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Greccíoi karácsony. - Köszönjük szíves hozzászólását és figyelmeztetését.
Naplócikkünk írója nem akarta részletezni a grecciói karácsony történetét, s
így csúszott be a szövegbe a Szent Ferenc rnísét .mondott" kitétel a "mondatott"
helyett. A greccioí mise története, amint azt a Szent Ferenc életéről szóló írá
sok elmondják, az alábbiakban foglalható össze. A szent mindenkor különös
buzgósággal ülte meg karácsony ünnepét. Barátainak gyaJkran mondotta, azt
szeretné, hogy ezen a napon mindenki, minden élőlény örüljön. Hangoztatta, a
városi hatóságokkal köteleztetné a Iakosságot, karácsony napján hintsék tele
az utakat gabonával és más magokkal, hogy a madarak jóllakhassanak. "Az
Isten fia iránti tiszteletből, kit a boldogságos Szűz ez éjszakán az ökör és a
szamár elé fektetett a jászolban, hasonlóképpen köteleznék mindenkit, akinek
ökre és szamara van, hogy e szent éjszakán bőségesen gondoskodjék számukra
jóféle abrakról. Úgyszintén a gazdagoknak is rajta kellene lenniök, hogy e na
pon minden szegény jóllakottra ehesse magát ízletes ételekből." A szerzetesi
szabályzatának megerősítését követő karácsonyi ünnepeket (1224) különös gyön
gédséggel és költészettel kívánta megünnepelm. Római tartózkodása alatt meg
szerezte a pápa engedélvét, hogy szabad ég alatt, illetve barlangban, szamár és
ökör jászla előtt mondathasson éjféli mísét, A Rieti-völgy egyik festői remete
ségét, a grecelolt szemelte ki erre a célra. A hely gazdája, Velita János lovag,
jó barátja volt. Megkérte, készítsen elő mindent az éjféli miséhez, amit ő

szükségesnek tartott hozzá. A lovag örömmel vállalta szerit barátja kérését.
Ezután Ferenc üzenetet küldött a környék kolostorainak és népének, jőjjenek

el az ő éjféli miséjére. Karácsony éjjelén valóban megmozdult az egész kör
nyék. Hatalmas tömeg gyűlt össze a greccioí barlang körül, örvendezve, hogy
a szentet láthatja az éjféli misén, Az erdő szinte nappali fényben úszott a fák
lyák sokaságától s a szi:klák mindenfelől a szeriténekek hangjait verték visz
sza. Az üreg előtt szekatlan látvány fogadta az embereket: egy szénával telt
jászol. előtte ökör és szamár. Megérikezett a szent is, kezdetét vette az éjféli
mise, amelyhez oltárul a jászol szolgált. Ferenc diakonusként vett részt a mí
sén. Ö énekelte az evangéliurnot. Utána prédikální kezdett a körülálló népnek:
.,mézédes igéket mondott a szegény ,király születéséről", Szent Ferenc, mint
köztudornású, alázatból nem engedte magát áldozópappá szenteltetni, hanem
csupán a diakonusságig vette fel az egyházi rendet.

Kis torkos. - A torkosság lehet egészen apró gyarlóság, lehet bocsánatos
bűn, lehet egészen súlyos vétek is. A gyereket, ha beszőkik az otthoni éléskam
rába és megdézsmálja a befőttet, nyilván másképp kell megttélni, mint az
apát, ha ital formájában leereszti a torkán keresetét, amelyet állapotbeli kö
telessége folytán családja eltartására kellene fordítania. Más megítélés alá
esik, ha valaki - akár gyermek, akár felnőtt legyen az - ritkán, egyszer
kétszer torkoskodik és ismét másként kell elbírálnunk az olyat, akinél az evés
állandó falássá, tobzódássá fajul, elannyira, hogy belebetegszik. Nem tartjuk
helyesnek, ha a nagymama azzal akarja abefőttek dézsmálgatásától visszatar
tani a kis torkos unokát, hogy .Jiaragszrk érte az Istenke", "sír az őrangyalka".
Nem az "Istenke" és az "őrangyalika" Irigyli a jó falatot, hanem az I,emberke"
árt magának és embertársainak az ételben, italban való tegyelmezetlenségével.
Azt kell megértetnie. beláttatnia a gyerekkel, hogy a torkosság, ha nem is árt
rögtön egészségének, nem is rövidíti meg környezetét komoly mértékben, ma
gának a torkosnak. egyben feltétlenül árt: abban, hogy a fegyelmezetlenség
szokássá fajul. A fegyelmezetlenség a torkosság Iegsúlyosabb mérge, amely
együtt növekedik a kis torkossal.

L. L. Kaposvár. - A katolikus tanítás szerint az ember lelki tartalma és
szabad elhatározása rejtve marad az angyalok előtt. Ök csak azt tudják, amit
Isten feltár előttük vagy amit mi kifelé köztünk. Gondolatainkat akkor fog
ják fel ők is, ha azok szóban vagy jelben testet öltenek. Az angyalokat Inem
lehet úgy felfogni, mint független lényeket. Isten, Krisztus szolgái ők, az Ö
parancsait hajtják végre. Ha az anyagi világban megnyilatkoznak - Betlehem
ben énekelnek, Krrsztus sírjáról elhengerítik a követ - ez csupán az ember
számára Isten erejéből létrehozott jelenség. Az angyalok ki.lenc karát a kö-
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vetkezőkben sorolhatjuk fel: angyalok, főangyalok, kerubok, szeráfok, trónok,
uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok és erők. Azt, hogy kilenc kart· lehet
megkülönböztetni az angyalok megszámlálhatatlan sokaságában, a szeritírás
ból tudjuk. De azt, hogy mi az egyes karok szerepe, nem tudjuk.

