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EL ÖSZÓ.
Lelki szemeiu előtt feltűnik Margreilernek megkapó, szimbolikus képe: «a vallás vi~asztalásai».
Felette ízléses, hangulatos csoportosítasa a jeleneteknek. A középhelyet a JJegfeszileltllek képe foglalja el. kinek keresztje tövéből ágas-bogas rózsabokor fakad. keble előtt pedig rnisztikus felhön
az Eucharistia lebeg. A kereszt tövében egyik
oldalon bánatba merült, szinte kétségbeesett férfi
üldögél. Mellette jóságos arcú öreg kapucinus
barát. Egyik kezével az Udvőzílőre utal, kinek
a bűnös 11átat fordit. Másik kezével megragadja
a férfi karját, vigasztalva, bátorítva őt. A másik
oldalon szende női alak pihen nyugágyon áhitatosan összekulcsolt rózsafüzérrel átfont kezekkel
A lelkipásztor épen most adja fel neki az utolsó
kenet szentségét.
E kettös jelenet szentségekre emlékeztet, amelyeket nagyon találóan a gyengék szentségeinek is
szoktak nevezni. A Világmegváltó u8yams, aki az
üdvözítés nagy művének Ielépitéséről öt szentséggel gondoskodott, nem feledkezhetett meg
égbenyúló nagyszerű alkotásának tatarozásáról
sem. Ennek szűkségességét- az emberi nem jelen
helyzetében - feltét1enül számításba kellett vennie.
Gondoskodott tehát a lelki s testiügyel'ogyottak
hathatós támogatásáról.
5

Ö, aki «a repedezett nádat nem töri össze és a
mécsbelel nem oltja ki» (Mt, 12. 20.),
hatalmas segítséget adott a Lelki betegeknek a
penitenciatartáshan, a testi betegeknek pedig az
utolsó kenetben. Ezt az utóbbi szentséget egyéliként már a szent Atyák, a penitenciatartás kiegészítőjének szekták tekinteni, épen úgy. mint a
bérmálásban a keresztség munkájának bekorenázását látják. Miként ugyanis a bérmálás a keresztség kegyelmeit teljes érvényre juttatja, ú/O'
az utolsó kenet a bűnbocsátást teszi tökéletessé.
Megtisztít az áteredő s személyes bűn maradvan~aitól, cllörlia büntetéseket, sőt a - vé~elem
zésben - bűnből eredő testi szcn vedescket is
enyhiti s visszaállítja a testi épséget, amennyiben
ez a lélek üdvösségére előnyös. Az utolsó kenet
eszerint befejezi az Egyház munkaját az örök
életre teremtett lelken, s midőn elkészült vele,
egyben a megszenteIt olajjal nuntegy világosságot
is gyujt neki, hogy a halál homályos birodalmának küszöbét a .rémény s bizalom szelíd s szeridefényli mécsesével lépje át. Az ulolsó kenet szentségéből áradó rncnnyei fényre szépen alkalmazhatók szent Péter apostol szavai: «jól cselekesztek figyelmezvén erre, mint homályos helyen világító szövétnekre, mí~ a nap fölkel és a hajnali
csillag feltűnik a ti szivetekhen». (II. Pél. 1. H),)
I-:s akkor nem szorul többé kegyelemforrásokra
a lélek, amely már az örök tengerbe elmerült;
nincs sZLI ksége jelekre, amelyek földi pályáján
vezették. minthogy maradandó otthonába, Atyja
kebelére visszatér],
füstölgő

Az utolsó kenet az Újszövetség
szentsége.
Az utolsó kellet fonnlma és természete.

