
vizet a templomból. menjünk velük Balázs-áldásra, legyen nálunk lakás
szentelés, vigyenek tojást, húst szentelni, újítsuk meg közösen kereszt
ségi fogadalmunkat.

Aztán egyszer elkövetkezík az az idő, amikor egyik másik gyer~

mekünkkel egy~egy magányos szentséqimádásra is letérdelhetünk. amikor
az örök lámpa fényében egyedül vagyunk az Úr Jézussal. Ízleltessük meg
velük egy ilyen magányos szentségimádás hangulatát. Mi magunk pedig
kérjük az Urat, hogy most már szelaljon meg a lelkünkben Ö Maga.
mert míndaz, amit mi tettünk, csak előkészítés volt a cél elérésére:
a léleknek Istennel való találkozására.

Ha egyvégben elmélkedünk erről a sok tecndöröl, találl elcsügge
dünk: hogyan legyünk képesek mindezekre?

De vajjon képes-e erre más, mint az édesanya? Ilyen fontos te
endők láttára mondhatja-e egyetlen anya is: eltelik az életem, és semmi
értékeset nem CSinálok. örökké csak a gyermekeimet qondozorn? Lehet
ennél értékesebbet csinálni?

Élje át az édesanya, milyen szent, milyen nagy, milycn pótolha
tatlan az ő munkája, és bátorítsa a vigasztaló szó, amelyet Szent Pál
kapott: "Elég neked az én kegyelmem". A házasság szentségében külön
kegyelmeket ad az Isten a gyermekek nevelésére is. Az is lehet kitűnő

nevelő. aki életében sohasem tanult pedagógiát, de egész lelkével meg~

teszi a magáét, és bizik benne. hogy az Ür Isten megadja hozzá ke
gyelmét.
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Add kincseid nekem, amíg a téli pára
Belengi napjaím, add illatos galyad
Takarni förnet itt, a Léthe-part alatt,
Altasd el két szemem s adj írt a test hajára.

6 irgalom, Uram, Uram, ne küldj halálba
Álmatlan éjeken: inkább, hogy égjek, add
A pestises halál tüzét, a lázakat,
Megfáradt véremet lobbantsad újra lángra.

Ti boldoq barmok. ó százszor boldog vadak,
Félévig mély odúk éjén a föld alatt.
Nem ringat, véretek altatva, tompa mákony,

Én ittam párlatát, beszíttam mérgeken
Édes. fanyar fűvét, de mégse jő az álom
Pilledt pillámra, hogy lezárja két szemem.
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