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ELŐSZÓ.
ó z e s  harcola Amalek ellen; Mózes 
pedig és Áron és Húr fölmenének 
a halom tetejére. És mikor Mózes 
fölemelé kezeit, Izrael vala győ
zedelmes ; ha pedig egy kevéssé 

leereszté, Amalek lön diadalmas. Mózes 
kezei pedig elnehezedének, azért követ vé- 
vén, aláj a tevék, melyre leüle ; Áron pedig 
és Húr fönntartók kezeit mindkétfelől.S így 
Ion,hogy az ő kezei naplementig el nem fá- 
radának. És Józue megszalasztáAmaleket 
és népét kard élével». (Móz. II. k. Ex. 17.)

Míg Józue haláltmegvető bátorsággal 
harcolt az amalekiták ellen, addig Mózes 
bensőségesen alázatos lélekkel imádko
zott.

Két erő védi meg hazánkat is eme ne
héz napokban : az imádság és a hősiesség.

Mindnyájunknak, kik itthon marad
tunk, mint egy embernek — Mózesnek — 
a buzgó, állhatatos ima erejével kell le-
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esdenünk Isten irgalmát és kegyelmét 
harcosainkra.

Ha mindnyájan térdreborulva, mély 
alázatossággal eltelve könyörgünk a ha
talmas Istenhez, jóságos Atyánkhoz, ak
kor vitéz testvéreink győzni fognak.

Legyen imádságunk a tiszta szív imája ! 
Mossuk le lelkűnkről a bűnök szennyét a 
bűnbánat szentségében és Isten a tiszta 
szív imáját nem utasíthatja vissza.

Legyen imádságunk áldozatos I Jelen
jünk meg naponkint a szentmiseáldoza
ton s egyesítsük a nemzet naponkint vérző 
áldozatát Krisztusnak legfönségesebb ál
dozatával s áldozatunk meghozza az Isten 
áldását.

Legyen imádságunk bensőséges ! Egye
süljünk naponkint az Ür Jézussal a szent
áldozásban s a két összeforrott lélek csak 
egyet akarhat: Krisztus öröm telj es bé
kéjét.

Legyen imádságunk állhatatos ! Nap
kelettől napnyugatig ostromolja az eget 
mindnyájunk szívből jövő Kyrie eleysona! 
Reggeli és esti imádságunkat végezzük 
közösen, látogassuk meg napközben, 
ahányszor csak tehetjük, a királyokKirá- 
lyát és kegyes audienciáján egyet kér
jünk : irgalmat. Munkáinkat, szenvedé
seinket ajánljuk föl közös nagy ügyünkért
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és napközben szakadatlanul szálljon föl az 
Űr trónja elé röpimáink tömjénfüslje. 
Vegyük elő a rózsafüzért és fájdalmas 
szűz Anyánk tiszteletére, a diadal kiesdé- 
sére ajánljuk föl azt.

így a magyar nemzet, mint második 
Mózes imádságos lelkületével könyörü- 
ietre birja az egek Urát és fiaink, testvé
reink, férjeink, apáink győzni fognak.

Reggeli imádság.
Végezze el a háború tartama alatt az egész 

család térden állva közösen.

Istenem ! hiszem, hogy itt jelen vagy. 
Hiszem, hogy a mi kedves katonáink 
között a harctéren is jelen vagy. Egye
sülve az ég angyalaival, szentjeivel és az 
összes szent katonák megdicsőült leikével 
imádlak Téged, mint Uramat és Istene
met. Imádlak Téged azok helyett is, kik 
most vérüket, életüket áldozzák föl éret
tünk.

Uram ! hiszem mindazt, amit te ki
nyilatkoztattál, mert örök Igazság vagy. 
Hiszem, hogy Te oly hatalmas és minden
ható vagy, hogy javunkra fordíthatod 
nagy háborúinkat. Remélem, hogy Krisz
tus érdemeiért elnyerem a mennyországot,

2Uram, irg&lmazz nekünk !
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mert azt Te, Istenem, megígérted. Remé
lem, hogy fegyvereinket megáldod és mi
hamarább megadod a boldogító békes
séget. Szeretlek Uram, Istenem, teljes 
szivemből, mert Te a legfőbb Jóság vagy. 
Szeretlek, mert mindent, még a háborút 
is, javunkra fordítod. Teéretted szeretem 
felebarátomat is, mint önmagamat. S 
amint Te szeretted János apostolodat, 
úgy szeretem összes katonatestvéreimet. 
Szeretném mindegyiket szivemre ölelni és 
minden lelki jókat nekik átadni, hogy föl
vértezhetném őket emberfeletti küzdel
meikben.

Köszönöm, édes Istenem, hogy engem 
teremtettél, megváltottál és megszentel
tél és az éjjel minden bajtól megőriztél. 
Hálát adok, hogy eddig fegyvereinket és 
katonáinkat megáldottad, megvédted s 
győzelemre segítetted.

A te dicsőségedre, harcosaink testi-lelki 
javára ajánlom fel ma minden gondolato
mat és szavamat, munkámat és szenve
désemet.

El akarom nyerni mindazon búcsúkat 
is, melyeket ma elnyerhetek s a háború
ban elesett testvéreim lelke üdvéért aján
lom föl.

Fogadom, hogy inkább meghalok, mint
sem Téged, Istenem, megbántsalak. Kér-
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lek, óvd meg katonáinkat is a halálos 
bűnöktől.

Boldogságos szűz Mária, mennyei jó 
Anyánk, add reám és a harctéren küzdő 
vitézeinkre édesanyai áldásodat. Szent 
őrzőangyalom, vigyázz reám s katonáink 
őrzőangyalai könyörögjetek védenceite
kért.

Szent István, szent László királyok, 
szent Imre herceg, könyörögjetek éret
tünk. A ti égi páftfogástok alatt küzdje
nek, győzzenek hadseregeink.

(Imádkozzál el egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, 
Hiszekegyet katonáinkért. Ha.a hajnali harang
szóra nem imádkoztád el az Úrangyalát, úgy 
mondd el most.)

Esti imádság.
A háború ideje alatt.

Istenem 1 hiszem, hogy itt jelen vagy. 
Imádlak Téged, mint Uramat és Istene
met. Egyesülve az ég angyalaival és 
szentjeivel, hálát adok Neked minden 
jóért, mellyel engem és szeretett vérein
ket a harctéren a mai napon elárasz
tottál.