Az utolsó kenet az a szentség, amelyben a sülyosan beteg keresztény a megszentelt olajjal
való kenés és a pap imádsága által állapotának
megfelelő kegyelmekben részesül.
Közeledik az élet legmagasztosabb pillanata.
Lemenőben van már a földi lét napja, s a lélek
abban van, hogy az isteni biró elé lépjen és tőle
megtudja. minő sorsra számíthat örökre. Minden
földi reményelenyészőben, a világ összes ügye,
érdeke szétpattan, mint a csillogó szappanbuborék. De másoldalt előtérbe lép az örökkévalóság
minden képzeletet felülmuló, iszonyú arányaival
s félelmetes, fenséges ünnepélyességével. Kit ne
rcmcgtctne meg ez a gondolat? .-\Z életsajka leoldódik a partról. s a lengeráram belesodorni
készül az óceánba. amelynek nincs határa, ahonnan
nincs visszatérés s ahova az esetleges segélykiállásokra földi hang már nem felel. Miudcuki elveszi ott, amit érdemelt. De vajjon mit érdemelt?
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Örök szeretetre vagy örök gvűlöletre, boldogságra
vagy kínra szelgált-e rá? Kí tudná ezt megmondani? Különös isteni kinyilatkoztatás nélkül teljes bizonyossággal senki sem. Ezt tanítja maga
a tévmentes Egyház.
Elgondolhatjuk tehát a testből kilépni készülő
lélek szorongatott helyzetét.
Ehhez járul még a betegség által legyengült s
agyonkínzott test szörnyű nyomasztó terhe s a
végső haláltusa rettentő heve.
Mert igen, közelit a halál. A halál, amely emberi természetünknek utolsó, legkeserűbb törvenye s legmélyebb megaláztatása; a halál, amely
a testet s lelket, mint bűntársakat. erőszakkal,
kegyetlenül szétszakltja, elválasztja. Küszöbön a
leghe\'escbb csata, amelyben az élet, ostromoltatva
s mínden oldalról visszaszoritva, még egy utolsó,
kétségbeesett kísérletet tesz az ellenállásra. Közelít a halál, a legmélyebben bevágó szenvedés,
amelynek éle olykor egy könnyben, avagy az
ajkak kínos vonaglásában nyilvánul, Igen, szemben a halál, ~ bűnnek keserves, kemény gyermeke, amely Adám összes ivadékait megsemmisítö jogarával illeti és porrá változtatja ... Igen"
ez a helyzet a halál küszőbén, a halállal szemben.
Elgondolható-e, hogy lsten, aki oly kegyesen
gondoskodott az emberről egész földi zarándokútján, aki már a gyermek üde arcára a szent
keresztségben, bérmáláshan s szentáldozáshan
végtelen szereluic forró csókjait nyomta s aztán
az l'gl'SZ pályáján szcntségcivcl támogatta, most

a 'végszükségben magára hagyja? Ha van sziv,
ha van irgalom az égben, az bizonnyal leszáll a
halálos ágyhoz. hogy a haldokló homlokáról a
halálverítéket törölgesse, s a szorongó szívet megnyugtassa, reménységgel s békével betöltse. Ha
van egyáltalán szcntség, amely sajátos szükségleteinkhen támogat, szí vűnk s eszünk követeli, hogy a betegek számára is legyen ilyen,
amely az ö állapotuknak megfelel, Valóban, az
Ur gondoskodott is arról az utolsó kenetben. Felkészíti ezzel a lelket az ünnepélyes égi menyegzőre. Szent olajkenéssel elsimítja a lélek nunden
redőit, szeplőit eltünteti s mar eleve bizonyos
nimbussal, fénykörrel ragyogja bt'.
Arndc ls/en nemcsak a léleknek ura, teremtője, hanem az eqész embernek s így II testnek
is. Nemcsak a lel ket szereti, hanem a testet is.
Enyhiti tehát a betegek szentsége által a testi
fájdalmakat, jobbra fordítja a szenvedó állapotát,
söt nem ritkán meghosszanbitja földi életét, ha
az a lélek üdvössége szempontjából célszerű. Igen,
a testi egészség is az utolsó kenetnek egyik rnellékcélzata s gyakorta teltünő módon, mint valami
isteni «ráadás» mutatkozik, arnelv a lélekre áradt
hő kegyelmeket kiséri. Erről azol~han annak idején s helyén még bövebben szólunk. -

Az utolsó kenet elnevezéset.
Az utolsó kenet természetét a neve is kifeje,
zésre juttatja. _A XII. súlzad óta ez fl szentség,
amellyel az Ur a súlyosan beteg keresztényről
9

