembe szállnak az ítéleten e nem
zedékkel és kárhoztatják azt, mert ők bűnbánatot 
tartottak Jónás predikálására: és ime, itt Jónásnál 
nagyobb van! A déli királyné majd szembeszáll 
az ítéleten e nemzedékkel és kárhoztatja azt, mert 
ő eljött a föld határairól megha11gatni Salamon 
bölcseségét; és ime, itt van, aki több Salamonnál! 

Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az 
emberből, száraz helyeken jár, nyugalmat keres és 
nem talál. Akkor p10ndja: Visszatérek házamba, 
ahonnét kijöttem. Es mikor odaér, üresen találja 
azt, kisöpörve és feldíszítve. Akkor elmegy és hoz 
magával hét más lelket, magánál gonoszabbakat, 
s bemennek és ott laknak; és ezen embernek 
utóbbi sorsa rosszabb az előbbinél. Igy jár ez a 
fölötte gonosz nemzedék is. 

Még mialatt a néphez szólott, ime az ő anyja 
és testvérei künn álltak és beszélni akartak vele. 
Mondá azért neki valaki: Ime avyád és testvéreid 
künn állnak és keresnek téged. O pedig felelé a 
hozzá szólónak és mondá: Ki az én anyám és 
kik az én testvéreim? És kinyujtva kezét tanitvá: 
nyaira, mondá: Ime az én anyám és testvéreim! 
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Mert aki az én Atyám akaratát cselekszi, ki meny
nyekben van, az nekem testvérem és nővérem és 
anyám. 

Csütörtökön, bőjt első vasárnapja után. 

Lecke: Ezekiel próféta jövendölése 18, 1-9. 

Ama napokban beszédet intézett hozzám az Ur, mond
ván : Micsoda dolog az, hogy magatok között közmondásként 
veszitek ama hasonlatot Izrael földén és azt mondjátok : Az 
atyák ettek savanyu szőlőt, és a fiaknak fogai vástak el ? 
Amint hogy én élek, ugymond az Ur Isten, nem szolgál többé 
nektek ez a hasonlat közmondásul Izraelben. Ime minden 
lélek az enyém, amint az atya lelke, ugy a ,fiu lelke is enyém; 
amely lélek vétkezik, az meg fog halni. Es ha valamely férfi 
igaz leszen, s jog és igazság szerint cselekszik, nem lakmároz 
a hegyeken és szemeit nem emeli föl Izrael házának bálvá
nyaihoz; és felebarátjának feleségét be nem szennyezi, és 
havifolyásos asszonyhoz nem közeledik; és senkit meg nem 
szomorit i a zálogot az adósnak visszaadja i erőszakkal semmit 
el nem vesz i kenyerét az éhezőnek adja és a mezitelent be
födi ruházattal; uzsorára kölcsönt nem ad és nem fogad el 
többet i kezét a hamisságtól visszatartja és igaz itéletet tesz 
férfi és férfi között; az én parancsolataim szerint jár és meg
tartja rendeleteimet, igazságot cselekedvén ; - ez az igaz, aki 
élni fog, ugymond az Ur lsten. 

Evangetiam: Szent Máté 15, 21-28. 

Az időben elindult Jézus és eltávozott Tirus 
és Szidon környékére. Es ime egy kánaáni asszony, 
ki ama tájakról jött, utána kiáltott mondván : Kö
nyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! az én leá
nyomat szörnyen ,gyötri az ördög. De ő egy szót 
sem felelt neki. Es hozzá mentek tanitványai, s 
kérték őt mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk 

· kiabál. Ö pedig felelvén mondá: Csak Izrael 
házának elveszett juhaihoz vagyok küldve. Az pedig 
odajött és leborult előtte mondván: Uram, segits 
rajtam ! Mire ő mondá: Nem volna jó elvenni a 
gyermekek kenyerét és az ebeknek dobni. Az 
azonban mondá: De bizony Uram! . mert hiszen 
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az ebecskék is esznek a morzsákból, melyek uraik 
asztaláról lehullanak. Akkor felelé Jézus és mondá 
neki: Oh asszo!ly, nagy a te hited! Legyen neked, 
amint akarod. Es meggyógyult az ő leánya azon 
órától fogva. 

Pénteken, bőjt első vasároapja után. 
Lecke: Ezekiel próféta jövendölése 18, 20-28. 
Ezt mondja az Ur Isten: Amely lélek vétkezik, az meg

hal ; a fiu nem viseli atyja gonoszságát, és az atya nem viseli 
fia gonoszságát; az igaznak igazsága önmagára száll, és a 
gonosznak gonoszsága őreája száll. Ha azonban a gonosz 
bünbánatot tart minden bünéről, amelyeket elkövetett, és meg
őrzi minden parancsolatomat, s jogosan és igazságosan cse
lekszik; - élve él, és nem hal meg. Semmi gonoszságáról, 
melyet elkövetett, nem emlékezem meg, (hanem) élni fog az 
igazságban, melyet cselekedett. Vajjon az én akaratom-e az 
istentelennek halála? - ugymond az U r lsten, és nem-e 
(inkább) hogy megtérjen utairól és éljen? Ha azonban az 
igaz eltér az ő igazságától és gonoszat cselekszik mindazon 
utálatosságok szerint, melyeket cselekedni szokott az istentelen, 
vajjon él-e? - Minden igaz tette, melyeket véghez vitt, nem 
jön tekintetbe; meghal abban a gonoszságban, melyet csele
kedett, és bünében, mellyel vétkezett. Azt is mondottátok: 
nem igaz az Ur utja. Halljátok tehát Izrael háza! Vajjon nem 
igaz-e az én utam, és nem inkább a ti utaitok rosszak? Mert 
ha az igaz eltér az ő igazságától és gonoszat cselekszik, abban 
hal meg; az elkövetett gonoszságban hal meg. Ha ellenben 
az istentelen elfordul az ő istentelenségétől, melyet véghez 
vitt, s jog és igazság szerint jár el, - akkor megtartja lelkét 
életben. Mert ha magába száll és megtér minden elkövetett 
gonoszságából, élve él, és nem hal meg, ugymond az U r, a 
mindenható. 

Evangelium : Szent J á nos 5. f. 1-15. v. 

Az időben a zsidóknak ünnepe volt, és Jézus 
fölment Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a 
juhkapunál egy tó, melyet zsidóul Betszaidának 
hívnak, és öt tornáca van. Ezekben igen sok beteg, 
vak, sánta és béna feküdt, várva a viz hullámzá
sát. Az Ur angyala ugyanis időnkint leszállt a 
tóba, és a viz hullámzásba jött. És aki először 
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szállt le a tóba a viz hullámzása után, meggyó
gyult, akármiféle betegségben sinlődött. Volt pedig 
ott egy ember, ki harmincnyolc évet töltött beteg
ségében. Midőn Jézus ezt feküdni látta és meg
tudta, hogy már régóta szenved, mondá neki: 
Akarsz-e meggyógyulni? felelé neki a beteg: 
Uram, nincs senkim, aki, mikor a viz fölzavarodik, 
bevigyen a tóba; hanem mire én jövök, már más 
szállott bele előttem. Mqndá neki Jézus : Kelj föl, 
vedd ágyadat és menj l Es az ember azonnal meg
gyógyult, és vevé ágyát és elment. Az nap pedig 
szombat volt. Mondák tehát a zsidók a meggyó
gyultnak : Szombat van, nem szabad az ágyadat 
vinned. felelé nekik: Aki engem meggyógyított, 
az mondotta nekem: Vedd ágyadat és menj ! Kér
dezéJr tehát őt: Ki az az ember, ki azt mondotta 
neked : Vedd ágyadat és menj? A meggyógyult 
pedig nem tudta, hogy kicsoda az, mert Jézus ki
tért az ott álló népsokaság elől. Később találkozott 
vele Jézus a templomban és mondá neki: Ime 
meggyógyultál, többé ne vétkezzél, nehogy valami 
rosszabb történjék veled l Erre az ember elment, 
és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt 
meggyógyította. 

Szombaton, bőjt első vasárnapja után. 

Lecke: Szent Pál apostol első levele a tesszalonikaiakhoz 
5, 14-23. 

Testvérek! Kérünk titeket, dorgáljátok meg a nyugta
lankodókat, vigasztaljátok a kislelküeket, fogjátok pártját a 
gyengéknek, legyetek türelemmel mindenki iránt. Vigyáz
zatok, hogy senki rosszat rosszal ne fizessen ~issza, hanem 
mindig azt cselekedjétek egymással és mindenkivel szem
ben, ami jó. Mindenkor örüljetek! Szünet nélkül imád
kozzatok! Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akaratja 
Krisztus Jézusban mindnyájatokra nézve. A Lelket ki ne olt
sátok! A jövendöléseket meg ne vessétek! Vizsgáljatok meg 
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azonban mindent; ami jó, tartsátok meg! A rossznak minden 
Játszatától óvakodjatok! Maga a békeség Istene pedig szeniel
jen meg titeket mindenképen, hogy a ti elmétek, lelketek és 
testetek teljes épségben és kifogástalanul megmaradjon a mi 
U runk Jézus Krisztus eljövetelére. 

Evangelium: Szent Máté 17, 1-9. 

Az időben maga mellé vevé stb. (mint alább 
bőjt második vasárnapján). 

Bőjt második vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál apostol első levele a tesszalonikaiak

hoz 4, 1-7. 

Testvérek! kérünk titeket és intünk az Ur Jézusban, hogy 
amint tőlünk hallottátok, hogy hogyan éljetek és járjatok 
Istennek kedvében, ugy is éljetek, hogy egyre gyarapodjatok. 
Hiszen tudjátok, hogy miféle parancsokat adtam nektek az 
Ur Jézus által. Az tudniillik az lsten akarata, hogy szentekké 
legyetek; hogy a paráznaságtól magatokat megtartóztassátok : 
hogy mindegyiktek meg tudja őrizni a maga edényét szent
ségben és tisztességben; nem szenvedélyes kívánságban, mint 
a pogányok, kik Istent nem ismerik; és hogy senki testvérét 
ne nyomorgassa, se valamely ügyben meg ne csalja, mert 
boszut áll az U r mindezekért, amint azelőtt megmondottuk 
nektek és tanuságot tettünk róla. Mert Isten nem a tisztátalan
ságra hivott bennünket, hanem a megszentelődésre. 

Evangelium: Szent Máté, 17, 1-9. 

Az időben maga mellé vevé Jézus Pétert, 
Jakabot és Jánost, az ő testv~rét, és felvezette őket 
egy magas hegyre külön. Es elváltozott előttük 
szinében, és arca fénylett, minj: a nap, ruhái pedig 
fehérek lettek, mint a hó. Es ime megjelentek 
neki Mózes és Illés, és beszéltek vele. Mire aztán 
Péter mondá Jézusnak: Uram, jó nekünk itt len
nünk; ha akarod, csinál junk itt három hajlékot: 
neked egyet, Mázesnek egyet, és Illésnek egyet. 
Mialatt ő ,még szólott, ime fényes felhő árnyékozta 
be őket. Es ime egy hang a felhőből, mely igy 
szólt: Ez az én szerelmes Fiam, kiben nekem jó 
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kedvem telik; őt hallgassátok! S amint ezt a tanít
ványok hallották, arczukra borultak és igen féltek 
De Jézus hozzájok ment, megérintette őket és mondá 
nekik: Keljetek fel és ne féljetek! Mikor pedig 
szemeiket felemelték, senkit sem láttak, csak Jézust 
magát. Es a hegyről Iejövet meghagyta nekik 
Jézus, mondván: Senkinek el ne mondjátok e láto
mást, mig az Emberfia halottaiból föl nem támad. 

Hétfőn, bőjt második vasárnapja után. 
Lecke: Dániel próféta jövendölése 9, 15-19. 
Ama napokban imádkozott Dániel az Urhoz, mondván: 

Urunk lstenünk! ki a te népedet kihoztad Egyiptom föl
déről erős kézzel és nevet szereztél magadnak mind e mai 
napig; vétkeztünk, gonoszságot cselekedtünk, Uram, minden 
igazságod ellen. forduljon el, kérlek, a te haragod és boszu
ságod a te városodtól, Jeruzsálemtől és a te szent hegyedtől. 
Mert a mi büneinkért és atyáink gonoszságáért Jeruzsálem és 
a te néped gyalázat tárgyává lettek körülöttünk mindeneknek. 
Most tehát hallgasd meg, Istenünk, a te szolgád imádságát és 
könyörgéseit; és mutasd meg orcádat a te szent helyeden, 
mely elpusztult, tenmagadért. Hajtsd hozzám, Istenem, fülei
det és hallgass meg; nyisd föl szemeidet és lásd a mi pusz
tulásunkat és a várost, mely rólad van elnevezve; mert nem 
a mi igazvoltunkra támaszkodva terjesztjük könyörgéseinket 
szined elé, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva. Hallgass 
meg, Uram, légy kegyelmes, Uram, figyelmezz rá és cselekedd 
meg; ne késsél, én Istenem, tenmagadért, mivel a város és 
a te néped a te nevedet viselik, U runk Istenünk ! 

Evangelium: Szent János 8, 21-29. 

, Az időben mondá Jézus a zsidók seregének: 
En elmegyek és ti kerestek engem, de bünötökben 
fogtok meghalni. Ahová én megyek, oda ti nem 
jöhettek. Erre mondák a zsidók: Talán megöli 
magát, mivel azt !!lond ja: Ahová én megyek, oda 
ti nem jöhettek? Es mondá nekik: Ti alulról vagy
tok, én felülről vagyok Ti e világból vagytok, 
én nem vagyok e világból. Azért mondottam 
nektek, hogy meghaltok büneitekben, mert ha nem 
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hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bünötökben. 
Erre mondák neki: Ki vagy te? Jézus viszonzá: 
A kezdet, ki hozzátok is szólok. Sok mondani 
és ítélni valóm volna rólatok ; de aki engem kül
dött, igazmondó, és ép. azt mondom a világban, 
amit őtőle hallottam. Es nem értették meg, hogy 
az Istent mondotta atyjának. Mondá tehát nekik 
Jézus : Amikor majd felmagasztaltátok az Ember
fiát, akkor belátjátok, hogy én vagyok, és ön
magamtól semmit sem teszek, hanem, amire meg
tanitott engem az Atya, azt beszélem. Es aki engem 
küldött, velem van, és nem hagy magamra; mert 
én mindenkor azt teszem, ami ő előtte kedves. · 

Kedden, bőjt második vasárnapja után. 

Lecke: Királyok III. könyve 17, 8-16. 

Ama napokban szálott az U r a teszbi i Illéshez, mond
ván: Kelj föl és menj el a szidoniusok Szareftájába és maradj 
ott; mert megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy 
tápláljon téged. fölkelt és elment Szareftába. S mikor a város 
kapujához ért, látott egy özvegyasszonyt fát szedegetni, s meg
szólitotta őt és mondá ,neki: Adj nekem egy kis vizet az 
edényben, hadd igyam. Es midőn az elment, hogy hozzon, 
utána kiáltott, mondván: Hozz nekem, kérlek, egy falat kenye
ret is kezedben. Ki felelé : A te U rad lstenedre mondom, hogy 
nincs kenyerem, hanem csak annyi lisztem a vederben, amennyi 
egy marokba fér, és egy kevés olajam a korsóban; épen most 
szedek egy-két darabka fát, hogy bemenjek és megkészitsem 
magamnak és fiamnak, hogy megegyük és meghaljunk. Mondá 
neki Illés: Ne félj, hanem menj és cselekedjél ugy, amint 
mondottad; mindazáltal nekem csinálj először egy kis hamu
ban sült kenyeret a kevés lisztből, és hozd el nekem; magad
nak pedig és fiadnak majd azután csinálj. Mert azt mondja 
Izrael U ra Istene: A lisztesedény nem fogy ki, sem az olajos 
korsó ki nem ürül az napig, melyen az Ur esőt ád a föld 
szinére. Az elment és Illés szava szerint cselekedett; és evett 
ő és az asszony és annak háznépe; és az naptól a lisztes
edény nem fogyott és az olajoskorsó nem apadt az U r igéje 
szerint, melyet Illés által mondott. 
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Evangelium : Szent Máté 23, 1- 12. 

Az időben szálott Jézus a seregekhez és tanit
ványaihoz, mondván : Mózes székébe az irástudók 
és farizeusok ültek. Mindazt tehát, amit nektek 
mondanak, tartsátok meg és cselekedjétek; de az 
ő tetteik szerint ne cselekedjetek, mert mondják és 
nem cselekszik. Mert nehéz és elviselhetetlen ter
heket rónak és raknak az emberek vállaira; de ők 
ujjukkal sem akarják azokat megmozditani. Hanem 
minden cselekedetüket azért teszik, hogy lássák 
őket az emberek, mert szélesre szabják imaszijjai
kat és megtoldják bojtjaikat Szeretik az első helye
ket a lakomákon és az első székeket a zsinagó
gákban, a köszöntéseket a nyilvános tereken, és 
hogy Rabbinak hivják őket az emberek Ti azon
ban ne hivassátok magatokat Rabbinak, mert egy 
a ti Mes,tertek; ti pedig mindannyian testvérek 
vagytok Es atyátoknak se szólitsatok senkit e föl
dön, mert egy a ti Atyátok, ki mennyekben van. 
Se ne hivassátok magatokat mestereknek; mert egy 
a ti Mestertek: Krisztus. Aki nagyobb lesz közöt
tetek, legyen a ti szaigátok Aki pedig magát föl
magasztalja, megaláztatik; és aki megalázza, fel
magasztaltatik. 

Szerdán, bőjt második vasáruapja után. 
Lecke: Eszter könyve 13, 8-17. 
Ama napokban Mardokeus könyörgött az U r hoz, mond

ván: Uram, Uram, mindenható király, a te hatalmadban van 
minden, és nincs senki, aki a te akaratodnak ellenállhatna, ha 
elhatározod, hogy Izraelt megszabaditod. Te alkottad az eget 
és a földet és mind, ami az ég körében foglaltatik. Minde
neknek U ra vagy és nincs, aki ellentálljon fölséged nek. Min
dent ismersz és tudod, hogy nem kevélységből és megvetés
ből, s nem valami dicsvágyból tettem azt, hogy nem imádtam 
a gőgös Ámánt (mert Izrael szabadulásáért örömest kész 
volnék lába nyomait is megcsókolni), hanem féltem, hogy az 
én lstenemnek tiszleletét emberre ne háritsam, és hogy senkit 
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ne imádjak az én lstenemen kivül. És most Uram Királyom, 
Ábrahám Istene! Könyörülj a te népeden, mert ellenségeink 
el akarnak minket veszteni, és örökségedet eltörölni. Ne vesd 
meg osztályrészedet, melyet Egyiptomból váltottál meg magad
nak. Hallgasd meg könyörgésemet, és légy kegyelmes osztály
részednek és örökségednek, s fordítsd örömre siralmunkat, 
hogy élve dicsérjük, Uram, a te nevedet, és ne zárd be száját 
azoknak, kik téged dicsérnek, Urunk lstenünk! 

Evangelium: Szent Máté 20, 17-28. 

Az időben, midőn Jézus elindult Jeruzsálem 
felé, magához vette a tizenkét tanítványt külön, és 
mondá nekik: Ime fölmegyünk Jeruzsálembe és az 
Emberfia elárultatik ~ főpapoknak és írástudóknak, 
és halálra itélik őt. Es átadják őt a pogányoknak 
kicsufolásra, megostorozásra és megfeszítésre, de 
harmadnapon feltámad. Akkor hozzájárult Zebedeus 
fiainak anyja az ő fiaival, leborult előtte és kért 
tőle valamit. Mondá neki: Mit akarsz? Az feleli: 
Mondjad, hogy ez az én két fiam, egyik jobb, 
másik bal felől üljön melletted országodban. Mire 
Jézus mondá: Nem tudjátok mit kértek. Meg tud
játok-e inni azt a poharat, melyet én inni fogok? 
felelék neki: Meg tudjuk. Mondá nekik: Az én 
poharamat ugyan megisszátok, de hogy jobbomra, 
vagy balomra üljetek, azt nem adhatom meg ne~
tek, hanem azoknak, kiknek Atyám készítette. Es 
amint ezt a tiz meghallotta, bosszankodtak a két 
testvérre. Jézus pedig magához hívta őket · és 
mondá: Tudjátok, hogy a népek fejedelmei ural
kodnak rajtuk, és akik felebbvalók, hatalmat gya
korolnak fölöttük. Ne igy legyen tiköztetek; hanem 
aki közöttetek nagyobb akar lenni, legyen a ti 
szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen 
a ti cselédetek. Valamint az Emberfia nem azért 
jött, hogy szalgáljanak neki, hanem hogy szalgáJ
jon és életét adja sokakért váltságul. 



~i----------------------------~ 
~ Csütörtökön, bőjt második vasárnapja után ~ 45 

Csütörtökön, bőjt második vasároapja után. 
Lecke: Jeremiás próféta jövendölése 17, 5-l O. 
Ezt mondja az Ur: Átkozott az ember, ki emberben 

bizik és testet tesz karjává, s szive az Urtól eltávozik. Mert 
olyan lesz, mint tamarik a pusztában, és nem látja a jónak 
jövetelét, hanem szárazságban lakik a sivatagban, sovány és 
lakatlan földön. Áldott a férfi, ki az U r ban bizik, és az U r 
leszen az ő bizodalma. Olyan lesz ő, mint a viz mellé ültetett 
fa, mely n,edvességbe ereszti gyökereit; és nem fél, mikor eljő 
a hőség. Es az ő levele zöld lesz, és a szárazság idején nem 
aggódik, és nem szünik meg gyümölcsöt teremni. Csalárd, a 
szive mindenkinek és kifürkészhetlen ; ki ismeri azt ? En 
az U r vagyok az, ki a szivet megvizsgálom és a veséket pró
bára teszem; ki megfizetek kinek-kinek utja szerint, és törek
véseinek gyümölcse szerint, ugymond az Ur, a mindenható. 

Evangetiam: Szent Lukács 16, 19-31. 

Az időben mondá Jézus a farizeusoknak: Volt 
egy -gazdag ember, ki bibor ba és gyolcsba, öltöz
ködött és naponkint fényesen lakmározott. Es volt 
egy Lázár nevü koldus, ki az ő ajtaja előtt feküdt, 
telve fekélyekkel, s szeretett volna a gazdagnak 
asztaláról lehulló marzsákból jóllakni, de senki 
sem adott neki azokból. Sőt még az ebek is jöt
tek és nyalogatták sebeit Történt pedig, hogy 
meghalt a koldus, és az angyalok Abrahám kebe
lébe vitték. Meghalt pedig a gazdag is, és a po
kolba temetteték. Mikor pedig a kinokban volt, 
fölemelte szemeit és meglátta Ábrahámot távolról 
és Lázárt az ő kebelén, s fölkiáltva mondá: 
Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam és küldd el 
Lázárt, hvgy mártsa vizbe az ujja hegyét és eny
hitse nyelvell!et, mert gyötrődöm e lángban! Es 
mondá neki Abrahám: Fiam, jusson eszedbe, hogy 
elvetted a jót életedben s Lázár azonképen a 
rosszat; most tehát ez vigasztalódik, te pedig gyöt
rődőL Különben is közöttünk és közöttetek nagy 
örvény tátong ugy, hogy se innen oda, se onnan 
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ide, nem lehet menni. És mondá: Kérlek tehát, 
atyám, küldd el őt atyám házába, mert öt test
vérem van, hogy azoknak bizonyságot tegyen, 
l)ogy azok is a gyötrelmek e helyére ne jussanak. 
Es mondá neki Ábrahám: Ott van nekik Mózes 
és a próféták; hallgassák a?okat! Amaz pedig 
mondá: Nem ugy, atyám, Ab ra hám, hanem ha 
valaki a holtak közül elmenne hozzájok, bünbána
tot tartanának. Mire mondá neki : Ha Mázest és 
a prófétákat nem hallgatják, akkor, ha valaki a 
holtak közül feltámad, annak sem hisznek. 

Pénteken, bőjt második vasároapja után. 
Lecke: Mózes l. könyve 37, 6-22. 

Ama napokban mondá József az ő testvéreinek: Halljá
tok álmomat, melyet láttam! Ugy tetszett, mintha kévéket 
kötöztünk volna a mezőn; s az én kévém fölemelkedve meg
állott, a ti kévéitek pedig köröskörül meghajoltak az én kévém 
előtt. felelék testvérei: Jalán bizony királyunk lész, vagy 
uralmad alá kerülünk? Es ezek az álmok és beszédek okot 
szolgáltattak az irigységnek és gyülölségnek gerjesztésére. Más 
álmot is látott, melyet elbeszélt testvéreinek, mondván : Láttam 
álmomban, mintha a nap és hold, és tizenegy csillag földre
borultak volna előttem. Mikor ezt atyjának és testvéreinek el
beszélte, atyja megdorgálta őt és mondá: Mit jelentsen ez az 
álom, melyet láttál? talán én és anyád és testvéreid földre
borulunk előtted? Testvérei ennélfogva irigykedtek rá, atyja 
pedig hallgatva tünődött a dolog fölött. Mikor pedig testvérei 
atyja nyájait legeHetve Szikemben tartózkodtak, mondá neki 
Izrael: Testvéreid Szikemben legeltetik a juhokat; jer elküld
lek téged hozzájok. Ki miután azt felelte: Ime, itt vagyok, 
mondá neki: Menj el és nézd meg, ha jól van-e minden test
véreid és a barmok körül, és hozd hírül nekem, mi hogyan 
áll. Elküldetve Hebron völgyéből, Szikembe ment ; és meg
látta őt egy ember a mezőn bolyongani és megkérdezte őt, 
hogy mit keres. O pedig felelé: J estvéreimet keresem, mondd 
meg, hol legeltetik a nyájakat ? Es mondá neki az ember: El
mentek erről a helyről; de hallottam, mikor azt mondották: 
Menjünk Dotainba. Elment tehát József testvérei után, és meg
találta őket Dotainban. Kik midőn messziről meglátták, mielőtt 
hozzájok érkezett, azon gondolkodtak, hogy megölik őt; és 
igy szóltak egymáshoz: Itt jön az álomlátó; jertek, öljük meg 
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őt és dobjuk bele egy régi vizmedenczébe, s mondjuk, hogy 
vadállat ölte meg őt; akkor majd kitünik, mit használnak 
neki az ő álmai. Amint azonban Ruben ezt meghallotta, azon 
volt, hogy kiszabaditsa őt kezeikből, és igy szólt: Ne vegyé
tek el életét, s ne ontsátok vérét, henem dobjátok bele ama 
vizmedenczébe, mely itt a pusztában van, és őrizzétek meg 
tisztán kezeiteket ; ezt pedig azért mondotta, mivel ki akarta őt 
kezeikből szabaditani és atyjának visszaadni. 

Evangelium: Szent Máté 21, 33-46. 

Az időben mondá Jézus a zsidók seregeinek 
és a papi fejedelmeknek e példabeszédet: Volt 
egy gazdaember, ki szőlőt ültetett és körülkeri
tette sövénnyel, sajtót ásott bele és tornyot épí
tett, és bérbe adta szőlőmiveseknek, s elutazott 
messzire. Mikor pedig a gyümölcsszedés ideje el
érkezett, elküldötte szolgáit , a szőlőmivesekhez, 
hogy a termést beszedjék. Am a szőlőmivesek 
megfogták az ő szolgáit, s egyiket megverték, 
másikat megölték, a harmadikat pedig megkövez
ték. Ismét más szolgákat küldött, az előbbieknél 
többet, és hasonlókép cselekedtek velük. Végre 
pedig fiát küldötte hozzájok mondván : fiamat 
csak meg fogják becsülni. A szőlőmivesek azon
ban, amint meglátták a fiut, mondák magok között: 
Ez az örökös, jertek, öljük meg őt és mienk lesz 
az ő öröksége. Es megragadva őt, kidobták a szőlő
ből és megölték. Mikor tehát majd eljön a szőlő 
ura, mit fog cselekedni azokkal a szőlőmivesek
kel ? Mondják neki : A gonoszokat gonoszul veszti 
el és szőlőjét más miveseknek adja bérbe, kik a 
termést annak idején beszolgáltatják neki. Mondá 
nekik Jézus: Sohasem olvastátok az irásokban: 
«A kő, melyet az építők megvetettek, az lett szeg
letlövé? Az Urtól lett ez, és csodálatosami szemeink
ben». Azért mondom nektek, hogy elvétetik tőle
tek az lsten országa, és oly nemzetnek adatik, 
mely megtermi gyümölcsét. És mindaz, aki e kőre 
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esik, összezuzódik, és akire ráesik, azt összemor
zsolja. S mikor hallották a főpapok és farizeusok 
az ő pélgabeszédeit, megértették, hogy róluk mondja 
azokat. Es el akarták őt fogni, de féltek a néptől, 
mert prófétának tartották őt. 

Szombaton, bőjt második vasároapja után. 
Lecke : Mózes I. könyve 27, 6-40. 

Ama napokban igy szólt Rebekka az ő fiához, Jákobhoz : 
Hallottam, amint atyád testvéreiddel, Ezsauval beszélt és azt 
mondotta neki : Hozz nekem a te vadászatodból és készíts ételeket, 
hadd egyem és hadd áldjalak meg az Ur előtt, minekelőtte meg
halok. Most azért, fiam, hallgass az én tanácsomra, és elmenvén 
a nyájhoz, hozd el nekem a két legjobb gödölyét, hogy azok
ból olyan ételeket készítsek atyádnak, amilyeneket szeret; hogy 
mikor majd ezeket beviszed neki és megeszi, megáldjon téged 
mielőtt meghalna. Mire ez felelé neki: Tudod, hogy testvérem, 
Ezsau szőrös, én pedig csupasz vagyok; ha atyám megtapo
gat és észreveszi, attól tartok, hogy majd azt gondolja, hogy 
ki akarom őt játszani, és átkot vonok magamra áldás helyett. 
De anyja mondá: Hadd szálljon énreám ez az átok, fiam ! 
csak fogadd meg szavamat, s menj és hozd el amit mondot
tam. Elment és meghozta, és odaadta anyjának, ki, olyan éte
leket készitett, aminőket tudta, hogy atyja szeret. Es felöltöz
tette őt Ezsau legjobb ruháiba, melyek otthon nála voltak, a 
gödölyék bőröcskéit kezeire tekerte és mezitelen nyakát be
takarta. Azután átadta neki az ételt és a kenyereket, melye
ket sütött, melyeket bevivé,n, mondá: Atyám ! /jz pedig felelé: 
Hallom. Ki vagy, fiam? Es Jákob mondá: En vagyok a te 
elsőszülötted, Ezsau; ugy cselekedtem, amint parancsoltad 
nekem; kelj fel, ülj ide és egyél vadászatomból, hogy meg
áldjon engem a te lelked. Erre Izsák ismét mondá fiának: 
Hogyan találtál, fiam, ily hamar valamit? Mire az felelé: Istt:;n 
akarata volt, hogy csakhamar elémbe jöjjön, amit akartam. Es 
mondá Izsák: Jöjj közelebb fiam, hadd tapogassalak meg és 
hadd győződjern meg, hogy csakugyan te vagy-e az én fiam, 
Ezsau, vagy nem ? Ekkor odament atyjához, és Izsák meg
tapogatta őt és igy sz,ólt: A hang ugyan Jákob hangja, de a 
kezek Ezsau kezei. Es nem ismerte meg őt, mert a szőrös 
kezek a nagyobbikéihoz hasonlitottak. Megáigotta tehát őt és 
mondá: Te vagy az én fiam Ezsau? felelé: En vagyok. Mire 
ő : Hozd ide nekem, ugymond, fiam a vadászatodból készitett 
ételeket, hogy megáldjon az én lelkem. Ekkor odavitte neki 
és megette, s bort is vitt neki, melyet miután megivott, igy 



4-----------------------------Lj 
~ Szombaton, bőjt második vasárnapja után ~ 49 

szólt hozzá! jer ide hozzám és csókolj meg, fiam! Mire oda
ment és megcsókolta őt. S mihelyt megérezte ruháinak jóilla
tát, megáldván őt, mondá: Ime az én fiam illata, olyan, mint 
a telt mezőnek illata, melyet megáldott az Ur. Adjon neked 
Isten az ég ,harmatából s a föld kövérségéből gabonát és bort 
bővében ! Es szolgáljanak neked népek, és hódoljanak meg 
előtted nemzetségek! Légy urok testvéreidnek és hajoljanak 
meg előtted anyád fiai ! Aki téged megátkoz, legyen átkozott i 
aki téged megáld, teljék el áldásokkal ! - Alig hogy Izsák 
beszédét befejezte és Jákob kiment, jött Ezsau és bevitte atyjá
nak a vadászatából főzött ételeket, mondván: Kelj föl atyám 
és egyél fiad vadászatából, hogy megáldjon eng~m a te lelked! 
Izsák mondá neki : De ki vagy te ? felelé : En vagyok a te 
elsőszülött fiad Ezsau. Ekkor Izsák fölötte elborzadva meg
ijedt, s szinte hihetetlen csodálkozással mondá: Kicsoda tehát 
az, ki az imént vadból készült ételt hozo!t nekem, és én ettem 
mindenből, mielőtt te megérkeztél? En megáldottam őt és 
áldott leszen. Amint Ezsau atyjának eme szavait hall9tta, han
gos panaszszára fakadt és elkeseredve mondá: Aldj meg 
engem is atyám ! De ő igy szólt : Bejött a te testvéred álno
kul, és elvette áldásodat. Mire amaz felelé: Nem hiába Jákob 
a neve : mert ime másodízben csalt meg engem; azelőtt el
vette ~Isőszülötti jogomat, most pedig ismét elcsente áldáso
mat. Es ujra mondá atyjának: Hát nekem nem tartottál fönn 
semmi áldást? felelé Izsák: U rad dá tettem őt és összes test
véreit szolgálatába rendeltem i elláttam őt gabonával és borral i 
ezek után tehát mitévő legyek veled, fiam ? Mondá neki 
Ezsau: Vajjon csak egy áldással rendelkezel, atyám? Kérlek, 
áldj meg engem is! Mivel pedig nagy jajgatással sirt, Izsák 
megindulva igy szólt hozzá: A föld kövérségében és a fölül
ről jövő égi harmatban leszen a te áldásod. 

Evangelium: Szent Lukács 15, 11-32. 

Az időben mondá Jézus a farizeusoknak és 
irástudóknak e példabeszédet: Egy embernek két 
fia volt. S az ifjabbik közülök mondá atyjának: 
~tyám, add ki nekem az engem iJlető örökséget. 
Es elosztotta közöttük vagyonát. Es néhány nap 
mulva az ifjabbik fiu összeszedte mindenét, eluta
zott messze földre és ott kicsapongó életet élve, 
eltékozolta vagyonát. S miután mindenét elprédálta, 
nagy inség ütött, ki ama tartományban és szüköl
ködni kezdett. Es fogta magát, beszegődött ama 
vidék egyik polgárához, ki elküldötte őt majorjába, 

_.----------------------------------------~ 

Szent leczkék és evan~é!iumok. 4 
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hogy őrizze a sertéseket. És szerette volna gyomrát, 
megtölteni a hüvelyes vetemén nyel, melyeket a serté
sek ettek, de senki sem adott neki. Magába szállva 
tehát, mondá: Hány napszámos bővelkedik atyám 
házánál kenyérben, én pedig itt éhen veszek! föl
kelek, visszamegyek atyámhoz és azt mondom 
neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; 
már nem vagyok méltó fiadnak hivatni, csak nap
számosaid közé fogadj be engem! S fölkelt és 
visszament atyjához. Mikor pedig még messze volt, 
meglátta őt atyja és könyörületre ind~lva eléje 
sietett, nyakába borult és megcsókolta őt. Es mondá 
neki a fiu: Atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen, 
már nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. 
Mondá pedig az atya szaigáinak: Hozzátok elő 
hamar a legjobb ruhát és öltöztessétek fel őt, adja
tok gyürüt a kezére és sarukat a lábaira, vezessé
tek elő a hizlalt borjut és öljétek le; együnk és 
mulassunk, mert ez az én fiam meg volt halya 
és feltámadt, el volt veszve és megtaláltatott Es 
elkezdtek mulatozni. 

Az ő idősebbik fia pedig a mezőn volt, s 
midőn visszatérve, a házhoz közeledett, meghallotta 
a zenét és táncot. Ekkor magához hivott egyet a 
szolgák közül és megkérdezte, hogy mi dolog ez? 
Mire az mondá neki: A te testvéred megjött, és 
atyád leölette a hizlalt borjut, mivelhogy egészség
ben visszanyerte őt. Erre megharagudott és nem 
akart bemenni. Kijött tehát az atyja, s kezdé őt 
kérlelni. Az pedig felelé és mondá atyjának: Ime 
annyi esztendő óta szolgálok neked, sohasem 
hágtam át parancsodat és sohasem adtál nekem 
egyetlen gödölyét sem, hogy barátaimmal mulat
hattam volna; midőn pedig ez a te fiad, ki 
örökségét feslett életü nőkkel e!,tékozolta, megjött, 
leöletted neki a hizlalt borjut. O azonban mondá 



~~-------------------------------~ 

neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem 
a tied; de illő volt vigadni és örvendezni, mert 
ez a te testvéred meg volt halva és föltámadt, el 
volt veszve és megkerült 

Bőjt harmadik vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál ap. levele az efezusiakhoz 5, 1-9. 

Testvérek! Legyetek Istennek követői, mint szeretett 
gyermekek, és éljetek szeretetben, miként Krisztus is sze
retett minket és önmagát adta oda értünk ajándékul és kelle
mes illatu áldozatul Istennek. 

Paráznaság és bárminemü tisztátalanság vagy fösvénység 
pedig ne is ernlittessék közöttetek, amint szentekhez illik; se 
szemérmetlenség, vagy ostoba beszéd és trágárság, ami nem 
illik, hanem inkább hálaadás. Mert tudjátok meg és értsétek 
meg azt, hogy semmiféle paráznának, vagy tisztátalannak, vagy 
fösvénynek - ami egyenlő a bálványimádással - nincs örök
sége Krisztus és lsten országában. Senki félre ne vezessen 
benneteket hiábavaló beszédekkel; mert emiatt száll az Isten 
haragja a hitetlenség fiaira. Ne legyetek tehát társaik! Hajdan 
ugyanis sötétség voltatok, most pedig világosság az Urban. 
Járjatok, mint világosság fiai ! 

Evangelium: Szent Lukács ll, 14-28. 

Az időqen Jézus egy ördögöt üzött ki, amely 
néma volt. Es mikor kiüzte az ördögöt, megszálalt 
a néma és a nép csodálkozott. Némelyek pedig 
közülök mondák: Belzebub, az ördögök fejedelme 
által üzi ki az ördögöket. Másqk pedig kisértve 
őt, jelet kivántak tőle az égből. O azonban, amint 
látta gondolataikat, mondá nekik: Minden magá
ban meghasonlott ország elpusztul és ház házra 
dől. Ha tehát a sátán is meghasonlott önmagával, 
hogyan állhat fönn az ő országa? minthogy azt 
mondjátok, hogy én Belzebub által üzöm ki az 
ördögöket. Ha tehát én Belzebub által üzöm ki 
az ördögöket, a ti fiaitok ki által üzik ki? Ennél
fogva ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha ellen
ben Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor 

4* 
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bizonyára elérkezett hozzátok Isten országa. Ha az 
erős fegyveresen őrzi udvarát, biztonságban van, 
amivel bir. De ha nálánál erősebb megtámadja 
és legyőzi őt, elveszi minden fegyverét, melyekben 
bizott, és elosztja zsákmányát. Aki nincs velem, 
ellenem van; és aki nem gyüjt velem, szétszór. 
Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, 
vizetlen helyeken jár és nyugalmat keres, és ha 
nem talál, azt !f!Ondja: Visszatérek házamba, ahon
nét kijöttem. Es mikor visszajön, seprüvel kitisz
títva és felékesítve találja azt. Akkor elmegy és 
maga mellé vesz más hét lelket, magá,nál rosszab
bakat, és bemennek és ott laknak Es annak az 
embernek utolsó dolgai rosszabbak az elsőknél. 

Történt pedig, midőn ezt mondá, felemelte 
szavát egy asszony a seregből, és mondá neki : 
Boldog a méh, m~ly téged hordozott, és az emlők, 
melyeket szoptál. 0 pedig mondá: De még inkább 
boldogok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják 

Hétfőn, bőjt harmadik vasároapja után. 

Lecke: Királyok IV. könyve 5, 1--15. 

Ama napokban Námán, a sziriai király hadvezére nagy 
ember volt uránál és köztiszteletben állott; mert ő általa men
tette meg az Ur Sziriát; hatalmas és gazdag ember volt 
ugyan, de poklos. Sziriából ekkoriban rablók indultak ki és 
fogva vittek Izrael földéről egy kis leányt, aki Námán feleségé
nél volt szolgálatban, és igy szólt urnőjének: Vajha az én 
U ram volt volna a prófétánál, ki Szamariában van, az bizo
nyára kigyógyitoHa volna a poklosságból, melyben szenved. 
Erre Námán bement az ő urához és jelentést tett neki, mond
ván: Ezt meg ezt mondotta egy Izrael földéről való leá,ly. 
Mire Sziria királya igy szólott: Menj el, s majd küldök egy 
levelet Izrael királyának. Elment tehát, s magával vivén tiz 
talentum ezüstöt, hatezer aranyat és tiz öltözet ruhát, elvitte 
a levelet Izrael királyának, mely igy szólott: Mikor e levelet 
veszed, tudd meg, hogy elküldöttem hozzád az én szolgámat, 
Námánt, hogy meggyógyitsad őt poklosságábóL Mikor azon
ban Izrael királya a levelet elolvasta, megszaggatta ruháit és 
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igy szólt : Hát Isten vagyok én, hogy ölhetek és elevenithetek, 
mivel ez hozzám küldött, hogy ezt az embert gyógyitsam meg 
poklosságából ? Vigyázzatok rá és meglássátok, hogy belém 
akar kötni. Mikor Elizeus, az lsten embere ezt meghallotta, 
hogy tudniillik Izrael királya megszaggatta ruháit, elküldött 
hozzá, s azt izente neki : Miért szaggattad meg ruháidat ? jöj
jön el hozzám és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. 
Elment tehát Námán lovaival és szekereivel, és megállott 
Elizeus háza ajtajánál. Ekkor Elizeus követet küldött hozzá, 
mondván: Menj és mosakodjál meg hétszer a Jordánban, 
akkor majd meggyógyul a tested és megtisztulsz. Námán erre 
megharagudott és eltávozva, mondá: Azt hittem, hogy kijön 
hozzám és fölállva, segítségül hivja Ura Istene nevét, meg
érinti kezével a poklosság helyét és meggyógyít. Hát nem 
jobbak Damaszkus folyóvizei, Abana és farfar Izrael minden 
vizénél, hogy megmosakadjam bennök és megtisztuljak ? Mikor 
azonban megfordult és boszusan távozott, hozzá járultak 
szolgái és igy szóltak neki : Atyám ! ha e próféta valami nagy 
dolgot mondott volna, bizony azt is meg kellene tenned; 
mennyivel inkább, mikor csak azt mondotta: Mosakodjál meg 
és megtisztulsz! Lement tehát és megmosakodott a Jordánban 
hétszer az Isten emberének parancsa szerint, és megujult a 
teste, mint a kisded gyermek teste, és megtisztult Erre vissza
tért az Isten emberéhez egész kiséretével, és megállva előtte, 
mondá: Most tudom igazán, hogy nincs más Isten az egész 
földön, mint csak Izraelben. 

Evangelium: Szent Lukács 4, 23-30. 

Az időben mondá Jézus a farizeusoknak: 
Bizonyára e példabeszédet mondjátok nekem: Or
vos, gyógyitsd meg tenmagadat! Hallottuk, mily 
nagy dolgok történtek Kafarnaq,mban, cselekedd 
azokat itt a te hazádban is! O pedig mondá: 
Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem 
kedvelt a saját hazájában. Bizony mondom nek
tek: Sok özvegy volt Illés napjaiban Izraelben, 
mikor az ég zárva volt három esztendeig és hat 
hónapig, mikor nagy inség lett az egész ország
ban : de közülök egyikhez sem küldetett Illés, 
hanem csak <}. szidonföldi Szareptába, egy özvegy 
asszonyhoz. Es sok poklos volt Izraelben Elizeus 
próféta alatt: és senki sem tisztult meg közülök, 
hanem csak a sziriai Námán. Amint ezt hallották, 
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l]lindannyian haraggal teltek el a zsinagógában. 
Es felkelvén, kiüzték őt a városból, és felvitlék 
ama hegy tetejér~J melyen városuk épült, hogy 
onnan letaszítsák. 0 azonban elhaladt soraik között 
és elment. 

Kedden, bőjt harmadik vasároapja után. 
Lecke: Királyok IV. könyve 4, 1-7. 
Ama napokban egy asszony a próféták feleségei közül 

Elizeushoz kiáltott, mondván : A te szolgád, az én férjem 
meghalt, és te tudod, hogy a te szolgád istenfélő volt; s ime 
jön a hitelező, és elviszi két fiamat, hogy neki szolgáljanak. 
Mondá neki Eizeus: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? 
Mondd meg nekem, mid van a házadban ? Az pedig felelé : 
Nincs nekem, szolgálódnak, semmim, mint egy kis olajom, 
mellyel magamat megkenem. Mondá neki: Menj és kérj 
kölcsön minden szomszédodtól nem kevés üres edényeket. 
Azután menj be és zárd magadra az ajtódat, mikor benn 
leszesz magad és fiaid; és tölts abból mindezen edényekbe, és 
mikor tele lesznek, tedd őket félre. Elment tehát az asszony, 
bezárta az ajtót magára és fiaira; ,azok kezéhez adogatták az 
edényeket, ő pedig megtöltötte. Es mikor az edények tele 
voltak, mondá, fiának : Hozz még"edényt nekem ! De az felelé : 
Nincs több. Es elállt az olaj. O pedig elment és hírül adta 
az Isten emberének, ki igy szólt: Eredj, add el az olajt és 
fizess meg hiteleződnek; te pedig és fiaid éljetek a többibőL 

Evangelium : Szent Máté 18, 15-22. 

Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: 
Ha vétkezik ellened felebarátod, menj és fedd meg 
őt egyedül közötted és közötte. Ha hallgat rád, 
megnyerted felebarátodat; ha pedig nem hallgat 
rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, 
hogy két vagy három tanu vallomásán álljon az 
egész dolog. Hogyha pedig nem hallgat rájok, 
mondd meg az egyháznak. Ha pedig az egyházra 
sem hallgat, legyen neked mint a pogány és a 
vámos. Bizony mondom nektek: Bármit megkötöztök 
a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és bármit 
feloldoztok a földön, föl lesz oldva a mennyben 

~~-------------------------------------------.·-
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is. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közőletek 
megegyeznek a földön minden dologra nézve, amit 
kérnek, megleszen nekik Atyámtól, ki mennyekben 
van. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyülve 
vannak az én nevemben, ott vagyok közepettük 
Akkor hozzáment Péter és mondá: Uram, hányszor 
vétkezhetik ellenem felebarátom, és hányszor bocsás
sak meg neki? Hétszer-e? Mondá neki Jézus: Nem 
mondom neked hétszer, hanem hetvenszerhétszer. 

Szerdán, bőjt harmadik vasárnapja után. 
Lecke: Mózes II. könyve 20, 12-24. 
Ezt mondja az Ur Isten: Tiszteljed atyádat és anyádat, 

hogy hosszu életü lehess a földön, melyet a te Urad Istened 
ad teneked. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Hamis tanu
ságot ne szólj felebarátod ellen. Ne kivánjad felebarátod házát; 
se ne kivánd az ő feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se 
ökrét, se szamarát, se semmit, ami az övé. Az egész nép 
pedig, amint a mennydörgést és villámlást, a harsonaszót és 
a füstölgő hegyet látta, megrémülve és félelemmel eltelve, 
megállott a távolban és mondá Mózesnek: Szólj te hozzánk, 
és meghallgatjuk; ne szóljon nekünk az Ur, netalán meg
haljunk. Es mondá Mózes a népnek: Ne féljetek! mert 
azért jött az Isten, hogy próbára tegyen titek~t, és hogy az 
ő félelme legyen bennetek és ne vétkezzetek. Es a nép meg
állott a távolban; Mózes pedig odament a homályhoz, mely
ben lsten volt. Eközben mondá az Ur Mázesnek: Ezt mondjad 
Izrael fiainak: Ti láttátok, hogy mennyből szálottam hozzátok. 
Ne csináljatok ezüst isteneket, se arany isteneket ne csinálja
tok magatoknak. Földből csináljatok nekem oltárt, és azon 
mutassátok be égő- és békeáldozataitokat, juhaitokat és barmai
tokat minden helyen, ahol emléke lesz az én nevemnek. 

Evangelium: Szent Máté 15, 1-20. 

Az időben irástudók és farizeusok jöttek Jézus
hoz Jeruzsálemből, mondván: Miért hágják át 
tanítványaid a régiek hagyományát? M.~rt nem 
mossák meg kezeiket, mikor esznek. O pedig 
felel ve, mondá nekik: Hát ti miért hágjátok át 
az lsten parancsolatát a ti hagyományotok miatt? 
Hiszen az Isten azt mondotta: Tiszteljed atyádat és 
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anyádat; és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal 
haljon meg. Ti pedig azt mondjátok: Bárki mondja 
atyjának vagy anyjának: Minden áldozatom neked 
használ, -, elég, ha nem tiszteli is atyját vagy 
anyját. Es kijátszátok az Isten parancsát a ti 
hagyományotok miatt. Képmutatók! Jól jövendölt 
felőletek lzaiás, mondván : E nép ajkával tisztel 
engem, de szive távol van tőlem. Pedig hiába 
tisztelnek engem, pa emberi tudományt és paran
csokat tanitanak Es maga köré gyüjtötte a népet 
és mondá nekik: Halljátok és értsétek! Nem az 
fertőzteti meg az embert, ami a szájába bemegy, 
hanem ami a szájából kijő, az fertőzteti meg az 
embert. Akkor hozzá mentek tanítványai és mon
dák neki: Tudod-e, hogy a f<!rizeusok e beszéd 
hallatára megbotránkoztak? O pedig felelvén, 
mondá: Minden ültetvény, melyet nem az én 
mennyei Atyám ültetett, ki fog irtatni. Hagyjátok 
őket! Vakok ők, és vakok vezetői. Ha pedig vak 
vezeti a világtalant, mindketten gödörbe esnek. 
Mire Péter mond~ neki: Magyarázd meg nekünk 
e példabeszédet. O pedig mondá: Hát még nálatok 
is hiányzik az értés? Nem látjátok be, hogy ami 
a szájon bemegy, a gyomorba jut és a félreeső 
helyre kerül? Ami pedig a szájból kijő, a szivből 
származik, és ez fertőzteti meg az embert. Mert a 
szivből erednek a gonosz gondolatok, gyilkosságok, 
házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamistanu
ságok, káromlások. Ezek azok, amik az embert 
megfertőztetik. De mosatlan kézzel enni: ez nem 
fertőzteti meg az embert. 

Csütörtökön, bőjt harmadik vasárnapja után. 
Lecke: jeremiás próféta jövendölése 7, 1-7. 
Ama napokban igy szólt hozzám az Ur igéje: Állj ki 

az Ur háza kapujába és hirdesd ott ezt az igét, és mondjad: 

~----------------------------------------;-
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Hallgassátok az Ur igéjét egész Juda, kik bementek e kapukon, 
hogy imádjátok az Urat! Ezt mondja a seregek Ura, Izrael 
Istene : J o b bitsátok meg utaitokat és törekvéseiteket; és veletek 
lakom e helyen. Ne bizzatok a hazugság igéiben és ne mond
játok: Az Ur temploma, az Ur temploma, az Ur temploma 
ez! Mert ha jól irányitjátok utaitokat és törekvéseiteket; ha 
igazságot tesztek egymás között, az idegent, az árvát és 
özvegyet nem nyomorgatjátok, sem ártatlan vért e helyen nem 
ontotok, és nem jártok idegen istenek után saját vesztetekre; 
akkor veletek lakom e helyen, a földön, melyet atyáitoknak 
adtam mindörökön örökké; ugymond az Ur, a mindenható. 

Evangelium: Szent Lukács 4, 38-44. 

Az időben elindult Jézus a zsinagógából és 
bement Simon házába. Simon napa pedig nagy 
lázban feküdt és könyörögtek neki érdekében. És 
melléje állva, parancsolt a láznak és elhagyta őt, 
mire rögtön fölkelt és szolgált nekik. 

Midőn pedig a nap lenyugodott, akiknek külön
féle nyavalyákqan sínlődő betegeik voltak, mind 
hozzá vitték. 0 pedig egyenkint rájok tette kezeit, 
s meggyógyitotta őket. Sokakból pedig ördögök 
mente~ ki kiáltozva, mondván: Te vagy az lsten 
Fia! Es megdorgálva őket, nem engedte beszélni, 
mert tudták, hogy ő a Krisztus. 

Pénteken, bőjt harmadik vasároapja után. 
Lecke: Mózes IV. könyve 20, 2-3., 6-13. 
Ama napokban összegyülekeztek Izrael fiai Mózes és 

Áron ellen, és f_öllázadva mondák: Adjatok nekünk vizet, 
hogy ihassunk! Es elbocsátva a sokaságot, Mózes és Áron 
bementek a szövetség sátorába, leborultak arcezal a földre 
és fölkiáltottak az Urhoz, mondván: Ur Isten! hallgasd meg 
e népnek kiáltását és nyisd meg nekik kincseidet, az élő viz 
forrását, hogy megelégedvén, szünjék !lieg zugolódásuk. Ekkor 
megjelent fölöttük az Ur dicsősége. Es az Ur szálott Mázes
hez és monpá: Fogd a vesszőt és gyüjtsd össze a népet, te 
és bátyád, Aron, és parancsoljatok az ő szemük láttára a kő
sziklának és az vizet fog adni. S ha majd vizet fakasztottál a 
sziklából, igyék az egész sokaság barmaival együtt. Vevé 
tehát Mózes a vesszőt, me ly az U r sz i ne előtt volt, amint 
meghagyta neki, s egybegyüjtve a sokaságot a kőszikla elé, 

~~----------------------------------------------·,~ 



58 ~ Pénteken, bőjt harmadik vasdrnapja utdn ~ 

igy szólt hozzájok: Halljátok ti lázongók és hitetlenek! Vajjon 
fakaszthatunk-e nektek vizet e kősziklából ? Erre Mózes föl
emelte kezét, s vesszejével kétszer ráütött a kősziklára, mire 
bőséges viz fakadt, ugy hogy a nép is ivott, meg a barmok 
is. Ekkor mondá az U r Mózesnek és Aronnak : Mivel nem 
hittetek nekem, hogy megdicsőítsetek engem Izrael fiai előtt, 
nem viszitek be e népet ama földre, melyet nekik adni fogok. 
Ez az ellenmondás vize, ahol Izrael fiai szitkozódtak az U r 
ellen, és ő megdicsőült bennök. 

Evangelium: Szent János 4, 5-42. 

Az időben Jézus Szamariának egy városába 
jutott, melyet Szikhárnak hívtak, ama birtok mel
lett, melyet Jákob az ő fiának, Józsefnek adott. 
Ugyanott volt Jákobnak egy kutja. Jézus tehát 
elfáradva az utazásban, leült a kut mellé. Ez hat 
óra körül volt. Jött egy asszony Szamariából vizet 
meriteni. Mondja neki Jézus: Adj innom! (Tanít
ványai ugyanis elmentek a városba, hogy élelmi
szert vegyenek.) Mondá erre neki ama szamariai 
asszony: Hogyan kérhetsz te zsidó létedre éntőlem 
inni, ki szamariai asszony vagyok? Hiszen a 
zsidók nem érintkeznek a szamariaiakkal. Mire 
Jézus mondá neki: Ha ismernéd az lsten ajándé
kát, és hogy ki az, aki neked mondja: Adj innom, -
talán te kértél volna tőle, és élő vizet adott volna 
neked. Mondá neki az asszony: Uram, nincs is 
mivel meritened, a kut pedig mély; honnét veszed 
tehát az élő vizet? Vajjon nagyobb vagy-e te 
Jákob atyánknál, ki nekünk e kutat adta, melyből 
ő maga is ivott, meg a fiai és barmai is? Felelé 
Jézus és mondá neki: Mindaz, ki e vizből iszik, 
ujra megszomjazik; aki pedig iszik ama vízből, 
melyet én adok neki, nem szomjazik örökké, hanem 
a viz, melyet én adok neki, az örök életre fakadó 
viz forrásává lesz őbenne. Mondá neki az asszony: 
Uram, adj nekem olyan vizet, hogy ne szomjuhoz
zam és ne járjak ide meriteni. Mondá neki Jézus : 
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Eredj, hivd el férjedet és jöjj ide. Felelé az asszony 
és mondá: Nincs férjem. Mondja neki Jézus: Jól 
mondottad, hogy nincs férjed, mert öt férjed volt, 
és aki most van, az nem a te férjed; ezt igazán 
mondtad. Mondja neki az asszony: Uram, látom, 
hogy próféta vagy. A mi atyáink e hegyen imád
ták az Istent, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsá
lemben van az a hely, ahol őt imádni kell. Mondja 
neki Jézus: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön 
az idő, midőn sem e hegyen, sem Jeruzsálemben 
nem imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, amit 
nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk; 
mert az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az 
óra, sőt már itt is van, amikor az igaz imádók 
lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az 
Atya is ilyen imádókat kiván. Lélek az Isten, és 
azoknak, akik őt imádják, lélekben és igazságban 
kell őt imádniok. Mondá neki az asszony: Tudom, 
hogy eljő a Messiás (kit Krisztusnak mondanak), 
s mikor majd ö eljöyend, tudtunkra ad mindent. 
1)'\ondá neki Jézus: En vagyok, ki veled beszélek. 
Es nyomban jöttek tanitványai és csodálkoztak, 
hogy asszonnyal beszélt. De azért senki sem 
mondotta: Mit kérdezesz, vagy mit beszélsz vele? 
Az asszony tehát otthagyta korsaját és bement a 
városba és mondá az embereknek: Jertek és lás
sátok azt az embert, ki nekem mindent megmon
dott, amit tettem, vajjon nem ő-e a Krisztus? 
Kimentek tehát a városból és odamentek hozzá. 

Aközben k~rték őt a tanitványok, mondván: 
Mester, egyél! O pedig mondá nekik: Van nekem 
olyan eledelem, amit ti nem ismertek. Mondák 
tehát a tanitványok egymásnak: Talán bizony hozott 
neki valaki enni? Mondá nekik Jézus: Az én 
eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki 
engem küldött, hogy befejezzem az ő müvét. 

~·----------------------------------------~-
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Nemde ti azt mondjátok, hogy még négy hónap 
van hátra, és eljön az aratás? Ime, mondom nek
tek: Emeljétek fel szemeiteket és lássátqk a mező
ket, hogy már megértek az aratásra. Es aki arat, 
jutalmat kap és termést gyüjt az örök életre, hogy 
aki vet, együtt örüljön azzal, aki arat. Mert ebben 
igaz ~ma közmondás: Más aki vet, és más aki 
arat. En titeket aratni küldöttelek, amit nem ti 
munkáltatok; mások munkálkodtak és ti beállot
tatok az ő munkájokba. 

Ama városból pedig sokan hittek benne a 
szamaritánusok közül az asszony beszédére, ki 
bizonyította, hogy: Mindent megmondott nekem 
amit tettem. Mikor tehát a szamariabeliek hozzá 
mentek, kérték őt, ,hogy maradjon ott. És ott 
maradt két napig. Es ,még sokkal többen hittek 
benne az ő beszédére. Es mondák az asszonynak: 
Most már nem a te beszédedért hiszünk; mert 
magun.~ hallottuk és tudjuk, hogy ez valóban a 
világ Udvözitője. 

Szombaton, bőjt harmadik vasároapja után. 

Lecke: Dániel próféta jövendölése 13, l-62. 

