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Buzgó. Valóban érdekes, hogy nagy művészek remek alkotásait lelkendezve
megcsodáiják az emberek, de nem imádkoznak előttük. Imádkozni elmennek
valamelyik félig elbarnult, nem is nagyon szép, régi kegykép elé. A reneszánsz,
a barokk nagy mestereinek (ésepigonjainak) művein nagyon is dominál. az
antropomorf elem; emberi szépséggel, emberi eszközökkel akarják kifejezni,
ami teocentrikus, ahova az imádkozó - talán egészen tudattalanul - tulaj
donképpen emelkedni akar, amikor leborul a szentkép, a feszület előtt. Azok
a bizonyos "nem-szép" képek, (amilyenek sokszor a "kegyképek") csak szirn
bolikus jelentőségűek, az imádkozó bennük nem ezt, az itt lefestett Szűz Má
riát tiszteli, hanem a .Szűz Máriát, azt, aki az ő lelkében él. A képtől egészen
elvonatkoztatva. Ha maga a kép vonja túlságosan magára a figyelmet, akkor
szinte zavarja az Imádkozót, Ez persze nem tudatos megfontolásen alapuló
elhatározás, 'hanem tudattalan érzés: ez a kép hív engem imára, amaz pedig
nem. Persze, akinek tudattalania sok szépséggel telített, az "öntudatlanul" a
valódi kép után nyúl, mert azzal érez rokonságet. arra ad vísszhangot a lelke.

Magányos. Levelét őszinte részvéttel olvastuk. Igazán szomorú lehet az
olyan élet, amelynek leghosszabb, legsívárabb, legunalmasabb napja a vasár
nap. Hogy segítő választ tudjunk adni, ahhoz ismernünk kellene körülményeit;
így csak arra az egyre támaszkodhatunk, hogya választ éppen erre a címre
óhajtotta: "Magányos." Ebből arra következtetünk, hogy bizonyos hiányér
zete van, amely vasárnap jobban a lelkére nehezedik, mínt hét közben. Sze
retne valakit maga mellett tudni, akire támaszkodhatnék, akinek fontos vol
na, aki életét kiegészítené, mondhatnók: betöltené. Vasárnap, amikor az élet
sokágú elfoglaltsága (Ön szerint "az élet taposó malma", szerintünk "a munka
ritmusa") szünetel, ez a -hiányérzet akadályozottság nélkül előtérbe lép. Igen,
az ember társas lény, és fájdalmasan érzi az alapvető közösség: a vérszerinti,
vagy választott család hiányát. De azért még nem "magányos". valaki. Ki a
magányos? Az, akinek nincs senkije, akire támaszkodjék, vagy akire senki
sem támaszkodhatik, aki senkinek sem fontos. Nem-magányos, aki támaszko
dik, de az sem, akire támaszkodnak. Meggondoláara ajánljuk azt is, hogy ala
kítson ki magában helyes fogalmat a vasárnap rendeltetéséről.Mi a vasárnap?
A szentírás szerint a pihenésnek napja. Ha tehát hosszabb alvást, kényelmesebb
öltözködést, friss levegőn való sétát, kirándulást enged meg magának, ne ne
vezze ezt lustálkodásnak, hanem a heti munka után a jövő hétre való felkészü
lésnek, a regenerálódás eszközének. Ne mondja: "egyedül sétálni unok", talán
éppen erre a kis egyedüllétre, "unalomra" van szüksége az idegzetének. - Mi
a vasárnap? A szellemi töltekezés napja, az embermivolt megőrzésének, foko
zásának napja. Hétköznap nem ért rá olvasni, múzeurnot látogatni, hangver
senyt meghallgatni, színházba elmenni, egy hosszabb és komolyabb rádió-mű

sort meghallgatni és arra készülni, egy értékes filmet megnézni stb. Kísérelje
csak meg ilyesféléket programba venni és meglátja, milyen rövid tulajdon
képpen a vasárnap. Mi a vasárnap? - Az a nap, amikor a munka után fel
szabadulunk a szeretet cselekedeteinek gyakorlására. Látogassa meg öregedőI
szüleit, vigye el hozzájuk kis unokáikat, menjen el rosszkedvű, zsémbes nagy
nénjeit meglátogatni, meglátja, mennyire megörülnek. és hogy kérik majd,
hogy jőjjön el máskor is, de biztosan, egészen biztosan. Játsszon egy-két parti
sakkot béna szornszédjával, aki várja is már kikészített sakkfigurákkal. Vigye
el kírándulásra karnaszodó unokaöccseit, kísérje el a Margitszigetre faluról a
fővárosba került ismerőseit, látogassa meg azokat, akik kórházban vannak,
rövidesen rá fog jönni, hogy szinte órákra kell beosztani a vasárnapját. hogy
legyen elég ideje mindazokkal foglalkozni, akik öntől várják életük szebbé,
gazdagabbá tételét. - Mi a vasárnap? Az Úr Isten napja. A nap, amelyen be
számolunk Istennek, hogyan használtuk fel az elmúlt hetet és színe elé tár
juk, mit akarunk a következő héten tenni az 6 dicsőségére és embertársaink
javára. A nap, amelyen pótoljuk vallásos gyakorlatokban, amit hétközben idő

hiányból, vagy hanyagságból elmulasztottunk. A nap, amelyen együtt az egész
egyházközséggel hálát adunk az Úr Istennek az elmúlt hét minden kegyel
méért, és segítségét kérjük a következő hétre, - a nap, amelyen átjárja lel
künket a boldog tudat, hogy nem állunk egyedül, van, akire támaszkodjunk,
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van, akinek fontosak va gyunk, van, aki szerető :gonddal kiegészíti életünket.
Higgye el : akire mások támaszk odnak, és aki megtanulta. hogy őmaga az Úr
Istenre t ámaszkodjék, az sohasem lesz magányos, és annak nem is lesz sivár
a vasárnapja soha.

