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D. L, Miskolc. - A sátán szó a mai nyelvhasználatban gyűtőrrév. Ugyan
úgy használjuk, mint azt, hogy ,Ii gonosz lélek". Ennek megfelelően helyesen
kis betűvel írandó. Igy járnak el a hivatalos magyar szentírásfordítások is.

Kötelességteljesités. - Igazat adunk olvasónknak. Levelében a következőket

írja: "Ha állapotbeli kötelességeink rovására van a templomba járásunk. akkor
le kell csökkenteni. Nem vonzó az olyan vallásosság, ahol nem elég tiszta a
lakás, nem ízes az ebéd, rnert kapkodni kell. Ahol veszekszik az édesapa, mert
nincs idő átnézní a gyermekek leckéjét. Az Úr Jézus mondta: ,Aki elveszti éle
tét énérettem, megtalálja azt.' Ha áldozatot hozok, nem veszhet kárba áldoza
tom ... Amiatt is van veszekedés, rnert az ebéd nincs időre készen. Ezért inkább
a korábbi szentmisére rnegyünk .. ." Ismételjük, igaza van olvasónknak. Sajnos
gyaloran előfordul, hogy magukat katolikusnak tartó emberek feledkeznek meg
erről az alapvető igazságról, Pedig csak figyelmesen el kell olvasni az evangé
liurnot, VaIahányszoraz Úr Jézus az utolsó ítéletről beszélt, az örök üdvösség
elnyerését soha nem tette mástól függővé, mint a felebaráti szeretet tevőleges

gyakorlásától. Az éhezőknek enni adni, a szomjazóknak italt, a rneziteleneket
ruházni, a szenvedőket vígasztalni - ezek a hitelesen evangéliumi keresztény
ség ismérvei az üdvözítő szerint. Nyilvánvaló, hogy ide tartoznak mind a csa
ládon 'belüli állapoubeli kötelességek és a kötelező szentmíse ihallgatásonkívül,
ezek minden más ájtatosságt gyakorlatot megelőznek.

Sz. K.-né, Jánosháza. - Szerkesztőségünkhöz intézett hosszú levelére,
amelyben a műemlékek helyreállítására fordított költségeket kifogásolja (mond
ván, hogy a "holt kövekkel" csak akikor szabadna foglalkozni, !ha már az élő
embereknek mínd van lakásuk és az épségben lévő templomok pl. fűtve vannak
stb.), részben talán feleletet kap e számunk egyik tanulmányában, amely éppen
a műemlékvédelem feladatairól szól. Ebből is kitűnik, hogy pusztán a gyakor
lati hasznosság szempontjából sem rolöslegesen kidobott pénz, amit a műemlé

kekre költenek. Természetesen rendkívülI fontosak rníndazok a feladatok, ame
lyeket levelében felsorol, de a közületi kiadások jóval nagyobb hányadát is .
költik azokra, mint műemlékekre. Egy család szűk körében is előfordul, hogy
szűkebb falat kerül az asztalra vagy elmarad egy ruhavásárlás azért, hogy
csinosabb legyen a Iakás, 'hogy megszerezzenek egy szép könyvet, megnézze
nek egy jó színházi előadást. Egy nemzet vagy vallás közössége sem lehet meg
anélkül, hogy jövedelmének egy részét ne költse kulturális célokra, amelyek
közé odatartozik a hagyományok ápolása is. Természetesen nem szabad elha
nyagolni, sőt elsődlegesen .keld kíelégíteni azokat az igényeket, amelyekről ön
írt levelében.

K. P. L, Budapest. - Levelében felvetett 'kérdéseire a következőkben vála
szolunk: ad. 1. Az olyan kegytárgyaknál, mint amilyen például a rózsafüzér is,
általában az az álláspont, hogy addig tekinthetők 'kegytárgynak, amely búcsúk
nyerésére is alkalmas, ameddig eredeti céljuknak megfelelőerr használni lehet
őket. A rózsafűzér, ha csak a kereszt vagy egy-két szem hullott le róla, még
míndíg megfelelhet eredeti céljának, tehát megáldása is érvényes, Csak ha tel
jesen széthullík, veszíti el eredeti jellegét, Ad. 2. A kérdésben említett műtétet,