Ama napokban volt egy férfiu, ki Babilonban lakott, s 
Jaakimnak hívták. Ez Helciásnak Zsuzsanna nevü leányát 
vette feleségül, ki igen szép és istenfélő volt; mert szülői, 
mivel igazak voltak, leányukat Mózes törvénye szerint oktat
ták. Joakim pedig igen gazdag volt, és volt neki egy gyü
mölcsös kertje, közel a házához; és őhozzá gyülekeztek össze 
a zsidók, mivelhogy legtekintélyesebb volt valamennyi között. 
Azon évben két olyan vént Yálasztottak birákká a nép köziil, 
kikről az Ur azt mondotta, hogy a gonoszság Babilonban a 
vén biráktól származott, kikről ugy látszott, hogy a népet 
igazgatják. Ezek gyakorta jártak joakim házába, és hozzájok 
mentek mindazok, akiknek pörös ügyeik voltak. Mikor pedig 
a nép déltájban hazatét:t, Zsuzsanna bement férjének gyümöl
csös kertjébe és sétált. Es a vének naponként látták őt bemenni 
és sétálni; s gonosz kivánságra gerjedtek iránta, és elfordítot
ták elméjüket, lesütötték szemeiket, hogy ne lássák az eget, se 
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az igazságos ítéletek eszükbe ne jussanak. Történt pedig, hogy 
amint alkalmas napra vártak (Zsuzsanna), egy alkalommal, 
mint máskor is, csak két leánytól kisérve, bement a kertbe és 
meg akart fürdeni, mert meleg volt; és nem volt ott senki a 
két vénen kivül, kik el voltak rejtőzve és lesték őt. Mondá 
tehát a leányoknak: HQzzatok nekem olajt és szappant, a 
gyümölcsös ajtaját pedig zárjátok be, hogy megfürödhessem. 
Miután pedig a leányok kimentek, a két vén előjött, odafutot
tak hozzá és mondák: Ime a gyümölcsös ajtai zárva vannak 
és senki sem lát bennünket; mi megkivántunk téged, egyezz 
tehát bele és közösülj velünk. Ha ezt nem teszed, bizonyságot 
teszünk ellened, hogy egy ifju volt veled, és azért küldötted el 
magadtól a leányokat. Zsuzsanna erre fölfohászkod va, mondá: 
Szarongatás vesz körül mindenfelől; mert ha ezt megteszem, 
halálom lesz nekem; ha pedig meg nem teszem, kezeitekből 
ki nem menekedem. De jobb nekem cselekedet pélkül esnem 
kezeitekbe, mint vétkeznem az Ur szine előtt. Es Zsuzsanna 
főnhangon, elkiáltotta magát; de a vének is kiállottak vele 
szemben. Es az egyik elfutott a kert ajtajához és kinyitotta. 
Amint pedig a háziszalgák a kiáltást a kertben meghallották, 
berohantak a hátulsó ajtón, hogy lássák, mi történt. S miután a 
vének elmondották, a szolgák igen eiP,irultak, mivel Zsuzsan
náról soha ilyesmit nem mondottak. Es midőn másnap a nép 
eljött joakimhoz, az ő férjéhez, eljött a két vén i~ telve gonosz 
szándékkal Zsuzsanna ellen, hogy megöljék őt. Es igy szóltak 
a nép előtt: Küldj~tek el Zsuzsannáért, I-;Ielciás leányáért, 
Jaakim feleségeért! Es azonnal elkülqöttek. Es eljött szüleivel, 
gyermekeivel és összes rokonaivaL Ovéi pedig és mindazok, 
kik őt ismerték, sírtak. Ekkpr fölkelt a két vén a nép közepette, 
és kezüket fejére tették. O pedig, sirva tekintett föl az égre, 
mert szive bizakodott az Urban. Es mondák a vének : Midőn 
mi egyedül sétáltunk a gyümölcsös kertben, bejött ez két 
leánnyal, bezárta a gyümölcsöskert ajtaját és a leányokat 
elbocsátotta magától. Ekkor hozzá jött egy ifju, ki el volt rej
tőzködve, és közösült vele. Mi pedig, kik a kert egyik sarká
ban voltunk, amint a gonosztettet láttuk, odafutottunk hozzájok 
és láttuk őket egymással közösülni. Azt ugyan nem tudtuk 
megfogni, mert erősebb volt, mint mi, és felnyitván az ajtót, 
kiugrott; ezt pedig, miután megfogtuk, megkérdeztük, hogy ki 
volt az ifju, de nem akarta megmondani. Erről tanuskodunk. -
A sokaság, mint a nép véneinek és bíráinak, hitt nekik, és 
halálr~. ítélték őt. Ekkor Zsuzsanna hangosan fölkiáltott, mond
ván : Orök Isten ! ki átJátod a titkokat, ki mindent tudsz előbb, 
hogysem megtörténnék, te tudod, hogy hamistanuságot mon
dottak ellenem; s ime meghalok, habár abbó! semmit nem 
tettem, amit ezek ellenem. gonoszul kieszeltek Es az U r meg
hallgatta az ő szavát. Mikor ugyanis a halálra vitték őt, az 
Ur meginditotta egy ifju embernek szent lelkét, kit Dánielnek 
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hivtak i és ő fenszóval elkiáltotta magát: Én tiszta vagyok 
ennek vérétől ! Mire az egész nép f~)éje fordulva kérdezte: 
Micsoda beszéd ez, amit mondtál ? O pedig közéjük lépve, 
igy szólt: Hát ilyen balgatagok vagytok ti, Izrael fiai ! hogy 
megfontolás és az igazságnak kutatása nélkül Izrael leányát 
halálra ítéltétek? Térjetek vissza a biróságra, mert hamis 
tanuságot tettek ellene. A nép erre sietve visszatért, mire 
Dániel igy szólt hozzájok: Válasszátok el őket távol egymás
tól, és majd ítélkezem fölöttük. S mikor el voltak egymástól 
különitve, előszólitotta az egyiket és mondá neki: Te vén 
gonosztevő ! most fejedre szállnak a te büneid, melyeket ezelőtt 
elkövettél, midőn igazságtalan itéleteket hoztál, az áiiatlanokat 
elnyomtad, a vétkeseket szabadon bocsátottad, holott az Ur 
azt mondja: Az ártatlant és igazat meg ne öld! Most 
tehát, ha láttad ezt a nőt, mondd meg, micsoda fa alatt 
láttad őket egymással beszélgetni? Mire az felelé: Egy 
mézgafa alatt. Mondá erre Dániel: Jól hazudtál a saját fejedre) 
Mert ime az Isten angyala, kézhez vevén az itéletet, kettéhasit 
téged. S miután ezt eltávolitotta, előparancsolta a másikat, és 
mondá neki: Kánaánnak és nem Judeának ivadéka! a szépség 
elkápráztatott téged és a kivánság elbódította szivedet. Igy 
cselekedtetek ti Izrael leányaival, és azok félelemből szóba 
álltak veletek; de Juda leánya nem türte el a ti gonoszság
tokat. Most tehát mondd meg nekem, míféle fa alatt találtad 
őket egymással beszélgetve ? Mire az felelé: Egy tölgyfa alatt. 
Mondá erre Dániel : Te is jól hazudtál a saját fejedre i mert 
az U r angyala vár rád, kezében a karddal, hogy középen 
kettévágjon és megöljön titeket. Ekkor az egész gyülekezet 
nagy szóval föl~iáltott és áldották Istent, ki megszabadítja a 
benne bízókat. Es fölzudultak a két vén ellen (meli Dániel a 
saját szájokból rájok bizonyította, hogy hamis tanuságot mon
dottak), és aszerint bántak el velök, amint ők gonoszul bántak 
felebarátjukkal i és hogy végrehajtsák rajtok Mózes törvényét, 
megölték őket, és az áliatlan vér megmenekült ama napon. 

Evangelium: Szent János 8, 1-11. 

Az időben jézus kiment az Olajfák hegyére, és 
korán reggel ismét a templomba jött, és az egész 
nép köréje gyült, s leülve tanította őket. Az irás
tudók és farizeusok pedig egy házasságtörésen ért 
asszonyt vezettek oda, és középre állitották, és 
mondák neki: Mester, ezt az asszonyt épen most 
érték házasságtörésen. A törvényben pedig Mózes 
azt parancsolta nekünk, hogy az ilyent kövezzük 
meg. Hát te mit szólsz ehez? Ezt azonban csak 
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kisértésképen mondották, hogy vádolhassák őt. 
Jézus erre lehajolt és ujjával irt a földön. Mikor 
pedig tovább unszolták kérdéseikkel, fölegyenesedett 
és mondá nekik: Aki bün nélkül van közőletek, 
az dobja rá az első követ. És ismét lehajolva, 
írogatott a földön. Ezt hallva, egyik a másik után 
kimentek, kezdve a véneken; és egyedül Jézus 
maradt ott, meg az asszony, a középen állva. Erre 
Jézus fölegyenesedett és mondá neki: Asszony, hol 
vannak, akik téged vádoltak? Senki sem ítélt eJ? 
Ki felelé: Senki, Uram! Mire Jézus mondá: En 
sem ítéllek el. Menj és többé ne vétkezzél! 

Bőjt negyedik vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a galatákhoz 4, 22-31. 
Testvérek! Irva van, hogy: Ábrahámnak két fia volt, egyik 

a szolgálótól, másik a szabadtóL De amelyik a szolgálótól 
volt, test szerint született, amelyik pedig a szabadtól, az igéret 
folytán, ami példázatképen van mondva. Mert ez a két szö
vetség. Az egyik Sina hegyén, mely szolgaságra szül, vagyis 
Ágár; Sina ugyanis egy hegy Arábiában, mely összefüggés
ben áll a mostani Jeruzsálemmel, és fiaival együtt szolgál. 
Ama felső .. Jeruzsálem pedig szabad, és az a mi anyánk. Mert 
irva van: Orvendj meddő, aki nem szülsz, ujjongj és kiabál j, 
ki nem vajudol; mert sokkal több fia van az elhagyottnak, 
mint akinek férje van. Mi pedig, testvérek, Izsák után az 
igéret fiai vagyunk. De valamint akkor a test szerint szülött 
üldözte a .. lélek szerint szülöttet, ugy most is. De mit mond 
az irás? Uzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem 
lesz örökös a szabadnak fiával. Igy hát testvérek, nem vagyunk 
a szolgáló fiai, hanem a szabadé, azon szabadságnál fogva, 
melyre Krisztus szabaditott fel minket. 

Evangelium: Szent János 6, 1-15. 

Az időben J~zus átkelt a Galileai, vagyis Tibe
riás tengeren. Es nagy sokaság követte őt, mert 
látták a jeleket, melyeket azokon tett, kik betegek 
voltak. Jézus tehát fölment egy hegyre, és ott leült 
tanítványaival. Közel volt pedig husvét, a zsidók 
ünnepe. Amint pedig Jézus fölemelte szemeit és 
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látta, hogy igen nagy sokaság jön hozzája, mondá 
Fülöpnek: Honnan veszünk kenyeret, hogy ezek 
ehessenek? Ezt azonban csak azért mondotta, hogy 
őt próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit szándé
kozik tenni. Felelé neki Fülöp: Kétszáz denár áru 
kenyér nem elég nekik, hogy mindegyiknek valami 
kevés jusson. Mondá neki tanítványainak egyike, 
András, Simon Péternek testvére: Van itt egy gyer· 
mek, kinek öt árpakenyere és két hala van; de mi 
az ennyinek? Mondá tehát Jézus: Telepítsétek le 
az embereket l Azon a helyen pedig sok széna 
volt. Letelepedtek tehát a férfiak, számra mintegy 
ötezren. Ekkor vevé jézus a kenyereket, és miután 
hálát adott, szétosztotta a letelepedetteknek, hasonló
kép a halakból is, amennyit akartak. Mikor pedig 
jóllaktak, mondá tanítványainak: Szedjétek össze 
~. fönmaradt morzsalékokat, hogy el ne vesszenek l 
Osszeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek 
meg az öt árpakenyér morzsalékaiból, melyek meg
maradtak azoktól, akik ettek. Azok az emberek 
pedig látván a csodát, melyet Jézus tett, mondák: 
Ez bizonnyal ama próféta, ki e világra jövendő. 
Jézus pedig, amint észrevette, hogy hozzá akarnak 
menni, hogy őt megragadják és királlyá tegyék, 
ismét fölsietett a hegyre, maga egyedül. 

Hétfőn, bőjt negyedik vasárnapja után. 

Lecke: Királyok III. könyve 3, 16-28. 

Ama napokban két parázna asszony jött Salamon király
hoz és eléje álltak, kiknek egyike igy szól1 : U ram, én és ez 
az asszony egy házban laktunk, és nála szül1em a szobában. 
Harmadnap mulva pedig, hogy én szültem, sz ült ő is; és 
együtt voltunk, és senki más nem volt velünk a házban, 
kettőnkön kivül. Ekkor meghalt ,az asszonynak a fia éjjel, 
mert mig aludt, agyonnyomta őt. Es fölkelt az éj csendjében, 
elvette fiamat oldalam mellől, mig én, szolgálód aludtam, és 
ölébe helyezte, az ő fiát pedig, aki meg volt halva, az én ölembe 



~-----------------------------1-
~ Hétjőn, bőjt negyedik vasárnapja után ~ 65 

tette. Mikor aztán reggel fölkeltem, hogy fiamat megszoptas
sam, halva találtam őt; de mikor fényes nappal gondosabban 
megnéztem, rájöttem, hogy nem az enyém, akit én szültem. 
Mire a másik asszony felelé: Nem ugy van, amint te mon
dod, hanem a te fiad meghalt, az enyém pedig él. Amaz 
viszont mon.dá: Hazudsz, mert az én fiam él, és a te fiad 
halt meg. Es ily módon versengtek a király előtt. Ekkor 
mondá a király: Ez azt mondja: Az én fiam él, és a te fiad 
meghalt; amaz pedig azt feleli : Nem, hanem a te fiad halt 
meg, enyém P,edig él. Mondá azért a király : Hozzatok nekem 
egy kardot ! Es mikor a kardot odavitték a király elé, vágjá
tok - ugymond - kétfelé az élő gyermeket, és adjátok felét 
egyiknek, és felét a másiknak. Ekkor az asszony, akié az élő 
gyermek volt, igy szólt a királyhoz (mert megesett a szive a 
fián) : Kérlek, uram, adjátok neki az élő gyermeket és ne 
öljétek meg őt. Amaz ellenben mondá: Ne legyen se az 
enyém, se a tied, hanem el kell osztani. Erre a király felelé 
és mondá: Adjátok az élő gyermeket ennek, és ne öljétek 
meg, mert ez az anyja. Amint ezt az itéletet, melyet a király 
hozott, egész Izrael meghallotta, féltek a királytól, mivel látták, 
hogy isteni bölcseség lakik benne, hogy igazságot tegyen. 

Evangelium: Szent János 2, 13-25. 

Az időben közel vqlt a zsidók husvétja, és Jézus 
fölment Jeruzsálembe. Es a templomban ülve találta 
~z ökör-, juh- és galambárusokat és a pénzváltókat. 
Es kötelekből ostort fonva, valamennyit kiüzte a tem
plomból, a juhokat és ökröket is, és a. váltók pénzét 
kiszórta, és asztalaikat felforgatta. Es a galamb
árusoknak mondá: Vigyétek el innét ezeket, és ne 
tegyétek az én Atyám házát kereskedés házává! 
Ekkor megemlékeztek tanítványai, hogy irva van: 
A te házadért való buzgóság megemészt engem. 

Erre megszólitották őt a zsidók és mondák 
neki : Miféle jelt mutatsz nekünk, midőn ezt cse
lekszed? Felelé Jézus és mondá nekik: Rontsátok 
le a templomot, és három nap alatt fölállitom 
azt. Mondák erre a zsidók: Negyvenhat évig épült 
e'? a templom és te három nap alatt fölállitod azt? 
6 azonban testének templomáról mondotta ezt. 
Midőn tehát feltámadott halottaiból, megemlékeztek 

-; 
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tanítványai, hogy ő ezt mondotta, és hittek az irás
nak és a beszédnek, melyet Jézus mondott. 

Mikor pedig Jeruzsálemben volt a husvéti 
ünnepeken, sokan hittek az ő nevében, miután lát
ták csodajeleit, melyeket művelt. Jézus maga azon
ban nem bizott meg bennök, mivelhogy mind
nyájokat ismerte és nem szorult senkinek bizony
ságára, mert ő tudta, hogy mi lakik az emberben. 

Kedden, bőjt negyedik vasárnapja után. 
Lecke: Mózes II. könyve 32, 7-14. 

Ama napokban szólott az Ur Mózesnek, mondván: Eredj, 
menj le a hegyről: vétkezett a te néped, melyet kihoztál 
Egyiptom földéről. Hamar letértek az utról, melyet nekik 
mutattál; öntött borjut csináltak magoknak és imádták, s 
áldozatokat mutatván be neki, azt mondották: Ezek a te 
isteneid, Izrael, kik téged kihoztak Egyiptom földéről! S 
mondá tovább az Ur Mózesnek: Látom, hogy ez a nép 
kemény nyaku i eressz engem, hadd gerjedjen föl ellenük 
haragom és hadd törüljem el őket; téged pedig nagy nem
zetté teszlek. Mózes azonban kérte az ő Urát Istenét és mondá: 
Miért .gerjed fel, Uram, haragod a te néped ellen, melyet 
nagy erővel és erős kézzel kihoztál Egyiptom földéről? Ne 
mondják, kérlek, az egyiptomiak: Álnokul kivitte őket, hogy 
megölje a hegyeken és eltörölje a földről i csillapuljon le 
haragod és engesztelődjél meg f!éped gonoszsága fölött. Emlé
kezzél meg a te szolgáidról, Abrahámról, Izsákról és Izrael
ről, akiknek tenmagadra esküdtél, mondván: Megsokasítom 
ivadéktokat, mint az ég csillagait i és ezt az egész földet, mely
ről szólottam, ivadéktoknak adom, és birni fogjátok minden
koron. Erre az Ur megengesztelődött, ugy hogy nem tette meg 
azt a rosszat, melyet népe ellen kimondott. 

Evangelium: Szent jános 7, 14-31. 

Az időben, midőn az ünnep félig elmult, jézus 
fölment a templomba és tanitott Es csodálkoztak a 
zsidók, mondván: Hogyan érthet ez az írásokhoz, 
holott nem tanulta? Felelé nekik Jézus és mondá: 
Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki 
engem küldött. Aki az ő akaratát akarja cselekedni, 
megismeri e tanításból, vajjon Istentől származik-e 

~~---------------------------------------------·~ t 
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az, vagy én csak magamtól beszélek. Aki magától 
beszél, saját dicsőségét keresi, aki pedig annak 
dicsőségét keresi, ki őt küldötte, az igazmondó, és 
abban nincs igazságtalanság. Nem Mózes adta-e nek
tek a törvényt? és mégsem tartja meg senki közöletek 
a törvényt. Miért akartok engem megölni? felelé 
a sereg és mondá: Ordögöd van; ki akar téged 
megölni? Viszonzá Jézus és mondá nekik: Egyet
Ien dolgot cselekedtem és ti mindnyájan csodál
koztok rajta. Azért adta Mózes nektek a körül
metélést, - nem mintha Mázestől származnék, 
hanem az atyáktól, - és szombaton is körülme
télitek az embert. Ha az ember szombaton fölveheti 
a körülmetélést, hogy Mózes törvényén csorba ne 
essék, miért haragusztok rám, hogy egy egész 
embert meggyógyitottam szombaton? Ne i téljetek 
a látszat szerint, hanem ítéljetek igazságosan. Mon
dák pedig némelyek a jeruzsálembeli~k közül: Nem 
ez-e az, akit meg akarnak ölni? Es ime nyilván 
beszél és nem szálnak neki semmit. Talán csak
ugyan belátták az előljárók, hogy ő a Krisztus? 
De ezt tudjuk, honnét való; a Krisztust pedig, 
midőn eljő, senki sem tudja, honnét való. Ekkor 
Jézus a templomban tanítva, hangosan kiáltott és 
mondá: Engem is ismertek, és azt ti tudjátok, hon
nét vagyok. Pedig én nem jöttem magamtól, hane,m 
igaz aki engem küldött, kit ti nem ismertek. En 
ismerem őt, mert őtőle vagyok, és ő küldött engem. 
Erre meg akarták őt fogni, de senki sem tette rá 
kezeit, mert még nem jött el az ő órája. 

Szerdán, bőjt negyedik vasároapja után. 
Lecke: lzaiás próféta jövendölése l, 16-19. 

Ezt mondja az Ur Isten: Mosakodjatok meg, tiszták 
legyetek, takaritsátok el gonosz szándékaitokat szemeim elől; 
szünjetek meg rosszul tenni, tanuljatok meg jót cselekedni, 

5* 



-1~--------------------------L 
68 ~ Szerdán, bőjt negyedik vasámapja után ~ 

keressétek az igazságot, segitsétek az elnyomottat, tegyetek 
igazságot az árvának, védjétek az özvegyet. Azután jöjjetek és 
vádoljatok engem, ugymond az U r: Ha büneitek olyanok is, 
mint a skarlát, megfehérülnek, mint a hó; és ha pirosak is, 
mint a bibor, olyanok lesznek, mint a fehér gyapju. Ha akar
játok és reám hallgattok, élvezni fogjátok a föld javát, ugy
mond az U r, a mindenható. 

Evangelium: Szent János 9, 1-38. 

Az időben arra menve, látott Jézus egy embert, 
ki születésétől fogva vak volt. Es kérdék őt tanít
ványai: Rabbi, ki vétkezett, ez-e, vagy az ő szülei, 
hogy vakon sz ületett? felelé Jézus: Sem ez nem 
vétkezett, sem az ő szülei, hanem hogy nyilvános
ságra jussanak az Isten müvei őrajta. Nekem annak 
müveit kell müvelnem, aki engem küldött, mig 
nappal van. Eljő az éj, amikor senki sem munkál
kodhatik. Amig a világon vagyok, világossága 
vagyok a világnak. Ezt mondva, a földre köpött 
és sarat csinált a nyálból, és a sarat a vaknak 
szemeire kente, és mondá neki: Eredj, mosdjál 
meg a Siloe tavában! (Mi annyit tesz, mint «Kül
dött)).) Elment tehát és megmosdott, és visszajött, 
mint látó. Azért a szomszédok és akik őt azelőtt 
mint koldust látták, igy száltak: Nem ez-e az, aki itt 
ült és koldult? Némelyek mondák: Ez az. Mások 
I?edig: Nem, hanem hasonló ahoz. De ő mondá: 
En vagyok! Mondák tehát neki: Hogyan nyiltak 
meg a szemeid? felelé: Az az ember, kit Jézus
nak hívnak, sarat csinált és megkente szemeimet 
és azt mondotta nekem: Eredj a Siloe tavához és 
mosdjáJ meg! Elmentem és megmosdottam, és 
látok. Es mondák neki: Hol van ő? Felelé: Nem 
tudom. Elvezették a volt vakot a farizeusokhoz. 
Mikor pedig Jézus a sarat csinálta é~t megnyitotta 
szemeit, szombat volt. 

Ujból megkérdezték tehát őt a farizeusok, 
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hogyan nyerte vissza szemevilágát Az pedig mondá 
nekik: Sarat tett a szemeimre és megmosdottam, 
és látok. Ekkor mondák a farizeusok közül né
melyek: Ez az ember nem Istentől van, mert a 
szombatot nem tartja meg. Mások pedig mondá~: 
Hogyan tehet bünös ember ilyen csodákat? Es 
meghasonlás volt közöttük Mondák tehát ismét 
a vaknak: ~,e mit mondasz arról, ki megnyitotta 
szemeidet? O pedig mondá, hogy próféta. 

Ekkor a zsidók nem hitték róla, hogy vak 
volt és visszanyerte szemevilágát, mig el nem hiv
ták a látását visszanyertnek szüleit, és kérdezék 
őket, mondván: Ez a ti fiatok, kiről azt mondjá
tok, hogy vakon született? Hogy van tehát, hogy 
most lát? felelének nekik az ő szülei és mondák: 
Tudjuk, hogy ez a mi fiunk és hogy vakon szü
letett. De hogy miképen lát most, nem tudjuk; 
vagy ki nyitotta meg szemeit, mi nem tudjuk. 
Kérdezzétek őt magát! Elég idős; hadd beszéljen 
ő magáról. Ezt azért mondották az ő szülei, mivel 
féltek a zsidóktól. Mert a zsidók már összebeszél
tek, hogy ha valaki őt Krisztusnak vallja, a zsina
gógán kivül lesz a helye. Azért mondották a szülei, 
hogy : Elég idős, kérdezzétek őt magát l 

Ujra előhivták tehát az embert, ki vak volt, és 
mondák neki: Adj dicsőséget lstennek! Mi tudjuk, 
hogy ez az ember bünös. Mire az mondá nekik: 
Hogy bünös-e, nem tudom. Egyet tudok, hogy 
vak voltam és most látok. Erre mondák neki : Mit 
csinált veled? Hogyan nyitotta meg szemeidet? 
Felelé nekik: Már mondottam nektek és hallottá
tok; miért akarjátok uj ból hallani? Talán ti is 
tanítványai akartok lenni? Erre szidalmazták őt és 
mondák: Te légy az ő tanítványa, mi pedig Mózes 
tanítványai vagyunk l Mi tudjuk, hogy Mázeshez 
szálott az Isten; erről pedig azt sem tudjuk, hon-
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n ét való. felele az az ember és mondá nekik: 
Épen az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok hon
nét való, és megnyitotta szemeimet. Azt pedig 
tudjuk, hogy lsten a bünösöket nem hallgatja meg; 
hanem aki istenfélő és az ő akaratát teljesíti, azt 
meghallgatja. Világ kezdetétől nem lehetett hallani, 
hogy valaki egy vaknak szemeit megnyitotta volna. 
Ha ez nem Istentől volna, nem tehetett volna 
semmit. felelék és mondák neki : Mindenestől 
bünökben születtél, és te tanitasz minket? És ki
dobták őt. 

Jézus meghallotta, hogy kidobták őt, s midőn 
találkozott vele, mondá neki : Hiszesz te az Isten 
fiában? felele az és mondá: Kicsoda az, Uram, 
hogy higyjek őbenne? És mondá neki Jézus: 
Hiszen láttad őt, és aki veled beszél, ő az. Az pedig 
mondá: Hiszek uram, és leborulva imádta őt. 

Csütörtökön, bőjt negyedik vasárnapja után. 

Lecke: Királyok IV. könyve 4, 25-38. 

Ama napokba!! elment a szunámi asszony Elizeushoz 
Kármel hegyére. Es amint meglátta őt az Isten embere a 
távolból, mondá szolgájának, Giezinek : Ime, a szunámi asz
szony! Eredj tehát elébe és monsfjad neki: Jól vagy-e te és 
férjed és fiaid? Ki felelé: Jól. Es mikor fölért a hegyre az 
Isten emberéhez, átkarolta a lábait; mire Giezi odament, hogy 
eltávolitsa őt. Az lsten embere azonban igy szólt : Hagyj béke! 
neki; mert a lelke keserüségben van, de az Ur eltitkolta előt
tem és nem adta értésemre. Mondá neki az asszony: Vajjon 
kértem én fiat az én uramtól ? Nem mondottam-e neked: Ne 
ám i ts engem ? Mire ő igy szólt Giezinek: Övezd föl ágyékai
dat és vedd kezedbe a botomat és menj el. Ha valaki talál
kozik veled, ne köszöntsd őt; és ha valaki téged köszönt, ne 
viszonozd neki ; és tedd botomat a gyermek arczára. A gyer
mek anyja azonban mondá: Amint hogy él az Ur és él a te 
lelked, nem eresztlek el. fölment tehát és követte őt. Giezi 
pedig elment előre és a _boto! a gyermek arczára tette, de 
nem adott hangot, sem életjelt; visszatért tehát eléje és jelen
tette neki, mondván : A gyermek nem támadt föl. Elizeus erre 
bement a házba, s ime a gyermek ott feküdt halva az ágyán . 
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és miután bement, rázárta, az ajtót magára és a gyermekre, 
és imádkozott az Urhoz. Es föllépett és ráfeküdt a gyermekre 
s száját az ő szájára, szemeit az ő szemeire, kezeit az ő kezeire 
tette, és ráborult és a gyermek teste fölmelegedett. Erre vissza
huzódva, egyszer föl-alá járt a házban, mire ismét fölszállt és 
ráborult, és a gyermek hétszer ásitott és fölnyitotta szemeit. 
Ekkor beszólitá Giezi t és mondá neki :, Hiv d elő a szunámi 
asszonyt! Ez a hivásra bement hozzá. Es ő mondá: Vidd el 
a fiadat! Az odament, leborult a lábaihoz, s meghajolt a 
földig; azután fogta gyermekét és kiment, Elizeus pedig 
visszatért Oalgalába. 

Evangelium : Szent Lukács 7, 11-16. 

Az időben Jézus egy városba ment, f!Ielynek 
neve Naim. S vele mentek tanítványai es nagy 
népsokaság. Amint pedig a város kapujához köze
ledett, ime, egy halottat hoztak ki, egyetlen fiát egy 
anyának, aki özvegy volt, és a városból sok nép 
kísérte. Midőn az Ur meglátta őt,, megesett rajta 
a szive és mondá neki : Ne sirj ! Es odalépett és 
megérintette ? koporsót; azok pedig, akik vitték, 
megál J ottak. Es mondá: Ifju, mondom neked, k~lj 
föl! Es a halott felült és beszélni kezdett. Es 
visszaadta őt anyjának Erre félelem fogta el mind
nyájokat és magasztalták Istent, mondván: Nagy 
próféta támadott közöttünk és az lsten megláto
gatta az ő népét. 

Pénteken, bőjt negyedik vasároapja után. 
Lecke: Királyok Ill. könyve 17, 17-24. 
Ama napokban megbetegedett a háziasszony fia, és a 

betegség oly sulyos volt, hogy már lélek sem volt benne. 
Mondá azért Illésnek: Mi közöm nekem veled, Isten embere? 
azért jöttél be hozzám, hogy emlékezetbe hozd vétkeimet és 
IJlegöljed fiamat? Mire Illés mondá neki : Add ide a fiadat ! 
Es elvette az öléből ~s felvitte a felső szobába, ahol ő lakott, 
és letette az ágyára. Es felkiáltott az Urhoz és mondá: Uram 
Istenem, hát még az özvegyet is, akinél imigy-amugy táplál
kozom, igy bünteted, hogy megölöd a fiát? Erre háromszor 
kinyujtózkodott hosszában a fiu fölé és kiáltott az Urhoz és 
igy szólt: Uram Istenem! térjen vissza, kérlek, e gyermek 
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lelke a testébe. És meghallgatta az U r Illés szavát, és a gyer
mek lelke visszatért beléje és fölébredt Erre fogta Illés a 
gyermeket és levitte őt a felső szobából az alsó házba, és 
átadta anyjának, ki mondá: Nos, ebből megismertem, hogy 
te Isten embere vagy, és az Ur igéje igaz a te szádban. 

Evangelium: Szent János I I, I -45. 

Az időben volt egy Lázár nevü beteg Bethá
niából, Máriának és az ő nővérének, Mártának 
falujából. (Mária pedig az volt, ki megkente az 
Urat kenettel és lábait hajával törölgette, kinek 
testvére, Lázár, beteg volt.) Elküldöttek tehát hozzá 
nővérei és azt izenték neki: Uram, ime akit sze
retsz, beteg. Amint Jézus ezt hallotta, mondá nekik: 
Ez a betegség nem válik halálra, hanem Isten 
dicsőségére, hogy az által az Isten fia megdicsőit
tessék Jézus ugyanis szerette Mártát és nővérét, 
Máriát és Lázárt. Mikor tehát meghallotta, hogy 
beteg, akkor még két napig maradt ugyanazon 
helyen. 

Azután igy szólt tanítványaihoz: Menjünk ismét 
Judeába! Mondják neki tanítványai: Rabbi! Most 
akartak a zsidók megkövezni, és ismét odamégy? 
felelé Jézus: Nemde tizenkét órája van a napnak? 
Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja 
e világ világosságát. De ha éjjel jár, megbotlik, 
mert nincs világossága. Ezt mondotta és azután 
igy szólt: Lázár barátunk alszik, de elmegyek és 
fölkeltem őt álmából. Mire tanítványai mondák: 
Uram, ha alszik, meggyógyul. Jézus azonban az 
ő haláláról mondotta azt, holott ezek azt gondol
ták, hogy az álombeli szendergésről mondja. Akkor 
tehát Jézus nyiltan megmondotta nekik: Lázár meg
halt. Es én örülök timiattatok, hogy nem voltam 
ott, hogy higyjetek De menjünk el hozzá! Mire 
Tamás, kit ikernek hívtak, igy szólt tanítványtár
saihoz: Menjünk mi is, hogy meghaljunk vele! 

r~-
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Jézus tehát odament és ugy találta, hogy már 
négy napja fekszik a sírban. (Bethánia pedig közel 
volt Jeruzsálemhez, mintegy tizenöt stádiumnyira.) 
A zsidók közül pedig sokan kijöttek Mártához és 
Máriához, hogy vigasztalják őket testvérök miatt. 
Márta tehát, amint meghallotta, hogy Jézus jön, 
elébe sietett; Mária pedig otthon ült. Mondá tehát 
Márta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, test
vérem nem halt volna meg. De most is tudom, 
hogy akármit kérsz Istentől, megadja neked Isten. 
Mondja neki Jézus: Testvéred föltámad. Mondja 
neki Márta: Tudom, hogy majd feltámad a fel
t,ámadáskor az utolsó napon. Mondá neki Jézus: 
En vagyok a feltámadás és az élet, aki énbennem 
hisz, még ha meghalt is, élni fog; és mindaz, aki 
él és énbennem hisz, nem hal meg örökké. Hiszed 
ezt? Mondá neki: Igen, Uram, én hiszem, hogy 
te vag-x a Krisztus, az élő Istennek fia, ki e világra 
jöttél. Es miután ezt mondotta, elment és titokban 
kihívta nővérét, Máriát. mondván: A Mester itt 
van és hivat téged. Amint ezt hallotta, gyorsan 
fölkelt és kiment hozzá. Mert Jézus még nem ért 
be a faluba, hanem még azon a helyen volt, ahol 
Márta találkozott vele. A zsidók tehát, kik vele 
voltak a házban és vigasztalták őt, mikor látták, 
hogy Mária gyorsan fölkelt és kiment, utána men
tek, mondván: A sirhoz megy, hogy ott si ránkoz
zék Mária pedig, mikor odaért, ahol Jézus volt és 
meglátta őt, leborult lábaihoz és mondá neki : 
Uram, ha itt lettél volna, testvérem nem halt volna 
meg. Mikor pedig Jézus őt és a vele jött zsidókat 
sirni látta, megindult lelkében és megiiletődve 
mondá: Hová ~ettétek őt? Mondják neki: Jöjj 
Uram és lásd! Es Jézus könyekre fakadt. Mire a 
zsidók mondák: Lám, mennyire szerette őt l N é
melyek pedig közölök mondák: Nem tehette volna 
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meg ez, ki a vakon születettnek szemeit megnyi
totta, hogy ez meg ne haljon? 

Mire Jézus ujból megrendülve magában, a sír
hoz ment, amely egy barlang volt és kő volt reá 
téve. Mondá Jézus: Vegyétek el a követ! Mondá 
neki Márta, a megholtnak nővére: Uram, már 
szaga van, mert négy napos. Mondá neki Jézus: 
Nem mondottam-e neked, hogy ha hiszesz, meg
látod az Isten dicsőségét? Erre elvették a követ. 
Jézus pedig fölemelé szemeit és mondá: Atyám, 
hálát adok neked, hogy meghallgattál engem! En 
ugyan tudtam, hogy mindig meghallgatsz, de a 
körülálló nép miatt mondottam azt, hogy elhigyjék, 
hogy te küldöttél engem. Miután ezt mondotta, 
fönszóval kiáltott: Lázár, jöjj ki ! Es a halott 
azonnal kijött, lábain és kezein megkötözve pólyák
kal, és arcza be volt kötve kendővel. Mondá nekik 
Jézus: Oldozzátok fel őt, hadd menjen! Erre a 
a zsidók közül, kik Máriához és Mártához jöttek 
és látták, amit Jézus cselekedett, sokan hittek benne. 

Szombaton, bőjt negyedik vasároapja után. 

Lecke: lzaiás próféta jövendölése 49, 8-15. 

Ezt mondja az Ur: A kegyelem idején meghallgattalak 
téged és az üdvösség napján megsegitettelek és megtartottalak 
és a nép szövetségesévé tettelek, hogy föltámaszd az országot 
és birtokodba vedd az elpusztult örökségeket, hogy azoknak, 
kik fogva vannak, azt mondjad: Jertek ki! azoknak pedig, 
kik sötétségben vannak: Jöjjetek napfényre! Az utakon fognak 
legelni, és minden síkságon meglesznek az ő legelőik. Nem 
fognak éhezni, sem szomjuhozni, és nem éri őket a hőség 
és a nap, mert 9-ki rajta könyörült, vezeti, és a vizforrásoknál 
megitatja őket. Es minden hegyemet uttá teszem, és ösvényeim 
föl lesznek töltve. Ime ezek messzünnen jönnek, s im amazok 
éjszakról és a tenger felől, és ezek a délvidékrőL Mondjatok 
dicséretet egek és vigadj föld! zengjetek dicséretet hegyek! 
mert az Ur IJlegvigasztalta az ő népét és megkönyörült az ő 
szegényein. Es mondá Sion: Elhagyott engem az Ur, és az 
Ur megfeledkezett rólam. Vajjon elfeledkezhetik-e az asszony 
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kisdedéröl, hogy meg ne könyörüljön méhének fián? és ha 
az elfeledkeznék is, én mégsem feledkezem el rólad, ugymond 
az Ur, a mindenható. 

Evangelium: Szent János 8, 12-20. 

Az időbe!l Jézus a zsidók seregéhez szólott 
és mondá: En vagyok a világ világossága. Aki 
engem követ, nem jár sötétségben, hanem az élet 
világosságát birja. Mondák tehát neki a farizeusok: 
Te önmagad mellett teszesz bizonyságot. A te 
bizonyságod nem igaz. Felelé Jézus és mondá 
nekik: Habár én önmagam mellett teszek is bizony
ságot, az én bizonyságom igaz, mert tudom, hon
nan jövök vagy hová megyek, de ti nem tudjátok, 
honnan jövök, vagy hová megyek. l) a test szerint 
i téltek; én nem i té lek meg senkit. Es ha én i tél ek, 
az én itéletern igaz, mert nem vagyok egyedül, 
hanem én, és aki engem küldött: az Atya. A ti 
törvénytekben peqig meg van irva, hogy két ember 
bizonysága igaz. En vagyok aki bizonyságot teszek 
önmagamról, és bizonyságot tesz rólam aki engem 
küldött: az Atya. Mondák azért neki : Hol van a 
te atyád? Felelé Jézus: Sem engem nem ismertek, 
sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, talán 
ismernétek az én Atyámat is. Ezeket a szavakat 
Jézus a templomban tanitás közben a kincstárnál 
mondotta, és senki sem fogta el őt, mert még nem 
jött el az ő órája. 

Bőjt ötödik (fekete) vasárnapján. 

Lecke: Szent Pál ap. le,·ele a zsidókhoz 9, 11-15. 

Testvérek! Krisztus megjelenvén, mint a jövendő jóknak 
főpapja, nagyobb és tökéletesebb sátoron át, mely nem kézzel 
készittetett, azaz nem földi alkotásu, nem is bakok vagy borjak 
vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s minden
korra a szentek szentjébe, miután örök válságot szerzett. 
Mert ha a bakok és tulkok vére, és az üszőnek elhintett 



~---------------------------L 
76 ~ Bőjt ötödik (fekete) vasárnapján ~ 

hamva a fertőzötteket megszenteli, ugy hogy testileg megtisz
tulnak: mennyivel inkább megtisztiíja a mi lelkiismeretünket 
a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgálhassunk, a 
Krisztus vére, ki a Szentlélek által önnönmagát mutatta be 
Istenn!:'k szeplőtelen áldozatul? 

Es arravaló az ujszövetség közvetitője, hogy az előbbi 
szövetségben történt áthágásoknak váltságára szenvedett halála 
révén a hivatottak elnyerjék a végnélküli örökség igéretét a 
mi Urunk Krisztus Jézusban. 

Evangelium: Szent János 8, 46-59. 

Az időben mondá Jézus a zsidók seregének: 
Ki vádolhat engem közületek bünről? Ha igazsá· 
got mondok nektek, miért nem hisztek nekem? 
Aki Istentől van, Isten igéjét hallgatja. Ti azért nem 
hallgatjátok, mert nem Istentől vagytok. 

Felelék erre a zsidók és mondák neki : Nemde 
jól mondjuk mi, hogy szamaritánus vagy és ördögöd 
van? Felelé Jézus: Nekem nincsen ördögöm, ha
nem tiszt~lem Atyámat, és ti tiszteletlenséggel illettek 
engem. En azonban nem keresem dicsőségemet; 
van aki keresi és itél. Bizony, bfzony mondom 
nektek, ha valaki beszédemet megtartja, halált nem 
lát örökké. Mondák erre a zsidók: Most ismertük 
meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt és a 
próféták, és te azt mondod: Ha valaki az én 
beszédemet megtartja, nem ízleli meg a halált 
örökké. Vajjon te nagyobb yagy-e a mi atyánknál, 
Ábrahámnál, ki _meghalt? Es a próféták is meg
haltak. Mivé teszed magadat? Felelé Jézus: Ha 
én dicsőitern magamat, az én dicsőségem semmi. 
Az én Atyám az, aki engem megdicsőít, kiről azt 
mondjátok, hogy a ti Istentek. De ti nem ismer
tétek meg őt, én pedig ismerem. S ha azt mon
danám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló 
hazug I~nnék. De ismerem őt és beszédét meg
tartom. Abrahám, a ti atyátok, örvendezve óhaj
totta, hogy megláthassa az én napomat; látta, és 
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örült. Mondák neki erre a zsidók: Még nem vagy 
ötven éves, és Ábrahámot láttad? Mondá nekik 
Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, mielőtt 
r.brahám lett, én vagyok. Erre köveket fogtak, hogy 
megdobálják őt, Jézus azonban elrejtőzött és kiment 
a templomból. 

Hétfőn, bőjt ötödik vasáruapja után. 
Lecke: Jónás próféta jövendölése 3, 1-10. 
Ama napokban másodszor szólott az Ur igéje Jónás 

prófétához, mondván: Kelj föl és menj el Ninivébe, a nagy 
városba, és hirdesd ott a hírt, melyet én mondok neked. Es 
Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Ur igéje szerjnt; Ninive 
pedig nagy város volt, három napi járóföldnyi. Es Jónás el
indult a városba egy napi járóföldr~, és igy kiáltott: Még 
negyven nap, és Ninive elpusztul ! Es a niniveiek hittek az 
Istenben, ,és bőjtöt hirdettek és szőrzsákokba öltöztek kicsinyje, 
nagyja. Es a hir Ninive királyához is eljutott; mire leszállott 
királyi trónjáról,, levette magáról ruháját, szőrzsákba öltözött 
és hamuba ült. Es Ninivében a királynak és az ő fejedelmei
nek meghagyásából kikiáltották, mondván : Se emberek, se 
állatok, se barmok, se juhok semmit ne egyenek; se ne legel
jenek, se vizet ne igyanak; hanem takaródzanak szőrzsákokba 
emberek és állatok, s kiáltsanak erősen az Urhoz, és térjen 
meg kiki az ő rossz utjáról és a gonoszságtól, mely kezéhez 
tapad. Ki tudja, hátha hozzánk fordul és megkegyelmez q.z 
Isten; felhagy boszujának haragjával és nem veszünk el! Es 
az Isten tekintetbe vette cselekedeteiket, mivelhogy megtértek 
gonosz utjokról; és megkönyörült népén ami Urunk Istenünk. 

Evangelium : Szent János 7, 32-29. 

Az időben a főpapok és farizeusok szaigákat 
küldöttek ki, hogy elfogják Jézust. Mondá tehát 
nekik Jézus: Még egy rövid ideig veletek vagyok, 
azután ahhoz megyek, aki engem küldött. Keresni 
fogtok engem és nem találtok, mert ahol én 
vagyok, ti oda nem jöhettek Mondák tehát a 
zsidók egymás között: Hová akar ez menni, hogy 
nem találjuk meg őt? Talán a szétszórva élő nem
zetek közé megy és a pogányokat tanitani? Mit 
jelent a beszéd, melyet mondott: Keresni fogtok 
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engem és nem találtok, és ahol én vagyok, ti oda 
nem jöhettek? 

Az ünnep utolsó napján pedig föllépett Jézus 
és igy kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hoz
zám és igyék. Aki énbennem hisz, annak bensejé
ből, miként az irás mondja, élő viznek árjai fakad
nak. Ezt pedig a Lélekről mondotta, melyben a 
benne hivők részesülendők voltak. 

Kedden, bőjt ötödik vasárnapja után. 

Lecke: Dániel próféta jövendölése 14, 28-42. 

Ama napokban a babiloniak a királyhoz mentek és mon
dák: Add ki nekünk Dánielt, ki Bélt lerontotta és a sárkányt 
megölte, mert különben megölünk téged és házadat. Látván 
a király, hogy erősen r~á törnek, a szükségtől kényszerítve, 
kezeikbe adta Dánielt. Ok pedig belevetették őt az oroszlánok 
vermébe, és ott volt hat napig. A veremben pedig hét orosz
lán volt, melyeknek naponkint két holtestet és két juhot adtak, 
de ekkor nem adtak nekik, hogy fölfalják Dánielt. Akkoriban 
Habakuk próféta élt Judeában, és ez ételt főzött és kenyeret 
aprított egy edénybe, s kiment a mezőre, hogy elvigye az 
aratóknak. Ekkor mondá az Ur angyala Habakuknak: Vidd 
el az ebédet, mely nálad _van, Babilonba Dánielnek, ki az 
oroszlánok vermében van. Es Habakuk mondá: Uram, Babi
lont nem láttam, és a vermet nem tudom. Ekkor az Ur 
angyala megragadta őt üstökénél, és hajánál fogva elvitte őt 
~s letette Babilonban a verem fölé az ő lelkének sebességéveL 
Es Habakuk lekiáltott, mondván : Dániel, lsten szolgája! vedd 
az ebédet, melyet neked az Isten küldött. Mire Dániel mondá: 
Megemlékeztél rólam, Istenem, és nem hagytad el, kik téged 
szeretnek. Erre Dániel fölkelt és evett. Az U r angyala pedig 
nyomban visszavitte Habakukot a helyére. A hetedik napon 
pedig eljött a király, hogy sirassa Dánielt; és a veremhez 
ment és betekintett, s ime Dániel ott ült az oroszlánok között. 
Mire a király fönszóyal kiáltott, mondván: Nagy vagy Uram, 
Dánielnek Istene! Es kivétette őt az oroszlánok verméből. 
Azokat ellenben, kik az ő vesztének okai voltak, beledobatta 
a verembe, és egy pillanat alatt szétmarczangoltattak az ő 
szeme láttára. Akkor mondá a király: féljék az egész földön 
lakók Dániel Istenét ; mert ő a szabadító, ki jeleket és csodá
kat müvel a földön, ki megszabadította Dánielt az oroszlánok 
verméből. 

r 
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Evangetiam : Szent jános 7, 1-13. 

Az időben Jézus Galileában járt, mert nem 
akart J u deában járni, mivel a zsidók meg akarták 
őt ölni. Közel volt pedig a zsidók egyik ünnepe, 
a sátoros ünnep. Mondák pedig neki az ő test
vérei: Távozzál innen és menj Judeába, hogy tanít
ványaid is lássák cselekedeteidet, melyeket müvelsz. 
Mert senki titkon nem cselekszik, hanem nyil
ván akar lenni. Ha ilyesmiket teszesz, jelentsd ki 
magadat a világnak. Mert még atyjafiai sem hittek 
benne. Mondá tehát nekik Jézus: Az én időm 
még nem jött el, de nektek az idő mindenkor 
alkalmas. Titeket nem gyülölhet a világ, de engem 
gyűlöl, mert én bizonyságot teszek róla, hogy cse
lekedetei gonoszak. Ti menjetek föl ez ünnepre, 
de én erre az ünnepre nem megyek föl, mivel az 
én időm még nem telt be. Miután ezt mondotta, 
ő maga Galileában maradt. 

Mihelyt azonban rokonai fölmentek, ő is föl
ment az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mint
egy titkon. A zsidók pedig keresték őt az ünne
pen és mondák: Hol van ő? És sok szóbeszéd 
folyt a nép között felőle. Mert némelyek azt mon
dották hogy ő jó; mások pedig azt állitották, hogy 
nem, hanem ámitja a népet. Nyiltan azonban senki 
sem beszélt róla a zsidóktól való félelem miatt. 

Szerdán, bőjt ötödik vasáruapja után. 

Lecke: Mózes III. könyve 19, l. 2. 11--19. 

Ama napokban igy szólt az Ur Mó~eshez: Szólj Izrael 
egész gyülekezetéhez és mondjad nekik: En vagyok a ti Ura
tok Istentek. Ne lopjatok. Ne hazudjatok, se senki felebarátját 
meg ne csalja. Ne esküdjél hamisan az én nevemre, se a te 
Istened nevét meg ne becstelenítsd. Én vagyok az Ur. fele
barátodat meg ne rágalmazd, se erőszakkal el ne nyomd. 
A napszámos munkabére ne maradjon nálad reggelig. Ne 
átkozd a siketet, se a vak elé ne tégy akadékot; hanem féljed 
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a te Uradat Istenedet, mert én vagyok az Ur. Ami rossz, azt 
meg ne tedd, se hamisan ne ítélj. Ne nézd a szegénynek sze
mélyét, se a gazdagnak elsőbbséget ne adj. Igazságosan ítélj 
felebarátodnak. Ne légy rágalmazó,, se árulkodó a nép között. 
Ne támadj felebarátod vére ellen. En vagyok az Ur. Ne gyü
löljed atyádfiát szivedben, hanem nyilván fedd meg őt, hogy 
ne legyen bünös őmiatta. Ne keress boszuállást, se polgártár
said bántalmára ne gondolj vissza. Szeresd barátodat mint 
tenmagadat. En vagyok az Ur! Tartsátok meg törvényeimet, 
mert én vagyok a ti Uratok Istentek. 

Evangelium: Szent János 10, 22-38. 

Az időben elérkezett a t~mplomszentelés ünnepe 
Jeruzsálemben és tél volt. Es Jézus a templomban 
Salamon csarnokában járt-kelt. Ekkor körülvették 
őt a zsidók és mondák neki : Meddig tartod még 
lelkünket függőben? Ha te vagy a Krisztus, mondd 
meg nekünk nyiltan. Felelé nekik Jézus: Beszélek 
nektek és nem hiszitek. A cselekedetek, melyeket 
Atyám nevében véghez viszek, tanuságot tesznek 
rólam; de ti nem hisztek, mert nem vagytok az 
én juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak 
szavamra és én ismerem őket és ők követnek 
engem. És én örök életet adok nekik és nem vesz
nek el örökké, és senki sem ragadja ki őket 
kezemből. Amit Atyám nekem adott, az mindennél 
nagyqbb, és senki sem ragadhatja ki Atyám kezé
ből. En és az Atya egy vagyunk. 

Erre a zsidók köveket vettek föl, hogy meg
kövezzék őt. Felelé nekik Jézus: Sok jót cseleked
tem szemetek láttára Atyám megbízásából, vajjon 
melyik jótettemért köveztek meg engem? Felelék 
neki a zsidók: Nem ·jótettedért kövezünk meg 
téged, hanem káromlásodért, s mivel ember létedre 
Istenné teszed magadat. Felelé fJ.ekik jézus: Nincs-e 
megirva törvénytekben, hogy: En mondottam iste
nek vagytok? Ha azokat mondotta isteneknek, 
akikhez az Isten beszéde intéztetett, és az irás fel 
nem bontható: annak, kit az Atya megszentelt és 
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a világra küldött, ti azt mondjátok hogy: Károm
kodal! - mivel azt mondottam: lsten fia vagyok? 
Ha nem teszem Atyám cselekedeteit, ne higyjetek 
nekem. De ha teszem, akkor, ha nekem nem akar
tok hinni, higyjetek cselekedeteimnek, hogy belás
sátok és elhigyjétek, miszerint az Atya énbennem 
van és én az Atyában. 

Csütörtökön, bőjt ötödik vasárnapja után. 
Lecke: Dániel próféta jövendölése 3, 34-45. 
Ama napokban imádkozott Azariás az Urhoz, mondván: 

U runk lstenünk! Kérünk, ne szolgáltass ki bennünket mind
örökre a te nevedért, és ne bontsd fel szövetségedet, s ne 
vond meg tőlünk irgalmasságodat Ábrahámért, a te kedvel
tedért, Izsákért, a te szolgádért, és Izraelért, a te szentedért, 
akikhez szólottál, megigérvén nekik, hogy megsokasítod iva
dékukat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt a tenger
parton; mert, Uram, megfogyatkoztunk minden nemzeteknél 
inkább, és meg, vagyunk alázva manapság az egész földön a 
mi bűneinkért. Es nincs ez időben fejedelem, vezér és próféta, 
sem égő-, sem étel-, sem hála-, sem tömjénáldozat, sem hely 
a zsengék bemutatására teelőtted, hogy megnyerhetnők irgal
masságodat. De mivel törödelmes szivvel és alázatos lélekkel 
jövünk, fogadj be bennünket! Mintha kosokat és barmokat, s 
mintha ezer kövér bárányt áldoznánk, olyan legyen ma áldo
tunk a te szined előtt, hogy kedved telj~k benne ; mert a 
tebenned bizók meg nem szégyenülnek. Es most követünk 
téged teljes szivvel és félünk teged és keressük szinedet. Ne 
szégyeníts meg minket, haneni cselekedjél velünk a te kegyes
séged szerint. Szabadíts meg minket csodatetteid által és 
dicsőitsd meg a te nevedet, Uram! Szégyenüljenek meg mind
azok, kik a te szaigáiddal rosszat cselekesznek, szégyenüljenek 
meg a te mindenhatóságod által és törjék meg az erejük; és 
tudják meg, hogy te vagy az Ur lsten egyedül, ki dicsőséges 
az egész föld kerekségén, a mi Urunk Istenünk. 

Evangelium: Szent Lukács 7, 36-50. 

Az időben egy valaki a farizeuso~ közül meg
kérte Jézust, hogy étkezzék n~la. Es bement a 
farizeus házába és letelepedett. Es ime a városnak 
egy bünös asszonya, amint megtudta, hogy a 
farizeus házában letelepedett, egy alabastromedényt 

Szent leck~k ~s evaniéliumok. 6 
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hozott kenettel, és megállva hátul lábainál, kezdé 
lábait könyeivel áztatni és fejének hajfürtjeivel 
törölgetni, s csókolgatta lábait és a kenettel kene
gette. Midőn pedig ezt a farizeus, aki őt meg
hívta - látta, mondá magában: Ha ez próféta 
volna, bizonnyal tudná, hogy kicsoda és miféle 
asszony az, aki őt érinti~ tudniillik, hogy bünös. 
Mire Jézus, mondá neki: Simon, valami mondani
valóm van neked. Az pedig mondá: Szólj Mes
ter! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik öt
száz denárral tartozott neki, a másik pedig ötven
nel. Mivelhogy nem volt nekik miből megfizet
niök, elengedte mindkettőnek. Vajjon melyik fogja 
őt jobban szeretni? felelé Simon és mondá: Azt 
~,iszem, hogy az, amelyiknek többet enged~tt el. 
O pedig mondá neki: Helyesen ítéltél. Es az 
asszonyhoz fordulva mondá Simonnak: Látod ezt 
az asszonyt? Bejöttem házadba, vizet lábaimra 
nem adtál, ez pedig könyeivel áztatta lábaimat és 
hajával törölgette. Csókat nekem nem adtál, ez 
pedig amióta bejött, nem szünt meg lábaimat csó
kolgatni. fejemet olajjal nem kented meg, ez pedig 
kenettel kenegette lábaimat. Miért is azt mondom 
neked: Megbocsáttatik neki sok büne, mert igen 
szeretett; akinek pedig kevesebb bocsáttatik meg, 
kevésbbé szeret. Az asszonynak pedig mondá: 
A te büneid meg vannak bocsátva. Es a vele 
együtt letelepültek mondogatták magokban: Kicsoda 
ez, aki még a bünöket is megbocsátja? Mondá 
pedig az asszonynak: A te hited megmentett téged, 
menj békével! 

Pénteken, bőjt ötödik vasárnapja után. 
Lecke: Jeremiás próféta jövendölése 17, 13-18. 
Ama napokban mondá jeremiás: Uram! mindazok, kik 

téged elhagynak, megszégyenülnek; akik tőled eltávoznak, a 
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porba iratnak, mert elhagyták az élő vizek forrását, az U ra t. 
Oyógyits meg engem, Uram, és meggyógyulok; szabadíts 
meg engem és megszabadulok; mert te vagy az én dicsére
tem. Ime ők azt mondják nekem: Hol van az Ur igéje? 
jöjjön el ! De én nem ingadoztam, mig téged, mint pásztoro
mat követtelek, és az ember napját nem kivántam, te tudod. 
Ami kijött ajkaimon, igaz volt a te szined előtt. Ne légy 
nekem félelmemre, te én reménységem a viszontagság napján ! 
Szégyenüljenek meg, akik engem üldöznek, és ne szégyenül
jek meg én; féljenek ők, és ne féljek én; idézd fel rájok a 
szorongatás napját, és kétszeres csapással rontsd meg őket, 
mi U runk Istenünk! 

Evangelium: Szent János ll, 47-54. 

Az időben egybehivták a főpapok és farizeu
sok a főtanácsot és mondák: Mitevők legyünk, 
mert ez az ember sok csodát müvel? Ha igy 
hagyjuk őt, mindnyájan hisznek benne, és jönnek 
a rómaiak és elfoglalják helyünket és nemzetün
ket. Egyikök pedig, egy Kaifás nevü, ki az évben 
főpap volt, mondá nekik: Ti nem tudtok semmit 
és nem gondoljátok meg, miszerint jobb nektek, 
hogy egy ember haljon meg a népért, mintsem 
az egész nemzet elvesszen. Ezt azonban nem mon
dotta önmagától, hanem mivel az évben főpap 
volt, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a 
nemzetért, és nemcsak a nemzetért, hanem hogy 
az lstennek elszéledt fiait egybegyüjtse. Azon nap
tól kezdve tehát azon voltak, hogy megöljék őt. 
Miértis Jézus már nem járt-kelt nyilvánosan a 
zsidók között, hanem félrevonult a puszta mellett 
fekvő vidékre, egy Efrém nevü városba és ott tar
tózkodott tanítványaival. 

Szombaton, bőjt ötödik vasárnapja után. 
Lecke: Jeremiás próféta jövendölése 18, 18-23. 

Ama napokban igy szóltak egymáshoz az istentelen zsi
dók: Jertek és gondoljunk ki az igaz ellen terveket; mert nem 
veszhet el a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstől, sem 
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az ige a prófétától; jertek, verjük meg őt nyelvünkkel és ne 
figyeljünk semmi beszédére ! figyelmezz reám, U ram, és hall
jad az én ellenfeleim szavát. Hát a jóért roszszal fizetnek, hogy 
vermet ástak lelkemnek? Emlékezzél meg, hogy szined előtt 
álltam, hogy javukra száljak és elháritsam róluk haragodat. 
Azért juttasd éhségre fiaikat, őket pedig a fegyvernek marta
lékul; legyenek feleségeik magtalanok és özvegyek; és férjeik 
vesszenek el halállal; ifjaik hányassanak kard élére a harcban. 
Kiáltás hallassék házaikból, mikor majd hirtelen rájok bocsátod 
a martalócsereget, mivel vermet ástak, hogy megfogjanak engem, 
és tőrt vetettek lábaimnak. Te azonban, Uram, tudod n1inden 
ellenem szőtt gyilkos terveiket; ne kegyelmezz gonoszságuk
nak, és ne töröltessék el vétkök a te szined elől; roskadjanak 
össze szemed láttára, és büntesd meg őket a te haragodnak 
idején, Urunk lstenünk ! 

Evangelium : Szent János 12, l 0-36. 

Az időben a főpapok azon tanakodtak, hogy 
Lázárt is megölik, minthogy ő miatta a zsidók 
közül sokan elpártoltak és hittek Jézusban. 

Másnap pedig, mikor a nagy sokaság meg
hallotta, hogy Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fog
tak és kimentek elébe és kiáltozták: Hozanna, 
áldott, ki az Ur nevében jő, Izrael királya! És 
Jézus egy kis szamarat talált és ráült, amint meg 
van irva: Ne félj Sion leánya, ime a te királyod 
szamárvemhén ülve jön. Ezt az ő tanítványai nem 
értették meg eleinte; de mikor Jézus megdicsőült, 
akkor eszökbe jutott, hogy ez róla volt megírva, 
és hogy ezt neki cselekedték. A nép tehát, mely 
vele volt, mikor Lázárt a sirból előhívta és halot
taiból feltámasztotta, igy tett róla tanuságot. Azért 
ment elébe a sokaság, mivel meghallotta, hogy e 
csodát müvelte. Mire a farizeusok igy szóltak 
egymáshoz : Látjátok, hogy nem megyünk semmire? 
l me, az egész világ utána szalad! 

Azok között pedig, kik az ünnepnapra feljöt
tek imádkozni, volt néhány görög. Ezek tehát 
Fülöphöz fordultak, ki a galileai Betszaidából való 
volt, és kérték őt mondván: Uram, szeretnők Jézust 
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látni. fülöp elment és megmondotta Andrásnak, 
András viszont és fülöp megmondották Jézusnak 
Mire Jézus felelé nekik és mondá: Eljött az óra, 
hogy az Emberfia megdicsőíttessék Bizony, bizony 
mondom nektek, hacsak a gabonaszem a földbe 
nem esik és meg nem hal, maga marad; ha 
pedig meghal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti 
életét, elveszti azt; és aki gyülöli életét ez életben, 
megőrzi azt az örök életre. Ha valaki nekem szol
gál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz 
az én szaigám is. Ha valaki nekem szolgál, azt 
megtisztelj az én Atyám. Most az én lelkem meg
rendült. Es mit mondjak? Atyám, szabadíts meg 
engem ezen órától ! De hisz azért jöttem ez órára. 
Atyám, dicsőitsd meg nevedet! - Erre szózat 
hallatszott az égből: Meg is dicsőitettem és ismét 
megdicsőitem. Mire a sokaság, mely ott állott és 
ezt hallotta, azt mondotta, hogy az ég dörgött. 
Mások mondák : Angyal szólott hozzá. felelé 
Jézus és mondá: Nem én miattam jött e szózat, 
hanem ti miattatok Most itélet tartatik a világ 
fölött; most e világ :fejedelme kiüzetik; és én, ha 
majd fölmagasztaltatom a földről, mindent magam
hoz vonzok Ezt pedig azért mondotta, hogy előre 
jelezze, minő halállal fog meghalni. felelé neki a 
sokaság: Mi a törvényből azt hallottuk, hogy a 
Krísztus örökké megmarad, hogy mondhatod tehát, 
hogy az Emberfiának fel kell magasztaltatnia? Ki 
az az Emberfia? Erre mondá nekik Jézus: A vilá
gosság még egy rövid ideig veletek van. Járjatok, 
mig világos van, hogy a sötétség meg ne lepjen 
benneteket, mert aki sötétben jár, nem tudja merre 
menjen. Mig a világosság tart, higyjetek a vilá
gosságban, hogy a világosság gyermekei legyetek 
Ezt mondotta Jézus, aztán elment és elrejtőzött 
előlök 

r 
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Virágvasárnap. 
Pálma- vagy barkaszentelésre. 

Lecke: Mózes IL könyve 15, 27. 16, 1-7. 
Ama napokban Izrael fiai Elimbe jutottak, hol tizenkét 

vizforrás és hetven pálmafa volt; és tábort ütöttek a viz ru el
lett. Es Elimből elindulva Izrael fiainak egész sokasága Sin 
pusztába jutott, mely Elim és Sinai között van, a második 
hónak tizepötödik napján, minekutána Egyiptom földéről el
indultak. Es zugolódott lzra~l fiainak egész gyülekezete Mózes 
és Áron ellen a pusztában. Es Izrael fiai igy szóltak hozzájok : 
Bár haltunk volna meg az Ur keze által Egyiptom földén, 
mikor a husosfazekak mel!ett ültünk és jóllaktunk kenyérrel ; 
miért vezettetek ki minket e pusztába, hogy az egész soka
ságot éhséggel veszítsétek el? Mire az Ur mondá Mózesnek: 
Ime, én az égből hullatok nektek kenyeret i menjen ki a nép 
és szedjen, amennyi elég egy-egy napra, hogy próbára tegyem, 
vajjon az én törvényem szerint jár-e vagy sem. A hatodik 
napon pedig készítsenek eltennivalót, és az kétannyi legyen, 
mint amennyit naponkint szedni szoktak. Erre Mózes és Aron 
igy szóltak Izrael összes fiaihoz: Estére megtud játok, hogy az 
U r vezetett ki bennünket Egyiptom földéről ; és reggel meg
látjátok az Ur dicsőségét. 