Gyónási titok. - Az egyházi törvénykönyv 889. kánonja a 2-ik bekezdésé
ben kimondja : "minda zok, akik bármily formában tudomást szereznek a gyó
nás tartalmáról, kötelesek a gyónási titkot megőrizni ". Vonatkozik ez a köte
lezettség arra is , aki vé letl enül meghallott va la mit a gy ónó szavaiból, mert
túlságos an közel á ll t a gyóntatószékhez, avagy az illető túlságosan hangosan
beszélt a pappal. Csak az esetbe n nem köteles a tudomást szerző harmadik a
gyó nási titkot megtartani. ha a gyónó tuda tosa n, akarva beszélt hangosan,
azzal a szándékkal, hogy lemondjon a gyó nási t itokról. A gyóntátószékből

véletlenül kiszűrődő szavakat , mondatokat tovább 'a dn i, azokról bes zélni, vagy
éppen tréf ál kozni tehát súlyos , halál os bű n, ha nem is jár ér te olyan kemény
büntetés : a legszigorúbb kiközösítés , mint amilyen a papot s újtana, ha 'a szi
gillumot, a gyónás pecs étj ét felt örne. J ól teszi tehát, ha nagyon komolyan fi
gyelmezteti az illető felelőtlent, mennyíre méltatlan a viselkedése. Az nem
sz árn ít és nem változtat a lényegen, hogy amit a gyónó elmondott, nem volt
súlyos bűn és hogy komikus volt a maga gyarlóságában.

Aldozat. - Megértjük önt, nagy kereszt a gyógyíthatatlan gyerek. Abban
is igazat adunk, hogy nem csupán a türelmet teszi próbára, hanem a hitet is .
A gyö nge hi t , amely felületes foga lma ko n és megszok áson alapszik , össze is
r oppanhat e keresz t súlya alatt. A gyön ge és felületes hit követel csodát és
fordul el Istentől, vallástól , ha a gyógyulás a ' kilencedek, imádságok, felaján
lások és fogalmak után se következik be. Vigyázzon ezért beállítottság á ra Isten
nel, a Gondviselés intézkedéseivel sz emben. Ne legyen eleve elutasító, ha a
keresztet kínál ják önnek és gyermekének. Egysz er egy protestáns lelkésznek,
aki hoss zabb idő óta l átogat ója vo lt egy művész családnak, a zt m ondották :
"Most be vezet jük h ázunk szentélyé be is". Bevezették abba a sz ob ába, ahol a
család gyógyíthatatlan beteg le ányk ája feküdt szelíden, csendesen. A fájdalom
m eg tud ja szentelni az emberek életét . Az a fájdalom, ami most úgy lesúj tj a
és fe lháborít ja ön t , egy idő múlva fel fogja emelni a hit, a remény és a sze
re te t olyan magasság aiba, amelyekről mo st fogalma sincs. Persze, csak akkor,
ha nem zárkózik be fájdalmába és elkese redésébe. Panaszkodj ék, küzdj őn a
a go ndvis él éssel tehát, de hagyjon mindíg nyitva szív én egy kics ike r ést az
isteni ke gyelem számára, tarts a ébren a k észs éget , hogy keresse a kereszt ér
telmét , amel yet Isten vállára tett.

Múgyújtő. - A "Mettercia" nem keresztnév, hanem Szent Anna ábrázolá
sának egyik formája , melyet külön ösen a középkorban igen kedveltek. Az ilyen
szob rokon és képeken Szent Anna harmadmagával lá tha tó. Innen az eredeti
latin elne ve zés is: memettercia - harmadmag ával. Szent Anna ölében .tar t ja a
Boldogságos Szűzet, aki viszon t a K isdedet dajkálja. Az ábráz ol ás, természete
sen, jelkép : konkré ten , a legegyszerűbb lélek számára is érthető módon utal
arra, hogy Szent Anna Krisztus Jézus . földi nagyanyja, a Boldogságos Szűz

édesanyja . Az ún. janzenista fes zület jelképes értelme miatt elfogadhatatlan
és tilos a katolikus tisztelet számára. Azon ugyanis a szenved ő Jézust nem ki
tárt karokkal, hanem majdnem függőlegesen feltartott kezekkel ábrázolják.
Jansen Kornél (1585-1638) túlzóan szigorú felfogást hirdető hívei ezzel akar
ták jelképezni egyik tanításukat, hogy t i. csak kevés ember tud üdvözülni, az
a kevés, aki Krisztusnak a kereszten sz ű kre zárt karjai k özött elfér . A jan
ze nisták Krisz tusában a szigor ú ítélőbíró kerül előtérbe. Szerintük a szent ál
dozáshoz is csak a tökéletesek , a ross zra való hajlandós ágtól mentesek járul
hatnak. Azt á llít ják, leghelyese bb, ha a z egyszerű, gyarló hívő csupán vágyako
zik a sz entáldozás után. A katolikus fe lfogás mél yen eli téli az ilyen Kr isztus
fogalma t. A mi hitünk tanítása : Krisztus a kereszten szélesre tá rta karját,
hogy magához ölelje az egész világot, Szívébe vá r ja a legnagyobb bűnösöket is.


