
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL. 'I'anulrnámy: Jánosy Gyula: Liiberalimnus,
szocializmus és az Egyház a 19. században. Holenda Barnabás: Tudósok, néze
tek, viták a 17. században. Salacz Gábor: Pápaválasztás a római kérdés jegyé
ben. Cserháti József: Az ember vílágközpontísága. Kardeván Károly: Pálffy
Béla Hegedüs Nándor Ady-könyvében. Tarnay Brunó: Tudomány és csoda.
Eglis István: Hit és tudás períkorézíse. Kézai Béla: Három Johanna. Dümmerth
Dezső: A költő és a démon (Rainer Maria Rilke). Ohmacht Nándor: Újabb lé
pések a katolikus erkölcstan terén. Lengyel Balázs: Frederico Garcia Lorca.
Kelecsényi Gábor: Phaeton és az űrrakéta között. Salacz Gábor: Egy elfelejtett
festő: Paczka Ferenc (1856-1926). Benkő István: A nemzetközi békére és er
kölcsre nevelés kérdése. Lantos-Kiss Antal: A támasz és talpkő. Dévényi Iván:
Csontváry Tivadar. Balanyi György: Giesswein Sándor békemunkája, Tótfalusy
István: Kodolányi János. Doromby Károly: Kettelér krítíkáia a kapitalizmus
ról. Garai András: A százéves darwinizmus.

Novella: Farkas Antal: Róza. Agoston János: Egy igaz történet. Bohuniczky
Szeji: Emlékeírnből. Mándy Iván: Mozi, reggel, Ignácz Rózsa: Semmi közük,
Bruce Marshal: Father Smith. Valéry Larbaud: Rachel Frutiger. Magyar Ferenc:
Szárnyasoltár. I

Vers: Kálnoky László, Kunszery Gyula, Stetka Éva, Csanád Béla, Tardonay
Gábor, Szabó Anna, Míkes Margit, Márk István, Toldalagi Pál, Vámosi Pál,
Beney Zsuzsa, Surányí István, Papp János, Bíbtei Lajos, Varga László, Gyurko
vics Tibor, Komjáthy Győző, Hegedűs László, W. H. Auden, Gertrud von Le
Fort, Rainer Maria Rdl'ke, Szemelvények mai osztrák költőkből (Radó György
fordításai), Mai német költők (Bittei Lajos fordításai).

I. B. - Első kérdésére: miért rendelte az anyaszentegyház a búcsúímákat,
a legilletékesebb szöveggel, az Egyházi Törvénykönyv szavaival válaszolunk
(911. kánon): Mindenkí nagyrabecsülje a búcsúkat, vagyis a már eltörölt bű

nökért járó büntetések Isten előtt érvényes elengedését, mely búcsúkat az egy
házi tekintély. az egyház kincstárából engedélyezi az élőknek feloldozás által,
az elhunytaknak segélyhozás útján. Az egyház bűnt és büntetést elengedő ha
talmát Jézus Krisztustól nyerte (Máté 16-19). Az egyház kinostára azoknak
a lelki javaknak az összessége, amelyek az Úr Jézus Krísztus, a Boldogságos
Szűz és mínden szentek túláradó érdemeiből gyűltek össze.

Második kérdése: tökéletesebb-e az elmélkedő ima, mint a ,,!Szöveges",
ahogyan ön nevezi, azt feleljük: ez attól függ, hogyan végezzük. Az elmélkedő

imát az imádságok királyának nevezik a Iehkí élet mcsterei. A tökéletesség
útjának egyik legfontosabb eszköze. De nem lehet szembe állítani másféle imá
val oly módon, rnintha ennek tökéletessége és magasabbrendűsége feljogosí
tana bennünket, hogy például a misét elmulasszuk, vagy hogy a mise imádsá
gaira oda nem figyelve egész másról elmélkedjünk. Abban a pillanatban már
nem tökéletes az elmélkedő ima. Azok, akik helyesen és jól végzik az elmélkedő

imát, nagyon megbecsülik és sohasem hagyják abba a százszor és ezerszer el
mondott Míatyánkot és üdvözlégyet, rózsafűzért, az egyház által búcsúval el
látott röpimákat, fohászokat.

A harmadik kérdésével kapcsolatban úgy látjuk, hogy ön nincs tisztában a
búcsúval járó imák bizonyos alapvető és elemi tényezőível. Azt kérdi: terheli-e
a mulasztás bűne, ha ritkán vagy sohasem imádkozik "búosúimát"? noha meg
ígérte, hogy végez ilyeneket a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Vannak imád
ságok, amelyeket kötelességünk elvégezni, függetlenül attól, búcsúval [árnak-e
vagy sem. A kötelező vasárnapi szentmísén részt kell vennünk s azon - hoiY



l 959 VIGILIA FEBR

más példát ne említsünk - együtt kell imádkoznunk a pappal. A gyónásban
penitenciául előírt számú Miatyárrkot el kell végeznünk Minthogy a Míatyánk,
üdvözlégy, a Dicsértessék, a Dicsőség, s a misekönyv számos imája búcsúval
jár, ilyen értelemben vannak búcsúimák. melyeket kötelességünk mondani. De
külön az egyház nem ír elő kötelezően imákat, csak azért, hogy búcsút szerez
zünk általuk. Hiszen a búcsú szerzéséhez hozzátartozik, hogy az ember valami
többet, áldozatot vállal, imádságban, templom-látogatásban.

