
ÜZENETEK
Péter ;.;zéh/(J[jlaltisa, .1 u nuúr H-út! idl'",i fül a;" Eg.y hú", Péter

apostortejcdctem Jtómúha tnrtún t bevouulásának emléxét, "Annak
ernteket ..- Ir.ia Panwh Piu» ''', iliigy az üri;k \'Ú rosban elfoglalta
püspöki széket. Az Apostolok. Cselekedetei is ,ielzik e;"t a vilagtör
tenenni oscmóuy t: Heróde" AgripPll ki rúly !Jül'Íii II be vetette Pé
tert, az Lsten angyala vedig (·.sod,tlaIOi-\illl k iszabudltottn. lHég aZOI!
az éjjelen fölkereISte ll'/, összeg yiill·kezd t kerl'Hztény közosséget,
megiadta a. szükséges utasílúsokat és akkor "útra kelt. és más
hery re kölWzött-' (Ap. CsP!. 1~, ]'i.í Hogy lrovu, azt nem beszélik
el az Apostolok Csclokedldei, 'I'alilil 11zért , hog'y el Ile á rulják tar
tózkodási helvét. A lw.gyollJúu.y H'lmÚl'!1 uta i. Kl'. n. 42-ben tör
réut az eset. };;zé1't tar/ja a hagyomúuy, hOg'Jé 2;) évig' volt Szt. Pé
ter Róma püspüko. -- l V, Púl vúpu 1558-ball elrendelte, hogy Szl,.
Péter római székfoglalásúnak iiJlllepét jau, IH-án iarísúk, rnert
eddig {~V~ZáíWdok úta osak 'fúpapsúg-át üu uepel ték Jebr. ~;2-fll. Et
től kezdve 11 római szókfoglalúst jatt,Ui-ún, nz a nt.iór-h ini egyhá:t
alapítását peuig fehl'. 2~-én iiunepel tók. Alltiúl'iIiúlJan volt a", első

egyházközség, amelyet Szt, Péter' ko rmúuvzott. l<Jzúía kM szl-kfog
latása van t:;zt. Péternek.

Az V. században mfg Hz,t. P('lI~r hapti~tt'rilllllúhnll állutt, Pé-
ter tiszteletreméltó leatedrája. Most a Szt. Péter tomnlom apszi
sában őrzik, Púr fadarabból áll ez az, éríókes erekive. A dara
hokat képekkel d ísz.ített eJefúni.esOIlt-l('lHe~wk tartj/lk lissz\' már
régi idő óta, Sajnos, a púpa most múr- nem hasznú.lja ezt :I régi
katedrút, me-rt a reueszúnxz-korbun hatalnl<ls erek lyef.artóbu zárták.

A szentui ixe közóuk úllítja HÚlIla olsó pii"piikét, Szt Pétert.
A bevonuláskor út Iá.tjuk a misi-ú) pupbuu. A szentleckéhen (íj
halljuk beszélni hozzánk. "swrte a vi lúgon (.ló vú.lasztott ,jövevú
nyckhez ". Hirdeti nekünk It mennvben ránk váró múlhatatlan,
szeplőtelen, hervadbutatlun öriiksl~giink igllz,án örvendetes hírét,
aminek záloga az (Htáriszentség. l'nJ'sze, most még "l'gy kevéssé"
tniként azarunynak, a mesrpróbáltatúsok tii:tóbml kell tisztul nunk,
és ezzel készűlnűnk .Iózu» Krisztus mcgnv i latkozúsáru, amely a
mai áldozathan vulósul. Az evangéliumban Péterrel egyiitt éliük
át a Cezárea Filippi-i nagy napot, inikor Krisztus öt. az l'Jgyház
szikluulau.iá.vá tette. A mi Ielkú nk il' legyeu sziklaalap, amelyen
az Cr az () orsúlgút étlíti. A "Tu es Petrus" vezérmotívuma II
nli:<'i'l'k Iu lle l uj a, o j'j'l'rtor i 11111, ('OnllJlUUio), i'l' l"g-:,'urúlli szól Pé
ternek Illeg ru-k iiu k. A gradu aldl:l II p(·ter' t "úll1';1PlIwll,sóröl éne-
kel HZ I<~g.vhitz. Az Oltiil'iswntséghl'n azf1r hvu uü nk {'píti I'gyhú
zát (communio).