Vigasztaló Szentlélek Űristen, juttasd 
eszembe mindazon bűnöket, melyeket ma
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elkövettem. (Itt vizsgáld meg lelkiisme
retedet.)

Teljes szivemből szánom és bánom 
minden bűnömet, mivel azokkal Téged, 
a legfőbb Jót, megbántottalak. Bocsáss 
meg nekem, édes Istenem és kérlek, tisz
títsd meg lelkemet Jézusnak drága szent 
vérével. Fogadom, hogy többé nem bánt- 
lak meg, hogy főhibám ellen küzdeni 
fogok és hogy a bűnre vivő alkalmat el
kerülöm.

Kiengesztellek, édes Istenem, mindama 
bűnökért, melyekkel Téged a háborúban 
megbántottak s szentséges Fiad kion
tott drága vérét ajánlom föl Neked ki- 
engesztelődésül a háború borzalmaiért. 
Bocsáss meg nekik, irgalmas Istenem, 
védd meg őket ez éjjel, hogy az ellenség 
orvul meg ne támadja őket s ha kipihen
ték magukat, ujult erővel, bátran har
coljanak.

Istenem ! meg kell halnom, bár nem 
tudom mikor, de azt jól tudom, hogyha 
halálos bűnben halok meg, akkor örökre 
elkárhozom. Ó édes Jézusom ! a Te szent 
halálod érdemeire kérlek, add meg ne
kem a jó halál kegyelmét. Szeretett 
katonáinknak is, kik a közel jövőben 
fognak meghalni, add meg a kegyelmet, 
hogy szent szeretetedben múljanak ki.
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Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

szent Mihály arkangyal, szent József, 
szent Borbála és ti, Istennek angyalai 
és szentéi, imádkozzatok érettem, sze
gény bűnösért s összes hadfiainkért, most 
és halálunk óráján. Amen.

(Imádkozzál el egy Miatyánkot és Üdvőzlé- 
gyet küzdő, szenvedő és megholt katonáinkért.)

A Szentháromsághoz.
Szentháromság egy Isten, ki a népek 

és nemzetek sorsát intézed, ki megelégel
ted a világ gonoszságát s háborút küldtél 
reánk is, hogy hatalmas förgetegként el
söpörjön minden szennyet és így meg
újuljon a föld szine, térdeinkre borulva 
isteni Fölséged előtt, a legmélyebb alázat
tal kérünk Téged, hogy igazságos ügyün
ket el ne hagyd, hazánkat óvd meg az 
ellenségtől, az éhségtől, a járványoktól és 
minden testi-lelki bajtól, adj győzelmet 
fegyvereinknek, védd meg vitéz kato
náinkat, erősítsd és gyógyítsd meg a se
besülteket és betegeket, vigasztald meg 
itthonmaradt szerettjeiket és add meg 
mielőbb — esdve kérünk — a boldogító 
békét, hogy szent parancsaid szerint élve, 
mint új emberek hirdethessük isteni ne
ved dicsőségét. Amen.
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Jézus szentséyes Szivéhez.
Édes Jézusunk, ki a Getszemáni kert

ben oly végtelen nagy szenvedéseket áll
tái ki s szentséges Szived annyira össze
szorult a fájdalmak tengerében, hogy vért 
izzadtál, térdeinkre borulva s keserves 
kínszenvedésedre kérünk, tekints le reánk 
kegyelmesen, fogadj mindnyájunkat, kik 
szentséges Szivedbe ajánljuk magunkat, 
háborúnkat, szeretteinket, a Te halál- 
gyötrelmeket átélt Szived szeretetébe, 
irgalmába és könyörülj katonáinkon, kik 
a háborúban vérüket, életüket áldozzák 
fel hazánkért, könyörülj mindnyájunkon, 
hogy e nagy veszélyben velünk légy — 
mint Péter hajójában voltál — és engedd 
meg, alázattal könyörgünk, hogy a Te 
szent Sziveden sirjuk ki magunkat, a Te 
szent kebledre hajtva fejünket, érezzük 
vigasztaló, bátorító kegyelmeidet, a Te 
szent lábaidat csókolva nyugodjunk meg 
mennyei Atyád szent akaratán. Édes 
Jézusunk, Te nagy áldozatokat kiváhsz 
most mindnyájunktól,Te magadhoz szólí
tod szeretteinket, de mi megnyugszunk 
az isteni végzésen s annál nagyobb szere
tettel áldjuk, magasztaljuk szentséges 
Szivedet. Könyörül Jézusunk rajtunk,



szent Szivedbe fogadj be és onnan soha, 
de soha el ne távolíts minket. Amen.

A «Magyarok Nagyasszonyáéhoz.
Boldogságos Szűzanyánk, Magyaror

szág Nagyasszonya, Hozzád fohászko
dunk nagy szorongatásunkban. Hazánk, 
a te örökséged és országod, ellen szövet
keztek ádáz elleneink hadai. Tekints 
reánk és oltalmazz meg minket, hisz mi 
magyarok, a tieid vagyunk. Te a nem
zetet oltalmadba vetted már akkor, mi
kor Géza fejedelmünknek intelmeidet 
adtad. Első szent királyunk, István, 
neked ajánlotta, neked hagyta örökségbe 
és e végrendelkezését nagy utódai, mint 
IV. Béla, Nagy Lajos és I. Lipót is meg
erősítették és megújították. Te is érez
tetted mindig, hogy ez örökséget elfogad
tad. Tanúskodnak erről a nándorfehér
vári, zentai és más számtalan győzelmek, 
melyeket a te pártfogásod adott a sok
szor túlnyomó erővel rendelkező ellenség 
felett. Te adtad vissza Ős-Budát is a 
magyarnak és Te adtál mindig nagy fiá
kat e hazának, kik a te tiszteletedben 
és a haza szeretetében egyaránt kitűn
tek. Sokszor megnehezült az idők viha
ros járása felettünk, sokszor megnyílt a
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tátongó örvény szája, hogy minket el
nyeljen : de te, égi Patrónánk, ki daj
kálva ringattad a nemzet bölcsőjét, 
mindig kinyujtád őrködő anyai kezedet 
és megmentetted népedet az enyészet
től. Mert ha sokat vétett is időnként a 
magyar, de rólad és anyai jóságodról 
meg nem feledkezett, minden szükségben 
és veszélyben hozzád kiáltott és bizo
dalmában sohasem csalatkozott. E biza
lomtól lelkesítve, most is hozzád fohász
kodunk és oltalmad alá futunk, Istennek 
szent szülője, Magyarország Nagyasz- 
szonya, könyörgésünket meg ne vesd 
jelen szorultságainkban, hanem minden 
veszedelemtől mindenkor oltalmazz, di
csőséges és áldott Szűz. Amen.