gondoskodik, az utolsó kenet nevét viseli. Nagyon
kifejező ez az elnevezés, de sok félreértésre, sőt
babonás hiedelemre ad alkalmat. A mulandó
javakba görcsőscn kapaszkodó s a halálnak még
gondolatától is irtózó ember megborzad, ha csak
az «utolsó» szót hallja is.
Sok előtt az utolsó kenet s halál gondolata
elválaszthatatlan. Aki egyszer ezt a szentséget
felvette, annak - szerintük - az élethez már
nincs reménye. Ez az oka aztán, hogy akárhányan
ezt a hathatós segítséget makacsul visszautasítják
és elJökik maguktól azt az isteni kezet, amely
úgyIehet egészségüket is visszaadná, Süt némelyek botor vélekedése szerint az utolsó kenettel
megszentelt lábakkal a profán földet érinteni már
nem szabad s így az embernek nincs egyéb hátra,
mint, hogy tehetetlenül a halálra várakozzék.
Mekkora s mily végzetes tévedések!
A betegek szentségi kenése nem azért utolsó,
mert az élet utolsó stációját jelenti, hanem mivel
a liturgikus, szentségi kenések közölt a végső.
Először ugyanis Egyházunk a keresztséguél
részesíti hiveit kenésben, másodszor a bérmálásban, harmadszor-a papokat az egyházi rend szentségében. végre valamennyit különbség nélkül az
utolsó kenet szentségében, kik azt súlyos betegségből eredő valószínű halálveszély idején kérik.
Egyébként az utolsó kenet nem kizárólagos
neve ennek a szentségnek. Hivják azt betegek
kenetének s a haldoklók szentségének is. Egyházunk ugyanis, mint a trienti szcnt zsinat szé10

pen mondja, ezzel a szentséggel az élet végét
hatalmas védelemmel erősíti meg. Egyéb elnevezései az utolsó kenetnek: szerit olaj, szentelt olaj,
mennyei erősítés, az elköltözék szeutsége, A görögök igen találóan enchelaionnak, vagyis az imádság olajának hívják, arnivel e szentség anyagát
és alakját is egyben kifejezésre juttatják.

Ellen (elei nk.
A XVI. századig az utolsó kenet, mint a hét
szentség egyike, úgyszólván általános elismerésben
részesült s gyakorlatban volt. Sőt már az V. századhan elszakadt eretnek felekezetek is egytől
egyig magukkal vitték s annak legalább nyomát,
cmlékét mindvégig megőrizték. A kalharok, waldiak, ioikliffiták és husszitek sem tagad ták meg,
hanem egyszerűen. mint feleslegest, elhanyagolták.
Luther volt az első, ki azt egyenesen elvetette.
Az utolsó kenetről ugyanis csakis szellt Jakab
apostol levele szól nyiltan s határozottan, amelyet
azonban ő a protestáns tantételekkel való szeges
ellentéte miatt, mint «szahualevelet», a Szeutirásból kitépett.
Kálvin az ulolsó kenetet hamisitványnak, «történelmi képmutatásnak» csúfolja, ruintha az
csupán üres. hiú utánzása "ol na annak a gyógyítási képességnek. amelyet az őskereszténységben
a Szentlélek egyes választott lelkeknek ajándékozott. A mai protestantizmusnak is általában ez a
véleménye. Azt állitják, hogy szent Jakab csupán
n csodás gvógyttó hatalomm céloz, amely ma már
11

idejét multa, avagy csupán jó háziorvosságot ajánl.
A modernisiák, kiket X. Pius' elítélt, csaknem
ugyanezt vallják. Szent Jakab szerintük távolról
sem akart valami új szentséget kihirdetni; hanem
csak valami jámbor szokást ajánl. amely ha talán
közöl is valami kegyelmet, de nem oly értelemben, ahogy ezt a mai theológia tanítja.

..\. katholikus tan.
Minrlezekkel szemben áll az Egyház ősi, isteni
kinyilatkoztatásra támaszkodó tanítása, amelyet
a trienti szerit zsinaton rendszeresen s világosan
kifejtett s röviden a következőkben összegezett.
1. Aki azt állítja, hogy az ulolsó kenet nem
Kriszlus Urunktól rendelt s szent Jakab apostoltól
kihirdetett valóságos és igazi szeritség. hanem
csupán az Atyáktól átvett szcrlertás, avagy emberi
találmány, legyen az Egyhúzból kizárva.
2. Aki azt állítja, hogy a betegek szent kenete
nem közöl kegyelmet. nem bocsátja a bűnöket,
nem enyhíti a betegeket, hanem már idejét multa,
mintha az csupán a hajdani gyógyítási kegyajándék volna, legyen az Egyházból kizárva.
3. Aki azt állítja. hogy az utolsó kenet szertartása s használata gy. ahogy azt a római Egyház alkalmazza szenl Jakab apostol nyilatkozatával ellentétben van. miért is megváltoztatandó s
a keresztények lől bűn nélkül megvethető. legyen
az Egyhúzból kizárva.
ú

I\,. Ö.