Evangelium: Szent Máté 21, 1-9. 

Az időben, midőn Jézus Jeruzsálemhez köze
ledett és Betfagéba ért, az Olajfák hegyéhez, el
küldött két tanítványt, mondván nekik: Menjetek 
az átellenben fekvő helységbe, és azonnal találtok 
egy szamarat megkötve, és a vemhét, vele; oldjá
tok el és vezessétek ide nekem ! Es ha valaki 
nektek valamit szól, mondjátok, hogy az Urnak 
van szüksége ezekre, és azonnal elengedi. Ez az 
egész pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit 
a próféta megjövendölt mondván: Mondjátok meg 
Sion leányának: Ime a te királyod jön hozzád 
szeliden, szamáron és a teherhordónak vemhén 
ülve. Elmentek tehát a tanítványok és ugy, csele
kedtek, amint Jézus nekik parancsolta. Es oda
vezették a szamarat és vemhét, rájok rakták ruhái-
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kat és ráültették őt. A nagy sokaság pedig leteri
tette ruháit az uton; mások pedig galyakat vágtak 
a fákról és azokat hintették az utra. A seregek 
pedig, melyek előtte és utána mentek, kiáltozták, 
mondván: Hozanna Dávid fiának! Áldott, ki az 
Ur nevében jő! Hozanna a magasságban! 

A szent miséhez. 

Lecke: Szent Pál ap. levele a filippiekhez 2, 5-ll. 
Testvérek! Ugyanaz az érzés legyen bennetek, mely Krisz

tus Jézusban volt, ki midőn isteni alakban volt, nem tartotta 
ragadománynak, hogy Istennel egyenlő, hanem kifosztotta ön
magát, s szolgai alakot öltve, hasonlóvá lett a~ emberekhez, 
és külsejében olyan volt, mint ember. Megalázta magát, enge
delmes levén mindhalálig, és pedig a kereszthalálig. Amiért az 
Isten fel is magasztalta őt és olyan nevet adott neki, mely 
minden név fölött van, hogy a Jézus névre minden térd meg
hajoljon, a mennyeiekké, a földieké és a földalattiaké, és min
den nyelv megvallja, hogy az Ur Jézus Krisztus az Atya 
Istennek dicsőségében van. 

A mi Urunk jézus Krisztus kínszenvedése. 

Szent Máté szerint 26, 27. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Tud
játok, hogy két nap mulva husvét lesz és az Ember
fiát elárulják, hogy megfeszítsék. 

Akkor egybegyültek a főpapok és a n~p vénei 
a főpap pitvarába, kit Kaifásnak hivtak Es taná
csot tartottak, hogy Jézust álnoksággal elfogják és 
megöljék. Mondják azonban: Ne az ünnepnapon, 
hogy lázadás ne támadjon a nép között. 

Mikor pedig Jézus Bethániában volt a poklos 
Simon házában, egy asszony járult hozzá, ala
hastromedényben drága kenettel, és amint az asz
talnál volt, fejére öntötte. Midőn pedig a tanit
ványak ezt látták, boszankodtak, mondván : Mire 
való ez a pazarlás? Mert ezt dr ágán el lehetett 
volna adni és a szegények közt kiosztani. Amint 
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pedig ezt Jézus megtudta, mondá nekik: Miért 
bántjátok ezt az asszonyt? hiszen jót cselekedett 
velem! Mert szegények mindig vannak veletek, én 
pedig nem mindig vagyok veletek. Mert ő e kene
tet testemre öntvén, az én temetésemre cselekedte. 
Bizony mondom nektek, valahol csak ez evangé
Hurnot hirdetik az egész világon, azt is elmondják, 
amit (ő) tett, az ő emlékezetére. 

Akkor egy a tizenkettő közül, kit karioti 
Judásnak neveztek, elment a főpapokhoz és 
mondá nekik: Mit adtok nekem, ha kezetekbe 
adom őt? A~ok pedig harminc ezüst pénzt ren
deltek neki. Es attól fogva kereste az alkalmat, 
hogy őt kezeikbe adja. 

A kovásztalanok első napján pedig Jézushoz 
járultak a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy 
neked helyet készítsünk a husvéti bárány elkölté
sére? Jézus pedig mondá: Menjetek a városba 
ahoz a bizonyoshoz és mondjátok neki : A mester 
mondja: Az én időm köze! van; nálad tartom a 
husvétet tanítványaimmal. Es a tanítványok ugy 
tettek, amint Jézus nekik meghagyta, és elkészítet
ték a husvétet. Mikor pedig ,beesteledett, letelepe
dett tizenkét tanítványával. Es mialatt ettek, igy 
szólt: Bizony mon9om nektek, hogy egy közöle
tek elárul engem. Es fölötte megszomorodva, kez
dék egy~nkint kérdezni: Vajjon én vagyok-e, 
Uram? O pedig felelé és mondá: Aki kezét velem 
a tálba mártja, az árul el engem. Az Emberfia el
megy ugyan, amint irva van felőle, de jaj annak 
az embernek, ki az Emberfiát elárulja; jobb lett 
volna neki, ha nem született volna az az ember. 
felelé pedig Judás, ki őt elárulta és mondá: Vaj
jon én vagyok-e, Rabbi? Mondá neki: Te mon
dottad. Vacsora közben pedig kezébe vette Jézus 
a kenyeret, megáldotta és megtörte, s tanítványai-, 
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nak adta, és, mondá: Vegyétek és egyétek, ez az 
én testem. Es kezébe vette a kelyhet, hálát adott 
és nekik adta mondván: Igyatok ebből mind
nyájan, mert ez az én vérem, az uj szövetségé, 
mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mon
dom pedig nektek: Nem iszom mcstantól fogva 
a szőlő ezen terméséből ama napig, mikor majd 
amaz ujat iszom veletek Atyám országában. 

S miután dicsőítő éneket mondottak, kimentek 
az Olajfák hegyére. Akkor mondá nekik Jézus: 
Ti mindnyájan megbotránkoztok énbennem ez éjjel. 
Mert irva van: Megverem a pásztort és elszéled
nek a nyáj juhai. Miután pedig föltámadok, meg
előzlek titeket Galileában. felelé erre Péter és 
mondá neki: Ha mindannyian megbotránkoznak 
is benned, én soha meg nem botránkozom. Mondá 
neki jézus: Bizony mondom neked, hogy ez éjjel, 
mielőtt a kakas szólna, háromszor megtagadsz 
engem. Mondá neki Péter: Ha meg kell halnom 
is veled, meg nem tagadlak téged. Hasonlókép 
szóltak az összes tanítványok. 

Akkor jézus egy majorba ment velök, melyet 
Oetszel]láninak neveznek, és mondá tanítványai
nak: Ulj~tek itt, mig amoda megyek és imád
kozom. Es maga mellé vette Pétert és Zebedeus 
két fiát, s kezdett szomorkodni és aggódni. Akkor 
mondá nekik: Szamaru az én lelkem mind~alálig; 
várakozzatok itt és virrasszatok velem. Es egy 
kevéssé előbbre menve, arcára borult, imádkozott 
és mondá: Atyám! ha lehetséges, muljék el tőlem 
e pohár; m!ndazáltal nem amint én akarom, hanem 
amint te. Es tanítványaihoz ment és alva találta 
őket s mondá Péternek: Igy, hát nem tudtatok 
egy óráig virrasztani velem? Virrasszatok és imád
kozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. A lélek ugyan 
kész, de a test erőtlen. Ismét elment másodszor és 
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imádkozott, mondván: Atyám ! ha el nem mulhatik 
e pohár a, nélkül, hogy megigyam, legyen a te 
akaratod. Es ismét jött és alva találta őket, mert 
szemeik elnehezedtek. Es otthagyva őket, ismét el
ment és imádkozott harmadszor, ugyanazon szava
kat mondva. Azután tanítványaihoz jött és mondá 
nekik: Aludjatok immár és nyugodjatok! Ime el
közelgetett az óra és az Emberfia a bünösök 
kezeibe kerül. Keljetek föl, menjünk! Ime közel e
dik, aki engem elárul. 

Még mialatt ő szólott, ime Judás, egy a tizen
kettő közül, megjelent és vele nagy csapat kardok
kal és botokkal, küldve a főpapoktól és a nép 
véneitől. Aki pedig elárulta őt, jelt adott nekik 
mon~ván : Akit megcsókolok, ő az, fogj át~~ meg 
őt. Es azonna) Jézushoz lépve, m,ondá: Udvöz
légy, Rabbi! Es megcsókolta őt. Es monda neki 
Jézus: Barátom, mivégre jöttél? Akkor hozzá men
t~k és kezeiket Jézusra vetették és megfogták őt. 
Es ime, egy azok közül, kik Jézussal voltak, ki
nyujtva kezét, kirántotta kardját és lesujtott a főpap 
szalgájára s levágta annak fülét. Mire Jézus mondá 
neki: Tedd vissza kardodat a helyére. Mert mind
azok, kik fegyvert fognak, fegyver által vesznek el. 
Vagy azt gondolod, nem kérhetern Atyámat és 
azonnal rendelkezésemre bocsát többet tizenkét 
légi o angyalnál? De mikép teljesednek be ..oakkor 
az irások, melyek szerint igy kell történni? Azon 
órában mondá Jézus a csapatnak: Mint egy rabló 
ellen, ugy jöttetek ki kardokkal és botokkal, elfogni 
engem. Naponkint nálatok ültem és tanitottam a 
templomban, és nem tartóztattatok Je. Mindez 
pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták 
írásai. Ekkor a tanítványok mind elhagyták őt és 
elfutottak 

Amazok pedig megragadták Jézust és elkísér-
-~._--------------------------------------·-• 
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ték Kaifáshoz, a főpaphoz, hol az irástudók és 
vének egybe voltak gyülve. P~ter pedig követte 
őt távolról a főpap pitvaráig. Es oda bement és 
leült a szolgák közé, hogy lássa a dolog végét. 
A főpapok pedig és az egész gyülekezet, hamis 
.bizonyságot. kerestek Jézus ellen, hogy őt halálra 
ítélhessék. Es nem találtak, bár sok hamis tanu 
jelentkezett. Utóljára pedig jött két hamis tanu, és 
igy száltak: Ez mondotta: Leronthatarn az lsten 
templomát és három nap mulva felépíthetem azt. 
Erre fölkelt a főpap, és mondá neki: Semmit sem 
felelsz arra, amit e?ek ellened bizonyitanak? Jézus 
pedig hallgatott. Es a főpap mondá neki: Kény
szeritlek téged az élő Istenre, hogy mondd meg 
nekünk, ha te vagy-e a Krisztus, az lstennek fia? 
Mondá neki Jézus: Te mondottad. Azonban mon
dom nektek: Mostantól fogva látjátok az Ember
fiát ülni az Isten erejének jobbján és eljönni az 
ég felhőin. Akkor a papi fejedelem megszaggatta 
ruháit, mondván : Káromkodott! mi szükségünk 
még tanukra? Ime most hallottátok a káromlást. 
Mit gondoltok? Azok pedig felelék és mondák: 
Méltó a halálra. Akkor arcára köptek, ökleikkel 
ütötték, mások pedig arcul verték őt, mondván; 
T al áld el, Krisztus, kicsoda az, aki téged megütött? 

Péter pedig kivül ült a pitvarban és hozzá
lépett egy szolg~ló, mondván: T e is a galileai 
Jézussal voltál. O pedig tagadta mindnyájok hal
latára, mondván: Nem tudom mit mondasz. Mikor 
pedig kiment az ajtón, meglátta őt egy másik szol
gáló és igy szólt azoknak.. kik ott voltak: Ez is 
a názáreti Jézussal volt. Es ismét tagadta eskü
vel: Nem ismerem az embert. Es kis vártatva 
hozzámentek, akik ott álltak és mondák Péternek: 
Bizonyára te is azok közül vagy, mert beszéded 
is elárul téged. Akkor kezdett átkozódni és eskü-
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dözni, hogy nem ismeri ~zt az embert. És mind
járt megszálalt a kakas. Es eszébe jutott Péternek 
Jézus szava, melyet mondott: Mi~lőtt a kakas szól, 
háromszor megtagadsz engem. Es kimenvén, ke
servesen sirt. 

Amint pedig megvirradott, tanácsot tartottak 
az összes főpapok és "1 nép vénei Jézus ellen, 
hogy halálra adják őt. Es megkötözve vitték őt 
és átadták Poncius Pilátus helytartónak. Midőn 
Judás, ki őt elárulta, látta, hogy el van ítélve, bá
nattól indíttatva, visszavitte a harminc ezüstpénzt 
a főpapoknak és véneknek, mo,pdván: Vétkeztem, 
mert elárultam az igaz vért. Ok pedig mondák: 
Mi közünk hozzá? Te lássad! Es elszórva az 
ezüstpénzt a templomban, eltávozott, és elmenve 
fölakasztotta magát egy kötéllel. A főpapok pedig 
fölszedték az ezüstpénzt és mondák: Nem szabad 
azt a templom pénztárába tenni, mert vér dija. 
Miután pedig tanácsot tartottak, megvették rajta 
egy fazekas telkét, az idegenek temetkezési helyéül. 
Azért nevezik azt a telket Hakeldamának, azaz 
vérmezőnek a mai napig. Akkor beteljesedett, amit 
Jeremiás próféta megjövendölt, mondván: Es fog
ták a harminc ezüstpénzt, a megbecsültnek árát, 
akit megbecsültek Izrael fiai részéről, és a fazekas 
telkeért adták, amint az Ur meghagyta nekem. 

Jézus pedig a helytartó előtt állt, és kérdezte 
őt a helytartó, mondván: Te vagy a, zsidók királya? 
Mondá neki Jézus: Te mondod. Es midőn a fő
papok és vének vádolták, semmit sem felelt. Akkor 
mondja neki Pilátus: Nem hallod-e, mennyi bizony
ságot mondanak ellened? És nem felelt neki egy sza
vára sem, ugy hogy a helytartó fölötte csodálkozott. 

Az ünnepnapon pedig a helytartó egy foglyot 
szakott szabadon bocsátani a népnek, akit akartak. 
Volt pedig akkor egy hírhedt foglya, kit Barabbás-



~ Virágvasárnap~ 93 

nak hivtak Mondá tehát Pilátus az egybegyültek
nek: Kit akartok, hogy elbocsássak nektek, Barab
bást-e vagy Jézust, kit Krisztusnak mondanak? 
Mert tudta, hogy irigységből adták őt kezeibe. 
Mialatt pedig ő az ítélőszéken ült, hozzá küldött 
a felesége, mondván: Semmi dolgod ne legyen 
azzal az igazzal, mert sokat szenvedtem ma álmom
ban őmiatta. A főpapok és vének azonban rá
beszélték a népet, hogy Barabbást kérjék, Jézust 
pedig veszítsék el. Mire a helytartó mondá nekik: 
Kit akartok, hogy nektek a kettő közül elbocsás
sak? Azok pedig mondák: Barabbást. Mondá 
nekik Pilátus: Mit cselekedjem tehát Jézussal, kit 
Krisztusnak mondanak? Mondák mindannyian: 
Feszíttessék meg! Mondá nekik a helytartó: De 
mi gonoszt cselekedett? Azok pedig még inkább 
kiálták, mondván: Feszíttessék meg! Minthogy 
tehát Pilátus látta, hogy semmire sem megy, hanem 
még nagyobb zajongás támad, vizet vett és meg
mosta kezeit a nép előtt, mondván: En ártatlan 
vagyok ez igaznak vérétől; ti lássátok! Mire az egész 
nép mondá: Az ő vére mirajtunk és a mi fiainkon! 

Akkor elbocsátotta nekik Barabbást; Jézust 
pedig, miután megostoroztatta, átadta nekik, hogy 
megfeszíttessék. Akkor a helytartó katonái magok
kal vitték Jézust a tanácsházba, egybegyüjtötték 
köréje az egész csoportot, és levetkőztetvén őt, 
biborszinü palástot adtak rá, és tövisből koron,át 
fonva, fejére tették és nádat a jobb kezépe. Es 
térdethajtva előtte, csuf9lták őt, mondván : Udvöz
légy zsidók királya! Es r4köpdöstek és fogták a 
nádat és fejét verték vele. Es miután kigunyolták 
őt, levették róla a palástot és saját ruháiba öltöz
tették és elvezették őt, hogy megfeszítsék. 

Kifelé menve pedig találtak egy Simon nevü 
cirenei embert; ezt· kényszerítették, hogy vigye az 
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ő keresztjét. És elértek azon helyre, melyet Oolgo
t~nak, vagyis agykoponya helyének mondanak. 
Es epével vegyitett bort adtak neki inni. De mikor 
megízlelte, nem akart belőle inni. Miután pedig 
megteszitették őt, elosztották ruháit, sorsot vetvén 
rájok, hogy beteljesedjék, amit a próféta megjöven
dölt, mondván: Elosztották ruháimat magok között, 
és köntösömre sorsot vetettek. S leültek és őriz
ték őt. És feje fölé függesztették halála okát irva: 
Ez Jézus, a zsidók királya. Akkor megfeszítettek 
vele két latrot is, egyiket jobb-, másikat balfelől. 
Az arramenők pedig káromolták őt, fejeiket haj
togatva, mondván: Hej, ki lerontod az Isten tem
plomát és három nap alatt ujra fölépíted azt, sza
badítsd meg magadat; ha Isten fia vagy, szállj le 
a keresztről ! Hasonlókép a főpapok is az irás
tudókkal és vénekkel együtt gunyolódva mondák: 
Másokat megszabaditott, önmagát nem tudja meg
szabadítani. Ha ő Izrael királya, szálljon le most 
a keresztről és hiszünk neki. Az Istenben bizott, 
szabaditsa meg most, ha akarja; mert azt mon
dotta, hogy: Isten fia vagyok. Ugyanazzal szidal
mazták a latrok is, kiket vele megfeszítettek. Hat 
órától p,edig sötétség lett az egész földön kilencz 
óráig. Es kilencz óra. tájqan Jézus nagy szóval 
kiáltotta1 mondván: Eli, Eli, lamma szabaktán i? 
azaz: En Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engem? Némelyek pedig az ott állók k5)zül, amint 
ezt hallották, mondák: lll és t hivja! Es egyikök 
mindjárt elfutott, fogott egy szivacsot, megtöltötte 
ecettel, nádra tüzte és inni adott neki. A többiek 
pedig mondák: Hadd lássuk, jön-e Illés, hogy 
megszabadítsa őt! Jézus . pedig ismét nagy szóval 
kiáltott és kiadta lelkét. Es ime a templom füg
gönye ketté hasadt fölülről egész aljáig, és a 
föld megrendült, a kősziklák repedeztek, a sirok 
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megnyiltak,, és sok elhunyt szenteknek testei föl
támadtak. Es előjövén sirjaikból az ő föltámadása 
után, bementek a sze nt városba és sokaknak meg
jelentek. A százados pedig és akik Jézus őrizetére 
vele voltak, a földrengés és a történtek láttára igen 
megijedtek és mondák: Valóban Isten fia volt ez! 
Volt pedig ott sok távolról néző asszony, ki Jézust 
Galileából követte, hogy neki szolgáljon. Ezek 
között volt Mária Magdolna és Mária, Jakab és 
József anyja, és Zebedeus fiainak anyja. 

Mikor pedig beesteledett, jött egy József nevü 
gazdag ember Arimathiából, ki szintén Jézus tanít
ványa volt. Ez elment Pilátushoz és elkérte Jézus 
holttestét. Mire PiJátus elrendelte, hogy a holttes
tet neki átadják. Es József fogta a testet, tiszta 
gyolcsba takarta, és a saját uj sirboltjába helyezte, 
melyet a kősziklába vágott, s nagy követ hengeri
tett a sir ajtaja elé és elment. Ott volt pedig Mária 
Magdolna és a másik Mária, a sirral szemben ülve. 

Másnap pedig, mely a készület napjára kö
vetkezik, egybegyültek a papi fejedelmek és fari
zeusok Pilátushoz mondván: Uram, eszünkbe ju
tott, hogy az a csaló még életében azt mondotta: 
Harmadnap mulva feltámadok. Parancsold meg 
tehát, hogy a sirt harmadnapig őrizzék; nehogy 
talán eljöjjenek tanítványai s ellopják őt, és azt 
mondják a népnek: föltámadott halottaiból l -
mert ez utóbbi csalás rosszabb lesz az elsőnéL 
Mondá nekik Pilátus: Van őrségtek, menjetek, 
őrizzétek, ahogy tudjátok. Azok tehát elmentek és 
megerősítették a sirt őrökkel, és lepecsételték a 
követ 

Nagyhétfőn. 

Lecke: lzaiás próféta jövendölése 50, 5-l O. 
Ama napokban mondá lzaiás: Az Ur lsten megnyitotta 

fülemet, én pedig nem ellenkeztem, nem hátráltam meg. Tes-

r 
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temet átadtam a verőknek és orcáimat a tépdesőknek í nem 
forditottam el orcámat a szidalmazóktól és rám pökdösőktől. 
Az U r lsten az én segítőm, azért nem szégyenültem meg í 
azért tettem orcámat olyanná, mint a legkeményebb kőszikla, 
és tudom, hogy meg nem szégyenülök. Közel van, aki igazat 
ad nekem, ki mer nekem ellentmondani ? álljunk egymás 
mellé, ki az én ellenfelern? Közeledjék hozzám! Ime az Ur 
lsten az én segítőm í ki az, aki engem elitél ? Lám mindnyájan 
elkopnak, mint a ruha, megeszi őket a moly. Ki félti közőle
tek az Urat és hallgat az ő szolgájának szavára? Aki sötétben 
jár és nincs világossága, bizzék az Ur nevében és támaszkod
jék Istenére. 

Evangelium : Szent János 12, 1-9. 

Hat nappal husvét előtt Jézus Bethániába érk~
zett, ahol Lázár meghalt, kit Jézus feltámasztott. Es 
lakomát készitettek neki ott; és Márta felszolgált, 
Lázár pedig egyike volt azoknak, kik vele az asztal
hoz letelepedtek. Ekkor Mária vett egy fontnyi drága 
legfinomabb nárduszkenetet és megkente Jézus lábait 
és hajával törölgette lábait, és a ház betelt a kenet 
illatával. Mondá tehát tanítványainak egyike, karioti 
Judás, ki őt később elárulta: Miért nem adták el 
ezt a kenetet háromszáz denáron, és adták volna 
a szegényeknek? Ezt azonban nem azért mondta, 
mintha a szegényekkel törődött volna, hanem 
mivel tolvaj volt és nála lévén az erszény, amit 
bele tettek, ő hordozta. Mire Jézus mondá: Hagy
jatok békét neki, hadd tartsa meg temetésem nap
jára! Mert szegények mindig vannak veletek, de 
én nem mindig vagyok veletek. Ekkor egy nagy 
sereg zsidó megtudta, hogy ott van, és odamentek 
nemcsak Jézusért, hanem hogy Lázárt láthassák, 
akit feltámasztott halottaiból. 

Nagykedden. 
Lecke: Jeremiás próféta jövendölése 11, 18-20. 
Ama napokban mondá Jeremiás: Te, Uram, megmutat

tad nekem és megtudtam í akkor mutattad meg nekem az ő 
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törekvéseiket. És én, mint a szelid bárány, melyet áldozatra 
visznek, nem tudtam, hogy tanácsot tartottak fölöttem és azt 
mondották: Tegyünk fát a kenyerébe és irtsuk ki őt az élők 
országából, hogy ne is ernlittessék többé az ő neve. Te azon
ban, seregek Ura! ki igazságosan itélsz és a veséket és szi
veket vizsgálod, hadd látnom rajtok boszuállásodat, mert terád 
biztam ügyemet, Uram Istenem! 

A mi Urunk jézus Krisztus kínszenvedése. 

Szent Márk szerint 14. 15, 1-46. 

Az időben két nap mulva husvét volt és a 
kovásztalan kenyerek ünnepe, s a főpapok és Iras
tudók azon törték fejöket, hogyan foghatnák el és 
ölhetnék meg Jézust csellel. Mondák azonban: Ne 
az ünnepnapon, hogy, esetleg zavargás ne támad
jon a nép között. Es mikor Bethániában volt a 
bélpoklos Simon házában s asztalnál ült, jött egy 
asszony, alabastromedényben drága kalásznárdusz
kenettel és eltörvén az alabastromot, fejére öntötte. 
Voltak azonban, akik emiatt magokban neheztel
tek és mondák: Minek történt ez a kenetpazarlás? 
Hisz ezt a kenetet el lehetett volna adni több mint 
~áromszáz denárért, és a szegények közt kiosztani. 
Es boszankodtak rá. Jézus azonban mondá: Hagy
jatok neki békét! Miért bántjátok őt? Hiszen ő 
jót tett velem! Mert szegények mindig vannak 
veletek, és amikor akartok, jót tehettek velök; de 
én nem mindenkor vagyok veletek Amit tehetett, 
azt tette; eleve megkente testemet a temetésre. 
Bizony mondom nektek: Ahol csak ezen evan
gélium hirdettetni fog az egész világon, azt is el
mongják, amit ez cselekedett, az ő emlékezetére. 

Es karioti Judás, egy a tizenkettő közül, elment 
a főpapokhoz, hogy őt nekik elárulja. Kik midőn 
ezt hallották, , megörültek és igérték, hogy pénzt 
adnak neki. Es módot keresett rá, ho2y alkalmasan 
kezökbe adhassa. 

Szent leckék é& evanjl'éliumok. 7 
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És a kovásztalan kenyerek első napján, midőn 
a husvéti bárányt megölték, mondották neki a tanit
ványak: Hová akarod, hogy menjünk és helyet 
~észitsünk neked a husvéti bárány elköltésére? 
Es elküldött kettőt tanitványai közül és mondá 
nekik: Menjetek a városba és találkozni fogtok 
egy emberrel, ki egy vizeskorsót visz; kövessétek 
őt, és ahová bemegy, mondjátok a házigazdának, 
hogy a Mester azt izeni: Hol van számomra az 
étkező terem, hol a husvéti hárányt tanitványaim
mal elkölthetem? S mutat majd nektek egy nagy 
éttermet fölteritve, és ott készitsetek nekünk. El
mentek tehát tanitványai és a városba értek s ugy 
találták, amint mondotta nekik, és elkésziték a 
husvéti bárányt. 

Mikor. pedig beesteledett, megérkezett a tizen
kettővel. Es amint letelepedtek és ettek, igy szólt 
Jézus: Bizony mondom nektek, hogy egy közüle
tek, ki velem eszik, elárul engem. Azok pedig el
szomorodtak és mondogatták neki egyenkint: Csak 
nem én? Ki mondá nekik: Egy a tizenkettő közül, 
ki velem kezét a tálba mártja. S az Emberfia el
megy ugyan, amint róla irva van, de jaj annak az 
embernek, ki által az Emberfia elárultatik! Jobb 
lett yolna neki, ha nem születik az az em
ber. Es mig ők ettek, vevé Jézus a kenyeret, és 
megáldván megtörte, nekik a~ ta és igy szólt: 
Vegyétek, ez az én testem! Es vevén a kelyhet, 
~álát adva nekik adta, és ittak belőle mindnyájan. 
Es mondá nekik: Ez az én vérem, az uj szövet
ségé, mely sokakért kiontatik. Bizony mondom nek
tek, hogy már nem iszom a szőlőnek ezen ter
méséből ama napig, midőn majd amaz ujat iszom 
az l~ten országában. 

Es miután a dics-éneket elmondották, kimen
tek az Olajfák hegyére. És mondá nekik Jézus: 
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Mindnyájan megbotránkoztok én bennem ez éjjel, 
mert irva van: Megverem a pásztort, és elszéled
nek a juhok. De ha majd feltámadok, előttetek 
megyek Galileába. Péter pedig mondá neki: Ha 
mindnyfijan megbotránkoznak is benned, de én 
nem. Es mondá neki Jézus: Bizony mondom 
neked, hogy te ma, ez éjjel, mielőtt a kakas két
szer szál, háromszor megtagadsz engem. De ő 
annál inkább erősitette: Ha meg kell is halnom 
veled, meg nem tagadlak téged. Hasonlókép beszél
tek ~ többiek is mindannyian. 
. Es jöttek egy majorba, ll?.elynek neve Getszemán L 
Es mond~ tanítványainak: Ul jetek le itt, mig imád
kozom. Es magával vitte Pétert, Jélkabot és Jánost, 
és elkezdett reszketni és borzadn i. Es mondá nekik: 
Szomoru az én !elkem mind halálig. Várjatok itt 
és virrassza tok! Es egy kissé előbbre menve, arc á
val a földre borult és imádkozott, hogy, ha lehet
séges, muljék el tőle ez az óra. Es mondá: Abba, 
Atyám! neked minden lehetséges. Vedd el tőlem 
e poharat! Mindazonáltal n~ (az történjék), amit 
én akarok, hanem ~mit te. Es hozzájok ment és 
alva találta őket. Es mondá Péternek: Simon, 
alszol? Nem virraszthattál egy óráig? Virrasszatok 
és imádkozzatok, hogy kísértetbe n~ essetek ! 
A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Es ujra ~1-
ment és imádkozott, ugyanazon szavakkal. Es 
midőn visszatért, ismét alva találta őket, mert sze
meik el voltak nehezedve és nem tudták, mit felel
jenek neki. És harmadszor jött és mondá nekik: 
Aludjatok immár és nyugodjatok! Elég; eljött az 
óra. Ime, az Emberfia a bünösök kezeibe adatik. 
Keljetek fel, menjünk! Ime, aki engem elárul, 
közel van. 

És midőn még szólott, odaért karioti Judás, 
egy a tizenkettő közül és vele nagy sereg, kar-

7* 
r 
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dokkal és botokkal, (küldetve) a főpapoktól, irás
tudóktól és vénektől. Az áruló pedig jelt adott 
nekik, mondván : Akit megcsókolok, ő az, fogjátok 
meg őt és vezessétek óvatosan. S mi~or odaért, 
mindjárt odalépett hozzá és igy szólt: Udvözlégy, 
Rabbi ! és megcsókolta őt. Azok pedig rávetették 
kezeiket és megfogták őt. Egy valaki pedig a 
körülállók közül, kivonta kardját, rácsapott a főpap 
szalgájára és levágta a fülét. Mire Jézus mondá 
nekik: Mint egy rabló ellen, ugy jöttetek ki kar
dokkal és botokkal, elfogni engem. Naponkint 
nálatok voltam és tanitottam a templomban, és 
nem fogtatok el engem. De be kell teljesedni 
az irásoknak Akkor tanítványai elhagyták őt és 
mind elfutottak. Egy ifju azonban követte őt, csu
pán gyolcslepelbe öltözötten és megfogták őt. Az 
pedig otthagyván a gyolcsot, elmenekült tőlük 
pőrén. 

Erre elvezették Jézust a főpaphoz, és egybegyül
tek az összes papok, irástudók és vének. Péter 
pedig távolról követte őt, egészen be, a főpap 
udvarába, és leült a szolgákkal a tüz mellé és 
melegedett. A főpapok pedig és az egész tanács 
bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra itél
hessék, de nem találtak. Mert sokan hamis tanu
bizonyságot mondottak , ellene, de a bizonyságok 
nem voltak egyezök Es némelyek fölállottak és 
hamis tanuságot hoztak föl ell~ne, mondván : Mi 
hallottuk őt, mikor mondotta: En lerontom ezt a 
kézzel épitett templomot és három nap alatt mást 
építek, mely nem kézzel készült. De nem volt egyező 
az ő bizonyságuk. Ekkor a főpap kilépve a középre, 
megkérdezte Jézust, mondván: Hát nem felelsz 
s,~mmit arra, amit ezek ellened bizonyitanak? 
O pedig hallgatott és nem felelt semmit. Ismét 
kérdezte őt a főpap és mondá neki: Te vagy·e a 
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Krisztus, az áldott Istennek fia? Mire Jézus mondá 
neki : Én vagyok, és majd meglátjátok az Ember
fiát ülni az Isten erejének jobbján és eljönni az 
égnek felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháit 
és mondá: Minek kivánunk még tanukat? Hallot
tátok a káromlást. Mit gondoltok? Mire mind
annyian halálra méltónak ítélték őt. Ekkor kezdet
ték őt némelyek leköpdösni, arcát bef9dni, ökleik
kel verni, mondván neki: Jövendölj! Es a szolgák 
arcul verték őt. S mig Péter odalent volt az 
udvarban, odament egy a főpap szolgálói közül, és 
amint meglátta Pétert melegedni, rátekintett és igy 
szólt: Te is a Názáreti Jézussal voltál. O pedig 
tagadta, mondván: Sem nem tudom, sem nem 
értem, mit mondasz. Erre kiment a tornácz elé és 
megszólalt a kakas. Mikor azután ismét meglátta 
őt a szolgáló, ujból mondotta a körüláll~knak: 
Ez azok közül való. De ő ismét tagadta. Es kis 
vártatva ismét mondották a körülállók Péternek: 
I},izonyára azok közül vagy, mert te is galilei vagy. 
O pedig kezdett átkozódni és esküdözqi: Nem 
ismerem azt az embert, akit mondotok. Es mind
járt megszólalt ismét a kakas. Erre eszébe jutott 
Péternek, amit Jézus mondott neki: Mielőtt a kakas 
kétszer szól, háromszor megtagadsz engem. És el
kezdett sirni. 

És a főpapok mindjárt reggel tanácsot tartot
tak a vénekkel, irástudókkal és az egész főtanács
csal, és m~gkötözve Jézust, elvitték és átadták 
Pilátusnak. Es kérgezte őt Pilátus: T e vagy-e a 
zsidók királya? O pedig felelé és mondá neki : 
Te mondod. Es vádolták őt a főpapok sok min
denről. Pilátus tehát ismét megkérdezte őt, mond
ván: Nem felelsz semmit? Lám mennyivel vádol
nak! Jézus azonban semmit sem felelt többé, ugy 
hogy Pilátus csodálkozott. Az ünnepnapra pedig 
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szokása volt a foglyok közül egyet elbocsátani, 
akit kértek. Volt pedig egy Barabbás nevezetü, ki 
a lázadókkal került fogságba, s kj a lázadás alkal
mával gyilkosságot követett el. Es a nép felment 
és követelte, amit máskor megtett nekik. Mire Pilá
tus igy felelt nekik:. Akarjátok-e, hogy elbocsássam 
nektek a zsidók királyát ? Mert tudta, hogy irigy
ségből adták őt kezébe a főpapok. A főpapok 
azonban felizgatták a népet, hogy inkább Barabbást 
bocsássa szabadon nekik. Pilátus pedig ismét felel
vén, mondá nekik. Mit akartok tehát, hogy a zsi
dók királyával cselekedjem? Mire azok ujra kiál
tották: Feszítsd meg őt! Pilátus pedig mondá 
nekik: De mi gonoszt cselekedett? De ők még 
inkább kiáltozták: Feszítsd meg őt! 

Pilátus tehát eleget akarván tenni a népnek, 
elbocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig, miután 
megostoroztatta, átadá nekik, hogy megfeszíttes
sék. A katonák pedig a tanácsház udvarába vezet
ték őt és egybehivták az egész csoportot, s fel
öltözteték őt bíborba, és tövisből koronát fonva, 
fejére tették. ~s köszöntgették őt: Üdvözlégy zsi
dók királya! Es fejét náddal verték, és leköpdös
ték, ~ térdet hajtva előtte, imádták őt. 

Es miután kigunyolták őt, levették róla a 
bíbort, és felöltöztett~k saját ruháiba és kivezették, 
hogy megfeszítsék. Es egy arramenő Simon nevü 
cirenei embert, Sándor és Rufus atyját, ki a 
mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye az ő 
keres,ztjét. 

Es kivezették őt a Golgota nevü h_elyre, melyet 
agykoponyák helyének mondanak. Es mirrhával 
vegyitett bort adtak neki inni, de nem fogadta el. 
S miután megfeszítették őt, elosztották ruháit, sor
sot vetve rájok, ki mit vigyen el. , Volt pedig 
három óra, midőn megfeszítették őt. Es az ő halá-
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Iának oka igy volt felirva: A zsidók királya. És 
vele együtt megfeszítettek két latrot, egyiket jobbja, 
másikat baJja felől. Es beteljesedett az irás, mely 
azt mondja: A gonosztevők közé számíttatott. Az 
arramenők pedig káromolták őt, hajtogatván fejö
ket és mondván: Hej, ki lerontod az Isten tem
plomát és három nap alatt ujra felépíted azt, sza
badítsd meg magadat és szállj le a keresztről! 
Hasonlóképen a főpapok is az irástudókkal együtt 
csufolódva mondották egymásnak: Másokon segí
tett, önmagán nem tud segíteni. Krisztus, Izrael 
királya, szálljo,n le most a keresztről, hogy lássuk 
és higyjünk. Es a~iket vele megfeszítettek, szintén 
szidalmazták őt. Es hat ó~akor sötétség lett az 
egész földön kilenc óráig. Es kilenc órakor fel
kiáltott Jézus nagy szóval, mondván:, Eloi, Eloi, 
lamma szabaktani? mi annyit tesz: En , Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engem? Es amint 
ezt némelyek a körülállók közül meghallották, 
mondák: Ime, Illést hivja! Mire egyik odafutott, 
megtöltött egy szivacsot ecettel, és izsópszárra 
tüzve azt, inni adott neki, mondván : Hadd lássuk, 
eljön-e Illés, hogy levegye őt! Jézus pedig nagy 
szóval felkiáltott és kiadta lelkét. 

Ekkor a templom kárpitja kettéhasadt fölülről 
egész aljáig. A százados pedig, ki átellenben állott, 
látván, hogy igy kiáltva halt ni eg, mondá: Való
ban, ez az ember Isten fia volt. Voltak pedig ott 
távolról néző asszonyok is, közöttük Mária Mag
dolna és Mária, a kisebbik Jakabnak és Józsefnek 
anyja és Szalóme, kik, mikor Galileában volt, követ
ték őt és szalgáltak neki, és ,sok más, kik vele 
együtt feljöttek Jeruzsálembe. Es mikor már be
esteledett, - mivelhogy készület, azaz szombat 
előtti nap volt, - eljött arimateai József, egy 
nemes tanácstag, ki maga is az lsten országát 
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várta, és bátran bement Pilátushoz és elkérte 
Jézus testét. Pi!átus pedig csodálkozott azon, hogy 
már meghalt. Es magához hivatta a századost, és 
megkérdezte őt, vajjon meghalt-e már. S miután 
a századostól erről meggyő?ődött, odaajándékozta 

-a testet józsefnek. József pedig gyolcsot ~ásárolt 
és levette őt, betakarta a gyolcsba, és betette 
egy sírba, mely kőszildába volt vágva, és követ 
hengeritett a sirbolt ajtaja elé. 

Nagyszerdán. 
l. Lecke: lzaiás próféta jövendölése 62, ll-~ 12, 63, 

1-7. 
Ezt mondja az {)r Isten: Mondjátok meg Sion leányá

nak: Ime jön a te Udvözitőd; ime az ő jutalma vele van. 
Kicsoda ez, ki Edomból jő, festett ruhákban Bozrából? ez az 
ékes az ő, hosszu ruhájában, ki erejének teljes tudatában lép
del ? - En vagyok, aki igazságot szólok és eJőharczos vagyok 
a megszabaditásra. De miért vörös az öltözeted és ruháid, 
mint a sajtóban taposóké? A sajtót _egyedül tapostam, és a 
népek közül nem volt velem senki. Összetapostam őket mér
gemben, és eltiportam haragomban ; és az ő vérük ruhámra 
fecskendezett és egész öltözetemet beszennyeztem. Mert szi
vemben a boszuállás napja, eljött az én megváltásom eszten
deje. Körülnéztem és nem volt segitő; kerestem és nem volt, 
aki segitett volna; de megszabadJtott engem a karom, és maga 
az én haragom segített rajtam. Es összetiportam mérgemben 
a népeket és boszuságomban megrészegítettem őket és földre 
tepertem erejöket. Megemlékezem az Ur irgalmasságáról, dicsé
ret az Urnak mindenért, amit nekünk adott, a mi Urunk 
Istenünk! 

ll. Lecke: lzaiás próféta jövendölése 53, 1-12. 

Ama napokban mondá lzaiás: Ki hitt a mi hallomásunk
nak? és az Ur karja kinek jelentetett ki? felnövekedik előtte, 
mint a vesszőszál, és mint a gyökér a szomjuhozó földből; 
nincs neki szine, sem ékessége; láttuk őt, de tekintete nem 
volt kivánatos; őt, a lenézettet és a legutolsót az emberek 
között, a fájdalmak férfiát, ki tudja, mi a nyomoruság; kinek 
arcza mintha el volna rejtve és utálatos, azért nem is törőd
tünk vele. Valóban, ő viselte bajainkat, ő vállalta magára fáj
dalmainkat; és mi mintegy poklosnak, Istentől megvertnek és 



megalázottnak tartottuk őt. Pedig ő a mi gonoszságainkért 
sebeztetett meg, a mi bűneinkért bántalmaztatott i a mi békes
ségünkért érte őt a fenyítés, és az ő sebei által gyógyultunk 
meg. Mi mindnyájan eltévedtünk, mint a juhok, kiki a maga 
utjára tért i és az U r őreá rakta mindnyájunk gonoszságát. 
föláldoztatott, mert maga akarta, és nem nyitotta föl száját i 
miként a juh, ugy vitetik a leölésre, és miként a bárány nyí
rője előtt, ugy elnémul és nem nyitja ki száját. A szaronga
tásból és itéletből kiragadtatott i ki beszéli el az ő nemzet
ségél? hiszen kivágatott az élők földéből i az én népem 
bűneiért vertem meg őt. Odaadja az istenteleneket temetéseért 
és a gazdagot haláláért i mivel igazságtalapságot nem cseleke
dett, sem csalárdság nem volt szájában. Es az U r szenvedés
sel akarta őt megtörni i de ha majd életét föláldozza a bűnért, 
hosszu életű ivadékot lát, és az U r akaratja az ő keze által 
valósul meg. Azért, hogy munkálkodott az ő lelke, látni fog 
és betelik i tudományával ő, az én szolgám, sokakat igazakká 
tesz és gonoszságukat ő viseli. Azért igen sokakat osztályrészül 
adok neki, és az erősek zsákmányában osztozkodik i mivel
hogy halálra adta életét, és a bűnösök közé számíttatott i és ő 
sokak bünét viselte és a gonosztevőkért könyörgött. 

A mi Urunk jézus Krisztus kinszenvedése. 
Szent Lukács szerint 22, 23, 1-53. 

Az időben elközeledett a kovászt'!lan kenyerek 
ünnepe, melyet husvétnak hivnak Es a főpapok 
és irástudók azon tanakodtak, hogyan ölhetnék 
meg Jézust; de féltek a néptől. 

Ekkor a sátán m~gszállta karioti Judást, egyet 
a tizenkettő közül. Es elment és megbeszélte a 
főpapokkal és előljárókkal, hogy mi módon adja 
őt kezeikbe. Ezek örültek és megegyeztek abban, 
hogy pénzt adnak neki. S ő beleegyezett és alkal
mat keresett arra, hogy népcsődület nélkül átad
hassa őt. 

Elérkezett pedig a kovásztalan kenyerek rapja, 
melyen a husvéti bárányt meg kellett ölni. Es el
küldé Pétert és Jánost, mondván : Menjetek és 
készítsétek el nekünk a husvéti vacsorát, hogy el
költsük. Azo~ pedig mondák: Hol akarod, hogy 
elkészítsük? Es mondá nekik: Ime, amint bemen-
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tek a városba, találkoztak egy emberrel, ki egy 
vizeskorsót visz; kövessétek őt a házba, melybe 
bemegy és mondjátok a házigazdának: A Mester 
azt izeni: Hol van az a terem, ahol a husvéti 
bárányt tanítványaimmal elkölthetem? Erre ő mutat 
majd nektek egy feldiszitett nagy termet, és ott 
tegyétek meg az előkészületeket. Elmentek tehát és 
ugy találták, amint mondotta nekik és elkészítették 
a husvéti vacsorát. 

És midőn eljött az óra, letelepedett, és vele a 
tizenkét apostol. Es mondá nekik: Vágyva vágy
tam e husvéti lakomát megenni veletek, mielőtt 
szenvednék. Mert mondom nektek, hogy mostantól 
fogva többé nem eszem ilyent, mig be nem telje
sedik az lsten országában. Es kezébe véve egy 
serleget, hálát adott és mondá: Vegyétek és osz
szátok el magatok között! Mert mondom nektek, 
hogy nem iszom többé a szőlq terméséből, mig 
el nem jön az Isten országa. Es kezébe véve a 
kenyeret, hálát adott, megtörte és nekik adta, mond
ván: Ez az én testem, mely értetik adatik; ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre! tiasonlóképen 
a serleget is, miután megvacsorált, mondván: Ez 
a kehely az ujszövetség az én véremben, mely 
érettetek ontatik. De ime, az engemet elárulónak 
keze velem van az asztalon. Az Emberfia elmegy 
ugyan, amint el van vég~zve; de jaj annak az 
embernek, aki elárulja őt. Es kezdék magok között 
kérdezni, vajjon melyikök volna az, aki ezt megteszi? 

Versengés is támadt pedig közöttük az iránt, 
hogy ki látszik közölök nagyobbnak. Mire mondá 
nekik: A nemzetek királyai uralkodnak azokon és 
akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, azokat kegye
seknek hivják Ti azonban nem igy; hanem aki 
legnagyobb közöttetek, legyen olyan, mint a leg
kisebb, és aki előljáró, legyen mint a fölszolgáló. 

r 
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Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül,, vagy aki 
fölszolgál? Nemde, aki az asztalnál ül? En azon
ban olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti 
pedig azok vagytok, akik kitartottatok velem meg
próbáltatásaimban, és én elrendelern nektek, mint 
ahogy az én Atyám elrendelte nekem az országot, 
hogy egyetek és igyatok asztalomnál az én orszá
gomban, és trónokon üljetek, és Izrael tizenkét 
nemzetsége fölött ítélkezzetek 

Mondá erre az Ur: Simon, Simon, ime a 
sátán kik~rt benneteket, hogy megrostáljon, mint 
a buzát. En azonban imádkoztam érted, hogy a 
te hited meg ne fogyatkozzék; és ha majd egykor 
megtértél, erősítsd meg testvéreidet! 

Ki felelé neki: Uram, kész Y,agyok veled a 
börtönbe, sőt a halálba is menni. O pedig mondá: 
Mondom neked, Péter, nem szól ma a kakas, mig 
l)áromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. 
Es mondá nekik: Midőn erszény, táska és saruk 
nélkül küldöttelek el titeket, vajjon szenvedtetek-e 
valamiben hiányt? Azok pedig mondák: Semmi
ben. Mondá tehát nekik: Most azonban, akinek 
erszénye van, vigye magával, hasonlóképen a tás
kát is, s akinek nincsen, adja el köntösét és vegyen 
kardot. Mert mondom nektek, hogy még annak 
Í? teljesedésbe kell rajtam menni, ami irva van: 
Es a gonosztevők közé számíttatott. Mert ami én
rólam szólt, az be van fejezve. Azok pedig mon
dák: Uram, ime itt van két kard! Mire ő felelé 
neki~: Ez elég! 

Es elindulva, az ő szakása szerint, kiment az 
Olajfák hegyére. Követték pedig őt a tanítványok 
is. Es midőn odaért, mondá nekik: Imádkozzatok, 
hogy kísértetbe ne essetek! És ő eltávozva tőlök 
mintegy kőhajtásnyira, térdeire ereszkedett és imád
kozott, mondván: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem 
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e poharat! Mindazáltal ne az én akaratom legyen, 
hanem a tied! Ekkor megjelen,t neki egy angyal 
az égből és megerősítette őt. Es, a halállal tusa
kadva hosszasabban imádkozott. Es olyan lett az 
9 verejtéke, mint a földre lefolyó vérnek csöppjeL 
Es amint az imádságból fölkelt és tanitványaih9z 
ment, alva találta őket a szomoruság miatt. Es 
mondá nekik: Mit alusztok? Keljetek föl, imád
kozzatok, hogy kísértetbe ne essetek l 

S mialatt ő még beszélt, ime jött egy csapat, 
s egy a tizenkettő közül, kit Judásnak hívtak, előttök 
ment és Jézushoz közeledett, hogy megcsókolja őt. 
Jézus pedig mondá: Judás, csókkal árulod el az 
Emberfiát? Mikor pedig azok, akik körülötte voltak, 
látták, hogy mi fog t9rténni, mondák neki: Uram, 
kirántsuk a kardot? Es egyikök rácsapott a főpap 
szalgájára és levágta jobb fülét. Jézus azonban 
f,elszólalt és mondá: Hagyjatok békét, ne tovább l 
Es megérintve fülét, meggyógyitotta őt. Mondá 
pedig Jézus az ellene kivonult főpapoknak, tem
plomi tisztviselőknek és véneknek: Mint egy rabló 
ellen, ugy jöttetek ki ellenem kardokkal és botok
kal. Mialatt naponkint veletek voltam a templom
ban, nem nyujtottátok ki rám kezeiteket; de ez 
a ti órátok és a sötétség hatalma. 

Erre megragadták őt és elvezették a főpap 
házába, Péter pedig távolról követte. Mikor pedig 
tüzet raktak az udvar közepén és körülülték, Péter 
közöttük volt. S amint meglátta őt egy szolgáló 
a tüznél ülni és jobban megnézte, igy szólt: Ez 
is vele volt. De az megté}gadta őt, mondván: 
Asszony, nem ismerem őt. Es amint kis vártatva 
meglátta őt egy másik, mondá: Te is azok közől 
vagy. De Péter viszonzá: Oh ember, nem vagyok. 
S körülbelül egy óra mulva más valaki bizonyí
totta, mondván : Valóban ez is ővele volt, mert 6 
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is Galileából való. De Péter mondá: Ember, nem 
tudom, mit mondasz. És rpgtön, még mialatt ő 
beszélt, megszólalt a kakas. Es az Ur odafordulva, 
rátekintett Péterre. Mire Péternek eszébe jutott az 
Ur szava, amint megmondotta: Mielőtt a kakas 
szólna, háromszor megtagadsz engem. S Péter ki
ment és keservesen sirt. 

És a férfiak, kik őt fogva tartották, csufolták 
és verték őt. S letakarták, arczulcsapdosták és 
kérdezték őt, mondván: Találd el, kicsoda az, aki 
téged megütött? És sok egyéb káromlást mondot
tak ellene. 

És amint megvirradt, egybegyültek a népnek 
vénei és a főpapok és irástudók, s bevezették őt 
gyülekezetükbe, mondv:án: Ha te vagy a Krisztus, 
mondd meg nekünk. Es mondá nekik: Ha meg
mondom nektek, nem hisztek nekem. Ha pedig 
én kérdezlek titeket, nem válaszoltok nekem, sem 
el nem bocsáttotok Mostantól fogva pedig az 
Emberfia az Isten erejének jobbján fog ülni. Mon
dák erre mindnyájan :. Tehát az Isten fia vagy te? 
felelé: Ugy van, én vagyok. Mire azok mondák: 
Mi szükségünk még bizonyságra? Hiszen magunk 
hallottuk az ő szájából! 

Erre valamennyien fölkeltek és elvezették Pilá
tushoz. Kezdék pedig őt vádolni, mondván : Azt 
találjuk, hogy ez fölzavarja népünket és tiltja a 
császárnak adót fizetni, mivel azt mondja, hogy ő 
Krisztus, a király. Pilátus erre k~rdezé őt, mond
ván: Te vagy a zsidók királya? O pedig felelé és 
mondá: Az vagyok. Mondá tehát Pilátus a fő
papoknak és a népnek: Semmi okot nem találok 
ezen emberben. De azok még nagyobb hévvel 
erősiték, mondván : Lázitja a népet,. tanítva egész 
Judeában, kezdve Galileától egész idáig. 

Pilátus pedig, amint a Galilea szót hallotta, 



~--------------------------~~ 
110 ~ Nagyszerdán ~~ 

megkérdezte, vajjon galileai ember-e. És midőn 
megtudta, hogy Heródes birodalmából való, elküldé 
Heródeshez, ki maga is Jeruzsálemben volt ama 
napokban. Heródes pedig Jézus láttára igen meg
örült, mert régóta kivánta őt látni, mivel sokat 
hallott róla és remélte, hogy majd valami csoda
jelet láthat tőle. Kérdezé tehát őt sok beszéddel. 
De ő semmit sem felet neki. A főpapok és irás
tudók pedig ott állottak, szüntelen vádolva őt. 
Heródes pedig udvari kiséretével együtt megvetette 
őt, és fehér ruhába öltöztetve, kigunyolta, s vissza
küldte Pilátushoz. Azon a napon Heródes és Pilá
tus jó barátokká lettek; mig azelőtt ellenségei vol
tak egymásnak. 

Pilátus erre egybehívta a főpapokat, előljárókat 
és a népet, és mondá nekik: Elém hoztátok ezt 
az embert, mint olyant, ki a népet lázitja, és ime 
én tielőttetek kikérdezvén őt, semmi okot nem 
találtam benne mindabból, amiről őt vádoljá
tok. De Heródes sem; mert elküldöttelek ben
neteket őhozzá, és ime semmi sem tudódott ki 
róla, ami miatt halálra volna méltó. Megfenyítve 
tehát őt, elbocsátom. Az ünnepnapon ugya~is tar
tozott egyet szabadon bocsátani nekik. Am az 
egész sereg fönhangon kiáltá, mondván: Vidd ezt, 
és bocsásd szabadon nekünk Barabbást, -- ki a 
városban történt valami lázadásért és gyilkosságért 
vettetett a börtönbe. Pilátus azonban ujból beszélt 
nekik, el akarván Jézust bocsátani. De azok még 
inkább kiáltozták, mondván: feszítsd meg, feszítsd 
meg őt! Az pedig harmadszor mondá nekik: De 
mi rosszat cselekedett? Semmi okot a halálra nem 
találok benne, megfenyítem tehát őt és elbocsátom. 
De azok sürgették és hangos lármával követelték, 
hogy megfeszíttessék; és lármájok egyre nagyobb 
lett Mire Pilátus kimondotta az itéletet, hogy legyen 
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meg a kivánságuk. Elbocsátotta tehát nekik azt, 
aki gyilkosságért és lázadásért volt a börtönbe vetve, 
akit ~értek; Jézust pedig tetszésökre bizta. 

Es midön vezették őt, megfogtak egy Simon 
nevü cirenei embert, ki majorjából jött, és rátették 
a keresztet, hogy Jézus után vigye. Követte őt 
pedig nagy népsokaság és asszonyok, kik szána
koztak és siránkoztak fölötte. Jézus pedig hozzájuk 
fordulva, mondá: Jeruzsálem leányai, ne sirjatok 
énrajtam, hanem sirjatok magatokon és fiaitokon. 
Mert ime eljönnek a napok, melyeken azt fogják 
mondani: Boldogok a magtalanok és az asszonyok, 
kik nem szültek, és az emlők, melyek nem szap
tattak Akkor majd kezdik mondani a hegyeknek: 
Szakadjatok ránk! és a halmoknak: Boritsatok el 
minket! Mert ha a zöldelő fával igy bánnak, mi 
lesz akkor a szárazzal? 

Vezettek pedig vele még_ más két gonosztevőt 
is, hogy kivégezzék őket. Es mikor azon helyre 
értek, melyet Kálváriának hívnak, ott megfeszítet
ték őt és a latrokat, egyiket jobbja, másikat balja 
felől. Jézus pedig mondá: Atyám, bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják mit cselekszenek! Erre el
osztván ruháit, sorsot vetettek rájok. A nép pedig 
ott állt bámészkodva, és az előljárók velök együtt 
gu nyolták őt, mondván: Másokon segített, segitsen 
önmagán, ha ez a Krisztus, az Isten választottja. 
De csufolták őt a katonák is, miközben hozzá
mentek, ecetet nyujtottak neki és mondák: Ha te 
vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat! 
Föléje pedig egy fölirat volt helyezve, görög, latin 
és héber betükkel irva: Ez a zsidók királya. 

Egyik pedig az ottfüggő latrok közül káro- . 
molta őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, sza
badítsd meg magadat és minket is. A másik azon
ban feddé őt, mondván: T e sem félsz az Istentől, 
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holott ugyanazon büntetés alatt vagy? Hiszen mi 
méltán szenvedünk, mert azt kapjuk, amit cseleke
deteinkkel ,megérdemeltünk; de ez semmi rosszat 
sem tett. Es mondá Jézusnak: Uram, ~mlékezzél 
meg rólam, midőn országodba jutsz! Es mondá 
neki Jézus: Bizony mondom neked: Ma velem 
leszesz a paradicsomban. 

Volt pedig mintegy hat óra, és sötétség támadt 
az egész földön kilenc óráig. A nap elsötéte
qett és a templom kárpitja középen kettéhasadt. 
Es Jézus nagy szóval kiáltva, f}lOndá: Atyám, a 
te kezeidbe ajánlom lelkemet! Es ezt mondván, 
kimult. Midőn pedig a százados látta, hogy mi 
történt, magasztalta )stent, mondván: Ez az ember 
valóban igaz volt. Es az egész sokasága azoknak, 
kik ama látványosságnál jelen voltak és látták, mi 
történt, mellöket verve tértek vissza. Ott álltak 
pedig összes ismerősei a távolban, és az asszonyok, 
kik őt Galileából elkísérték és látták mindezt. 

És ime egy József nevü ember, nemes tanács
tag, jó és igaz férfiu, ki nem egyezett bele az ő 
tervükbe és cselekedeteikbe, - Aremateából, Judea 
városából - ki maga is Isten országát, várta, be
ment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Es levevén 
(a keresztről), gyolcsba takarta és kivágott sírba 
helyezte, melyben még senki sem feküdt. 

Nagycsütörtökön. 
Lecke: Szent Pál. apostol I. levele a korintusiakhoz ll, 

20--32. 
Testvérek! Mikor aztán egybegyültök, az már nem az 

U r vacsorájának megtartása. Me rt kiki a maga vacsoráját előre 
megeszi, és mig az egyik éhezik, a másik részeg. Vajjon nin
csenek házaitok az evésre és ivásra? Vagy megvetitek az Isten 
egyházát és megszégyenititek azokat, akiknek nincsen ? Mit 
mondjak nektek ? Dicsérjelek benneteket ? Ebben nem dicsér
lek. Mert én az Urtól hallottam, amit veletek is közöltem, 

r 
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hogy az Ur Jézus azon éjjel, melyen elárultatott, kezébe vette 
a kenyeret, és hálát adva, megtörte és mondá: Vegyétek és 
egyétek, ez az én testem, me! y érettetek adatik; ezt cseleked
jétek az én emlékezetemre! Hasonlóképen a kelyhet is, miután 
megvacsorált, mondván: Ez a kehely az ujszövetség az én 
véremben, ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok, az én emlé
kezetemre. Mert valahányszor e kenyeret eszitek és e kelyhet 
isszátok, az U r halálát hirdetitek, amig eljő. Bárki tehát mél
tatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Ur kelyhét, vétkezik az 
Ur teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát az ember önnön
magát, és ugy egyék ebből a kenyérből és igyék e kehelyből. 
Mert aki méltatlanul eszi és issza, itéletet eszik és iszik, mivel 
az Ur testét meg nem különbözteti. Azért vannak köztetek 
oly sokan betegek és gyengék, s (azért) szenderegnek oly sokan. 
De ha önmagunkat megítélnők, bizonyára nem ítéltetnénk 
meg. Midőn azonban megítéltetünk, az Ur megfenyít bennün
ket, hogy e világgal el ne kárhozzunk. 

Evangelium: Szent János 13, 1-15. 

A husvét ünnepe előtt, - mivel Jézus tudta, 
hogy eljött az ő órája, hogy e világból az Atyához 
menjen, mivel szerette öv~it, kik a világon voltak, 
mindvégig szerette őket. Es a vacsora végeztével, 
mikor már az ördög Judásnak, a karioti Simon fiá
nak szivébe adta, hogy elárulja őt, habár tudta, 
hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az 
lstentől indult ki és az lstenhez tér vissza; fölkelt 
a vacsorától, letette ruháit, fogott egy vászonkendőt 
és maga elé kötötte. Azután vizet öntött egy me
denczébe és kezdé mosogatni tanítványainak lábait, 
és a maga elé kötött k~ndővel törölgetnL Odament 
tehát Simon Péterhez. Es mondá neki Péter: Uram, 
te mosod meg nekem lábaimat? Felelé jézus és 
mondá neki: Amit én teszek, te azt most nem 
érted, de majd megérted azután. Mondja neki Péter: 
Nem mosod meg te az én lábaimat soha! Felelé 
neki Jézus: Ha meg nem moslak téged, nem lesz 
részed énvelem. Mondja neki Simon Péter: Uram, 
ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is! 

· Mondja neki Jézus: Aki megfürdött, nincs szük-

-;-
Szent leckék és evangéliumok. 
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sége másra, mint hogy a lábait megmossa, s akkor 
egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind
nyájan. Tudta ugyanis, hogy ki az, aki őt elárulja, 
azért mondotta: Nem vagytok tiszták mindnyájan. 

Miután tehát lábaikat megmosta és ruháit fel
öltötte, amint ismét leült az asztalhoz, mondá 
nekik: Tudjátok-e, mit cselekedtem veletek? Ti 
engem Mesternek és Urnak neveztek, s jól mond
játok, mert az vagyok. Ha tehát én, a Mester és 
az Ur, megmostam lábaitokat, ti is tartoztok egy
másnak lábait megmosni. Mert példát adtam nek
tek, hogy amint ·én cselekedtem veletek, ti is ugy 
cselekedjetek. 