A megígért imák elmulasztása aszerint bűn, hogy milyen módon történt
az igéret, fogadalomnak mínősül-e, vagy csak a buzgó szándék múló fellob
banásának. Lelkipásztorával gyóntatószékben beszélje meg, hogy minek tekint
hető az ön igérete. Ha körülményei olyanok, hogy nem tud megígért hosszabb
imákat végezni - például minden nap a teljes rózsafűzért a megholt lelkekért
-, mert munkájában kifárad és elnyomja az álom, beszélje meg gyóntatójával
és kérje, hogy igazítsa útba, mit tegyen. - Egyébként két dolgot figyelmébe
ajánlunk. Az első az, hogy csak a kegyelem állapotában lehet búcsút nyerni,
teljes búcsút csak akkor, ha minden bocsánatos bűnétől megtisztul a lélek. A
második, hogy igen sok rövid ima, röpima van, amellyel búcsút nyerhetünk.
Ezek elmondása semmiféle fáradságba nem kerül. Itt van például Jézus neve.
Ahányszor kimondjuk. háromszáz napi búcsút nyerünk, teljes búcsút havonta
egyszer a szokásos feltételekkcl és ugyancsak teljes búcsút a halál óráján, ha
meggyóntunk. áldoztunk, vagy legalább töredelemmel vesszük ajkunkra. vagy
ha már azt sem tudjuk, rágondolunk. Ha nem egy bizonyos fajta imádságot
fogadott, hanem csak azt, hogy mindig igyekszik segíteni a tisztítóhelyen szen
vedő lelkeken, megteheti ilyen rövid fohászokkal és röpimákkal is.

Szentségtörő áldozó? - "Azt szeretném kérdezni, mit csináljak, hogy ne
legyen olyan aggályos a lelkiismeretem. Már kilenc éve szentségtörően gyónok
és áldozok. Akármit csinálok, minden apróságért gyötör a lelkiismeret, olyanért
is, ami, azt hiszem, nem is tartozik a gyóntatószékre.' - Nagy szó a szentség
törő áldozás. Ha ennek az érzésének ténybeli alapja van, sürgősen végezzen
életgyónást. De úgy látszik szavaiból, önnél nem erről van szó. - Mi is azt
hisszük, hogy nem csupán gyóntatószékbe tartozik az állapota. Az aggályosság
idegállapot is, nemcsak lelkiállapot. Ha jól megfigyeli önmagát, észreveszi, hogy
az a lelki élettől távol eső közömbös napi ügyekben is megnyilatkozik. Nem
szokott-e például visszatérni a harmadik utcából, hogy megnézze, jól bezárta-e
az ajtót, noha nagyon is jól tudja, hogy bezárta?! Még egy tucat hasonló
tünetet megállapíthat magán.

Az aggályosság testi, fizikai forrását, az idegességet orvossal kell gyógyít
tatni. De egymagában az orvosi kezelés nem elég. Csak arra való, hogy nyu
godtabban vehesse fel a küzdelmet az alattomos lelki kór ellen. A harcot ön
nek magának kell megvívnia a pap, lelkipásztor, gyóntató segítségével. Tárja
fel őszintén a lelkiállapotát a gyóntatószékben, kérjen tanácsot, útbaigazítást
a paptól. De pontosan fogadja meg tanácsait és útasításait, Az aggályosak olya
nok, mint a hypochonderek, nem hisznek az orvosnak és egyiktől a másikhoz
szaladgálnak. Némelyik valóságos keresztje a gyóntatóknak és lelkipásztoroknak.

Egyébként a következők fölött elmélkedjék sokat. 1. Ugyan mi olyan bűnt

tudnék én hitvány ember elkövetni, amit Isten nem tudna megbocsájtani ? !
2. Hány nagy bűnösből lett szent! 3. Mekkora gőg, hogy én akarom megszab
ni, mit bocsájthat meg Isten és az ő helyettese a gyóntatószékben. 4. Mit je
lent a jézusi igéret, amelyet az egyháznak adott: "Amit megkötsz a földön,
megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föl
oldott lesz." (Mt. 16-19.) 5. Ajánlja fel a szenvedéseít, amelyeket aggályos lel
kiismerete okoz, engesztelésül azokért, akikben sohasem, vagy nagy ritkán tá
mad fel a lelkiismeretfurdalás.