12

Dcnz :W-!II.

4. Aki azt á Ili tja, hogy azok az egyházi szolgák
(presbyterek), akik szent Jakab buzdítása szerint
a beteg megkenésére hivandók, nem a püspöktől
felszentelt áldozópapok, hanem bármely község
idősbjei s ebböl kifolyólag az utolsó kenet kiszolgáltatója nem egyedül az áldozópap, legyen
az Egyházból kizárva,
Ez a négy kánon, amely a protestáns s egyéb
tévtanokat erélyesen visszautasítja, egyben kihirdeti az utolsó kenetre vonatkozó hitágazatokat,
melyeket katholikus ember lelki hajótörés nélkül
nem tagadhat.
Könyvecskénkben bővebb kifejtésér és magyarázatát óhajtjuk adni mindannak, amiket az idézett
trienti kánonok magukba foglalnak.
Mit mond a Szeuttrás ?
A trienti szerit zsinat tanítása szerint tehát az
utolsó kenet az Újszövetségnek Krisztustol rendelt
valóságos és szoros értelemben vett szentsége. Mint
minden hitágazat, úgy e szóbanforgó is szükségképen a kinyilatkoztatás forrásrliba nyujtja le
gyökereit. Es csakugyan úgy a Szcntirás, mint a
szent hagyomány világos, söt lényes bizonyságot
tesz az utolsó kenet szentségéröl. Lássuk elöbb a
Szeritirás tanuságtételét.
,
A trienti szent zsinat Atyái állitják, hogy az Ur
már akkor elökészítette e szentség alapitására a
lelkeket, midőn apostolait szerteküldve hatalommal ruházta fel többek között a betegek gyógyításúra is, amelyet olajkenessel kellett eszközöiniök.
13

«És kimennén hirdetik vala, hogy bűnbánatot larlsanak. Es sok ördögöt űzének ki és sok belegel
kenének meg olajjal és meggyógyíiának.. (Mk. 6,
12. 13.)
Itt .azonban csupán a csodás gyógyítás kegyadományairól lehet csak szó, amely az alapítandó
szentséget jelképezé. Hogy pedig az apostolok ez
alkalommal nem az utolsó kenetet szolgáltatták
ki, már csak abból is világos, mert ebben a jótéteményben mindenki, zsidó s pogány is részesülhetett. Szentség elfogadására azonban csupán keresztény lélek képes. Hasonlóképen csupán meghatóan szép jelképe a betegek szentségének az
a kenés, amelyet Mária Magdolna az Ur testén
kínszenvedése előtt eszközölt s amelyről Jézus
megjegyzé : «eleve meqkente az én tesiemel a temetésre». (Mk. 14. 8.)
Félreismerhetetlen világossággal szól azonban
az utolsó kenet szentségéről szent Jakab apostol,
Url/nk rokona, midön azt az Újszövetség törvényhozója nevében ünnepélyesen kihirdeti. «Beleg
valaki közülelek - olvassuk nevezett apostol
katholikus levelében - hívassa el az egyházi szolqákat és ezek imádkozzanak felelte, megkenvén öl
olajjal az Úr nevében; és a hitből jölt imádság
ll) egsza bad itja a betegei és megkönnyebbíti öl az
Ur és ha még bűnökben vagyon, megbocsátatnak
neki» (Jak. 5, 14. 15.)
E szavakban látja az Egyház kezdettől fogva
az utolsó kenet nagyszerű ajándékának alapító
levelét.

