
SZERKESZTŐI ŰZENETEK

N. Gy.-né. Győr. - Köszönjük kedves levelét és ig-yekszünk
eloget tenni kérésének Asztronómiai kérdésekkel többször foglal
koztunk lapunkban. Az asztrouómiui jelenségek és tényezők ha
tása az ember egészségügyi állapotára valóban olyan téma, amely
kösérdeklődésre tarthat számot. Azonban e déren a szakemberek
kísérletesése és munkája kezdeti stádiumban van, a közőnség' kö
rében sok »szeuzáció« kereng, aminek kevés a valóságos alapja.
Mi ezen a téren is a. valóságnak és a tényeknek megfelelőeu akar
juk informálni olvasóinkat és ebben az értelernben is leszünk
majd alkalomsserűen eleget kedves kérésének

Mecénás. - Természetee, hogv figyelembe kell venni a hívok
lzLését 'a templom belső berendezésében. Nem is egyszerű cl plébá
nos feladata- Tudjuk, hogy az efféle »mecénások« keresztjei a
templomnak. Rákénysoorítik m~ ócska vásáa-í gipsz szobrot a. fal
ra, ha u,gyan nem a Iöoltárra, és féltékenven őrködnek, el ne
kerüljön az onnan. Azt ajánljuk, hogy a plébános szenteljen né
h{~ÍlY prédikációt a templom belső berendezésének és ott magya
rázza meg ,a híveknek, mi való és mi nem való 'fi, templomba. Amíg
a hívek izlése ki nem fejlődik, minden jóizlésű és művéssileg kép
zett pap csak kínlódik 'a maga Itemplomáhan. Az egyházművészet

nagy korszakait mindig az teremtette meg, ha egyformán fe.Hetlt
volt a papság és ta hívő nép izlése.

• G. Z. Debrecen. - Egyformán fontos mind a kettő! Imádkoz
zék minél többször saját szavaival is, de semmiképpen ine hanya
golja el azokat az imá,dságoki/lit, sem, amelyeket az Egyház előír,
vagy ajánl, külőnösen az Úr imádságát,az Udvöalégyet, a zsol
tárokat. Ezek a »hivn.talos« imádságok nagyon megteemékenyítik
az ember-vgondolatvilágú.t, Kisérel.ie meg egyszer, elmélkedje vé
gig II Miatyánkot. Meglátja, hogy minden szavára hosszú elmél
kedéseket lehet felépíteni. Az olyan 'Upu:sú lelkeknek. iriint ami
lyennek Ön a levele .alapján látszik, ajánlatos megkeresni <Il -saját
Miatyánkját.-, a »saját UdvözJégyjét», Raj{Ltjává tenni az Egyház
többi hivatalos és ajánlott imádsága írt, l\Iouuja el a. -sadát Te
Deum-Ját-, amelyben hálát ad mindezokért a jókért éfl megprő
báltatásokért,ll111elyeke:t Istentől kapott .fo; dudol ja el a »sajárt
Naphimuuszát«, a »saját zsoltáratt- II .sok szépségért, amelyben
lsten a terruészot álJt~1 részesíti.

