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Fr. Z-né. - Azt írja. nagy szükségét érzi a ha.llg'atásnak, de
nem tudja. hogvan kezdjen hozzá. mint családanya. - Kétséete
len, olyanfajta teljeis hallgatásra, mint amilyet remeték, vagy <brap
pisták gyakorolnak, családban nincs módja, Me,g tudja azonban
valósítani a réssleges hallgatáet, Ez abból áll, hogy meg'szűntet rmin
den olyan beszédet, amely felesleges, vagy nem szükséges. Hil!yje
el, nem kerül nagyobb megerőltetésbe, mint amivel ja remetének
kell kiküzdenie a maga csöndjét és összeszedettségét, Azokon a
napokon, amidőn úgy érzi, szüksége van rá, hogy. elmerüljön el~

mélkedéseibe, reggel kezdje meg nyugodtan. Az a fontos, hogy
hadlgatása ne legyes soha sem üres, Ha előzőleg megfelelő elmél
kedési anyagut gyüjt, olyan kérdéseket vet fel. amelyek alkalma
sak rá, hogy lekössék ~igyelmét és gondolatait. mindig vissza tud
térni a maga belső csendességébe.

Celine. - A lelki élet egyik nagy ismerője és írója, Morotíus,
a következöket mondtia: A lel'ki torkosság egyik megnyilvánu
lása, ha szentáldozás alkalmával mímden igyekez,etüniket arra for
dítjuk. hogy magunkhan valami édes érzést idéz?ünk elő, arról
meg elfeledkeziink, hogya lelkünkben jelerrlevő Ur J,ézust nagy
'hódolattal és alázaeos lelkülettel imádjuk. A szerit áldozásnak
nem az a célja, hÜ'gy érzékileg tapasztalható érzéseket támasszon
bennünk, hanem hogy kegyelmeikkel árasszon el bennünket.

Aggódó. - Higyje meg, az Oszövetség-i Szentírásban nincsenek
»olvan- dolgok, csak olvanok vannak, akik »úgy« olvassák egyes
fejezetedt, A hasonlat talán túl vdlágias, de úgy vágyunk a szerit
könyvek egyes fejezete,ivet mint a nagy művészek a,kt szobnaival.
A művészlelkű és hozzáértő ernber a szépséget látja benne, azon
keresztül a természet és a lélek esodálatosság'aif szemléli, az
egyűgyű és műveletlen kamasz pedig buitán vihog. Abban telje
sen' igaza van, hogy az Ószövetsézet Ielületes és éretlen fővel nem
lehet olvasnd. Nem lehet a lát,s.z.:Jag legegy,szerÍÍhb részeit sem. A
szemt szőveg' csodálatos tm1alm~ gazdagaága csak akkor tárul fel,
ha megfelelő magyarázat, vagy magyarázó megadtia hazzá a kul
esot.

Oszinte jóakarat. -Le'veléből úgy láJtjuk, hogy Ön mindent
megtett akibékiilés érdekében. Ha valóban nem táplál haragot
szivében a másik fél iránt, nem köteles erőltetni, hÜ'gy a barátko
zásuk ujrakezdődjék. Különösen nem akkor, ha ,a másdk fél ide
gileg kiegyensúlyozat],an valaki, akivel kapcsolatbrun soha sem
lehet előre kiiszámítJanii, miképpen hat rá egy-egy bélkülési kísér
let. Itt ugyanis már nem a keresetény alázatról van szó, hanem a
lehetségesről ésa lehetetienről. A keres'ztény alázat eimén nem
követelhetünk meg magunktól sem, másoktól sem értelmetlen,
v.agy haszorrtalan dolg-okat, Sehol sincs előírva, hogy olyan embe
rek, akÍ!ktermész,etüknél fogva nem iHenek egymáshoz" minden
áron barátkozzanak. Még ha a másik fél meg :is szüntetné harag
seomrádíát, akkor sem kell fe~újítani a naponkénti találkosáet és
a családi látogatásokat. Az őszinte megboesájtáe annyit jelent,
hogy az ember kiveti a szívéből a haeagot, nem ak.rur a másiknak
ártani, sőt, ha szÜ!kséges, hajlandó vele jót is cselekedrri.

