
hez lsten a szentségi kegyelmei reven hozzáadja azt az áldást, mely
szükséges ennek a hivatásának betöltéséhez. A föntebb említett megbi
zottak és világi intézmények institutum sieculure) helyzete és feladat
köre teljesen más, mint az istentiszteletben, szentségi életben és él lelki
pásztorkodásban fontos munkát végezhető diakónusé. Jelenleg már a
nyugati katolikus országokban is mindjobban értékelik a diakonátus
szerepét, Egyik jele ennek, hogy a papságra készülőknek hosszabb időt

engednek diakonátusi szolgálatra. Misszi ós területeken, így például
Tamil-földön vagy Keletindiában, a katekéta és diakónus iskolák sem
tartoznak él ritkaságole közé.

Felmerült természetesen az a kérdés is, hogy ki fogja a diakónusok
eltartását fedezni" főleg ha azok családos emberek? A keleti egyházak
ban megélhetésükről az egyházkőzsógek gondoskodnak elsősorban,

azután a püspökök. Miután anyagi támogatásuk rendszerint elégtelen,
a legtöbbjük világi foglalkozást is vállal. A protestáns diakónusok mind
a két Németországban állami fizetést kapnak, másutt a hívek komoly
adományaiból tartják el őket. Azok a katolikus püspökök, akik igény
lik, sőt türelmetlenül várják, hogyadiakónusokat az egyházi lelkipász
torkodás munkájába állíthassák, nyilván meg fognak mindent tenni
azért, hogy diakónusaik illő körűlmények között véW'zhcssék feladatai
kat. Az sem lebecsülendő gondolat azonban, hogy a diakónusok egyházi
ténykedéseik mellett világi állásban is helytálljanak. mert így példás
életükkel erősítenék a tanúságtevő, krtsztusi életeszményt.

.-
MINDEN DICSÉRET SZONAL SZEBBEN ...

A kéket, a kékséget ki írja le,
mely fent lebeg szintjén az égnek?
És az ezüst tündöklés'Ű nyárfák lombját,
amint sugárkoszorút von homlokám a magasnak?
Fekszem hanyatt. Szemem issza a nyár
vad ragyogású báját. Nyírág bókol
fölém, fehér. Az út előttem sötét fenyők

között hajlik össze és megejt a zöldszin
pazat böségű változatával. Emitt egész
sárgának tűnik: ömlő arany, - amott szürkén
megőszült, mint az álmos Duna, ha felhő

oson föléje. Vad édesséqű a hulló hársvirág
s olyan illata van ,a szélnek, mintha
rózsát, ezer rózsát rabolt volna meg.
Lepke kering, és barna darázs zúg álmosítón
a forró délben. Hangyák iramlanak látszólag
céltalanul a fű dárdái tövén, ing a napfén1l,
csorog az édességes kék, mintha millió
mezei katáng hullatná szirmát
a tündöklő levelek árnyéka közén.
Rád gondoltam. Te is így látnád együtt
velem azt az ámdó szépséget, mely egyre,
végeérhetetlen sorokban áramlik el
tág pillánk előtt, hogy felsorakozzon
minden d'ÍCséret--szánál szebben és valóságosabban
nuumsztatn: -- megelőzve minket - az Istent.

Nagy Méda
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