Nagypénteken. 
I. Lecke: Ozeás próféta jövendölése 6, 1-6. 
Ezt mondja az Ur: Inségünkben korán hozzám indulnak 

(mondván): Jertek és térjünk vissza az Urhoz i mert ő ejtett 
fogságba és ő is szabadit meg minket i ő sebez meg és ő 
gyógyit meg minket. Megelevenit két nap mulva, s harmad
napon feltámaszt minket, hogy az ő szine előtt éljünk. Tudjuk. 
meg és legyünk rajta, hogy megismerjük az U ra t i mint a 
hajnal, el van készitve az ő indulása, és ugy jön hozzánk, 
mint a földre a tavaszi és őszi eső. Mit cselekedjem veled, 
Efraim? mit cselekedjem veled, Juda? A ti irgalmasságtok 
olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán elmuló harmat. 
Azért verettem őket a prófétákkal és öldököltem őket az én 
szám igéivel i és a te itéleteid ugy törnek elő, mint a világos
ság. Mert irgalmasságot kivánok és nem áldozatot, és lsten 
ismeretét inkább, hogysem égő áldozatokat. 

II. Lecke: Mózes Il. könyve 12, 1-11. 

Ama napokban mondá az Ur Mózesnek és Áronnak 
Egyiptom földén: Ez a hónap·Iegyen nektek a hónapok kez
dete i ez legyen az első az év hónapjai között. Száljatok Izrael 
fiainak egész gyülekezetéhez és mondjátok nekik: E hónap 
tizedik napján vegyen kiki egy bárányt a családja és háza 
számára. Ha pedig kevesebb a szám, hogysem egy bárányt 
elfogyaszthasson, vegye magához szomszédját, ki mellette 
lakik, a lélekszámhoz képest, mely elegendő egy bárány elköl
tésére. A bárány pedig hiba nélkül, him és esztendős JegyelJ i 
ugyanezen előirás szerint vegyetek egy kecskebakot is. Es 
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tartsátok azt e hónap tizenegyedik napjáig, s akkor, este mutassa 
be áldozatul Izrael fiainak egész sokasága. Es vegyenek 
annak véréből és tegyenek belőle mindakét ajtófél fájára és 
felső küszöbére azon házaknak, melyekben azt eszik. Es egyék 
meg azon éjjel a tüzön sült hust és a kovásztalan kenyeret 
vad salátával. Ne egyetek belőle semmit nyersen, sem vizben 
főzve, hanem csak tüzön sütve; a fejét lábaival és belső 
részeivel együtt megegyétek S ne maradjon belőle reggelre 
semmi ; ha pedtg valami maradna, égessétek el tüzön. Egyétek 
pedig eképen : Agyékaitokat övezzétek föl, és saruitok legyenek 
lábaitokon, bot a kezetekben, és sietve egyetek, mert az az 
Urnak fázéja, azaz átmeneft. 

A mi Urunk jézus Krisztusnak kinszenvedése. 
Szent János szerint 18, 19. 

Az időben kiment Jézus tanítványaival a Cedron
patakon tul, hol egy kert volt, melybe bement ő 
és tanítványai. Tudta pedig Judás is, ki őt elárulta, 
azt a helyet, mert Jézus gyakorta odagyült össze 
tanítványaival. Judás tehát, miután maga mellé vett 
egy katonai csapatot, és a főpapoktól és farizeusok
tól szolgákat, odament lámpákkal, fáklyákkal és 
fegyverekkel. Mivel pedig Jézus mindent tudott, 
ami reá várt, előre lépett és mondá nekik: Kit 
kerestek? Fel~lék neki: A názáreti Jézust. Mondá 
nekik Jézus: En vagyok Velök állott pedig Jud,ás 
is, ki őt elárulta. Amint tehát azt mondotta: En 
vagyok, hátra hökkentek és a földre estek Ekkor 
ujra kérdé őket: Kit kerestek? Azok pedig mon
dák: A názáreti Jézust. Felelé Jézus: Mondottam 
nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, 
ezeket hagyjátok elmenni. Hogy beteljesedjék a 
beszéd, melyet mondott, hogy: Akiket nekem adtál, 
nem vesztettem el belőlök egyet sem. Ekkor Simon 
Péter, kinél kard volt, kirántotta, rácsapott a főpap 
szalgájára és levágta a jobb fülét. A szolga neve 
pedig Malkus volt. Ekkor mondá Jézus Péternek: 
Tedd vissza kardodat hüvelyébe! Azt a kelyhet, 
melyet nekem az Atya adott, ne igyam-e meg? 
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Erre a csapat, a hadnagy és a zsid<?k szolgái 
megragadták Jézust és megkötözték őt. Es elvezet
ték először Annáshoz, mivelhogy ipa volt Kaifás
nak, ki főpap volt azon esztendőben. Kaifás pedig 
az volt, aki tanácsot adott a zsidóknak, hogy jobb, 
ha egy ember hal meg a népért. Követte pedig 
Jézust Simon Péter és egy másik tanítvány. Ez a 
tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, és be
ment Jézussal a főpap udvarába. Péter pedig az 
ajtónál állott kivül. Ekkor az a másik tanítvány, ki 
ismerőse volt a főpapnak, kiment és szólt a kapus
nőnek, és bevezettette Pétert. 

Ekkor mondá Péternek a kapusnő: Nemde te is 
ezen embernek tanítványai közül vagy? Az mondja: 
Nem vagyok A szolgák és cselédek pedig a parázs 
mellett álltak, mert hideg volt, és melegedtek. 

A főpap erre Jézust az ő tanitv~nyai és tanitása 
felől kérdezte. Felelé neki Jézus: En nyiltan szá
lottam a világnak: én mindig a zsinagógában és 
a templomban tanítottam, ahová az összes zsidók 
egybegyülnek, és titokban nem beszéltem semmit. 
Mit kérdezel engem? kérdezd azokat, akik hallot
ták, mit beszéltem nekik Ime, ezek tudják, hogy 
én mit mondottam. Amint pedig ezt mondotta, az 
ott álló szolgák egyike arczul ütötte Jézust, mond
ván: Igy felelsz a főpapnak? felelé neki Jézus: 
Ha rosszul szólottam, bizonyitsd be, hogy rossz 
volt, ,ha pedig jól, miért ütsz engem? 

Es Annás elküldötte őt megkötözve Kaifás 
főpaphoz. Simon Péter pedig ott állott és melege
dett. Ekkor mondák neki: Talán te is az ő tanít
ványai köz ül vagy? T agad ta és mondá: Nem vagyok. 
Mondja neki a főpap szolgáinák egyike, rokona 
annak, kinek Péter levágta a fülét: Nem láttalak-e 
én téged a kertben ővele? Mire Péter ujból tagadta 
és nyomban megszálalt a kakas. 

r 
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Erre elvezették jézust Kaifástól a törvényházba. 
Reggel volt pedig, és ők nem mentek be a törvény
házba, hogy meg ne fertőztessék magokat, hanem 
hogy megehessék a husvéti bárányt. Pilátus tehát ki
ment hozzájok és mondá: Miféle vádat hoztok fel 
ezen ember ellen? felelék és mondák neki: Ha ez nem 
volna gonosztevő, nem adtuk volna őt kezedbe. Mire 
Pilátus mondá nekik: Vigyétek el őt ti, és ítéljétek 
el saját törvényetek szerint! A zsidók azonban 
felelék neki: Nekünk nem szabad senkit megölnünk. 
Hogy beteljesedjék jézus szava, melyet mondott, 
midőn előre jelezte, hogy minő halállal hal meg. 
Pilátus tehát ujra bement a törvényházba, maga 
elé hivatta Jézust és mondá neki: Te vagy a zsidók 
királya? felelé jézus: Magadtól mondod ezt, vagy 
mások mondották neked rólam? felelé Pilátus: 
Hát zsidó vagyok én ? A te nemzeted és a fő
papok adtak át nekem. Mit tettél? felelé Jézus: 
Az én országom nem e világból való. Ha e világ
ból volna az én országom, szolgáim bizonyára 
harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerül
jek, de hát az én országom nem innét való. Mondá 
erre neki Pilátus: Tehát király vagy te?, felelé 
Jézus: T e mondod, hogy király vagyok. En arra 
születtem és avégre jöttem a világra, hogy az igaz
ságról bizonyságot tegyek. Mindaz, aki az igazság
ból van, meghallgatja szavamat. Mondá neki Pilátus: 
Mi az igazság? 

És miután ezt mondotta, ismét kiment a zsi
dókhoz és mondá nekik: Én semmi okot nem 
találok benne. Szokástok azonban nektek, hogy a 
husvétra egyet elbocsássak. Akarjátok hát, hogy 
elbocsássam a zsidók királyát? Mire mindannyian 
uj ból kiálták, mondván: Ne ezt, hanem Barabbást! 
Barabbás pedig rabló volt 

Erre fogta Pilátus jézust és megostoroztatta. 
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És a katonák koronát fontak tövis~kből és fejére 
tették és biborruhába öltöztették őt. Es hozzá men
tek és mondák neki: Üdvözlégy zsidók királya! -
és arczul csapdosták őt. 

Pilátus erre ismét kiment és mondá nekik: 
Ime kihozom őt nektek, hogy belássátok, hogy 
semmi okot sem találok benne. (Jézus teh~t kiment, 
viselve a töviskoronát és a biborruhát.) Es mondá 
nekik: Ime az ember! De mikor a főpapok és 
szolgák meglátták őt, kiáltoztak, mondván: Feszitsd 
meg! Feszitsd meg őt! Mondá nekik Pilátus: 
Vegyétek és feszitsétek meg őt magatok, mert én 
nem találok benne okot. Felelék neki a zsidók: 
Nekünk törvényünk van, és e törvény szerint meg 
kell halnia, mivel Isten fiává tette magát. 

Mikor pedig J?ilátus e beszédet hallotta, még 
jobban megijedt. Es ujra bement a törvényházba 
és mondá Jézusnak: Honnan való vagy? Jézus 
azonban nem válaszolt neki. Erre mondá neki 
Pilátus: Velem nem beszélsz? Nem tudod-e, hogy 
hatalmamban áll téged megfesziteni és hatalmam
ban áll elbocsátani? Felelé Jézus: Nem volna 
velem szemben semmi hatalmad, ha fölülről nem 
adatott volna neked. Ennek okáért, aki engem 
kezegbe adott, annak nagyobb büne van. 

Es attólfogva Pilátus azon volt, hogy elbocsát
hassa őt. A zsidók azonban kiáltoztak, mondván : 
Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja. 
Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene mond 
a császárnak. Mikor pedig Pilátus e beszédeket 
hallotta, kivezettette Jézust és az itélőszékbe ült azon 
a helyen, melynek ,Lithosztrotosz a neve, héberül 
pedig Oabbatha. Epen husvét előkészület napja 
volt, hat óra körül, és mondá a zsidóknak: Ime a 
ti királytok! Azok pedig kiáltozták: Vidd, vidd, 
feszitsd meg őt! Mondá nekik Pilátus: A ti király-

-~------------------------------------~-
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tokat feszítsem meg? Felelék a főpapok: Nincs 
. királyunk, hanem csak császárunk Ekls,or tehát 

kezökbe adta őt, hogy megfeszíttessék Ok pedig 
fogtá)< Jézust és kivezették 

Es vállán vivén a keresztet, kiment azon helyre, 
melynek neve Kálvária, héberül pedig Golgota; 
ahol megfeszítették őt és vele más kettőt kétfelől, 
középütt pedig Jézust. 

Pilátus pedig feliratot is irt és a kereszt fölé 
helyezte. Irva volt pedig: Názáreti Jézus, a zsidók 
királya. Ezt a feliratot aztán a zsidók közül sokan 
olvasták, mert a hely, aho! Jézust megfeszítették, 
közel volt a városhoz. Es irva volt héberül, 
görögül és latinul. Mondották tehát Pilátusnak a 
zsidó főpapok: Ne írjad: «A zsidók királya», ha
nem hogy ő azt mondotta: A zsidók királya 
vagyok. Felelé Pilátus: Amit irtam, megírtam. 

A katonák pedig, miután megfeszítették őt, 
fogták ruháit, és négy részre osztották, minden 
katonának egy részt és a köntöst. A köntös pedig 
varratlan volt, fölülről kezdve egészen szőve. Mon
dották tehát egymásnak: Ne metéljük szét, hanem 
vessünk sorsot rája, hogy kié legyen. Hogy betel
jesedjék az irás, me! y azt mondja: Elosztották 
ruhái~at magok között és köntösömre sorsot vetet
tek. Es a katonák csakugyan ezt tették. 

:Jézus keresztje mellett pedig ott állt az ő anyja, 
és anyjának nővére, Mária, Kleofas felesége és 
Mária Magdolna. Midőn tehát Jézus látta, hogy 
anyja és a tanítvány, akit szeretett, ott állanak, 
mondá anyjának: Asszony, ime a te fiad! Azután 
mondá a tanítványnak: Ime a te anyád! Es attól 
az órától fogva a tanítvány magához vette őt. 
Azután, mivel Jézus tudta, hogy minden be van 
végezve, hogy beteljesedjék az irás, igy szólt; 
Szomjuhozom! Ott állt pedig egy edény telve 
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eczettel. Azok tehát egy ecettel megtöltött szivacsot 
izsópszárra tüzve, szájához nyujtottak Amint erre 
Jézus , az ecetet magához vette, mondá: Beteljese
dett! Es meghajtva fejét, kiadá lelkét. 

A zsidók erre (minthogy készület nap volt), 
hogy a testek szombaton a kereszten ne maradja
nak (mert ez a szombat nagy nap volt), kérték 
Pilátust, hogy törjék meg lábszáraikat és vegyék 
le őket. Odamentek tehát a katonák és az elsőnek 
csakugyan megtörték lábszárait és a másiknak is, 
aki vele meg volt feszítve, de mikor Jézushoz jöt
tek, mivel látták, hogy már meg van halva, nem 
törték meg lábszárait, hanem a katonák egyike 
lándzsával megnyitptta oldalát, és azonnal vér és 
viz jött ki belőle. Es aki látta ez!, bizonyságot tett 
róla, és az ő bizonysága igaz. Es ő tudja, hogy 
igazat mond, hogy ti is elhigyjétek. Mert ez azért 
történt, hogy beteljesedj~k az irás: Csontot meg 
meg ne törjetek benne! Es ismét más irás mondja: 
Nézni fognak arra, akit átszegeztek. 

Ezután pedig aremathiai József (ki Jézusnak 
tanítványa volt, de a zsidóktól való félelem miatt 
csak titokbq.n), megkérte Pilátust, hogy Jézus testét 
elvihesse. Es Pilátus megengedte. Odament tehát 
és elvitte Jézus testét. De megjelent Nikodémus is, 
ki Jézushoz először éjjel jött, mintegy száz fontnyi 
mirrha- és áloévegyitéket hozva magával. Vevék 
tehát jézus testét és lepedőkbe takargatták füsze
rekkel, mint ahogy a zsidóknál szokás temetni. 
Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, egy 
kert volt, és a kertben egy uj sírbolt, melybe még 
senki sem volt temetve. A zsidóknak készületnapja 
miatt tehát, mivel a sirbolt közel volt, odahelyez
ték jézust. 

r 
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Nagyszombaton. 

Lecke: Szent Pál ap. levele a kalosszaiakhoz 3, 1-4. 

Testvérek! Ha Krisztussal feltámadtatok, azt keressétek, 
ami odafönn van, ahol Krisztus az Atyának jobbján ül; az 
odafönn valókról elmélkedjetek, ne a földiekről! Mert meg
haltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. 
Midőn majd Krisztus, a ti életetek megjelenik, akkor ti is meg
jelentek vele a dicsőségben. 

Evangelium: Szent Máté 28, 1-7. 

A szombat után pedig, mikor a hét első nap
jára virrad, Mária Magdolpa és a másik Mária 
elmentek megnézni a sirt. Es ime nagy földrengés 
támadt: mert az Ur angyala leszállott a mennyből, 
és odamenve, elhengerítette a követ és reá ült. 
Az ő tekintete pedig olyan volt, mint a villám, és 
ruházata, mint a hó. Tőle való féltökben pedig az 
őrök megrémültek, és olyanok lettek, mint a holtak. 
Az angyal pedig megszólalt és mondá az asszonyok
nak: Ne féljetek! mert tudom, hogy Jézust kere
sitek, ki megfeszíttetett. Nincs itt, mert föltámadott, 
amint megmondotta. Jertek ~s lássátok a helyet, 
ahová az Ur helyezve volt. Es menjetek gyorsan 
és mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadott, 
s ime előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt. 
Ime előre megmondottam nektek. 

Husvét napján. 
Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 5, 

7-8. 
Testvérek! Tisztitsátok ki a régi kovászt, hogy uj tészta 

legyetek, amint hogy kovásztalanek v~gytok. Mert a mi hus
véti bárányunk, Krisztus, föláldoztatott. Unnepeljünk tehát nem 
a régi kovászszal, sem a rosszaságnak és gonoszságnak ková
szával, hanem az őszinteségnek és igazságnak kovásztalan 
kenyerével. 

,;---------------------------·-
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Evangélium: Szent Márk 16, 1-7. 

És midőn elmult a szombat, Mária Magdolna 
és Mária, Jakab anyja, és Szalome füszereket vás~
roltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. Es 
korán reggel a hét első első napjfin, mikor a 
nap már fölkelt, a sirhoz mentek. Es mondották 
egymásnak: Ki, hengeriti el nekünk a követ a sir
bolt ajtajától? Es amint odatekintettek, látták, hogy 
'! kő el van hengerítve, holott az igen nagy volt. 

-Es midőn bementek a sírboltba, egy ifj ut láttak 
ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és meg
rémültek. De az mondá nekik: Ne féljetek! Ti a 
megfeszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt,. 
nincs itt. Ime a hely, ahová tették őt! De men
jetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, 
hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, 
amint megmondotta nektek. 

H usvéthétfőn. 
Lecke: Apostolok cselekedetei 10, 37-43. 

Ama napokban fölállt Péter a nép között és igy szólt : 
Testvérek! Tudjátok mi ment végbe egész Judeában, kezdve 
Galileától a János által hirdetett keresztség után ; hogy miként 
kente fel lsten a názáreti Jézust Szentlélekkel és erővel; ki 
jót cselekedve járt körül, s meggyógyítva mindazo~at, kik az 
ördögnek hatalmába estek, mert az lsten volt vele. Es mi tanui 
vagyunk mindannak, amit Zsidóországban és Jeruzsálemben 
tett, ő, akit megöltek, felfüggesztvén a fára. Ezt az lsten har
madnapra feltámasztotta és kinyilatkoztatta nem az egész nép
nek, hanem nekünk, az lstentől előre meghatározott tanukna~, 
akik ettünk és ittunk vele, miután halottaiból feltámadott. Es 
meghagyta nekünk, hogy hirdessük a népnek és bizonyítsuk, 
miszerint ő az, akit lsten az élők és holtak birájává rendelt. 
Erről bizonyitják az összes próféták, hogy az ő nevében meg
nyerik bűneiknek bocsánatát mindazok, akik benne hisznek. 

Evangélium : Szent Lukács 24, 13-35. 

Az időben Jézus tanítványai közül ketten egy 
Emmausz nevü faluba mentek, mely Jeruzsálemtől 

-.---------------------------------------------~ 
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hatvan stádiumnyi távolságra volt, és egymás 
~özött mindazokról beszélgettek, amik történtek. 
Es történt, hogy amint beszélgettek és egymástól 
kérdezősködtek, maga Jézus is hozzájok közele
dett és velök ment. Az ő szeme* azonban fogva 
voltak, hogy meg ne ismerjék őt. Es mondá nekik: 
Miféle beszédek azok, melyeket utközben ~gymás
sal váltotok s miért vagytok szomoruak? Es felelé 
az egyik, kinek Kleofás volt a neve, és mondá 
neki: Te vagy-e az egyedüli idegen Jeruzsálem
ben, ki nem szereztél tudomást arról, ami ott eme 
napokban történt? S mondá nekik: Mi? És mon
dák: A názáreti Jézussal, ki próféta volt, hatalmas 
szóban és tettben Isten és a nép előtt. Hogy mi mó
don adták őt halálra a mi főpapjaink és előljáróink, 
és feszítették meg őt. Mi pedig reméltük, hogy ő 
fogja megváltani Izraelt; s hozzá ma már harmad
napja, hogy ez történt. De néhány hozzánk tartozó 
asszony is megijesztett bennünket, kik virradat 
előtt a sirnál voltak, s miután az ő testét nem 
találták, visszajöttek, és azt mondották, hogy angy~
Jok jelenését is látták, kik azt állitják, hogy él. Es 
nehányan a mieink közül kimentek a sirhoz és 
ugy találták, amint az asszonyok mondották, őt 
magát pedig nem találták. Mire ő igy szólt nekik: 
Oh ti balgák és nehéz felfogásuak! Mily nehezen 
hiszitek el mindazt, amit a próféták mondottak! 
Vajjon nem kellett-e a Krisztusnak ezt szenvednie 
és ugy bemenni az ő dicsőségébe? S elkezdve 
Mózesen és az összes prófétákon, sorra fejtegetie 
nekik az irásokat, melyek őróla szólottak. Es köze
ledtek a helységhez, ahová indultak, de ő ugy tett, 
mintha tovább akarna menni. De azok marasztal
ták őt, mondván: Maradj , velünk, mert esteledik 
és a ,nap már hanyatlik. Es bement velök. 

Es történt, hogy mikor velök asztalnál ült, 
fi------------------------------+~ 
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kezébe vette a keny~ret, megáldotta, megtörte és 
odanyujtotta nekik. Es megnyiltak szemeik ~s 
megismerték őt, de ő eltünt szemeik elől. Es 
mondák egymásnak: Nemde lángolt bennünk a 
szivünk, midőn utközben beszélt és az irásokat 
fejteg~tte? 

Es utrakelve, ugyanazon órában visszatértek 
Jeruzsálembe, és egybegyülve találták a tizenegyet 
és akik velök voltak, kik mondák: Valóban föl
támadott az Ur és megjelent Péternek. Ezek pedig 
elbeszélték, hogy mi történt az uton és miként 
ismerték meg őt a kenyértörésnéL 

Husvét-kedden. 
Lecke: Apostolok cselekedetei 13, 16. 26-33. 

Ama napokban fölállott Pál és kezével csendre intve, igy 
szólt: Testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai, és akik közöt
tettek az Istent féltik, nektek küldetett az üdvösségnek ezen 
igéje. Mert Jeruzsálem lakói és előljárói nem ismerték meg 
őt, hanem azáltal, hogy őt elitélték, teljesitették a próféták szavait, 
melyek minden szombaton felolvastatnak, midőn, bár semmi 
okot a halálra nem, találtak benne, azt követelték Pilátustól, 
hogy megölhessék. Es miután mindent betöltöttek, ami róla 
irva volt, levették őt a fáról és sírba tették. lsten azonban fel
támasztotta őt halottaiból harmadnapon, és sok napon át 
megjelent azoknak, akik vele együtt feljöttek Galileából Jeru
zsálembe, kik maigian is tanui a nép előtt. Mi is azt az igé
retet hirdetjük nektek, mely atyáinknak tétetett, mert az lsten 
teljesitette ezt a mi fiainkon, midőn feltámasztotta a mi Urunk 
Jézus Krisztust. 

Evangélium: Szent Lukács 24, 36-47. 

Az időben Jézus megjelent tanih;ányai között és 
mondá nekik: Békesség nektek! En vagyok, ne 
féljetek! De ők megzavaradva és megijedve azt 
hitték, hogy szellemet látnak. Mire mondá nekik: 
Miért vagytok megzavaradva és miért támadnak 
ilyen gondolatok szivetekben? Nézzétek kezeimet 
és lábaimat, hogy én vagyok magam; tapintsatok 
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meg és lássátok, mert a szellemnek nincsen husa 
~s csontja, mínt ahogy látjátok, hogy nekem van. 
Es ezt mondva, megmutatta nekik kezeit és lábait. 
Mivel pedig még mindig nem hittek és örömük
ben csodálkoztak, mondá: Van-e itt valami enni
valótok? Ök pedig , eléje tettek egy darab sült 
halat és lépesmézet. Es miut~n evett előttük, fogta 
a maradékot és nekik adta. Es igy szólt hozzájok: 
Azt mondottam nektek, midőn még veletek voltam, 
hogy be kell teljesednie mindennek, ami rólam 
Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárok
ban irva van. Erre megnyitotta elméjöket, hogy 
megértsék az irásokat, és mondá nekik: Igy van 
megírva, és így kellett Krisztusnak szenvednie és 
harmadnapon halottaiból feltámadnia, és az ő 
nevében kell bünbánatot és bünbocsánatot hirdetni 
minden népnek, elkezdve Jeruzsálemtől. 

Husvét után első (fehér) vasárnap. 

Lecke: Sze nt János ap. l. levele 5, 4--l O. 

Szeretteiru ! Mindaz, ami Istentől származott, meggyőzi a 
világot, és ez a győzelem, mely a világot meggyőzi, a mi hitünk. 
Ki az, aki a világot meggyőzi, mint aki hiszi, hogy Jézus 
az Isten fia? Ez az, aki viz és vér által jött, Jézu~ Krisztus, 
nemcsak egyedül viz által, hanem viz és vér által. Es a Lélek 
az, aki bizonyítja, hogy Krisztus az igazság. Mert hárman van
nak, akik bizonyságot tesznek a menpyben: az Atya, az Ige 
és a Szenilélek; és ez a három egy. Es hárman vannak, akik 
bizonyságot tesznek a földön : a Lélek, a viz, és a vér; és ez 
a három egy. Ha az emberek bizonyságát elfogadjuk, az Isten 
bizonysága nagyobb, mert ez az Istennek bizonysága, amely 
nagyobb, hogy bizonyságot tett az ö fiáról. Aki hisz az Isten 
fiában, az önmagában birja. Isten bizonyságát. 

Evangélium : Szent János 20, 19-31. 

Az időben, mikor a hét első napJan beeste
ledett, és az ajtók zárva voltak, ahol a tanitvá-

r 



~-----------------------------,L 
126 ~ Hasvét után első (fehér) vasárnap ~ 

nyok a zsidóktól való félelmökben összegyüle
keztek, megjelent Jézus és megállya a középen, 
mondá nekik: Békesség nektek! Es miután ezt 
mondotta, megmutatta nekik kezeit és oldalát 
Ekkor örültek a tanítványok, hogy láthatták az 
Urat. Mire uj ból mondá nekik: Békesség nek
tek! Ahogy engem küldött az Atya, ugy küldlek 
én is titeket. Amint ezt mondotta, rájok lehelt és 
mondá nekik: Vegyétek a Szentlelket! Akiknek 
megbocsátjátok büneiket, megbocsáttatnak nekik, 
és akiknek megtartjátok, meg vannak tartva. 

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, kit iker
nek neveznek, nem volt velök, mikor Jézus meg
jelent. Mondák tehát neki a többi tanítványok: 
Láttuk az Urat. Az pedig mondá nekik: Hacsak 
nem látom kezein a szegek nyomát, s nem tehe
tem ujjamat a szegek helyére, és nem qughatom 
kezemet az ő oldalába, nem hiszem. Es nyolc 
nap mulva ismét benn voltak tanítványai, és Tamás 
velök. Megjelent Jézus zárt ajtók mellett, s meg
állt a középen és mondá: Békesség veletek! Azután 
mondá Tamásnak: Tedd bele ide ujjadat és lássad 
kezeimet; nyujtsd ide kezedet és tedd bele olda
lam sebébe; s ne légy hitetlen, hanem hivő! Felelé 
T am ás és mondá neki: En Uram, én Istenem! 
Mondá neki Jézus: Mivel láttál, Tamás, hittél. 
Boldogok akik nem láttak és hittek. 

Ugyancsak sok más csodát is tett Jézus tanit
ványinak szemeláttára, melyek nincsenek megirva 
e könyvben. Ezek pedig megirattak, hogy higy
jétek, hogy Jézus a Krisztus, az lstennek Fia; és 
hogy hivén, életetek legyen az ő nevében. 
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H us vét után második vasárnap. 
Lecke: Szent Péter ap. l. levele 2, 21-25. 
Testvérek! Krisztus is szenvedett érettünk, példát hagyván 

nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek; ő, aki bünt nem 
tett, sem álnokság az ő szájában nem volt található; ki midőn 
szidalmazták, nem szidalmazott; midőn szenvedett, nem fenye
getődzött, hanem átadta magát az őt igazságtalanul elitélőnek; 
ki a mi büneinket maga vitte fel saját testében a fára, hogy a 
bünöknek meghalva, az igazságnak éljünk; kinek sebei által 
meggyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő 
juhok, de most megtértetek a ti lelkeitek pásztorához és püs
pökéhez. 

Evangélium : Szent János 10, 11-16. 

Az időben mondá jézus a farizeusoknak: Én 
vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja 
juhaiért. A béres azonban és aki nem pásztor, 
kinek a juhok nem tulajdonai, látja, hogy jön a 
farkas és otthagyja a juhokat és elfut; és a farkas 
elragadja és szétkergeti a juhokat. A béres peqig 
elfut, mert béres, és nem törődik a juhokkal. En 
jó pásztor vagyok és ismerem enyéimet és az 
enyémek ismernek engemet, miként az Atya ismer 
engem és én ismerem az Atyát, és életemet adom 
juhaimért. Vannak más juhaim is, melyek nem ez 
akolból valók. Azokat is ide kell terelnem, és hall
gatni fognak szavamra, s leszen egy akol és egy 
pásztor. 

H us vét után harmadik vasárnap. 
Lecke : Szent Péter apostol első levele 2, 11-19. 
Szeretteiru ! Kérlek titeket, mint jövevényeket és zarán

dokokat; tartóztassátok magatokat a testi vágyaktól, melyek a 
a lélek ellen harczolnak; jó magaviseletet tanusitván a pogá
nyok között, hogy ahelyett hogy titeket, mínt gonosztevőket 
rágalmazzanak, jócselekedeteitek láttára dicsőítsék Istent a láto
gatás napján ! 

Engedelmesek legyetek tehát minden emberi teremtmény
nek az Istenért, akár a királynak mint legfelsőbbnek, akár a 
helytartóknak, mint tőle küldötteknek a gonosztevők meg-
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fenyítésére, a jóknak pedig dícséretére. Mert ez az Isten aka
rata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok az oktalan emberek 
tudatlanságát; mínt szabadok, és nem mínt olyanok, kik a 
szabadságot, a gonoszság elpalástolására használják, hanem 
mint lsten szolgái. Mindenkit megbecsüljetek, a testvériséget 
szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek! 

Szolgák, engedelmesek legyetek uraitoknak teljes tiszte
lettel, nemcsak a jóknak és szelídeknek, hanem a szeszélye
seknek is. Mert az kegyelem, a mi Urunk Jézus Krísztusban. 

Evangelium: Szent János 16, 16-22. 

Az időben mondá jézus tanítványainak: Egy 
kis id 6 még, s már nem láttok engem; s ismét 
egy kis idő mulva megláttok engem, mert az 
Atyához megyek. Ekkor mondák némelyek a tanít
ványai közül egymásnak: Mi ez, amit nekünk 
mond: Egy kis idő, és nem láttok engem; és 
ismét egy kis idő, és megláttok engem, és hogy 
az Atyához megyek? Mondák tehát: Mi ez, amit 
mond: Egy kis idő? nem tudjuk mit beszél. Ekkor 
észrevette jézus, hogy kérdezni akarják őt, és 
mondá nekik: Azon tanakodtok, hogy azt mon
dottam: Egy kis idő mulva nem láttok engem és 
ismét egy kis idő mulva megláttok engem? Bizony, 
bizony mondom nektek, hogy ti majd sirtok és 
keseregtek, a világ ellenben örül; ti majd szomor
kodtok, de szomorúságtok örömre változik. Az 
asszony, mikor szül, szomorkodik, mert elérkezett 
az ő órája; miután pedig a gyermeket megszülte, 
már nem gondol vissza szorongattatására az öröm 
miatt, hogy ember született a világra. Ti is tehát 
most ugyan szomorkodtok, de majd viszont látlak 
titeket, és örülni fog szivetek, s örömötöket senki 
el nem veszi tőletek. 

Husvét után negyedik vasárnap. 
Lecke: Szent jakab ap. levele l, 17-21. 
Szeretteírn ! Minden jó adomány és minden tökéletes aján

dék onnan felülről származik, alászállva a világosság Atyjá-
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tól, kinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. 
Mert szabad akaratból szült minket az igazság igéjével, hogy 
mintegy zsengéje legyünk az ő teremtésének. Tudjátok, szere
tett testvéreim ! Legyen pedig minden ember gyors a hallásra; 
de lassu a szólásra, és lassu a haragra. Mert a férfi haragja 
nem teszi azt, ami lsten előtt igazságos. Azért felhagyva min
den tisztátalansággal és mindenféle felburjánzó gonoszsággal, 
fogadjátok szelidséggel a belétek oltott igét, mely lelkeiteket 
megmentheti. 

Evangelium: Szent János 16, 5-14. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Most 
elmegyek ahoz, aki engem küldött, és senki közü
letek nem kérdi: Hová mégy? Hanem mivel ezt 
mondqttam nektek, szomoruság töltötte el szive
teket. Am én megmondom nektek az igazságot: Jó 
nektek, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, 
a Vigasztaló nem jön el hozzáJok; ha pedig el
megyek, elküldöm őt hozzátok. Es ha majd ő el
jön, meggyőzi a világot a bünről és az igazság
ról és az itéletrőL A bünről ugyanis, mert nem 
hittek bennem; az igazságról pedig, mivel az 
Atyához megyek és többé nem láttok engem; 
végre az ítéletről, mivel e világ fejedelme már 
megítéltetett. Sok minden mondanivalóm volna 
még nektek, de most nem tudjátok elviselni. De 
ha eljön az igazság Lelke, ő majd megtanit tite
ket minden igazságra, mert ő nem magától beszél, 
hanem elmondja millfiazt, amit hall, és kijelenti 
nektek a jövendőt. O majd megdicsőit engem, 
mert az enyémből veszi és hirdeti nektek. 

Husvét után ötödik vasárnap. 

Lecke: Szent Jakab ap. levele l, 22-27. 

Szeretteim ! Legyetek inkább az igének követői és nem
csak hallgatói, megcsalván tennenmagatokat Mert ha valaki 
hallgatója az igének és nem teljesítője, az ilyen hasonló ahhoz 

n 
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a férfiuhoz, ki természetes ábrázatát a tükörben nézi; de ha 
megnézte magát, elmegy és rögtön elfeledi, milyen volt. Aki 
azonban betekint a szabadság tökéletes törvényébe és meg
marad benne, nem lévén feledékeny hallgató, hanem a csele
kedetnek véghezvivője, az boldog lesz cselekedetében. Aki 
pedig magát vallásosnak tartja, de nyelvét meg nem fékezi, 
hanem megcsalja önszivét, annak vallásossága hiábavaló. 
A tiszta és szeplőtelen vallásosság az Isten és az Atya előtt 
ebben áll : meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő szoron
gattatásukban, és magát szeplőtelenül megőrizni e világtól. 

Evangelium; Szent János 16, 23-30. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak: Bizony, 
bizony mondom nektek: Ha valamit kértek az 
Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig 
nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és 
kaptok, hogy örömetek teljes legyen. Ezt példa
beszédekben mondottam nektek. Eljön az idő, 
amikor már nem példabeszédekben fogok hozzátok 
szólani, hanem nyiltan beszélek nektek az Atyáról. 
Ama napon majd az én nevemben kértek, és nem 
mondom nektek, hogy én kérem az Atyát teéret
tetek. Mert ő maga az Atya szeret titeket, mivel
hogy ti szerettetek engem és elhittétek, hogy én 
lstentől jöttem. Kiindultam az Atyától és a világra 
jöttem; ismét elhagyom a világot és visszatérek 
az Atyához. Mondják neki tanitványai: Lám, most 
nyiltan beszélsz, és nem mondasz semmi hason
latot. Most tudjuk, hogy mindent tudsz és nincs 
szükséged arra, hogy valaki kérdezzen. ennélfogva 
hisszük, hogy Istentől jöttél. 

Keresztjáró napokon. 

Lecke: Szent Jakab ap. levele 5, 16-20. 

Szeretteiru! Valljátok meg tehát egymásnak büneiteket és 
imádkozzatok egymásért, hogy üdvözüljetek; mert az igaznak 
állhatatos könyörgése sokat megtehet lllés hozzánk hasonló 
ember volt, szenvedéseknek alávetve; és imádkozva imád
kozott, hogy ne essék eső a földre, és nem esett három évig 

r 
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és hat hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott és 
a föld megadta termését. 

Testvéreim! ha valaki közöletek eltévelyedik az igazság
tól és valaki megtériti őt, tudja meg, hogy aki a bünöst téves 
utjáról visszatéríti, megmenti annak lelkét a haláltól és betakarja 
a bünöknek sokaságát. 

Evangelium : Szent Lukács ll, 5-13. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ha 
valakinek közületek egy barátja volna, és az el
menne hozzá éjfélkor, s azt mondaná neki: Bará
tom, adj nekem három. kenyeret kölcsön, mert egy 
barátom érkezett hozzám az utról, és nincs mit 
eléje tennem; s amaz belülről felelne és azt mon
daná: Ne alkalmatlankodjál rajtam, az ajtó már 
be van zárva és gyermekeim velem együtt vannak 
a fekvőhelyen, nem kelhetek fel, s nem adhatok 
neked; de ha amaz állhatatosan zörgetne: mondom 
nektek, hogy ha nem is kelne fel és adna neki 
azért, mivel barátja, de az ő erőszakoskodása miatt 
f~l fog kelni és ad neki amennyire szüksége van. 
En is azt mondom nektek: Kérjetek és adatik 
nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és meg
nyittatik nektek Mert mindaz, aki kér, kap; aki 
keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ha pedig 
valaki közületek atyjától kenyeret kér, vajjon követ 
ád-e neki? Vagy ha halat, vajjon hal helyett 
kígyót ád-e neki? Vagy ha tojást kér, vajjon 
skorpiót nyujt-e neki? Ha tehát ti, akik rosszak 
vagytok, tudtok jó adományokat adni gyermekei
teknek, mennyivel inkább meg fogja adni a ti 
mennyei Atyátok a jó lelket azoknak, kik azt 
tőle kérik. 

Áldozó csütörtökön. 
Lecke: Apostolok Cselekedetei 1, 1-11. 
Első beszédem, szólt Teofil, mindarról, amit jézus csele

kedett és tanitott kezdettől fogva ama napig, melyen az általa 
kiválasztott apostoloknak, a Szentlélek által megbízást adott, 

9* 
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és fölvétetett. Ezeknek sok tanubizonyság szerínt kínszenvedése 
után élve mutatta magát, megjelenvén neki~ negyven napon 
át és beszélvén nekik az lsten országáról. Es együtt étkezve 
velük, meghagyta nekik, hogy Jeruzsálemből ne menjenek el, 
hanem várják meg az Atya igéretét, melyet hallottatok, -
ugymond, - az én számból. Mert János ugyan vizzel keresz
telt, ti pedig Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nemsokára 
eme napok után. Az egybegyültek erre megkérdezték őt mond
ván, Uram, mostanában állitod helyre Izrael országát? Mire 
mondá nekik : Nem tartozik hozzátok tudni az időt és pilla
natot, melyet az Atya saját hatalmánál fogva meghatározott: 
hanem elnyentek a reátok szálló Szentléleknek erejét és tanuim 
lesztek Jeruzsálemben, ~s egész Judeában és Szamariában és 
a föld végső határáig. Es miután ezt mondotta, szem9k láttára 
fölemelkedett és egy felhő elfödte őt szemeik elől. Es mialatt 
utána néztek, amint az égbe fölment, ime két férfiu jelent 
meg mellettük fehér ruhákban, kik is mondák nekik: Galileai 
férfiak, mit álltok itt az égre nézve? Ez a Jézus, aki fölvite
tett tőletek az égbe, ugy jön el majd, amint őt az égbe föl
szállni láttátok. 

Evangelium: Szent Márk 16, 14-20. 

Az időben megjelent Jézus a tizenegynek, mikor 
az asztalnál ültek, és szemükre hányta hitetlenségü
ket és keményszívüségüket, mivelhogy azpknak, kik 
látták, hogy feltámadott, nem hittek. Es mondá 
nekik: Menjetek el az egész világra, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz 
és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, 
elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek 
követik: Az én nevemben ördögöket ü znek ki, uj 
nyelveken szálnak, kigyókat vesznek kezökbe, és 
ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a bete
gekre ráteszik kezeiket és meggyógyulnak. 

Az Ur Jézus pedig, miután szálott hozzájok, 
felvétetett mennybe, és ül az lstennek jobbján. _ 
Azok pedig elmentek és tanitottak mindenütt, és 
az Ur velök együtt munkálkodott és megerősítette 
szavukat a rá következő csodajelekkeL 



~ Husvét után hatodik vasárnap ~ 133 

H us vét után hatodik vasárnap. 
Lecke: Sze n t Péter ap. I. levele 4, 7 -ll. 

Szeretteiru ! Legyetek tehát okosak, és virrasszatok az 
imádságban ! Mindenek előtt pedig legyetek állandó kölcsönös 
szeretettel egymás iránt, mert a szeretet sok bűnt eltakar. 
Legyetek egymás iránt vendégszeretők zugolóctás nélkül. Ki 
mily mértékben részesült · a kegyelemben, ugy fordítsa azt 
másnak javára, mint jó sáfárai Isten sokféle kegyelmének. Ha 
valaki beszél, mintegy Isten szavaival beszéljen; ha valaki szol
gálatot tesz, ugy tegye, mintha Istentől nyert erővel tenné; 
hogy mindenben Isten dicsőittessék Jézus Krisztus által. 

Evangelium: Szent János 15, 26-27; 16, 1-4. 

Az időben mondá jézus tanítványainak: Mikor 
pedig eljön a Vigasztaló, kit én küldök nektek az 
Atyától, mint az igazság Lelkét, ki az .Atyától 
származik, az majd tanuságot tesz rólam. Es ti is 
tanuságot tesztek, mert kezdettől fogva velem 
vagytok. Ezt mondottam nektek, hogy meg ne bot
ránkozzatok. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, 
sőt el jön az óra, hogy mindaz, aki titeket meg-
91, azt hiszi, hogy szalgálatot tesz az Istennek. 
Es ezt azért teszik veletek, mert nem ismerik az 
Atyát, sem engem. De ezt azért mondottam nek
tek, hogy midőn eljön az óra, eszetekbe jusson, 
hogy én megmondottam nektek. 

Pünkösd napján. 
Lecke: Apostolok Cselekedetei 2, 1-11. 
Mikor elérkezett a pün~ösd napja, mindannyian együtt 

voltak ugyanazon helyen. Es hirtelen zaj támadt az égből 
mint valami heves • szélvésznek zugása és betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. Es szélosztott nyelvek jelentek ~eg nekik, 
mint a tüz, és leszállott mindegyikökre egy-egy. Es beteltek 
Szentlélekkel és kezdettek beszélni különféle nyelveken, amint 
a Szentlélek nyelvökre adta. 

Akkor Jeruzsálemben istenfélő zsidóférfiak tartózkodtak 
minden nemzetségből, mely az ég alatt van. Amint tehát e 
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zaj támadt, egybegyült a sokaság és zavarba jött, mivelhogy 
mindegyik a saját nyelvén hallotta őket beszélni. Álmélkodtak 
és csodálkoztak pedig mindnyájan és mondák: Ime, nem 
mindannyian galileaiak ezek, akik beszélnek? S hogyan hali
hattuk mi mindegyikünk a saját nyelvünket, amelyben szület
tünk? Partusok, médek, elamiták, és akik .Mezopotámiában, 
Judeában és Kappadóciában, Pontusban és Azsiában, frigiá
ban és Pamfiliában, Egyptomban és Libia részein, Cirene 
körül laknak, római jövevények, valamint zsidók és prozeliták, 
krétaiak és arabok: halljuk őket a mi nyelvünkön hirdetni az 
Isten csodatetteit ! 

Evangelium: Szent János 14, 23-31. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ha 
valaki szeret engem, -megtartja beszédemet, és az 
én Atyám szereti őt, és hozzá megyünk és lakást 
veszünk nála. Aki , engem nem szeret, nem tartja 
meg beszédeimet. Es a beszéd, melyet hallottatok, 
nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött: az 
Atyáé. Ezt mondottam nektek, mig nálatok voltam. 
A vigasztaló Szentlélek pedig, akit majd az Atya 
küld az én nevemben, az megtanit benneteket min
denre, és eszetekbe juttat mindent, amit én nektek 
mondottam. 

Békességet hagyok nektek, az én békességemet 
adom nektek, nem amint a világ adja, adom én 
nektek. Ne háborogjon szivetek és ne aggódjék. 
Hallottátok, hogy én azt mondottam: Elmegyek 
és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engemet, 
csak örülnétek azon, hogy az ,Atyához megyek; 
mert az Atya nagyobb nálam. Es most megmon
dottam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy mikor 
majd megtörténik, higyjétek. Már nem sokat beszé
lek veletek, mert jön e világ fejedelme, de hozzám 
semmi köze. Hanem hogy megismerje a világ, 
hogy szeretem az Atyát, és amint nekem az Atya 
meghagyta, ugy cselekszem. 
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Pünkösd-hétfőn. 

Lecke: Apostolok cselekedetei 10, 34, 42-48. 
Az időben Péter megnyitotta száját és igy szólt: Testvé

rek! Az U r megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek 
és bizonyítsuk, hogy ő az, kit Isten az elevenek és holtak 
birójává rendelt. Erről az összes próféták bizonyságot tesz
nek1 hogy a bünök bocsánatát az ő neve által mindnyájan 
megnyerik, kik őbenne hisznek. Még mialatt Péter e szavakat 
mondá, 'J. Szentlélek leszállt mindnyájokra, kik az igét hall
gatták. Es a körülmetélésből való hivek, kik Péterrel jöttek, 
elbámultak, hogy a Szentlélek malasztja a pogányokra is ki
áradott. Mert hallották, hogy nyelveken beszélnek és Istent 
dicsérik. Ekkor felelé Péter: Vajjon megtagadhatja-e valaid a 
vizet, hogy meg ne kereszteltes~enek ezek, kik a Szentlelket 
épen ugy elnyerték, mint mi ? Es meghagyta, hogy keresztel
kedjenek meg az Ur Jézus Krisztus nevében. 

Evangelium: Szent János 3, 16-21. 
Az időben mondá Jézus Nikodémusnak: Ugy 

szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát oda
adta, hogy senki, aki őbenne hisz, el ne vesz
szen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért 
küldötte Isten az ő fiát a világra, hogy a világot 
ítélje, hanem hogy a világ üdvözüljön őáltala. Aki 
őbenne hisz, nem ítéltetik meg; aki pedig nem 
hisz, már megvan ítélve, mert nem hisz az lsten 
egyszülött fiának nevében. Epen ebben áll az ité
let, hogy a világosság a világra jött, és az embe
rek jobban szerették a sötétséget, mint a világos
ságot; mivel az ő cselekedeteik gonoszak voltak 
Mert mindaz, aki rosszat tesz, gyülöli a világos
ságot és nem jön a világosságra, hogy meg ne 
róják cselekedeteit. Aki pedig igazságosan cselek
szik a világosságra jön, hogy cselekedetei nap
fényre jussanak, mivel Istenben vannak téve. 

Pünkösd-kedden. 
Lecke: Apostolok cselekedetei 8, 14-17. 
Ama napokban, midőn a Jeruzsálemben levő apostolok 

meghallották, hogy Szamaria befogadta az lsten igéjét, elkül-
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dörték hozzájok Pétert és Jánost i kik odaérkezve imádkoztak 
értök, hogy elnyerjék a Szentlelket i mert még egyre sem 
szállott le közülök, hanem csak meg lettek keresztelve az U r 
Jézus nevében. Ekkor rájok tetlék kezeiket és elnyerték a 
Szentlelket. 

Evangelium: Szent János 10, 1-10. 

Az időben mondá Jézus a farizeusoknak: Bi
zony, bizony mondom nektek, aki nem az a~ón 
megy be juhakolba, hanem másfelől mászik be, 
az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, 
az a juhok pásztora. Ennek az őr nyitja ki az 
ajtót, és a juhok hallják az ő szavát, és ,tulajdon 
juhait nevökről szólitja és kivezeti őket. Es mikor 
a saját juhait kieresztette, előttük megy és a juhok 
követik őt, mert ismerik a hangját. Idegent pedig 
nem követnek, hanem futnak tőle, mert az idegen
nek hangját nem ismerik. Ezt a példabeszédet 
mondotta nekik Jézus, ők azonban nem értették 
meg, hogy mit beszél nekik. 

Mondá azért i,smét nekik Jézus: Bizony, bizony 
mondom nektek: En vagyok a juhakol ajtaja. Mind, 
ahányan jöttek, tolvajok, és rablók, és a juhok 
nem hallgattak rájok. En vagyok az ajtó. Ha 
valaki énrajtam megy be, üdvözül; ki- és bejár és 
legelőre talál. A tolvaj csa~ azért jön, hogy lop
jon, öljön és pusztítson. En azért jöttem, hogy 
életök legyen és bőségesen legyen. 

Pünkösd-szerdán. 
(Kántor.) 

Lecke: Apostolok cselekedetei 2, 14-21. 
Ekkor fölállott Péter a tizeneggye!, fölemelte szavát és 

igy szólt hozzájok: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik Jeru
zsálemben laktok, vegyétek tudomásul és halljátok meg fülei
tekkel az én szavaimat! Mert nem részegek ezek, amint ti 
gondoljátok, hiszen a napnak harmadtk órája van i hanem ez 
az, amit joel próféta megjövendölt: Es lesz majd az utolsó 
napokban - ugymond az Ur, - hogy kiárasztok az én lel-
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keruből minden emberre, és jövendölni fognak a ti fiaitok és 
leányaitok, é~ ifjaitoknak látomásai lesznek és véneiteknek 
álomlátásaL Es kiöntök ama napokban az ~n Lelkemből szal
gáimra és szolgálóimra, és jövendölnek. Es csodákat teszek 
fönn az égen és jeleket lenn a földön, vért és tüzet és füst
párát. A nap sötétséggé változik, a hold peqig vérré, mielőtt 
eljön az Urnak nagy és nyilvánvaló napja. Es történik, hogy 
mindaz, ki az Urnak nevét segitségül hivja, üdvözül. 

Evangelium: Szent János 6, 44-52. 

Az időben mondá Jézus a zsidók seregeinek: 
Senki sem jöhet énhozzám, hacsak nem vonzza 
őt az Atya, aki engem küldött, és én föltámasz
t,om őt az utolsó napon. Irva van a prófétáknál: 
Es mindnyájan az lsten tanitottjai lesztek. Min
denki, aki az Atyától hallott és tanult, énhozzám 
jön. Nem mintha valaki látta volna az Ayát, mert 
csak aki Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, 
bizony mon,dom nektek : Aki énbennem hisz, örök 
élete van. En vagyok az élet kenyere. Atyáitok 
mannát ettek a pusztában és meghaltak. Ez amenny
ből alászállq kenyér, hogy aki ebből eszik, meg 
ne haljon. En vagyok az élő kenyér, ki mennyből 
szállottam alá. Ha valaki e kenyérből eszik, örökké 
él; és a kenyér, melyet én adok, az én testem 
a világ életéért. 

Pünkösd-pénteken. 
(Kántor.) 

Lecke: Joel próféta jövendöléséből 2, 23. 24. 26. 27. 
Ezt mondja az U r: Sion fiai örvendjetek és vigadjatok 

a ti Uratok Istentekben; mert megadta nektek az igazság 
tanitóját ,és reátok hullatja a korai és késői esőt, miként kez
detben. Es megtelnek a szérük gabonával és a sajtók áradoz
nak a bortól és olajtól. Akkor ehettek jóllakásig és betel
hettek és dicsérni fogjátok a ti Uratok lstentek nevét, ki vele
tek csodadolgokfit cselekedett; és nem vall szégyent az én 
népem örökké. Es megtudjátok, hogy én Izrael között vagyok ; 
s hogy én vagyok a ti U ra tok lstentek és nincs több kivü
lern ; és uem vall szégyent az én népem örökké, ugymond az 
U r, a mindenható. 
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Evangelium: Szent Lukács 5, 17-26. 

T,örtént egy napon, hogy Jézus leült és taní
tott. Es ott ültek a farizeusok és irástudók, kik 
Galileának és Judeának minden falujából és Jeru
zsálemből jöttek; és az Ur ereje velök volt, hogy 
őket meggyógyítsa. S ime néhány férfi egy embert 
hozott, ki inaszakadt volt, s be akarták őt vinni 
és elébe tenni. De mivel a néptömegben nem talál
tak utat, amerre őt bevigyék, felmentek a ház
tetőre és a cseréptetőn át leeresztették ágyastul a 
középre, Jézus elé. Kiknek midőn hitét látta, mondá: 
Ember, megbocsáttatnak neked a te büneid! Mire 
az irástudók és farizeusok gondolkozóha estek, 
mondván: Kicsoda ez a káromkodó. Ki bocsát
hatja meg a bünöket, mint egyedül az Isten. Amint 
pedig Jézus az ő gondolataikat észrevette, szót 
emelt és mondá nekik: Mit gondoltok szivetek
ben? Mi könnyebb? azt mondani-e: Megbocsát
tatnak neked a te büneid? vagy azt mondani : 
Kelj fel és járj? De hogy tudjátok, hogy az Ember
fiának van hatalma a földön a bünök megbocsá
tására, - mondá az inaszakadtnak: Mondom ne
ked: kelj fel, vedd ágyadat és menj haza! És az 
rögtön, az ő szemük láttára fölkelt, fogta az ágyat, 
melyen , feküdt, és elment haza, magasztalva az 
Istent. Es csodálat fogta el mindnyájokat és dicsér
ték Istent, s félelemmel eltelve, mondogatták: 
Csodadolgokat láttunk ma. 

Pünkösd-szombaton. 
(Kántor.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a rómaiakhoz 5, I -5. 
Testvérek! Megigazulva a hitből, legyünk békében az 

lstennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által a hit révén 
hozzáférhetünk ahoz a kegyelemhez, melyben állunk és dicsek
szünk az Isten fiai dicsőségének reményében. De nemcsak 
ebben, hanem dicsekszünk a szenvedésekben is, mivel tudjuk, 

r 
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hogy a szenvedés béketürést eredményez, a béketürés pedig 
megpróbáltatást, a megpróbáltatás pedig reménységet, a remény
ség pedig meg nem szégyenit; mert az Isten szeretete kiáradt 
a mi szíveinkben a Szentlélek által, ki nekünk adatott. 

Evangelium: Szent Lukács 4, 38-44. 

Az időben Jézus elindult a zsinagógából és 
bement Simon házába. Simon napa pedig nagy lá?
ban feküdt és könyörögtek neki érdekében. Es 
melléje állva, parancsolt a láznak és elhagyta őt, 
mire az rögtön fölkelt és szolgált nekik 

Midőn pedig a nap lenyugodott, akiknek külön
féle nyavalyá~pan sínlődő betegeik voltak, mind 
hozzá vitték O pedig egyenkint rájok tette kezeit, 
s meggyógyitotta őket. 'Sokakból pedig ördögök 
mente~ ki kiáltozva, mondván: Te vagy az Isten 
Fia! Es megdorgálva őket, nem engedte beszélni, 
mert tudták, hogy ő a Krisztus. 

Mikor pedig megvirradt, kiment egy magányos 
helyre és a nép kereste őt, s hozzá férköztek és tar
tóztatták, hogy ne menjen el tőlük. De ő azt mon
dotta nekik: Más városoknak is kell hirdetnem az 
Isten országát; mert avégre küldettem. És predikált 
Oalilea zsinagógáiban. 

Szent Háromság vasárnapján. 
Lecke: Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz ll, 33-36. 
Oh Isten bölcseségének és tudományának mélységes gaz

dagsága! mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és megvizsgál
hatlanok az ő utai! Mert ki láthat át az Ur végzésein? Vagy 
ki volt az ő tanácsadója? Vagy ki adott neki előbb, hogy 
visszaada~?ék neki ? Mert őtőle, és őáltala, és őbenne van 
minden. Oneki legyen dicsőség örökké! Amen. 

Evangelium: Szent Máté 28, 18-20. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Nekem 
megadatott minden hatalom mennyben és a földön. 
Menjetek el tehát és tanítsatok minden népet, meg-
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keresztelvén őket az Atyának és Fiunak és Szent
léleknek nevében, és tanitsátok őke~ megtartani mind
azt, amit nektek parancsoltam. Es ime én veletek 
vagyok mindennap, a világ végezetéig. 

Pünkösd után első vasárnap. 
Lecke: Szent János apostol első levele 4, 8-21. 
Szeretteírn! Isten a szeretet. Abban nyilvánult meg az 

lsten szeretete miirántunk, hogy Isten az ő egyszülött fiát 
küldötte a világra, hogy ő általa éljünk. Ebben áll a szeretet; 
nem mintha mi szerettük volna az Istent, hanem mivel ő előbb 
szerelett minket és elküldötte fiát engesztelésül a mi büneinkért. 
Kedvesim, ha Isten igy szeretett minket, mi is tartozunk egy
mást szeretni. Istent sohasem látta senki. Ha szereljük egy
mást, Isten bennünk lakik és az ő szeretete tökéletes bennünk. 
Arról ismerjük meg, hogy benne m<J.radunk és ő mibennünk, 
hogy az ő Lelkéből adott nekünk. Es mi láttuk és, bizonyit
juk, hogy az Atya elküldötte fiát, mint a világ Udvözitőjét. 
Bárki vallja, hogy, jézus az Isten fia, abban az Isten marad, 
és ő az Istenben. Es mi megismertük és hittünk a szeretet
ben, mellyel Isten irántunk viseltetik. Isten a szeretet, és aki 
a szeretetben marad, Istenben marad és az lsten őbenne. 
Annyiban tökéletes bennünk az lsten szeretete, amennyiben 
bizalommal tekintünk az itélet napja elé, mivel amilyen ő, 
olyanok vagyunk mi is e világon. A szeretetben nincs féle
lem, hanem a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a féle
lem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem tökéletes a szere
tetben. Mi tehát szeressük az Istent, mert Isten előbb szerelett 
minket. Ha valaki azt mondja, hogy: Szerelern az Istent, de 
felebarátját gyülöli, az hazug. Mert aki nem szereti fel,ebarát
ját, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Es az a 
parancsunk van az Istentől, hogy aki Istent szereti, szeresse 
felebarátját is. 

Evangelium: Szent Lukács 6, 36-42. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Legye
tek irgalmasok, valamint a ti Atyátok is irgalmas! 
Ne ítéljetek és nem fogtok ítéltetni; ne kárhoztas
satok és nem fogtok kárhoztattatni; bocsássatok 
meg és megbocsáttatik nektek. Adjatok és adatik 
nektek, jó és tömött, megrázott és kifolyó mérté
ket adnak a ti öletekbe. Mert ugyanazon mérték-
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kel, mellyel ti mértek, mérnek vissza nektek. Mon
dott pedig nekik hasonlatosságot is: Vajjon a vak 
vezetheti-e a vakot? Nem esnek-e mindketten a 
gödörbe? A tanítvány nem fölebbvaló mesterénél; 
tökéletes lesz pedig mindaz, aki van olyan, mint 
a mestere. Mit is nézed a szálkát testvéred szemé
ben, holott a gerendát, mely saját szemedben van, 
nem veszed észre? Vagy hogy mondhatod test
vérednek: Testvér, hadd vegyem ki szemedből a 
szálkát, mikor a saját szemedben nem látod meg 
a gerendát? Képmutató! vesd ki előbb a gerendát 
a te szemedből, s aztán lásd, hogyan huzod ki a 
szálkát testvéred szeméből. 

Urnapján. 
Lecke: Sz en t Pál ap. l. levele a korintusiakhoz ll, 

23-29. 
Testvérek! Én az Urtól hallottam, amit veletek is közöl

tem, hogy az Ur Jézus azon éjjel, melyen elárultatott, kezébe 
vette a kenyeret, és hálát adva megtörte és mondá: Vegyétek 
és egyétek, ez az én testem, mely érettetek adatik; ezt csele
kedjétek az én emlékezetemre! Hasonlóképen a kelyhet is, 
miután megvacsorált, mondván : Ez a kehely az uj szövetség 
az én véremben, ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok, az 
én emlékezetemre. Mert valahányszor e kenyeret eszitek és e 
kelyhet isszátok, az Ur halálát hirdetitek, amig eljő. Bárki 
tehát méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az U r kelyhét, 
vétkezik az Ur teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát az ember 
önönmagát, és ugy egyék ebből a kenyérből és igyék e ke
helyből. Mert aki méltatlanul eszi és issza, itéletet eszik és 
iszik, mivel az Ur testét meg nem különbözteti. 

Evangelium: Szent János 6, 56-59. 

Az időben mondá Jézus a népseregnek: Az én 
testem valóban étel, és az é'n vérem valóban ital. 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
énbennem marad, és én őbenne. Amint engem 
küldött az élő Atya, és én az Atya miatt élek, ugy 
az is, aki engem eszik, én miattam él. Ez az a 
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kenyér, mely az égből szállott alá. Nem ugy, mint 
atyáitok mannát ettek és meghaltak. Aki e kenye
ret eszi, örökké él. 

Pünkösd után második vasárnap. 
Lecke: Szent János I. levele 3, 13-18. 

Szeretteiru! Ne csodáljátok, ha a világ gyülöl titeket! 
Mi tudjuk, hogy a halálból az életre jutottunk, mivel szeret
jük felebarátainkat. Aki nem szen;t, a halálban marad. Mindaz, 
aki gyülöli felebarátját, gyilkos. Es tudjátok, hogy egy gyil
kosnak sincs örök élete, mely benne maradandó volna. Arról 
ismertük meg az lsten szeretetét, hogy ő életét adta miéret
tünk. Minekünk is oda kell hát adnunk életünket ember
társainkért. Aki birja a világ javait és azt látja, hogy ember
társa szükölködik, és elzárja előle a szivét: hogyan maradhat 
abban az lsten szeretete? fiacskáim! Ne szeressünk szóval, 
se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. 

Evangelium: Szent Lukács 14, 16-24. 