A «Magyarok Nagyasszonyáéhoz.
(Eszterházy Pál herceg és nádortól.)

(100 napi búcsú.)
Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges 

Anyja, magyarok nagyasszonya, szent- 
séges szűz Mária ! emlékezzél meg örök
ségedről, melyet hű szolgád, első kirá
lyunk és apostolunk, szent István, neked 
fölajánlott és végrendeletében neked ha
gyott. Tekints kegyes arccal országodra 
és dicső érdemeid által légy közben-
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járónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus 
Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink 
és minden Ínségükből kiszabadultak; 
mert folyton-folyvást vigyázott szemed 
örökségedre, ó mindörökké áldott asz- 
szonyunk ! Ezt mi biztosra vevén, gyak
ran folyamodtunk hozzád és már ta
pasztalásból tudjuk és mondhatjuk el, 
hogy éretted áldott meg minket az Űr. 
Ezen remény buzdít most is és e bizo- 
dalom lelkesít, hogy oltalmad alá fussunk 
mi, a te néped, örökséged és nyájad, kik 
gyermekeid vagyunk, és különös párt
fogásodért hazánkat is Mária országának 
hívják. Azért emeljük föl tehát hozzád 
szivünket kezeinkkel együtt és nagy 
alázattal kitárjuk szined előtt könyör
gésünket.

Oltalmazzad is, esedezünk, és védj ed 
nagyhatalmas pártfogásoddal minden 
testi-lelki gonosz ellen édes hazánkat, 
hogy mindenkor virágzó legyen Isten 
dicsőségére és néped vigasztalására. Le
gyen eszköz benne a te esedezésed, 
hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a 
katholikus hitet nálunk és mindenütt a 
föld kerekségén fölmagasztalás érje; ha
zánk püspöki karának és az egész pap
ságnak nyerj isteni segítséget, nekünk 
pedig tanulékony, engedelmes és a hit

Uram irgalmazz nekünk 1 3
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cselekedeteivel s gyümölcseivel bővel
kedő szivet, nehogy szent Fiad bármikor 
is méltán megharagudjék reánk és orszá
gát tőlünk elvegye. Gyulaszd föl bennünk 
ősatyáink buzgó szivét és vezéreld a 
hitetlenkedőket az igazak okosságára, 
hogy egy szájjal, egy szívvel, ugyanegy g 
hittel szolgáljunk Fiadnak, a mi Urunk
nak, téged pedig tiszteljünk és valljunk 
nagyasszonyunknak, pártfogónknak, mi
ként valósággal tiszteltek is őseink.

Könyörgünk, nagyasszonyunk, após- % 
toli királyunkért, hogy hosszú életet, 
csendes országot, erős hadsereget, hű 
tanácsadókat, jó népet, a világ békes
ségét és mindazt nyerd meg neki, amit 
ő mint ember és király kíván, hogy így 
népét szentségben és igazságban sokáig 
szerencsésen kormányozhassa, a síron 
túl pedig az örök élet koronáját elnyer
hesse. Könyörgünk, nagyasszonyunk, a f
karok és rendekért, országunk egész 
tisztikaráért, hogy a Szentlélek ajándékai 
által fölvilágosítva, megismerjék az iga
zat, hogy a közjó előmozdításán őszinte 
igyekezettel fáradozván, az árváknak, /{
özvegyeknek és ártatlanoknak igaz lelki
ismerettel szolgáltassanak igazságot.

Könyörgünk, nagyasszonyunk, egész 
népünkért. Fordítsd reánk anyai irgal-



15
másságodat és örökséged polgárait, kiket 
védelmed alá vettél, megőrizzed minden 
bűntől, kegyességed által kormányozzad, 
Isten szerelmében és félelmében meg
tartsad. Nagyhatalmas esedezésed által 
nyerj a szüzeknek tisztaságot, a házas
feleknek istenességet és jámborságot, a 
bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak 
állhatatosságot, az özvegyeknek és ár
váknak gyámolítást, a szegényeknek párt
fogást, az utazóknak szerencsés megérke
zést, a szomorúaknak vigasztalást, a 
megholt hiveknek örök nyugodalmat.

Ne vesd meg esedező gyermekeidet és 
a bűnök bocsánatáért könyörgőket min
denkor tapasztalt irgalmasságod hathatós 
karjával oltalmazd ; mert ámbátor mi 
megfogyatkoztunk a fiúi kegyeletben, te 
nem szűntél meg édes anyánk és nagy
asszonyunk lenni.

Légy minden bajos ügyeinkben szó
szólónk szent Fiadnál, hogy az Ő akarata 
szerint rendezzük életünket és téged min
denkor nagyasszonyunknak, különös 
pártfogónknak valljunk és tiszteljünk 
is életünk minden napjaiban.

Kelj föl tehát, édes jó Anyánk; te 
uralkodjál fölöttünk és szent Fiad, Jézus 
Krisztus, a mi Üdvözítőnk. Fogadd ke
gyesen a mi hódoló szivünk esdeklését,
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melyet ezúttal színed elé terjesztettünk, 
hogy közbenjárásod ereje által meg
segítve, a jelen élet után a síron túl az 
örökkévaló boldogságra juthassunk. Ti 
pedig, édes magyar hazánk védszentjei : 
Béla püspök, István első király, Imre 
herceg, Mór és Gellért püspökök, Erzsébet 
asszony, nemkülönben boldog Margit, 
Kinga és Jolán (IV. Béla király leányai) 
Isten minden dicsőült szentjeivel együtt 
esedezzetek érettünk a mi Urunk Jézus 
Krisztusnál. Amen.

