
SZERKESZTŐI ŰZENETEK

Hibainaeiiá«. A Vigilia októberi számában A hatvanévesek
Angyala c. vers L részébe két sajtóhiba csúszott be. Az 507. lapnak
alulról 9. sorában imánál igazabbat helyett imának igazabbat ol
vasandó, -- az alulról 4. sorban pedig feloszlik helyett elfoszlik a
helyes.

Cs. K. Ne terhelje meg magát anyagilag sem munkában azzal
a "g-:jÖllyörű oltárterítővel" (antipendium), amelyet hálából föl
akar 'ajánlani. Az ilyennek használata nem mindig liturgikus,
nagyon sokszor hivalkodó, nem egyszer ízléstelen és könnyen kí
sértés 'az adakozónak öntetszelgésre, Kérdezze meg inkább plébá
nosát, hogy 'éppen most mire volna szükséze a templomban. Ke
helykendők. corporalék, k&törlők rendesen sokkal ssükségesebbek,
minta nem egyszer fiókszámra használatlanul heverő oltárterítők.
És az ilyeneket feltűnés nélkül, névtelenül, keresztény szerény-
séggel lehet adni. '

N., P. Igaz-e, hogy a szentáldozást nem lehet felajánlani má
sokért' _.. S,..hütz Antal Dogmatikádát (II. köt, 522. 1.) idézzük:
"... a szentáldozás mint eledel csakis a: fölvevő,nek szól; Tehát
másokért sZ,entálq.ozást fölajánlani csak 'abban az értelemben
lehet, hogy aszentáldozás ténye által személyes teljesítmény alap
~~n (ex opere óp,erantis) szerzett érdemeket kötlyörgésképén .(per
JIlOdUI'l RuffragJ.i) és az esetleg hozzákötött búcsúkat a búcsú al
kalmazás törvényei szer-int flHajánljuk másokért; ezt természe
tesen meg' Iehet termi a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért is,".

M. F. Ritkán ugyan, de megeshet, hogy fáradt a gyóntató, el
felejti megadni a feloldozást. Ha a gyónó észreveszd, kérje. Ha
utólag jut eszébe, ne áldozzék, hanem menjen vissza és pótoltassa,
esetleg más gyóntatónál pótoltassa, De ha már áldozás után van,
áldozása miatt ne nyugtalankodjék, újabb áldozás előtt viszont
feltétlen iiI kérje az elmaradt feloldozás pótlását. Mi lesz akkor,
ha nem biztosen emlékszik, csak rémlik, mintha elfelejtődőtt vol
na a feloldozás l Ilyenkor viselkedjen úgy, mintha megtörtént vol·
na, legközelebbi gyónásában azonban tegyen róla említést. Arra
is gondolhat, hogyagyóntatószékbőlvaló kilépésekor talán még
.artánaküldte'' II g~·óntató. - Mindezek 'a szabályok mellőzhetők,

ha gyónásálJan nem szerepeltek halálos bűnök. Mivel ugyanis a
bocsánatos bűnök gyónás nélkül, imádság, bánat vagy jócseleke
detek útján is eltörlödnek. ha nem volt halálos bűne, ne pótoltaa
son semmit, hanem használja a bűnbocsánat utóbbi módozatait.

M. L-né. Ahhoz, hogy valaki Istent megismerje és szolgálja,
primitiv fokon elég, hogy rájőjjön: van eg}- legfőbb Lény (Abszo
lutum),aki személy {Valaki), aki más, mint a világ, s aki jutal
maz és büntet. Ehhez pedig elég' az értelemnek az a foka, Ej.mely
a történelem és néprajz tanúságu szei-int a Krtsztua előtti embe
riségnek 8 a késlSbbi primitiv népeknek is kijutott. Vegye hozzá,
hogy lsten segítő kegyelmébőlők sincsenek kizárva, sőt az ethnelő
gia szer-int az őskinvilatkostatás maradványai is fellelhetők ná-
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luk. Ig)' h át uem hiányoznak II Ieltételei annak, amit ·a kate
kizmus az élet értelmének mond.

Második kérdésére vonatkozólag: Minden ember lelkét külön
teremti az Úristen, de mindig tekintettel van a testre, melyet
szüleinkt ől kapunk, s amely ösöktől örökölt kiválóságokat vagy
terheltségekel is, de mindenesetre öröklődés folytán létrejött egyé
m k ül őnségeket hordoz. Ez a katolikus álláspont. Ezen belül két
fPlc elképzelés lehetséges. Vagy úgy gondolja valaki, hogy Isten
teljesen eg yf or ma lelket ad mindenkinek, de a lélek kibontako
zását, ervéuvesűlését befolyásolják az egyéni sa j á tságok. Olyan
formán, miut az agyvelő fejlődese általában befolyásolja az értel 
messég ér vényesü lését a különféle életkorban. Vagy úgy gon
dolhatjuk az egyéni kül önbs ézek keletkezését, hogy I sten már a
teremtés pillanatában az öröklött adottságokhoz szabta, "testhez
álló't-nuk teremtette a lelket. Gyakorlatilag nem igen van különb
ség a két felfogás köz ött, eltérésük inkább egy elvi kérdésen ala
pul: a mindenség alapanyagához, az aristotelesi filozófia ősanya

g-ához (mureria prima) közvetlenül járul-e hozzá a lélek, vagy pe
dig a ősanyagot testté formáló más formának közvetítésével t
Gyakorlatilag mindkét elképzelésnél egyformán beszélhetünk a lé
leknek a test fejlődésével párhuzamos kibontakozá s áról. fokozatos
érvénves ül é s éről , " fej lődéséről" , akár egyes emberről van sz ó, akár
az össz emberfségrdl. Csak arra vizvázzunk, nehogy a testnek
öröklé" vagy környezeti hatások alatt szerzett adottságait mere
ven determin álóknak gondoljuk. Normális embernél ugyanis kül
sö és bel s ő udottságok ellenére is ér vényesü l a lélek szellemisége,
ami főként abban mutatkozik, hogy fel tud emelkedni az értékek
(abszolút igaz, jó, szép, szent) tudorn ásulv ételéhez, ezek igénylé
séhez és a megvalósításukra irányuló t örekvéshez - értelme és
szabadakarata van. Erkölcsi életünk részben ezen a természetes ké
pességünkön alapul, részben lsten megvilágosító és erősítő ke 
gyeimén. melyet gyakran felkínál, s m ollyel együttműködnim ód
jában áll ruinden normális embernek.

Amí végül harmadik k érdését illeti: az amit bú csúimádságok
és az el égtételül kapott imákról hallott az csakugyan úgy van.
Mindeuo set re a jövőben ehhez tess ék alkalmazkodni, a multban
nem így végzett imádságok érvényessége miatt pedig ne tessék
aggodalmaskodni, hanem alázattal hagyatkozzék Arra, aki a jó
hiszern ű tudatlanságból elkövetett vétkeket és hibákat nem szokta
beszámítan i.

H. JI. Igen, Szent Máté evangelista (az eg ykori vámos, akit
Lévinek is hivtak) és Szent Mátyás apostol akit .Iudás helyébe
választottak, csakugyan ugyanazt a nevet viselik. A név (h éberül
Matthia) l sten ajándék át jelenti, mint a görög Thcodorus. Az evan
gelistát az Egyház szeptember 22-én, Mátyás apostolt pedig feb
ruár 24-én ünnepli.