Az időben mondá Jézus a farizeusoknak e 
példabeszédet: Egy e111ber nagy lakomát szerzett 
és sokakat meghivott. Es elküldé szaigáját a vacsora 
idején megmondani a hivatalosaknak, ~ogy jöjje
nek, mert már minden készen van. Es kezdék 
magokat mindannyian mentegetni. Az első azt 
izente neki: Majort vettem és ~i kell mennem meg
qézni, kérlek, ments ki engem. Es egy másik mondá: 
Ot pár ökröt vettem, és azokat megyek megpró
bálni, kérlek, ments ki engem. Ismét másik mondá: 
feleséget vettem, azért nem mehetek. S visszatérve 
a szolga, elmondotta urának. Erre a házigazda 
megharagudott, és mondá szalgájának: Menj ki 
hamar a város tereire és utcáira, és vezesd be ide 
a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat. Ésmondá 
a szolga: l) ram, meglett amint parancsoltad és még 
van hely. Es mondá az ur a szaigának: Menj ki 
az utakra és sövények mentére és (akiket ott találs.z) 
kényszeritsct bejönni, hogy megteljék az én házam. 
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Mondom pedig nektek, hogy azon férfiak közül, 
kik hivatalosak voltak, egy sem ízleli meg az én 
lakomámat. 

Pünkösd után harmadik vasárnap. 
Lecke: Szent Péter ap. I. levele 5, 6-ll. 
Szeretteiru l Alázzátok meg magatokat az Isten ha

talmas keze alatt, hogy a látogatás idején fölmagasztaljon tite
ket, őrája bizván minden gondotokat, mert ő gondoskodik 
rólatok. Józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek, 
az ördög, 1)1int az orditó oroszlán, körüljár keresvén, kit 
nyeljen el. Alijatok neki ellent erős hittel és tudjátok meg, 
hogy ugyanazon szenvedés vár a ti testvéreitekre, kik e vilá
gon vannak l A minden kegyelemnek Istene pedig, ki bennün
ket Krisztus Jézusban az ő örök dicsőségére meghivott, maga 
fog bennünket, ha egy kevéssé szenv;~dtünk, tökéletesekké 
tenni, megerősiteni és megszilárditani. Oneki legyen dicsőség 
és uralom, mindörökön örökké l Amen. 

Evangelium: Szent Lukács 15, 1-10. 

Az időben közeledtek jézush9z a vámosok és 
bünösök, hogy hallgassák őt. Es zugolódtak a 
farizeusok és irástudók, mondván: Ez fogadja a 
bünösöket és együtt eszik velök. S mondá nekik 
a következő példabeszédet : Ki az az ember köző
l etek, kinek száz juha van, s ha egyet azokból 
elveszít, nem hagyja-e ott a kilenczvenkilenczet a 
pusztában, és elmegy, az után, amely elveszett, mig 
meg nem találja? Es ha megtalálta, örömmel 
veszi vállaira, s hazaérkezve összehívja .. barátait és 
szomszédait és igy szól hozzájok: Orvendjetek 
velem, mert megtaláltam elveszett juhomat! Mon
dom nektek, hogy szintugy öröm leszen mennyben 
egy bünbánó bünösön inkább, mint kilenczven
kilencz igazon, kiknek nincs szükségök bünbánatra. 

Vagy melyik az az asszony, a kinek ha tiz 
drahmája van, és elveszít egy drahmát, nem gyujt 
gyertyát, és nem söpri ki a házat és keresi szor
galmasan, mig meg nem találja? S midőn meg-
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találta, összt:.hivja barátnőit és szomszédasszonyait, 
mondván : Orvendjetek velem, mert megtaláltam a 
drahmát, melyet elvesztettem! Igy, mondom nektek, 
öröm lesz az lsten angyalai között egy bűnbánó 
bűnös fölött. 

Pünkösd után negyedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz 8, 18-23. 

Testvérek! Azt tartom, hogy a jelen idei szenvedések 
nem hasonlithaták a jövendő dicsőséghez, mely rajtunk meg
nyilvánul. Mert a természet várva várja az lsten gyermekeinek 
(dicsőséges) megjelenését. Mulandóságnak van ugyanis a ter
mészet alávetve, nem önszántából, hanem a miatt, aki meg
hóditotta a reménység fejében. Mert maga a természet is fel 
fog szabadulni az enyészet szolgaságából, az lsten gyermekei
nek dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy minden 
teremtmény fohászkodik és vajudik mindez ideig. De nemcsak 
az, hanem mi magunk is, kik a lélek zsengéit bírjuk, mi is 
fohászkodunk magunkban, várva az Isten gyermekeivé fogad
tatást, testünknek váltságát, a mi U runk Jézus Krisztusban. 

Evangelium: Szent Lukács 5, 1-11. 

Az időben, midőn a nép Jézushoz tódult, hogy 
az lsten igéjét hallgassa, akkor ő a Genezáret tava 
mellett állott, és látott két hajót a tó szélén 
állani; a halászok pedig kiszállottak és hálóikat 
mosogatták. Beszállva pedig az egyik hajóba, mely 
Simoné volt, kérte őt, hogy evezzen a szárazföld
től egy kissé beljebb, s leült és a hajócskából 
tanitotta a sokaságot. Mikor pedig megszünt be
szélni, mondá Simonnak: Evezz ki a sik tengerre 
és vessétek ki hálóitokat halfogásra. Mire Simon 
viszonzá és mondá neki : Mester, egész éjjel fáradtunk 
és semmit sem fogtunk, de a te szavadra kivetem a 
hálót. S mikor ezt megtették, nagy mennyiségü halat 
fogtak; de hálójuk szakadozni kezdett. Intettek tehát 
társaiknak, kik a mási~ hajón voltak, hogy jöjjenek 
és segitsenek nekik. Es odamentek és megtöltötték 
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mindkét hajót ugy, hogy majdnem elmerültek. 
Mikor ezt Simon Péter látta, Jézus térdeihez borult, 
mondván: Távozzál tőlem Uram, mert bünös ember 
vagyok! Mert álmélkodás fogta el őt és mindazo
kat, kik vele voltak a halfogáson, melyet tettek, 
hasonlóképen Jakabot és Járost is, Zebedeus fiait, 
kik Simonnak társai voltak. Es mondá jézus Simo!J
nak: Ne félj! Ezentul már embereket fogsz. Es 
kivonták hajóikat a szárazra, s elhagytak mindent 
és követték őt. 

Pünkösd után ötödik vasárnap. 
Lel:ke: Szent Péter apostol l. levele 3, 8-15. 
Szeretteírn! Legyetek mindannyian egyetértők, szónako

zók, testvériesek, irgalmasok, szerények, alázatosak; nem viszo
nozván rosszat rosszal, sem szidalmat szidalommal, hanem 
ellenkezőleg áldáskívánással; mert arra vagytok hivatva, hogy 
az áldást örökségül bírjátok. Mert aki az életet szereti és jó 
napokat akar látni, fékezze nyelvét a rossztól, és ajkai ne szál
janak álnokságot. forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót; 
keresse a békét és kövesse azt. Mert az U r szemei az igazakra 
irányulnak és fülei az ő könyörgéseikre hallgatnak; az Ur 
arcza ,pedig azok ellen fordul, kik gonoszat cselekesznek. 

Es ki árthat nektek, ha a jóra buzgón törekedtek? Ha 
pedig az igazságért valamit szenvedtek is, boldogok vagytok ! 
fenyegetéseiktől meg n~ ijedjete!~ és meg ne bábarodjatok! 
Hanem aidjátok az Ur Krisztust sziveitekben. 

Evangelium: Szent Máté 5, 20--24. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ha 
a te igazságtok fölül nem mulja az irástudókét és 
farizeusokét, nem mentek be mennyek országába. 
Hallottátok, hogy a régieknek az lett mondva : 
Ne öJj! Aki pedig öl, az a törvényszék itélete alá 
esik. En pedig mondom nektek, hogy mindaz, aki 
testvérére haragszik, a törvényszék itélete alá esik. 
Aki pedig testvérének azt mondja: Raka! a főtör
vényszék itélete alá esik. Aki pedig azt mondja: 
Bolond! méltó a gehenna tüzére. Ha tehát aján-
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dékodat az oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy 
testvérednek van ellened valami panasza, hagyd 
ott ajándékodat az oltár előtt, és menj el előbb 
kibékülni testvéreddel, és akkor eljövén; ajánld fel 
ajándékodat. 

Pünkösd után hatodik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz, 6, 3-11. 
Testvérek! Mind, akik Jézus Krisztusban meg vagyunk 

keresztelve, az ő halálában kereszteltettünk meg? Mert el
temettettünk vele együtt a keresztség által a halálba; hogy 
valamint Krisztus feltámadott halottaiból az Atyának dicsősége 
által, ugy mi is uj életet éljünk. Mert ha egyesültünk vele az 
ő halálának hasonlatossága révén, feltámadásában is ugy 
leszünk. Tudjuk azt, hogy a bennünk élő régi ember vele 
együtt megfeszíttetett, hogy a bünös test Jerontassék és többé 
ne szalgáljunk a bünnek. Mert aki meghalt, megigazult a bün
től. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is 
fogunk Krisztussal együtt. Mert tudjuk, hogy Krisztus, mi
után halottaiból feltámadott, már nem hal meg, a halál őrajta 
többé nem uralkodik. Mert amennyiben a bünnek meghalt, 
egyszer halt meg; amennyiben pedig él, Istennek él. Igy kép
zeljétek ti is magatokat meghalva a bünnek, de élve Istennek, 
a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

Evangelium: Szent Márk 8, 1-9. 

Ama napokban, midőn sok nép volt együtt 
és nem volt mit enniök, egybehiván a tanítványo
kat, mondá nekik: Sajnál om a sereget, hogy már har
rpadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniök. 
Es ha étlen bocsátom őket haza, kimerülnek az uton, 
mert némelyek közölök messziről jöttek. S felelék 
neki tanítványai: Honnét elégítheti ki ezeket va
laki kenyérrel itt a pusztában? Mire kérd~ őket: 
Hány kenyeretek van? Mondották: Hét. Es meg
garancsalta a seregnek, hogy telepedjék Je a földre. 
Es vevén a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és 
odaadta tanitvány~inak, hogy tegyék eléjök, és eléje 
tették a népnek. Es volt kevés l)alacskájok, ezeket 
is megáldotta és eléjök tetette. Es ettek és jóllak-
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tak, ami pedig megmaradt a hulladékokból, felszedték, 
hét kos~rral. Voltak pedig akik ettek, mintegy négy 
ezeren. Es elbocsátotta őket. 

Pünkösd után hetedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a rómaiakhoz 6, 19-23. 
Testvérek! Emberileg szólok a ti testi gyarlóságtok miatt: 

valamint ugyanis fölajánlottátok tagjaitokat a tisztátalanságnak 
és gonoszságnak szolgálatára, hogy gonoszat tegyetek, ugy 
adjátok most tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy üdvö
züljetek Mert mikor a bünnek szolgái voltatok, szabadok vol
tatok az igazságtól. Mi hasznotok volt akkor abból, ami miatt 
most szégyenkeztek ? Hisz annak vége a halál. Most azonban 
megszabadulva a büntől, és Isten szaigáivá válva, hasznotok 
van a megszentelődésre, melynek célja az örök élet. Mert a 
bün zsoldja a halál, Isten malaszíja pedig az örök élet, a mi 
Urunk Jézus Krisztusban. 

Evangelium: Szent Máté 7, 15-21. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak: Óva
kodjatok a hamis prófétáktól, kik juhok ruháza
tában jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó far
kasok! Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon 
szednek-e a tövisekről szőlőt, vagy a bojtorjánról 
fügét? Igy minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a 
rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem terem
het a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem 
teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, mely nem hoz 
jó gyümölcsöt, kivágatik és tüzre vettetik. Tehát 
gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki, 
aki azt mondja nekem: Uram, Uram! megy be 
mennyek országába, hanem aki Atyám akaratát 
cselekszi, ki mennyekben van, az megy be mennyek 
országába. 

Pünkösd után nyolcadik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a rómaiakhoz 8, 12-17. 
Testvérek! Nem tartozunk a testnek azzal, hogy a test 

szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok; ha 

10* 
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pedig a lélek által a test cselekedeteit megöldöklitek, élni fog
tok. Mert mindazok, kiket Isten lelke vezérel, Isten gyermekei. 
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, 
hanem a fogadott gyermekek lelkét kaptátok, melyben azt 
kiáltjuk: Abba (atya)! Ugyanis a Lélek maga tesz bizonysá
got a mi lelkünknek, hogy lsten gyermekei vagyunk. Ha 
pedig gyermekei, akkor örökösei is ; vagyis örökösei Istennek, 
Krisztusnak pedig örököstársai; ha ugyan vele szenvedünk, 
hogy vele meg is dicsőittessünk 

Evangelium: Szent Lukács 16, 1-9. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak e példa
beszéde~: Volt egy gazdag ember, kinek volt egy 
sáfára. Es ezt arról vádolták előtte, hogy eltéko
zolta a vagyonát. Magához hivatta tehát őt és igy 
szólt hozzá: Mit hallok én felőled? Adj számot 
sáfárkodásodról; mert tovább nem sáfárkodhatol. 
Mondá erre a sáfár magában: Mitévő legyek, ha 
az uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem 
tudok, koldulni szégyenlek Tudom mit teszek, 
hogy mikor a sáfárságból elmozditanak, (az embe
rek) befogadjanak házaikba. Erre egybehívta urá
nak összes adósait és mondá az elsőnek: Mennyi
vel tartozol uramnak? Mire az felelé: Száz korsó 
olajjal. Mondá neki: Vedd adósleveledet, s ülj le 
gyorsan és írj ötvenet. Azután igy szólt a másik
hoz: Hát te mennyivel tartozol? Ki felelé: Száz 
mérő buzával; Mondá neki : Fogd leveledet és irj 
nyolczvanat. Es megdicsérte az ur a hamis sáfárt, 
hogy okosan cselekedett, mert hát a világ fiai 
okos~bbak a maguk nemében a világosság fiainál. 

En is mondom nektek: Szerezzetek magatok
nak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor 
meghaltok, befogadjanak benneteket az örök haj
lékokba. 
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Pünkösd után kilencedik vasárnap. 
Lecke : Szent Pál ap. I. levele a korintusiakhoz l O, 6-- 13. 
Testvérek! Ne vágyódjunk a rossz után, miként ők 

vágyódtak. Bálványimádók se legyetek, miként közőlök néhá
nyan, amint irva van : Leült a nép enni és inni, és fölkeltek 
játszani. Se ne paráználkodjunk, miként közőlük néhányan 
paráználkodtak és elestek egy napon huszonhárom ezren. Se 
ne kisértsük Krisztust, mint ahogy közőlük némelyek kisér
tették és a kígyók által elpusztultak. Se ne zúgolódjatok, 
miként azok közül némelyek zugolódtak és a pusztító (angyal) 
által elvesztek. Mindez azonban jelképben történt velök, meg
iratott pedig a mi okolásunkra, kikre az utolsó idők jutottak. 
Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! 
Emberi kisértésnél egyéb meg ne lepjen titeket. Hű azonban 
az Isten, ki nem hagy benneteket kisértetni azon fölül, amit 
megbirtok, hanem a kisértésnek olyan lefolyást ad, hogy 
elviselhessétek. 

Evangelium: Szent Lukács 19, 41-47. 

Az időben Jézus Jeruzsálemhez közeledett 
és meglátta a várost, sirva fakadt fölötte, mond
ván: Vajha te is fölismerted volna, és pedig 
~zen a te napodon, ami békeségedre szolgál ! 
Amde el van rejtve szemeid elől. Mert eljönnek 
rád a napok, midőn ellenségeid körülvesznek árok
~al és körülzárnak, és szorongatnak mindenfelől. 
Es a földre sujtanak téged és fiaidat, kik benned 
vannak, s nem hagynak benned követ kövön, 
miv~lhogy nem ismerted meg a te látogatásod idejét. 

Es bemenve a templomba, kezdé kiüzni az 
árusokat és vásárlókat, mondván nekik: Irva van, 
hogy az én házam az imáds~g háza; ti pedig 
latrok barlangjává tettétek azt! Es naponkint tani
tott a templomban. 

Pünkösd után tizedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. l. levele a korintusiakhoz 12, 2-ll. 
Testvérek! Tudjátok, hogy mikor pogányok voltatok, 

amint vezettek benneteket, a néma bálványokhoz jártatok. 

~------------------------------------------~~ 
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Azért tudtotokra adom, hogy senki, a~i az Isten lelkében 
beszél, nem mondja: «Átok Jézusra!» Es senki sem mond
hatja: «Uram Jézus!» hanlm csak a Szentlélek által. 

Az ajándékok ,között azonban különbségek vannak, bár 
a Lélek ugyanaz. Es kij.lönbségek vannak a szolgálatokban, 
habár az Ur ugyanaz. Es különbségek vannak a hatásokban, 
bár ugyanaz az Isten, ki mindent művel mindenben. A Lélek 
megnyilatkozása pedig mindenkinek hasznára adatik. Az egyik
nek ugyanis a bölcs beszéd ajándéka adatik meg a Lélek 
által, a másiknak a tudós beszédé ugyanazon Lélek szerint i 
másnak a hit, ugyanazon Lélekben i másnak a gyógyítások 
ajándéka egyazon Lélekben i másnak a csodatevés, másnak a 
jövendölés, másnak a lelkek megkülönböztetése, másnak külön
féle nyelvek, másnak a beszédek magyarázása. Mindezt pedig 
egy és ugyanaz a Lélek műveli, szélosztva kinek-kinek, ahogy 
akarja. 

Evangelium : Szent Lukács 18, 9-14. 

Az időben mondá Jézus egyeseknek, kik magok
ban biztak, mint afféle igazak, és a többieket meg
vetették, e példabeszédet: Két ember fölment a 
templomba imádkozni, egy farizeus és egy vámos. 
A farizeus odaállt és igy imádkozott magában: 
Hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok 
olyan, mint a többi emberek, kik ragadozók, igaz
ságtalanok, házasságtörők, miként ez a vámos is. 
Böjtölök kétszer hetenkint, tizedet adok mindenem
ből, amim van. A vámos pedig távol állva, szemeit 
sem merte az égre emelni, hanem mellét verte, 
mondván: Isten, légy irgalmas nekem, b ü n ösnek! 
Mondom nektek, hogy ez megigazulva ment haza, 
inkább mint amaz; mert mindaz, aki magát föl
magasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, 
felmagasztaltatik. 

Pünkösd után tizenegyedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. I. levele a korintusiakhoz 15, l -l O. 
Testvérek! Tudtotokra adom az evangeliumot, melyet 

nektek hirdettem, melyet el is fogadtatok, melyben álhatatosak 
is vagytok, amely által üdvözültök is, ha, amint hirdettem 
nektek, megtartjátok; hacsak hiába nem hittetek. Mert minde-

r 



~~-----------------------------4_ 
~ Pünkösd után tizenkettedik vasárnap ~ 151 

nekelőtt azt adtam elétek, amit én is ugy vettem át, hogy 
tudniillik Krisztus meghalt a mi büneinkért, az irások szerint, 
és hogy megjelent Kéfásnak és azután a tizenegynek. Azután 
megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, kik közül 
sokan még most is élnek, némelyek pedig elhunytak. Azután 
megjelent Jakabnak, később az összes apostoloknak. Legutol
jára pedig V'}lamennyi között megjelent nekem is, mintegy 
idétlennek. En ugyanis a legutolsó vagyok az apostolok 
között, ki nem érdemlern meg, hogy apostolnak nevezzenek, 
mert üldöztem az lsten egyházát. De lsten kegyelméből vagyok, 
ami vagyok, és az ő kegyelme nem volt bennem meddő. 

Evangelium: Szent Márk 7, 31-37. 

Az időben kimenvén Jézus Tírus határaiból, 
Szidonon át a, galileai tengerhez ért, a Decapolis 
határai közé. Es hoztak eléje egy, siketném át, és 
kérték őt, hogy tegye reá kezét. Es félrevezette őt 
a seregtő!, füleibe bocsátotta ujjait, köpött és meg
érintette nyelvét. S föltekintve az égre, föl~óhajtott 
és mondá neki: Effeta, azaz nyiljál meg! Es azon
nal megnyiltak fülei és m~goldódott nyelvének 
köteléke és helyesen beszélt. Es meghagyta nekik, 
hogy senkinek meg ne mondják. De menn~l inkább 
tiltotta nekik, annál inkább hirdették Es annál 
inkább csodálkoztak, mondván: Mindent jól csele
kedett; a siketeket hallókká tette, és a némákat 
szólókká. 

Pünkösd után tizenkettedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. Il. levele a korintusiakhoz 3, 4-9. 
Testvérek! Ilyen bizalommal pedig Krisztus által viselte

tünk Istenhez; nem mintha képesek volnánk mi magunktól 
valamit gondolni, mintegy a saját erőnkből, hanem a mi 
képességünk lstentől van, aki minket az uj-szövetségnek alkal
mas szolgáivá is tett, nem betü, hanem lélek szerint; mert a 
betü öl, a lélek pedig éltet. 

Már pedig ha a halál szolgálata, mely betükkel volt kőbe 
vésve, megdicsőítő volt ugyannyira, hogy Izrael fiai nem néz
hettek Mózes orczájára az ő ábrázatának fényessége miatt, 
mely pedig mulandó; hogy ne lenne még inkább megdicsőítő 
a Lélek szolgálata? Mert ha a kárhozat szolgálata dicsőség, 
sokkal inkább bővelkedik dicsőségben az igazság szolgálata. 
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Evangelium: Szent Lukács 10, 23-37. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Bol
dogok a szemek, melyek azt látják, amit ti láttok. 
Mert mondom nektek, hogy sok próféta és király 
akarta látni, amit ti láttok, és nem látta; és hallani, 
amit ti hallotok, és nem hallotta. 

És ime fölállt egy törvénytudó, hogy meg
kisértse őt, és mondá: Mester, mit kell cseleked
nem, hogy az örök életet elnyerjem? Ö pedig 
mondá neki : Mi van irva a törvényben? Mikép 
olvasod? Amaz felelé és mondá: Szeressed a te 
Uradat lstenedet teljes szivedből, teljes lelkedből, 
minden erődből és egész elmédből; és felebará
todatmint tennenmagadat. Mire mondá neki: Helye
sen feleltél; tedd ezt, és élni fogsz! Amaz pedig 
az igaz szinében akarván feltünni, mondván Jézus
nak: S ki az én felebarátom? Viszonzá Jézus és 
mondá: Egy ember leutazott Jeruzsálemből Jeri
kóba, s rablók kezeibe esett, kik őt kifosztották, 
sebekkel tetézték, és ott hagyva őt félholtan, el
illantak. Történt pedig, hogy egy pap jött Ie azon 
az uton, s látta őt és elment mellette. Hasonló
kép egy levita is, midőn ahhoz a helyhez ért és 
látta őt, tovább ment. Egy szamaritánus pedig 
arra utazván, oda ment hozzá, és amint meglátta 
őt, könyörületre indult, bekötözte sebeit, olajat és 
bort öntve azokba. S föltevén őt barmára, szállóha 
vitte és gondját viselte. És másnap két denárt 
vett elő és a gazdának adta mondván: Viseld 
gondját, és amit ezen felül költesz, visszajövet 
megadom neked. E három közül mit gondolsz, 
melyik volt felebarátja annak, ki a rablók kezeibe 
esett? Amaz p~dig mondá: Aki irgalmasságot cse
lekedett vele. Es mondá neki Jézus: Menj, és te 
is hasonlóképen cselekedjél! 

r 
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Pünkösd után tizenharmadik vasárnap. 

Lecke: Szent Pál ap. levde a galatákhoz, 3, 16-22. 

Testvérek! Az igéretek Á_brahámnak tétettek és az ő iva
dékának. Nem azt mondja: <<Es ivadékainak», mintha sokak
nak szólna, hanem mintha egynek: «és ivadékodnab, mely 
a Krisztus. Mire én azt mondom, hogy az Isten által jog
erőre emelt végrendeletet a négyszázharmincz év után létre
jött törvény nem helyezi érvényen kivül, hogy az igéretet 
meghiusitsa. Mert ha az örökség a törvénynél fogva szállna 
ránk, akkor nem az igéretnél fogva. Ábrahámnak pedig igéret
képen ajándékozta azt az Isten. 

Mirevaló tehát a törvény ? Az áthágások miatt hozatott, 
miglen eljő az ivadék, melynek qz igéretet tette, -- rendezve 
angyalok által, közvetítő révén. Amde közvetitője egynek nem 
lehet. lsten p~dig csak egy. Tehát a törvény ellenkezik lsten 
igéreteivel? Epen nem. Mert ha a törvény ugy volna adva, 
hogy képes legyen életre kelteni, akkor a megigazulás való
ban a törvényből származnék. Ámde az irás mindent bün alá 
foglalt, hogy az igéret a Jézus Krisztusban való hit által adas
sék meg a hivőknek. 

Evangelium : Szent Lukács 17, 11-19. 

Az időben, midőn Jeruzsálem felé tartott, át
ment Szamarián és Galileán. És amint bement egy 
faluba, elébe jött tiz poklos férfi, kik megálltak a 
távolban és fölemelték szavukat, mondván: Jézus, 
Mester, könyörülj rajtunk! Kiket midőn meglátott, 
mondá:Menjetek,mutassátok megmagatokat a papok
nak ! S történt, hogy mialatt odamentek, megtisz
tultak Egy pedig közőlök, látván hogy megtisz
tult, visszatért, fönszóval magasztalta Istent és 
hálálkodva arcra borult lábai előtt; s ez szama
ritánus volt. Mire Jézus mondá: Nemde tizen 
tisztultak meg? Hol van hát a (többi) kilenc? 
Nem találkozott más, aki visszatért és h~lát adott 
volna Istennek, mint csak ez az idegen? Es mondá 
neki: Kelj fel és menj, mert a te hited megszaba
ditott téged. 

-~---------------------------------------------~ 
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Pünkösd után tizennegyedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a galatákhoz: 5, 16-24. 

Testvérek! Lélek szerint járjatok és a test kivánságait ne 
teljesítsétek! Mert a test a lélek ellen vágyódik, a lélek pedig 
a test ellen. Ezek ugyanis ellenkeznek egymással, hogy ne azt 
tegyétek, amit akartok. De ha a lélek vezérel benneteket, nem 
álltok a törvény alátt. Nyilvánvalók a test cselekedetei, ugy
mint: paráznaság, tisztátalanság, szemérmetlenség, fajtalanság, 
bálványozás, babonaság, ellenségeskedés, viszálkodás, versen
gés, harag, perlekedés, visszavonás, pártoskodás, irigykedés, gyil
kosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók, amelyek
ről előre mondom nektek, valamint azelőtt is mondottam, 
hogy akik ilyesmiket tesznek, lsten országát el nem nyerik. 
A lélek gyümölcsei pedig ezek: szeretet, öröm, békeség, türe
lem, kegyesség, jóság, kitartás, szelídség, hit, szerénység, ön
megtartóztatás, tisztaság. Ilyesmikkel a törvény nem ellenkezik. 
Akik pedig Krisztuséi, testöket megfeszítették a vétkekkel és 
kivánságokkal együtt. 

Evangelium: Szent Máté 6, 24-33. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak: Senki 
sem szolgálhat két Urnak; mert vagy az egyiket 
gyülöli és a másikat szereti; vagy az egyiket el
türi, s a másikat megveti. Nem szolgálhattok Isten
nek és a mammonnak. 

Azért mondom nektek: Ne aggódjatok éltetek
ről, mit egyetek, se testetekről, mibe öltözzetek. 
Nem több-e az élet az eledelnél, és a test nem 
több-e a ruházatnál? Tekintsetek az ég madaraira! 
Ezek nem vetnek, sem nem aratnak, sem csürökbe 
nem gyüjtenek; és a ti mennyei Atyátok táplálja 
őket. Vajjon ryem vagytok-e ti azoknál sokkal 
becsesebbek? Es melyiktek ~d hat aggódása által 
termetéhez egy könyöknyit? Es a ruházatról miért 
aggódtok? Nézzétek a mező liliomait, mint növe
kednek! Nem munkálkodnak, se nem varrnak. 
Mondom pedig nektek, hogy Salamon minden 
dicsőségében sem volt ugy felöltözve, mint ezek
nek egyike. Ha pedig a mezei füvet, mely ma 
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van, és holnap a kemencébe vettetik, az Isten igy 
ruházza, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitüek! 
Ne aggódjatok tehát mondván: Mit fogunk enni, 
vagy mit fogunk inni, vagy mivel fogunk ruház
kodni? Mert mindezt a pogányok keresik. Hisz 
tudja a ti Atyátok, hogy mindezekre szükségtek 
van. Keressétek azért először az Isten országát 
és az ő igazságát, és ezek mind hozzáadatnak 
nektek. 

Pünkösd után tizenötödik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a galatákhoz 5, 25. 26; 

6, 1-10. 
Testvérek! Ha lélekben élünk, a lélek szerint járjunk is. 

Ne vágyódjunk hiu dicsőségre, egymásra támadva, egymás
ellen irigykedve. 

Testvérek! Ha valaki valamely bünre vetemedett is, ti, 
kik szellemiek vagytok, oktassátok az ilyent a szelidség szelle
mében, magadra ügyelvén, nehogy te is kisértésbe essél. Visel
jétek egymás terhét, és ugy teljesítitek Krisztus törvényét. 
Mert ha valaki magát valaminek tartj 'l, holott semmi, önmagát 
csalja meg. Azért kiki vizsgálja meg a maga cselekedetét, s 
akkor majd csak önmagában keresi a dicséretet és nem más
ban. Mert kiki a maga terhét fogja viselni. Akit szóval tani
tanak, ossza meg minden javát azzal, aki őt tanitja. 

Meg ne csalatkozzatok! Isten nem hagy magából gunyt 
üzni. Mert amit az ember vet, azt fogja aratni is. Aki tehát a 
testében vet, testéből is aratja majd a romlást; aki pedig lélek
ben vet, lélekből aratja az örök életet. Meg ne szünjük tehát 
jót cselekedni; mert ha megszününk, annak idején nem arat
hatunk Tehát mig időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főké
pen pedig hitsorsosainkkaL 

Evangelium: Szent Lukács 7, 11-16. 

Az időben Jézus egy városba ment, :nelynek 
neve Naim. S vele mentek tanítványai es nagy 
népsokaság. Amint pedig a város kapujához köze
ledett, ime, egy halottat hoztak ki, egyetlen fiát 
egy anyának, aki özvegy volt, és a városból sok 
nép kísérte. Midőn az Ur meglátta őt, IJiegesett 
rajta a szive és mondá neki: Ne sirj! Es oda-
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lépett és megérintette a koporsót; azok pedig, akik 
vitték, megállottak. Es mondá: Ifju, mondom neke~, 
kelj föl! Es a halott felült és beszélni kezdett. Es 
visszaadta őt anyjának. Erre félelem fogta el mind
nyájokat és magasztalták Istent, mondván: Nagy 
próféta támadott közöttünk és az lsten megláto
gatta az ő népét. 

Pünkösd után tizenhatodik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele az efezusiakhoz 3, 13-21. 

Testvérek! Azért kérem, hogy el ne csüggedjetek éret
tetek viselt szenvedéseim miatt, melyek a ti dicsőségtekre vál
nak. Emiatt hajtom meg térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja előtt, kiről minden atyaság nevét viseli égen és a föl
dön: adja meg nektek az ő dicsőségének gazdagsága szerint, 
hogy az ő Lelkének erejével a belső emberre nézve megerő
södjetek, hogy Krisztus lakozzék a hit által sziveitekben, meg
gyökerezve és alapozva a szeretetben, hogy minden szentekkel 
együtt felfoghassátok, hogy mekkora a (Krisztus szeretetének) 
szélessége és hosszusága, magassága és mélysége, hogy meg
érthessétek Krisztusnak minden tudást felülmuló szeretetét, 
hogy lstennek egész teljességeig beteljetek 

Annak pedig, ki a bennünk működő erő által mindent 
Q,őven megtehet azon tul is, amit kérünk, vagy megértünk, 
O neki legyen dicsőség az anyaszentegyházban Jézus Krisztus 
által minden nemzedéken át örökön örökké ! Amen. 

Evangelium: Szent Lukács 14, 1-11. 

Az időben, midőn Jézus egy előkelő farizeus 
házába bet~rt étkezni szombatnapon, szemmel tar
tották őt. Es ime egy vizkáros ember jelent meg 
előtte. Es Jézus, szót emelve mondá a törvény
tudóknak és farizeusoknak: Szabad-e szombaton 
gyógyitani? De azok hallgattak. Mire ő fogta, 
meggyógyitotta és elbocsátotta őt. És hozzájok 
fordulva mondá: Ha valamelyikteknek szamara 
vagy ökre a kutba esik, v~jjon nem huzza-e ki 
mindjárt szombatnapon is? Es nem tudtak rá neki 
válaszolni. 

r 
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Mondott pedig a meghivottaknak is példa
beszédet, midőn észrevette, hogyan válogatják az 
első helyeket, igy szólván hozzájok: Ha valaki 
meghí menyegzőre, ne ülj az első helyre, hogy 
ha talán náladnál előbbrevaló volna meghíva, aki 
téged is meg őt is meghívott, hozzád ne jöjjön 
és azt mondja: Adj ennek helyet; s akkor szé
gyenkezve kelljen elfoglalnod az utolsó helyet. 
Hanem míkor meghívnak, menj és ülj az utolsó 
helyre, hogy mikor jön, aki téged meghívott, azt 
mondja neked: Barátom, menj följebb! Akkor 
becsületet fogsz vallani vendégtársaid előtt. Mert 
míndaz, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, s 
aki magát megalázza, felmagasztaltatik. 

Pünkösd után tizenhetedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele az efezusiakhoz 4, 1-6. 
Testvérek! Kérlek titeket én, fogoly az Urban, hogy mél

tóan járjatok ahhoz a hivatáshoz, melyre hivatva vagytok, 
teljes alázatossággal, szelidséggel és türelemmel, elviselvén 
egymást szeretetben, igyekezvén megőrizni a lelki egységet a 
béke kötelékében. Egy test és egy lélek, amint hivatástoknak 
is egy reményére vagytok hivatva. Egy az U r, egy a hit, egy 
a keresztség. Egy az lsten és mindenek Atyja, ki minden fölött 
van és minden által és mindnyájunkban. Ki áldott örökkön 
örökké. Amen. 

Evangelium: Szent Máté 22, 35-46. 

Az időben a farizeusok Jézushoz járultak és 
kérdé őt egyikök, egy törvénytudó, kisértvén őt: 
Mester! melyik a legnagyobb parancsolat a tör
vényben? Mondá neki Jézus: Szeres~ed a te Ura
dat Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből és 
teljes elmédből. Ez a legnagyobb és első paran
csolat. A második pedig hasonló ehhez: Szeresd 
felebarátodat, mint tennenmagadat. E két parancso
laton függ az egész törvény és a próféták. 

Mikor pedig a farizeusok egybegyültek, kérdé 
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őket Jézus, mondván: Mit tartotok a Krisztus 
felől? Ki fia ő? Mondják neki: Dávidé. Mondá 
nekik: Miképen hivja tehát őt Dávid lélekben 
Urának, mondván: Mondá az Ur az én Uramnak: 
Ülj az én jobbomra, mig ellenségeidet lábaid 
zsámolyává teszem? Ha tehát Dáv!d őt Urának 
szólitja, hogyan lehet az ő fia? Es senki sem 
tudott neki egy szót sem felelni, sem nem merte 
őt senki többé az naptól fogva kérdezni. 

Kántor-szerdán. 
Lecke: Ezdrás ll. könyve 8, 1-10. 
Ama napokban összegyült az egész nép mint egy ember 

a vizi kapu előtt levő térre, és azt mondották az irástudó 
Ezdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, melyre az 
Ur Izraelt kötelezte. Előhozta tehát Ezdrás pap a törvényt a sok 
férfi és nő, s mindazok elé, ~ik képesek voltak megérteni, a 
hetedik hónap első napján. Es olvasott belőle nyilvánosan a 
vizi kapu előtt levő téren reggeltől délig a férfiak, nők és értel
mesek előtt; és az egész nép figyelemmel hallgatta a könyvet. 
Ezdrás irástudó pedig egy faemelvényen állt, amelyet avégre 
készitett, hogy onnan beszéljen (és mellette álltak jobb felől 
Matatiás és Szemeia, Ania és U ria Heleia és Maazia; bal felől 
pedig fadaia, Mizael és Melkia, Hazum és Hazbadana, Zakaria 
és Mozollam). Es fölnyitotta Ezdrás a könyvet az egész nép 
előtt; mert az egész nép _fölött kimagaslott; és mikor kinyitotta, 
az egész nép fölállott. Es áldást mondott Ezdrás a nagy U r 
Istenre, mire az egész nép felelé: Amen, Amen, fölemelvén 
kezeit; azután meghajoltak és imádták az Istent, arccal a földre 
borulva. Erre a leviták lecsendesítették ,a népet, hogy hallgassa 
a törvényt; a nép pedig helyén állott. Es olvastak az Isten tör
vényének könyvéből világosan és magyarán, hogy megérthes
sék, s meg is értették, amit olvastak. Mondák pedig Nehemiás 
és Ezdrás, a pap és törvénytudó, s a leviták, kik a törvényt az 
egész népnek megmagyarázták: Ez a nap a mi Urunknak 
lstenünknek van szentelve, ne szamarkodjatok és ne sírjato)<:. 
Az egész nép sirt ugyanis, amint a törvény igéit hallotta. Es 
mondá nekik: Menjetek és egyetek kövér hust és igyatok édes 
bort, és küldjetek azoknak is, kik nem készitettek magoknak; 
mert az Urnak szent napja van, és ne szomorkodjatok: hiszen 
az U r öröme a mi erősségünk. 
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Evange/iam : Szent Márk 9, 16-28. 

Az időben felszálalt egy a seregből és mondá: 
Mester, elhoztam hozzád fiamat, kiben néma lélek 
lakik, mely bárhol megragadja őt, lecsapja, és hal)
zik (a szája), fogait csikorgatja és összeaszik. Es 
mondottam tanitványaidnak, hogy üzzék ki belőle, 
de nem tudták. Ki felelvén nekik mondá: Oh 
hitetlen nemzedék, meddig leszek még nálatok? 
Meddig tqrlek még titek~t? Hozzátok őt ide 
hozzám! Es oda vitték. Es amint meglátta őt, a 
lélek azonnal rángatni kezdte, ~s elterülve a föl
dön, habot hányva hentergett. Es kérdezte atyját: 
Mennyi ideje, hogy ez a baja történt? Az pedig 
mondá: Gyermekségétől fogva; és sokszor bele
dobta őt a tüzbe és vizbe, hogy eleméssze. De ha 
tehetsz valamit, légy segítségünkre, könyörülj raj
tunk! Jézus pedig mondá neki; Ha hinni tudsz, 
a hivőnek minden lehetséges. Es a gyermek atyja 
rögtön felkiáltott, s könnyek között mondá: Hiszek, 
Uram, segits az én hitetlenségemen! Látván pedig 
Jézus, hogy a nép összeszalad, ráparancsolt a tisztá
talan lélekre, mondván neki : Siket és néma lélek, 
én parancsolom neked, menj ki belőle, és többé 
bele ne menj ! Mire kiáltozva és erősen rángatva 
őt, kiment belőle, és (a gyermek) olyan lett, mint 
a halott, ugy hogy sokan azt mondották: Meg 
van halva. Jézus pedig kezénél fogva felemelte őt, 
és fölkelt. S mikor betért a házba, tanítványai 
titkon kérdezték őt: Miért nem tudtuk mi kiüzni 
azt (az ördögöt)? És mondá nekik: Ez a fajta 
másképen ki nem üzhető, hanem csak imádsággal 
és bőjtöléssel. 

Kántor-pénteken. 
Lecke: Ozeás próféta jövendölése 14, 2-l O. 
Ezt mondja az Ur lsten: Térj meg, Izrael, a te Urad

hoz, Istenedhez, mert romlásra jutottál gonoszságod miatt. 
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Vegyétek szivetekre az igéket és térjetek az Urhoz és mond
játok neki: Távoli ts el minden gonoszságot, fogadd el a jót; 
s bemutatjuk ajkaink tulkait. Asszur nem szabadit meg minket, 
nem ülünk lóra, sem nem mondjuk többé: A mi isteneink 
kezeink művei, mert a benned bízó árván megkönyörülsz. 
Meggyágyitom sebeiket, önként fogom szeretni őket; mert 
elfordult róluk az én haragom. Olyan leszek, mint a harmat, 
Izrael virágozni fog, mint a liliom, és gyökere kihajt, mint a 
Libanoné. Agai kiterjednek, és dicsősége olyan lesz, mint az 
olajfa, illata pedig mint a Libanoné. Visszatérnek, akik árnyé
kában ülnek; buzával élnek és zöldel nek, mint a szőlőskert; 
hirneve olyan, mint a Libanon bora. Efraim! mire valók még 
a bálványok? én meghallgatom és én irányitom őt, mint a 
zöldelő jegenyét; én általam lesz rajtad gyümölcs található. 
Ki az a bölcs, aki ezt megérti? az az okos, aki ezt tudja? 
Mert egyenesek az Ur utjai, s az igazak járnak azokon; a 
gonoszok pedig elesnek rajtok. 

Evangelium: Szent Lukács 7, 36-50. 

Az időben egy valaki a fa,rizeusok közül megkérte 
Jézust, hogy étkezzék nála. Es bement a farizeus há
zába és letelepedett. S ime a városnak egy bűnös 
asszonya, amint megtudta, hogy a farizeus házá
ban letelepedett, egy alabastromedényt hozott kenet
tel, és megállva hátul lábainál, kezdé lábait könyei
vel áztatni és fejének hajfürtjeivel törölgetni, és 
csókolgatta lábait és a kenettel kenegette. Midőn 
pedig ezt a farizeus, aki őt meghítta - látta, 
mondá magában: Ha ez próféta volna, bizonnyal 
tudná, hogy kicsoda és miféle asszony az, aki őt 
érinti, tudniillik, hogy bűnös. Mire Jézus mondá 
neki : Simon, valami mondanivalóm van neked. 
Az pedig mondá: Szólj Mester ! Egy hitelezőnek 
két adósa volt. Az egyik ötszáz denárral tartozott 
neki, a másik pedig ötvennel. De mivel nt'm volt 
nekik miből fizetniök, elengedte mindkettőnek. 
Vajjon melyik fogja őt jobban szeretni? felelé 
Simon és mondá: Azt his~em, hogy az, amelyik
nek többet eng~dett el. O pedig mondá neki : 
Helyesen ítéltél. Es az asszonyhoz fordulva mondá: 

r 
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Simonnak: Látod ezt az asszonyt? Bejöttem há
zadba, vizet lábaimra nem adtál, ez pedig könnyeivel 
áztatta lábaimat és hajával törölgette. Csókot nekem 
nem adtál, ez pedig, amióta bejött, nem szünt meg 
lábaimat csókolgatni. fejemet olajjal nem kented 
meg, ez pedig kenettel kenegetie lábaimat. Miértis 
azt mondom neked: Megbocsáttatik neki sok büne, 
mert igen szeretett; akinek pedig kevesebb bocsát
tatik meg, kevésbbé szeret. Az asszonynak p~dig 
mondá: A te büneid meg vannak bocsátva. Es a 
vele együtt letelepültek mondogatták magokban : 
Kicsoda ez, aki még a bünöket is megbocsátja? 
Mondá pedig az asszonynak: A te hited megmen
tett téged, menj békével! 

Kántor-szombaton. 

Lecke: Szent Pál ap. levele a zsidókhoz 9, 2-I 2. 

Testvérek! Egy elősátor állittatott fel ugyanis, melyben 
a gyertyatartók voltak és az asztal, és a kitett kenyerek, az ugy
nevezett Szentély. A második kárpit mögött volt a sátor, 
melyet szentek szentjének neveztek, ebben \'Olt az aranytöm
jénező és a minden oldalról arannyal boritott szövetség 
szekrénye, benne egy aranyveder a mannával és Áron vesz
szeje, mely kivirágzott, és a szövetség táblái, fölötte pedig 
\'Oltak a dicsőség kerubjai, beárnyékozva a kegyelem trónját, 
mikről nem szükség most egyenként szólani. Igy volt ez 
elrendezve, és a papok az elősátorba mindenkor bementek az 
áldozati szolgálat elvégzésére; de a második sátorba csak a 
főpap ment be egyszer egy évben, s nem vér nélkül, melyet 
a saját maga és a nép tudatlanságáért mutatott be; azt jelez
vén ezáltal a Szentlélek, hogy a szentek szentjéhez vezető ut 
még nem nyilt meg, ameddig az elősátor fönnáll. Ez előképe 
a jelen időnek, amely szerint oly ajándékok és áldozatok 
mutattatnak be, melyek a szolgálattevőt lelkiismeretben töké
letessé nem tehetik, miután csak ételekre és italokra, s külön
féle mosakodásokra vonatkozó testi szertartásokban állottak, 
melyek a javítás idejéig voltak rendelve. 

Krisztus azonban megjelenvén, mint a jövendő jóknak 
főpapja, nagyobb és tökéletesebb sátoron át, mely nem kézzel 
készittetett, azaz nem földi alkotásu, nem is bakok vagy bor
jak vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s 

S7elll leckék és evangéliumok. ll 
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mindenkorra a szentek szentjébe, miután az örök váltságot 
megszerezte. 

Evangelium : Szent Lukács 13, 6-17. 

Az időben mondá Jézus a népnek ezen példa
beszédet: Valakinek egy fügefa volt ültetve szőle
jében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, 
de nem talált. Mondá tehát a vincellérnek: Ime 
három esztendeje, mióta idejárok és gyümölcsöt 
keresek e fügefán és nem találok. Vágd ki tehát! 
Minek is foglalja el itt a helyet? Oe az felelé és 
mondá neki: Uram, hagyd meg még az idén, mig 
körülásom és megtrágyázom. T al án igy hoz majd 
gyümölcsöt. Ha pedig nem, jövőre kivághatod. 
, Tanitott pedig zsinagógájokban szombatonkint. 
Es ime jött egy asszony, kiben a betegség lelke 
tizennyolc év óta lakozott; és annyira meg volt 
görnyedve, hogy föl sem tudott nézni. Midőn Jézus 
meglátta őt, magához hívta és mondá neki: Asz
szony, meg vagy szabadítva betegségedtőL Es rája 
tevén kezeit, azonnal kiegyenesedett és dicsérte 
Istent. A zsinagóga főnöke pedig boszankodva 
felszólalt, hogy Jézus szombaton gyógyitott és mondá 
a népnek: Hat nap van, melyen dolgozni kell; 
jöjjetek tehát ezeken és gyógyittassátok magatokat, 
nem pedig szombatnapon. Mire az Ur felelé és 
mondá: Képmutatók! Nem oldja-e el mindegyik
tek ökrét vagy szamarát s~ombaton is a jászoltól 
és vezeti ki megitatni? Abrahám ezen leányát 
tehát, kit a sátán immár tizennyolc éven át tartott 
lekötve, nem kellett-e feloldani e kötelékből szarn
hatnapon? És midőn ezt mondotta, összes ellen
felei szégyenkeztek, és az egész nép örvendezett 
azon dicső tetteken, melyeket vé~bevitt. 
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Pünkösd után tizennyolcadik vasárnap. 
Lecke : Szent Pál ap. I. levele a korintusiakhoz 1, 4-8. 
Testvérek! Hálát adok értetek mindenkor az én Istenem

nek azért az isteni kegyelemért, mely nektek Krisztus Jézus
ban adatott ; hogy ő általa mindenben meggazdagodtatok, 
minden tanitásban és ismeretben ; valamint hogy a Krisztus
ról szól6 bizonyságtétel megerősödött közöttetek, ugy hogy 
semmiféle kegyelemben hiányt nem szenvedtek, kikami Urunk 
Jézus Krisztusnak megjelenését várjátok, aki majd véglegesen 
is megerősit titeket, hogy a mi U runk Jézus Krisztusnak el
jövetele napján kifogástalanok legyetek. 

Evangelium: Szent Máté 9, 1-8. 

Az időben Jézu~ hajóba szállva átkelt és az ő 
városába érkezett. , Es ime egy ágybanfekvő ina
szakadtat hoztak Es látván Jézus az ő hitöket, 
mondá az inaszakadtnak: Biz~ál fiam! megbocsát
tatnak neked a te büneid. Es ime némelyek az 
irástupók közül mondák magukban : Ez káromko
dik Es látván Jézus az ő gondolataikat, mondá: 
Miért gondoltok rosszat szivetekben? Mi könnyebb, 
azt mondani: Megbocsáttatnak neked büneid, vagy 
mondani: Kelj föl és járj? Hogy pedig tudjátok, hogy 
az Ernherfiának hatalma van a földön a bünök 
megbocsátására, - mondá az ina,szakadtnak: Kelj 
föl, vedd ágyadat és menj haza. Es fölkelt és haza 
ment. Midőn a seregek ezt látták, megijedtek és 
dicsőitették Istent, ki ilyen hatalmat adott az em
bereknek. 

Pünkösd után tizenkilencedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele az efezusiakhoz 4, 23-28. 
Testvérek! Ujuljatok meg gondolkozástok szellemében 

és öltözzetek uj emberbe, ki Isten szerint van alkotva, igazság
ban és valódi szentségben. 

Ennekokáért félretéve a hazugságot, beszéljétek az igaz
ságot kiki az ő embertársával ; mert egymásnak tagjai vagyunk. 
Haragudjatok és ne vétkezzetek; a nap Je ne nyugodjék hara
gotok fölött! Ne adjatok helyet az ördögnek! Aki lopott, ne 
lopjon többé, hanem inkább dolgozzék és tegyen jót keze 
munkájával, hogy a szükölködőnek legyen miből adnia. 

II• 
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Evangelium : Szent Máté 22, 1-14. 

Az időben Jézus példabeszédekben szálott a 
főpapoknak és farizeusoknak, mondván: Hasonló 
mennyek or~zága a királyhoz, ki fiának menyek
zőt tartott. Es elküldötte szolgáit, hogy a menyek
zőre hivatalosakat hívják, de azok nem akartak 
eljönni. Ismét más szaigákat küldött, mondván: 
Mondjátok meg a hivatalosaknak: Ime elkészítet
tem ebédemet, ökreim és hizlalt állataim le vannak 
öl ve, és minden kész: jöjjetek a menyekzőre! Azok 
pedig nem törődtek vele és elmentek, ki a major
jába, ki a keresete után. A többiek pedig megfog
ták szolgáit és méltatlanságokkal illetve, megölték 
őket Amint pedig ezt a király meghallotta, meg
haragudott, és elküldvén hadait, elpusztította ama 
gyilkosokat és városukat felgyujtotta. Azután mondá 
szolgáinak: A menyekző kész ugyan, de a hiva
talosak nem voltak méltók. Menjetek ki tehát az 
utszélekre ~s akiket csak találtok, hivjátok a me
nyekzőre! Es kimenvén a szolgák az utakra, össze
gyüjtötték mind, akiket találtak, jókat és rosszakat, 
és megtelt a menyekzősház vendégekkel. Bement 
pedig a király, hogy lássa a vendégeket, és látott 
ott egy e,mbert, aki nem volt menyekzős ruhába 
öltözve. Es mondá neki: Barátom, hogy jöttél te 
ide be, holott nincs menyekzős ruhád? Az pedig 
elnémult. Akkor mondá a király a szolgáknak: 
Kötözzétek meg kezeit és lábait s dobjátok ki őt 
a külső sötétségre l Ott sírás lesz és fogak csikor
gatása. Mert sokan vannak a hivatalosak, de keve
sen a választottak. 

Pünkösd után huszadik vasárnap. 
Lecke: Sze nt Pál ap. levele az efezusiakhoz 5, 15-21. 
Testvérek! Vigyázzatok, hogyan járjatok óvatosan, nem 

mint esztelenek, hanem mint bölcsek, jól felhaszn~lva az 

-·-----------------------------•r 
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időt, mert rossz napokat élünk. Ne legyetek tehát oktalanok, 
hanem értsétek meg, mi az lsten akarata. Se meg ne része
gedjetek borral, melyben bujaság rejlik, hanem teljetek el 
Szentlélekkel, és zsoltárokban, magasztaló lelki énekekben 
foglalatoskodjatok magatok közt, zengedezve és dicséretet 
mondva sziveitekben az Urnak, hálát adván mindenkor min
denért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében lstennek és az 
Atyának. Legyetek egymásnak fejhajtók Krisztus félelmében. 

Evangelium: Szent János 4, 46-53. 

Az időben volt egy királyi ember, kinek fia 
Kafarnaumban betegen feküdt. Ez, mikor meghal
lotta, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, elment 
hozzá és kérte őt, hogy jöjjön le és gyógyítsa 
meg fiát, mert már halálán volt. Mondá azért neki 
Jézus: Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem 
hisztek Mondá neki a királyi ember: Uram, jöjj 
le, mielőtt fiam meghalna. Mondá neki Jézus: 
Menj, a te fiad él l Az ember hitt a beszédnek, 
melyet Jézus mondott, és elment. De még utban 
volt lefelé, midőn szolgái elé jöttek és jelentették, 
hogy fia él. Megkérdezte tehát tőlük az órát, mely
ben jobban lett, és mondák neki: Tegnap hét 
órakor hagyta el őt a láz. fölismerte tehát az atya, 
hogy az az óra v9lt, melyben jézus mondotta 
neki: A te fiad él. Es hitt ő, és egész háza. 

Pünkösd után huszonegyedik vasárnap. 

Lecke: Szent Pál ap. levele az efezusiakhoz 6, 10-17. 

Testvérek l Er.ősödjetek meg az Urban és az ő erejének 
hatalmasságában. Öltsétek fel az lsten fegyverzetét, hogy az 
ördög incselkedéseivel szemben megállhassatok, mert nem a 
test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelmek és hatal
mak, e sötét világ kormányzói ellen, a gonoszság szellemei 
ellen az égi magasokban. Ennekokáért ragadjátok meg az lsten 
fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok és minden
ben teljesen megálljátok helyeteket. Álljatok tehát körülövezve 
ágyékaitokat igazsággal, és felöltözve az igazságosság mell
vértjébe, híbaitokon saruk gyanánt készen a békeség evangé-
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liumának hirdetésére; ru indezen felül vegyétek kezetekbe a 
hit paizsát, mellyel a gonosznak minden tüzes nyilát elolt
hassátok; és tegxétek föl az üdv sisakját és a lélek kardját, 
mely az Isten igeje. 

Evangelium : Szent Máté 18, 23-35. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak e példa
beszédet: Hasonló mennyek orsz~ga a királyhoz, 
ki szolgáival le akart számolni. Es mikor szá
molni kezdett, eléje hoztak egyet, ki tizezer talen
tummal tartozott neki. Mivel pedig nem volt mi
ből fizetnie, megparancsolta az ura, hogy adják el 
őt, feleségét, fiait és mindenét, amije van, és igy 
fizesse meg tartozását. A szolga azonban leborulva 
kérte őt, mondván: Légy türelemmel irántam és 
mindent megfizetek neked! Megkönyörült tehát az 
ur ama szolgán, elbocsátotta őt és elengedte neki 
adósságát. Amint pedig ama szolga kiment és 
egyik szolgatársával találkozott, ki száz denárral 
tartozott neki, megfogta és fojtogatta őt, mondván: 
Add meg, amivel tartozol ! Es szolgatársa leborulva 
kérte őt, mondván: Légy türelemmel irántam és 
mindent megfizetek neked! Amaz azonban nem 
akart, hanem fogta és börtönbe vetette őt, mig 
meg nem fizette tartozását. Mikor tehát szalga
társai látták, mi történt, igen megszomorodtak és 
elmenvén, elmondották uruknak mindazt, ami tör
tént. Akkor maga elé idézte őt és mondá neki: 
Gonosz szolga! minden adósságodat elengedtem, 
mivel kértél engem. Nem kellett volna-e neked is 
könyörülnöd szolgatársado,n, mint ahogy én is 
megkönyörültem rajtad? Es haragjában átadta őt 
ura a kinzóknak, mig minden adósságát le nem 
fizeti. Igy cselekszik az én mennyei Atyám is 
veletek, ha meg nem bocsáttok, kiki az ő atyja
fiának, szivetekből. 
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Pünkösd után huszonkettedik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a filippiekhez l, 6-11. 
Testvérek! Reménylem bizvást, hogy aki bennetek a jót 

megkezdette, a Krisztus Jézus napjáig be is fogja végezni. Amint 
méltó is, hogy igy vélekedjem mindnyájatokról, mert szivemben 
hordozlak titeket, mivel ugy fogságomban, mint az evangé
liumnak védelmezésében és megerősítésében mindnyájan osz
toztok az én örömömben. Mert lsten rá a tanum, hogy meny
nyire .szeretlek mindnyájatokat Jézus Krisztus szivében. 

Es azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek mindjobban 
és jobban növekedjék ismeretben és minden értelemben, hogy 
meg tudjátok különböztetni, mi a jó, s hogy tiszták és 
kifogástalanok legyetek Krisztus (eljövetele) napjára, telve az 
igazság gyümölcsével Jézus Krisztus által Istennek dicsőségére 
és dicséretére. 

Evangelium: Szent Máté 22, 15-21. 

Az időben a farizeusok elmentek és tanácsot 
t!lrtottak, hogyan foghatnák meg Jézust beszédében. 
Es elküldötték hozzá tanítványaikat a herodiánusok
kal, mondván: Mester, tudjuk, hogy igazmondó 
vagy és az Isten utját igazságban tanítod és nem 
törődöl senkivel, mert nem tekinted az emberek 
személyét. Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz: 
Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? 
Jézus azonban felismerve az ő álnokságukat, mondá: 
Mit kisértetek engem, képmutatók? Mutassátok 
meg nekem az adópén,zt! Azok pedig odanyujtot
tak neki egy denárt. Es mondá nekik Jézus: Kié 
ez a kép és e fölirat? Mondják neki: A császáré. 
Akkor mondá nekik: Adjátok meg tehát, ami a 
császáré, a császárnak, és ami Istené, az Istennek. 

Pünkösd után huszonharmadik vasárnap. 
Lecke: Szent Pál ap. levele a filippiekhez 3, 17-21. 

4, 1-3. 
Testvérek! Legyetek követőim és figyeljetek azokra, 

kik ugy vis.elkednek, ahogy előttetek van a mi példaké
pünk. Mert sokan, akikről sokszor mondottam (most pedig 
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szinte sirva mondom), ugy viselkednek, mint Krisztus kereszt
jének ellenségei; kiknek vége a romlás, kiknek istenük a has; 
és dicsőségük az ő gyalázatukban áll, kik a földieket l!aihász
szák. Ami hazánk pedig meanyekben van, ahonnan az Udvözi
tőt is várjuk, a mi Urunk Jézus Krisztust, ki átalakítja a mi 
megalázott testünket, és hasonlóvá teszi az ő megdicsőült 
testéhez, azon erejénél fogva, mellyel azt is megteheti, hogy 
mindent meghódít magának. 

Ennélfogva kedves és hőn óhajtott testvéreim, én örömem 
és koronám! igy álljatok az Urban, szeretteiru! 

Evodiát kérem, Szintikesnek pedig könyörgök, hogy 
értsetek egyet az U r ban. Sőt téged is kérlek, hű tiszttársam, 
légy segitségökre azoknak, kik az evangéliumban velem mun
kálkodtak Kelemennel és egyéb munkatársaimmal, kiknek nevei 
be vannak irva az élet könyvébe. 

Evangelium: Szent Máté 9, 18-26. 

Az időben, midőn Jézus a sereghez szólott, 
ime egy előljáró lépett hozzá és lábaihoz borulva 
mondván: Uram, a leányom épen mqst halt meg, 
de jöjj, tedd rá kezedet, és élni f9g. Es Jézus föl
kelt és követte őt tanítványaival. Es ime egy asz
szony, ki tizenkét esztendő óta vérfolyásban szen
vedett, hátul hozzá járult és megérintette ruhája 
szegélyét. Mert - mondá magában: Ha csak ruhá
zatát érintem is, meggyógyulok Jézus pedig meg
fordult. és látván őt, mondá: ,B izzál leányom! a te 
hited meggyógyitott téded., Es meggyógyult az 
asszony azon órától fogva. Es midőn Jézus az elől
járó házába ért és látta a siposokat és a tolongó 
sereget, mondá: Távozzatok! mert nem halt meg 
a leány, hanem alszik Mire kinevették őt. S miután 
a sereg kitakarodott,, bement, megfogta a kezét, és 
a leány feltámadt. Es ennek hire elterjedt azon az 
egész vidéken. 

Pünkösd után huszonnegyedik vasárnap. 
Lecke: Sze nt Pál ap. levele a kolosszaiakhoz l, 9-14. 
Testvérek! Nem szününk meg érettetek imádkozni és 

könyörögni, hogy beteljek az ő akaratának ismeretével, min-
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den bölcseséggel és lelki értelemmel, hogy Istenhez méltóan 
~!jetek, mindenben az ő tetszését keresvén, minden jó csele
kedetben gyümölcsözve és gyarapodva az Isten ismereté
ben; megerősödve minden erényben az ő dicsőségének hatal
mánál fogva, teljes béketürésben és örömmel teljes kitartásban, 
hálát adván az Atya Istennek, ki bennünket a szentek osztály
részesévé méltatott a világosságban ; ki minket a sötétség 
hatalmából kiragadott, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, 
akiben váltságunk van az ő vére által, a bünök bocsánatára. 

Evangelium: Szent Máté 24, 15-35. 

Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: 
Mikor majd tehát látjátok, hogy a pusztulás undok
sága, melyet Dániel próféta megjövendölt, a szent 
helyen áll - aki olvassa, értse, - akkor, akik 
Judeában vannak, fussanak a hegyekre; és aki a 
háztetőn van, le ne szálljon, hogy valamit kivigyen 
házából; és aki mezőn van, vissza ne térjen, hogy 
köntösét elvigye. Jaj pedig a viselősöknek és szop
tatóknak ama napokban l Imádkozzatok tehát, hogy 
futástok ne történjék télen, vagy szombaton. Mert 
nagy szarongatás lesz akkor, amilyen nem volt 
'-:ilág kezdetétől fogva mindeddig, és nem is leszen. 
Es ha meg nem rövidíttetnének ama napok, nem 
menekülne meg egy ember sem; de a kiválasztot
takért megrövidíttetnek azok a napok. Akkor, ha 
valaki azt mondja nektek: Ime, itt a Krisztus vagy 
amott, ne higyjétek. Mert támadnak hamis krisz
tusok és hamis próféták, és nagy jeleket és cso
dákat müvelnek, ugy hogy (ha lehetséges volna) 
még a választottak is tévedésbe essenek. Ime, előre 
megmondtam nektek l Ha tehát azt mondják nek
tek: Ime a pusztában van, ne menjetek ki; ime 
odabenn - ne higyjétek. Mert valamint a villám 
napkeleten támad és látszik napnyugotig: ugy lesz 
az Emberfiának eljövetele is. Ahol a hulla van, 
odagyülnek a sasok is. Nyomban pedig ama napok 
gyötrelme után a nap elsötétedik, és a hold nem 
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adja világát, a csillagok leh!lllanak az égről és az 
egek erői megrendülnek. Es akkor feltünik az 
Emberfiának jele az égen, és akkor jajveszékelnek 
a föld minden nemzetségei és látni fogják az 
Emberfiát jönryi az ég felhőin, nagy hatalommal 
és fönséggel. Es szétküldi angyalait hangos trom
bitaszóval, és egybegyüjtik az ő választottait a 
négy szél felőt az ég egyik végétől a másikig. 
A fügefáról pedig vegyetek példát! Mikor ága már 
gyenge és levelei kisarjadoztak, tudjátok, hogy 
közel van a nyár. Azonképen ti is, ha mindezt 
látjátok, tudjátok, hogy közel van az ajtóban. 
Bizony mondom nektek, hogy nem mulik el, ez a 
nemzedék, mig mindez meg nem történik. Eg és 
föld elmulnak, de az én igéim el nem mulnak. 



ll. 

Leckék és evangeliumok a szentek és 
az Ur kisebb ünnepeire. 

A) Nem változó ünnepek. 
(A változó ünnepeket lásd alább a 225. oldalon.) 

Szent András apostol napján. 
(November 30.) 

Lecke: Sze nt Pál ap. levele a rómaiakhoz l O, !0-18. 
Testvérek! Szivvel hiszünk az igazságra, szájjal pedig 

történik a vallomás az üdvösségre. Mert az irás azt mondja: 
Mindaz, aki benne hisz, meg nem szégyenül. Mert nincs 
különbség zsidó és (pogány) görög között, mivel ugyanaz az 
egy az Urok mindnyájuknak, ki gazdag mindazok iránt, kik 
őt segitségül hivják. Mert mindaz, aki az Ur nevét segitségül 
hivja, üdvözülni fog. 

Ámde hogyan fogják segitségül hivni, akiben nem hisz
nek? Vagy hogyan hisznek annak, akit nem hallottak? Hogyan 
halljanak azonban tanitó nélkül ? Hogyan tanitanak pedig, 
hacsak nem küldetnek ? miként irva van : Mily szépek a békét, 
a jót hirdetőknek lábai ! De nem mindannyian engedelmesked
nek az evangeliumnak. Azért mondja lzaiás: U ram, ki hisz a 
mi hallomásunknak. A hit tehát a hallásból ered, a hallás pedig 
Krisztus igéje által (történik). De azt mondom: Vajjon nem 
hallották? Hiszen az egész földre kihatott az ő szavok és a 
földkerekség határaira az ő igéjök 

Evangelium: Szent Máté 4, 18-22. 

Az időben, mikor Jézus a Galileai tenger 
mellett járt, látott két testvért, Simont, ki Péternek 
hivatik, és Andrást az ő testvérét, amint a hálót 
kivetették a tengerre, (mert halászok voltak), és 
mondá nekik: Jöjjetek utánam és én emberhalá
szokká teszlek titeket! Azok ped}g rögtön elhagy
ván a hálókat, követték öt. Es onnan tovább 
menve, másik két testvért látott, Jakabot, Zebedeus 
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fiát és Jánost, az ő testvérét, a hajóban atyjukkal, 
Zebedeussal, amint hálóikat javitgatták, és meg
hívta őket. Azok pedig rögtön otthagyván hálói
kat és atyjokat, követték őt. 

Xavéri szent Ferenc napján. 
(Dec. 3.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a rómaiakhoz 10, 10--18. 
(Mint Szent András ap. napján. 171. old.) 

Evangelium : Szent Márk 16, 15-18. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Men
jetek el az egész világra, hirdessétek az evangé
Jiumct minden teremtménynek. Aki hisz és meg
keresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, el
kárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek 
követik: Az én nevemben ördögöket üznek ki, uj 
nyelveken szálnak, kigyókat vesznek kezökbe és 
ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a bete
gekre ráteszik kezeiket és meggyógyulnak. 

Szent Borbála szüz és vértanu napján. 
(Dec. 4.) 

Lecke és evangelium mint valamely szüz és vértanu 
ünnepén I. 247. old. 

Szent Miklós püspök napján. 
(Dec. 6.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a zsidókhoz 13, 7-17. 
Testvérek! Emlékezzetek meg előljáróitokról, kik nektek 

az lsten igéjét hirdették, kiknek látván életök végét, kövessétek 
hitöket! Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma, és ugyanaz 
lesz mindörökké. Különfé!e idegen tanítások által el ne hagy
játok magatokat csábiHatni! Mert legjobb a szivet kegyelem
mel erősíteni, nem étkekkel, me!yek nem használtak azoknak, 
kik velök éltek. Van oltárunk, melyről enni nem áll jogukban 
azoknak, kik a sátornál szolgá!nak. Mert amely állatoknak vére 
a főpap ciltal bevitetik engesztelő áldozatként a szentélybe, 
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azoknak testei a táboron kivül megégettetnek Minekokáért 
Jézus is, hogy az ő vére által a népet megszentelje, a kapun 
kivül szenvedett. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kivül, 
hordozva az ő gyalázatát. Mert nincs itt maradandó váro
sunk, "hanem a jövendőt keressük. 

O általa mutassuk be tehát mindenkor Istennek a dicsé
ret áldozatát, vagyis az ő nevét dicsérő ajkak gyümölcsét. 
A jótékonyságról pedig és az adakozásról meg ne feledkez
zetek, mert az ilyen áldozatokban kedve telik Istennek. Enge
delmeskedjetek előljáróitoknak és Jegyetek nekik fejhajtók. 
Mert ők vigyáznak rátok, mint akik számot fognak adni lel
keitekért 

Evangelium: Szent Máté 25, 14-23. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak e 
példabeszédet: Egy messzire elutazó ember, elő
hivta szolgáit és átadta nekik minden vagyonát, és 
az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, 
a harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek a saját 
tehetsége szerint, és azonnal elindult. Elment tehát 
aki öt talentumot kapott, üzérkedett vele és más 
ötöt nyert. Hasonlókép aki kettőt kapott, más kettőt 
nyert. Aki pedig egyet kapott, elment, elásta a 
földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő mulva 
azonbar) megjött ama szolgáknak ura és leszámolt 
velök. Es előlépett aki öt talentumot kapott s más 
öt talentumot mutatott föl, mondván: Uram, öt 
talentumot adtál át nekem, ime más ötöt nyertem 
rajta. Mondá nekik ura: Jól van, derék és hű 
szolga! mivel kevésben hű voltál, sokat bizok rád, 
menj be a te urad örömébe. Előlépett pedig az is, 
ki két talentumot kapott, és mondá: Uram, két 
talentumot adtál át nekem, ime más kettőt nyer
tem. Mondá neki ura: Jól van, derék és hű szolga! 
mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj 
be a te urad örömébe! 
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SzentAmbrus püspök és egyháztanitónapján. 
(Dec. 7.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele Timoteushoz 4, 1--8, 

Evangelium : Szent Máté 5, 13-19. 
(Mint valamely egyháztanító napján l. 243. old.) 

Boldogasszony szeplőtelen fogantatása 
ünnepén. 

(Dec. 8.) 

Lecke: Példabeszédek könyve 8, 22-35. 
Én az Uré vq.ltam utai kezdetén, mielőtt valamit alkotott 

kezdettől fogva. Oröktől fogva el voltam rendelve és régi 
időktől, mielőtt a föld lett. Még nem voltak a mélységek, és 
én már fogantattam; még a vizforrások sem fakadtak ki; 
még a hegyek sem állapodtak meg nehéz tömegükkel; a hal
mok előtt vajudtam én; még nem teremtette a földet és a 
folyóvizeket és a földkerekség sarkait. Mikor az egeket készí
tette, ott voltam; mikor az örvényeket bizonyos törvény sze
rí nt gáttal vette körül ; mikor a levegőt megerősítette odafönt 
és megmérte a vizforrásokat t mikor a tengernek kimérte hatá
rát és a vizeknek törvényt szabott, hogy át ne lépjék határai
kat; mikor lerakta a földnek alapjait; vele voltam, mindent 
rendezgetve, és gyönyörködtem naponként, játszadozva előtte 
minden időben; játszadozva a föld kerekségén; s gyönyörü
ségem az emberek fiaival lenni. Most tehát, fiaim, hallgassatok 
engem: Boldogok, kik megőrzik utaimat! Hallgassátok az 
oktatást és legyetek bölcsek, s ne vessétek meg azt. Boldog 
ember, ki engem hallgat, és ki ajtófélfám mellett őrködik, 
vigyáz minden nap, s várakozik ajtóm küszöbénél. Aki engem 
megtalál, életet talál és üdYöt merit az Urtól. 

Evangelium: Sze nt Lukács J, 26-28. 

Az időben elküldötte lsten Gábriel angyalt 
Galileának Názáret nevü városába, egy szüzhöz, 
ki egy józsef nevü férfiunak volt eljegyezye, Dávid 
házából, és a szüznek neve Mária volt. Es midőn 
az angyal bement hozzá, igy szólt: Üdvözlégy, 
malaszttal teljes, az Ur van teveled, áldott vagy te 
az asszonyok között! 
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Szent Tamás apostol napján. 
(Dec. 21.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele az efezusiakhoz 2, 19--22. 
Testvérek! Már nem vagytok többé idegenek és jövevé

nyek, hanem a szenteknek polgártársai és Istennek háznépe, 
ráépitve az apostolok és próféták alapjára, mig a főszegletkő 
maga Jézus Krisztus, kiben az egész építmény összeszerkesztve, 
szent tem pl ommá növekszik az Urban, aki által lélekben ti is 
egybegyültök Isten hajlékává. 

Evangelium: Szent János 20, 24-29. 

Az időben Tamás, egy a tizenkettő közül, 
kit ikernek neveznek, nem volt velök, mikor 
jézus megjelent. Mondák tehát neki a többi tanit
ványak: Láttuk az U ra t. Az pedig mondá nekik: 
Hacsak nem látom kezein a szegek nyomát, s nem 
tehetem ujjamat a szegek helyére, és nem dugh?
tom kezemet az ő oldalába, nem hiszem. Es 
nyolc nap mulva ismét benn voltak tanítványai, 
és Tamás velök. Megjelent jézus zárt ajtók mellett, 
s megállt a középen és mondá: Békesség veletek! 
Azután mondá T arnásnak: Tedd bele ide ujjadat 
és lássad kezeimet; nyujtsd ide kezedet és tedd 
bele oldalam sebébe; s ne légy hit~tlen, hanem 
hivő l Felelé Tamás és mondá neki: En Uram, én 
Istenem! Mondá neki jézus: Mivel láttál, Tamás, 
hittél. Boldogok, akik nem láttak és hittek. 

Remete szent Pál hitvalló napján. 
(január 15.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a filippiekhez 3, 7-12. 
(Mint valamely szent hitvalló ünnepén, aki nem volt 

püspök. 245. old.) 

Evangelium : Sze nt Máté I I, 25-30. 

Az időben felszólalt Jézus és mondá: Hálát adok 
neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy 
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176 ~ Szent Antal apát napján ~ 

ezt elrejtetted a bölcsek és okosak elől és kijelen
tetted a kisdedeknek. Igen, Atyám! mert igy tet
szett neked. Minden átadatott nekem Atyámtól ; 
és senki sem ismeri a fiut, csak az Atya; sem 
az Atyát nem ismeri senki, csak a fiu, és akinek 
a fiu ki akarja jelenteni. Jöjjetek hozzám mind
nyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok, és én 
megenyhitlek titeket. Vegyétek magatokra az én 
igámat és tanuljatok tőlem, mert szelid vagyok és 
alázatos szivü; és nyugalmat találtok lelketeknek. 
Mert az én igám édes és az én terhem könnyü. 

Szent Antal apát napján. 
(Január 17.) 

Lecke: Jézus Sirák fia könyvéből 45, 1-6. 

Mint valamely szent apát ünnepén. 246. old. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 35-40. 

Agyékaitok legyenek felövezve stb. 245. old. 

Szent fábián és Sebestyén vértanuk napján. 
(Január 20.) 

Lecke: Sze nt Pál ap. levele a zsidókhoz ll, 33-39. 

Mint több szent vértanll ünnepén a hus,·éti időn kiviil 
lll. 241. old. 

Evangelium: Sze nt Lukács 6, 17-23. 

Midőn jézus lejött a hegyről stb. 240. old. 

Szent Ágnes szüz és vértanu napján. 
(Január 21.) 

Lecke: Jézus Sirák fia könyvéből 51, 1-8. 12. 247. old. 

Evangelium: Szent Máté 25, 1-13. 

Mint valamely szüz és vértanu ünnepén L 247. old. 
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Szüz Mária eljegyzése napján. 
(Január 23.) 

Lecke: A bölcseség (Példab.) könyvéből 8, 22--35. 
Mint Boldogasszony szeplőtelen fogantatása iinnepén.l74. o. 

Evangelium: Szent Máté l, 18-21. 
Mint szent József ünnepén. 183. old. 

Alamizsnás szent János püspök napján. 
(Január 23.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a zsidókhoz 7, 23-27. 
Mint valamely szent püspök és hitvalló napján ll. 243. old. 

Evangelium: Szent Lukács 6, 36-42. 
Legyetek irgalmasok stb. mint pünkösd után első vasár

nap. 140. old. 

Szent Pál megtérése napján. 
(Január 25.) 

Lecke : Apostolok Cselekedetei 9, 1-22. 
Ama napokban Saul egyre fenyegetőzve és öldöklésért 

lihegve az Ur tanítványai ellen, elment a főpaphoz és levelet 
kért tőle Damaszkusba a zsinagógákhoz, hogy ha ezt a taní
tást követő férfiakat .és nőket találna, megkötözve hozhassa 
őket Jeruzsálembe. Es amint az uton ment, tőrtént, hogy 
Damaszkushoz k<)zeledett és hirtelen fényesség ragyogta őt 
körül az égből. Es a földre esve százatot hallott, mely azt 
mondá neki : Saul, ,Saul, miér1 üldözs~ engem? Mire kérdezé: 
Ki vagy, Uram? Es amaz mondá: En vagyok jézus, akit te 
üldözesz. Kár az ostor ellen rugdalóznod ! Mire reszketve és 
~lmélkodva mondá: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? 
Es az Ur mondá neki: Kelj föl és menj be a városba, és ott 
majd megmondják neked mitévő légy. Azok a férfiak pedig, 
akik őt kisérték, bámulva állottak, mivel a hangot ugyan hal
lották, de nem láttak senkit. Saul erre fölkelt a földről, s 
amint kinyitotta szemeit, semmit ;;em látott. Miért is kezénél 
fogva bevezették Damaszkusba. Es ott volt három nap, anél
kül, hogy látott volna, és sem nem evett, sem nem ivott. 

Volt pedig Damaszkusban egy Ananiás nevezetj.i tanit
\'ány, kihez az Ur látomásb<J.n igy szólt: Ananiás! O pedig 
mondá: Itt vagyok, Uram! Es az Ur viszonzá: Kelj fel és 
menj el az ugynevezett «egyenes» utczába és keress Judás 

-.-;....._---------------~ 
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178 ~ Magyar boldog Margit szűz napján ~ 

házában egy Saul nevü tarzusi embert! Mert ime, imádkozik. 
(Az pedig látott egy Ananiás nevü férfiut, amint bement hozzá 
és reá tette kezeit, hogy látását visszanyerje.) felelé erre 
Ananiás: Uram, sokaktól hallottam erről az emberr<?!, hogy 
mennyi rosszat tett a te szenieidnek Jeruzsálemben. Es itt is 
megbizása van a főpapoktól, hogy lánczrafüzze mindazokat, 
akik a te nevedet segítségül hívják. Az Ur pedig mondá neki: 
Menj csak! Mert kiválasztott edényem az nekem, hogy elvigye 
nevemet a pogányok, királyok és Izrael fiai elé. Mert én majd 
megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szen
vednie. Es Ananiás elindult és bement a házba és reá téve 
kezeit, mondá: Saul testvér, engem az Ur Jézus küldött, ki 
megjelent nekeg az uton, amerre jöttél, hogy láss és beteljél 
Szentlélekkel. Es rögtön leestek az ő szemeiről valami hal
pikkelyfélé}<: és visszanyerte látását; mire fölkelt és megk~resz
telkedett. Es miután ételt vett magához, megerősödött. Es ott 
maradt, a tanítványokkal, kik Damaszkusban voltak, néhány 
napig. Es azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az 
lsten fia. Mindazok pedig, akik hallották, csodálkoztak és 
mondották: Nem ez-e az, aki Jeruzsájemben azok ellen har
colt, kik e nevet segítségül hivták ? Es ide is azért jött, hogy 
azokat megkötözve a főpapokhoz vigye. Saul pedig mindjob
ban megerősödött és czáfolta a zsidókat, kik Damaszkusban 
laktak, erősítve, hogy ez a Krisztus. 

Evangelium: Szent Máté 19, 27-29. 

Az időben mondá Péter jézusnak: Ime, mi 
mindent elhagytunk és követtünk téged, mi lesz 
tehát velünk? jézus pedig mondá nekik: Bizony 
mondom nektek, hogy ti is, kik engem követtetek, 
az ujjászületéskor, mikor majd az Emberfia az ő 
fönségének trónján ül, tizenkét sz;éken ültök, és 
itélitek Izraelnek tizenkét törzsét. Es mindaz, aki 
elhagyja házát, vagy testvéreit, vagy nővéreit, vagy 
atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy fiait, vagy 
szántóföldeit az én nevemért, százannyit kap és 
az örök életet birja. 

Magyar boldog Margit szüz napján. 
(Január 28.) 

Lecke és evangelium mint valamely szent szüz ünnepén. 
250. old. 
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Gyertyaszentelő Boldogasszony íinnepén. 
(február 2.) 

Lecke: Malakiás próféta jövendölése 3, 1-4. 
Ezt mondja az Ur lsten: Ime én elk4ldöm követemet, 

hogy elkészítse az utat az én szinem előtt. Es mindjárt eljön 
templomához az Uralkodó, kit ti kerestek, és a szövetség 
angyala, kit ti óhajtotok Ime jön, mondja a seregek Ura. 
Ámde ki tudja elgondolni az ő jövetele napját, és ki birja el
viselni, ha megjelenik? Mert hisz olyan ő, mint az olvasztó 
tüz, s mint a ruhafestők lugja; és leülvén összeolvasztja és 
megtisztitja az ezüstöt, s megtisztítja Lévi fiait és kiselejtezi 
őket, mint az aranyat, s miként az ezüs}öt, és igazságban 
mutatnak majd be áldozatokat az Urnak. Es tetszeni fog az 
Urnak Juda és Jeruzsálem áldozata, miként hajdani napokban 
és a régi esztendőkben, ugymond az Ur, a mindenható. 

Evangelium: Szent Lukács 2, 22-32. 

Az időben miután beteltek Mária tisztulásának 
napjai, Mózes törvénye szerint, felvitték jézust 
Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Urnak, amint 
elő van irva az Ur törvényében, miszerint minden 
fiu gyermek, ki anyja méhét megnyitja, az Urnak 
szenteltessék - és hogy áldozatot hozzanak asze
rint, amint meg van mondva az Ur törvé~1yében, 
egy pár gerliczét, vagy két galambfiat. Es ime 
volt egy ember Jeruzsálemben, kinek neve Simeon, 
és ez az ember igaz és istenfélő volt, ki Izrael 
'{igasztalását várta, és a Szentlélek lakott benne. 
Es igéretet vett a Szentlélektől, hogy meg nem 
hal mindilddig, mig meg nem látja az Urnak föl
kentjét. Es a Lélek által indíttatva, a templomba 
jött, s midőn a kisded Jézust szülői bevitték, hogy 
a törvény szokása szerint cselekedjenek érette, 
karjaira vette őt, áldotta Istent, és igy szólt: 
Most bocsátod el, Uram, szolgádat a te igéd sze
rint békességben; mert látták szemeim a te üdvös
ségedet, kit rendeltél az összes népek szine elé, 
világosságul a pogányok megvilágosítására és 
dicsőségül a te népednek, Izraelnek 
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180 (%) Szent Balázs püspök és vértanu napján ~ 

Szent Balázs püspök és vértanu napján. 
(február 3.) 

Lecke és evangelium mint valamely szent vértanu t-s 
püspök ünnepén 234. old. 

Szent Skolasztika szüz napján. 
(február 10.) 

(A benczésrend templomaiban.) 

Lecke : Énekek Éneke 8, 1-4. 
Ki adja meg nekem, hogy testvérem légy, ki anyám 

emlőit szopta, hogy megtaláljalak téged odakünn, és megcsó
koljalak, és senki többé engem le ne nézzen ? Megragadlak 
téged és beviszlek anyám házába; ott tanitasz engem, és én 
füszeres borral telt poharat adok neked, s ~ránátalmáim must
ját. Balkeze fejem alatt, és jobbja megölel engem. Kérve kér
lek titeket Jeruzsálem leányai! hogy föl ne keltsétek, se föl 
ne ébresszétek az én szeretőmet, mig maga nem akarja. 

Evangelium: Máté 25, 1-13, mint alább. 247. old. 

A szeplőtelen Szüz megjelenése Lourdesban. 
(február 13.) 

Lecke: Jelenések könyve 11, 19. 12, 1. 10. 
Megnyilt az Isten temploma a mennyben; és látható volt 

szövetségének szekrénye az ő templomában, s villámlás és 
csattogás, földindulás és nagy jégeső támadt. Es nagy jel Hint 
fel az égen: Egy asszony a napba öltözve é? a hold a lábai 
alatt, és a fején tizenkét csillagu korona. Es nagy szózatot 
hallottam az égben, mely ezt mondá: Most az üdvösség és az 
erő és az ország a mi lstenünké lett és a hatalom az ő föl
kentjeé. 

Evangelium: Szent Lukács l, 26-31. 

Az időben elküldötte lsten Gábriel angyalt 
Galileának Názáret nevü városába, egy szüzhöz, 
ki egy József nevü férfiunak volt eljegyezye, Dávid 
házából, és a szüznek neve Mária volt. Es midőn 
az angyal bement hozzá, igy szólt: Üdvözlégy, 
malaszttal teljes, az Ur van teveled, áldott vagy te 
az asszonyok között! !v\ időn ezt hallotta, meg-
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zavarodott az ő beszédén és gondolta magában, 
miféle köszöntés ez? De az angyal mondá neki : 
Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál lstennél! 
Ime méhedben fogansz és fiat szülsz, és az ő 
nevét Jézusnak hívod. 

Szent Mátyás apostol napján. 
(február 24. v. 25.) 

Lecke: Apostolok Cselekedetei l, 15-26. 
Ama napokban felállott Péter a testvérek között, (volt 

pedig mintegy százhusz emberből álló sereg) és mondá: Test
véreim! Be kell teljesedni az irásnak, melyet a Szentlélek Dávid 
szája által előre megmondott Judásról, ki vezére volt azoknak, 
kik Jézust elfogták; ki közénk tartozott és velünk e hivatal
ban osztozott. Es ez telket szerzett a gonoszság diján és föl
~kasztva magát, középen kettészakadt és kidőltek összes belei. 
Es ez tudomására jutott Jeruzsálem összes lakóinak, ugy hogy 
azt a telket az ő nyelvükön Hakeldamának, azaz vérteleknek 
hívják. Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: Váljon az 
ő lakóhelyük pusztává és ne legyen aki benne lakjék, és : 
Előljárói hivatalát foglalja el más. Szükséges tehát, hogy ezen 
férfiak közül, kik mindazóta velünk voltak, amióta az Ur Jézus 
ki- és bejárt köztünk, kezdve János keresztelésétől ama napig, 
melyen felvitetett közülünk, ---; egyikük velünk együtt tanuja 
legyen az ő feltámadásának. Es kijelöltek kettőt: Józsefet, ~it 
Barzabásnak, s melléknéven «igaznak hívtak», és Mátyást. Es 
imádkozva mondák: Mutasd meg te Uram, ki mindeneknek 
szívét ismered, hogy a kettő közül melyiket választottad ki 
arra, hogy e szolgálatnak és az apostoli hívatalnak helyét el
fpglalja, melyből Judás kiesett, hogy elmenjen a maga helyére. 
Es sorsot vetettek rájok, és a sors Mátyásra esett, és a tízenegy 
apostol közé sorozták őt. 

Evangelium: Szent Máté ll, 25-30. 
Hálát adok neked stb. mint Remete szent Pál napján. 

175. old. 

Aquinói szent Tamás hitvalló és egyház
tanitó napján. 

(Márczius 7.) 

Lecke: Bölcseség könyve 7, 7-14. 
Óhajtottam és értelem adatott nekem; könyörögtem és 

bel~m szállt a bölcseség lelke; és többre becsültem azt király-
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182 ~ Istenes szent jános napján ~ 

ságoknál és királyi székeknél, és a gazdagságot semminek sem 
tartottam ahhoz képest. A drágakövet sem hasonlitottam hozzá, 
mert minden arany hozzá képest parányi fövény, s vele szem
ben az ezüst sárnak tünik föl. jobb szerettem az egészségnél 
és szépségnél s eltökéltem, hogy világitául használom, mert 
elolthatatlan az ő világa. Vele egyetemben ért. engem minden 
jó, és számtalan tisztesség az ő keze által. Örömet találtam 
mindenben, mert ez a bölcseség előttem járt, és nem tudtam, 
hogy mindezeknek szülőanyja. Tettetés nélkül tanultam meg, 
irigység nélkül közlöm, s nem titkolom el értékét. Mert vég
telen kincs ez az embereknek, mellyel aki.k éltek, részesültek 
lsten barátságában, mert a fegyelmezettség ajándékai ajánl
ják őket. 

Evangelium: Szent Máté 5, 13- 19. 
Mint valamely egyháztanító ünnepén 244. old. 

Istenes szent János napján. 
(Márczius 8.) 

Lecke: Sirák fia 31, 8-11. Boldog a férfiu stb. 245. old. 

Evangelium: Szent Máté 22, 35-46. Mint pünk. u. 17-ik 
vas. J 57. old. 

Hofbauer szent Kelemen napján. 
(Márczius 15.) 

Lecke: Szent Lukács ap. levele a korintusiakhoz 4, 9-14. 
Mint valamely szent hitvalló napján ll. 245. old. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 32-34. 246. old. 

Szent József emléknapján. 
(Március 19.) 

Lecke: Sirák fia 45, 1-6. 
Kedves volt lsten és emberek előtt, kinek áldott az emlé

kezete. Hasonlóvá tette őt dicsőségben a szentekhez, fölma
gasztalta őt az ellenségek megfélemedésében és szavaira siet
tette a csodajeleket. Megdicsőitette őt a királyok szine előtt és 
parancsolatot adott neki népe előtt, s megmutatta neki dicső
ségét. Hüsége és szelídsége miatt megszentelte őt, kiválasztotta 
minden testből. Meghallgatta őt és az ő szavát, bevezette őt 
a felhőbe. Es megadta neki szemtől-szembe a parancsolatokat 
és az életnek és fegyelemnek törvényét. 



~ Szent Benedek apát napján ~ 183 

Evangelium: Sze nt Máté l, 18-21. 

Miután Jézus anyja, Mária, el volt jegyezve 
Józsefnek, mielőtt egybekeltek, kitünt, hogy méhé
ben fogant a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, 
mivelhogy igaz volt, és nem akarta őt rossz hírbe 
hozni: titkon szándékozott őt elbocsátani. Mialatt 
pedig erről gondolkodott, íme megjelent neki az 
Ur angyala álmában, mondván: József, Dávid fia, 
ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, 
mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. 
Fiat szül pedig, és te az ő nevét Jézusnak fogod 
hívni: mert ő szabadítja meg népét az ő büneiktől. 

Szent Benedek apát napján. 
Lecke és evangelium: mint valamely szent apát ünne

pén 246. old. 
(A bencésrend templomaiban.) 

Lecke: Sirák fia 50, 1-14. 
Simon, Oniás fia, a főpap, ki életében támogatta a házat, 

és az ő napjaiban megerősítette a templomot. A templom 
magas építménye is ő általa alapíttatott, a kettős épület és a 
templom magas kőfalai. Az ő napjaiban kiáradtak a vizkutak, 
és mint a tenger, módfölött megteltek Gondot viselt nemzet
ségére és megmentette a pusztulástól. Ki képes volt meg
nagyobbitani a várost, ki dicsőséget szerzett a néppel való 
érintkezésben; s a háznak és előcsarnoknak bejáratát kibővítette. 
Mint a hajnali csillag, a köd közepett, és mint a tele hold az 
ő napjaiban világit. Es mint a fényes nap, ugy tündöklött ő 
az Isten templomában. Mint a fénylő szivárvány a dicsőség
nek ködében, és mint a rózsavirág tavaszi napokban, és mint 
a vizfolyásnál álló liliomok, és mint az illatozó tömjén a 
nyári napokban. Mint a világító tüz, és a tüzben égő tömjén. 
Mint a mindenféle drágakövekkel ékesített tiszta aranyedeny. 
Mint a rügyező olajfa, és a magasba törő cziprus, olyan volt 
ő, mikor a dicsőség köntösét magára vette, és teljes diszbe 
öltözött. Midőn a szent oltárhoz fölment, fényt árasztott a 
szentség diszöltönyében. Mikor pedig, a részeket elvette a 
papok kezéből, ő is az oltárnál állott. Es körülötte a testvérek 
serege: mint a czédrusültetvé11y Libanon hegyén, ugy állottak 
körüle, mint a pálmaágak, Aron összes fiai is az ő dicső
ségükben. 

Evangelium: Máté I 9, 27- 29. 246. old. 
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Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. 
(Márczius 25.) 

Lecke: lzaiás próféta jövendölése 7, 10-15. 

Ama napokban ismét szólott az U r Ákáznak, mondván : 
Kérj magadnak jelt a te U radtól lstenedtől akár lenn a mély
ségben, akár fönn a magasságban. De Akáz felelé : Nem kérek 
és nem kisértem az Urat. Akkor mondá: Halljátok tehát Dávid 
háza! Hát nem elég, hogy az embereket kifárasztjátok, hanem 
még az én lstenemnek is terhére vagytok? Ennélfogva az U r 
maga ad nektek jelt. Ime egy szüz fogan és fiat szül, s annak 
neve Emmanuelnek fog hivatni. Irásvajat és mézet eszik, amint 
tudni fogja a rosszat megvetni és a jót választani. 

Evangelium: Szent Lukács l, 26-38. 

Az időben elküldötte lsten Gábriel angyalt 
Galileának Názáret nevü városába egy szüzhöz, 
ki egy József nevü férfiunak volt eljegyezye Dávid 
házából, és a szüznek neve Mária volt. Es midőn 
az angyal bement hozzá, igy szólt : Üdvözlégy, 
malaszttal teljes, áldott vagy te az asszonyok kö
zött! Midőn ezt hallotta, megzavarodott az ő beszé
gén és gondolta magában, miféle köszöntés ez? 
Es az angyal mondá neki: Ne félj Mária, mert 
kegyelmet találtál Istennél! Ime méhedben fogansz 
és fiat szülsz, és az ő nevét Jézusnak hívod. Ez 
nagy leszen, s a Magasságbeli Fiának fog hivatni, 
és neki adja az Ur Isten az ő atyjának, Dávidnak 
trónját, és uralkodni fog Jákob házában mind
örökké, és az ő uralkodásának nem lesz vége. 
Mária pedig mondá az angyalnak: M~kép történik 
ez, minthogy férfit nem ismerek? Es felelé az 
angyal és mondá neki : A Szentlélek száll tereád 
és a Magasságbelinek ereje megárnyékoz téged s 
azért a Szent is, ki tőled születik, Isten Fiának 
fog hivatni. És ime Erzsébet, a te rokonod, ő is 
fiut fogant öregségében, és ez hatodik hónapja 
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neki, kit magtalannak hívnak; mert Istennél semmi 
sem lehetetlen. Mária pedig mondá: Ime az Urnak 
szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint. 

Ferreri szent Vince napján. 
(Aprilis 5.) 

Lecke: Sirák fia könyve 31, 8-11. 245. old. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 35-40. 245. old. 

Szent Adalbert püspök és vértanu napján. 
(April 23.) 

Lecke: Szent jakab ap. levele l, 2-12. 
Testvérek! Csupa örömnek tartsátok, ha különféle kisér

tésekbe estek, tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatása béke
türést eredményez, a béketürés pedig betetőzi a cselekedetet, 
hogy tökéletesek legyetek, és kifogástalanok, minden fogyat
kozás nélkül. Ha pedig valakinek közöletek bölcseségre van 
szüksége, kérje az Istentől, ki mindenkinek bőven ad és nem 
hányja fel; és megadatik neki. De kérje hittel, mitsem kétel
kedve; me rt aki kételkedik, hasonló a tenger hullámához, 
melyet a szél hajt és hány idestova. Ne gondolja tehát az 
olyan ember, hogy valamit kapjon az U rt ól. A kettősszivü 
ember állhatatlan minden utján. A megalázott testvér dicse
kedjék felmagasztaltatásában, a gazdag pedig megaláztatásában, 
mert el fog Hinni, mint a fü virága. Mert fölkel a nap hőség
gel, és elszáritja a füvet, és virága lehullik és szinpompája 
tönkremegy; igy fog a gazdag is elhervadni az ő utain. Bol
dog a férfi, ki a kisértést kiállja; mert ha igaznak bizonyul, 
elnyeri az élet koronáját, melyet lsten az őt szerelöknek igért. 

Evangelium: Szent jános 15, 1-7. 
(Mint aláhb szent György napján l 86. old.) 

Szent György vértanu napján. 
(April 24.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele Timoteushoz 2, 
S-10. és 3, 10-12. 

Kedvesem! Emlékezzél meg, hogy az U r jézus Krisztus, ki 
Dávid ivadékából származott, feltámadott halottaiból az én 
evangeliumam szerint, melyért szenvedek egész a bilincsekig, 
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mint egy gonosztevő; de az lsten igéje nincs megkötözve. 
Ennekokáért mindent eltürök a választottakért, hogy ők is 
elnyerjék az üdvösséget, mely Krisztus Jézusban van, a mennyei 
dicsőséggel. 

Te azonban megértetted az én tanitásomat, oktatásomat, 
szándékomat, hitemet, kitartásomat, szeretetemet, béketüré
semet, üldöztetésemet, szenvedéseimet, melyek engem Antio
kiában, Ikoniumban és Lisztrában értek; s hogy minő üldö
zése\.et szenvedtem, de mindezekből kiszabaditolt engem az 
Ur. Es mindazok, kik jámborul akarnak élni Krisztus Jézusban, 
üldözést fognak szenvedni. 

Evangelium: Szent János 15, 1-7. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Én 
vagyok az igazi szőlőtő és Atyám a szőlősgazda, 
Minden rajtam levő hajtást, mely gyümölcsöt nem 
hoz, eltávolit, és mindazt, amely gyümölcsöt hoz, 
megtisztitja, hogy több gyümölcsöt hozzon. Ti már 
tiszták vagytok a beszéd folytán, melyet nektek 
mondottam. Maradjatok énbennem és én tibenne
tek! Valamint a szőlővessző nem hozhat gyümöl
csöt önmagától, hacsak a szőlőtőn nem mar ap: 
ugy ti sem, hacsak énbennem nem maradtok. En 
vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki 
énbennem marad és én őbenne, az terem sok 
gyümölcsöt; mert nálam nélkül semmit sem tehet
tek. Ha valaki énbennem nem marad, kivettetik, 
mint a szőlővessző és elszárad, és összeszedik és 
a tüzre dobják és elég. Ha bennem maradtok és 
az én igéim megmaradnak bennetek, kérhettek 
amit csak akartok, és meglesz nektek. 

Szent Márk evangelista napján. 
(Ápril 25.) 

Lecke: Ezekiel próféta jövendölése 1, 10-14. 
A négy állatnak ábrázata ez vala: Jobbról mind a négy

nek emberarca és oroszlánarca; balfelől pedig mind a négy
nek ökör-, és fent mind a négynek sasarca volt. Arcuk és 
szárnyaik fölfelé voltak irányitva; mindegyiknek két szárnya 
egymást érte, kettő pedig testöket födte; és mindegyikök 
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arccal előre me nt; amerre őket a lélek ereje, vitte, arra men
tek, és nem fordultak vissza, amint mentek. Es az állatok közt 
ugy látszott, mintha tüzes parázs égne és fáklya ,mozogna és 
a tüznek fénye volt és a tüzből villám cikázott. Es az állatok 
ideoda jártak-keltek, hasonlóan a cikázó villámhoz. 

Evangelium: Szent Lukács 10, 1-9. 

Az időben kijelölt az Ur más hetvenkettőt is, 
és elküldé őket kettőnkint maga előtt mind~n 
városba és helyre, ahová menni szándékozott. Es 
mondá nekik: Az aratás ugyan sok, de a munkás 
kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön 
munkásokat az ő aratásába. Menjetek! Ime én mint 
bárányokat küldelek titeket a farkasok közé. Ne 
hordjatok erszényt, se táskát, se lábbelit, és ut
közben senkit se köszöntsetek! Bármely házba 
bemenJek, először azt mondjátok: Békesség e ház
nak! Es ha békesség fia leszen ott, rajta fog nyu
godni a ti békességtek; ha pedig nem, visszatér 
hozzátok. Maradjatok pedig ugyanazon házban, s 
egyetek és igyatok, amijök van; mert a munkás 
méltó az ő jutalmára. Ne menjetek át egyik ház
ból a másikba. S bármely városba bementek és 
befogqdnak benneteket, egyétek, amit elétek tesz
nek Es gyógyítsátok meg a betegeket, akik abban 
vannak, és mondjátok nekik: Elközelgetett hozzá
tok az Isten országa. 

Buzaszenteléskor. 
l. Evangelium napkelet felé: Szent János l. 1-14. Kez

detben vala az ige stb., mint karácsony ünnepén harmadik 
misére 9. old. 

ll. Evangelium dll felé: Szent Márk 16, 1.4-20. Az idő
ben megjelent Jézus a tizenegynek stb., mint Aldozócsütörtö
kön 132. old. 

lll. Evangelium napNyugat felé: Sze nt Máté l, l -16. 
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Abralzám fiának nemzet
sigkönyve stb., mint Kisasszony napján 212. old. 

,;------------------------------~-
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IV. Evangelium észak felé: Szent Lukács l, 5-17. 

Volt Heródesnek, Judea királyának napjaiban 
egy Zakariás nevü pap, Abia osztályából, kinek 
felesége Aran leányai közül volt, és Erzsébetnek 
hívták. Mindketten pedig igazak voltak lsten 
előtt, feddhetetlenül járva az Urnak minden paran
csában és törvényében, és nem volt nekik fiok, 
mivelhogy Erzsébet magtalan volt, és mindketten 
előhaladtak napjaikban. 

Történt pedig; midőn az ő osztályának rendje 
szerint papi teendőjét végezte lsten előtt, a papság 
szakása szerint rákerült a sor, hogy bemenve az 
Ur templomába, illatszert gyujtson, mig az egész 
népsokaság künn imádkozott a tömjénáldozat órá
jában. Ekkor megjelent neki az Ur angyala, az 
illatszerek oltárának jobbján állva. Amint Zakariás 
ezt látta, megzavarodott, és félelem szállta meg őt. 
De az angyal mondá neki: Ne félj Zakariás, mert 
könyörgésed meghallgattatott, és a te feleséged, 
Erzsébet, fiat szül neked, kit Jánosnak nevezz, és 
örömed és vigasságod leszen, és az ő születésén 
sokan fognak örülni. Mert nagy lesz ő az Ur 
előtt és sem bort, sem részegítő italt nem iszi,k, 
és betelik Szentlélekkel még anyja méhében. Es 
Izrael fiai kö?ül sokakat megtérit az ő Urokhoz, 
Istenükhöz. Es Illés lelkével és erejével fog járni 
előtte, hogy az atyák sziveit a fiakhoz térítse és 
a hitetleneket az igazak okosságára, hogy az Urnak 
tökéletes népet készítsen. 

Szent Fülöp és jakab apostolok napján. 
(Május 1.) 

Lecke: Bölcseség kön yYe 5, 1-5. 

Az igazak nagy állhatatossággal fognak helyükön állani 
azokkal szemben, kik őket nyomorgatták és kik munkáikat 
elrabolták. Ennek l:ítt<ira szörnyii félelemmel megháborodnak 
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és csodálkoznak a nem remélt szabadulás hirtelenségén, azt 
mondván magokban bánkódva és lelkük szorongatásában 
fohászkodva: Ezek azok, kiket valamikor nevetség és guny 
tárgyává tettünk. Mi balgatagok, az ő életüket esztelenség
nek tartottuk, és az ő végüket becstelennek Ime, mint szám
láltatnak az lsten fiai közé, és örökségük a szentek között van ! 

Evangelium : Szent jános 14, l -13. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ne 
szomorkodjék szivetek! Hisztek az Istenben, higy
jetek énbennem is! Az én Atyám házában sok 
lakás van. Különben nem mondottam volna nek
t~k: azért megyek el, hogy nektek helyet készitsek 
Es ha majd elmentem és helyet készítettem, ismét 
visszajövök és magammal viszlek benneteket, hogy 
ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hogy én 
hová megyek, azt tudjátok, és tudjátok az utat is. 
Mondja neki Tamás: Uram, nem tudjuk, hová 
mégy, hogyqn tudhatjuk tehát az utat? Mondja 
neki Jézus: En vagyok az ut, az igazság és az élet. 
Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam. Ha 
engem megismertetek volna, bizonyára megismer
tétek volna Atyámat is; de mostantól fogva meg
ismeritek őt, és láttátok őt. Mondja neki Fülöp: 
Uram, mutasd meg nekünk az Atyát és elég ne
künk. Mondja nekik Jézus: Annyi ideje veletek 
vagyok, s ti nem ismertek engem? Fülöp, aki 
engem lát, az Atyát is látja. Hogyan mondhatod: 
Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszitek, hogy 
én az Atyában, és az Atya énbennem van? Az igé
ket, melyeket én nektek mondok, nem magamtól 
mondom; hanem az Atya, ki bennem lakik, ő viszi 
véghez a tetteket Nem hiszitek, hogy én az Atyá
ban, és az Atya énbennem van ? Ha máskép nem, 
a cselekedetekért higyjétek! Bizony, bizony mon
dom nektek, aki énbennem hisz, a cselekedeteket, 
melyeket én véghez viszek, ő is véghez viszi, sőt 

r 
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ezeknél l)agyobbakat tesz, mert én az Atyához 
megyek. Es bármit kértek az Atyától az én nevem
ben, megteszem. 

Szentkereszt feltalálása napján. 
(Május 3.) 

Lecke: Szent Pál apostol levele a filippiekhez 2, 5-11. 
Mint virágvasárnapján 87. old. 

Evangelium: Szent János 3, 1-15. 

Az időben volt a farizeusok között egy Niko
démus nevü férfiu, a zsidóknak főembere. Ez éjjel 
ment Jézushoz és mondá neki: Rabbi, mi tudjuk, 
hogy lstentől jöttél, mint mester, mert senki ilyen 
csodajeleket, minőket te müvelsz, nem müvelhet, 
hacsak Isten nincs vele. Felelé Jézus és mondá 
neki : Bizony, bizony mondom neked, hacsak valaki 
ujra nem születik, nem láthatja Isten országát. 
Mondja neki Nikodémus: Hogyan születhetik az 
ember, mikor már vén? Vajjon bemehet-e ismét 
anyja méhébe, hogy ujraszülessék? Felelé jézus: 
Bizony, bizony mondom neked, ha valaki ujra nem 
születik vizből és a Szentlélekből, nem mehet be 
Isten országába. Ami testből született, az test; és 
ami lélekből született, az lélek. Ne csodáld, hogy 
azt mondottam neked: Szükséges ujra születnetek. 
A szél ott fu j, ahol akar; és hallod a zugását, de 
nem tudod honnan jön, vagy hová megy; igy van 
ez mindenkivel, ki a lélekből született. Felelé Niko
démus és mondá neki: Mikép történhetik ez? Felelé 
Jézus és mondá neki: Te mester vagy Izraelben 
és nem tudod ezt? Bizony, bizony mondom ne
ked, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, 
azt bizonyitjuk, és ti nem fogadjátok el ami bizony
ságunkat Ha földiekről szátok és nem hiszitek, 
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hogyan fogjátok ,hinni, ha majd mennyeiekről 
beszélek nektek? Es senki sem ment föl mennybe, 
hanem csak az, aki leszál,! ott a mennyből, az Ember
fia, ki mennyben van. Es miként Mózes felmagasz
talta a kigyót a pusztában, ugy kell az Emberfiá
nak is felmagasztaltatnia, hogy mindenki, aki benne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Szent flórián vértanu napján. 
(Május 4.) 

Lecke: Szent Péter ap. első levele l, 3-7. 233. old. 

Evangelium: Szent János 15, 5-ll. 233. old. 

Nepomuki szent János napján. 
(Május 16.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 21, 26-29. 
Az esztelen az ablakon néz be a házba, az okos einber 

pedig kivül áll. Bolondság az embertől az ajtón hallgatózni, és 
az okosra nézve gyalázat lenne. Az esztelennek ajkai bolondsá
gokat beszélnek, az okosak igéi ellenben mérlegen fontoltatnak. 
A bolondoknak szájukban van a szivök, a bölcseknek pedig 
szivökben a szájok. Mikor az istentelen az ördögöt átkozza, 
a saját lelkét átkozza. A besugó beszennyezi a maga lelkét és 
minden oldalról gyülölik őt, sőt aki vele tart is gyülöletes 
lesz; a hallgatagot és értelmest tisztelik. 

Evangelium : Szent Máté ll, 2- l 0. 
Az időben, midőn jános meghallotta stb., mint advent 

második vasárnapján 4. old. 

A bold. Szüz, mint a «keresztények segítsége)) 
ünnepén. 

(Május 24.) 

Lecke: A bölcseség (Sirák fia) könyve 24, 14-16. 205. o. 

Evangelium: Szent Lukács ll, 27-28. 199. old. 
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Szent István király jobbkezének feltalálása 
napján. 
(Május 30.) 

Lecke: Tóbiás köny ve 4, 6-12. 
Életednek minden napján legyen elmédben az lsten, és 

óvakodjál, hogy valaha bünbe bele ne egyezz, s el ne hanya
gold a mi Urunk lstenünk parancsolatait. Vagyonodból adj 
alamizsnát és el ne fordítsd orcádat egy szegénytől se; mert 
akkor tőled sem fordul el az Ur orcája. Amint lehet, ugy 
légy irgalmas. Ha sokad lesz, adj bőven; ha kevesed lesz, 
igyekezzél a keveset is örömest adni. Mert jó jutalmat gyiíj
tesz magadnak a szükségnek napján ; mivel az alamizsna 
megszabadit nlinden büntől és haláltól, s nem engedi a lelket 
a sötétségbe jutni. Nagy bizalmat ad a fölséges lsten előtt az 
alamizsna mindazoknak, akik gyakorolják. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 32-34. 
Az időben mondá jézus tanítványainak : Ne féli, kisded 

nyáj l stb. mint a 246. old. 

Szent Norbert püspök napján. 
(]unius 6-án.) 

Lecke és evangelium 242. old. 

Jézus szents. Szive ünnepén. 
Lásd a változó ünnepek között 228. o. 

Páduai szent Antal napján. 
(Jnnius 13-án.) 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 4, 
9-14. 

Testvérek! Csodája lettünk a világnak, az angyaloknak 
és az embereknek. Mi balgák vagyunk Krisztusért, ti pedig 
okosak Krisztus Jézusban; mi gyengék, ti pedig erősek; ti 
tekintélyesek, mi megvetettek. A jelen óráig éhezünk és szom
juhozunk, mezitelenek vagyunk és arczul vernek bennün
ket és nincs maradásunk, és sajátkezüleg dolgozva fára
dozunk ; átkoznak bennünket és áldást mondunk : üldözést 
szenvedünk és eltürjük; szidalmaznak bennünket és mi imád-
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kozunk; mintegy szemetje lettünk e világnak, s mindenkinek 
söpredéke egész mostanáig. Nem azért írom ezt, hogy benne
teket megszégyenitselek, hanem mint szeretett fiaimat intelek, 
a mi Urunk Krisztus Jézusban. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 35-40. 
Az időben mondá Jézus tanítványainak: Agyékaitok le-

gyenek jelövezve stb. 245. old. 

A szent ferencrend templomaiban : 
Lecke: mint aquinói sz. Tamás napján 181. old. 

Evangelium: Máté 5, 13-19, 244. old. 

Szent Alajos napján. 
(J uni us 2 I -én.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 31, 8-11. 
Boldog a férfiu stb. 245. old. 

Evangelium: Szent Máté 22, 29-40. 

Az időben felelvén Jézus, mondá a szaddu
ceusoknak: Tévedtek, mert nem ismeritek az irá
sokat, sem az Iste.n erejét. Mert a feltámadáskor 
sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, 
hanem ugy lesznek, mint az Isten angyalai menny
ben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvas
tátok-e, amit a~ Isten mo11dott nektek, midőn igy 
szólt nektek: En vagyok Abrahám Istene és Izsák 
Istene és Jákob lst~ne; - Nem a halottak Istene, 
hanem az élőké. Es midőn a nép ezt hallotta, 
csodálkozott az ő tanításán. A farizeusok pedig, 
amint meghallották, hogy a szadduceusokat elhall
gattatta, egybegyültek és kérdé őt egyikök, egy 
törvénytudó, kisértvén őt: Mester! Melyik a leg
nagyobb parancsolat a törvényben? Mondá neki 
Jézus: Szeresd a te Uradat lstenedet teljes szived
ből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a leg
nagyobb és első parancsolat. A második pedig 

Szen! leckék és evangéliumok. !3 
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hasonló ehez: Szeresd felebarátodat, mint tennen
magadat. E két parancsolaton függ az egész tör
vény és a próféták. 

Keresztelő szent jános születése napján. 
Ounius hó negyedik vasárnapján.) 

Lecke: lzaiás próféta jövendölése 49, l -7. 
Hallgassatok szigetek és figyeljetek távoli népek! Az Ur 

anyám méhétől fogva hivott enge!T), mikor anyám méhében 
voltam, ·megemlékezett nevemről. Es az én számat olyanná 
tette, mint az éles kard; az ő keze árnyékával védett engem 
és olyanl)á tett, mint a kiválasztott nyil; tegezébe rejtett el 
engem. Es mondá nekem: Az én szaigám vagy te Izrael, 
mert yeled fogok dicsekedni. 

Es most azt mondja az Ur, ki anyám méhétől fogva 
szalgájává alkotott engem : Ime, világosságul adtalak téged a 
pogányoknak, hogy üdvösségem hirdetője légy a földnek végső 
határáig. Meglátnak a királyok és fölkelnek a fejedelmek és 
imádnak az U ré rt, és Izrael szentjeért, ki téged ki\'álasztott. 

Evangelium: Sze nt Lukács l, 5 7-68. 

Er~sébetnek elérkezett a szülés ideje és fiat 
szült. Es meghallották szomszédai és rokonai, hogy 
az Ur nagy irgalmasságot cselekedett vele, és sze
rencsét kivántak neki. 

És történt a nyolcadik napon, hogy eljöttek 
körülmetélni a gyermeket és atyja nevéről Zakariás
nak nevezték őt. De anyja felszálalt és mondá: 
~emmi esetre sem, hanem Jánosnak fog hivatni. 
Es mondák neki: Hisz senki sincs rokonságod
ban, ki e néven hivatnék! Intette,k tehát atyjának, 
hogy minek akarja őt neveztetni. E? irátáblát kérve, 
ráirta, mondvá11: János a neve. Es mindannyian 
csodálkoztak Es azonnal megnyilt az 9 szája és 
nyelve és szólott, áldván az Istent. Es félelem 
szállta meg összes szomszédaikat s ezen dolgok
nak hire elterjedt Judea egész hegyvidékén. S mind
azok, akik meghallották, szivökre vették, mondván: 
Mit gondolsz, mi lesz e gyermekből? Mert az Ur 

~~-------------------------------------------~ f 
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keze volt vele. És Zakariás, az ő atyja, betelt 
Szentlélekkel és jövendölt, mondván : Áldott az 
Ur, Izrael Istene! mert meglátogatta az ő népét 
és megváltást szerzett neki. 

Szent László király napján. 
{]unius 27-én.) 

Lecke: Bölcseség könyve 10, 10-14. 
Az igazat helyes utakon vezérelte az Ur, és megmutatta 

neki az Isten országát, és megadta neki a szentek tudomá
nyát i tisztességet adott neki munkáiban és betetőzte müveit. 
Mikor csalárdul befonni akarták, mellette volt és becsültté 
tette őt. Megőrizte őt az ellenségektől, és a csalóktól megótal
mazta őt, és heves küzdelmet bocsátott rá, hogy győzzön és 
tudja meg, hogy a bölcseség mindennél hatalmasabb. Ez az 
eladott igazat nem hagyta el, hanem megszabaditatta őt a 
bünösöktől és leszállt vele a börtönbe, és a bilincsekben nem 
hagyta őt magára, mig kezébe nem adta az ország pálcáját, 
és a hatalmat azok ellen, kik őt elnyomták i és megmutatta, 
hogy hazugok azok, kik őt gyalázták, és örök dicsőséget adott 
neki a mi Urunk Istenünk. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 35-40. 
Ágyékaitok legyenek felövezve 245. old. 

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. 
(]unius 29-én.) 

Lecke: Apostolok cselekedetei 12, 1-11. 
Ama napokban Herodes király arra vetemedett, hogy 

az egyház némely tagjait üldözze. Megölte pedig Jakabot, 
János testvérét, karddal. Mivel pedig látta, hogy ez tetszett a 
zsidóknak, azon volt, hogy Pétert is elfogja. Akkor épen a 
kovásztalan kenyerek napjai voltak. Kit midőn elfogott, bör
tönbe vetette és átadta négy-négy katonából álló négy őrség
nek, hogy yigyázzanak rá, hogy husvét után kiszolgáltathassa 
a népnek. Es Pétert csakugyan őrizték a börtönben. Az egy
házban pedig szüntelen imádkoztak érte az Istenhez. Mikor 
pedig Heródes a nép elé akarta őt vinni, ugyanazon éjjel 
Péter két katona közölt hált, megkötözve két lánccal, és az 
őrök az ajtó előtt őrizték a börtönt. S ime az U r angyala 
melléje állt és világosság ragyogott a hajlékban, és meglökve 
Péter oldalát, fölkeltette 6t, mondván: Kelj föl gyorsan ! És a 

• 13* 



196 ~ jézus drága vére ünnepén ~ 

láncok leestek a kezeiről. Mire é\Z angyal mondá ne~i: Övezd 
fel magad és huzd fel saruidat! Es ugy csel,ekedett. Es mondá 
neki: Vedd rád ruhádat és kövess engem! Es kimenve követte 
őt, és nem tudta, hogy ami az angyal által történt, valóság, 
hanem azt gondolta, hogy látomása van. Elmenve pedig az 
első és második őrség előtt, a vaskapuhoz. értek, me! y a vá
rosba vezet; ez magától kinyilott előttük. Es kilépve egy utcá
val tovább mentek, és az angyal hirtelen eltünt mellőle. S Péter 
magához térve mondá: Most igazán tudom, hogy az Ur el
küldötte angyalát és kimentett engeR1 Heródes kezéből és a 
zsidó népnek nlinden várakozásábóL 

Evangelium: Szent Máté 16, 13-19. 

Az időben Jézus Fülöp-Caezarea környékére 
jött és megkérdezte tanítványait m9ndván: Kinek 
tartják az emberek az Emberfiát? Ok pedig mon
dák: Némelyek keresztelő Jánosnak, némelyek pe
dig Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy 
egynek a próféták közül. Mondá nekik Jézus: Hát 
ti kinek tartotok engem? Mire Simon Péter mondá: 
Te Krisztus vagy, az élő lstennek fia. Felelvén 
erre Jézus, mondá neki: Boldog vagy Simon, 
Jónás fia! mert nem a test és vér jelentette ki ezt 
l}eked, hanem az én Atyám, ki mennyekben van. 
En pedig mondom neked, hogy te Péter vagy, és 
ezen kősziklára épitern anyaszentegyházamat, és 
a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked 
adom a mennyország kulcsait; és bármit megkötsz 
a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és 
bármit föloldasz a földön, föl lesz oldva a meny
nyekben is. 

Jézus drága vére ünnepén. 
(Julius hó első vasárnapján.) 

Lisd a változó ünnepek között. 229. old. 

Sarlós Boldogasszony napján. 
Lecke: Énekek éneke 2, 8-14. 
Ime ő jön szökdécselve a hegyeken, átugorva a halmo

kat; hasonló az én szerelmesem a gazellához és szarvasborju-

-;~---------------------t 
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hoz. Ime ő a mi falunk mögött áll, kinézve az ablakon, néz
degélve a rostélyon át. Ime az én szerelmesem azt mondja 
nekem: Kelj föl, siess én barátnőm, galambom, szépem, és 
jöjj ! Mert a tél már elmult, a záporeső megszünt és eltávo
zott. Virágok mutatkoznak földünkön, a szőlőmetszés ideje 
elérkezett; a gerlicze szava hallatszik földünkön ! a fügefa 
meghozta első gyümölcsét, a virágzó szőlők ár~sztják illatju
kat Kelj föl én barátnőm, én szépem, és jöjj ! En galambom, 
ki a sziklaüregekben és a sziklahasadékokban lakol, mutasd 
meg nekem orcádat, hadd zengjen szózatod füleimben ; mert 
a te szavad édes, a te orcád bájos. 

Evangelium: Szent Lukács l, 39-47. 

Az időben elindulván Mária, elmert sietve a 
hegyvid ékre, Judának egy városába. Es bement 
Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. S tör
tént, hogy amint Erzsébet Mária köszöntését meg
hallotta, a kisded ujongott méhében és Erzsébet 
betelt SzenJlélekkel, és nagy szóval felkiáltott s 
igy szólt: Aidott vagy te az asszonyok között és 
áldott a te méhednek gyümölcse. De honnét van 
ez nekem, hogy az én U ramnak anyja jön hoz
zám? Mert ime, amint köszöntésed szava fülembe 
jutott, méhemben a kisded ujongott örömében. És 
boldog vagy, ki hittél, mert beteljesedik az, amit 
neked az Ur mondott. 

Mire Mária mondá: Magasztalja az én lelkem 
az Urat: és örvendez az én lelkem az én üdvö
zitő Istenemben. 

Szent Margit szüz és vértanu napján. 
(Julius 13-án.) 

Lcrke: Sirák fia 51, 13-17. 
Uram Istenem! felmagasztaltad a földön lakóhelyemet, 

és a haláltól való szabadulásért könyörögtem. Segítségül hiv
tam az Urat, az én Uramnak atyját, hogy el ne hagyjon 
engem nyomoruságom napján, és a kevélyek korában segitség 
nélkül. Dicsérni fogom a te nevedet szüntelen, és hálaadással 
magasztalom, és meghallgattatott az én imádságom. Es kisza
badilottál engem a veszedelemből, kimentettél a gonosz idő-

-~---------------------------------------------~~ 
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b6I. Ennek okáért hálát adok és dicséretet mondok neked, 
Urunk Istenünk. 

Evangelium: Szent Máté 13, 44-52. 
Hasonló mennyeknek országa a szántóföldön elrejtett 

kincshez stb. mint Szent Anna napján 203. old. 

Apostolok osztása napján. 
(Julius 15-én.) 

Lecke: Sze nt Pál ap. levele a rómaiakhoz l O, l 0-18. 171. o. 

Evangelium: Szent Máté 10, 16-22. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak: Ime 
én titeket mint juhokat küldlek a farkasok közé. 
Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egy
szerüek, mint a galambok. De óvakodjatok az 
emberektől; mert kiszolgáltatnak benneteket a tör
vényszékekn~k, és zsinagógáikban megostoroznak 
benneteket Es a helytartókhoz és királyokhoz hur
ezainak benneteket énérettem, bizonyságul nekik és 
a pogányoknak. Midőn pedig kiszolgáltatnak tite
ket, ne töprenkedjetek azon, hogy miképen és mit 
száljatok, mert megadatik nektek azon órában, mit 
mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, 
hanem a ti Atyátok Lelke az, aki bennetek szól. 
Halálra fogja pedig adni a testvér testvérét és az 
apa fiát, és a gyermek~k a szülők ellen támadnak 
és halálra viszik őket. Es gyülöletesek lesztek min
denkinél az én nevemért. Aki azonban kitart mind
végig, az üdvözül. 

Kármelhegyi Boldogasszony napján. 
(Julius 16-án.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 24, 23~31. 
Én, mint a szőlőtő, gyönyörüséges illatot árasztok, és iJ.Z 

én virágaim tisztességes és becsületes gyümölcsöt hoznak. En 
\agy ok anyja a szép szeretetnek, az erénynek, ismeretnek és 

-~----------------------------------------~-
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szent reménységnek. Énbennem megvan az ut és igazság min
den kegyelme, énbennem megvan az életnek és erőnek minden 
reménysége. Jöjjetek át hozzám mindnyájan, kik engem kiván
tok, és teljetek be gyümölcseimmel ! Mert az én lelkem éde
sebb a méznél, és az én örökségem jobb a szinméznél és 
lépesméznél. Az én emlékezetem él núnden idők nemz~dékeiben. 
Kik belőlem esznek, méginkább éheznek; s kik belőlem isz
nak, méginkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szé
gyenül; és akik velem munkálkodnak, nem vétkeznek. Akik 
fényt derilenek rám, örök életet nyernek. 

Evangelium: Szent Lukács 11,27-28. 

Az időben, midőn Jézus a néphez szólott, fel
emelte szavát egy asszony a seregből és mondá 
neki : Boldog a méh, m~)y téged hordozott, és az 
emlők, melyeket szoptál ! O pedig mondá: De még 
inkább boldogok, kik Isten igéjét hallgatják és 
megtartják 

A karmelitarend templomaiban : 
Evangelium: mint Hétfájdalmu Szüz ünnepén 227. old. 