A fájdalmas Szűzanyához.
Boldogságos szűz Mária, vértanúk 

királynéja ! Nagy bizalommal és szere
tettel járulunk Hozzád, kinek szent 
szivét hét tőr járta át, ki elmerültél a 
fájdalomnak tengerében és azért mégis 
össze nem roskadtál keresztjeid súlya 
alatt, hanem erős lélekkel és Isten aka
ratán megnyugodva szenvedtél. Ó fáj
dalmas Szűzanya, leborulunk előtted, bi
zalommal tárjuk fel szivünket, elpana
szoljuk bánatunkat, keservünket: vérzik 
a nemzet, legjobb fiai ontják vérüket, 
szeretteink ott hullanak el az ellenséges 
földön s idehaza könnyeink árja kiséri 
fiaink, testvéreink, férjeink, apáink vére



folyását. Ó, mily végtelen nagy volt a 
te fájdalmad, midőn édes Jézusodat a 
keresztúton a Kálváriára fölkisérted, 
erre a fájdalmadra kérünk : essék meg 
szived rajtunk, midőn a magyar nemzet 
s annak minden egyes fia a keresztutat 
járja ; — fogadj mindnyájunkat szerető 
karjaidba és imádkozzál érettünk szent- 
séges Fiadnál, az Ür Jézusnál, hogy 
mihamarább vége legyen ennek a kál
váriának s árassza az Ür vigasztaló 
kegyelmét mindnyájunk szivébe, a hősie
sen küzdő, és a csatatéren elesett vagy 
sebeiben meghalt édes katonatestvé
reinket pedig vegye föl a mennyek or
szágába. Amen.

Szent István királyhoz.
Szeretetreméltó királyunk, nemzetünk 

apostola és pártfogója, szent István ! ki 
őseinket a pogány tévelygés sötétségéből 
kiszabadítottad, istentelen bálványaikat 
leromboltad, a szegények valódi atyja, 
Isten akarata szerinti királyunk és az 
igaz hitre vezető apostolunk voltál: a te 
nagy fáradalmaid, kiállott küzdelmeid s 
ezekért szerzett magas érdemeid által 
gyermeki s még most is alattvalói bizoda- 
lommal fohászkodunk hozzád s kérünk

17
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téged, ne vond meg pártfogásodat a te 
népedtől, melyet annyij, munkával meg
térítettél, ne fordítsd el tőle hatalmas se
gítségedet a szorongattatás eme nehéz 
napjaiban; kérj számára sok kegyelmet, 
hogy fiai megvédhessék minden ellenség
től a te szép országodat, melyet oly atyai 
szeretettel ajánlottál fel Nagyasszonyunk
nak, hogy le ne igázzon minket a szaka- 
dárság átkos szelleme s így tönkre ne 
tegye azt az apostoli munkát, melyet Te 
kezdettél meg, ó dicső királyunk s mely 
eddig sok küzdelem dacára fönnmaradt. 
Áldj meg minket a te szent jobboddal, 
hogy ezzel az’atyai áldással járhassunk 
nehéz útjainkon s elérhessük úgy ideiglenes 
boldogságunkat, mint az örök üdvösséget. 
Amen.

Szent László királyhoz.
Isten kedvelt szentje, országunk nagy 

királya, szent László ! ki vitézséged által 
hazánkat a vad népnek dúlásai ellen véd- 
ted, bölcs törvényeiddel s igazságos Ítéle
teiddel pedig nemzetünket a pogány er
kölcstelenségtől tisztogattad, kinek kirá
lyi erényeit az istenes szent élet még 
tündöklőbbé tette s ki oly kedves valál 
Isten előtt, hogy imádságodra a Minden
ható csodákat mívelni kegyes vo lt: ezen
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Isten előtti kedvességedre kérlek, nyerd 
meg hazánk számára az állandó békes
séget, eszközöld ki vitéz katonáinknak 
mindama erényeket, melyekben Te, leg
eszményibb keresztény hősünk, kitűntél 
s kérd az Istent, hogy igazságos harcaink
ban vezéreink bölcs vezetése mellett ellen
ségeinket legyőzhessük, miként Te győz
ted le a kunokat és besenyőket és mielőbb 
élvezhessük az áldásos s dicsőséges békes
séget. Amen.

Szent Imre herceghez.
Istennek választottja s a magyar egy

ház kertjének első lilioma, szűz szent 
Imre! áldom a nagy Istent, ki annyi 
kegyelemmel elhalmozott, hogy a gyarló 
testben, mint angyal járhass s ártatlan
ságodat még eljegyzésedben is szeplőte
lenül megőrizzed. Amiért az egész egy
házzal én is hódolva tisztellek téged s alá
zattal kérlek, hogy Jézusnak trónjánál 
eszközöld ki harcba vonult katonáink
nak a tiszta, erényes, erkölcsös élethez 
szükséges kegyelmeket, hogy lélekben 
megerősödjenek s fenkölt gondolkozással 
és nemes érzésekkel eltelve küzdjenek, 
győzzenek és mint keresztény lovagok 
éljenek. Amen.
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Szent Erzsébethez.
Ó kedves szent Erzsébetünk, ki rövid 

földi életed alatt mint az irgalmasság an
gyala jártad a földet, ki magad is átélted 
a nélkülözések, testi-lelki szenvedések és 
nyomorúságok gyötrelmeit és ép azért 
volt a szegények iránt oly gyengéden ir
galmas szived, kérve-kérünk téged, te
kints le a mennyből most is ily irgalmas 
szeretettel: könyörögj katonáinkért, meg
sebesült és megbetegedett vitézeinkért, 
hogy oly gyengéd szeretettel, lelkiismere
tességgel, buzgósággal gyógyítsák, ápol
ják őket, mint ahogy te ápoltad a szegény 
betegeket; hogy az özvegyek és árvák 
szeméből oly jóságosán törüljék le a bá
nat, a szomorúság könnyeit, miként azt 
te cselekedted; hogy az egész' magyar 
haza egy szívvel, egy lélekkel szolgálja 
közös, nagy ügyünket s most mindnyájan, 
mint édes testvérek összeforrjunk, egy
mást segítsük, gyámolítsuk, a könnyeket 
törülgessük, a nyomort enyhítsük s a 
krisztusi szeretetben a veszély elmúlta 
után is mindvégig megmaradjunk. Ked
ves szent Erzsébetünk, ki oly nagy párt
fogó vagy az Isten előtt, könyörgünk 
hozzád, végy oltalmadba minket, testvé



21
reidet és meg ne szűnj értünk Isten 
trónja előtt imádkozni s az Űr Jézus irgal
mát számunkra leesdeni. Amen.

Imádság a hazáért.
Az Oltáriszentség előtt.

