
A KIS ÚT
.•. Pedig igamn jó ember: becsületes, lelkiismeretes, hálás,

mindenkin segít, stb. Annál inkább fáj nekem, hogy nem akai"
velem jönni a templomba, - nem beszélgethetek vele a szép pré
rlikációról, amiket hallgattam, vagy a szertartásokról, amelyeken
résetvettem. Még velem együtt imádkozni sem akar. Hiába hí
'l1om, hiába könyörgök neki, hiába pörölök vele, hiáha erősza1ws
kodom, úgy látom hogy ezektől még csak iobban megmakacsolja
magát. Hiányzik neki a vallásos nevelés mint alap. Nem akarja
elhinni, hogy így lj el fog kárhozni, én meg egész életembe... lel.k.í
társ nélkül vagyok •.."

Mindezekre hármat válaszo
lunk.

Legyen első a legutolsó mon
dat: "lelki társ nélkül vagyok".
De sokan látják be ezt a nagy
hiányt ... a házasságkötés után!
Előtte olyan nagyon könnyedén
intézik el; "majd megtérítem",
hangzik eaicseregve, mert hi
szen a fontos dolgokkal már
tisztában van mind a két fél:
triennyi a fizetés mind a két
részről, kell-e ebből még másva
lakit is eltartani, van-e adós
ság, kell-e vagy szabad-e az
asszonynak ezután is keresni
házon kívül, mi a férfi vélemé
nye a nők cigarettázásáról, a
ruzsról, a férfiakkal való tege
ződésről stb. No igen, hát azt,
hogy a férfi nem vallásos .
nohát ezt csak bízzák rám .
hát majd eligazítom én aztl .
Ilyenkor már egy kicsit késő

azon búsulni, hogy férjében nem
talál valaki lelki társat l

A második. N agyon igaza van
azsal a sok "hiába"-szóval ame
lyeket az utolsóelőtti részben
csoportosított. Hogy egy asz
szony megnyerje férjét az Úr
Istennek, annak nem a vitatko
zás, a meggyőzés az útja, és
uem- a szó az eszköze. Ha a nő
egvéniségét át- meg átjárta a
vallásosság, de mint valamí fi
nomító, meglágyítő, j6ságossá
tevő tényező - mint ahogyan
az illat, meg az édesség, meg

az éltető és üdítő nedv átjárta
az érett gyümölcsöt, -akkor
minden térítési szándék nélkül,
egyszerűen puszta lényével té
ríteni fog. Mint ahogyan a szo
bába lépve azonnal megérezzük
az érett alma, vagy a frissen
főtt kávé illatát és ugyanakkor
azonnal arra gondolunk, hogy
jó lenne almát enni, illetve ká
vét inni. Az igazán, (de igazán!)
vallásos nő egészen magától ér
tetődően olyan atmoszférát te
remt maga körül, amelyben Is
ten felé repes az, akit ez az at,
moszféra körülölel.

Harmadik. "Igy ő el. fog kár
hozni". Ugy-e ez csak szeren..
csétlenül. megfogalmazott szent.
aggódás, és nem itélet akar Ien
ni l Hiszen mi emberek nem is
tudjuk, mi játszódik le a másik
ember lelkében, és azt sem-tud
juk, nem adja-e meg neki az
Isten a megtérés kegyelmét. Kü
lőnben is a férfiak vallásossága
másként nyilvánul meg, mint, II
nőké. Valami lelki szemérmetes
ségbe, zárkózcttsáeba burkolód
zanak; nem szeretnek, - talán
nem is igen tudnak - elcseveg
ni lelki élményeikről, nem, sze
retnek közösen lelkesedni, prob.,.
Iémákaj boncolgatni. Nem 8$0
retik, ha látják őket a gyóntató
székek körül álldogálni, kÖ7é~
szentáldozásokra felvonulni stb;
Hát még ha attól is keU tal'te
niok, hogy a feleségük mínt va-.'



Iami ,Jó viselkedő" hamaszfiút
meedieséri őket! A Iesrtöbb .fér
finál a vallásos lelkület a n1O
rá1lscselekvésben és az ember
társán való sezftésben f~eződik
kí legtermészetesebben. 1',;S nem
mondjaaz Úr Jézus: "Nem aki
mondia Atyám. Atyám, hanem
aki Atyám· akaratát cselekszi"
ÓS "amit e~ynek tesztek, nekem
teszitek", Persze, hogy a vial
lásos éléthez hozzátartozik az is,
ho~ a lélek a ke~elem álla
potában legyen, és ön nem
menthetei .fel magát a felelős
1;é~ alól, hosry e cél elérésére
minden lehetőt megtegyen. Am
eppen ez az, amit nem intézhet
/-1 még a legbuzgóbb nyelvű
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sem magában. A szónak csuk
akkor van megváltó ereje. ha
szeretet, alázatosság és okosság
itatja át. De még az ilyen szó
nál is inkább kell ima, meg ön
ként vállalt vezeklés és enzesz
telés. Minden ember kérhet ke
gyelmet az Istentől, minden em
bertestvér számára, de a házas
társak egyenesen kegyelmi kö;
zösségben élnek egymással: ami
érdemszerző cselekedetet végez
Ön, az férjének is javára szol
gál. Az Úr Isten bizonyára ezért
rendelte e mellé a különben jó.
de nem éppen imádkoz6s lelkű
ember mellé, hogy helyette és
érte imádkozzék. A többit aztán
bízza az Úr Istenre.

öTVEN ÉlVES A "MOTU PROPRIO". Amikor a pápai trónra
-tépett, Boldog X. Pius kijelentette: legfőbb célja, hogy újra Krisz
tnst' állítsa mindennek a kőzéppontjába a világon. Ennek pedig
.Qgyetlen módja volt fönntartani' és kifejleszteni a lelkekben az
igazi keresztény szellemet, vagyis Krisztus életét. Ebben az érte
lemben lett X. Pius "az Eucharistia pápája", aki ledöntötte Krisa
tus és hívei közt azokat a korlátokat, melyeket - Lercaro 0010
,gnai 'bíboros-érsek szavai szerint a - janzenizmus emelt, s "annál
kártékonyabban, minthogy sosem vált ki határozott vonalakkal
<l2 egyházból s mindig benne élt a katolíkus környezetben, mint
-vnlamí belészivárgott méreg".

Az Oltáriszentség ünneplése azonban a liturgia keretében tör
ic,Ttik, a liturgikus év ritmusában; így a janzenizmus, amikor a
bivöteltávolította az Eucharistiától, egyben az ünneplésében való
tevébny részvételtől is távoltartotta. "Az Oltáriszentség pápá
jil.nnk'· tehát azűkségszerűen a liturgikus naptárt is meg kellett
r.eforfnálnia, újra érvényre kellett juttatnia, s ezzel kapcsolatban
assent zenét, egyházi éneket, "az ünnepélyes liturgia szerves tar
~)l!Iékár' is gondjaiba kellett vennie. S mert az áldozatot elöször
föl kell ajánlanunk Istennek és csak ezután következik az áldo
~.~ 8f' áldozatban való részesedés: a dolgok természetes rendje
~rint először az áldozat. fölajánlásában való részvételt kellett
lw.aMlyoznia, s csak miután ez megtőrtént, lehetett a hívőket II

~t, A;szfalhoz iárulásra buzdítani. Valóban így történt: alig
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