lehet nem tudomásul venni ezeket a dolgokat azon az alapon; hogy tehetetlenek vagyunk és semmivel sem tudunk hozzájárulni a helyzet jórafordulásához. A szerétet és igazságosság követeli minden kereszténytől,
hogy tevékeny gonddal törekedjék megjavítani az ember helyzetét a vílágban. Ez a kötelezettség legalábbis abban áll, hogy tudatára ébredünk
a helyzetnek és saját lelkiismeretünket az így fölvetődő problémák szerint alakítjuk. Nem azt várják tőlünk, hogy megoldjuk a vílág valamennyi
problémáját; de az embernek tudnia kell, mikor tehet valamit a szenvedés
és szegénység enyhítésére, és rá kell jönnie, mikor működik közre burkoltan a szenvedést és szegénységet meghosszabbító, vagy fokozó rosszban. Mászóval: a keresztény szeretet nem reális többé, ha nem kíséri a
társadalmi igazságossággal való törődés.
Mit használ, ha szemináriumokat tartunk a Misztikus Test tanáról és
a szerit liturgiáról, de ugyanakkor egyáltalán -nem törődünk a Krisztus
tagságára elhívott millíók szenvedésével, elhagyottságával, betegségével
és időelőtti halálával? Altathatjuk magunkat azzal, hogy mindez asze~
génység és szenvedés nagyon távol van a mi hazánktól; de ha megismernénk és megértenénk kötelezettségeinket Afrikával, Dél-Amerikávalés
Ázsiával szemben, nem lennénk olyan önelégültele. Mindazonáltal nem is
kell saját határainkon (Amerika; a ford. megj.) túlra néznünk, hogy bő~
ven találjunk emberi nyomorúságot nagyvárosaink nyomornegyedeiben
és kevésbé kiváltsagos falusi területeken. Mit teszünk ezzel kapcsolatban ?
Nem elég a zsebünkbe nyúlni és odaadni egy kis alamizsnát. Nemcsak tulajdonunkat kell adnunk testvérünknek, hanem önmagunkat. Amig
vissza nem nyerjük ezt a szerétet iránti alapvető fogékonyságot, nem
érthetjük meg a keresztény tökéletesség teljes mélységét.

BARSY IRMA VERSEI
A vALASZ
Évek suhannak. Már sohase lázadsz.
nyugalmát lelked megtalálja.
Igent mondasz az Úr akaratára
s minden kérdésre készen áll a válasz.
Derűs

CSILLAGOKKAL JATSZ01vr
Csendes a tópartnál a csónak
a kezed ujjaimmal játszik.
Újhold varázsos éjsziakáján
a tó vizén csillag virágzik.

Csillagvirágok: más világok
a képzeletnek nincs határa csillagos, égi szerelemmel
beleúszom az éjszakába.

Mig hanyattfekve ringatózom
hullámok hátán nyári éjben
egy óriási Szem vigyázza
könnyen veszendő csöppnyi létem.
Hogy visszavígy ,a biztos partra,
a csónakkal már jössz utánam.
Fogom kezed.
S oly messze vagy már,
mint c.sillagok az éjszakában.
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