Édes Jézusom, ezen imádságomat 
egybekapcsolom .azon isteni szándékod
dal, mellyel egykor Te mennyei Atyád
nak minden dicséretet/és magasztalást 
bemutattál — s a legméltóságosabb 01- 
táriszentségben most is bemutatsz — és 
felajánlom édes magyar hazánkért, sza
badságáért és felvirágozásáért, hogy a mi 
Urunk Istenünk, reátekintvén az Ür 
Jézus és hazánk Nagyasszonya érdemeire, 
szentjeinek buzgóságára, az önzetlen ha
zafiak könnyeire és vértanúink kiontott 
vérére : hazánkat e nagy háborúk dicső
séges befejezése után az állandó béke ál
dásaiban részesíteni, minket az Egyház 
hű gyermekeivé és hazánk jó polgáraivá 
tenni méltóztassék.

Jézusom, Te éjjel-nappal kész vagy a 
legméltóságosabb Oltáriszentségben ke
gyelmeidben részesíteni mindazokat, kik 
Benned hisznek,Téged imádnak sgyermeki 
bizalommal segítségedért könyörögnek.

A mi édes magyar hazánkban is fel-
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állítottad kegyelemtrónodat és oltáraink 
szentségházában elrejtve várakozol reánk, 
hogy minden kérésünket teljesítsed, szen
vedéseinkben vigasztalást, minden földi 
és lelki gondjainkban segítséget nyújts 
nekünk.

Eucharisztikus Jézusunk ! A mi hőn 
szeretett hazánkat ellenségek támadták 
meg északon és délen, keleten és nyuga
ton, ellenünk esküdött fél Európa s meg
torló hadjáratunk miatt az ellenségek 
özöne szakadt reánk, emlékezzél meg, 
kérünk Téged, szolgáidról, szent István 
és szent László királyunkról, a mi kedves 
szent Erzsébetünkről, boldog Margitról 
és hazánk többi szentjeiről és azok érde
meiért ne engedd, hogy igazságos hábo
rúnkban leveressünk és megsemmisíttes- 
sünk ; hanem hallgasd meg — térdeinkre 
borulva, összetett kezekkel esdekelünk — 
alázatos könyörgésünket édes hazánk jó
létéért.

Irgalmas Jézusunk ! Te kegyes voltál 
a hálátlan, hűtlen Jeruzsálem városa 
iránt, Te úgy akartad gyermekeit ma
gad köré gyűjteni, mint a tyúk fiait és a 
leggyöngédebb részvét könnyeit hullat
tad közeledő pusztulása fölött: nézz le 
szelid és jóságos tekinteteddel a mi édes 
magyar hazánkra is ; fordíts el tőle irgal-
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masán minden szerencsétlenséget, vess 
véget minél előbb háborúinknak, adj igaz 
ügyünknek diadalt s ezáltal boldogító 
békességet, hogy a te szent szellemedben 
viruljon, fejlődjék édes magyar hazánk 
Isten nagyobb dicsőségére. Ámen.

(Walser-Varga nyomán.)

A királyért.
Kérünk Téged, mindenható Ür Isten, 

hogy a te szolgád, Ferenc József, a mi 
apostoli királyunk, ki kegyelmedből vette 
átaz ország kormányát, minden jó erkölcs
ben is gyarapodjék, hogy így ezekkel 
ékeskedve, a vétkek szörnyeit kerülhesse, 
ellenségeit meggyőzhesse és Hozzád, ki 
út, igazság és élet vagy, a rábizott néppel 
együtt eljuthasson. Amen.

A hívek imája.
Hozzád fordulunk a megpróbáltatás

nak nehéz napjaiban, népeknek és sere
geknek hatalmas Ura és Istene. E nem
zet küzd jogaiért és igazságaiért s Hozzád 
emeli esdő tekintetét, mert csak egyedül 
Tőled várhatja szabadulása óráját.

Vitéz hőseink vére áztatja hazánk szent 
földjét s az özvegyek zokogásába ártat-
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lan gyermekek és szomorú anyák könnyei 
vegyülnek. E könnyek árja törjön fel 
az égre és ostromolja meg irgalmasságod
nak trónusát. Ne hagyd elveszni azokat, 
akik Benned bíznak s a meggyötört szi
vek sebére öntsd könyörületed balzsamát.

Szenteld meg győzelemmel igazságos 
fegyvereink harcait s virraszd reá a diadal 
napját e sokat szenvedett szegény hazára.

Áldd meg a háborúban küzdő kato
náinkat, erősítsd meg őket harcaikban, 
hogy hűségesküjőket híven megtarthas
sák s a zászlót, melyre fölesküdtek, soha 
el ne hagyják. Őrizd meg őket, Uram I 
a halálos bűnöktől, az igazságtalanság
tól, a kegyetlenkedésektől és kétségbe
eséstől ; enyhítsd a háború borzalmait, 
a harcosok szenvedését; vigasztald a 
sebesülteket és szenvedőket; adj nekik 
lélekjelenlétet, bátorságot, hűséget és 
k itartást; áldd meg fegyvereiket, hogy 
dicsőséggel harcolva, igaz ügyünk dia
dalra juthasson s ezáltal a boldogító, üd
vös béke megvalósulhasson !

Üdvözítő Istenember, aki vérkönnye
ket hullattál egykor a veszendő Jeruzsá
lem fölött, tekints kegyesen a mi sanyar- 
gattatásunkra s oltalmazd ezt a szép 
hazát, amelyet első szent királyunk szűz 
Anyád pártfogására bízott.
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Boldogságos szűz Anya, ne feledkezzél 

meg a Te népedről, szegény Magyarorszá
godról, amelynek oltalmazója és párt
fogója lettél. És ti szent királyaink, akik 
a kereszt jelével és a boldogságos Szűz 
képével díszített zászlóinkat erős karok
kal vezéreltétek győzelemre, legyetek 
szószólóink Istennél, hogy közbenjárás
tok a Mindenhatónak szivét könyörületre 
lágyítsa irántunk most és mindörökké. 
Amen.