Tekintve e szőveg rendkivüli fontosságát, nehány magyarázó megjegyzést füzünk hozzája.
1. Kizárólag betegekről és pedig súlyos betegekről beszél itt az apostol, akikhez nyilván
azért kell az Egyhúz véneit (szolgáit) odahioni,
mert jómaguk gyengeségük folytán képtelenek a
saját lábukon járni.
2. Az b~qyháznak véneit s nem általában a köz.~ég véneit kell a beteghez hívni. Ezek pedig a
Szeritirás szójárása szerint nem mások, mint a
püspökök és papok. Elég legyen erre bizonyságul
azt a buzdító beszédet idéznünk, amelyet a húcsúzó szeut Pál az efezusi anyaszentegyház «véneihez» intéz: «Vigyázzatok magatokra és az egész
nyájra, amelyen titeket a Szenilélek piispökkél tett
az Isten anyaszentegyházának kormányzására».
(Ap. cs. 20. 28.)
.
3. A meghívott papoknak pedig az Ur nevében,
vagyis az Ur Jézus rendeléséből, az ő hatalmával
s tekintélyével kell a szent ténykedést végezniök.
Tehát nem pusztán Isten segítségül hívását jelenti
ez, mert erről az apostol külön -megemlékezik
midőn azt mondja : «imádkozzanak felet/e».
4. Hogy pedig itt minden időkre szóló alapításról, intézményről van szó, világos abból, hogy
ennek az isteni gyógyszernek alkalmazása nem
egyes csodatévő hatalommal felruházott egyénekre.
hanem egyszerüen az újszövetségi papságra van
1

A piispök (episzkopusz) nevet, amely.• felügyelőt» jelent

az (isi Egyház a püspökökre s
urúnt nlknlrnaz tu.
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bízva, a papi jelleggel van szeros kapcsolatba
hozva.
5. «A hitből jött imádsáq megszabadítja II beteqet.»
Nem a beteg imádsága, amelyről ill szó sem esik,
sem a pap imádsága, mcrt erről az apostol már
elóbh megemlékezett, hanem az az ima, amely
az olajkenessel kapcsolatban az isteni kegyelmet
közli. Az apostol erre mindjárt fel is sorolja a
könyörgéssel kapcsolatos kenésnek, más szóval a
szeritségnek gyümölcseit:
6. dlegszabadítja a betegei», vagyis megmenti
azoktól a bajoktól, amelyek betegségéből kifolyólag
reá nehezednek. aminők az a bizonvos lelki tehetetlenség. inaszakadtság, levertség, 'húgyautság, a
halál s itélet félelme, a lelkiismeret mardosá-ai,
bizahuatlanság, ördögi kísértések. melyek a szcnvcdőt kétségbe akarják ejteni. Nincs beteg, aki
többé-kevésbbé meg lll' izleJné ezeket a keserveket.
Megszabadítja az imádsággal kapcsolatos kenet a
beteget testi szcnvcdéseitol, sőt a haláltól is. amenynyiben ez a lélek igazi javára válik. Mert inkább
ártana. mint szabadítana a szent kenet, ha a
fizikai bujokat s halált akkor is eltávolítaná.
midőn ezek az einher igazi. örök javát eszközlik
és biztositják.
.
i. eLS meg/.:öllnyebbiti öl a: Ur..» E szavakban
a mód van kifejezve, amellyel az Cr a szent kenetben részesülö beteget ('meqszobaditja», )Ieg}iönynyiti öl. vagyis megvigusztalja, fölemeli, lelkesíti,
bátorítja. Erőket ad neki, amelyekkel betegségével
kapcsolutos ÖSSZl'S nehl'zsl'gl'i föll' emelkedhetik
1H

s azokat legyőzheti. Minderre fl beteg a szentségben természetfeletti ~egitöeszJ.:özöJ.:et, kegyelmeket
kap. Növekszik benne a kegyelmi állapot s jogot
kap segitokegyclmek bőségére. melyekr« helyzetéből kifolyólag szüksége van.
8. «Es ha még bűnökben IJagyon, meybucsúllatna!:
neki.» Az apostol feltételezi. hogy a beteg, mielott
:I szent kenetet fogadná má r használt a a Iélek
lll('glisztílására rendelt egYI"b eszközöket, 1It'\ ezeteseu a szentgyóuást, azért mOIH.I.ia «IUl még bű
nökben vagyon». Amennyilx-n azonban aszenI
kenet ajóhiszemű beteg lelkéhen még húnt találna,
legyen az halálos, avagy bocsánatos, az általa
eszközölt kegyelem eltörli azt, feltéve , hogy a
bűríős, búr tökéletlenül megbánta.
A kifejlett szentirúsi szöveg tehát nyilvánvalóan
igazolja, hogy az utolsó kenetnél megvan mindaz.
ami azt az Ujszővetség igazi és szoros értelemheu
vett szeutségévé teszi.
.
Feltaláljuk benne a külső, látható, érzékelhető
jelet, az imádsúggal kapcsolatos olajkenést, a Júthalatlan malasztot. vagyis a betegnek természetfeletti lelki és testi megsegítését. De Krisztns
Urunknak állandó jellegü intézkedése sel~l hiányzik. Hiszen az. apostol igéi szerint az UI' nevében, tehát az Ur megbízásából kell azt kiszolgáltatni.
Nincs tehát kétség aziránt, hogy az Üo\'i)zító,
bizonyára ama napokban, amelyeket feltámadása
s mennybemenetele közt itt a földön töltött, midőn
isteni nnivére I'llrHlla a mestervonásokat, az utolsó
A2 utols... kenet.
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kenetet, mint szentséget, megalapította s annak
kihirdetését, miként a trienti szent zsinat állítjn,
szerit rokonára. Jakab apostolra bízta.
Az Irás szövege tehát nyilt, biztos s világos. De
ha mégis egyes kifejezései felett némi homály
lebegne, soha sem szabad felednünk, hogy n Szeritírás nem saját sorsára hagyott, a tudományos
kritika bonckésének odadohott okrnánvhalmaz,
hanem az apostolokról az Egyházra szál folt drága
örökség, Az Egyház egyedül hivatott s jogosult
azt épen őrizni s a Szenilélek segítségével tévmentcsen értelmezni s magyarázni.

