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Uj böjti rendelkezések. - Olvasóink közül többen fordultak hozzánk
telefonon és irásban is megkérdezve. hogy van-e tudomásunk VI. PáL pápa
apostoli konstitucíójáról, amely újra szabélyozza az egyház böjrtd élőírásait.

A hirrőltermészetesen rni is értesültünk. a Szeritatya rendelkezése azonban
az Osservatore Romano február 17-d számában jelent meg, amikűr márciusi szá
munk már nyomdában volt. A rendelkezés, amint azt a ':Dhe Tablet című

angol katoldkus lap közlí, a szokástól eltérően azért jelent meg az Osservatore
Romanohan és nem a ritkán közzetett Act,a ApostoHcae Sedis-ben, mert
már az idei Hamvazó szerdától életibe lépett. A magyar katolücus hivek, .a
püspöki pásztorlevelekból nyilván részletesen értesülnek majd az új böjti
előírásokról. Itt mi most a The Tablet nyomán az apostoli konstítúcíó legfon
tosabb úji,tásait lközOljü,k, Az új rendelkezés értelmében szigorú böjt (tehát
amikor egy nap leforgása alatt csaüc háromszor szabad enni és egyszer jóllakni)
ezentúl csak két napon lesz, hamvazó szardán és nagypénteken. A hústól való
megtartóztatás előírásai a régiek maradtak. Viszont a hústól való megtartóz
tatás kötelezettsége az eddigi 7 éves !kúll' /helyett csak a 14. életévbeWltésével
kezdődik, míg a bőjt megtartása 21 éves kortól a IbeWltött 60. életévig kötelező,

Hűséges oLvasó. - Az idézett Iapközlemény nytlvánvaíó félreértésen ala
pul. 'I'óbiás könyve, nem apokrif irat, hanem az ún. deuterokanoníkus, vagyis
másodlagosan kánoni kJÖnyvek'köre tartozik. Ez utóbbi megjelölés csupári
csak annyit jelent, Ihogy a könyv nem szerepelt az ószövetségi szerit '~önyve'k

ősi héber nyelvü jegyzékén. Az egyiház azonban kezdettől fogva sugalmazott
szerit 'könyvként tartotta számon és mínt ilyen szerepel az összes hivatalos
Szeritírás kiadásban, így a rnagyaoban is. Az eredeti szöveg Ihéberül vagy
arámul íródott, valószinűleg a Kr. e. III. században. Szent Jeromos saját be
vallása szerínt arámból fordította, Illetve dolgozta át.

M. L. Budapest. - Krisztus urunk semmiféle törvényt sem írt elő am-a
nézve, hogy hányszor és míkor lehet áldozni. Ennek a kérdésnek rendezését
az egyházra bizta. Az egyház pedig, mínt alsó határt azt írta elő, 'hogy éven
ként legalább egyszer kell áldoznia annak, akii azt akarja, hogy katolikusnaik
számítson. Ezen vkívül áldozni kell a házasság szentségének fölvétele előtt és
ha rnódunkban áll; halálunk előtt is, utolsó útravalóként magunkhoz Ikell venni
az nr testét. Felső határként az egyiház azt szabta meg, ihogy egy 24 órán 'belül
egyszer lehet áldozni. Ez alól a rendelkezés alól két kivételt engedélyezett az
egyház. Ez karácsony és húsvét ünnepére vonatkozik. Ha valaki a karácsonYli
éjféli rnísén vagy húsvét (nagyszombat) szent éjjelén éjfél után áldozott, de
ugyanaz nap az ünnepen ismét mísén vesz 'részt, annak keretében mégegyszer
áldozhat. Ezt a törvényt az egyiház a zsinata liturg1ilkus konstitúeió vég!rehadtási
utasításában tette közzé 1964. szeptember 26-án. A magyar püspOkJi kar 1964
decemberében hirdette kí.