Liturgikus él<,túnk-;zúnlúnl je!clltúl' t'Z az [in It"ji , Es",ii.nkbe
.iutott..o má i-, hog,v egész li tu rr-iú nk tulajdouképen a római vá
rosi liturgia! 'j'iibhnyin' l'úlllai ltl'l;l'j szeIJtl'ket, római templomok
fölRzentel{'sót üuuopcliük: síít a slil/'iús napokon évente százszor
i::; végigvezet henuüuko] 11 liturgia Húnl1l vúrosán, hogy (lélek
ben) ott vegyünk részt a urisén, Hóma )lilspiikével együtt. Mindez
sürgeti, hog;\' m i is odnkapesolód.iuuk. hogy a római egyhúz S'U
ját. piispiiksóg[lllk legYl'n. E"'t k ívúniu a nyugati liturgia jelen
fejlődési fo!;u.Múskónt is fejlődlll'tett vol ua. lb a liturgia. uz első

három í:'zázud i rúuyúbun fejlődik tovúbh, akkor talán nekiink
is voilia sajút pah'iarkidusunk, "ajút l itu ruiúuk. Talán könnyebb
volna akko!' beleélni murruukut. Azo nbun szúmol nuuk kell a meg-o
levőveJ. Szükséges, hog-y eg-yek leg-yiink a római Egyházza.!, hi-
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..ren a római kiií'.ség· tagjai vllg~l1lk. Honi teuuilouiuuk g'y Ilkra u
egy római templornmá tágul, s ini II római püspökkel ünnepeljük
II szent titkokat. Mi külőnbség van január 18, meg Péter-Pál ün
nepe közöm ott az apostolt, Krisztus első földi helytartóját, II

világegyház pápáját ünnepeljük, .Rwttal II római egyház püspö
lét. Azét az egyházét, amelybe rui is be vagyunk kebelezve (ezért
van a breviáriumban a püspökök zsolozsmája) ."

K, E, A dogma és az istentisztelet nemcsak az, aminek On hi
szi: "az emberi lélekben rejlő helyes útnak felfedeztetése és ura
lomra segítése." A dogma elsődleges célja az örök igazságoknak
emberi nyelven való megfogalmazása, Istennek mint nz összes
igazságok foglalatának az emberi értelem számára való mcgrnu
1,atkoz{lsi, meznvilvúnulási lehetősége: kinyilatkoztatás, Erre
Illindaddig szükség lesz, m ig' olvau ember él a földön, aki véges
értelmével meg szeretné közeliteni a Végteleut, aki kiváncsi arra,
hoav Lsteuről, az Ö rnűveiről éR neki azokhoz va ló viszouvúról mit
szabad és mit UClll szabad /.!:ondolnulIk és mondununk. Az istentisz
telet külsőségeiben is Hibhet kelJ lútuuuk, Illint gyeuge;;égünk
megsegítését. Testből is á.lluuk, uenu-aak Iélckből, H helső gondo
lataink és érzéseink természetszerűeu törekszenek kiilsií kifejező

désre. A kultusz elsősorbau a 'I'eremtő vel s>'.Plnlwn való köteles
hódolatuuknak s teremtményi voltunkból következő önkénytelen
belsli magatartásunknak kűlső megnvilváuulúsa. Másodsorbau tes
tünknek, anyagi részünknek és k i Iejező készségünknek hódolata,
Amíg- testünk lesz, ez a fajta hódolat is kiiielességiillk, H míg kö
;t.össp~hetl élünk, a kö7.iisségi hódolat seru IIIPl1ií:ICheíő,

F. L, A vitában, amelyről levelében í r, feltétlenül Öli nek volt
ig'lt'lU, ITa mindenki úgy gondolko'lnék, mi nt az ön iS III erőse, tel
jesen felesleges volna az ötödik Szentség : az utolsó kenet, vagyis
a haldoklók szentsége. A hivő ernber száiná ea, hárm i történjék
is vele életében, II születéséu kívül a legfontosabb eseméuv mégi..
csak a halál. Az egyház. amelv egész fiildi életünkben vég-ig ki
Hér szentséaeivel és szeutelméuveivel, azér-t sir-t sej.!'Ítsógünkr('
IIló.g az utolsó pillanatokban iA a legmegfelelőbb útravalóval. Hitét
élii keresztény emberben öuműködőcn is fel kell lépnie a vágy
nak. hogy a haldoklók szeutsézével ellátva induljon el a végsli
nalO' útra. Ha azonban helegségúnek előrehaladott állapota már
nem teszi lehetövé, hogy maga ny uj tsa ki kezét a természetfeletti
segítségért, a hozzátartozóknak lelki.ismoreti kötelessége. hogy le
hetiívé te/!yék számáru a szentséa relvMelét. Micsoda ferde fel
l'ogás a kíméletrölvamelv néhány nap, vavv esetleg- címK néhánv
óra iJlúziójának megőrzése érdekében a hozzá lesrközelebb állót
is képes megfosztani attól. amire a lezuaavobb szükséze van. Nem
is beszélve arról, hog-;r a tapasvtalat szer-int. II heteg-re miuden
esethen csak meanvuetntóan hat a s7..nnt.I'égpk felvétele. Hog-y' 37
Eqoyház menu y ire fontosnak tart.ia a haldoklók szentsécénck 'fel
vételét. azf Hatuvas Flndre csanádi rnegyé~lOiisJliik evvik leeutób
bi esetben függetlenül attól, hosry a hely, ahová h ívják öket, iJle
a haldoklókhoz h ívásuak mlnden esetben, haladéktalanul tegye-o
nek elesret, akár otthon. <thir kórházhall fekl'zik II hetp't, R" llt"b
bi esetben függetlenül attól, hogy a hely; ahová hívják őket, ille
f-tSkes terii1etiik lilit til r-tozi k-I'.