Törekvő. -- A t'ösvónysége<t azért ,sorozza a kereszténv töké
Ietesség' tudománva a »szernek kívánság-ának- körébe és nem a
»test kívánságá-s-éba, Inert ebhen It bűnben az által vétkezünk
amit szemünk fejez ki, It szelleműnk áJlta1. Akiáll"meunyire is anya
giasságnak lá,tszik ugyanis a j'iiSVt'llYfl{~g, lényegében szellemi bűn:
Isten. a Gondviselés megvetése. a pénz. ar. anvaei .iav~"Lk bálványo
zása..>-\ fösvény nem fogy.a,sztmliés felhasználni akarja az :anya.gi
:javaka t, amiket mezszeree, hanem csupán birtokolni, részben azért.
hogy magát függetlenné tegye a G011 dviseléstől, részben. hog~
~önyörüség'gel töltse el a .iavak puszta bir-tokláaa.
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Vőlegény. - ··· A zt ir]a, nem tudja megállapítani. ininek mmo
aítse menyasszonya mngutar-tás át barútaivnl szemben. Féltékeny
séget lát benne s csodálkozik. hogyan lehetséges ez. tuikor menv
asszonya mély lelkiéletben élő {·.g)'éniség. Azt kérdezi ön, hozvan
lehet féltékeny egy vallásos nő ? - lJ g y "éljük. hogy menyasszo
nya mngatartásu helyes. Kétféle I élt ék«nyst·ge t kell ugyanis meg
különböztetnünk, Egyet , az ulaesonvrend űt , amelyet 11 szenved ély,
önzés. a hutalmuskodó term észet sug-all, \"alO' amely hiz()J1yt~lln
Bágból. hizalmatlanságból. az öné r téke lés hiányából fakad. Ezt (+
itéli a katolikus t~l'köll'!';tlllll . Vuu vuzonban egy más f éltékenység
is. melvet helyesebb. ha f élt ésnek nevezünk. A magasrendű nő

mi.nd félti a szer étett fúrn lelk ét. Ez. az, amelyről Szerit Agoston
igy beszél: »A nőknek Iélt ékcnveknek kell lenni ök I'l'odeik1'c" nem
a testük, hanem a lelkük miutt... Az:t! kell lllegállapít ali ill , hogy
van-e oka menyasszonyának önt bar átattól lelkileg' fél ton i. A'I. Ilyen
probléma nagyon alkalmas arra, hogy megismer-ie burátaát. meny
asszonyát és magát is, Ha jobban szernűgvre veszi barátait és
kiderül, hogy menvasszonyúnuk igaza van. őrül.iön. hogy olyan
élett ársuf talál benne. aki azoktól II veszélyektől is megóvja, IIJDll>
IYt.'tket magu nem VC"S'l. észre l'Ög-tÖII . Ha kdderül, hogy alaptalan
lio féltéken~~ségl' s csak hatalmaskodó természetéből fakad. akkor
menvasszonva vail úsosságn PS mnansabbreudűségr- bizony még ko
rán t sem tökéletes.

Cs. fl. Szeged. - Az 1'}gyhá.z. nemcsak, hogy nem tiltja II Bitt
lia olvasását, de búcsúkkal buzdftjn urru u híveket A Szentíráes
helyesen olvasni éppen olyan imádságnak .szá m ít. mint II Rózsa
fűzér vagy bármely más imádság. Az, amit önnek mondott is
merőse. félreértése egy fegyelmi t örvénynek. Eszenirit az, c-gyMwrti
és il szentirási tudomúnyokbuu járatlau hívő csak kellően. kato
likns módon magvarúzot t Szemtfrűsokat olvashat. Mu/.,rya.ráw.tlai1.
vagy nem katolikus kiadású Szent ír áat csak a kellő I't>lkésziilt"',~

gel rendelkező hittudősuak enged az. egyházi fegyelem . Ez ('-g}' ál
talán nem jelffll1Í azt, hogy II katol ikus hívők ,tudomá ny uH kuta
tási szabadsága. korlátozva volna ezáltal, Nincs korl átozva, el
sősorban azért. mort a. Szentírás szövege nem v áltozdk meg ezál
tal. A teljes szöveg áJI r endelkez ésére minden hívőnek. Különö
sen mondható ez mcstnnáhun, amikor az }<Jgyház. annyi munkát
végeztet a maga tudősuivnl. hogy min él t ökéletesebben inezk öze
lútsék és fettárják a szentírási szövegek értelmét és a fordítás-okat
8zÍ.gorúan az. eredeti szövegek alapjűn készítteti. Nincs korlátoz
va másodsorhan azért, inert a. nem katolikus lciadások olyasására
Is megkaphe.tja az engedélyt mindaz, akinek erre, tudományos
szempontból szüksége van. Az Egyház csupán azon kíván őrköd..
ni. hog)T a. homályos. vagy félreérthető helyek rnellett a hívő meg
kap.ia az.okruta magyarázatokat. amelyek mcg-óv;iák a tévedéstől