«En a Szentírásnak sem hinnék, ha erre nem
az Egyház tekintélye indítana», mondja jellemzően
s egész észszerűen a nagy szeut Agoston.
Lássuk tehát, hogyan érti szent Jakab szövegét
az Egyház'? Hú tanuja ennek az az egyöntetű
tanítás, amely az Egyházban mindig és mindenütt
visszhangzik, s amelyet hellyel-közzel a pápák és
zsinatok hivatalosan is kifejezésre juttatnak, nem
különben a keresztény élet, amely a tant, :i gyakorlatba is átviszi.
:\Jit mond a hauyomünv ?

Az utolsó kenet szcntségét napjainkban úgy a
nyugati, mint a keleti egyház széltében-hosszában
kiszolgúltatja, s ez a gyakorlat II mcssze távoli
ködös multba visszanvúlik, Mikor kezdórlőtt '? Ki
hozta be'? Erre kellene azoknak megfelelniök,
akik :IZ utolsó kenetnek isteni eredetét tagadjék
"agy k('·ts(·gbt' vonják, A protestúu» t1wológia ('rzi

azt a nehézséget. s nem kis erőt fejt ki annak
eloszlatására.
Augus/i azt igyekszik bebizonyítani, hogy a
nyugat csak a XII. századtól togva kezdi az utolsó
kenetet általános használatha venni s csupán
Lombardi Pé/er, Aquinoi Tamas s a többi skolasztikusok avatták szentséggé.' Steitz szerint a VIII.
századtól kezd az utolsó kenetről szóló katholikus
tan íejlódni, míg \"('gre a XII. századhan szemség
válott belőle.~
Harnack, amily vakmerően, épen oly alaptalanul
azt állitja, hogy Aquinói Tamús az első, ki az
utolsó kenetet Kriszlusnak tulajdonítja."
,
Be kell vallanunk, hogya XII. századtól visszamenőlcg nem túlságos sok és világos nyomát
találjuk az utolsó kenetnek, dc hőségesen eleget
arra. hogy e szentséget iIletö egyhűzi tan és gyakorlat folytonosságáról nunden kétséget kizárólag
meggyóződhessünk.

:\Iinthogy az utolsó 11 ('t század gyakorlata a
protestánsok lx-ismerése szerint is vita tárgyút
nem alkothatja. csak az ezt megelőző időkből
hozunk rel tanuságokat. Kőnyvecskénk céljál és
kereteit tekintethe véve csak néhány rövid s
jellemz» adatlal kell beérnünk. Szálljunk vissza
tehút :1 kereszténv multba századról-százndra.
\'Il/. szazad. Szent Bonifác püspők «()í;)-í;)·l.)
I
Deukwürdigkei tcn aus der clu-Isí líchen Archüologic.
I X.. -li3 I.
~ Ih':lI-I':u"y,'lopiidie fiil' prot, Theol. ll, l, irche X. i211 I.
" 1l0!(III,·nl-(,'sl'llil"hl,· III. :,H I.

