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U11am,
Add kérlek, hogy téged szeresselek és ne az örömet, amely jelenléted kíséri.

Uram"
Nyisd meg szívemet az irgalomnak.

Uram,
Tedd, hogy embertársam valaki legyen előttem. Taníts meg a te világosságod

ban szemlélni őt.

Uram,
Engedd, hogy szelLemünk néhanapján áthatoljon a körülöttünk sűrűsödő

sötéségen.

Uram,
Engedd, hogy megtaláljana:k, akik tudtukon kívül, téged keresnek.

Uram,
Add, hogy a jóakaratú emberek egymásra találjanak és egyetértve háttérben

maradjanak a munka mögött, amit te bízol rájuk

Uram,
Add, hogy a népek irányítói a világ javán munkáUwdjanak.

Uram,
Ne engedd, hogy az emberisé,g elpusztítsa önmagát.

IMÁDSÁG MINDENKIÉRT

Uram!

Mindeti emberért imádkoznom kell, de mit kérjek a paraziták számára, akik
munka nélkül is jól élnek és viszontszolgálat nélkül, egyesegyedül mások
kizsákmányolásából bóségeskednek. úgy hiszem számukra nyomort, éh
séget kell kérnem, hogy helyes kerékvágásba kerüljenek.

Imádkozom a lustákért, hogy serényebbek legyenek és elszégyeljék magukat,
ha de11ekabb embertársuk munkával szerzett kenyerére szorulnak.

Imádkozom az elpuhultakért, hogy keménykezű vezetőre akadjanak, aki kor
dáha tudja szorítani szeszélyeiket, vagy kerüljenek csak bele az élet kér
lelhetetlen rítmusának láncolatába.

Imádkozom azokért, akik helyesen élnek a -fenyítékkel, mikor arra szükség van,
hogy ezzel a j6 hajlamokat főlszítsák másokban.

Imádkozom a sok ráérő idővel rendelkező emberért, hogy üres óráikhan sies
senek embertársaik segítségére.

Imádkozom azokért, akik szívvel lélekkel vetik beLe magukat munkájukba; ne
meTÜljenek bele annyira, hogy vakon menjene,k el minden mellett, ami
nem tartozik munkakörükbe.

Imádkozom azokért, akik tisztán akarják látni, mi a feladatuk, tudni akarják,
mire szolgál a tevékenységük, milyen helyet foglalnak el a közösség mU~

kájában és mi is valójában ez a munka. Kérlek Uram irányítsd őket,

hogy mindezt helyesen ismerjék fől és ne higgyék, hogy máris célnál van
nak, mikor még 6 de messze járnak tőle.
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Imádkozom azokért, akik a világ fejlődésének struktúráját akarják másokkal
meqértetni: legyenek tisztánlátók és alázatosak, nehogy jóakaratukkal
csak fokozzák a szerteáradó kuezastiaot.

Imádkozom azokért, akik látják a világ igazságtalanságát, szomorkodnak is
miatta, de nem esnek kétségbe, haragra is gyúlnak, de nem gyülölköd
nek és mindig tiszta eszközöket használnak az ellene való harcban.

Imádkozom azokért, akik minden erejükkel töre,kedne,k átalakítani a világot;
akik fáradoznak az igazság megteremtésén, a nyomor eltiintetésén, akik
új csapást vágnak az emberi haladás számára, s szilárd áUhatatosságukat
a legnagyobb szeretettel párosítják.

CONFITEOR

Nem Uram, igazán nem dicselkedhetünk semmivel.
Bűnösök gyűltek össze előtted.

Megvalljuk Uram: mindnyájan bűnösök vagyunk.

Te megajándékoztál viZágosságoddal, hogy kövessük a jót, kerüljük a rosszat.
Lelkiismeretet adtál nekünk.

Mi kerültük a jót, követtiik a rosszat, nem hallgattunk lelkiismeretűnkre.

Te Parancsaidban határozottan közölted velünk akaratodat.
Mi nem vartottuk meg parancsaidat.

A Hegyi beszédben meqtanitottál a boldogságokra.
Nekünk nem kellettek a boldogságok.

A szegénységet nem kerestük, de el sem fogadtuk.
Az erőszak közelebb áll hozzánk, mint a szelídség.
Nem éheztük és nem szomjaztuk ,az igazságot.
Messze elkerültük a szenvedést.
Embertársaink nyomorát nem engedtük a szívünkig ha'tolni; ne égessen,
nemardosson.
Nem volt tíszta a szioimk.
Nem buzgólkodtunk a béke érdekében.
A gúnyolódás, üldöztetés elől menekiittiink;
Az életszentség ó de távol áll tőlünk.

Részt vállaltunk az i!gazságtalanságokban.
Megalkudtunk a világgal.
Nem tápláltuk az éhezőket. Az emberiség nagy részének ínsége hídegen
hagyott bennünket.
Nem ruháztuk föl 'a nincsteleneket, nem adtunk szállást a nyomorgóknak.
Törekedtünk kiváltságainkat megszilárdítani.
Anyagi javakkal bástyáztuk körül magunkat, jogtalan hasznot élveztünk.
Engedtük a kicsapongást fényes nappal tobzódni.
Nem őszintén szerettük testvéreinket.
Alarcot öltöttünk magunkra.
Nem bocsátottunk meg felebarátainknak.

Nem Uram, igazán nem dicsekedhefünk semmivel.
Bűnösök gyűltek össze előtted.

Ne ítéld keményen bűneinket.

Uram, engedd, hogy beMpjünk szentélyedbe.

G. Várhelyi Gizella fordítása
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