A szülök imája.
Édes Istenem, mennyei jó Atyám, 

leborulok isteni Fölséged előtt és alá
zattal kérlek, hogy fiamat, akivel Te 
megajándékoztál s aki a háborúban 
szivének lelkesedésével, izmos karjaival 
védelmezi a magyar hazát, erősítsd a 
harcban, tartsd meg egészségét, testi- 
lelki erejét, óvd meg őt minden bajtól, 
védd meg őt a gonosz ellenségtől s hozd 
vissza szerető körünkbe, hogy mint vitéz 
fiunkat keblünkre ölelhessük s a nagy 
megpróbáltatás után vele együtt ör
vendezhessünk. Ha pedig örök végzéseid
ben az van írva, hogy fiam, mint hős 
haljon meg hazánkért, legyen meg a Te 
szent akaratod, Jobbal sóhajtok fel én 
i s : «Az Isten adta, az Isten elvette,
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legyen áldott az ő szent neve». Boldog- 
ságos szűz Mária, anyai szeretetedre 
kérlek, vedd hatalmas pártfogásodba 
fiamat, hogy őt mielőbb viszontláthas
sam és neked vele együtt forró köszöne
tét mondhassak. Amen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .

A feleség imája.
Édes jó Istenem, kihez fordulhatnék 

nagy bánatomban, ha nem Tehozzád ? 
Könnybe borult szemekkel s a legmé
lyebb alázattal kérve-kériek, terjeszd 
ki a háborúban szerető férjemre atyai 
jobbodat, védd meg őt az ellenség 
golyóitól, fegyvereitől, adj neki bátor
ságot, seregének diadalt, dicsőséget, neki 
erőt, egészséget, hogy mielőbb viszont
láthassam őt, mint hőst, ki engem is, 
gyenge nőt, védeni fog a sirig.

Kedves szent Erzsébet, a hitestársak 
példaképe, ki férjedet mély fájdalom
mal eltelve bocsátottad a keresztes 
háborúba, ezen bánatodra emlékeztetve, 
könyörgök hozzád, esdekeld ki Istenem
nél azt a nagy kegyelmet, hogy szerető 
férjem, mint édes hazánk győzelmes 
harcosa, kerüljön vissza meleg családi 
körünkbe s itthon gyermekeinkkel együtt
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sokáig magasztalhassuk szent nevedet. 
Amen.

Miatyánk . .  . Udvözlégy . . .

A gyermekek imája.
Édes kis Jézus, ki nagyon szereted a 

gyermekeket s tudom, engem is szeretsz, 
összetett kezekkel nagyon szépen kérlek 
Téged, védd meg az én kedves jó atyámat 
a háborúban és Vezesd vissza őt édes 
anyámhoz, hogy kedves szüleimmel Neked 
éljünk s mindig Veled maradjunk. 
Amen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .

A testvér imája.
Mennyei Atyám, a háború rettenetes 

napjaiban alázattal borulok le szent 
szined előtt és kérve-kérlek, óvd meg 
testvéremet (testvéreimet) a veszély kö
zepette. Tudod, hogy mennyire szeretem 
őt (őket), tudod, hogy mennyire aggó
dom miatta (miattuk), mennyit gondolok 
rá (rájok) s lelkem minden fohásza most 
csak ez az egy kérés: adj édes testvéremnek 
(testvéreimnek) bátorságot, hősiességet, 
kitartást, egészséget, hogy erős karjával 
(karjukkal) legyőzze (legyőzzék) az ellen-
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séget, szerezzen (szerezzenek) dicsőséget 
édes magyar hazánknak, védd meg őt 
(őket) a háború borzalmaiban minden 
testi-lelki bajtól és veszélytől és hozd 
vissza őt (őket) szerető körünkbe, hogy 
mint hőst (hősöket) keblünkre ölelhessük 
s vele (velők) együtt a te szent nevedet 
örökké dicsérhessük és magasztalhassuk. 
Amen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .

A jegyes imája.
Édes jó Istenem ! Te voltál az, aki 

kiválasztottad nekem kedves jegyesemet 
és a szeretet szent érzelmében lelkünket 
egybefűzted. Te voltál az, aki jóságos 
gyengédséggel egyengetted jövő boldog
ságunk és szent Fiad jegyese az anya- 
szentegyház áldásának útját. Te őrkö- 
döl fölöttünk most is, mint mennyei 
Atyánk és lélekben egyesítesz minket. 
Ezen atyai jóságodra kérlek, tekints le 
irgalmas szemeiddel kedves jegyesemre, 
kit a hazaszeretet szava a harctérre szó
lított s így tőlem elszakított. Most szivem 
mélységes szomorúság érzéseiben kesereg. 
Arra a szeretetre, mellyel Fiad szereti 
jegyesét: anyaszentegyházát, kérlek, 
védd meg kedves jegyesemet a háború-
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ban minden bajtól, az ellenség golyóitól, 
fegyvereitől, betegségtől, szerencsétlen
ségtől és minden halálos bűntől. Add 
meg neki a kegyelmet, hogy lángoló 
hazaszeretettől hevíttetve ellenségeit le
győzhesse, irántam tanúsított gyengéd 
szerelmében megmaradj on s rám gondolva 
minden bűntől tartózkodjék, azután a 
dicsőség babérkoszorújától ékesített hom
lokát minél előbb pvezhessem szeretetem 
rózsáival. Édes Jézusom, ki megáldottad 
a kánai jegyeseket, áldj meg most minket 
is, hogy én türelemmel, önmegtagadással 
és nagy lelki erővel bevárjam azt a boldog 
napot, midőn őt viszontláthatom és áldd 
meg kedves vőlegényemet is, hogy irán
tam való hűségében és szeretetében meg
maradva, mielőbb az oltár elé léphessünk, 
szent frigyünket megköthessük s alapját 
vethessük ideiglenes és örök boldogsá
gunknak. Amen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .

A szülők imája meghalt fiukért.
Mennyei Atyám, ki megajándékoztál 

fiammal (fiaimmal), most megfosztottál 
tőle (tőlük) s magadhoz vetted őt (őket). 
Nem zúgolódom, hanem megnyugodva 
mondom : legyen meg a Te szent aka
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ők) s most is — remélem — atyai sze
retettel vetted föl lelkét (lelkűket) ma
gadhoz. Bár fájdalomtól sajog a szivem, 
mégis oly fölemelőleg vigasztal az a 
tudat, hogy fiam (fiaim) mint hős esett 
el (hősök estek el) édes hazánk védelmé
ben. Legyen áldott emléke (emlékük)! 
Míg élek, mindig szeretettel fogok reá 
(reájok) gondolni s Téged alázattal kérni: 
bocsásd őt (őket) mielőbb boldogító látá
sodra. Nekem pedig adj erőt, egészséget, 
hogy többi gyermekeimet is felnevelhes
sem a Te dicsőségedre s egykor mind
nyájan egyesüljünk Veled a mennyek 
országában. Amen.

