
illlúdsúg'o!; közppptt, az (T)' músodik e!j(jn~t('léllck vá nl!<ozá,;;'ilJH ll,
ezt, a ri'szt is l'1fog'yusztották, IIIOlld\'ÚIl: "Di',sósóg neked, l stcu iuik.
dicsőség ueked", Húsvét utáni időbeli elit is hozzátették: "Nagy a
Szenthn'rorusús; neve! nr .Iézu s Krisztus, örveudcztess meg m iu
ket !".

Mária elszenderedése után, amikor csoda Iol ytán újra együtt
volta k .1el'uzsáIPnJint u, ismút kÜ7.Ílsl'n ótkeztek s egy ütt moudták
imádságuikat. A harmadik napon, ali elszeuderedet t Tsteuszülő

si rbutétele után, a "Kri"ztus résw" oJfogya~.,zt:i,sánál újra bele
kezdtek a SZOkÚHOH imádságba: "Nagy a neve" ....- de tovább
Hem jutottak: egyslIerre ott állt kőzőt.tiik a halottnak hitt SZÜ7.,

é lőn, csodálatos fénnyel övezve, angyalokkórusától k ísérve. Igy
szólt a megdöbbent apostolokhoz: "Ürvendezzetek, mert veletek
leszek m iuden napon" -~ ezzel hozva szamukru örörnüdvözlést a
f'öl tánuult Krisztustól. A meglepett apostolok II szokásos imádság
helvett. "Krisztns, örvendeztess meg' m inke t!" - így kiáltottak
föl: "Legszentebb Istenszülő, örvendeztess Illeg miuket!" OA cso
dálatos jelenés után azonnal a sírhoz siettek s meg-gyiízí5dtek ro
la, hogya", L,tenHnya valóban a 1IIl'IIJlybe vitetett. Azóta a Pana
ffia, az rtkl'7.éHI keuvúrúld ás eg'yh\~1I I!legclltlékezés H mennvbr-x i
telről is.

A giil'Ög- s",el'ÜlrtústÍ kCl'l'sztél.lYSÓg t':t;érl vallju m iud a IIIai
napig- ókeresztény putrisztikus hagyomúuv imá ba foglalt tanitás
szavával: .,11~JköIWzik a földről az iga", Sio ll-hegy, akiben az Is
tennek lakozni tetszett, ma ez a f'öldön lakozó meuuyorszúg a
rornolha.tntlansáa ruhú.iáha ől tőzvo il tmegy a szebb, örök hazába,
ma ez az istenadta fényben ragyogó hold beleszakad az Igazság
napjába, hogy elvesótvc a jelen, iuulandó életet, ujjaxzü lctvón, a
halha tutla usúg cl i(,sőHégéhcn fé·IlYt'shdjék '"

./ .fO ISTEN ennem arra cálasztott ki, hogya kegyelmek
(-!,zköze lernJek,rnel.lJeket fl /Jűnösöknek ad, mert én vagyok az
emberek kiizt (J leotudoilanahh és Leonuomorultobb. Ha a megyé
ben nyornorultaiJ/J pap találkozott volna, mint én !'agyok, a jó
lsten mi nrle n liizonnnn! «zt r-álanetott a 1'011/0 ki, ,

Vianlley Szent Jáno«.
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