S. S. Miskolc. - Megható a vita, amelyet nővérével folytat: kell-e a ha
láltól félni vagy sem? Egyiküknek se tudunk teljesen igazat adni, mert 
mindkettőjüknek igaza van valamiben. Komoly, igazán keresztény magatartás.
amit ön vall: "a halálra minden nap el vagyok készülve, de jelenleg éppen
nem félek a haláltól, mert a jó Isten irgalmában bízva teljesen ráhagyátko
zom ." Megérthető nővére álláspontja is, mikor kijelenti : "A haláltól, kopor
sótól mlndig féltem, legszívesebben sohasem halnék meg. Nem a földi jóság
vagy a rossz miatt, hanem a félelem míatt ..." Emberi őszinte vallomás ez.
Teljes joggal beszélhet így 63 éves nővére még akkor is, ha ó kegyelem álla
potában él. Gál Ferenc: "Katolikus hittételek" círnű nemrég megjelent dog
matik áj ából idézzük az alábbiakat: "A jelen üdvrendben a halál a természet
következménye és a bűn büntetése... Krisztus halála óta nem nehezedik az
emberiségre a halál kérlelhetétlensége. Feltámadása jelzi, hogy az élet mulan
dós ágát felváltja a halhatatlanság igérete ... A kegyelem nem változtatja meg
a halál természetes lefolyását. Megmarad a borzadás az elmúlástól és az el
válás fájdalma. Az elmúlás kínját súlyosbítja a jövő bizonytalansága, Vigasz
tal ugyan az örök élet reménye, de birtokbavételét megelőzi az itélet . .. Az
eredeti bűn következtében a halál pusztító ellenség képében jelentkezett. A
megváltás után is annak lehet nevezni. hiszen félelmet vált ki és a legbenső

ízekig megrázza természet ünket. Az általános feltámadásban a halál. mint
.utolsó ellenség' fog megsemmisülni." A keresztény lélekben tehát két teljesen
ellentétes érzés uralkodik a halállal kapcsolatban: a félelem és a remény: az
egyik emberi. a másik keresztény mivoltunkból fakad. Félünk, mert életre
vagyunk teremtve s mégis át kell mennünk a súlyos próbatételen. amelyben
megsemmisül testünk. földi életünk, létünk mostani formájában el kell v ál
nunkszeretteinktől. A megsemmisüléstől való iszonyodás nemcsak érthető,

természetes és jogos magatartása az embernek, hanem tiszteletreméltó is. Át
ható erővel hirdeti és bizonyítja: az ember nem a halálra, hanem az életre
van teremtve. Viszont az ön álláspontja is érthető. Az örök élet keresztény re
ménye s az Istenbe vetett bizalom oly erős lehet, annyira betöltheti a lelket.
hogy Iecsőkkenbi, rnegszelfdití a halálfélelmet, esetleg rövidebb-hosszabb idő

re szinte elfeledteti azt. Nag y kegyelem ez, nem lehet érte elég hálát adni a
lelkek Urának. Imádkozzék, ajánlja fel szentáldozásalt, hogy O juttasson be
lőle minél többet nővérének is.

Sz. I . Osztjuk lelkesedését a gregorián ének ért . Az egyházi év és az egyes
szertartások gazdag belső tartalm át ezzel élj ük át legjobban. Ha jól megért
jük az énekek szövegét és 'ha átadjuk lelkünket a melódiának, valóban hangos
imában egyesülünk az egész egyházközséggel az Úr Isten színe előtt. A lényeg
ben tehát teljesen egyetértünk önnel , A polifon énekkel kapcsolatban azonban
nem osztjuk álláspontját. Azt írja: "Ha én püspök lennék, kisöprűzném a temp
lomból a többszólamú, a polifon énekeket." Hisszük-hogy ez a mondat kizárólag
friss lelkesedéséből született: több tapasztalattal. nagyobb megértéssel biztosan
nem mond majd ilyesmit. Minden kornak jogában áll Isten iránti hódolatát,
imádását. szeretetét a maga lelki anyanyelvén kifejezni. A XX. század embere
másként érez, másként gondolkozik, mint a kilencedik század é. Joga van őszin

tén elmondani azt és úgy, ahogyan érzi és érti. Hogy aztán a nyilvános isten
tiszteletre mi alkalmas és rn élt ó, azt arra hivatott szakemberekkel állapítja
meg az Egyház. A döntésnél pedig súlyosan esik latba, hogy az egyházi zene
szerzöie mennyire használja fel zsin órmért ékül és ihletőül a gregorián éneket.
Azok , akik ellenzik a gregori án éneket, éppen úgy nem járnak helyes úton.
mint akik ki akarnak mindent ..seprűzni", 'am i nem gregorián.


