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Gl. K. Eger. - A derű nemcsupán természetadta adomány, ha
nem keresztény erény is. Ak~ természeténel fo.gva hajlamos rá.
könnyebb megazeresnie, De fontos. hogy az is igyekezzék kiálaki
tani magában, akihaj~a.mos a borúlátásra, vagy a. haragra, Nem
kell félni, hogy a·z ember ér:tékekelt áldoz fel mí.81tta. Komoly gon
dolkozását megJtarthaJtja akkor is. ha kial,akútotJtu magában a derű

szellemét. Komolvságából csak az érdesség csiszolódik le. általa.
A derű nem jeleinJti, hogy bohóccá kell válnunk és bakugrásokait
kell tennünk. A komoly ember derűje, humora is sokkal mélvebb
vidámság, mint lazoké,a;kik erőlteltika kaoagásltl. S össsehasonlft
hatatlanul nagyobb erőforrás. Kialakításához 'sok erőfeszítés, gy.a
korlat, tapasZJtal.rut szükséges, Le kell küzdeni bor-úlátó hangula
taink legmélyebb okátras isteni Gondviselésbe ve\teltt bizalom hi
ányát. Aki meg I1Judja Itlalálni a helyes. természetes gyelrmeki ma
gatartáJst Istennel szemben, abban bizonyosan OtJtihOIllt .talál ill. derű

szelleme. Addig hiábavaló a derű külső jegyeinek elSJáJáitításOOrit
küzdeni, amíg ki nem alakult bennünk ,az Lstenba vetetit bizalom.
Addig csak külsőséges álarcról lehet sző, de nem az, igazi keresz
tény derűről.

D. Iv-né. Szombathely. - Igaza van l HIéJtJszer i,s meg kell gon
dolni, hogy vajjon a gúny1, v.agy a rias?JtáSlt szabad-e használni
mások megjaví,tásában, vagy erkölcsösebbé ;tételében. Még aikkor
ig, ha la botladozó e>lőt,t fel kell tární cselekedeteinek és viseikedé
sének várható erkölcsi, társadalmi és egészségügyi követelményeit,
akkor sem lehelt megelégedni la veszedelmek puszta felárásávtUI. Az
ilyesmivel l,égüres1:erelt Itleremtünka botorkáló bűnös lelkében s
kiszámíthatatlan, mibe vti.sszük bele. Altalában aza tapaszáalat,
hogy a merő tiltáJs, a gúnyolódás ,SI általában a negativ eszközök
inkább a kereszténységtől és az erkölesösebb életitől idelgenírtik el
a bűnöst. milllt a bűntől. Nem elég a rossz útra rámutatni, a jót
is fel kell elő,tte tárni,

N. K. Békéscsaba. - Érdeklődésére közöljük. hogy Szdrakuzá
ban 1953. március 21-én Angel! Yanusso feleségül vette a 20 éves
Antonia Gíustöt és lit fialt:al pár beköJltözöiJt 'a Via Degli Ortí 11.
számú kis házba, ahol velük lakott Anitonia aeszonv nővére és só
gornője is. Néhány hónap múlva a f.ia,tal asszony már gyermeket
várit. de olyan tünetek léptek fel nála, hogy a szülés veszedeiemmel
fenyegetett. Állapota egyre romlott, és augusatus 29-én szömvű

fájdalmai millJti ágynak dőlt. Agya fölött sógornőjének nászaján
déka függött: Szűz Mári,a fe.stett gipsz domborműve, amely egy
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tojásdadalakú deszkalapra volt felerősítve. Az asszony pill antása
a Madonnára esett és észrevette, hogy a gipsz relief két szeméből

könnyek patakzanak, Ebbena pillanatban fá.idlalmai me.giszüníek
és bánultsága felengedetít, Bekiáltoua a szobába a két rokon nőt:

a különös jelenséget ők is! láltíták. Az esemény hírére átszaladtak
hozzájuk a szomszédok és csakhamar egész Szinakuza megmozdult;
Ezrek tódultak a kis munkásházba és lettek tanúi a kül önleges
jelenségnek. Az érdeklődök tolongása oly mérvűvé vált, hogy eset
leges szerencsétlenségek elkerülése végett a rendőrség intézkedé
E6rea kis Mária-domborműveta ház külső falára erősítették, A
szieiliai püspökök az év december ll-én Ruffini bíboros elnöklé
sével ülést ltm.'itoitak és meghallgatták a jelentést. Meg'állanítoűták,
hogy a könnyezés valóságában nem lehet kételkedni, kifejezték a
kívánságukat, hogYa csoda helyén a »kívánt« szentóly felépül iön
a csoda emlékezetére. Egy hollandiai utas részletesen beszámolt
tapaszüalata.iról. Beszélt öt emberrel, akik azt áll ítot'ták, hogy cso
Jás módon hirtelen gyógyulfak meg. Vannak köztük bénák, sil
ketnémák é.s vakok. A városban több mint 600 ilyen gyógyulásról
beszélnek. 'I'izetöttagú - katolikus és nem-hívő orvosokból álló 
bizotítság' vizsgálja meg az eaeteket. 'I'udománvoscn még egy gyó
gyulástsem igazoltak - ehhez több idő kell. A könnyeket három
katolikus és három nem katolíkus vegyész vegyvizsgálatnak vetet
te alá. Az utazó lártta az ábtaluk lriáll ított bizonyitványlt:: a köny
nyek valódi emberi könnyek.

Gyakori áldozó. - Amint nem egvszer megírtuk,a gyakori
áldozótól sem lehet megkővetelni, hogy emberfeletfí ernber legyen.
Nem aZbrt járunk gyakori szenéáldozáshoz, nier-t tökéletesek va
gyunk, hanem azért, hogy tökéletesebbek Iegvünk. Ne, törődjék

vele, ha azok a bizonvos ismerősök szíveseu köszörülik nyelvü
ket az Ön gyarlóságain. Nem azért teszik, mintha nagyon bán
taná őket, hogy mébtó vagy kevésbbé méltó módon járul az Úr
asztalához. Önmagukat akarják igazolni. »Lám, a gyakori áldozó,
a jámbor is ilyen! - mondiák magukban. - Tehát nem érdemes
jámbornak lenni l« A mások felett való ilt:élkezés legtöbbször gya
nús, tolvaj kiált benne »folgják meg !«-elt. Eressze el tehát a 10
csog ásukat a füle rnellett. Próbatétel az, amely arra való, hogy
tisztuljon benne JézuSi iránti ezeretete,


