
sébő1. Ehhez azonban még nincs megfelelő háttér; több megértés kellene és kulturált személyek
közremüködése.

A hivatásszeretet és az imaélet erőt ad a papnak, hogya nehézségek le ne gyűrjék. De legalább
teljes energiájával az egyházközségének szentelhetné magát! Kellene, hogy saját életvitele, ma
gánélete megnyugtatóan rendezett legyen. Ne legyen gondja otthonával, étkezésével, emberi élet
körűlményeive1. Sajnos azonban, sokszor ez sincs meg. Nehéz megfelelő segitséget találnia, aki
személyes gondozását és lakásának otthonosságát biztosítsa. A falusi papoknak nincs olyan
nagy jövedelmük, hogy abból a mai igényeknek megfelelő fizetést tudjanak biztosítani kisegítő

személyeknek. A pénz mellett azonban komoly erkölcsi igények is támasztódnak a papok segí
tőivel szemben. Megbízhatóság, igáz vallásosság, megértő türelem és őszinte udvariasság azok
hoz, akik a plébániára jönnek. Nem könnyű ilyen személyt találni. Bizony, sok pap van, akit
nem vár kész étel, vendéglőből sem étkezhet, hanem maga főzöget, amikor ráér; sőt mos és taka
rít. A filiából hazajövet hányszor várja hideg és barátságtalan szoba, amelyet még azután kell fel
fűtenie! Persze többé-kevésbé mindenki talál valamilyen megoldást. Mégis jó volna, ha az egy
házmegyék több segítséget nyújtanának a lelkipásztoroknak szociális körülményeik rendezésé
hez, megbízható házvezetőnők kiközvetitéséve1.

Van hát gondja a falusi lelkipásztornak is épp elég, s ezek hol kevésbé, hol nagyon is próbára
teszik teherbíró képességét, hivatástudatát és lelkiségét. Viszont ugyanebben érzi küldetésének
szépségét és nagyszerűségét is. Feladata az, hogya Szentlélek magvát vesse az emberi világba;
hogy tanúságot tegyen az emberi értékekről, melyek legszebben épp a kegyelmi élet által bonta
koznak ki az emberben. Látja, hogy szükség van rá az emberek jobbításában. Ez a hivatás az ő

legigazibb kitüntetése.

A képíró karácsonya'
A költemény pedig,
a testemből való
hiány.

Kondor Béla

Gyere szobámba mámorral
amikor-arcod láthatom
veszem a pálinkát a bort
szilvárium titkolt szagát
esküszöm - nyílik a világ
tökéletes ítéletünk
a józanul cövekelt közöny

hófúvásban felkerengünk
és megyünk a képzelethez
képzeletünk igazához
inga-léptekkel a télben
mellünkben lázmérő-szívvel

vér szökken egyenes útján
esküszöm - nyílik a világ
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havában képek: lábnyomok
múlt jelen jövő szobrai
égi szobrásszal épített tél
olyan eleven élő hogya
hóember megindul feléd

kondori szárnyakkal intesz
legyintesz rossz szeretőkre

mert lényegtelen bútoraik
a világnak elavult lomok
kikre a jóság pazarlás
elveszíteni a szárnyam fog
s ez a pilátus-világ
hó hdyett tövis hull az égből

karácsonyom után Heródest sejtem
s a testvért a golgotán
rá esküszöm - nézd!
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