
Egyfelől mint állampolgároknak kötelességünk, hogy minden erőnk

ből kivegyük továbbra is részünket hazánk fejlődésének, virágzásának,
népünk jólétének előmozdításából. Közre kell működnünk az egészséges
közszellem formálásában, a közerkölcsiség és a munkaerköles javításában.
Síkra kell szállnunk a nemzetek közti megértésért és a világbékéért.
Másfelől mínt hívő katolíkusoknak úgy kell vallásunkat gyaJkoro1nunk és
a tiszta evangeliumi igazságokat képviselnünk, hogya belőlük és általuk
nyert szellemi és erkölcsi értékeinkkel a közösség javát is szelgáljuk.
Legyen a mi hitvallásunk tanúságtétel egyéni és családi életünkben, az
embertársainkhoz és a munkához való viszonyunkban. így tudunk mi
élni mint hívő katolikusok is a mi társadalmi rendszerünkben, így fogjuk
abban illő helyünket biztositani.

Az elmúlt évek a jövő kedvező alakulásába vetett reménységgel és
bizakodással töltenek el valamennyiünket. Méltán adunk hálát Istennek
ezen a huszadik évfordulón, amiért sikerekkel áldotta meg fáradozá
sainkat.

•
TAVASZ

Tegnap még minden szürke volt,
az égről is letünt a hold
s bennem fagyoskodott meredten
a régi kedvem

s az ágak közt ma szél üget
csiklandva a kamasz rügye t,
vetélkedő, tükrós varázs van
a napsugárban!

Pillangó még nem szálldogál,
de udvarol madár s bogár,
pattannak - tavasz aj/win bók 
a hetyke bimbók,

csak én ulök itt egyedul
míg vágyam halkan hegediLl
s dúdolgatok - a szívem békül
dalt, szCJVeg nélkül ...

Emlékeim vannak velem:
első vers, első szerelem
s lelkembezárva, hogy ne lássák,
boldog barátság.

Most érzem, mily gazdag vagyok!
Isten mosolya rámragyog
s visszfénye, mely vakít ott fennen,
tündöklik bennem!

Csattogjatok, ti madarak!
ki fóldhöz tapad, az a rab,
szállj illat felfelé és véled
felszáll a lélek!

Hogy nem vagyok már fiatal?
A léleké a diadal,
mely győz az életen, hogy lásson
s a hervadáson !

Zöngő bogárság, légy vidám!
Halálé, mit a test kíván,
rád is hajol a fűz bús ága
test ifjúsága,

de addig zengje életed
az áldó hálaéneket
s hogy add tovább magad, ne késs
alétezéssel !

Hogy éh. minden a tavaszt!
,VIegértem s mind átérzem azt
és hogy időm hasznosan töltsem:
csak nézem bölcsen .•.

Az évszakok oly ravaszok!
mézgyűjtő, szines tavaszod
gyors fecske, tIlan észrevetted
s elszállt feletted .

Évente visszatér, de más
minden újabb feltámadás,
új pille csillan régi fényben
s más látja, én nem . . .

A Változatlan odafönt
tűz-mosolyával mást köszónt
s bókaInak a szellőre ringók:
új, helyte bImbók

- s hozzám ne Jónne a tavasz?
Némulj el ajkamon, panasz,
örök tavasszal várnak engem
ott fenn a Mennyben!

Gát István
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