
lesség a 1I1LSen ott lenni: ő értelmet keres itt is, mélyebb behatolast. Az
egyház tárt karokkal várja és hírvja a híveket, akik záros határidőn be
lül el fogják hagyni templomainkat, ha nagyon sürgősen nem teszünk
valamit, hogy értelmes, mai emberhez méltóan, cselekvő módon vehesse
TIElk vészt hitünk szent misztéríumaiban. Nagyon fontos teendő vár még
ezen a téren a magyar papságra. Elég sok helyen megvalósították már ha
zánkban a közösségi rniséken az aktív részvételt. Egy nehézség van azon
han: ahány ház, annyi szokás. Különösen városainkban megszaporodtak
a szakrális "Inomádok", hol ebbe, hol abba a templomba mennek. Hiába
való fáradozás volna a kezdő liturgikus mozgalom szellemében arra buz
dítani őket, hogy kiki "saját" templomát keresse fel, lehetőleg természe
tesen a plébáníatemplornát, mert az az idő már elmúlt, hogy ennyire
irányitand lehessen a híveket. Mível pedig akárhányszor eljutnak így más
más templomba, sokasodik a panasz és a megdöbbenés, mennyire más
ként végzik a misét a külőnböző helyeken. Ezenkívül meg kell azt is ál
lapítanunk, hogy nem egyszer egyéni kezdeményezések és kísiklások, sőt

tilos praxisok is felüHk fejüket. Amint már Franciaországban, majd Né
metországban és Ausztriában a közőseégi misék menetét és szövegét a
püspöki kar egységesen megállapította, így kell nálunk is hamarosan er
re az egységesítő és rendező eljárásra törekednünk. hogy a liturgiában
való cselekvő résztvevés tevén is egy akol legyen és egy pásztor.
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•
SZŰLŰSDOMB

Nyár van és a szőlősdomb tetején
üldögélek a diófa alatt
s gondolkodom. Forrón csurran a nap.
A messzeség csupa lágy, lill\. fény.

Mínt a tenger, oly hullánnos a itáj
körül aranypárás zőld dombsorok,
melyeket egykor iettaraiozoit
szeszélyesen a szél vagy árapály.

Úríás sírhalom, óriás kurgán,
píramís, csonkakup, ahol ülök.
Mellettem brácsázik egy kís tücsök.

Bársonyos, mélykék végtelenség hull rám.
A lősz alatt tán hún fejedelem
alussza álmát békességesen.

Ölbey Irén
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