
mus és vele együtt az egész keresz
ténység szellemi légkörét." Fisher sza
vai voltak ezek, amelyekkel összhang
ban állapítja meg a marxísta Alicata,
hogy a katolíkus egyház méltán fogja
legnagyobb pápáí közé számítani
XXIII. Jánost. Ugyanalk!kor azonban
- teszi hozzá Alicata - a történelem
is a XX. század legnagyobb szernélyi
ségeí közé fogja sorolni, annak a kor
fordulának irányítói közé, amikor dü
Iedezőben vannak a régi gazdasági,
politikai és szocíálís Intézmények, s az
emberi társadalom új rnéreteket nyer
ve fáradságosan dolgozik olyan érté
kek kialakításán, amelyek eléggé kü
Iőnböznek a hagyományosaktól.

*
Ime, ezért nem lehet "arohivumba

rakni" ezt a pápaságot, mint néhány
foltos látású reakciós akarná - jelenti
ki Raniera La Valle. "János öröksége
nem csupán az egyház birtoka, hanem
mindazoké az embereké és népeké.
amelyeket János pápa igazságra, egy
ségre és békére szólított." Ahogyan
Balducci is hangoztatja, sohasem fo
gunk rnegszűnni beszélni róla. "Ami
kor igazolni próbáljuk a nem-hivők

előtt, hogy Isten irányítja az embe
rek történetét. róla fogunk beszélni.
Amikor meg akarjuk 'rajzolni az igazi
keresztény megújhodás arcát és névvel
akarjuk ezt jelölni, róla fogunk be
szélni. Amikor egyházunk működési

lehetősége mellett emelünk szót, róla
fogunk beszélni."

Egy évvel ezelőtt halálakor a világ
saitó, a rádió és a televízió szinte
egyöntetűen úgy emlékezett meg
XXIII. Jánosról, mánt kétezer év tör-

ténetének egyik legnagyobb pápájáról
- írja Rouquette. "Vajon a jövő tör
ténészei helyben fogjá:k-e hagyni ezt a
lelkesedést? Nyilvánvalóan attól függ
ez, hogy rnilyen sors VM a XXIII. Já
nos által kezdeményezett műre, ame
lyet tragikusan befejezetlenül hagyott,
de amelynek szerenesés folytatásáért
felajánlotta annyira fájdalmas halálát.
Pápasága a szö igazi értelmében döntő

esemény lesz az egyház, sőt az embe
riség történetében, ha folytatódik az
ösztönzés, amelyet adott. Ha azonban
abbamaradna. ha az elkövetkező esz
tendőkben darabokra töredeznék, ez
olyan szerencsétlensége lenne az egy
háznak, amilyenre nem is merünk gon
dolni. Kezdeményezései akkor, miután
nem tudta biztosítani síkerüket, rosz
szabb kihatással járnának, mint bár":
milyen mozdulatlanság, amelyet öreg
sége rniatt tőle vártak."

Senki sem tudja még, hogy milyen
lesz a holnap egyházavrnlként fejlőd

nek tovább János pápa megújító tö
rekvései, mílyenek és mílyen erősek

lesznek a megnemértések és ellenál
lások, amelyeket az ö irányzatának
még le kell győznie. De nyilván vala
mennyiünk óhaját tolrnácsolja Mauri
ac: ,,8zeretnök, ha az ősi hajó azon
az úton haladna tovább, amelyre ö, a
szeretett öreg pilóta terelte. S hisszük
is, hogy az, amit XXIII. János csele
kedett. nem fog zátonyra jutni." .

Lippmann meg van győződve arról,
hogy a rnodernizálásnak János pápa
által megindított folyamatát talán le
het késleltetni, de nem hosszú időn át.
Azt azonban bizonyosra veszi, hogy
"a világ története más lesz, mint ak
kor, ha János nem élt volna".

A KIS ÚT

Június hónapját az egyház különös módon Jézus Szíve tiszteletén~k szen
teli. Ezzel a tisztelettel kapcsolatban azonban komoly problémák merültek fel
családunkban. Serdülő gyermekeim egyík-másik Jézus Szíve-ének szövegére és
dallamára hivatkozva férfiatlan szentimentalizmust emlegetnek, és megütköz
nek, amikor a szivet külön ábrázolva, Jézus szent testéből kiemelvf! látják.

A Jézus Szíve-tisztelet elsődleges

tárgya az a szív, amely mínt a feltá
madt üdvözítő szent testének egy ré
sze ma is él, és ugyanolyan tisztele
tet, sőt imádatot érdemel, mint üdvö-

zítőnk szent teste. Nem önmagáért, ha
nem mert benne a második isteni
személy s ezáltal "az istenség egész
teljessége lakozik" és ráárasztja a ma
ga végtelen szentségét,
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Előd István

Ennek a ténynek azonban a híttit
kakiban kevésbé jártas ember számára
kevés a mondanívalója, ezért nem itt
kell kezdenünk a Szerit Szív tisztele
tének megkedveltetését. Gondoljunk
és utaljunk i,nkáJbb arra, hogy a szív
az érzelmi életnek, sőt a régiek el
képzelése szerínt az egész érzületnek,
lelkületnek szimbóluma. Jézus Szívén
keresztül tiszteljük és íanádjuk Jézus
egész belső 'lelki világát, Isten és em
berek iránti érzületét. Mit jelent ez a
gyakorlatban ?