Miatyánk. . . Üdvözlégy . . .

Az özvegy imája.
Fájdalmas Szűzanya, kinek hét tőr 

járta át szivét, nagy bizalommal kérlek, 
vidd az én imáimat szent Fiad elé s kérd 
Őt, hogy mély gyászomban lelkemet meg
vigasztalja s szent kegyelmeiben része
sítse. Fájdalmas Szűzanyám ! nagy az 
én fájdalmam, föl-fölzokogok s könnybe 
borult szemekkel tekintek az égre, mert 
szeretett jó férjem a csatában elesett. 
Ó, mily boldogok voltunk, mily örömmel

30
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neveltük gyermekeinket Isten dicsőségére 
és most egyedül állok: lelkem fele, sze
retett férjem, boldogságom, támaszom, 
vigaszom nincs többé mellettem, jóságos 
szemeibe nem tekinthetek többé, honnan 
oly sok boldogságot és vigaszt merítet
tem, bánatomat soha többé nem fogja 
lecsókolni homlokomról, nem áll már 
oldalam mellett az élet nehéz küzdelmei
ben, ott m arad ja  csatatéren s a hősök 
közös sírjában várja a boldog feltáma
dást.

Ó irgalmas Jézusom, irgalmazz szere
tett, jó férjem lelkének s vedd fel őt 
minél előbb magadhoz, hogy jóságáért, 
szeretetéért s hősiességéért elvegye örök 
jutalmát. Engem pedig árváimmal együtt 
vigasztalj meg, töröld le bánatos köny- 
nyeimnek árját, hogy hősies lélekkel s 
önmegtagadással viseljem és hordozzam 
Veled együtt nagy keresztemet, hogy 
szent emlékét szivemben őrizve, férfias 
lélekkel álljak bele az élet küzdelmeibe, 
hogy aztán Veled együtt dicsőüljelek is 
meg s majd az Ítélet napján ott álljon 
szent jobbod oldalán egész családunk s 
akkor a férjemmel itt megkezdett bol
dogságunkat felváltsa az örök boldogság 
élvezése. Amen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .
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Az árva imája.
Édes jó mennyei Atyám ! Szivem mély

séges fájdalmában hozzád fordulok és 
leborulva kérlek, vigasztalj meg engem 
nagy szomorúságomban. Édes atyámat 
a harcba hívtad. Ő elment s hősies halált ( 
halt ott. Legyen áldott emléke! Vedd 
föl, kérlek, lelkét a vértanúk sorába, ha 
pedig még bűneiért a másvilágon szen
vednie kellene, könyörülj rajta és sza
badítsd ki őt a tisztítóhelyből, hogy 
mielőbb elvehesse lángoló hazaszerete
téért, hozzánk való jóságáért és eré
nyeiért örök jutalmát.

Minket pedig vigasztalj meg szent ke
gyelmeiddel. Adj lelki erőt, hogy e nagy 
fájdalmat és veszteséget elviselhessük, 
zúgolódás nélkül megnyugodhassunk 
szent akaratodon s alázattal, bizalommal 
esdve kérünk Téged, légy atyánk helyett 
a mi jóságos Gondviselőnk és életünk 
minden napjain éreztesd velünk szent 
és irgalmas szeretetedet. Amen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .

Ima a meghalt jegyesért.
Leborulok kereszted tövébe és ott 

sírom ki magamat, édes Jézusom, hogy
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megvigasztalj és kedves jegyesem lelké
nek irgalmazz. Te vagy a fájdalmak 
embere, Te megérted az én mélységes 
fájdalmamat és nem engedsz el engem 
vigasz nélkül. Még néhány hónap (hét) 
előtt együtt szőttük kedves jegyesemmé1 
földi boldogságunk aranyszálait, együtt 
ábrándoztunk egy szép, örömökkel teljes 
jövendő élet felett s ma — ma vége e 
boldogságnak. Pe nem zúgolódom, ha
nem inkább azt mondom : «Legyen meg 
a Te szent akaratod !» A Te bölcs vég
zésed szólította háborúba s onnan itélő- 
széked elé kedves jegyesemet, kérlek 
jóságos Üdvözítőm, vedd fel őt minél 
előbb dicső szent hőseid sorába, a vér
tanúk társaságába, az én szivemre pedig 
öntsd vigasztalásaid balzsamát, hogy az 
ő dicső emlékét szivemben gyengéd ke
gyelettel őrizve Neked szolgálhassak, 
parancsaid szerint éljek s így kiérdemel
jem azt a kegyelmet, hogy boldog lehes
sek e földön s egykor megboldogult je
gyesemmel egyesülve fönn a magas egek
ben mindketten Téged áldhassunk és 
magasztalhassunk mindörökön örökké. 
Amen.

Miatyánk . . .  Udvözlégy . . .
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Röpimák.
Emeld föl gyakran lelkedet Istenhez rövid 

fohászok által munkád, szórakozásaid közt, sőt 
szenvedéseid alatt is. Szálljon föl az égbe min
den ajkról, minden nap az egész országban a 
röpimák illatos tömjénfüstje.A búcsúkat, melyek 
ezen imákhoz vannak kötve, iparkodjál elnyerni 
s háborúban meghalt katonáink lelki üdvössé
gére felajánlani.

Hiszek Tebenned, örök mindenható 
Isten ! Remélek Tebenned, végtelen irgal
mas Isten ! Szeretlek Téged, kimondha
tatlanul jó Isten !

(7 évi és 7 negyvennapi búcsú. 1756.)
Jézus, Mária, József!
(7 évi és 7 negyv. n. búcsú. 1906.)
Jézusom, irgalom !
(100 n. b. IX. Pius. 1846.)
Jézus Szive, bizom Benned l
(300 napi búcsú. X. Pius. 1906.)
Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, 

könyörögj érettünk, kik hozzád menek- 
szünk.

(100 n. b. XIII. Leó. 1884.)

