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Bernadette. Levelében felvetett kérdésben lényegében ig'aza
van. nem hisszük azonban, hogy ti használt ki,fejez,és félreértésre
adott volna alkalmat. Ön azt írja ugyanis a Vigiriának a taizéi
református testvériséggel foglalkozó közleméuyével kapcsolatban,
hogy helytelen, volt azt írni. hogy azok "soog'éJIlY'ségtl'H, tisztaságra,
és engedelmességre kötelezik mag-ukat.", holott valójában nyilván
szűzességi fogadalomról van szó, A t.isztaság'ra ugyanis, mint Ön
írja fogadalom nélkül is mindenki kötelezve van. Lényegében ez
így is van, ennek ellenére azonban az Egyház latin seóhasználatá
ban a szerzetesi fogadalommal kapcsolatban a "castitas" kifejezés
szerepel. ami pedig tisztaságot jelent. E,z, persze ebben a vonatko
zásban inkább terruiuus teehnicusnak tekintendő és semmikép som
jelenti azt, hogy szüzesség nélkül ne lehetne ti:sz,ta életet Rllli~

Ad gloriam. - "Valahol azt olvastam. cselekedeteink akkor
érdemesek Isten el őtt, ha istenszeretetből fakadnak. Eg~'ik isme
rősömmel azon vhtatkoznnk, vajjon minden eselekedet előtt tol
keli-e keltenünk a szeretet indulatát és fel kell-e ajánlanunk min
den alkalommal azt Isten dicsőségére, hogy érdemes Ingyen f' -
Feleletünk: Szerit 'I'amás azt tanítja, minden cselekedetünknek
Isten eszeretetébűl kel! fakiadnia.. De hozzú.i'űz.i, hogy ez a feltétel
megvan mindenkiben, aki a kegyelem állnpetában van és megen
gedett cselekvést művel. Természetes és magától értetődő: ha azt
akarjuk hogy cselekedeteink Istenben visszhungot keltsenek. ak
kor azoknuk l steure kell iránvulniok még' akkor is. ha természet
feletti szempontból közömböseknek szúm.itannk. Ezért időnként

<ajánl,atos egy-egy szereteífohásszal odafordítani lsten felé mun
kánkat, tevékeuység'üuket, napi apróbb-nagyobb cselekvéseinket.
Az aszketikus írók a tenger] hajó hasorrlatát szokták e.ll.u!ege'tni a
kérdéssel .kapcsolatbnIL Ha egy hajó ia hullámzó tengeren a tá.vofi
kikötő felé halad, mindannviszor igazítani kell a kormánván és
irányán. valahánvszor a hullámok eltérítik. Nekiink is valahány
szor úgy őrezzük, hogy tebteinkben szenvedélveink, gyarlóságaink
és a rnindeune.ní.élet hullámai elf'ordítauak Istentöl. fel kell nUL
gunkban indítanunk a szeretet érzelméa és oda kell fordítanunk
hajónkat Isten felé.

N - y G - a. - Nem kell esodálkozni, hogy az, illető Lsten
szolgája oly gyorsan eljutott. az életszentsóg magassásráru, mí«
másoknak egy egész élet kevés, hogy néhány lépést megtegyenek
felfelé, noha 'sokkal többeí.tudnak, tanultabbak, okosebbak. -, Két
ség-telen, hogy torrnószetas síkon, a m.indennapi flot távlatában
nehéz ezt megérteni. 'I'eranészetfeletti vonatkozásban azonban nincs
benne semmi érthetetlen. Ajánljuk, olvassa el Avilai Szent Teréz
önélct,l'ajzát. kűlőnősen a 34. fe>;iezetót. Ott megkapja H feleleteit:
"Az Ur olykor az egyik embert húsz, év alatt sem vezeti fel ~I
szemlélődésnek olyan magas fokára, miut ahová ogy másikat egy
esztendő alatt feljuttat ..." -=' mondja a Szentatva, Majd így szól:
.:Na~ tévedés azt hinnünk. hogy az évek hosszú sora fogja meg
ertet;lll velünk azt, amit megérteni lehetetlenség másképpen, mint

·CSakIS tapasztalat alapján. Azért is sokan csalódnak, akik isiner
ni Marják a lelki dolgokat, anélkül, hogy maguk is lelkiek vol
nának ..." A szeTetet heve, az élmény mélysége dönt a lelki elő
haladásban, nem pedig az évek száma.
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Barátnő. :- Ha az illető édesanya csak szajkóztat,ja kislány
káj ával a parancsolatokat, anélkül, hogy életelvvé igyekeznék ten
ni számás-a azokat, ne csodálkozzék, ha a gyerek rossz é.. nevelet
len. Mi is l úttuuk már hasonló esetet: az anya jó sz ándékból szor
galmasan tanította gyermekeivel a tízparancsolatot, de arra nem
volt erl'je, hog-y felelősségre vonja őket például huzudoz ásukért.
Sőt magn i~ megengedett apró hazugságokat magáunk előttük 
nem egyszer miattuk - az apával szemben. Ne röstellje ön egy
eg':. odavetett megjegyzéssel nyitogatni barátnője szeuiét, hogy
ne a tízp~,rar.csolllt hat ástalaus ágát ernlegesse. hanem ~i saját I"ryÖll
l;eoJégH. Semmit sem ér, hu. szájával II paraucsolatoka.t tanítja,
cselekedeteivel padig a kénveskedésbe, nyafkálkodásba viszi bele
gyerekét.

U. - l, - Budapest. - Annak, hogy a pap a mise végén Szent
.Iános evangéliumának bevezetését mond.ia, történeti oka van. Nem
annyira evangéliumi olvasmány, mint imádság. Az ő skereszté

nyek nem mondották, a k özépkor óta szokásos. Ekkor kezdték
szentelm énvi imádsárrk éut használni a J ános-evangé lium csodá
latos szépségű és mélységes' értelmű bovezetését. · Amidőn tehát
legmélt óbb módon ősszef'oglalja miudazt, ami a szenimisében tör
tént, eg'y úttal áldásadó is. könyörgés Istenhez, hogy oltalmazza
meg népét minden gonosztól.

Kl. J .-né. Miskolc. - Az úgynevezett Malakiás féle "jöven
dölés" Szent Malaki ás armaghi érsektől, Szeut Bernát. júbarátjá '
ról vette nevét. A szeu t érsek 10~4-hen született és 1135-ben halt
meg. A .,jövemlölésről", mely felsorolná a pápákat a vil úg végéig.
1595-ig mit sem tudtak. Ekkor jelent meg Wion Arnold Siguum
Vitae eímű könyvében . A komoly történeti kutatás megúllap ította,
hogy közönséges hamisítvány, mely az 1590-es konklave idején
született azzal a céllal. hogy Simoncell i bíboros mesrvűlasatása
mellett hangulatot k eltsen. A "jövendölés" szövegének vizsgálata
kimutatta. hogyapápákra moudott hangzatos jelzők csak 159O-ig
találóak, attól kezdve vaktában mondott széképek.