Ma.Qános. - Atérez,zük, hogy mennyire szenvedhet egyedülléte
miatt. Ne haragudjék azonban, soraival nemrfudunk fennta;r~
nélkül egyetérteni. "Mindegy, hogy miilyen, osak sserethessek va
lakit. legyen, akit ápolhatok. akivel tő'rődhetek, akiért áldozatot
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hozhatok !« - mondatja őrinel az egyedüllét. Helyes, hogy vágyó
dika szeretet és az áldozat után, De nem helyes, hogy a házas
ságban »mindegy hogy milyen« emberre akarfa kiönteni azokat.
Nem helyes. álláspont az, hogy akármilyen a házasság, csak le
gyen. Minthogy a keresztény katolikus házasság felbonthatatlan.
nem lehet akármilyen. Emberileg minden lehetőt el kell követ
nünk, hogy minél jobb legyen, minél jobban kiküszöböljünk belőle

már eleve minden olyan tényezőt, ami meg-neheaiti a házasokat a
házasság céljának, a gyermeknek felnevelésében. - Ha áldozatra
vágyik, hozza meg házasságon kívül. Bizonyára akad édesanya is
merősei között, aki örömmel veszd, ha segít neki, v.agy idősebb

teremtés,akinek ápolásában segédkezhet. Ha így indul a szeretet
és áldozatkészség útjára, bizonyosan találkozik majd azzal a má
sikkal, akit Isten életM;rsául&zánt,aki majd nem lesz »mindegy
hogy milyen-, hanem támasza és boldogságának osstálvrésze.

Egy előfizető. Veg'yesházasságok esetére a katolikus Egyház
előírása az, hogy a házasság katolikus szempontból akkor tekint
hető érvényesnek, ha a házasulandók előzőleg megel'yeznek abban,
hogy gyermekeiket a katoldkus vallásban nevelik. A nem katoldkus
fél részéről adott ilyen értelmű írásbeli nvilatkozatot nevezik 1'8
verzálisnak. Ilyen riyiilatkozat esetéri lehet a házasságot katolikus
templomban, katolikus pap e,lőt,t megkötni, Miután - mirot levelé
ből kiderült - Ön ennek az előírásnak eleget tett, semmi oka sincs
rá, hogy vádolja magát vagy lelktismeretfurdalásai legyenek, 'Ter
vezett házassága katoldkus szempontból teljesen rendben van.

Lelkiismeretes. - 'réved az illető. Ilyenfajta könnyítés, hogy
a szentmíséről edkésünk, pótolhatjuk azzal, ha az utána következő

szen'tmisén addig a részig vagyun-« jelen, amelynél az előzőre meg
érkeztünk, nincs. Mert ha például Urfelmutatás után érkezünk,
érvénytelen a misehallgatásunk, tehát a következő szemtrniset vé
gig kell hallgannunk. Az illető valamit hallott, amit nem értett
meg pontosan. Azt, hogy a szentrnise semmiféle részéről nem kés
hetünk el komoly és megfelelő ok nélkül. De ha már komoly okból,
vagy hibánikon kívül az előmiséről, azaz a fel ajámlás előtti rész
ről elkésünk, nem követünk el bűnt s amennyiben óhaj t j uk, s mód
van rá - például nagyvárosban, ahol egymáet követik a szerit
misék vasárnaponként -- érvénycsen pótolhatjuk azáltal, hogy
valamelyik következő szerítmise előrészén résztveszűnk. Ezt per
sze nem lehelt rendszerré tenni. Teljesen helytelen, amit egyes
»nagyvonalú« hívők művelnek, hogy követkeeetesen el.sikkasztják
az előmisét, mert nem fűlik a foguk a prédikációhallgatáshoz, Az
elömise szer-ves része a szentrnisének. Az volt, már az apostolok
korában. Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk: »A hét eiLső nap
ján pedig, midőn egybe.gyűl.tünk a kenyérszegésre, mivel másnap
útra akart kelni, ésa beszédert elgész éjfélig nyujtotta- (Ap. Csel.
20, 7.) Az Apostolok Cselekedeteinek idézett részében éppen arról
Vian sző, hogy egy Eutichius nevű ifjú, aki a harmadik emeleti
te'l'embenaz ablakban ülve hallgatta Szent PáN, elalszik, kiesik
az udvarra és az Apostolnak kell 6t életrehívnia. A modern
Eutichiusok,az előmise és a szentbeszéd elsikkasztói is így jár
nak: lélekben kiesnek a templom ablakán és lélekben halotta vál
hatnak. - Ön Szent Pálhoz hasonló jót tesz, ha felvilágosítja té
vedeséről felületes barátját: lelkében életre keltheti őt.