pmennyioben azt születésszabályozás céljából hajtják végre, az egyiház szígorúan
tiltja. Ad. 3. A zsinaton résztvevőegyesültkeleti szertartású katolikus pátriárkák
a görög, az örmény, a melchita és a szír-malabár ritusú egyházakat képviselik.
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K. I., Környe. - Azt kéri, közöljünk roplma szövegeket, amelyekkel no
vemberben búcsút nyerhet elhúnyt 'hívek számára. Kérésének megfelelőerr az
alábbi röpimákat ajánljuk fágyelmébe:

"Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék
nekik. Nyugodjanak békében. Amen." Csak a meghalt hívekre alkalmazható.
Mindannyiszor 300 napi búcsúval jár, ahányszor kegyelem állapotában elmond
juk.

"Kegyes Úr Jézus, adj nekik örök nyugodalmat!" - 300 napi búcsú mind
annyiszor.

"Isu-"11em! Araszd áldásodat és trgalmasságodat mindenkire és a tisztító
tűzben szenvedő azon lelkekre, akikért szeretetből, hálából vagy barátságból
imádkozni tartozom és imádkozni akarok. Úgy legyen". - 300 napi búcsú mínd
annyiszor.

A 129-ik zsoltár - "Mélységből kiáltok hozzád, Uram" elmondása - vagy
helyette egy míatyánk, egy üdvözlégy a fohásszal: "Adj nekik Uram, örök nyu
godalmat stb." - három évi búcsúval jár mindannyiszor és 'havonta egyszer
teljes búcsúval.

Szülőkért mondható a római misekönyv imádsága: "Isten, ki megparan
csoltad, atyánkat és anyánkat is tiszteljük, könyörülj meg kegyesen atyám és
anyám lelkén, bocsásd meg bűneiket és add, hogy az örök dicsőség örömében
őket viszontlássam. Krtsztus Urunk áttal. Amen." - Mímdannyíszor 3 évi bú
csúval, havonta egyszer teljes búcsúval jár.

Ha névszerint kívánunk elhúnyt férfiért imádkozni, 500 napi búcsút nyer
hetünk a római mísekőnyv alábbi imádságával: "Hajolj kérésünkre. Urunk,
kinek irgalmáért esdve könyörgünk, hogy szolgádnak, N. Nr-nek lelkét, akit e
világból elszólítottál. a fény és a béke honába helyezzed és szentjeidnek sorsá-
ban részesítsd. Krisztus Urunk által, Amen." -

Ugyancsak 500 napi búcsúval jár a római misekönyv imádsága elhúnyt
nőért: "Kérünk téged, Urunk, 'hogya kegyességed szerint könyörülj szolgálód,
N. N. lelkén, kit, miután a halandóságfertőzetéből kívetkőzött, tégy az örök
üdvösség részesévé. Krisztus Urunk által. Amen".

A római misekönyv elhúnyt egyháziakért mondott imádsága három évi
búcsúval jár: "Isten, ki elrendelted, hogy apostoli papjaid között szolgáid püs
pöki vagy papi méltóságban működjenek, add, kérünk, hogyazokinak örök tár
saságához is tartozzanak. Krisztus Urunk által. Amen",

Teljes búcsút szerezhetünk a megholt hívek számára, ha halottak napján
vagy a rá következő vasárnapon gyónás és áldozás után templomot, nyilvános,
vagy félig nyilvános kápolnát látogatunk s ott a Szeritatya szándékára elimád
kozunk hat míatyánkot, hat üdvözlégyet és hat dicsőséget. A ~yónást és az
áldozást egyszer kell elvégezni, a hat miatyánkot, üdvözlégye; és dicsőséget

mínden templomban, iUetve kápolnában újra el kell rnondaní. Mírrdannyíszor
teljes búcsút nyerünk a megholt .hívek számára. Ugyanúgy teljes búcsú nyer
hető gyónás és áldozás után, ha halottak napján vagy annak nyolcadában teme
tőt látogatunk s ott az elhúnytakért imádkozunk. Ilyen unódon naponta egy
teljes búcsú nyerhető.


