
SZERKESZTOI ŰZENETEK

F. B. Pécs. Ne gondolja, hogy olyan betegeink előtt, kiknek nincs möd
lukban meggyónni, pi. mert pap nem keresheti fel őket, vagy mert elvesz
tették beszélő képességüket, az Istennel való kiengesztelődés útja el van zárva.
Ezeknek is rendelkezésükre áll a tökéletes bánat, amelyet a népszerű val.
lásos írások a menyorszáq aranykulcsának neveznek. - A tökéletes és ke
vésbbé tökéletes bánat nem annyira az átélés mélyséqében, hanem elsősor

ban indító okaiban különbözík egymástól. Tökéletes bánata annak van, akít
Iényeqílcq nem az isteni büntetéstől való félelem és nem az üdvösségért való

aggódás indít búndra, hanem a szcnt és jóságos Isten szeretete. Ezt a bá
natot minden hívő, a fejletlen lelkiismeretű is, föl tudja indítani. Tapasztalat
szerir.t ilyen helyzetben nagyon sek telik az emberi jóakarattól. kivált ha
nem szünik meg a szükséqcs kegyelmeket nagy bizalommal kémi. - Meg

kell azonban iegyezni, hcgy a tökéletes bánat csak akkor szerzí meg a
reméit bűnbocsánatot, ha nem hiányzik belöle a uyónás szándéka ("elvé
gezném a gyónásomat, ha Icherséqes volna"). Ez u szándék kapcsolja bele
il bete\g alanyi bünbácati aktusát a nagy tárgyi valóságba: az Egyház oldó
és kötő hatalmába és eaen keresztül mínden bűntörlő kegyelem ősforrásába:

Krísztus üdvözítő szenvedésébc. Innen van, hogy a gyónásban hem, akadá
lyozott hívő is már a tökéletes bánat fölkeltésekor. a gyónás elvéqzése

előtt megkapja a meqíqazulast, ha csakuqyau szándéka volt gyónni. Ugyan

íg,y már a keresztséq fölvétele előtt megigazul az a felnőtt, aki a keresztség
tényleges fel vételéhez ("vízkeresztség") még nem érkezett el, de komoly
szándéka van fölvenni (.,vágykeresztség"). Látnivaló, hogy a Jó Pásztor
szeretö qcndoskcdása következtében felnőtt ernber nem kerülhet olyan hely
zetbe. hogy rajta kívül álló okok kizárják az üdvösségből.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
T. L. Budapest. Mindenben egyetértünk levelével: valóban meglepö dolog.

hogy egyesek oly feqyelmezetlenül viselkednek a templomban. A Víqtliának

azonban nem lehet föladata, s níncs is tere ra, hogy afféle templomi illem

tant adjon s a hivek egy kísebbséqét meqtacítsa a templomi viselkedés sza

bályaira. Ezen a téren alighanem az épületesen viselkedő hívők példája a

leqjobb nevelőeszköz. Kérdéseire is csak Fagyon röviden felelhetünk. Olyan

templomba, ahol Oltáriszentség van, (amit az örökmécses Jelez), térdhaj

tással lépünk be: ha az Oltáriszentség ki van té -, két térdre ereszkediink

és fejünket mcqhajtjuk. Szentmísén legalább Llrfölmutatás és áldoztás alatt

térdelní illik, áldoztatás esetéri mindaddiq, amíg a pap a cibóriumot vissza

nem teszi a szentséq házba. Urfölmutatáskor, miciön a pap az Ostyát és a

Kelyhet fölemeli, nem lehajtjuk a fejünket, hanem föloézünk a legszentebb

testre és Vérre. Feqyehnczetlanséq és tiszteletlenség jele áldáskor, (amit szín

tén térdet hajtva fogadunk), vagy az utolsó e,'angéI"lHl véqeztével kítödulní

a templcrnból: várjuk meg .nyugodtan. míg ét pap elveezt él szeutmise utáni

imádsáqckat s elhagyja az oltárt. Sek-k ;;::','inéb-en ("hu nuudcz apróság vagy

formalitás; de ha vi13gi tekintélyeknek miCíF:dj,ú él tls7.;.c\et kűlsö [eleit, meny

nyivel inkább meg kell adnunk a legnagyohb tekintélynek, Krísztusnak. Amel

lett meg régi tapasztalat, hogy a külsö fegye~n;e::('j w:!g megkönnyiti a benső

elmélyedést. A szülök pedig an ól ,~ Icledkcvzcnek ID'!g. hogy necsak maquk

viselkedjenek példásan a tewpkmbw-" hanern gye-rmekeiket is tanítsák meo
a példás viselkedésre.

•

Következő stémeinkbcl. A Vigilia legközeleb 1li számaiban közölni fOi:lJa
többek között Holenda Barnabás "Az atom titka. fdé" címü tanulmányát, Fáj
Attila új szempontekar fc:vetö esszéjét Sinelei. Lewisszal s a modern re
gényirás mödszerével kapezelatban. Füzesséry '<"taHn ..A távcllevő Isten"
címü művét, mciy fl!! vizsqálja, hcqyon nvílatkozík meg Isten abban a hon
vágyban, mclyet a lélek a ..távollevő Isten" Utál' érez. A most elhunyt Van
der Meersch munkássáqát Sprcnqer Mercedes [()gja ismertetni. egy tanulmány
pedig, a hivek körében végzett kutatások alapján s maquknak a hiveknek a
véleményeit idézve, arra él kérdésre keres feleletet. "miröl szereme hallani ma
ot hivő". Szemelvényeket közlünk Newman kardinális, Brentano és mások,
szentek s mai katolíkus qondolkcdók írásalből. s többek kivánsága szerirt
eqy-eqy taulrnányban bemutatjuk majd a katolíkus víláqírodalom kiemelkedő

alakjait.


