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A II. vatikáni zsinat bevezette az Ige
líturgíáját. Minden vasárnapi és ünnep
napi szentmisén kötelező a szeritbeszéd.
Híveink panaszkodnak, hogy nincsenek
megelégedve a szentbeszédekkel. A zsinat
szellemében a szeritbeszédek rövidek le
gyenek. Az egyik városi plébánián a plé
bános- egyébként buzgó pap - kiüre
sítette a templomot a hosszú prédikációk
kal. Szinte hihetetlen, de így történt. A hí
vek inkább elmennek a távolabbi plébáni
ára mísét hallgatni, mert ott tíz perces
szeritbeszédeket tartanak. Ahol gyermek
míse is van, ott minél több történetet kell
elmondani, ami leköti a gyermekek fi
gyelmét, Jól fe1használható erre a célra
Kiss Imre Jézus barátai, a szentek éle
téről szóló könyve. Az sem baj, ha a
gyerekek belebeszélnek a prédikációba.

*
Budapesten és nagyobb vidéki városok

ban jo lenne, ha a papok munkáját a
diakónusok segítenék. Magyarországon
elég sok olyan férfi van, aki három-negy,
esetleg öt evíg kispap volt, de fölszente
lésére ezért vagy azert már :nem került
sor. Ismerek olyan buzgó katolikus fér
fit, akit kispap korában egy üveg sör
miatt elbocsátottak a harmadév végén.
lYlegpróbálkozott több egyházmegyében,
.de sehol sem vették föl. Allásban van,
megnősült,de legalább másodátlascan sze
retne mmt díaxonus segiteni a lelkipász
tori munkában. Kitűnő szónok az illető.

Ezeket a lehetőségeket is föl lehetne hasz
nálali a paphiány enyhítésére. Kívülállók
tól többször lehet hallani, hogy az egyház
nem elég nagyvonalú. Nem jól gazdálko
dik a meglévő erőkkel. Talán van ben
ne valami igazság.

*
A zsinat szellemét elsősorban a pápa

iparkodik megvalósítani. Nem használja
a pápai hármas koronát, a tiarát. Leegy
szerűsítette a pápai udvartartást. Nekünk
ez imponál. A Sacré Coeur apácák fela
jánlották a pápának arany gyűrűjüket.

hogy használja föl jótékony célra. Mi is
nagyon tisztában vagyunk azzal, hogy a
mai világban gyűrűvel és infulával nem
lehet rokonszenvet kelteni. Legföljebb
megmosolyogják a címkőrságot, lsten a
történelmi eseményeken keresztül meg
szabadított minket a feudális egyháztól
és annak gondjaitól. A szaléziánusok leg
föbb általános lelki igazgatója mondotta

nekem, hogy a világi papok közül a leg
tooben haíaíuk utan akarnak jót tenni.
Legtöbb bajuk a papi vegrendeletekket
volt. Tanwsag: életunkben tegyunk jó~
amennyire tudunk,

A zsmat szelleme, a szegénység azonban
nem azt Jelenti, hogy a papnak peldául
ne legyen rendes lakása. ::>01<. új plébánia
épül az országban a régiek helyett, mert
egyik-másik helyen szinte lehetetlen kö
ruirnények közott lakik a plébános, 100
2uO éves nedves épületben. A :nagy plé
bániaépület már a múlté, Az egyik. plé
bánostol megkérdeztem, hogy hol szerez
te a plébániaépület terveit? Azt válaszol
ta, hogy az OTP-nél kapott típustervet. Ö
a 26. számú típustervet vállasztotta ki.
Egy kis szoba irodának és két nagyobb,
szoba. A régi, hatalmas, nedves píeoání
ákat le kellene bontani, s helyettük új.
kis plébániákat kell építeni. Nincs szük
ség a régi gazdasági épületekre sem.

*
A .nyáron egy meggyilkolt cigányt te

mettunk. A temetésre sokan jöttek el ki
váncsiságból, hogy milyen temetést kap
a ergany az egyháztól? Milyen temetést
kap'! Csak egyfajta temetés jár minden
kinek:, palástosan; akárcsak az esküvő
kön,_ ah?l mindeIl:ki_ orgonás esküvőt kap.
HlV(~k es ..n~m-~lvok látták, hogy nem
teszunk kulonbseget cigány testvérünk
kel sem. El kell ismernünk, hogy nagyon
sok történt a cigányok fölemelkedéséért.
Nem koldulnak, hanem dolgoznak az üze
~ekben. A cigány gyermekek iskolába
járnak, Fiatalabb paptestyéreink is sokat.
t~hetnének a cigánytelepek meglátogatá
sával, Itt nem lehet azonnal látványos
eredményeket felmutatni. Egy hivatalos
s~e:nélyt idézek : "Még az sem elég, ha a
cigányok rendes lakást kapnak." Van
nak helyek, ahol külön csoportban készí
tik elő a cigány gyermekeket az eiső

szeritáldozásra. Ez is eredmény. Nálunk a
többi gyerekkel együtt áldoznak, de csak
kevesen jönnek el.

*
Mi a kereszténység szerepe a mai em

berek között? "Legyen kovász, legyen az.
Evangélium tanúja, aki mindenfajta szel
lemi káoszban és kontestáció közepett
Krisztus szavaiban keres és talál irány
mutatást." Ezt próbáljuk megvalósítaní, II
lehetőségekhez képest, ki-ki a maga élet
körülményei között.

A háború olyan bűn, amit nem mos le a győzelem.
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