Az ember-Krisztus lelki életének
központjában küldetése, az Atyaisten
akaratának teljesítése, az Atya meg
dicsőítése áll: "Az én eledelem az,
hogy annak akaratát tegyem, aki en
gem küldött", mondotta tanítványai
nak (Ján. 4, 34), élete művét pedig
így foglalta össze főpapi imájában:
"Én megdicsőítettelek téged a földön.
A művet, melynek elvégzését rámbíz
tad, véghezvittem" (Ján. 17, 4). Jézus
szíve elsősorban erről a küldetéstudat
ról beszél, és Isten iránt való enge
delmességünket, alázatunkat, odaadá
sunkat és felelősségünket idézi emlé
kezetünkbe. AJki ebbe mélyebben bele
hatol, észre fogja venni Jézus Ielké
nek legfőbb indítékait is: ember nem
lett volna képes elégtételt adni a meg
sértett isteni felségnek és igazságnak,
maga az isteni irgalom vállalta ezt
Jé2JUS személyében. Pótolta és ma is
állandó engeszteléssel pótolja azt a
tiszteletet és szeretetet, amit az Atya
nem kap meg az emberek részéről.
Aldozatos szeretetének lángjai, mínt
"vétkeinkért engesztelő áldozat", szün
telen pótolják. mulasztásaínkat, imád
koznak értünk és helyettünk, sőt a mi
dícséretünk, hálánk és kérésünk átvé
telére és előterjesztésére is minden
kor hajlandó, és !kedvesebbek azok az
Atya előtt, ha azolkat mintegy bele
imádlkozzuk az ő szívébe, szívének
szüntelen ímádkozö örökmécsesébe.

A "szeretet lángoló tűzhelyének"

melege másodsorban felénk, emberek
felé árad. Jelképezi Jézusnak és az
Atyának irántunk való szerétetét is.
Areól beszél, hogy mit tett értünk és
mít tesz értünlk Isten szeretete. Arr61
szél, hogy minden gyarlóságunk, sőt

gonoszságunk ellenére is fontosak va-o
gyunk Isten szemében, mert olyan az
Isten, mínt az az ember, akirol jó ér
telemben mondják, hogy van szíve. A
szív az ember igazi, önzetlen, segíteni
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míndíg kész jóságáról beszél, s olyan
nyelven beszél, amit egyformán ért
míndenkí: felnőtt és gyerek, tudós és
tanulatlan, szegény és gazdag. Mert
irántunik is égő szíve van Jézusnak,
azért nemcsak az Atyát engesztelte és
engeszteli helyettünk, hanem életáldo
zatával meghozta számunkra az Isten
nel való kdbékülés Iehetőségét mínden
időkre, és biztosította nekünk azt az
isteni jóakaratot, amiről a jó pásztor
ról, az elveszett juhról, az elgurult ga
rasról és a tékozló fiúról szóló példa
beszédemból tudunk, és aminek bizony
ságait nemcsak a bűnbánó Magdolna
és a jobboldali lator történetében, ha
nem bizonyára saját életünkben is lát
tuk, tapasztaltuk.

A szív szívet keres, vísszhangot kí
ván, !kapcsolatot akar. Ezt is eszünk
be juttatja a szent Szív. Ez a szeretet
természete és ez az egészséges lelkű

ember válasza a vele szemben meg
nyilvánuló igazi szeretetre. Ezt akarja,
várja, kéri tőlünk Jézus, éppen azért.
mert egészséges lelkületűnek akar
minket. így kell értenünk azt a félre
érthető fogalmazást, hogy szemjúhoz
za szeretetünket; nem úgy, mántha
nem volna meg neki mínden nélkü
lünk, boldogtalan lenne szeretetünk
nélkül, Szívemet kell tehát adnom
neki, kell, hogy olyan fontos legyen
számomra, mint én vagyok neki. Kell.
hogy szívvel tudjam szeretni. Szívvel
és áldozatosan. Mert a fölébe rajzolt.
kereszt és a köréje tett tövískoszorú
nemcsak értünk vállalt áldozatait hir
deti, hanem felszólítás is akar lermí ;
áldozatába került a szeretet, mi se saj
náljuk érte az áldozatokat.

Ha ilyen gondolatolkkal közelitjük
meg a Jézus Szíve tiszteletet, akkor
kevésbé fog zavarni egyLk-másik va
lóban túl érzelmes, ép ezért a mai
ember, ~lönösen a road ifjúság előtt

idegenszerű, sót ellenszenvet kiváltó
hangulatú ének vagy imádság. Keres
sük az ájtatosság igazi mondanívalóit
és próbálkozzunk azoknak egyéni meg
fogalmazásával. Hiszen az ének és a
kötött szövegű ima csalk eszköz, csak
út a cél felé, és nem is egyetlen út. A
célt, Jézus lelkületének megközelítését
kell sokszor és plasztikusan magunk
elé állítanunk, akkor a számunkra Ik~

vésbé alkalmas úton is jól haladunk,
vagy pedig találunlk: új, számunkra
megfelelőbb utakat.


