
SZERKESZTŐI (JZENETEK

Magányos lélek.- A legelső, amit levelére válaszolnunk kell: aki tizenhat
esztendős kOI1a óta gyakori gyónó és napi áldozó, akit szeretettel vesznek körül
a rokonok, midőn öregkorára hozzájuk költözött, abban annyi a jóság és sze
retet, hogy bízvást remélheti: jó fogadtatása lesz halála után a mennyben.
Persze, a szeretettel és alázattal teli lelkekben parázslik leginkább a nyug
talanság apró gyarlóságaik miatt s ezek szeretnének mínél több kdncset, ke
gyelmet gyűjteni maguk számára odaátra. Mírrthogy hitünk szerint Jézus
Krtsztus vértelen áldozata, a szentmíse a tisztítóhelyen lévő lelkek szabadulá
sának legbiztosabb záloga, .megértjük, hogy biztosítani akarja maga számára
elhunyta után is minéltőbbször annak kegyelmeit, hogy szeretné, ha nem fe
ledkeznének meg önről hozzátartozói, barátai és minél többször mutatnák be
emért Jézus Krisztus vértelen áldozatát. Értjük, ha fél attól, hogy esetleg ma
gányos, elfelejtett halott lesz. Magányos, elhagyatott halott azonbari csak földi
értelemben létezak. A túlvilági életben az isteni irgalom, igazságosság és sze
retet körülveszi a lelket a tisztítóhelyen .is, s egy pillanatra se hagyja ott to
vább a megtisztulásra kiszabott időnél. Kétségtelen, a szeretet fölébe kereked
het az igazságnak. Akiért szentrnisét mondatnak, imádkoznak, azt a Megváltó
szenvedéseinek érdemei hamarább emelhetik fel a tökéletes mennyeí boldog
ságba. De Krisztus érdemeinek és kegyelmének tengere ruincs felparcellázva,
nincs külön széfekbe elosztva. Mindig oda ömlik bővebben melege és tüze,
ahol az emberi gyarlóság folytán hiány, árnyék mutatkozík, Nem hiába imád
kozza az egyiház rninden szentrnisében közvétlenül a legszentebb pillanat, az
átváltozás és úrfelmutatás után: "Ezeknek, Urunk, és minden Krisztusban
elhunyt hívőnek add meg, kérünk, az enyhülés, világosság és béke helyét."
Minden Krísztusban elhunyt hívő mimden szentmise kegyelmében részesül,
amit a világ bármely részén bemutatnak. Minthogy Krísztus érdemeinek és
kegyelmének tengere, a "thesaurus ecclesiae", az egyiház kincstára egyetlen
egészet alkot s abba rnímden részletérdem beleömlik - és azzal az isteni ír
galom gazdálkodik -, helyes az az elgondolása, amely szerint most több szent
misét is bemutattat a tisztítóhelyen lévő lelkekért, hogy így majd elhunyta
után valamiképp maga is részesüljőn Krísztus kegyelmeiben. Szo'lgáltasson
szentmisét mindenekelőtt azokért az elhunytakért, alkikért rokonainak ~ne

nék, de elfelejtenek mísét mondatní. Talán megértik a figyelmeztetést, a ta
nítást, és önért majd nem mulasztják el a szerit áldozat bemutattatását. Ha
pedig .meggyőződése, hogy rokonai mindenképp meg fognak feledkezní önről,

biztosan talál barátai, ismerősei között olyat, akit megbízhat, hogy gondoskód
jék majd nyolcadnapon. a hófcrdulón és évfordulón gyászmíséről a lelke
üdvéért. '

A. R. Levelére és feltett kérdésére: jelentkezhet-e testi hibávall papnak,
akkor tudnánk határozott és konkrét Választ adni, ha megírja, milyen testi
hibában szerrved. Igy csak általánosságban felelhetünk. Az olyan testi fogya
tékossággal, amely lehetetlenné teszi a papi hivatás gyakorlását, senkit sem
lehet felvenni szemináriumba. Az egyház törvénykönyve pontosan megnevezi
és felsorolja őket. Ilyenek például - amint azt részletesen elolvashatja Bánk
professzor ,kitűnő egyházjogi könyvében, amelyet a Szent István Társulat a
közelmúltban adott ki: Vakság, süketség, súlyos nagyothallás, dadogás, félkarú
ság, a hüvelyk vagy mutatóujj hiánya, általában míndaz, ami a szentrníse
bemutatását akadályozza, A torz testalkat akkor akadály, ha olyan fokú,
hogy Idegenkedest kelt, az éretlen szellemű emberekben nevetséges olkoz. Mind
ezek azonban, mímt mondottuk, általános irányelvek,illetve rendelkezések.
Konkrét esetben mándig az illetékes főpásztor dönti el, hogy a fennálló testi
fogyatékosság mennyiben szentelési akadály. O ad felmentést ís, ha ez meg

.adható. Tessék .tehát illetékes plébános útján ahhoz a főpásztorhoz forouJmi,
akinek egyházmegyéjében a papi hivatásra jelentkezni óhajt. .