Isten háza. - Minden tek'intetben' egyetértünk olvasóntkIkaJ. és az általa
felvetett hasznos gondolatokka'l.' Mindenlki ismeri az Úr JéZJus földi életéből

azt a jelenetet, amikor kiűzte a jeruzsálemi templomból az árusokat és pénz
váltókat. János 'evangéliumának erre vonatkozó részét a nagylböjt negyedik
hetének hétfői míséjében olvastatja az egyház. "Ne tegyétek Atyám házát
vásárcsarnokká!" - mondotta alklkor az üdvözítő. Tanítványainak pedig eszé
be jutott az írás szava: "Buzgóság emészt el házadért."Ez a természetű buz-



l<)(){) VI GILIA MÁRCI US

góság komoly kötelességünk, amelyet a húsvétra való készülődés idején kű

lönösképpen tudatosítani tartozunk. Odahatm, és nem sajnálni érte az áldoza
tot, hogy templomunk falai iközött 'külsőségekben is minél méltóbban kísérjük
el megváltó kálváriás útján az Udvözítöt, egészen a feldíszített szent sfrig,
várva utána a feltámadás örömét és átérezve annak [elentőségét. "Hogy titeket
is, mindannyitokat emésszen a buzgóság Isten házáért, ezt kfvánja Krisztus
mindazoktól, akik tagjai iközé számítják magukat" - figyelmeztette Szerit
Agoston hippói híveit, de nekünk maiaknak is szól ez az intelme. "Mert való
ban, egy ház sem annyira a ti hajlékotok" -fejti ki a továbbiakban - "mint
Isten háza, amely örök üdvösségtek székhelye. Haza azért mentek, hogy ki
pihenjétek a halandó élet fáradalmait, a templomba viszont azért léptek be,
hogy kérjétek és elnyerjétek Istentől a végső békességet. Ha tehát otthon
ügyeltek arra, hogy ne legyen rendetlenség, akkor, már amennyiben rajtatok
múlik, hogyan viselhetitek el a rendetlenséget a csínnak és szépnek hiányát
Isten házában, ahol örök boldogságtok kezese lakik". Amellett templomunk,
mindegyhkünknek a maga temploma, nem egyszerűen "szent ház", a mi vallá
sos életünkben. hanem közvetlenül maga az "anyaszentegy;ház" - olvassuk
az annyira rnodern Yves de Montcheuii egyik írásában. Ha tehát ennek tény
legesen tagjai kívánunk lenni, osztanunk kell a növekvésnek és erősödésnek
azt a vágyat is, amely az egészet lelkesíti. Nem szabad úgy viselkednünk, mint
aki csupán merítení akar kegyelmi forrásaiból, azok áradásának külső kere
teivel azonban vajmi keveset törődik

Föltámadás. - Olvasónknak sok tekintetben igaza van abban, amit írt.
A test feltámadásába vetett hitünk gyakran élettelen és erőtlen. Nyilván fő

log azért, mert a föltámadás .míkéntjét nem tudjuk elképzelni. s így megelég
szünk azzal, hogy a lélek halhatatlanságáról beszéljünk. Holott az ember test
és lélek szubsztanciás egysége és másfajta létf'orrna el sem képzel'hető számára.
Annak következtében azonban, hogy a földi létben a lélekne~~ ez a testhez kö
töttsége annyi szorongásnak, zavarnak, kísértésnek okozója. sokan hajlanak
rá, .hogy a testet valami alacsonyabbrendű dolognak, "szükséges rosszv-nak
tekintsék. Részben a régi görög gondolkodásból került ez ét a keresztény tu
datba. A görögök nevezték el él testet a "lélek börtönének''. Bár az egyház
hamvazó szerdán arra emlékeztet bennünket, hogy porból lettünk és porrá
leszünk De mindjárt utána azért imádkozik, hogya test, ha meghal, ne pusz
tuljon el, hanem valamí magasrendűvé alakulion át. A megváltás nem a test
tól való megszabadulást jelenti, hanem az ember eredeti, rncgszcntelt állapo
tánaik helyrealutását és csodálatos újjászületését. Az Isten Fia is megtestesült
és testét magával vitte a dicsőségbe. A megváltás magja nem az, hogy szelle
mekké, angyalokká válunk, hanem testünkkel együtt veszünk részt az Istenség
életében. Minden rrnsében ezért imádkozunk. Természetesen nagyon nehéz
elképzelni, rni'lyen lesz ez az átalakult test. Ezzel .kapcso'latban nagyon érdekes.
amit Frits van der Meer ír erről a problémaról Az egyház hitvallása című

könyvében. "Abban a tek.intetben, - írja - hogy rnilyen lesz a föltárnadás, az
egyház mindcnkor bölcs tartózkodást tanúsított. Határozottan csak azt mondja:
rnindenkí föltámad a saját testével, Ezt a döntést már régebben is és ma is
sokan úgy értelmezik, hogy aJélek, ami változhatatlan és az emberi én hordo
zója, a föltámadáskor valamilyen anyagi principiumat épít föl testté és így
alakítja ki .saját', szellemmel áthatott, rnennyei testét."


