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Rokon. - A szegény fiú esete érdekes' de eléggé ritka. így lá
tatlanban és ilyen irányban működő lelkipásztorokkal történt b~' ,
szélgetés alapján a következőket mondhatjuk, Ha a süketnéma
gyermek semmiféleképpen nem tudoa magát kifejezni, akkor nem
gyónhatik. Aki a szellemi fejlődésnek akkora fokára se jutott el.
hogy jelekkel érintkezni tudjon a világgal, annak nincsenek mo~
fl szükséges fogalmai a jóról és a rosseröl, Végeredményben t",hát,
bűnei sincsenek. Ami rosszat eddig tett, nem tulajdonítható erköl
csileg rossznak, bűnnek, csupán a természetes hiányosságából eredő
tévedésnek, botlásnak. Aldozní természetesen nem mehet bűntelen
mivolta ellenére sem, mert nem tudja megérteni és felfogni az 01
táriszentség lényeget, azt hogy a kenyér színe alatt Jézus valósá
gosan jelen vall. Meg kell várni türelemmel, amíg az intézetben
megtanul írni és olvasni, kialakul fogalomvilága, abban a vallási
fogalmai is, s csak azután lehet gondolni. rá, hogy gyónjék és ál-
dozzék. .

L - y, Debrecen. - A kezdő elmélkedők gyakorta panaszolják,
amit Ön Jelhoz, tehát ne tulajdonítsa egyéni tehetetlenségnek és
alkalmatlanságnak. Természetes, hogy "nem jut eszébe semmi", ha
késziiletlenül és a meg-felelő alanismeretek hiányában kezd neki
az elmélkedésnek. Minden elmélkedés kezdete: az elmélkedő olva
sás. Még azok, akik a tökéletesség-útjának magasabb fordulóit jár- '
ják, azok sem hanvagolhatdák el huzamosabb időn át a jó lelki
olvasmányt elmélkedéseikben. A kezdő pedig csak akkor nélkülöz
heti, ha különleges tehetsége van, vagy kü1önleges segítséget, ke
gyelmet kap Istentől, hogy kűlső támaszt félretéve, saját lábán
induljon el. - Azt ajánljuk, vogye elő a Szentirást, - különösen
a négy ovangéliumokat, Szent Pál leveleit, a zsoltárokat - vagy
valamilveu más hasznos lelki olvasmányt, miut Il Krisztus Köve"
tése. vagy a F'ilotea s mielőtt elkezdené az elmélkedést, olvasson
belőle ees-ees szakaszt. Olvasás után tegyen fel három kérdést
magának: 1. annak, limit olvasott, belátja-e igazát. illetve lát-e ab
ban olyat, ami lelke üdvősségére nézve hasznos, megsaívlelni való.
~. hogyan élto, gynkorolta eddig azt az Igazságot, vagy erényt.
amit az olvasmányból megismert, 3. hogyan gyakorolhatná és kell
g-yakorolnia, élnie azt ezentúl, elmélkedése napján és egész. életé
ben ~ - Ra az üdvös elhatározás molló Isten segítségéért esedezik,
máris megvalósította az elmélkedés leglényegesebb részét. -- Ha
következetesen gyakorolja az elmélkedésnek ezt a módszerét, el
jut odáig, hogy végül is fegyelmeznie és fékeznie kell gondolatait,
annyira bőségesen buzognak elméjében,

Ol, M. Miskolc. - Kérdi, mi a teendő, ha a gyóntatószékből eltá
vozva ráébred, hogy elfeledte a kapott elégtételt. - Ez esetben
measeűnik az elégtétel elvégzésének kötelessége, hiszen "erkölcsi~

leg" lehetetlenné vált azt teljesítenünk. A kapott feloldozás érvé
nyét ez már természetesen nem befolvásolja. Az elégtétel-szabó lel
kíatvát megkérdeznünk csak akkor kötelező, ha remélhetjük, hogy
reánk 8 az elégtételre még emlékszik és ha visszatérnünk h01<71.,
akadálvba nem ütköznék pl. idő hiánya, vagy a /ITónók nagy szá-
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ma miatt. - Új elégtételt kaplia tu ánk ugvau. ha gy ón ásuukat rósz
ben vagy egészben megism ételu ök, de erre csak uz köteles, aki él
véuytelen ül gyónt. - Magánbuzgalomból vú llal t elégtételi cselek
mény miuden gyónásunk után ajánlatos, de IlZ elfelejtett elégtétel
pótlására szintén nem k ötelező.

Éjféli mise. - A karúescnyi szents éz i böjt pon tosan éjfélkor
kezdődik, akár az éjféli misén áldozó hívekről, aká r magáról a
szentmis ét bemutató papról van sz ó. Az illendő ség persze többet
is ajánl, leül ön ösen a szeszcs italok élvezete tekintet ében A husvéti
éjféli rnisére már lilá s szabály vonatkozik (szentségi böjt esti 22
órától fogva); szintén más az ~sti szentmisék szentségí böjtjére
vonatkozó előírás.

Édesanya. - - A z ábrá ndozús n lapj ábun nem erkölcsi, h anem
egészségügyi, lélektani ügy. Csak következményeiben válik e rkö l
esiv é, azálta], hogy a gyermek elhanyagoljn kötelességeit "a festett
egek" m iatt, s eltor zult képzeletvilága könnyebben beleviszi a
b űnbe, Nem elegendő tehát szfdni. m eg szégyeu it en i, ha észr evesszü k
merengé s ét, Gyó{.,ryítani kell. Az úbráudoz ás az ér zékeny lelkek ön
kárpótlása. Ezek félnek II valóságtól , mert abban kell emetlen ségek,
vannak. amel yek b úntjúk érzéken y ségüket. "Meg- kell mutatni ne
kik. hogy a valóságban ott műkődik az isteni gondvisel és, teh át
mindennek, még a neh ézség-nek. fúradság-nak és szcnved ésnek i s
megvan a mag-a értelme, szépsége, öröme. Meg kel! mutatui az al
kotás, a tevékenység- örömét. Miuél kevesebh időt kell hagyni szá
mukra üresen. Azt ai áuljuk, hogy gyermeke számára mindisr ta
láljon valamilyen elfogl a lt ságot. Ne sajnáljon fáradságot. fejtö
rést. hogy minél jobhan betöltse minden percét, Több eredményt
éX; el vele. mintha esak szidia és korhol] a, vagy éppen megszégye
nítí.

P-y Z.-né. - K érdésére van IIIez oldás, mégpedig igen egysze
rű. A skanullárét nem kell okvetleniil mindig a nyakában vi selnie.
Magánál is hordhatja érem alapjában, zsebében, vag-y ruhájára
tűzve. Ugyanígy a szentolvaséf sem kell okvetlenül a kezében tar
tani és a szemeit egyenként morzflolgatniahhoz, hog-y a rózsaf ű
zérnek a szentolvus óval tör-ténő mond ásához kUWU kedvezménye
ket elnyerjük. F.lég, ha magunknál tartjuk imádkozás közben.




