
reggel is, a legtöbbön csak este, a reggeli, déli és esti harangszóra
a dolgozó férfiak fejéről is lekerülő kalap, a munkakezdés előtti fo
hászkodás, a jeles ünnepeken együtt végzett szentgyónás és szent
áldozás, a búcsújárás mínd-mínd maradandó emléket hagytak és
hagynak a gyermeklélekben. A papság feladata az, hogy amennyire
csak médjában áll, ne hagyja ezeket az ősi és tiszteletre méltö ha':'
gyományokat kiveszni a mai családok életéből sem. A gyermek
szívéből a templomi nagy élmény is a család melegénék hatása
alatt kél ki. Az esztendő folyamán mindig található mód arra, hogy
a szentbeszédekben a papság a családi hitoktatás fontosságát hang
súlyozza, pl. tanévkezdet, hitoktatási nap, elsőáldozás stb ...

A gyermekek lelkivilágában a családi nevelés révén helyes is
tenfogalomnak kell kialakulnia, ugyanakkor azonban aszülőknek

nem szabad elfelejteniök, hogy gyermekeik számára ők az Isten
helyettese, tükörképe. Az a szülő, aki korán elviszi gyermekét temp
lomba (először persze nem misére), ott halkan magyaráz neki, ké
sőbb a vasárnapi evangéliumot is kifejti, a régi szentképeket is
megmutatva egy-két gondolatot. füz hozzájuk, helyesen jár el. Az
imádságos életre való nevelésnél az ajakima mellett meg. kell taní
tani a gyermekeket saját szavaikkal imádkozni. Az egyházi év ün
nepkörei, a nagyobb ünnepekre való komoly készület révén a li...;
turgikus érzék nevelhető bele a kicsinyekbe. Az initium fidei igazi
magvetői a szülők s erre a kötelességre és felelősségre a lelkipász
toroknak kell őket ráeszméltetniök.

Az Apostoli Szentszék előírásait és a jelen lehetőségeket össz
hangba hozni a lelkipásztorkodó papság feladata, együttműködveaz
isteni kegyelemmel. A feladat· nagy és felelősségteljes. Szent Pál
apostol szavai: "a törvény Krisztushoz vezető nevelőnkké lett, hogy
a bit által igazuljunk meg" (Gal 3, 24), olyan értelemben érvényesek
a papságra és a hívekre egyaránt, hogy a gondjukra bízottaknak
Krisztushoz vezető nevelőjévé kell válniok élő törvényként.

HAJNALODIK

erik a hajnal. Ökreimnél
ez határ felé ballagok.

. E16ttem apró ezüst foltok;
az út pocsolyákkal ragyog.

Ablak kacsint rám, a jövő nap
bearanyozza vak szemét.
Kémény pipál: ez füstje lágyan
oszlik a párás légbe szét.

Fiatal férfi cammog át a
sáTon. Megáll éli rámkösZÖn.
A sarat szidja. Rámosolygok:
járunk testvér itt még kövön.

Kacagunk. Halkan fütyürészve
megsuhintom az ostorom.
A nap velem jön s a vetések
integetnek a dombokon •.•
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