zet ezen a téren korántsem eszményi. Templomainkban gyakran találkozunk
zavaró világítással, nem megfelelő fényforrásokkal,
szederjes színű, zúgó
trafójú, vibráló fénycsövekkel. Pedig van jó megoldás. csak a választáshoz
és tervezéshez ismerni kell a lehetőségeket és mindenekelőtt megfelelő szakember tanácsát kell kikérni. A fényforrások megválasztásánál ugyanis nem
elég a kibocsátott fénymennyiséget és a gazdaságcsságot figyelembe venni
s teljesen eltekinteni például a színvisszaadástól. Emiatt aztán esti megvilágításban a: felszerelt higanycsövek fényében sok szépen díszített, nagybecsű
festményeket őrző templomunk összhatása csökkent értékű vagy teljesen
kedvezőtlen.

A templomi hangellátás és világítás fontos eszköze annak a tanításnak,
amellyel az egyház mondanivalója eljut hozzánk. Nem kőzömbös sem a kivitele, sem a hatásossága. Másfél évvel ezelőtt több egyházmegyében körlevél hívta fel erre a figyelmet, és ingyenes tanácsadási lehetőséget kínált, illetve a műszakí tervek felűlbírálását indítványozta. A körlevél megjelenése óta, egy-két esetet kivéve, az egyházközségek nem éltek az ajánlásokkal,
pedig sok helyen költséges beruházásokat eszközöltek mind a templomhangosítás, mind a világítás terén. Ezek a beruházások akkor a legdrágábbak.
ha nem érik el a megfelelő eredményt, mert rosszul sikerült megoldások. A
hírközlő szervekről szóló apostoli konstitúeió azt rnondja : "Fel akarjuk használni az emberiség tudományos vívmányait, hogy segítségükkel Istent és a
kegyelmi életet eljuttassuk a lelkekhez." Ennek a törekvésnek feltétlen része a technikai eszközök jó felhasználása. Ezért ne féljenek az egyháziak
terveikbe, munkáikba beavatni olyan szakembereket, akik a maguk területén sokat tehetnek azért, hogy az egyház a technikai újdonságok bevezetésével eredményesebben szelgálhasson.

•

VI. PÁL PÁPA IMÁJA AZ EGYHÁZI HIVATÁSOKÉRT
Jézusom, lelkek isteni pásztora, te apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket, vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy
tanítványaiddá és segítőiddé váljanak.
Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért szüntelenül megújítod áldozatodat oitérainkon,
Te, Urunk Jézus, aki azért "élsz örökkön örökké, hogy értünk közbenjárj", fedd fel előttünk a nagyvilág távolságait, kontinenseket, városokat és
falvakat, ahonnan annyi testvérünk csendes imája száll az ég felé, mert az
igazság világosságát és a szeretet meleg ét keresik. Add, hogy kövessék hívó szavadat és folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az
egyházat, és a "föld sója" és a "világ világossága" legyenek.
Irányítsd, Urunk, hívó szavadat sok tiszta és önzetlen leány felé is. Add,
hogy bennük is felébredjen az evangéliumi tökéletesség utáni vágy, hogy életüket az egyház és testvéreik szolgálatára szenteljék, akiknek szükségük van
az ő segítségükre és szeretetükre. Amen.
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