Szent András és Benedek remeték és vér
tanuk napján. 

Uulius 17-én.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele a korintusiakhoz 
6, 4-10. 

Testvérek! Mindenben ugy viseljük magunkat, mint lsten 
szolgái, sok türésben, szenvedésben, sziikségben, szorongatás
ban, vereségben, börtönben, lázadásban, munkában, virrasz
tásban, böjtölésben, tisztaságban, tudományban, kitartásban, 
nyájasságban, a Szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben, 
az igazság igéjében, az lsten erejében, az igazság fegyyereivel 
jobbról és balról, tisztelet és becstelenség, gyalázat és jó hir
név mellett, mint csábítók és mégis igazmondók, mint akik 
ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint akik haldokolnak és 
ime élünk, mint akiket megvertek, de meg nem öltek; mint 
akik szomorkodnak, mégis mindig örvendeznek, mint akik szü
kölködnek, s mégis sokakat gazdagitanak, mint akiknek sem
mijök sincs, s mégis mindenök van. 

Evangelium: Szent Lukács 6. 17-23. 
Az időben midőn jézus lejött a hegyről stb. 240. old. 
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Paulai szent Vince napján. 
(Julius 19-én.) 

Lecke.: Sze nt Pál ap. első levele a korintusiakhoz 4, 
9--14. 

Mint páduai szent Antal napján 192. old. 

Evangelium: Szent Lukács 10, 1-9. mint szent Márk 
napján 187. old. 

Bünbánó szent Mária Magdolna napján. 
(Julius 22-én.) 

Lecke: Énekek éneke 3, 2-5. és 8, 6-7. 

fölkelek és körüljárom a várost, az utczákon és tereken 
keresem, kit az én lelkem szeret; kerestem őt és nem talál
tam. Rám találtak az őrök, kik a várost őrzik. Vajjon láttá
tok-e, kit az én lelkem szeret? Alig hagytam el őket, meg
találtam, kit az én lelkem szeret ; megfogtam őt és el sem 
bocsátom, mig be nem viszem őt anyám házába és szülőm 
kamrájába. Mindenre kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a ga
zellákra és a mező szarvasaira, föl ne keltsétek, s föl ne 
ébresszétek az én kedvesemet, mig maga nem akarja. Tégy 
engemet, mint pecsétet szivedre, mint pecsétet karodra; mert 
erős, mint a halál a szeretet, kemény, mint a pokol fejedelme, 
a féltékenység lángolása olyan, mint a tüznek és lángoknak 
lobogása. Sok viz nem képes kioltani a szeretetet, sem a folyók 
el nem borithatják; ha az ember háza minden vagyonát oda
adja is a szeretetért, semmibe sem veszi. 

Evangelium: Szent Lukács 7, 36-50. 

Az időben egy valaki a farizeuso~ közül meg
kérte Jézust, hogy étkezzék nfila. Es bement a 
farizeus. házába és letelepedett. Es ime a városnak 
egy bünös asszonya, amint megtudta, hogy a farizeus 
házában letelepedett, egy alabastromedényt hozott 
kenettel, és ·megállva hátul lábainál, kezdé lábait 
könyeivel áztatni és fejének hajfürteivel törölgetni, 
és csókolgatta lábait és a kenettel kenegette. Midőn 
pedig ezt a farizeus, aki őt meghítta - látta, 
mondá magában: Ha ez próféta volna, bizonnyal 

r 



~ Szent jakab apostol napján ~ 201 

tudná, hogy kicsoda és miféle asszony az, aki őt 
érinti, tudniillik, hogy bűnös. Mire Jézus mondá 
neki: Simon, valami mondanivalóm van neked. 
Az pedig mondá: Szólj mester! Egy hitelezőnek 
két adósa volt. Az egyik ötszáz denárral tartozott 
neki, a másik pedig ötvennel. Mivelhogy nem volt 
nekik miből megfizetniök, elengedte mindkettőnek. 
Vajjon melyik fogja őt jobban szeretni? Felelé 
Simon és mondá: Azt his~.em, hogy az, amelyik
nek többet eng~dett el. O pedig mondá neki: 
Helyesen ítéltél. Es az asszonyhoz fordulva mondá 
Simonnak: Látod ezt az asszonyt? Bejöttem há
zadba, vizet lábaimra nem adtál, ez pedig könyei
vel áztatta lábaimat és hajával törölgette. Csókot 
nekem nem adtál, ez pedig amióta bejött, nem 
szünt meg lábaimat csókolgatni. Fejemet olajjal 
nem kented meg, ez pedig kenettel kenegette lábai
mat. Miért is azt mondom neked: Megbocsáttatik 
neki sok b ü ne, mert igen szeretett; akinek pedig 
kevesebb bocsáttatik meg, kevésbbé szeret. Az asz
szonynak r,edig mondá: A te bűneid meg vannak 
bocsátva. Es a vele együtt letelepültek mondogat
ták magokban: Kicsoda ez, aki még a bűnöket is 
megbocsátja? Mondá pedig az asszonynak: A te 
hited megmentett téged, menj békével! 

Szent Jakab apostol napján. 
(Julius 25-én.) 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 4, 
9-15. 

Testvérek! Azt hiszem, hogy lsten minket, apostolokat 
legutolsóknak mutatott be, mint halálra szántakat, mert cso
dája lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. 
Mi balgák \·agyunk Krisztusért, ti pedig okosak Krisztusban; 
mi gyengék, ti pedig erősek; ti tekintélyesek, mi meg
vetettek. A jelen óráig éhezünk és szomjuhozunk, mezitelenek 
vagyunk és arcul vernek bennünket és nincs maradásunk, 
és sajátkezüleg dolgozva fáradozunk; átkoznak bennünket és 

t 
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áldást mondunk: üldözést szenvedünk és eltürjük; szidalmaz
nak bennünket és mi imádkozunk; mintegy szemelje lettünk 
e világnak, s mindenkinek söpredéke egész mostanáig. 

Nem azért irom ezt, hogy benneteket megszégyenitselek, 
hanem mint szerelett fiaimat intelek. Mert ha tízezer tanítótok 
van is Krisztusban, de nincs sok atyátok. Mert Krisztus Jézus
ban én szültelek titeket az evangelium által. 

Evangelium: Szent Máté 20, 20-23. 

Az időben Jézushoz járult Zebedeus fiainak 
anyja az ő fiaival, leborult előtte és kért tőle vala
mit. Mondá neki: Mit akarsz? Az feleli: Mond
jad, hogy ez az én két fiam, egyik jobb, másik 
bal felől üljön melletted országodban. Mire Jézus 
mondá: Nem tudjátok, mit kértek. Meg tudjátok-e 
inni azt a poharat, melyet én inni fogok? Mondják 
neki: Meg tudjuk. Mondá nekik: Az én poharamat 
ugyan megisszátok, de hogy jobbom ra, vagy balomra 
üljetek, azt nem adhatom meg nektek, hanem azok
nak, kiknek Atyámtól készittetett. 

Szent Anna asszony napján. 
(Julius 26-án.) 

Lecke: Példabeszédek könyve 31, 10-31. -
Erős asszonyt ki talál? Értékes, mint a messziről, a föld 

határairól való dolgoké. Bizik benne férjének szive, és zsák
mányra nincs szüksége. Jót tesz vele és nem rosszat egész 
életében. Gondját viseli gyapjunak és !ennek, és dolgozik ügyes 
kezekkel. Olyan, mint a kereskedő hajója, távolról hozza élel
mét. Még éjszaka fölkel és enni ad háznépének, és ételt az ő 
szolgálóleányainak. Szemét ráveti a szántóföldre és megveszi; 
a maga keze gyümölcséből ülteti, szőlőjét. Erősséggel övezi 
föl ágyékát és megerősiti karját. Erzi és látja, hogy jó az ő 
sáfárkodása; nem alszik ki éjjel a lámpása. Kezét a rokkára 
teszi és ujjai megragadják az orsót. Kezét megnyitja a szüköl
köclőnek, és markát kinyujtja a szegény felé. Nem félti házát 
a hó hidegétől, mert egész háza népe kétszeres ruhákba van 
öltözve. Szőnyeget készit magának; öltözete a len és vörös 
bibor. férje tekintélyes a kapucsarnokokban, midőn együtt ül 
az ország nagyjaival. Gyolcsot készit és eladja, és övet szállit 
a házalónak Erő és hüség az ő öltözete, és mosolyogni fog 
az utolsó napon. Száját bölcseségre nyitja és kegyes törvénye 
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hangzik nyelvéről. Szemmel tartja háznépe utjait és nem eszi 
hiába a kenyeret. felnőnek fiai, és igen boldognak mondják; 
férje is dicséri őt. Sok nő gyüjtött magának gazdagságot; de 
te valamennyit fölülmultad. Csalárd a kecsesség és hiu a szép
ség; amely asszony az Urat féli. az dicséretes. Adjatok neki 
kezeinek gyümölcséből, hadd dicsérjék őt a kapucsarnokok
ban az ő cselekedetei. 

Evangelium: Szent Máté 13, 44-52. 

Az időben mondá jézus tanítványainak e példa
beszédet: Hasonló a mennyek országa a szántó
földben elrejtett kincshez, melyet aki megtalál, el
rejti és afölötti örömében elmegy és eladja min
denét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. 
Ismét hasonló mennyek országa a kereskedő em
berhez, aki jó gyöngyöket keres. Mikor pedig egy 
drága gyöngyöt talált, elment és eladta mindenét, 
amije volt, és megvette azt. Ismét hasonló mennyek 
országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely minden
féle halakat összegyüjt; melyet, mikor megtelt, ki
huztak, és leülve a partra, a jókat kiválogatták 
edényekbe, a rosszakat pedig kieresztették Igy lesz 
a világ végén is: Kimennek az angyalok és ki
választják a rosszakat az igazak közül, és a tüzes 
kemencébe veJik őket; ott sírás lészen és fogak 
csikorgatása. Ertettétek-e mindezeket? -- Mond
ják neki: Igen. Mondá nekik: Azért minden irás
tudó, ki jártas az lsten országában, hasonló a csa
Iádos emberhez, ki az ő kincséből ujat és régit 
hoz elő. 

Loyolai szent Ignác napján. 
(Julius 31-én.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele Timoteushoz 3, 
S--10. 3, l O- 12. 

Kedvesem l Emlékezzél meg stb. 236. old. 

Evangelium: Szent Lukács 10, I -,-9. 
Az időben kijelölt az Ur sth. mint szent M<irk napján 

187. old. 
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Porciunkula-bucsu napján. 
(Augusztus 2-án.) 

Lecke: Szent János ap. Jelenései 21, 2-5. 
Ama napokban láttam a szent várost, az uj Jeruzsálemet 

alászállni az égből az Istentől, felkészülve, mint a vőlegényé
nek felékesített menyasszonyt. Es hallottam nagy százatot a 
trón felől, mely igy szólt: Ime az Isten hajléka az emberek
kel, és velök fog lakni. Es ők az ő ryépe lesznek, és maga az 
Isten velök lesz, mint az ő Istenük. Es letörö! az lsten min
den könnyet az ő szemeikről; és halál többé nem leszen, 
sem sírás, sem j;1jgatás, sem fájdalom nem lesz többé, mert 
az első elmult. Es mondá ki a trónon ült: Ime mindent meg
ujitok! 

Evangelium: Szent Lukács 19, 1-10. 

Az időb~n bemenve Jézus Jerikóba, keresztül 
ment rajta. Es ime, egy Zakeus nevü férfiu, ki a 
vámosok feje és gazdag volt, igyekezett látni Jézust, 
hogy ki légyen, de nem láthatta a sokaságtól, mert 
kis termetü volt. Előre sietett te_hát és fölment egy 
vad fügefára, hogy megláthassa őt, mivel arra kel
lett elhaladnia. S midőn Jézus ama helyre ért, föl
tekintett és meglátta őt s mondá neki: Zakeus, 
szállj Je si~tve, mert ma a te házadban kell meg
száll,nom. Es gyorsan leszállt és örömmel fogadta 
őt. Es ennek láttára mindnyájan zugolódtak, mond
ván: Bünös embernél szállt meg! Zakeus pedig 
elébe állt és mondá az Urnak: Ime, Uram, javaim
nak felét a szegényeknek adom és ha valakit vala
mivel megkárositottam, négyszeresen fizetem neki 
vissza. Mondá neki Jé?US: Ma üdvössége lett e 
háznak, mivel hogy ő is Abrahám fia. Mert az Ember
fia azt jött keresni és üdvöziteni, ami el volt veszve. 

Szent Domonkos hitvalló napján. 
(Augusztus 4-én.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele Timoteushoz 4, 1-8. 
Klrve kérlek lsten és jézus Kriszfus előtt stb. 243. old. 
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Evangelium: Szent Lukács I 2, 35-40. 
Agyékaitok legyenek jelövezve stb. 245. old. 

(A Domonkos-rend templomaiban: Ti vagytok a föld sója 
244. old.) 

Havi Boldogasszony napján. 
(Augusztus 5-én.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 24, I 4-I 6. 
Kezdettől fogva és örök idők előtt teremtettem és az 

eljövendő világig 1)1eg nem szünöm; és a szent lakóhelyen 
szolgáltam előtte. Es igy nyertem állandó lakást Sionban, és 
a megszentelt városban hasorylóképen megnyugodtam, és Jeru
zsálemben az én hatalmam. Es meggyökereztem a tiszteletre 
méltó nép között, és az én Istenem részében, mely az ő örök
sége; és a szentek gyülekezetében van az én tartózkodásom. 

Evangelium : Sze nt Lukács I I, 27-28. 
Mint Kármelhegyi Boldogasszony napján I 99. old. 

U runk szine változása napján. 
(Augusztus 6-án.) 

Lecke: Szent Péter ap. második le\·ele I, 16-I 9. 
Szeretteim! Nem kieszelt meséket követtünk, midőn a 

mi Urunk Jézus Krisztusnak hatalmát és megjelenését tudto
tokra adtuk, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagy
ságának. Midőn ugyanis az Atya Istentől megtiszteltetett és 
megdicsőittetett, a magasztos dicsőségből ilyenféle százat 
hangzott le hozzá : Ez az én S?erelmes fiam, kiben nekem 
kedvem telik, őt hallgassátok! Es mi ezt az égből j9vő szá
zatot hallottuk, midőn a szent hegyen vele voltunk. Es ezáltal 
megerősíttetett a próféták jövendölése, melyre jól teszitek, ha 
figyeltek, mint a sötét helyen \'ilágitó szövétnekre, mig a nap 
fel nem virrad és a hajnalcsillag fel nem tünik sziveitekben. 

Evangelium: Szent Máté 17, 1-9. 
Az időben maga mellé 1•evé jézus stb. mint bőjt máso

dik vasárnapján 40. old. 

Szent Donát püspök és vértanu napján. 
(Augusztus 7-én.) 

Lecke: Szent Jakab ap. levele l, 12-18. 
Boldog a férfi stb. 234. old. 

Evangelium: Szent Lukács 14, 26-33. ugyanott. 
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Szent Lőrinc vértanu napján. 
(Augusztus 10-én.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele a korintusiakhoz 
9, 6-10. 

Testvérek! Aki szükön vet, szükön is arat; és aki áldás
sal vet, áldással is arat. Kiki hogyan fogadta szivében, ne 
szomorusággalyagy kénytelenségből ; mert a jókedvü adakozót 
szereti az lsten. 

lsten pedig elég hatalmas arra, hogy minden kegyelmet 
bőven megadjon nektek, hogy mindenkor mindennel bőven 
ellátva, készek Jegyetek minden jó cselekedetre, amint irva 
van : Osztogatott, adott a szegényeknek; az ő igazsága fön
marad örökkön örökké. Aki pedig a vetőnek magot ad, kenye
ret is ad eledelül, és megsokasítja a ti magotokat és meg
szaporítja igazságtok terményeit 

Evangelium: Szent János 12, 24-26. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak: Bizony, 
bizony mondom nektek, hacsak a gabonaszem a 
földbe nem esik és meg nem hal, egyedül marad; 
ha pedig meghal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti 
életét, elveszti azt; és aki gyülöli életét ez életben, 
megőrzi azt az örök életre. Ha valaki nekem szol
gál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz 
az én szolgám is. Ha valaki nekem szolgál, azt 
megtiszteli az én Atyám. 

Szent Klára napján. 
(Augusztus 12-én.) 

Lecke: Szent Pál ap. második JeyeJe a korintusiakhoz, 
10, 17-18. és 18, 1-2. 250. old. 

A szent ferencz-rend templomaiban : 
Lecke: Énekek éneke 2, l 0-14. 
Ime az én szerelmesem azt mondja nekem: Kelj föl, 

siess én barátnőm, galambom, szépem, és jöjj ! Mert a tél már 
elmult, a záporeső megszünt és eltávozott. Virágok mutatkoz
nak földünkön, a szőlőmetszés ideje elérkezett; a gerlicze 
szava hallatszik földünkön ; a fügefa meghozta első gyümöl
csét, a virágzó szőlők árasztják illatjukat Kelj föl én barát-

r 
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nöm, én szépem és jöjj ! Én galambom, ki a sziklaüregekben 
és a sziklahasadékokban lakol, mutasd meg nekem orczádat, 
hadd zengjen százatod füleimben ; mert a te szavad édes, a te 
orczád bájos. 

Evangelium: Szent Máté 25, 1-13. 247. old. 

Nagy Boldogasszony napján. 
(Augusztus 15-én.) 

Lecke : Sirák fia 24, ll-20. 
Mindenekben nyugalmat kerestem; és az Ur örökségé

ben van maradásom. Akkor parancsolt és szálott nekem a 
mindenek Teremtője; és ki engem teremtett, megnyugodott 
hajlékomban és igy szólt hozzám: Jákobban lakjál és Izrael
ben legyen örökséged, és az én választottaim közt verj gyö
keret. Kezdettől fogva és az idők előtt teremtettem, és az egész 
örökkévalóságqan meg nem szünöm, és a szent lakóhelyen szal
gáltam előtte. Es igy nyertem állandó lakást Sionban, és a meg
szentelt városban haSO!Jlóképen megnyugodtam, és Jeruzsálem
ben az én hatalmam. Es gyökeret vertem a tiszteletre méltó 
nép között, és az én Istenem részében, mely az ő öröksége; 
és a szentek gyülekezetében van az én tartózkodásom. Magasra 
nőttem, mint a czédrus a Libanonban, és mint a ciprus Sion 
hegyén; felnövekedtem, mint a pálma Kádeszben, és mint a 
rózsaültetvény jerikóban; mint a szép olajfa a mezőkön, és 
mint a platán a viz mellett az utcákon, ugy megnőttem. Mint 
a jószagu fahéj és balzsam, ugy illataztarn; mint a válogatott 
mirrha, olyan kellemes illatot árasztottam. 

Evangelium: Szent Lukács l O, 38-42. 

Az időben Jézus egy faluba ért, ,és egy Márta 
nevü asszony befogadta őt házába. Es volt ennek 
egy Mária nevü nővére, ki leülve az Ur lábaihoz, 
hallgatta az ő igéjét. Márta pedig sürgött-forgott 
a gondos kiszolgálás körül, mig végre megállott 
és mondá: Uram, nem törődöl vele, hogy nővé
rem egyedül hagy szaigáini? Mondd neki tehát, 
hogy segitsen ! Mire mondá neki az Ur: Márta, 
Márta! te szargos vagy és sok mindennel törő
döl. Pedig egy a szükséges. Mária a legjobb részt 
választotta, mely el nem vétetik tőle. 
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Szent Rókus hitvalló napján. 
(Augusztus 16-án.) 

Lecke: Sirák fia 31, 8-11. mint alább sz. István király 
ünnepén. 

Evan{[elium: Szent Lukács 12, 35-40. 245. old. 

Szent István király ünnepén. 
(Augusztus 10-án.) 

Lecke: Sirák fia 31, 8-ll. 
Boldog a férfiu, ki szeplő nélkül való; és az arany után 

nem járt, sem a pénzben és kincsekben nem bizott. Kicsoda 
ez? Hadd dicsérjük őt, mert csodadolgokat cselekedett életé
ben. Aki ebben próbára tétetett és tökéletes maradt, annak 
örök dicsősége leszen; aki vétkezhetett volna és nem vétke
zett; rosszat cselekedhetett volna és nem cselekedett; miért is 
az ő javai biztositva vannak az Urban, és az ő alamizsnáiról 
beszél a szentek egész gyülekezete. 

Evangelium: Sze nt Lukács 19, 12-26. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak e példa
beszédet: Egy bizonyos előkelő ember elutazott 
messzeföldre, hogy egy királyságot megszerezzen és 
visszatérjen. Maga elé hívta tehát tiz szolgáját, s 
adott nekik ti z minát és rnondá: Kereskedjetek 
ezzel mig megjövök. Polgártársai azonban gyülöl
ték őt s követséget küldöttek utána, ezen üz~nettel : 
Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. Es tör
tént, bogy miután a királyságot megnyerte, vissza
tért. Es előhivatta szolgáit, kiknek a pénzt adta, 
hogy megtudja, ki mennyit nyerészkedett. Előállt 
tehát az első, ~ondván: Uram, a te minád tiz 
minát hozott. Es mondá neki: Jó szolga vagy! 
mivel a kevésben ,hű voltál, tíz városnak kormány
zatát bizom rád. Es jött a má,sik, mondván: Uram, 
a te minád öt minát hozott. Es ennek mondá: Te 
is légy kormányzó öt város fölött. És egy másik 
is jött, és igy szólt: Uram, itt van a te minád, 

~------------------------------------------~·~ t t 
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melyet eltéve tartottam a zsebkendőmben, mert 
féltem tőled, mivelhogy kemény ember vagy, el
viszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem 
vetettél. Mondá neki : Saját szavaidból ítéllek meg, 
semmirevaló szolga! Tudtad, hogy én kemény 
ember vagyok, ki elviszem amit le nem tettem, 
learatom, amit nem vetettem; miért nem adtad hát 
pénzemet a váltóasztalra, hogy mikor visszatérek, 
kamatokkal vehettem volna fel azt? Es mondá az 
ottállóknak: Vegyétek el tőle a minát és adjátok 
annak, akinek tiz minája van! Mondom pedig nek· 
tek, hogy mindannak, akinek van, adatik és bővel
kedni fog; attól pedig, akinek nincs, az is elvéte
tik, amije van. 

Szent Bernát apát és egyháztanitó. 
(Augusztus 21.) 

Lecke: Sirák fia 39, 6-14. Az igaz szivét stb. 244. old. 
Evangelium: Szent Máté 5, 13-19. Ti vagytok stb. 244. o. 

Szent Bertalan apostol napján. 
(Augusztus 24.) 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 12, 
27-31. 

Te;;tvérek! Ti Krisztus teste vagytok, és tagból való 
tagjai. Es némelyeket Isten az ő egyházában elöször aposto
lokká, másodszor prófétákká, harmadszor tanitókká rendelt, 
azután (adott nekik) csodatevő erőt, továbbá tehetséget a gyó
gyításra, segélynyujtásra, kormányzásra, nyelvek elsajátítására, 
beszédek magyarázására. De vajjon mind apostolok-e ? vajjon 
mind próféták-e? vajjon mind tanítók-e? Talán valamennyien 
csodatevő erővel, valamennyien gyógyító erővel birnak? Talán 
valamennyien nyelveket beszélnek? valamennyien beszédeket 
magyaráznak? Törekedjetek tehát jobb adományok után ! 

Evangelium: Szent Lukács 6, 12-19. 

Az időben kiment Jézus a hegyre imádkozni, 
~s az egész éjszakát imádságban töltötte Istennel. 
Es mikor megvirradt, magához hivta tanítványait 

Szent leckék és evangéliumok. 14 
r 
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és kiválasztott közülök tizenkettőt (kiket apostolok
nak is nevezett), Simont, kit Péternek hivott, és 
Andrást, az ő testvérét, Jakabot és Jánost, fülöpöt 
és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot az Alfeus 
fiát, és Simont, kit buzgónak hívnak, és Judást, 
Jakaqnak testvérét, és karióti Judást, aki áruló lett. 

Es midőn lejött velök, megállt egy térségen, 
tanítványainak seregével és nagy sokaságu néppel 
egész Judeából és Jeruzsálemből, a tengermelléké
ről, Tirusból és Szidonból, kik azért jöttek, hogy 
qt hallgassák és betegségeikből meggyógyuljanak. 
Es akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyó
gyultak. Es az egész nép érinteni igyekezett őt, 
mert erő áradt ki belőle és meggyógyitotta vala
mennyit. 

Kalazanti szent József napján. 
(Augusztus 27.) 

Lecke: Bölcseség könyve 10, 10-14. 
Az igazat helyes utakon vezérelte az Ur stb. mint szent 

László király napján 195. old. 
Evangélium: Szent Máté 18, 1-5. 
Az időben a tanítványok Jézushoz járultak és 

és mond*k: Kit vélsz nagyobbnak mennyek orszá
gában? Es Jézus odahivott egy kisdedet, közéjök 
állitotta és igy szólt: Bizony mondom nektek, ha 
meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a 
kisdedek, nem mentek be mennyek országába. 
Tehát aki megalázza magát, mjnt e kisded, az 
nagyobb mennyek országában. Es aki egy ilyen 
kisdedet befogad az én nevemben, engem fogad be. 

Sz. Ágoston püspök és egyháztanitó napján. 
(Augusztus 28.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele Timoteushoz 4, 1-8. 
243. oldal. 

Evangelium: Szent Máté 5, 13-19. 244. old. 

r 
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Keresztelő szent János fővétele napján. 
(Augusztus 29.) 

Lecke: Jeremiás próféta jövendölése l, 17-19. 
Ama napokban hozzám intézte szavát az Ur, mondván: 

Te pedig övezd föl ágyékaidat és kelj föl, és mond m~g Judá
nak mindazt, amit én neked parancsolok. Ne félj tőlük; mert 
megmutatom, hogy nincs mit rettegned előttük. Mert én ma 
erős várossá teszlek téged, és vasoszloppá, és rézfallá az egész 
fj)ldön, Juda királyai, fejedelmei, papjai és a föld népe ellen. 
Es hadakozni fognak ellened, de le nem győznek, mert én 
veled vagyok, ugymond az Ur, hogy megszabaditsalak téged. 

Evangelium: Szent Márk 6, 17-29. 

Az időben Heródes elküldött és elfogatta 
Jánost, és a börtönben bilincsekbe verette Heródiás, 
az ő testvérének, fülöpnek felesége miatt, mert 
feleségül vette őt János ugyanis azt mondotta 
Heródesnek: Nem szabad elvenned testvéred fele
ségét. Heródiás azonban élete ellen tört, és meg 
akarta őt ölni, de nem tehette meg; mert Heród~s 
félt Jánostól, tudván hogy igaz és szent férfiu. Es 
vigyázott rá, és rája hallgatva, . sokat megtett, és 
szivesen hallgatta őt De midőn alkalmas nap 
kinálkozott, Heródes születésnapi lakomát adott 
Galilea előkelőinek, hadvezéreinek és főemberei
nek. Ekkor ugyanezen Heródiás leánya bement és 
tánczolt, és megtetszett Heródesnek és a vele együtt 
letelepülteknek; s mondá a király a leányl)ak: Kérj 
tőlem amit akarsz, és megadom neked. Es meg
esküdött neki: Kérj bármit, megadom neked, ha 
mindjárt országomnak felét is. Az pedig kiment 
és mondá anyjának : Mjt kérjek? Mire ez felelé: 
Keresztelő János fejét. Es mindjárt sietve bement 
a királyhoz és előadta kérését mondván : Akarom, 
hogy add id~ nekem azonnal egy tálban Keresztelő 
János fejét Es elszomorodott a király; de az eskü 
és a vele együtt letelepültek miatt nem akarta neki 
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kedvét szegni, hanem elküldött egy hóhért, és meg
r,arancsolta, hogy hozza el Uános) fejét egy tálban. 
Es az lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét 
egy tálban, s átadta a leánynak, a leány pedig 
anyjának. Amint ezt tanítványai meghallották, jöt
tek és elvitték testét és eltemették. 

Szent Rozália napján. 
(Szeptember 4.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele a korintusiakhoz 
10, 17-18. és ll, 1-2. 250. old. 

Evangelium: Szent Máté 25, 1-13. 247. old. 

Kisasszony napján. 
(Szeptember 8.) 

Lecke: mint Szeplőtelen fogantatás ünnepén 174. old. 

Evangelium: Szent Máté l, 1-16. 

Jézus Krisztusnak, Qávid fiának, Ábrahám 
fiának nemzetségkönyve. Abrahám nemzette Izsá
kot. Izsák pedig nemzette Jákobot. Jákob pedig 
nemzette Judát és ennek testvéreit. Juda pedig 
nemzette Páreszt és Zárát Támártól. fáresz pedig 
nemzette Ezront. Ezron pedig nemzette Aramot. 
Aram pedig nemzette Aminadabot, Aminadab 
pedig nemzette Naaszont. Naaszon pedig nemzette 
Szalmont Szaimon pedig nemzette Boozt Rahab
tól. Booz pedig nemzette Obedet Ruttól. Obed 
pedig nemzette Jesszét. Jessze pedig nemzette 
Dávid királyt. Dávid király pedig nemzette Sala
mont attól, ki Uriás felesége volt. Salamon pedig 
11emzette, Roboámot. Roboám , pedig, nemzette 
Abiást. Abiás pedig nemzette Azát. Aza pedig 
nemzette Jozafátot. Jozafát pedig nemzette Joramot. 
Joram pedig nemzette Oziást. Oziás pedig nem-
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zette Joatámot Joatám pedig nemzette Ákázt. Ákáz 
pedig nemzette Ezekiást. Ezekiás pedig m~,mzette 
Manasszest. Manasszes pedig nemzette Amont. 
Ámon pedig nemzette Joziást. Joziás pedig nem
zette Jekoniást, és ennek testvéreit a Babilonba köl
tözés idején. Es a Babilonba költözés után Jekoniás 
nemzette Szalátielt. SzalátieJ pedig nemzette Zoro
babelt Zorahabel pedig nemzette Abiudot. Abiud 
r.edig nemzette Eliakimot Eliqkim pedig nemzette 
Azort. Ázor pedig nemz~tte Szádokot. Szádok 
pedig nemzette Ákimot. Akim pedig nemzette 
Eliudot. Eliud pedig nemzette Eleazart. Eleazar 
pedig nemzette Mátánt. Mátán pedig nemzette 
Jákobot. Jákob pedig nemzette Józsefet, férjét Máriá
nak, akitől született Jézus, ki Krisztusnak hivatik. 

Mária nevenapján. 
(Szeptember 12-én.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 24, 23-31. Mint 
kármelhegyi Boldogasszony napján l 98. old. 

Evangelium: Sze nt Lukács J, 26-38. Mint Gyümölcs
oltó Boldogasszony ünnepén l 84. old. 

Szent kereszt felmagasztaltatása napján. 
(Szeptember 14.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a filippiekhez 2, 5-ll. 
Testvérek! Ugyanaz az érzés legyen bennetek, mely 

Krisztus Jézusban volt, ki midőn isteni alakban vala, nem tar
totta ragadománynak, hogy Istennel egyenlő, hanem kifosz
totta önmagát, s szolgai alakot öltve, hasonlóvá lett az embe
rekhez, és külsejében olyan volt mint ember. Megalázta magát 
engedelmes levén mindhalálig, és pedig a kereszthalálig. 
Amiért az lsten fel is magasztalta őt és olyan nevet adott 
neki, mely minden ntv fölött van, hogy a Jézus névre minden 
térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a földalattiaké, 
és minden nyelv megvallja, hogy az Ur Jézus Krisztus az 
Atya Istennek dicsőségében \'an. 
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Evangelium: Szent János 12, 31-36. 

Az időben mondá Jézus a zsidók seregének: 
Most itélet tartatik a világ fölött; most e világ 
fejedelme kiüzetik; és én ha majd fölmagasztalta
tom a földről, mindent magamhoz vonzok Ezt 
pedig azért mondotta, hogy előre jelezze, minő 
halállal fog meghalni. Felelé neki a sokaság: Mi 
a törvényből azt hallottuk, hogy a Krisztus örökké 
megmarad, hogy mondhatod tehát, hogy az Ember
fiának fel kell magasztaltatnia? Ki az az Emberfia? 
Erre mondá nekik Jézus: A világosság még egy 
rövid ideig veletek van. Járjatok, mig világos van, 
hogy a sötétség meg ne lepjen benneteket, mert 
aki sötétben jár, nem tudja merre menjen. Mig a 
világosság tart, higyjetek a világosságban, hogy a 
világosság gyermekei legyetek 

Hétfájdalmo Szüz ünnepén. 
(Szeptember III. vasárnap.) 

Lecke és evangelium: 227. old. 

Szent Máté apostol napján. 
(Szeptember 21.) 

Lecke: Ezekiel próféta jövendölése 1, 10-14, mint szent 
Márk evangelista napján 186. old. 

Evangelium: Sze nt Máté 9, 9-13. 

Azon időben látott, Jézus egy Máté nevü 
embert a vámon ülni. Es mondá neki: Kövess 
engem! És az fölkelt és követte őt. S történt, 
hogy mikor a házban asztalnál ült, ime sok vámos 
és bünös jött, és letelepedtek Jézussal és az ő 
tanítványaival. Amint ezt a farizeusok látták, mon
dák tanítványainak: Miért eszik a ti mestertek a 
vámosokkal és bünösökkel? Jézus pedig ezt hallva, 
mondá: Nem az egészségeseknek van szükségük 
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az orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és 
tanuljátok meg mit tesz az: «Irgalmasságot akarok 
és nem áldozatob Mert nem az igazakat jöttem 
híni, hanem a bünösöket. 

Szent Gellért püspök és vértanu napján. 
(Szeptember 24.) 

Lecke: Szent Jakab ap. levele I, 12-18. 
Szereffeim J Boldog a férji, ki a kisértést kiállja stb. 

234. old. 

Evangelium: Szent Máté 16, 24-27. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ha 
valaki akar utánam jönni, tagadja meg önmagát, 
vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki 
megakarja menteni életét, elveszti azt; aki pedig 
énérettem elveszti életét, megtalálja azt. Mert mit 
ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, 
lelkének pedig kárát vallja? Vagy mit ad az ember 
cserébe lelkéért? Mert az Emberfia majd eljön az 
ő Atyja dicsőségében angyalaival, és akkor meg
fizet kinek-kinek cselekedetei szerint. 

Szent Mihály főangyal napján. 
(Szeptember 29.) 

Lecke: Szent János ap. Jelenései 1, 1-5. 

Ama napokban kijelentette lsten, aminek csakhamar tör
ténnie kell; és kinyilatkoztatta szolgájának, Jánosnak, elküld
vén hozzá angyalát, ki bizonyságot tett az Isten igéjéről és 
bizonyságot Jézus Krisztusról mindenre nézve, amit látott. 
Boldog aki olvassa és hallja ezen jövendölés igéit, és meg
tartja ami benne irva van; mqt közel van az idő. 

János a hét egyháznak Azsiában. Kegyelem nektek és 
békesség attól, aki van, aki volt, és aki lesz és a hét szellem
től, kik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, ki hű tanu, 
a halottak elsőszülötte és a föld királyainak fejedelme, aki 
minket szerelett és megmosott búneinktől az ő vérében. 
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Evangelium : Sz en t Máté 18, 1-1 O. 

Az időben a tanítványok Jézushoz járultak 
mondván ,: Kit vél sz nagyobbnak mennyek orszá
gában? Es Jézus odahivott egy kisdedet, közéjök 
állitotta és igy szólt: Bizony mondom nektek, ha 
meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a 
kisdedek, nem mentek be mennyek országába. 
Tehát aki megalázza magát, m,int e kisded, az 
nagyobb mennyek országában. Es aki egy ilyen 
kisdedet befogad az én nevemben, engem fogad be. 

Aki pedig megbotránkoztat egyet azon kisde
dek közül, kik énbennem hisznek, annak jobb, ha 
malomkövet kötnek a nyakára és a tenger mélyébe 
sülyesztik. Jaj a világnak a botrányok miatt! Me rt 
szükség ugyan, hogy botrányok jöjjenek; de ja j 
annak az embernek, aki által a botrány jő! Ha 
tehát kezed, vagy lábad botránkoztat, vágd le és 
vesd el magadtól! Jobb neked bénán vagy sántán 
az életre bemenned, mint két ké?Zel vagy lábbal 
birva az örök tüzre vettetned. Es ha a szemed 
botránkoztat, vájd ki azt és vesd el magadtól! 
Jobb neked egy szemmel bemenni az életre, mint 
két szemmel a gehenna tüzére vettetni. Vigyázzatok, 
hogy meg ne vessetek egyet e kicsinyek közül ! 
Mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik az 
égben mindenkor látják Atyám orcáját, ki wennyek
ben van. 

Szent Olvasó (Rózsafüzér) ünnepén. 
(Október hó első vasárnapján.) 

231. old. 

Magyarok Nagyasszonya ünnepén. 
(Október hó második vasárnapján.) 

232. old. 

r 
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Szeráfi szent ferenc hitvalló napján. 
(Október 4.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a galatákhoz 6, 14-18. 
Testvérek! Távol legyen tőlem másban dicsekedni, mint 

a mi Urunk jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem meg 
van feszítve a világ, és én a világnak. Mert a Krisztus jézus
ban sem a körülmetélés nem h,asznál, sem a körülmetéletlen
ség, hanem az uj teremtmény. Es mindazokon, kik e szabályt 
követik, békesség rajtok és irgalom, és Isten Izraelén ! Ezután 
pedig senki se alkalmatlankodjék nekem, mert én az Ur 
jézus sebhelyeit viselem testemen. Ami Urunk jézus Krisztus
nak kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvérek! Amen. 

Evangelium: Szent Máté ll, 25-30. 
Mit Remete Szent Pál napján 175. old. 

Szent Terézia napján. 
(Október 15.) 

Lecke: Sze n t Pál ap. második lev. a korintusiakhoz l O, 
17-18. és 18, 1-2. 

Evangelium: Szent Máté 25, 1-13. 247. old. 

A kármelitarend templomaiban: Lecke: mint szent Tamás 
ünnepén 181. old.· 

Evangelium: mint Rem. szent Pál napján 175. old. 

Szent Lukács evangelista napján. 
(Október 18.) 

Lecke: Szent Pál ap. második levele a korintusiakhoz 
8, 16-24. 

Testvérek! Hála legyen pedig az Istennek, ki ugyanazon 
buzgóságot gerjesztette Titus szivében tiirántatok, mert a fel
szólítást elfogadta ugyan, de mivel buzgóbb volt, önként uta
zott el hozzátok. Elküldöttük vele azt a testvért is, akinek 
dicsérete az evangelium által el van terjedve az összes hit
községekben; sőt nemcsak ez, hanem a hitközségek kisérőiil 
is rendelték őt mellénk e könyöradománygyüjtés végett 
teendő utazásunkban, melyet az Ur dicsőségére elszánt aka
rattal magunkra vállaltunk; - mert el akarjuk kerülni 
azt, hogy valaki megszóljon bennünket e nagy összeg miatt, 
melyet kezel ünk. Me rt gondját \'iseljük a vagyonnak nem-
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csak Isten, hanem az emberek előtt is. Velük küldöttük 
továbbá azt a testvérünket is, akinek gondosságáról sok 
dologban gyakran meggyőződtünk, és aki most irántatok 
való nagy bizodaimában még sokkal buzgóbb. Ami Titust 
illeti : ő az én kísérőm és reátok nézve munkatársam, ami 
pedig a testvéreket: ők a hitközségek küldöttei, Krisztus dicső
sége. Mutassátok ki tehát irántuk a ti szereteteteknek és a mi 
felőletek való dicsekvésünknek bizonyítékait a hitközségek 
sz i n e előtt ! 

Evangelium: Sze nt Lukács l O, 1-9. 
Mint szent Márk evangelista napján 187. old. 

Szent Vendel apát napján. 
(Október 20.) 

Lecke és evangelium 246. old. 

Szent Orsolya szíiz, vértanu és társai napján. 
(Október 21.) 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 7, 
25-34. 

A szüzekre nézve nincs parancsom az Urtól stb. 250. o. 

Evangelium: Szent Máté 25, 1-13. 
Hasonló mennyeknek országa tiz szüzhöz stb. 247. old. 

Kapisztrán szent János hitvalló napján. 
(Október 23.) 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 
4, 9-14. 

Csodája lettünk a világnak stb. 245. old. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 35-40. 
Agyékaitok legyenek jelövezve stb. 245.old. 

Legszentebb Megváltó ünnepe. 
(Október 23.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele az efezusiakhoz l, 3-9. 
Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 

Atyja, ki minket Krisztus által minden lelki és mennyei áldás
ban részesített, amennyiben minket őbenne világ teremtése 
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előtt kiválasztott, hogy az ő szine előtt szentek és szeplőtele
nek legyünk szeretetben, ki előre fogadott fiaivá rendelt min
ket önmagának Jézus Krisztus által, az ő akaratának szándéka 
szerint, az ő kegyelme dicsőségének magasztalására, mellyel 
bennünket kitüntetett az ő szeretett fiában, kiben megvan a 
mi váltságunk az ő vére által, azaz: büneink bocsánata az ő 
kegyességének gazdagsága szerint, mely tuláradt bennünk 
minden bölcseséggel és értelemmel, hogy tetszése szerint 
tudassa velünk az ő akaratának titkát, melyet dhatározott. 

Evangelium: Szent János 3, 13-15. 17-18. 

Az időben mondá Jézus Nikodémusnak: Senki 
sem ment fel mennybe, hanem csak az, aki leszál
lpti a mennyekből, az Emberfia, ki mennyben van. 
Es miként Mózes felmagasztalta a kígyót a pusz
tában, ugy kell az Emberfiának is felmagasztal
tatnia, hogy senki, aki benne hisz, el ne vesz
szen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért 
küldötte Isten az ő Fiát a világra, hogy a világot 
ítélje, hanem hogy a világ üdvözüljön őáltala. Aki 
őbenne hisz, nem ítéltetik meg; aki pedig nem 
hisz, már megvan ítélve, mert nem hisz az lsten 
egyszülött Fiának nevében. 

B. Mór püspök és hitvalló napján. 
(Október 25.) 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a tesszalonikaiakhoz 
2, 9-13. 

Testvérek! Emlékezzetek a mi munkánkra és fáradozá
sunkra; miszerint éjjel-nappal munkálkodva, hirdettük közöt
tetek az Isten evangeliumát, hogy senkinek közőletek terhére 
ne essünk. Tanuk vagytok rá ti és az lsten, hogy mily szen
tül, igazságosan és kifogástalanul viselkedtünk közöttet.ek, kik 
hittetek; amint tudjátok, hogy miként az atya fiait, mind
egyikteket ugy intettünk, vigasztaltunk és kértünk, hogy élje
tek méltóan Istenhez, ki meghh·ott titeket az ő országába PS 
dicsőségébe. 

Azért mi is szüntelen hálát adunk Istennek, hogy az 
lsten igéjének hirdetését, melyet tőlünk hallottatok, nem ugy 
vettétek mint emberek szavát, hanem (amint tényleg az), mint 
Istennek igéjét, aki bennetek munkálkodik, akik hittetek a mi 
U runk Krisztus Jézusban. 
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Evangelium: Szent János 10, 11-16. 
Én vagyok a jó pásztor stb. mint Husvét utan második 

vasárnap 127. old. 

Szent Dömötör vértanu napján. 
(Október 26.) 

Lecke: Bölcseség könyve l O, l 0-14. 235. old. 
Evangelium: Sze nt Máté l O, 34-42. 236. old. 

Szent Simon és Judás apostotok napján. 
(Október 28.) 

Lecke: Sze nt Pál ap. levele az efezusiakhoz 4, 7-13. 
Testvérek! Mindegyikünknek Krisztus ajándékának mér

téke szerint adatott kegyelem. Azért mondja (az irás): Föl
menvén a magasba, fogva vitte a fogságot, ajándékokat adott 
az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelent mást, mint 
hogy előbb le is szállott a föld alsó részeibe ? Aki leszállott, 
ugyanaz, ki, föl is ment minden egek fölé, hogy mindent 
betöltsön. Es ugyan ő rendelt némelyeket apostolokká, néme
lyeket pedig prófétákká, másokat viszont evangelistákká, ismét 
másokat pásztorokká és tanitókká a szentek teljes kiképzésére, 
a szolgálat teljesitésére, Krisztus testének fölépítésére, mig 
mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének 
egységére, a teljes férfikorba, Krisztus teljes fejlettségének kor
határába. 

Evangelium: Szent János 15, 17-25. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ezt 
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. 

Ha a világ gyülöl benneteket, jusson esze
tekbe, hogy engem előbb gyülölt mint titeket. Ha 
a világból volnátok, a világ azt, ami az övé, sze
retné; de mivel nem vagytok a világból, hanem 
én kiválasztottalak benneteket a világból, azért 
gyülöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza 
beszédemre, melyet nektek mondottam : Nem 
nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, 
titeket is üldözni fognak; ha az én beszédemet 
megtartották, a tieteket is megtartják De mindezt 
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az én nevemért teszik nektek, mert nem tudnak 
arról, aki engem küldött. Ha el nem jöttem és 
nem szólottam volna hozzájok, nem volna bünük: 
most azonban nincs mentségök bünükre. Aki 
engem gyülöl, Atyámat is gyülöli. Ha olyan cse
lekedeteket nem vittem véghez közöttük, aminőket 
senki más véghez nem vitt, nem volna bünük; 
most azonban láttak is, meg gyülöltek is, ugy enge
met, mint Atyámat De hogy beteljesedjék a mon
dás, mely az ő törvényükben irva van: Ok nél
kül gyülöltek engem. 

Minden szentek ünnepén. 
(November 1.) 

Lecke: Szent János Jelenései 7, 2-12. 
Ama napokban, ime én, János láttam egy más angyalt 

feljőni napkeletről, ki az élő Istennek jeiét viselte és nagy 
szóval kiáltott a négy angyalnak, kiknek hatalmukban állt 
ártani a földnek és tengernek, mondván : Ne ártsatok a föld
nek és tengernek, se a fáknak, ,mig a mi Istenünk szolgáit hom
lokukon meg nem jelöljük. Es hallottam a megjelöltek számát, 
száznegyvennégy ezren voltak megjelölve Izrael fiainak minden 
nemzetségéből tizenkétezer jelölt i Ruben nemzetségéből ti~en
kétezer jelölt i Gád nemzetségéből tizenkétezer jelölt i Azer 
nemzetségéből tizenkétezer jelölt i J u da nemzetségéből tizen
kétezer jelölt i Neftali nemzetségéből tizenkétezer jelölt i Ma
nasszes nemzetségéből tizenkétezer jelölt i Simeon nemzetségé
ből tizenkétezer jelölt i Levi nemzetségéből tizenkétezer jelölt i 
Izakár nemzetségéből tizenkétezer jelölt i Zabulon nemzetségé
ből tizenkétezer jelölt i József nemzetségéből tizenkétezer jelölt i 
Benjamin nemzetségéből tizenkétezer jelölt. 

Ezután láttam nagy sereget, melyet senki meg nem szám
lálhatott, minden nemzetből és nemzetségből, népekből és 
nyelvekből a trón előtt és a Bárány szine előtt állni, fehér 
ruhákba öltö?ve, pálmákkal kezükben i és fenszóval kiáltották, 
mondván : lfdv a mi Istenünknek, ki a trónon ül, és a 
Báránynak! Es az összes angyalok a trón és a vének, és a 
négy élőlény körül álltak, és a tró!) előtt arcukra borultak és 
imádták Istent, mondván: Amen. Aldás, dicsőség, bölcseség, 
hálaadás, tisztelet, hatalom és erősség legyen a mi Istenünk
nek mindörökön örökké ! Amen. 



~'---------------------------L 
222 ~ Halottak napján ~~ 

Evangelium: Szent Máté 5, 1----12. 

Az időben midőn pedig Jézus a seregeket 
látta, fölment egy hegyre, és miután leült, hozzá
járultak tanítványai, s megnyitva száját, tanitotta 
őket mondván: Boldogok a lelki szegények; mert 
övék mennyeknek országa. Boldogok a szelidek; 
mert övék lesz a föld. Boldogok, akik sirnak; 
mert ők megvigasztaltatnak Boldogok, akik éhezik 
és szomjuhozzák az igazságot; mert ők kielégít
tetnek. Boldogok az irgalmasok; mert ők irgal
masságot nyernek. Boldogok a tiszta szivüek; mert 
ők meglátják az Istent. Boldogok a békességesek; 
mert ők lsten fiainak hivatnak. Boldogok, kik 
üldözést szenvednek az igazságért; mert övék 
mennyeknek országa. Boldogok vagytok, midőn 
szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudozva 
minden rosszat mondanak ellenetek én miattam. 
Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok 
bőséges a mennyekben! 

Hatottak napján. 
(November 2.) 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 15, 
51-·57. 

Testvérek! Ime, titkot mondok nektek: Mindnyájan fel
támadunk ugyan, de nem mindnyájan változunk át. Hirtelen, 
egy szempillantás alatt, a végső trombitaszóra, mert szól a 
trombita és a holtak feltámadnak rothadatlanul és mi elválto
zunk. Mert e rothadandó testnek rothadatlanságba kell öltöznie 
és e halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie. Mikor 
pedig ez a halandó (test) halhatatlanságba öltözik, akkor tel
jesedik a mondás, mely irva van : Elnyelte a halált a győze
lem. Hol van, halál, a te győzelmed? Hol van, halál, a te 
fullánkod ? A halál fullánkja ugyanis a bün ; a bün hatalma 
pedig a törvény. De legyen hála Istennek, ki nekünk győze
delmet adott a mi Urunk Jézus Krisztus által! 

Evangelium: Szent János 5, 25-29. 

Az időben mondá Jézus a zsidók seregének: 
Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljön az 
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óra, sőt már most is itt van, amikor a halottak 
hallják az lsten fiának szavát, és akik meghallják, 
élni fognak. Mert miként az Atyának élete van 
önmagában, ugy adta meg a fiunak is, hegy 
élete legyen önmagában; s hatalmat adott neki, hogy 
itéletet tegyen, mert ő az Emberfia. Ezen ne cso
dálkozzatok, mert eljön az óra, melyben mindazok, 
kik a sirokban vannak, meghallják az Isten fiának 
szavát és föltámadnak, akik jót cselekedtek, az 
életre, akik pedig rosszat tettek, az ítéletre. 

Borromei szent Károly püspök napján. 
(November 4.) 

Lecke: Sirák fia 44, 16-27. és 3-8. 20. 242. old. 
Evangelium: Szent Máté 25, 14-23. 242. old. 

Szent Imre herceg napján. 
(November 5.) 

Lecke: Bölcseség könyve 4, 7-17. 
Az igaz, ha hirtelen lepi is meg őt a halál, nyugalomban 

lesz. Mert nem a hosszu évek szerint számított aggkor tiszte
letreméltó; hanem az ember belátása az ősz haj, és a szeplő
telen élet az aggkor. Mivel Istennek tetszett, kedvessé lett; s 
mivel bünösök között élt, elvitetett. Elragadtatott, hogy a 
gonoszság meg ne rontsa értelmét, vagy a tettetés meg ne 
csalja lelkét. Mert a léhaság szemfényvesztése elhomályositja 
a jót, és a vágyakadás állhatatlansága megrontja a romlatlan 
elmét. Röviden végezve, sok időt ért meg; mert kedves volt 
Istennek az ő lelke, azért sietett őt a gonoszságok közül 
kimenteni. Az emberek pedig látták, de föl nem értették, 
sem szivökre nem vették az ilyeneket, hogy Isten kegyelme 
és irgalmassága van az ő szentein és tekintete választottain. 
A meghalt igaz elitéli az élő gonoszokat és a korán beYég
zett ifjuság az igaztalannak hosszu életét. Mert látni fogják a 
bölcsnek végét és nem értik meg, mit végzett felőle az Isten 
és miért vette őt az U r oltalmába. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 35-40. 
Agyékaitok legyenek felövezve stb. 245. old. 



224 ~ Szent Márton püspök napján ~ 

Szent Márton püspök napján. 
(November ll.) 

Lec!:e: Sirák fia 44, 16-27 és 45, 3-S. 20. 242. old. 
Evangelium: Szent Lukács ll, 33-36. 

Az időben mondá Jézus tanitványainak: Senki 
sem gy u j t világot azért, hogy rejtekbe, vagy véka 
alá tegye, hanem a tartóra, hogy akik bemennek, 
lássák a világosságot. A te testednek világa a sze
med. Ha a szemed ép, egész tested világos lesz; 
ha pedig hibás, akkor a tested is sötét lesz. 
Vigyázz tehát, hogy a világosság, mely benned 
van, sötétség ne legyen. Ha tehát egész tested 
világos és nincs benne egyetlen sötét rész, világos 
lesz az egész és mint a villám fénye, megvilá
git téged. 

A bold. szüz Mária oltalma napján. 
(November hó második vasárnapján.) 

233. old. 

Szent Lipót hitvalló napján. 
(November 15.) 

Lecke és evangelium mint szent István király ünnepén 
208. old. 

Magyar szent Erzsébet napján. 
(November 19.) 

Lecke is evangelium mint Szent Anna napján 202. old. 

Szüz Mária bemutatása napján. 
(November 21.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 24, 14-16. 
Mint Havi Boldogasszony napján 205. old. 

r 
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Evangelium: Szent Lukács ll, 27. 28. 

Az időben, midőn Jézus a néphez szólott, föl
emelte szavát egy asszony a nép közül és mondá • 
neki : Boldog a méh, m~Jy téged hordozott, és az 
emlők, melyeket szoptál. O pedig mondá: De még 
inkább boldogok, kik az Isten igéjét hallgatják és 
megtartják 

Szent Cecilia szüz és vértanu napján. 
(November 22.) 

Lecke és evangelium: 247. old. 

Szent Katalin szüz és vértanu napján. 
(November 25.) 

Lecke és evangelium: 247. old. 

B) Változó ünnepek. 

Jézus szentséges neve ünnepén. 
(Vízkereszt után második vasárnap.) 

Lecke: Apostolok Cselekedetei 4, 8-12. 
Ama napokban Péter eltelve Szentlélekkel, igy szólt 

hozzájok: Népnek fejei és vénei, halljátok! Ha mi ma itélő
szék elé kerülünk egy beteg emberen végzett jócselekede
tünk miatt, ami által az meggyógyult, vegyétek tudomásul 
mindannyian ti és Izrael egész népe, hogy a mi Urunknak, a 
mizáreti Jézus Krisztusnak nevében, kit ti keresztre feszitette
tek, kit az lsten feltámasztott halottaiból, ő általa áll ez előt
tetek egészségesen. Ez az a kő, melyet ti, mint épitők elvetet
tetek, mely szegletfővé lett, s nincsen senki másban üdv. Mert 
nem adatott más név az embereknek az ég alatt, amelyben 
üdvözülnünk kellene. 

Evangelium: Szent Lukács 2, 21. 

Az időben, miután eltelt nyolcz nap, amikor 
a gyermeket körül kellett metélni, Jézusnak nevez
ték őt, amint az angyal nevezte, mielőtt méhben 
fogantatott. 

St.ent leckék é• evangéliumok. 15 
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A szent Család ünnepén. 
(Vizkereszt után harmadik vasárnap.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a kolosszaiakhoz 3, 12-18. 
Testvérek! Öltsétek tehát magatokra, mint lstennek válasz

tottai, szentjei és szerettei az irgalmasságnak indulatait, a 
kegyességet, alázatosságot, szerénységet, békeliirést; viseljétek 
el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek 
valaki ellen panasza van; miként az Ur megbocsátott nektek, 
ugy ti is! Mindezek fölött P,edig legyen szeretetetek, mely a 
tökéletességnek köteléke. Es Krisztus békesége uralkodjék 
sziveitekben, melyre hivatva is vagytok egy testben; és hálá
sak legyetek ! Krisztus igéje lakozzék közöttetek gyakran, hogy 
egymást nlinden bölcseségben oktassátok és intsétek, zsoltá
rokkal, dicsőítő dalokkal és lelki énekkel zengedezvén szive
tekben, hálát adva Istennek. Bármit cselekesztek szóval 
vagy tettel, mindent a mi Urunk Jézus Krisztus nevében 
tegyetek, hálát adván lstennek és az Atyának őáltala! 

Evangetiam: Szent Lukács 2, 42-52. 

Mikor Jézus tizenkét éves lett és szülői az ünnepi 
szokás szerint felmentek Jeruzsálembe, elvégződ
vén a napok, midőn visszatértek, a gyermek jézus 
visszamaradt Jeruzsálemben, és szülői nem vették 
észre. Azt hivén, hogy az utitársaságban van, egy 
napi járásnyira mentek s keresték őt a rokonok 
és ismerősök között. S miután nem találták, vissza
tértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És történt, 
hogy harmadnap mulva megtalálták őt a templom
ban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kér
dezgette őket. Mindazok pedig, akik őt ~allgatták, 
bámultak az ő okosságán és feleletein. Es midőn 
meglátták őt; csodálkoztak, s mondá neki anyja: 
fiam, miért cselekedtél igy velüpk? Ime, atyád és 
én bánkódva kerestü"nk téged! Es mondá nekik: 
Hogy van az, hogy engem kerestetek? Hát nem 
tudtátok, J;wgy abban kell lennem, ami az én 
Atyámé? Es ők n~m értették meg a szót, melyet 
nekik mondott. Es lement velök s Názáretbe 
érkezett, és engedelmes volt nekik. És anyja 

~·--------------------------------------·~ 
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mindezen igéket megtartotta szivében. Jézus pedig 
növekedett bölcseségben, korban és kedvességben 
Istennél és az embereknél. 

Szüz Mária hét fájdalma ünnepén. 
(fekete vasárnap után pénteken.) 

Lecke: Judit könyve 13, 22-25. 
Megáldott téged, az Ur az ő erejével, mert általad semmivé 

tette ellenségeinket. Aidott vagy te, leányom, a fölséges Ur 
Istentől minden asszonyok fölött a földön. Áldott az Ur, ki 
az eget és a földet teremtette, mert ma a te nevedet ugy fel
magasztalta, hogy a te dicséreted meg nem szünik az embe
rek szájában, kik az Ur erejéről örökké megemlékeznek, 
mivelhogy nem kimélted értök életedet a te nemzeted szaronga
tásáért és sanyaruságáért, hanem elejét vetted a romlásnak 
a mi lstenünk szine előtt. 

Evangelium: Szent János 19, 22-26. 

Az időben Jézus keresztje mellett ott állt az ő 
anyja és anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége 
és Mária Magdolna. Midőn tehát Jézus látta, hogy 
anyja és a tanítvány, akit szeretett, ott állanak, 
mondá anyjának: Asszony, ime a te fiad! ,Azután 
mondá a tanítványnak: Ime a te anyád! Es attól 
az órától fogva a tanítvány magához vette őt. 

Szent józsef főünnepén. 
(Husvét után harmadik vasárnap.) 

Lecke: Mózes első könyve 49, 25-27. 
Növekedő fiu József, növekedő fiu és ékes tekintetű; a 

leányok a kőfalon futkostak. De fölháb9ritották őt, perleked
tek vele és irigykedtek rá a nyilasok. Am az ő kézija erősen 
állt és megoldattak az ő karjainak és kezeinek kötelékei Jákob 
hatalmasának kezei által ; onnan támadt a pásztor, Izraelnek 
alapköve. A te atyádnak Istene leszen a te segítőd és a Min
denható megáld téged az ég áldásival onnan felülről, a mély
ség áldásival alulról, az emlőknek és anyaméhnek áldásivaL 
Atyád áldási fölüimulják az ő atyáinak áldásait, miglen eljő 
az örök halmok óhajtása. Szálljanak azok József fejére és a 
Nazareus feje tetejére testvérei között. 

15* 
r 
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Evangelium: Szent Lukács 3, 21-23. 

Az időben tőrtént pedig, hogy mikor az egész 
népet megkeresztelte és Jézus is megkeresztelkedett 
és imádkozott, megnyilt az ég és leszállt rá a 
Szentlélek, testi alakban mint egy galamb, és szózat 
hallatszott az égből: Te vagy , az én szerelmes 
fiam, te benned telik kedvem! Es maga Jézus a 
kezdetkor mintegy harminc esztendős volt, amint 
vélték, József fia. 

Jézus szentséges Szive ünnepén. 
(Pénteken, Urnap nyolcada után.) 

Lecke: lzaiás próféta 12, 1-6. 
Hálát adok neked, Uram! mert haragudtál rám; de elfor

dult a te haragod és megvigasztaltál engem. Ime, lsten az én 
szabaditóm, bizalmam van benne és nem félek; mert az én 
erősségem és dicséretem az U r és ő üdvösségemre vált nekem. 
ürömmel fogtok vizet meriteni az üdvözitő kutforrásaiból s 
azt fogjátok mondani ama napon: Adjatok hálát az Urnak és 
hivjátok segitségül az U r nevét; ismertessétek a népek kö,zött 
az ő tetteit; emlékezzetek meg, hogy fölséges az ő neve. Ene
keljetek az Urnak, mert n~gy dolgokat cselekedett; hirdes
sétek ezt az egész földön. Orvendezz és dicsérd Sion lakos
S<Íga; mert nagy közöttetek Izraelnek Szentje. 

Evangelium: Szent János 19, 31-35. 

Az időben a zsidók (minthogy készület nap 
vala) hogy a testek szombaton a kereszten ne 
maradjanak, (mert ez a szombat nagy nap volt), 
kérték Pilátust, hogy törjék meg lábszáraikat és 
vegyék le őket. Odamentek tehát a katonák és az 
elsőnek csakugyan megtörték lábszárait és a másik
nak is, aki vele meg volt feszítve, de mikor Jézus
hoz értek, amint látták, hogy már meg van halva, 
nem tőrték meg lábszárait, hanem a katonák egyike 
lándzsával megnyit9tta oldalát és azonnal vér és 
viz jött ki belőle. Es aki látta ezt, bizonyságot tett 
r.óla, és az ő bizonysága igaz. 

··t---------------------------------·r 
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Jézus szentséges vére ünnepén. 
(Julius hó első vasárnapján.) 