Fiatal anya. - A katolíkus moralísták színte együntetű álláspontja, hogy
a "gestatio" és .Jactatío", azaz a terhesség és szoptatás ideje alatt az anyát
nem kötelezik a böjti parancsolatok. Ha tehát ön a terhesség Ideje alatt pén
teken is megkívánja a húst, nyugodtan megehetí, nem követ el még bocsána
tos bűnt sem. Helga - vagy régiesebb nevén Ilga - szent remetenő, 1115~ben
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halt meg a bregenzí erdőben, Schwarzenbergben. A kőzépkorban a szembetegek
védőszentje. Barnabás, Szerit Pál apostol egyik legelső munkatársa. Bár nem
tartozott a szorosan vett apostolok közé, a keresztény ókor ezzel a megtisztelő

névvel tűntette ki. Eredetileg Józsefnek hívták, Barnabás a mellékneve, ami
annyit jelent: a "vigasztalás fia". O mutatta be Pált az apostoloknak, míkor
az Damaszkuszból megtérese után visszaérkezett Jeruzsálembe. O kísérte el a
népek apostolát első missziós útjára. Mindezt részletesen olvashatja az Apos
tolok cselekedeteinek könyvében. Bármelyik nevet választhatja tehát születendő

gyermekének, akinek felneveléséhez , akár Helga lesz, akár Barnabás, Isten
áldását kívánjuk és azt, hogy legyen benne sok öröme.

Rokon. - Levele alapján más tanulságot is levonhatunk az apró családi
összezördülésből. mint amit ön abból kihozott. Mi is történt? Az ön rokoni
családjában, mely egyébként nyiltan katolikusnak vallja magát, az egyik csa
ládtag elhatározta, hogy Krísztus szenvedése iránti tiszteletből és aszketikus
gyalkorlatképpen egy időre nem vesz részt a család szórakozásaíban, A többi
eknek feltűnt a visszahúzódás és kérdőre vonták, mi az oka magatartásának.
O nyiltan megvallotta. önmegtagadásból nem óhajt betársulrií a család közös
programjaiba. A többiek febháborodtak az indokoláson, nekitámadtak, szid
ták, "bigottnak", álszentnek, túlzónak .nevezték. Még édesanyja is úgy nyi
latkozott, hogy helytelenül viselkedik. On viszont habozás nélkül a pártjára
áll s azt kívánja, írjuk meg, vannak magukat jó katolikusnrak nevező csalá
dok, amelyekből kiveszett az aszkézis iránti érzék és tisztelet. Mi azonban ha
nem is megnyilvánulásaiban, de lényegileg a család álláspontját osztjuk. Az
aszkézis - egyáltalán a vallásos gyakorlatok - egyik fontos törvénye ugyanis,
hogy általa a szeretet parancsát és kötelezettségeit nem szabad megsértenünk.
Nem egyszer írtuk meg, hogy a szerétet parancsa előbbre való, mint az önként
vállalt vagy fogadott vallási gyakorlat. 'Ha például hozzátartozónk, ismerő

sünk fekszik a kórházban s ott csak egyes napokon, délután, a litániák ide
jén van látogatás, nem mulaszthatjuk el a beteglátogatást azzal az indoko
lássál, hogy litániára kell mermünk, mert az előbbrevaló és fontosabb. Ha a
család ragaszkodik hozzá, hogy résztvegyek szórakozásában, nem vonhatom
ki magam azzal, hogy most önmegtagadást gyakorlatokat végzek. Ha például
házasfeleknek bérletük van hangversenyre, opera, színrházi előadásra. az egyik
fél nem rnondhatja le a részvételt aszkézis címén. Önmegtagadásunkkal nem
kényszeríthetünk másokat lemondásra, nem ronthatjuk el mások örömét, pihe
nését. Istennek nem kell és nem kedves az olyan szeretetmegnyílvánulás,
amely túlteszi magát az emberszeretet panancsain, mert nem is Isten szere
tetéből fakad, hanem - olykor tudattalanul is - gőgből és hiúságból. Jézus
határozott szavai erre az esetre is alkalmazhatók: "Mikor böjtöltök, ne le
rgyetek komorak, rnint a képmutatók. Keserű képet vágnak ugyanis, hogy lás
sék rajtuk a böjtölés. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te
amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embe
relenek rnutasd bőjtölésedet, hanem Atyádnak, aki a rejtekben jelen van"
(Mt. 6, 16-18).

Vitatkozók, Budapest. - A .Jelkí szegénység", amelyet Jézus a "nyolc
boldogság" (Mt. 5, 3) között elsőnek említ, nem [elent.i az együgyűség és osto
baság dicséretét, azt, hogy isteni tanítómesterünk ellensége lenne a gondolko
zásnak és tudománynak. A "beati pauperes spiritu" ilyen értelmezése nem
más, mint a szöveg felelőtlen kiforgatása, amit a régebbi nehézkes fordítás
tett lehetővé. Jézus a "lelki szegények"-en azokat érti, akik nem ragaszkodnak
a vagyonhoz, akik leküzdötték magukban az önzést, s a "szegénység szelle
mét" öltötték magukra. Igy értelmezi a "lelki szegénységet" az ókor nagy hit
tudósaítól, Szent Ágostontól, Szent Jeromostól, Szent Ambrustól, Nagy Szent
Leótól kezdve minden .komoly bibliamagyarázó. Egyébként az egyik legujabb
újszövetségi szentírás fordításunk így fogalmazza a sokszor félremagyarázott
helyet: "Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa."