Beteg katonáinkért.
Mindenható örök Isten, Te örök üdvös

sége a benned hívőknek, hallgass meg 
minket beteg szolgáid érdekében, akikért 
irgalmasságodhoz segítségért esdeklünk,
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hogy egészségüknek helyreállításáért ne
ked mielőbb a Te egyházadban hálát a állas
sunk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen

Ó jóságos Üdvözítőm, Te még mindig 
ugyanazon gyógyító erővel rendelkezel, 
melyet földi tartózkodásod idején annyi 
betegen és nyomorulton oly szeretettel 
gyakoroltál. Mi is hozzád kiáltunk : Jézus, 
Dávid fia, könyörülj beteg katonáinkon I 
Csak akarnod kell és ők felkelnek és 
ismét járnak. Hallgasd meg kérésünket 
és add vissza nekik egészségüket. Ha 
pedig az egészség nem válnék üdvükre, 
legyen meg a te szent akaratod, csak 
kegyelmedet el ne vond tőlük. Amen.

Miatyánk . . .  Üdvözlégy . . .
Hálaadás a felépültekért.

Jóságos Istenem! Tőled származik 
minden jó és a rosszat is javunkra fordí
tod. Ha a jótéteményekért hálát kell 
adnunk Neked, mennyivel inkább kell 
ezt megtennünk akkor, midőn oly sok 
testvérünk életét mentetted meg há
borúinkban, midőn oly sok sebesültnek 
és betegnek adtad vissza egészségét. 
Leborulunk szent szined előtt és mind
azok nevében, akiket megoltalmaztál, 
életben és épségben hagytál, akiket be
tegségükből felgyógyítottál s így ismét



visszaadtad őket szüleiknek, feleségük
nek, gyermekeiknek vagy jegyesüknek 
és az édes magyar hazának, szivünk mé
lyéből forró köszönetét mondunk Neked 
és kérünk Téged, tartsd meg őket hazánk 
javára, szeretteik boldogságára, mind
nyájunk örömére és a Te nagyobb dicső
ségedre. Amen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .

Haldokló katonáinkért.
Jézus Krisztus, ki szentséges véred 

árán minden embert megváltottál, ki 
nem akarod, hogy csak egy lélek is el- 
kárhozzék, esdve kérünk, tekints irgal
mas szemeiddel a háborúban elesett, 
megsebesült, a halállal vivódó kato
náinkra s add meg nekik a kegyelmet, 
hogy bűneiket irántad való szeretetből 
megbánva, meggyónva, szent testeddel és 
véreddel ellátva, az utolsó kenettel meg
erősítve a Te szent szeretetedben múlja
nak ki e világból s aztán vezesd be őket 
az örök boldogság hazájába. Amen.

Kegyes és irgalmas Jézus, lelkek ked
velője, szentséges Szived haláltusájára 
és szeplőtelen szűz Anyád fájdalmaira 
esdve kérlek, mosd meg véreddel mind
azon bűnösöket az egész világon, kik

36
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most vívódnak a halállal s még ma 
kimúlnak. Amen.

Jézus halállal tusakodó szive, irgal- 
mazz a haldoklóknak.

Miatyánk . . . Udvözlégy . . .

Meghalt katonáinkért.
Miatyánk . . . Udvözlégy . . .

Könyörögjünk.
Neked ajánljuk Uram elhunyt szol

gáidnak lelkét, hogy meghalva e világnak, 
most már Neked éljenek és amit emberi 
gyarlóságból vétkeztek, azt Te nekik vég
telen kegyességgel megbocsássad. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyu
godalmat ! (7 évi búcsú. X. Pius. 1909.)

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik 
és az örök világosság fényeskedjék nekik 1 
Nyugodjanak békében. Amen.

(300 n. b. X. Pius. 1908.)
Jegyze t .  Vitéz véreink, kik mi helyettünk is 

harcoltak s mi helyettünk is feláldozták életüket, 
odafönn a másvilágon elvárják, hogy értük sokat 
imádkozzunk. Azért ajánljuk fel értük szent
áldozásainkat, búcsúval ellátott röpimáinkat, 
munkáink és szenvedéseink elégtéteii részét és 
főleg a szentmise-áldozatot. A szeretetnek a 
halállal nincs vége — az a síron túl is tart — s kik 
hősies szeretettel adták oda életüket édes ha
zánkért és mindnyájunkért, azok iránt hálás
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érzelmekkel eltelve szent kötelességünk sokat 
imádkozni s őket az Isten boldogító látásához 
segíteni.

Búcsuima.
Ima a feszület előtt.

íme, ó jósá
gos és édes Jé
zusom, én szí
ned előtt térdre 
borulok és lel
kem egész buz- 
góságával kér
lek és Hozzád 

könyörgök, 
hogy szivembe 
a hit, remény 

és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött 
igaz bánatot s azok jóvátételére erős, 
elszánt akaratot önteni kegyeskedjél, 
midőn megilletődéssel és szívbeli fáj
dalommal öt szent sebedet fontolóra 
veszem és fölöttük elmélkedem, szemem 
előtt tartom azt, amit már Dávid próféta 
mondott Rólad, ó, jóságos Jézus : «Át
lyukasztották kezeimet és lábaimat, meg
számlálták minden csontomat».

Ha sz. áldozásod után a feszület előtt ezen 
imát ájtatosan elvégzed s a római pápa szándé
kára imádkozol, úgy teljes búcsút nyerhetsz. 
Ajánld fel ezen búcsút a háborúban elesett ro
konodért.
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Imádság a békéért.
Üdvözítő Istenünk, ki a béke Istene 

vagy, szüntesd meg haragodat felettünk 
és adj békét nekünk. A háború borzal
mai megismertették hatalmadat velünk; 
tudjuk, hogy bűnösök vagyunk s meg
érdemeltük, hogy haragod sújtson le 
reánk. De Te irgalmas és könyörülő 
Isten vagy, tekints bűnbánatunkra s 
javulási Ígéretünkre: oltalmazz meg 
mindnyájunkat, tartsd távol tőlünk az 
ellenséges fegyvereket és veszélyeket, 
erősítsd meg hazánk határait, áldd meg 
benne fiait és a bő termés javaival elé
gítsd meg őket; szüntesd meg haragod 
ostorait és adj békét, ó adj békét 
nekünk 1 Amen.

A háború tanulsága.
Jobb emberek legyünk, mint eddig 

voltunk. Tartsuk meg az Űr Jézus paran
csát : «Szeressétek egymást, amint én 
szerettelek titeket.» (Ján. 13, 34.) Marad
junk Krisztusban : «Aki bennem marad 
és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem.» 
(Ján. 15, 5.) S akkor az Isten letöröl 
minden könnyhullatást szemeinkről. Ügy 
legyen.
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