Lecke: Szent Pál ap. levele a zsidókhoz 9, 11-15. 
Mint bőjt ötödik vasárnapján 75. old. 
Evangelium : Szent János 19, 11-15. 

Az időben, amint Jézus ,az ecetet magához 
vette, igy szólt: Beteljesedett! Es meghajtva fejét, 
kiadá lelkét. A zsidók erre, (minthogy készület
nap vala), hogy a testek szombaton a kereszten 
ne maradjanak, (mert ez a szombat nagy nap 
volt), kérték Pilátust, hogy törjék meg lábszáraikat 
és vegyék le őket. Odamentek tehát a katonák és 
az elsőnek csakugyan megtörték lábszárait és a 
másiknak is, aki vele meg volt feszitve, de mikor 
jézushoz értek, amint látták, hogy már meg van 
halva, nem törték meg lábszárait, hanem a kato
nák egyike lándzsával megnyito\fa oldalát és 
azonnal vér és viz jött ki belőle. Es aki látta ezt, 
bizonyságot tett róla, és az ő bizonysága igaz. 

A legszentebb Megváltó ünnepén. 
(julius hó harmadik vasárnapján.) 

Mint október 23-án 218. old. 

Szentjoakim, a bold. Szüz atyjának ünnepén. 
(Vasárnap, Nagyboldogasszony nyolcada alatt.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 31, 8-1 J. 
Mint szent István király ünnepén 208. old. 

Evangelium: Sze nt Máté l, 1-16. 
Mint Kisasszony napján 212. old. 

Szüz Mária tisztaságas szive ünnepén. 
(Vasárnap, Nagyasszonynap nyolcada után.) 

Lecke: Énekek éneke 8, 6-8. 
Tégy engemet, mint pecsétet szivedre, mint pecsétet 

karodra; mert erős, mint a halál a szeretet; kemén v, mint a 
pokol gerjedel me, a féltékenység; lángolása olyan, mint a tüznek 
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és lángoknak lobogása. Sok viz nem képes kioltani a szeretetet, 
sem a folyók el nem borithatják; ha az ember háza minden 
vagyonát odaadná is a szeretetért, semmibe sem venné. 

Evangelium : Szent Lukács 2, 48-52. 

Az időben mondá Jézusnak az ő anyja: fiam, 
miért cselekedtél Igy vel ü n~? Ime atyád és én 
bánkódva kerestünk téged! Es mondá nekik: Hogy 
van az, hogy engem kerestetek? Hát nem tudtátqk, 
hogy abban kell lennem, ami az én Atyámé? Es 
qk nem értették meg a szót, melyet neki mondott. 
Es lement velök ,s Názáretbe érkezett, és engedel
mes volt nekik. Es anyja mindezen igéket megtar
totta szivében. Jézus pedig növekedett bölcseségben, 
korban és kedvességben Istennél és az embereknél. 

Örzőangyalok ünnepén. 
(Szeptember hó első vasárnapján.) 

Lecke: Mózes második könyve 23, 20-23. 
Ezt mondja az Ur Isten: Ime én elküldöm angyalomat, 

hogy előtted járjon és megőrizzen az uton és bevezessen 
arra a helyre, melyet készítettem. Vigyázz reá és hallgass az 
ő szavára s ne vétkezzél ellene, mert ha vétkeze!, nem bocsátja 
meg, és az én nevemet viseli. Hogyha pedig hallgatsz az ő 
szavára és megteszed mindazt, amit mondok: ellensége lesz~k 
ellenségeidnek és megfenyitem azokat, kik téged bántanak. Es 
az én angyalom előtted jár. 

Evangelium: Sze nt Máté 18, 1-10. 
Mint szent Mihály napján 216. old. 

Szüz Mária hét fájdalma ünnepén. 
(Szeptember hó harmadik vasárnapján.) 

Mint a 227. oldalon. 

Szent Olvasó (Rózsafüzér) ünnepén. 
(Október hó első vasárnapján.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Példabeszédek) 8, 22--35. 
Mint szeplőtelen fogantatás ünnepén 174. old. 

Evangelium: Szent Lukács 1, 26-38. 
Mint Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 184. olJ. 
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Szüz Mária anyasága ünnepén. 
(Október hó második vasárnapja.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 24, 23-31. 
Mint kármelhegyi Boldogasszony napján 198. old. 

Evangelium: Sz en t Lukács 2, 43-5 I. 

Midőn Jézus szülői az ünnepnapok végeztével 
visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsá
lemben és szülői nem vették észre. Azt hivén, hogy az 
utitársaságban van, egy napi járásnyira mentek és 
keresték őt a rokonok és ismerősök között. S miután 
nem talált~k, visszatértek Jeruzsálembe, hogy meg
keressék. Es történt, hogy harmadnap mulva meg
találták őt a templomban, amint a tanítók között 
ült, hallgatta és kérdezgette őket. Mindazok pedig, 
akik őt haJlgatták, bámultak az ő okosságán és 
feleletein. Es midőn meglátták őt, csodálkoztak s 
mondá neki anyja: fiam, miért cselekedtél igy 
velünk?, Ime atyád és én bánkódva kerestünk 
téged! Es mondá nekik: Hogy van az, hogy 
engem kerestetek? Hát nem tudtá~ok, hogy abban 
kell lennem, ami az én atyámé? Es ők ryem értet
ték meg a szót, melyet nekik mondott. Es lement 
velök ,és Názáretbe érkezett és engedelmes volt 
nekik. Es anyja mindezen igéket megtartotta szivében. 

Magyarok Nagyasszonya ünnepén. 
(Október hó második vasárnapján.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 24, 23-31. 
Mint kármelhegyi Boldogasszony napján I 98. old. 

Evangelium: Szent Lukács 1, 26-28. 

Az időben elküldötte Isten Gábriel angyalt 
Oalileának Názáret nevü városába egy szüzhöz, 
ki egy József nevü férfiunak volt eljegy~zve, Dávid 
házából és a szüznek neve Mária volt. Es midőn az 
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angyal bement hozzá, igy szólt: Üdvözlégy, malaszt
tal teljes, az Ur van teveled, áldott vagy te az 
asszonyok között! 

Szüz Mária tisztasága ünnepén. 
(Október hó harmadik vasárnapján.) 

Lecke: Énekek éneke 2, 10-14. 

Ime az én szerelmesem azt mondja nekem: Kelj föl, 
siess és barátnőm, galambom, szépem és jöjj! Mert a tél már 
elmult, a záporeső megszünt és eltávozott. Virágok mutatkoz
nak földünkön ; a szőlőmetszés ideje elérkezett; a gerlicze 
szava hallatszik földünkön ; a fügefa meghozta első gyümöl
csét, a virágzó szőlők áras,ztják illatjukat Kelj föl én barát
nőm, én szépem, és jöjj ! En galambom, ki a sziklaüregekben 
és a sziklahasadékokban lakol, mutasd meg nekem orcádat, 
hadd zengjen százatod füleimben ; mert a te szavad édes, a te 
orcád bájos. 

Evangelium: Szent Lukács l, 26-35. 

Az időben elküldötte lsten Gábriel angyalt 
Galileának Názáret nevü városába, egy szüzhöz, 
ki egy József nevü férfiunak volt eljegyezye, Dávid 
házából és a szüznek neve Mária volt. Es midőn 
az angyal bement hozzá, igy szólt: Üdvözlégy, 
malaszttal teljes, az Ur van teveled, áldott vagy te 
az asszonyok között! Midőn ezt hallotta, meg
zavarodott az ő beszégén és gondolta magában, 
miféle köszöntés ez? Es az angyal mondá neki: 
Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! 
Ime méhedben fogansz és fiat szülsz, és az ő nevét 
Jézusnak hivod. Ez nagy leszen s a Magasságbeli 
Fiának fog hivatni, és neki adja az Ur lsten az ő 
atyjának, Dávidnak trónját,, és uralkodni fog Jákob 
házában mindörökké, és az 0 uralkodásának nem lesz 
vége. Mária pedig mondá az angyalnak: Mik~p 
történik ez, minthogy férfit nem ismerek? Es 
felelé az angyal és mondá neki : A Szenilélek száll 
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tereád és a Magasságbelinek ereje megárnyékoz 
téged s azért a Szent is, ki tőled születik, Isten 
fiának fog hivatni. 

Szüz Mária oltalma ünnepén. 
(November hó második vasárnapján.) 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 24, 14-16. 

Kezdettől fogva és az idők előtt teremtettem és az egész 
örökkévalóságban J11eg nem szünöm, és a szent lakóhelyen 
szalgáltam előtte. Es igy nyertem állandó lakást Sionban és 
a megszentelt városban hasonlók~pen megnyugodtam és Jeru
zsálemben van az én hatalmam. Es gyökeret vertem a tiszte
letre méltó nép között és az én Istenem részében, mely az ő 
öröksége; és a szentek gyülekezetében van az én tartóz
kodásom. 

Evangelium: Szent Lukács ll, 27. 28. 
Mint kármelhegyi Boldogasszony napján. 198. old. 

Templomszentelés ünnepén. 
Lecke és evangelium mint Portiunkula napján 204. old. 



III. 

Közös leckék és evangeliumok. 

Szent vértanu és püspök napján. 
l. 

Lecke : Szent J aka b ap. levele l, 12-18. 
Szeretteírn! Boldog a férfi, ki a kisértést kiállja; mert ha 

igaznak bizonyul, elnyeri az élet koronáját, melyet Isten az 
őt szeretőknek igért. Senkise mondja, mikor kisértést érez, 
hogy lsten kisérti őt; mert lsten rosszra nem kísérthető, de 
ő sem kisért senkit. Hanem kiki kisérttetik vonzatva és csá
bitva a saját kivánságátóL Azután a kivánság, ha egyszer 
fogant, szüli a bünt, a bün pedig, ha véghezvitetett, okozza a 
halált. Ne tévedjetek tehát, szeretett testvéreim! Mínden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről szár
mazik a világosság Atyjától, kinél nincs változás, sem 
árnyéka a változandóságnak. Mert szabad akaratból szült min
ket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéje legyünk az ő 
teremtésének. 

Evangelium: Szent Lukács 14, 26-33. 

Az időben mondá Jézus a népseregnek: H . 
valaki hozzám jön és nem gyülöli atyját és anyját, 
feleségét és fiait, testvéreit és nővéreit, sőt még , a 
saját életét is, nem lehet az én tanítványom. Es 
aki nem viseli keresztjét és nem jön utánam, nem 
lehet az én tanítványom. Mert ki az, aki tornyot 
akarván építeni, előbb le nem ül és össze nem számítja 
a szükséges költségeket, vajjon van-e annyija, hogy 
be tudja fejezni, nehogy miután lerakta az alapot 
és befejezni nem tudta, mindazok, kik látják, ki
gunyolják őt, mondván: Ez az ember elkezdett 
épiteni és nem tudta befejezni? Avagy melyik 
király nem fog, mielőtt egy másik király ellen 
harcba szállna, előbb leülni és megfontolni, vajjon 
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tízezer emberrel szembe szállhat-e azzal, ki husz
ezerrel jön ellene? Különben még a távolba kö
vetséget küld hozzá és békét kér. Igy tehát senki 
közőletek, ki le nem mond mindenről, amije van, 
nem lehet az én tanítványom. 

II. 

Lecke: Szent Pál ap. második levele a korintusiakhoz l, 3-7. 
Testvérek! Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak Atyja, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás 
Istene, ki vigasztal minket minden viszontagságunkban, hogy 
mi is vigasztalhassuk azokat, kik mindenféle szorongatásban 
vannak, azon bátoritással, mellyel Isten mi magunkat is bátorit. 
Mert, amint bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, ugy 
hővelkedünk Krisztus által a vigasztalásban is. De akár szen
vedünk, a ti intéstekre és üdvösségtekre, akár vigasztalódunk, 
a ti buzdítástokra, akár buzdittatunk, a ti buzditástokra és 
üdvösségtekre szolgál, mely ugyanazon szenvedéseknek békés 
elviselésére képesít, amelyeket mi is viselünk, hogy belétek 
helyezett reménységünk erős legyen, miután tudjuk, hogy 
amint társaink vagytok a szenvedésekben, ugy lesztek a vigasz
talásban is. 

Evangelium: Szent Máté 16, 24-27. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ha 
valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, 
vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki 
meg akarja menteni életét, elveszti azt; aki pedig 
énérettem elveszti életét, megtalálja azt. Mert mit ér 
az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének 
pedig kárát vallja? Vagy mit ad az ember cserébe 
lelkeért? Mert az Emberfia majd eljön az ő Atyja 
dicsőségében angyalaival és akkor megfizet kinek
kinek cselekedetei szerint. 

Szent vértanu napján. 
l. 

Lecke: Bölcseség könyve 1 O, 1 0-14. 
Az igazat helyes utakon vezéreltr az U r és megmutatta l 

neki az lsten országát és megadta neki a szentek tudományát; 
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tisztességet adott neki dolgaiban és betetőzte müveit. Mikor 
csalárdul befonni akarták illellette volt és becsültté tette őt. 
Megőrizte őt az ellenségektől és a csalóktól megótalmazta őt 
és heves küzdelmet bocsátott rá, hogy győzzön és tudja meg, 
hogy a bölcseség mindennél hatalmasabb. Ez az eladott iga
zat nem hagyta el, hanem megszabaditatta őt a bűnösöktől és 
leszállt vele a börtönbe és a bilincsekben nem hagyta őt 
magára, mig kezébe nem adta az ország pálcáját és hatalmat 
azok ellen, kik őt elnyomták; és megmutatta, hogy hazugok 
azok, kik őt gyalázták és örök dicsőséget adott neki a mi 
Urunk Istenünk. 

Evangelium: Sze nt Máté l O, 34-42. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ne 
gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. 
Nem jöttem békét hozni, hanem kardot. Mert el
választani jöttem az embert atyjától, , és a leányt 
anyjától, és a menyet a napátóL Es az ember 
ellenségei az ő házanépe. Aki atyját vagy anyját 
jobban szereti mint engem, nem méltó hozzám; 
és aki fiát vagy leányáJ jobban szereti, mint engem, 
nem méltó hozzám. Es aki föl nem veszi kereszt
jét s nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki 
megtalálja életét, elveszti azt, és aki elveszti életét 
énérettem, megtalálja azt. 

Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki 
engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki 
prófétát fogad be próféta nevében, prófétának jutal
mát kapja, és aki igazat fogad be qZ igaznak ne
vében, az igaznak jutalmát kapja. Es bárki italul 
egynek e legkisebbek közül csak egy pohár hideg 
vizet is ad, tanítvány nevében; - bizony mon
dom nektek, nem veszti el jutalmát. 

ll. 

Lecke: Szent Pál ap. második levele Timoteushoz 2, 
8-IO, 3, 10-12. 

Kedvesem! Emlékezzél meg, hogy az U r Jézus Krisztus, 
ki Dávid ivadékából származott, feltámadott halottaiból az én 
evangeliumam szerint, melyért szenvedek egész a bilincsekig, 
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mint egy gonosztevő; de az isten igéje nincsen megkötözve. 
Ennekokáért mindent eltürök a választottakért, hogy ők is el
nyerjék az üdvösséget, mely Krisztus jézusban van, a mennyei 
dicsőséggel. 

Te azonban megértetted az én tanításomat, oktatásomat, 
szándékomat, hitemet, kitartásomat, szeretetemet, béketürése
met, üldöztetésemet, szenvedéseimet, melyek engem Antiokiá
ban, Ikoniumban és Lisztrában értek; s hogy minő üldözé
s,eket szenvedtem, de mindezekből kiszabadított engem az U r. 
Es mindazok, kik jámborul akarnak élni Krisztus jézusban, 
üldözést fognak szenvedni. 

Evangelium: Szent Máté 10, 26-32. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Semmi 
sincs elrejtve, mi föl ne födöztetnék, és eltitkolva, 
mi ki ne tudódnék. Amit nektek a sötétben mon
dok, mondjátok el a világosan, és arpit fülbesugva 
hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Es ne féljetek 
azoktól, kik megölik a testet, de a lelket meg nem 
ölhetik; hanem inkább attól féljetek, ki a lelket is 
meg a testet is a pokoli romlásba,döntheti. Nemde 
két verebet adnak egy fillérért? Es egy sem esik 
közölök a földre a ti Atyátok nélkül. A ti feje
teknek hajszálai pedig mind meg vannak szám
lálva. Ne féljetek tehát! Sok verébnél többet értek 
ti. Mindazt tehát, aki meg vall engem az emberek 
előtt, én is megvallom Atyám előtt, ki mennyek
ben van. 

lll. 

Lecke: Szent Jakab ap. levele l, 2-12. 
Mint szent Adalbert napján 185. old. 

Evangelium: Szent Máté 10, 26-32. mint fönt 237. old. 

IV. 

Lecke: Szent Péter ap. első levele 4, 13-19. 
Szeretteim! Örüljetek, ha részt vehettek Krisztus szenve

désében, hogy majd az ő dicsőségének kinyilatkoztatásakor is 
vígadozva örvendhessetek. Ha szidalmaznak titeket Krisztus 
nevéért, boldogok vagytok, mert az lsten tisztelete, dicsősége 
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és ereje, és az ő lelke rajtatok nyugszik. Senki azonban köző
letek ne szenvedjen mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy átkozódó, 
vagy máséra vágyó. Ha pedig mint keresztény, ne szégyelje 
magát, hanem dicsőítse Istent e név miatt. Mert ideje, hogy 
megkezdődjék az itélet az lsten házán. Ha pedig rajtunk kez· 
dődik, hogyan végj-:ődik azokon, akik nem hisznek az Isten 
evangeliumának? Es ha az igaz is csak alig üdvözül, hol lesz 
maradása az istentelennek és bűnösnek? Ennekokáért azok 
is, kik lsten akarata szerint szenvednek, ajánlják fel lelkeiket 
a hűséges Teremtőnek jócselekedetek által. 

Evangelium: Szent János 12, 24-26. 
Ha a gabonaszem a földbe nem esik stb. mint szent 

Lőrinc napján 206. old. 

Egy szent vértanu napján husvéti időben. 

Lecke: Bölcseség könyve 5, 1-5. 
Az igazak nagy állhatatossággal stb. mint szent Fülöp 

és Jakab napján 188. old. 

Evangelium: Szent János 12, 24-26. 
Én vagyok az igazi szőlőtő sth. mint szent György 

napján 186. old. 

Több szent vértanu napján husvéti időben. 
Lecke: Sze nt Péter ap. első levele 1, 3-7. 
Áldott legyen az Isten és a mi Urunk jézus Krisztusnak 

Atyja, ki az ő nagy irgalmassága szerint ujra szült minket 
élő reménységre Jézus Krlsztusnak halottaiból való feltáma· 
dása által, romolhatlan, fertőzetlen és hervadhatlan örökségre, 
mely a mennyekben el van téve számotokra, kiket Istennek 
hatalma a hit által megőriz az üdvösségre, mely készen áll, 
hogy az utolsó időben kinyilvánittassék. Ennek örvendeni 
fogtok, ha most egy kissé szomorkodnotok kell is különféle 
kisértések miatt; hogy a ti hitetek próbája sokkal értékesebb
nek találtassék az aranynál, (mely a tűz által próbáltatik meg,) 
és dicséretetekre, dicsőségtekre és tisztességtekre váljék Jézus 
Krisztusnak megjelenésekor. 

Evangelium: Szent jános 15, 5-11. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Én 
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki énben
nem marad és én őbenne, az terem sok gyümöl-
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csöt; mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha 
valaki énbennem nem marad, kivettetik, mint a 
szőlővessző és elszárad, és összeszedik és a tüzre 
dobják és elég. Ha bennem maradtok és az én 
igéim megmaradnak bennetek, kérhettek amit csak 
akartok, és meglesz nektek. Az válik az én Atyám
nak dicsőségére, ha minél több gyümölcsöt hoz
tok és tanítványaimmá lesztek. 

Amint engem szeretett az Atya, én is ugy 
szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szerete
temben! Ha megtartjátok parancsolataimat, meg
maradtok szeretetemben, miként én is megtartot
tamAtyám parancsolatait és megmaradok az ő szerete
tében. Ezt azért mondottam nektek, hogy az én örö
mem tibennetek legyen és örömötök teljes legyen. 

Több szent vértanu napján a husvéti időn 
kivül. 

I. 

Lecke: Bölcseség könyve 3, 1-8. 
Az igazak lelkei lsten kezében vannak, és a halál gyöt

relme nem érinti őket. A balgák szemében ugy tüntek föl, 
mintha meghalnának, és kimulásukat gyötrelemnek tartják, és 
tőlünk való távozásukat kiirtásuknak, pedig ők békében van
nak. Ha az emberek előtt kinokat szenvedtek is, az ő remény
ségük halhatatlansággal teljes. Miután csekélységekben szen
vedtek, sokban jut jó részük; mert az Isten próbára tette és 
méltóknak találta őket magához. Mint aranyat a kemencében, 
kipróbálta őket, és ugy fogadja őket, mint égő áldozatot, s 
annak idején majd tekintetbe vétetnek. Az igazak fényleni fog
nak, és mint a lidérctüzek a nádasban, idestova futkosnak. 
Itélni fogják a nemzeteket és uralkodnak a népeken, és az ő 
Urok uralkodni fog örökké. 

Evangelium: Szent Lukács 21, 9-19. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ha 
majd hallotok csatákról és lázadásokról, ne ijed
jetek meg; mindennek előbb meg kell történnie, 
de ez még nem lesz mindjárt a vég. Akkor mondá 



.. .1~---------------;.-. 
240 Több szent vértanu napján a Ilusvéti időn kivül ~ 

nekik: Nemzet nemzet ellen és ország ország el
len támad, és helyenként nagy földrengések lesz
nek, és dögvészek és inség, és rettentő égi tüne
mények és nagy jelek lesznek. De mindezek előtt 
rátok vetik kezeiket és üldöznek benneteket, át
adnak a zsinagógáknak, és börtönökbe, királyok 
és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. 
Történik pedig ez rajtatok, hogy bizonyságul szol
gáljon nektek. Véssétek tehát szivetekbe, hogy előre 
azon ne törjétek fejeteket, hogy mikép feleljetek. 
Mert én majd adok nektek olyan ékesszólást és 
bölcseséget, melynek ellen nem állhatnak és ellen 
nem mondhatnak összes ellenfel eitek. Elárulnak pedig 
benneteket a szülők és testvérek, rokonok és barátok, 
sőt némelyeket közöletek halálra visznek, t>s gyü
löletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, 
de azért egy hajszál sem vész el fejetekről. A béke
türésben fogjátok megőrizni lelketeket. 

Il. 
Lecke: Bölcseség könyve 5, 16-20. 

Az igazak pedig örökké élnek, és az ő jutalmuk az U r
nál van, és gondja van rájuk a Magasságbelinek. Ennek okáért 
dicső országot és ékes koronát kapnak az U r kezéből ; me rt 
jobbjával védi, és szent karjával oltalmazza őket. fegyvert 
ragad az ő buzgósága és a teremtményeket fölfegyverzi ellen
ségeinek megboszulására. Mellvért gyanánt felölti az igazságot, 
és sisak gyanánt fölteszi a biztos itéletet; győzhetetlen paizs
ként kezeli a méltányosságot. 

Evangelium: Szent Lukács 6, 17-23. 

Az időben, midőn Jézus lejött a hegyről, meg
állt egy térségen, tanítványainak seregével és nagy 
sokaságu néppel egész Judeából és Jeruzsálemből, 
a tengermellékéről, Tirusból és Szidonból, kik azért 
jöttek, hogy őt, hallgassák és betegségeikből meg
gyógyuljanak. Es akjket tisztátalan lelkek gyötör
tek, meggyógyultak. Es az egész nép érinteni igye-

-·;------------------------------------------~ t t 



-·~------------------------------------------·~ 
~ Több szent vértanu napján a husvéti időn kivül 241 

kezett őt, mert erő áradt ki belőle és meggyógyi
totta valamennyit. S fölemelte szemeit tanítványaira 
és mondá: Boldogok vagytok szegények, mert 
tietek az Isten országa. Boldogok, kik most éhez
tek, mert majd kielégittettek. Boldogok, kik most 
sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, midőn 
gyülölnek benneteket az emberek, és midőn ki
rekesztenek és szidalmaznak titeket, .. és neveteket 
rossz hírbe hozzák az Emberfiáért ürüljetek ama 
napon és vigadjatok, mert ime, nagy lesz a ti 
jutalmatok mennyben. 

III. 

Lecke: Szent Pál ap. levele a zsidókhoz 10, 32-38. 
Testvérek! Emlékezzetek vissza a régi napokra, melyek

ben megvilágosiitatva a szenvedések nagy harczát vivtátok; 
midőn ugyanis egyrészt a gyaláztatások és üldöztetések révén 
mindenek szemét magatokra vontátok, másrészt pedig a ha
sonló sorsuaknak társaivá lettetek. Mert a foglyok iránt is 
részvéttel voltatok, meg javaitoknak elrablását is örömmel vet
tétek, tudván, hogy nektek becsesebb és maradandóbb játok 
van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, melyre nagy jutalom 
vár! Mert türelemre van szükségtek, hogy Isten akaratát tel
jesitve, elnyerjétek az igéretet. Csak egy kevés idő még, és 
aki eljövendő, eljő és nem késik. Az én igazam pedig a 
hitből él. 

Evangelium: Szent Máté 24, 3-13. 

Az időben, midőn Jézus az Olajfák hegyén 
leült, hozzájárultak tanítványai titkon, mondván: 
Mondd meg nekünk mikor lesz ez? és mi lesz a 
jele eljövetelednek és a világ végének? Mire Jézus 
mondá nekik: Vigyázzatok, hogy valaki el ne 
ámítson benneteket! Mert ~o kan fognak jönni az 
én nevemben, mondván: En vagyok a Krisztus; 
és sokakat megtévesztenek Midőn hallani fogtok 
harcokról és háborus hirekről: Vigyázzatok, hogy 
meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell történnie, 
de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet 
ellen támad és ország ország ellen, s dögvészek, 

5-lent leckék és evangéliumok. l (l 
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éhinség és földrengések lesznek helyenként. De 
mindez csak kezdete a fájdalmaknak Akkor sa
nyargatásra adnak és megölnek benneteket, s gyü
lölni fogryak titeket minden nemzetek az én ne
vemért. Es akkor sokan Il)egbotránkoznak, elárul
ják és gyülölik egymást. Es sok hamis próféta tá
mad, és sokakat megtévesztenek S mivelhogy el
hatalmasodik a gonoszság, sokaknak meghül a 
szeretete. Aki azonban állhatatos marad mindvégig, 
az üdvözül. 

Szent püspök és hitvalló napján. 
l. 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 44, 16-27 és 45, 3-8. 
Ime a főpap, ki az ő napjaiban tetszett az lstennek 

és igaznak találtatott, és a haragnak idején engesztelövé lett. 
Nem lehetett hozzá hasonlót találni, ki a fölségesnek törvé
nyét megtartotta volna. Azért esküvel igérte neki az U r, hogy 
népévé növeszti őt. Az összes nemzetségeknek szánt áldást 
neki adta és megerősitette szövetségét az ő fején. Kitűntette 
őt áldásaival, föntartotta neki irgalmasságát, és kedvet talált 
az U r szemei előtt. Megdicsőitette őt a királyok szine előtt, 
és a dicsőség koronáját adta neki. Orök szövetséget kötött 
vele és neki adta a főpapságot, s boldoggá tette őt a dicső
ségben. (Megbizta őt), hogy viselje a papságot, dicséretet 
mondjon az ő nevének és méltó tömjénáldozatot mutasson be 
neki kellemes illatul. 

Evangelium: Szent Máté 25, 14-23. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak e példa
beszédet. Egy messzire elutazó ember előhívta 
szolgáit és átadta nekik minden vagyonát, és az 
egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a 
harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek ·a saját 
tehetsége szerint, és nyomban elindult. Elment tehát 
aki öt talentumot kapott, üzérkedett vele és más 
ötöt nyert. Hasonlókép aki kettőt kapott, más kettőt 
nyert. Aki pedig egyet kapott, elment, elásta a 
földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő mulva 
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azonbary megjött ama szolgáknak ura és leszámolt 
velök. Es előlépett aki öt talentumot kapott, s más 
öt talentumot mutatott föl, mondván: Uram, öt 
talentumot adtál át nekem, ime más ötöt nyertem 
rajta. Mondá nekik ura: Jól van, derék és hű 
szolga! mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád, 
menj be a te urad örömébe. Előlépett pedig az is, 
ki két talentumot kapott és mondá: Uram, két ta
lentumot adtál nekem, ime más kettőt nyertem. 
Mondá neki ura: Jól van, derék és hű szolga! 
mivel kevésben hű voltál, sokat bizok rád, menj 
be a te urad örömébe. 

II. 
Lecke : Szent Pál ap. levele a zsidókhoz 7, 23-27. 
Testvérek! Sokan lettek papokká, mivel a halál gátolta, 

hogy megmaradjanak; ennek azonban, mivel örökké meg
marad, örökkétartó papsága van. Ennélfogva üdvözítheti is 
örökre azokat, kik őáltala járulnak Istenhez, mivel azért él 
mindenkor, hogy érettünk közbenjárjon. Mert ilyen főpap 
kellett nekünk, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, elkülönített a 
bünösöktől, fönségesebb az egeknél ; kinek nincs szüksége 
naponkint arra, hogy miként a papok, előbb a saját büneiért 
mutasson be áldozatot, azután a népéért, mert egyszer tette 
ezt, midőn önönmagát feláldozta, Jézus Krisztus, a mi Urunk. 

Evangelium: Szent Máté 24, 42-47. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Vi
gyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jő el 
a ti U ra tok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha 
tudná a családatya, mely órában jön a tolvaj, bizo
nyára vigyázna és nem hagyna betörni a házába. 
Azért legyetek készen ti is, mert amely órában 
nem vélitek, jő el az Emberfia. 

Vajjon kicsoda a hű és okos szolga, kit az ő 
ura háznépe fölé rendelt, hogy nekik eledelt adjon 
annak idején? Boldog a szolga, kit, mikor ura el
jön, igy cselekedve talál. Bizony mondom nek
tek, hogy minden jószága fölé rendeli őt. 

16* 
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Szent egyháztanitó napján. 
l. 

Lecke: Szent Pál ap. második levele Timoteushoz 4, 1- 8. 
Kedvesem! Kérve kérlek lsten és Jézus Krisztus előtt, ki 

itélni fogja az eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és az 
ő országára: hirdesd az igét, járj utána alkalmas és alkalmat
lan időben, ints, kérj, dorgálj teljes türelemmel és tanitással. 
Meii lesz idő, mikor a józan tanitást nem türik, hanem tet
széslik szerint való tanitókat szereznek magoknak a viszketeg 
fülüek, és az igazságtól elforditják hallásukat, s a mesékre 
hajlanak. Te azonban vigyázz, fáradozzál mindenben, lásd el 
az evqngelista munkáját, teljesitsct szolgálatodat, józan légy! 

En ugyanis nemsokára áldozatul esem, és kimulásom 
ideje közel van. Jó harcot harcoltam, a futást elvégeztem, a hitet 
megtaiiottam. Egyébiránt el van téve számomra az igazság 
koronája, melyet megad nekem ama napon az U r, az igaz biró; 
sőt nemcsak nekem, hanem azoknak is, kik szeretik az ő el
jövetelét. 

Evangelium: Szent Máté 5, 13-19. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ti 
vagytok a föld sója. Hogyha a só izét veszti, 
mivel sózzák meg? Nem való többé semmire, 
mint hogy kivessék és eltapodják az emberek 
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült 
város el nem rejthető. Mécset sem azért gyujta
nak, hogy a véka alá tegyék, hanem a tartóra, 
hogy világítson mindazoknak, kik a házban van
nak. Ugy világítson a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és di
csőítsék Atyátokat, ki mennyekben van. 

Ne gondoljátok, hogy fölbontani jöttem a tör
vényt, vagy a prófétákat. Nem jöttem fölbontani, 
hanem teljesíteni. Mert bizony mondom nektek: 
Mig elmulik az ég és föld, egy vessző, vagy egy 
pont el nem mulik a törvényből, mielőtt minden 
meg nem történik. Aki tehát egyet ezen legkisebb 
parancsolatok közül fölbont és ugy tanítja az em
bereket, ez a legkisebbnek fog hivatni mennyek 
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országában; aki pedig ezeket megtartja és tanítja, 
·az nagynak fog hivatni mennyek országában. 

II. 
Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 39, 6-14. 
Az igaz szivét arra adja, hogy korán ébredjen az Urhoz, 

ki őt teremtette, és a Magasságbelinek szine előtt könyörög. 
Megnyitja száját az imádságra és bűneiért esedezik. Mert ha 
a nagy Ur akarja, eltölti őt az értelem lelkével, és ő zápor
esöliént árasztja bölcs szavait, és imádságban vallja meg U rá t, 
és O irányitja szál},dékát és tudományát, és titkos dolgaiban 
tanácsot ad neki. O nyilvánosságra hozza tudományának ok
tatását, és az U r szövetségének törvényében leli dicsőségét. 
Sokan dicsérik az ő bölcseségét, mely soha el nem mulik. 
Nem szünik meg az ő emlékezete, és nevét emlegetni fogják 
nemzedékről nemzedékre. Bölcseségét magasztalják a nemzetek 
és dicséretét hirdeti a gyülekezet. 

Evangelium mint fönt 244. old. 

Szent hitvalló napján. 
I. 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 31, 8-11. 
Boldog a férfiu, ki szeplő nélkül van és az arany után 

nem járt, sem a pénzben és kincsekben nem bizott. Kicsoda 
ez ? Hadd dicsérjük őt, mert csodadolgokat cselekedett életé
ben. Aki ebben próbára tétetett és tökéletes maradt, annak 
örök dicsősége leszen; aki vétkezhetett volna és nem vétkezett; 
rosszat cselekedhetett volna és nem cselekedett; miért is az ő 
javai biztositva vannak az Urban, és az ő alamizsnáiról beszél 
a szentek egész gyülekezete. 

Evangelium: Szent Lukács J 2, 35-40. 

Az időben mondás Jézu tanítványainak: Ágyékai
tok legyenek felövezve és égő lámpák kezeitekben, 
és ti hasonlók azon emberekhez, kik urukat vár
ják, mikor a mennyegzőből visszatér, hogy amint 
megjön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. 
Boldogok azok a szolgák, kiket, midőn megjön 
az ur, ébren talál. Bizony mondom nektek, hogy 
felövezi, magát, leülteti őket és körüljárva szolgál 
nekik Es ha a második őrváltáskor, vagy akár a 
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harmadik őrváltáskor jön, és ugy találja őket, boi~ 
dogok azok a szolgák. Azt pedig tudjátok meg, 
hogy ha a családatya tudná, mely órában jön a 
tolvaj, bizonyára vigyázna és nem engedne házába 
betörni. Ti is legyetek készen, mert amely órában 
nem vélitek, eljő az Emberfia. 

II. 

Lecke: Szent Pál ap. első levele a korintusiakhoz 4, 9-14. 

Testvérek! Csodája lettünk a világnak, az angyaloknak és 
embereknek. Mi balgák vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak 
Krisztusban; mi gyengék, ti pedig erősek; ti tekintélyesek, 
mi megvetettek A jelen óráig éhezünk és szomjuhozunk, me
zitelenek vagyunk, arcul vernek bennünket s nincs maradá
sunk, és sajátkezüleg dolgozva fáradunk; átkoznak bennün
ket és áldást mondunk; üldözést szenvedünk és eltűrjük; 
szidalmaznak bennünket és mi imádkozunk; mintegy szemelje 
lettünk e világnak, s mindenkinek söpredéke egész mostanáig. 
Nem azért írom ezt, hogy megszégyenítselek titeket, hanem 
mint szerelett fiaimat intelek a mi Urunk Krisztus Jézusban. 

Evangelium: Szent Lukács 12, 32-34. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak: Ne félj 
te kisded nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, nek
tek adni az országot. Adjátok el, amitek van és 
adjatok alamizsnát. Készítsetek magatoknak erszé
nyeket, melyek el nem avulnak, kimerithetetlen 
kincset a mennyben, hol a tolvaj meg nem köze
liti, sem a moly nem árt neki. Mert ahol a kincse
tek van, ott leszen szivetek is. 

Szent apát napján. 
Lecke: Rölcseség könvve (Sirák fia) 45, !--(). 

Kedves volt Isten és emberek előtt; kinek áldott az emlé
kezete. Hasonlód tette őt dicsőségben a szentekhez, föl
magasztalta őt az ellenségek megfélemledésében és szavaira 
siettette a csodjeleket Megdicsőitette őt a királyok szine előtt, 
parancsolatot adott neki népe előtt, és megmutatta neki dicső
ségét. Hűsége és szelidsége miatt megszentelte őt, s kiválasz
totta minden testből. Meghallgatta éít és az ő szavát, s be-
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vezette őt a felhőbe. És megadta neki szemtől-szembe a pa
rancsolatokat, s az életnek és fegyelemnek törvényét. 

Evangelium: Szent Máté 19, 27-29. 

Az időben mondá Péter Jézusnak: Ime mi 
mindent elhagytunk és követtünk téged, mi lesz 
tehát velünk? jézus pedig mondá nekik: Bizony 
mondom nektek, hogy ti is, kik engem követtetek, 
az ujjászületéskor, mikor majd az Emberfia az ő 
fönségének trónján ül, tizenkét ~zéken ültök és íté
litek Izraelnek tizenkét törzsét. Es mindaz, aki el
hagyja házát, vagy testvéreit, vagy nővéreit, vagy 
atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy fiait, vagy 
szántóföldjeit az én nevemért, százannyit kap és 
az örök életet birja. 

Szent szüz és vértanu napján. 
I. 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 51, 1-8. 12. 
Hálát adok neked, U ram királyom és dicsérlek téged, 

szabadító Istenemet. Hálát adok a te nevednek; me rt segítőm 
és oltalmazóm lettél, s megmentetted testemet a romlástól, a 
gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kol]olók ajkaitól, és a 
jelenlevőkkel szemben segítőm lettél. Es megszabadítottál 
engem a te neved irgalmasságának sokasága szerint a falásra 
kész orditóktól, azoknak kezéből, kik életemre törtek, és 
a sok nyomoruságtól, melyek környékeztek; a fojtogató 
lángtó!, mely engem körülvett, és a tüz közepett nem égtem 
meg; a pokol gyorurának mélységéből, és a megfertőzött 
nyelvtől és a hazugság szavától, a gonosz királytól és az álnok 
nyelvtől. Mindhalálig dicséri az én lelkem az U ra t; me rt ki
mented a benned bízókat és kiszabaditod őket a pogányok 
kezéből, Urunk lstenünk! 

Evangelium: Szent Máté 25, 1---13. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak e példa
beszédet: Hasonló lesz mennyek országa tiz szüz
höz, kik vevén lámpáikat, ~léje mentek a vőlegény
nek és menyassz9nynak. Ot pedig közőlük balga 
volt, és öt okos. Am az öt balga fogta lámpáját és 
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nem vitt magával olajat. Az okosak ellenben vittek 
olajt edényeikben a lámpákkal együtt. Mivel pedig 
a vőlegény, késett, szunnyadoztak mindannyian és 
elaludtak. Ejfélkor azonban lárma támadt: Ime jön 
a vőlegény, menjetek ki elébe! Akkor fölkeltek 
mind ama szüzek és rendbe hozták lámpáikat. 
A balgák pedig mondották az okosaknak: Adjatok 
nekünk olajotokból, mert a mi lámpáink elalsza
nak Felelének az okosak mondván: Nehogy esetleg 
se nekünk, se nektek ne legyen elég, menjet~k 
inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Es 
mig azok elmentek venni, jött a vőlegény, és akik 
készen voltak, bementek vele a menyegzőre és be
zárult az ajtó. V égre aztán jöttek a többi sz ü zek 
is, mondván: Uram, Uram, nyisd ki nekünk az 
ajtót! De ő felelé és mondá: Bizony mondom 
nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, 
mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! 

ll. 

Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 51, 13-17. 
Uram Isttnem l Fölmagasztaltad a földön stb. mint szent 

Margit vértanu napján 197. old. 

Evangelium: Szent Máté 13, 44-52. 

Az időben mondá Jézus tanítványainak e példa
beszédet: Hasonló a mennyek országa a szántó
földben elrejtett kincshez, melyet aki megtalál, el
rejti és afölötti örömében elmegy és eladja min
denét, amije van, s megveszi azt a szántóföldet. Ismét 
hasonló mennyek országa a kereskedő emberhez, 
aki jó gyöngyöket keres. Mikor pedig egy drága 
gyöngyöt talált, elment és eladta mindenét, amije 
volt, és megvette azt. Ismét hasonló mennyek or
szága a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenféle 
halakat összegyüjt; melyet, mikor megtelt, kihuz
tak, és leülve a partra, a jókat kiválogatták edé-
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nyekbe, a rosszakat pedig kieresztették Igy lesz a 
világ végén is: Kimennek az angyalok és kiválaszt
ják a rosszakat az igazak közül, és a tüzes ke
menczébe veti,k őket; ott sir ás lészen és fogak 
csikorgatása. Ertettétek-e míndezt? - Mondják 
neki : Igen. Mondá nekik: Azért minden írástudó, 
ki jártas az Isten országában, hasonló a családos 
emberhez, ki az ő kincséből ujat és régit hoz elő. 

Más evangelium. 
Szent Máté : 19, 3-12. 

Az időben a farizeusok Jézushoz mentek, kí
sértve őt és mondván: Szabad-e az embernek fe
leségét elbocsátani bármi okból? Mire ő mondá 
nekik: Nem olvastátok, hogy aki az embert terem
tette, kezdettql fogva férfinak és asszonynak terem
tette őket? Es mondá: Ennekokáért elhagyja az 
ember atyját és anyját, s feleségéhez ragaszkodik, 
és ketten lesznek egy testben. T eh át már nem két 
testet, hanem egyet képeznek Ennélfogva amit 
Isten összekötött, ember el ne válassza. Mondák 
neki: Miért parancsolta tehát Mózes, hogy (az 
asszonynak) váló-levelet adjunk és el bocsássuk? 
Mondá nekik: Mert Mózes a ti szivetek kemény
sége miatt engedte meg nektek feleségteket elbocsá
tani; de kezdettől fogva nem igy volt. Mondom 
pedig nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - ki
véve a paráznaság esetét - és mást vesz, házas
ságtörést követ el; és aki az el bocsátottat elveszi, 
házasságtörést követ el. Mondák neki tanítványai: 
Ha igy áll az ember dolga a feleségével, akkor 
jobb nem házasodni. Mondá nekik: Nem mindenki 
fogja föl ezt az igét, hanem csak akiknek meg
adatott. Mert vannak férfierejüktől megfosztottak, 
kik anyjok méhéből igy születtek, és vannak férfi 
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erejüktől megfosztottak, kiket az emberek tettek 
azokká, és vannak férfiatlanok, kik önmagoknak 
szegték férfi erejöket mennyek országáért. Aki fel 
tudja fogni, fogja fel! 

Több szent szüz és vértanu napján. 
Lecke: Szent Pál apostol első levele a korintusiakhoz 

7, 25-34. 
A szüzekről nincs parancsom az Urtól stb. mínt alább 

a 250. oldalon. 

·Evangelium: Szent Máté 13, 44-52. 
Hasonló mennyek orszáf{a a szántóföldben elrejtett kincs

hez stb. mínt fönt a 248. old. 

Szent sznz napján. 
l. 

Lecke: Szent Pál ap. második levele a korintusiakhoz 
10, 17-18. és ll, 1-2. 

Testvérek! Aki dicsekszik, az Urban dicsekedjék! Mert 
nem az az ígazi, aki magamagát ajánlja, hanem akit Isten 
ajánl. Vajha eltürnétek tőlem egy kis balgaságat l Igen, türjetek 
el ! Mert isteni buzgósággal buzgólkodom értetek. Hiszen el
jegyeztelek benneteket egy férfiunak, hogy mint tiszta szüzet 
mutathassalak be Krisztusnak. 

Evangelium: Szent Máté 25, 1-13. mint fönt 247. old. 

1!. 

Leczke: Szent Pál ap. első levele:a korintusiakhoz 7, 25-34. 
Testvérek! A szüzekre nézve nincs parancsom az Urtól, 

tanácsot azonban adok, mint aki irgalmasságot nyertem az 
Urtól, hogy hü legyek. Azt tartom tehát jónak a fönforgó 
szükség miatt, hogy jó az embernek, ugy lenni. Ha feleség
hez vagy kötve, ne keress elválást; ha szabad vagy a feleség
től, ne ~eress feleséget. Ha azon ban feleséget vettél, nem vét
keztél. Es ha a szüz férjhez ment, nem vétkezett; ám az ilye
neknek testi gyötrelmeik lesznek. De én kíméllek titeket. Azt 
mondom tehát, testvérek: Az idő rövid; hátra van, hogy 
akiknek feleségük van, ugy legyenek, mintha nem volna; és 
akik sírnak, mintha nem sirnának; és akik örülnek, míntha 
nem örülnének; és akik vesznek, mintha semmijök sem volna; 
és akik élnek e világgal, mintha nem élnének; mert e világ-
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nak alakja elmulik. Azt szeretném pedig, hogy gond nélkül 
lennétek. Aki nőtlen, annak arra van gondja, ami az Uré, 
hogyan tessék Istennek. Aki pedig megnősült, arról gondos
kodik, ~mi a világé, hogyan tessék nejének, és meg van 
osztva. Es a férjnélküli asszony és szüz arra gondol, ami az 
Uré, hogy szent legyen testben és lélekben, a mi Urunk 
Krisztus Jézusban. 

Evangelium: Szent Máté 25, 1-13. mint fönt 247. old. 

Szent vértanu asszony napján. 
Lecke: Bölcseség könyve (Sirák fia) 51, 1-8. mint fönt 

szent Margit vértanu napján a 197. old. 
Evangelium: Szent Máté 13, 44-52. mint fönt a 248. old. 

Szent asszony napján. 
l. 

Lecke: Példabeszédek könyve 31, 10-31. 
Erős asszonyt ki talál stb. mint szent Anna napján 202. o. 
Evangelium: Szent Máté 13, 44-52. ugyanott. 

Szent özvegy napján. 
Lecke: Sz en t Pál ap. első levele Timoteushoz 5, 3-l O. 
Kedvesem! Az özvegyeket, kik igazán özvegyek, tartsd 

tiszteletben. Ha pedig valamely özvegynek gyermekei vagy 
unokái vannak, tanulja meg először háznépét kormányozni és 
szüleinek viszontszolgálatot tenni; mert ez kedves dolog az 
lsten előtt. Aki pedig igazán özvegy és elhagyatott, bizzék az 
lstenben s foglalkozzék könyörgésekkel és imádságokkal éjjel 
és nappal. Mert aki élvezetekben él, az élő halott. Azt is kösd 
szivökre, hogy feddhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki övéire 
és főképen háznépére gondot .nem visel, az megtagadta a 
hitet és alábbvaló a hitetlennél. Ozvegynek olyan választassék, 
ki nem kevesebb hatvan évesnél, ki egy férfinak volt felesége, 
ki a jó cselekedetekben hirnévre tett szert, ki gyermekeket 
nevelt, ki idegeneknek szállást adott, ki a szentek lábait meg
mosta, ki a nyomoruságban szem·edőknek segitségére Yolt, 
ki minden jó cselekedetet gyakorolt. 

Ettangeliam: Szent JV\áté 13, 44-52, mint a 202. old. 

Templomszentelés napján. 
Lecke és Evangelium mint Porciunkula napján 204. old. 

·---------------------------------------------------.-



Szentbeszéd után. 

A három isteni erény felinditása. 

Hit. 

Hiszek tebenned, igaz élő Istenem! ki a jók
nak jutalmazója, a gonoszoknak büntetője vagy. 
Hiszem, hogy egy vagy lényegedben, három sze
mélyedben, én Teremtőm, Megváltóm és Meg
szentelőm. Hiszem és vallom azt a szent hitet, 
melyet Krisztus Urunk tanított, az apostolok hir
dettek, a római katholikus anyaszentegyház tart, és 
ebben a hitben állhatatosan akarok élni és halni, 
mert ezt te jelentetted ki, aki véghetetlen bölcse
ség és csalhatatlan igazmondó vagy. 

Remény. 

Bizom, Uram Istenem! a te irgalmasságodban 
és a Krisztus Jézus drágalátos vérében, melyet oly 
nagy szeretettel kiontott érettem, hogy nekem meg
bocsátod minden bünömet, örök boldogságat adsz 
és annak elnyerésére bő malasztot; mert te kegyel
mesen megigérted, aki hű vagy igéretidben és 
hatalmas azoknak teljesítésében. 

Szeretet. 

Szeretlek téged, Istenem! mindenekfölött teljes 
szivemből, lelkemből, egyedül a te véghetetlen 
jóságodért. Oh, vajha oly igaz égő szeretettel sze
rethetnélek, rnint szeretnek téged a szent angyalok 
és a dicsőült szentek, kiknek szeretetével egybe-
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kapcsolom az én csekély szeretetemet és neked 
bemutatom. Szeretem, Istenem! minden felebaráto
mat is teéretted, mert parancsolod, hogy szeressem 
őket. Kivánok nekik minden testi és lelki jót a te 
szeretetedből: azért, akik ellenem vétettek, azoknak 
tiszta szivből bocsánatot adok, akik ellen pedig én 
vétettem, azoktól a te szent fölséged előtt alázato
san bocsánatot kérek. 

Mivelhogy igy szeretlek, Istenem! ime ezen 
szeretetből kifolyólag teljes szivemből szánom és 
bánom, hogy téged, minden szeretetre méltó Iste
nemet, valaha megbántottalak. Utálom és gyülölöm 
egész életem vétkeit. Bár azt tehetném, hogy soha 
meg nem· bántottalak volna. Kész vagyok ezután 
inkább meghalni, mint téged akárminő, de kivált 
halálos vétekkel megbántani. Erősíts meg, Istenem, 
szent malasztoddal ezen szent indulataimban, föl
tett jó szándékomban, hogy azokban holtig állha
tatosan megmaradhassak. 

Azonkivül a te akaratodnak gondviselő vezér
lésébe ajánlom testemet, lelkemet, életemet és min
denemet. Legyen, Uram, mindenekben és minden
nemü változó ügyeimben, szegénységemben vagy 
gazdagságomban, betegségemben vagy egészségem
ben, kárvallásomban vagy jószerencsémben és egyéb 
testi és lelki, boldog vagy boldogtalan állapotom
ban a te szent akaratod. 

De kivált ajánlom halálom óráját, mely ha 
ma, vagy akármikor megtörténik, ime, ezen szent 
indulatokat most avégre ébresztem, hogy a végső 
szentségekben méltóképen részesülhessek, amint ré
szes lenni kivánok és add, Uram! hogy valóban 
részes is legyek a halálra vált Ur Jézusnak érde
meiért. Amen. 
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Egyházi naptá.r. 

Változó ünnepek. 

Év- Hamvazó Husvét Pünkösd Advent I. vas. 
szám szerda 

1912 február 21 Április 7 Május 26 December l 
!913 (( 5 Március 23 (( ll November 30 
1914 (( 25 Április 12 (( 31 (( 29 
1915 (( 17 (( 4 (( 23 (( 28 
1916 Március 8 (( 23 junius ll December 3 
1917 február 21 (( 8 Május 27 (( 2 
1918 (( 13 Március 31 (( 19 (( l 
1919 Március 5 Április 20 j unius 8 November 30 
1920 február 18 (( 4 Május 23 (( 28 

!921 (( 9 Március 27 (( 15 (( 27 

1922 Március l Április 16 J unius 4 December 3 

11923 február 14 (( l Május 20 
(( 21 

1924 Március 5 (( 20 J unius 8 November 30 

Nem változó ünnepek. 

JANUÁR. 

l. Uj-év. fuigene pk. 
2. Makár ap. 
3. Genovéva sz. 
4. Titus pk. 
5. Teleszfor pp. v. 
6. Vízkereszt. Három kir. 
7. Rajmund hv. 
8. Szeverin ap. 
9. Julián vt. 

10. Vilmos pk. 
ll. Higin p. v. 
12. Ernő ap. 
13. Veronika sz. 
14. Hilár pk. 
15. Remete Pál. 
16. Márcell pp. v. 

17. Antal ap. 
18. Péter római széke. 
19. Kanut k. v. 
20. fábián és Sebestyén v. v. 
21. Ágnes sz. v. 
22. Vince v. Anasztáz v. 
23. Szüz Mária eljegyz. 
24. Timoteus pk. 
25. Pál megtérése. 
26. Poliká1p p. v. 
27. Aranysz. sz. János pk. 
28. Cirill pk. Magy. sz. Margit. 
29. Szal. ferenc pk. 
30. Martina sz. v. 
31. Nolask. Péter hv. 

Vizkereszt ut. Il. vas.: jézus szents. neve. 
Vizkereszt ut. III. vas. : Szent Család ünnepe. 
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FEBRUÁR. 

l. Ignác pk. 
2. Gyertyaszentelő B. A. 
3. Balázs pk. v. 

15. fausztin és jovita v. v. 
16. J ulianna sz. v. 
17. Donát v. 

4. Korzini András pk. 
5. Ágota sz. v. 
6. Dorottya sz. v. 
7. Romuald ap. 
8. Mátai János hv. 
9. Alex. Cirill pk. 

10. Skolasztika sz. 
ll. A szervita-rend alapítói. 

18. Simeon pk. 
19. Konrád hv. 
20. Eleutér pk. 
21. Eleonora kné. 
22. Péter székf. Ant. 
23. Dam. Péter pk. 
24. Mátyás apost. 
25. Valburga sz. 

12. Eulália sz. v. 26. Kort. Margit sz. 
13. Szepl. Szüz megj. Lourdesban. 27. Leander pk. 
14. Bálint v. 

l. Albin pk. 
2. Szimplicius pk. 
3. Kunigunda sz. 
4. Kázmér hv. 
5. Özséb vt. 
6. Felicitás és Perp. 
7. Tamás aquin. hv. 
8. Istenes János hv. 
9. franciska özv. 

10. Sebastei 40 vért. 
ll. Heraklius v. 
12. Gergely pp. 
13. Nicefor pk. 
14. Matild kné. 

28. Román ap. 

MÁRCIUS. 

17. Gertrud sz. 
18. Jer. Cirill pk. 
19. Sz. József emlékezete. 
20. joakim hv. 
21. Benedek ap. 
22. Gothárd pk. 
23. Otto pk., Pelágia sz. 
24. Gábor főangyal. 
25. Gyümölcsoltó B. A. 
26. Manó v. 
27. Damask. János hv. 
28. Kapiszt. jános hv. 
29. Klim. János ap. 
30. Kvirin v. 

15. Kelemen Hofb. hv. 31. Benjamin v. 
16. Heribert pk. 

Pénteken. fekete vasárnap után : Hétfájdalma Sziiz. 

l. Hugó pk. 
2. Paulai ferenc hv. 
3. Rikárd pk. 
4. Izidor pk. 
5. ferreri Vince hv. 
6. Sziksztus pp. 
7. Herrm. józsef hv. 
8. Arnant pk. 
9. Egyipt. Mária sz. 

10. Ezekiel pr. 
ll. Leo pp. 

ÁPRILIS. 

12. Gyula p. hv. 
13. Hermenegild v. 
14. Jusztin v. 
15. Lidvina sz. 
16. Benedek Laber hv. 
17. Rudolf v. 
18. Apollonius v. 
19. IX. Leo pp. 
20. Viktor v. 
21. Anzelm pk. 
22. Szoter és l(ájus vv. 
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23. Adalbert (Béla) p. v. 27. Kanizius Péter hv. 
24. György v. 28. !(er. n. Pál hv. 
25. Márk ev. 29. Péter v. 
26. Kletus és Marcelin vv. 30. Szienai Katalin sz. 

Hnwét után Ilf. vas.: Szent józsejfőiintll'fH'. 

MÁJUS. 

l. Fülöp és Jakab app. 
2. Atanáz pk. 
3. Szent Kereszt föltalálása. 

17. Bayion Paskál hv. 
18. Venánc v. 
19. Coeleszt Péter pp. 

4. Monika özv. Flórián v. 20. Szienai Bernardin hv. 
5. V. Pius pp. 21. Cant. felix hv. 
6. János olajba főz. 
7. Szaniszló pk. v. 
8. Mihály főangy. megj. 
9. Nazianzi Gergely pk. 

Hl. Antonin pk. 
ll. Hieron. ferenc hv. 
I2. Pongrác v. 
13. Szervác v. 

22. Julia sz. v. 
23. De Rossi János hv. 
24. Sz. Mária kereszt. seg. 
25. VII. Gergely pp. 
26. Neri fülöp hv. 
27. Beda hv. 
28. Ágoston Kant pk. 
29. Pazzi Magd. sz. 

14. Boaifác v. 
15. De la Salle János hv. 
16. Nepomuki János v. 

30. A sz. Jobb feltaL 
31. Angela sz. 

Pénteken, Urnap nyolcada után :jézus szents. Szive ünnf'pe. 

JUN l US. 

I. Nikodemus v. 
2. Erazmus v. 
3. Klotild kné. 
4. Caracc. Ferenc hv. 
5. Bonifác pk. v. 
6. Norbert hv. 
7. Róbert ap. 
8. Medárd pk. 
9. Primtts es felic. 

10. Margit kné. 
I l. Barnabás ap. 
12. fak. János hv. 
13. Pád. Antal hv. 
I4. Vazul pk. 
IS. Vitus, Modeszt. vv. 

)unius hó IV. vasárnap: 

16. Regis Ferenc hv. 
17. Rajner hv. Adolf hv. 
18. Mark és Marcellián vv. 
19. Falkon. Juliauna sz. 
20. Szilvér v. 
21. Gonz Alajos hv. 
22. Paulin pk. 
23. Edeltrud sz. 
24. Teodulf hv. 
25. Vilmos ap. 
26. jános és Pál vv. 
27. László kir. 
28. Leo pp. 
29. Péter és Pál app. 
30. Pál ap. em!. 
Keresztelő jános sziUetés('. 

J U Ll US. 

l. Teodorik ap. 
2. Sarlós B. A. 
3. Kornél pk. 
4. Ulrik pk. 

5. Zacc. Antal hv. 
6. lzaiás pr. 
7. Vilibald pk. 
8. Kilián pk. v. 



9. Lukrécia sz. 
10. Amália sz. 
ll. Pius pp. 
12. Oualb. János hv. 

21. Dániel pr. 
22. Mária Magdolna bünb. 
23. Apollinár pk. 
24. Krisztina sz. v. 

13. Margit sz. v. 
14. Bonaventura pk. 
15. Apost. oszl., He.trik hv 

25. jakab apost. 
26. Anna, szüz Mária anyja. 
27. Zoerard, András, Ben. 

16. Kármelhegyi B. A. 28. Ince pp. 
17. Elek hv. 29. Márta sz. 
18. Kamill hv. 30. Abdon és Szennen vv. 
19. Paulai Vince hv. 31. Loyolai Ignác hv. 
20. lll és pr. 

A hó első vasárnapján :jézus szents. vére. 

AUGUSZTUS. 

l. Vasas sz. Péter. 
2. Lig. Alfonz pk. 
3. István föltal. 
4. Domonkos hv. 
5. Havi B. A. 
6. Urunk szinváltozása. 
7. Kajetán hv. 
8. Cirjék v. 
9. Román v. 

10. Lőrinc v. 
ll. filomena sz. 
12. Klára sz. 
13 . .!poly v., Kasszián v. 
14. Ozséb v. 
15. Nagyboldogasszony. 
16. Rókus pk. 

17. Liberát v. 
18. Ilona kné. 
19. Lajos pk. 
20. István kir. /Jv. 
21. Bernárd ap. 
22. Timoteus Hippolit vv. 
23. Benici fülöp hv. 
24. Bertalan ap. 
25. Lajos kir. hv. 
26. Zefirin pp. 
27. Kalaz. József hv. 
28. Ágoston pk. 
29. Ker. ján. főv. 
30. Limai Róza sz. 
31. Rajmund hv. 

Vasárnap, Nagyboldogasszony után :joakim. 
Vasárnap, Nagyboldogasszony nyolcada után: Mária Szive. 

SZEPTEMBER. 

l. Egyed ap. 
2. István kir. (2-szor). 
3. Pelágius v. 
4. Rozália sz. 
5. Jusztin. Lőrinc hv. 
6. Magnus ap. 
7. Regina sz. 
8. Kisasszony napja. 
9. Klaver Péter hv. 

10. Tolent. Miklós pk. 
ll. Jácint v. 
12 Mária nevenapja. 
13. Notburga sz. 

14. Sz. kereszt felmag. 
15. Hildegard ap. 
16. Kornél és Ciprián vv. 
17. Lambert pk. 
18. Kupert. József hv. 
19. Január v. 
20. Eusták v. 
21. Máté ap. 
22. Villan. Tamás pk. 
23. Linus pp. v. 
24. Gellért pk. v. 
25. Kleofás v. 
26. Ciprián és Jusztina vv. 
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27. Kozma és Demjén vv. 29. Mihály főangyal. 
28. Vencel kir. v. 30. jeromos e. t. 

Szeptember első vasárnap : Örzőangyalok ünn. 
Szeptember harmadik vasárnap: Fájdalmas Szüz ibm. 

l. Remigius pk. 
2. Leodegard pk. 
3. Kandid v. 
4. Assisi ferenc hv. 
5. Piaeid v. 
6. Bruno hv. 
7. Márkt1s hv. 
8. Brigitta özv. 
9. Dénes pk. v. 

10. Borgias ferenc hv. 
ll. Burghard pk. 
12. Miksa pk. v. 
13. Kálmán v. 
14. Kalliszt pp. v. 
15. Terézia sz. 
16. Gál ap. 

OKTÓBE R. 

17. Hedvig özv. 
18. Lukács ev. 
19. Aik. Péter hv. 
20. Vendel ap. 
21. Orsolya sz. v. 
22. Mór pk. 
23. Legsz. Megváltó iitm. 
24. Rafael főangyal. 
25. Alac. Margit. 
26. Dömötör v. 
27. Szabina v. 
28. Simon és judás app. 
29. Narcissz pk. 
30. Rodr. Alfonz hv. 
31. Wolfgang pk. 

Október első vasárnap : Rózsafüzér ünnepe. 
Október második vasárnap: Maf!Yarok Nagyasszonya. 
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30. Dávid kir. 
31. Szilveszter pp. 
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