WASS ALBERT: MAGYAR MIATYÁNK
(Karácsonyi levél 1985.)
Honfitársaim, Egyre hosszabbra nyúló hazátlanságunk negyvenedik
esztendejének végén kívánok minden hűséges fegyvertársamnak békés szép
karácsonyt. Boldogulást egy újabb esztendőre, jóra való várakozás türelmes
reménységével s töretlen bizodalmat az Úrban ki elébb-utóbb megsokallja a rengeteg
gonoszságot s kiragadva szegény hazánkat az ördög karmaiból visszaadja népünk
elrabolt szabadságát!
Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh utolsó két könyve nyomdai nehézségek
miatt nem jelenhetett meg idejében. Január végén vagy február elején kerülnek csak
szétküldésre.
Ezzel a két könyvvel rendszeres évi munkánk lezárul. Tagdíjakra nincsen
többé szükség. Ennek az utolsó esztendőnek a címjegyzékét azonban megőrzöm s
időnként értesítést küldök arról, hogy mit művelünk és miféle újabb könyv kiadását
tervezzük. Amíg élek a munka megy tovább! Az Úristen áldása és szeretete legyen
mindannyiunkkal! Most pedig imádkozzunk:
MI ATYÁNK, ki vagy a mennyekben . . . emberfölötti roppant
magasságban...
szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban!
Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén
S legyen meg a Te akaratod mint a mennyekben – úgy odahaza is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg
éhező véreinkről sem Erdély meggyötört földjén.
Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök. De míg népünket kínozzák
odahaza, ne kívánd Uram, hogy megbocsássunk a kínzóinknak!
Idegen ország jólétében ne vígy bennünket a kísértésbe. . . se minket, se
a gyermekeinket, se az unokáinkat, hogy magyar voltunkról megfeledkezve
hűtlenek legyünk a szenvedőkhöz. . .
De szabadíts meg Uram a gonosztól!
Hogy Tied lehessen újra magyarok földjén az ország, a hatalom, meg a
dicsőség, örökkön-örökké . . . de ha lehet, még holnap, mert gyöngül már
bennünk a honvágyba belefáradt élet s ha nem igyekszel, Uram, maholnap idegen
földbe temetik csontjainkat s bús lelkünknek nehezére lesz majd meglelnie a
szörnyű távolságon át a régi otthon helyét, ahova emlékeink sokasága már régen
hazavár. Ámen
Föl-föltekintünk a magosságos égre,
Mennyekből az angyal hadd jönne el végre!
Árva magyaroknak vigasztalására,
Árva magyar hazánk boldogulására! 1985. Decemberében

