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Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

I. évf. 19. szám 2012. július 8.

A legdrágább újmisés ajándék
Vége az első szentmisének, a primíciának. Örömköny-

nyek csillognak a szülők, a rokonok szemében. Gratulá-
ló versikék, rövid, szívből jövő jókívánságok hangzanak 
el..., csak az újmisés nővére áll szerényen, csendben, 
minden gratulálót maga elé engedve..., ekkor az Édes-
anya kézenfogja lányát, papfia elé vezeti és mondja: 
mondd el, Ilonka, amit mondani akarsz! Fontos, mu-
száj? Igen, add ajándékba testvérednek... És a ifjú pap 
nővére megszólal: miután megszülettél, a következő év-
ben voltam elsőáldozó. Azt mondta a lelkiatyánk, hogy 
tiszta gyermekszívünkkel most bármit kérhetünk a drá-
ga Jézustól, biztosan megkapjuk. Én akkor azt kértem 
Tőle, hogy te pap legyél. És nem csak egyszer, hanem 
azóta minden szentáldozásomban megismételtem kéré-
semet, egészen papszentelésedig, azóta pedig, míg élni 
fogok, azt fogom kérni az Úr Jézustól, hogy szent pap 
legyél...! Csodálattal és végtelen hálával szívemben kö-
szöntem meg az addigi imáit, szeretetét, mert most már 
elárulom, ez az áldott lelkű leány az én nővérem volt, 
aki azóta ez égben folytatja közbenjáró imáit érettem...

(Egy pap visszaemlékezése...)

Történet

1. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el.

Kérjük, oltalmazzon meg, és adjon néked erőt,
Utadon vezessen, formáljon, szeressen,

Legyen a te őriződ!

2. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el.

Kérjük, lénye ragyogja lábad elé a fényt.
Lásd meg, hogy utadon isteni oltalom

Vigyáz rád és szeretve félt.

3. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Legyen erőd és türelmed, ha szenvedni kell.
Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell,

Szívesen szolgálni, hálával áldozni,
Jézusra mutatni fel.

4. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel.

Legyen boldog életed, és mindig az övé.
Szívünkből szeretünk, imában kísérünk

Életed célja felé.

Horváth András újmisés atyát Balás Béla megyésfőpásztor 
2012. augusztus 1-i hatállyal

 a Kaposvári Székesegyházba küldte kápláni szolgálatra.

Legyen áldás az úton...
András atya újmisés jelmondata:
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, 
mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2)