a nagy bencés, Németország apostola az általa
összehívott zsinatokon elrendeli, hogy az utazó
papok, a chrismát. szentelt olajat s az Eucharistiát
-miudig magukkal vigyék. hogy "életlen szükség
esetéri kötelességüknek megfelelhessenek. (lY. sz.
rendelet.) Szavait még csak világosabbá teszi.
amit alább a XXIX. rendeletében előír: «Minden
pap kérje a püspöktől a betegek olaját és kéznél
tartsa. figyelmeztess(' is II híveket, hogy azt kérjék,
hogy ;l papok által eszközölt kenés által gyógyuljanak. inert a hitből jött imádság megszabaditja
;1 beteget». Szeut Bonifác tanusága ez
ügyben
.umúl súlyosabb, mer L ö jól ismerle az akkori
rotnai. angol, [rancia l'S némel egybúz gyakorlatát.
Tiszteletreméltó szent Bét/a (6i~-i:1;i.) így nyiuyilutkozik : «AzL olvassuk az evangéliumhan.
hogy az apostolok is így cselekedlek s manapság
:IZ Egyház szokása, hogya papok a betegoket szeuleli olaijal megkenik. imádkozva feleltük s azok
rueggyógvulnak.
\'II. század. Szell! J~tigill.~ püspök óvja a híveket,
hogy betegségükben 11(' a kuruzslókhoz forduljanak, hanem hűségesen kérjék az Egyháztól az
Eucharistiál s a szentelt olajat, hogy ne csak II
Lest, hanem a lélek is visszanyerje egészségér.
V I, század. Nyilatkozatok helyett néhány érdekes
adattal szelgalunk. Dynamius, Nagy szent (;ergely
pú pa barátja. II következő esetet beszéli el szent
,Harius apát életéből. (:')00 év körül.) Bízonyos
licinia uevű előkelő hölgy kéri a szeut apátot. kit
,"pen akkor vendégül látott, hogy már-már a halál:!O

lal küszkődő gyermekét látogassa meg. És a szent
aggastyán csakugyan felkeresi a beteget, imádkozik felette s szent olajjal megkeni. Es ime mialatt
ez történik, lsten ereje az ifjú egészségél visszaadja. Szent Launomárrál (5flŰ.) hasonlót beszél el
életirója. Valami Vnlfrana nevű családanyát. kinek
egész teste már szinte elhalt x csak keble zihálása
árulta el, hogy él, chrisma áldással s kereszt jellel
meggyógyított. A nem szentségi kenések jelölésére
a chrisma szót a régi irók sohasem alkalmazzák.
V. század. E századból elsősorban I. Ince (402417.) pápának rendkivül fontos nyilatkozatára
hivátkozunk. «\' alahányszor megbetegszik valaki,
rendeli a pápa, vegye magához az Eucharistlát
és kenesse meg testét, hogy beteljesedjék, amit,
szent Jakab írt» Ugyani) Decetteius püspöknek azt
írja, hogy amennyiben a chrismát piispök áldotta
meg, a beteg hiveknek úgy a püspökök, mini :1
papok alkalmazhatják : majd aztán folytatja: «a
vezeklőket nem szahad e kenettel illetni, mert
pz n szcntséqeknek egy neme. Ha ugyanis ezektól
Illegtagadjuk a többi szentséqekel, hogyan gondolja
valaki, hogy e: egybefl méqis részesitjűl: oket».
Ir. suizad. Ez fl század is rendkivül értékes és
érdekes bizonyítékokal szolgáltat az utolsó kenet
ügvében. Nevezeteseu szetit Hijpatiusnak (:{()(j-441t)
Colliniens :'l Ital megirt életrajzában a következo
fontos adatra bukkanunk. Nevezett szent, kiL
Chrysoslomus is oly nagyra becsült, még nem volt
felszentelt pap, hanem egyik bitlujniai kolostornak
egyszerű szerzetesc, Felette szerette a betegeket,
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összegyüjtötte s ápolgatta öket. Olykor maga szent
olajjal megkenve gyógyitott a neki julott csodás
kegyelem folytán. «Ha azonhan a szükség azt
ajánlotta - beszéli életirója - hogya beteget
szenl olajjal mcg kellett kenni, akkor figyelmeztette az opálot, aki [elszentell pap (presbiter) voll
s gondoskodott, hogy az lássa el a heteget kenéssel, Es gyakran megesett, hogy az illelő ember
néhány nap mulua Isten segitségével egészségben
távozott.' Ki 11t' venné iLL észre az utolsó kenet
minden ismertető jelet. A kenest felszentelt pap
eszközli s pedig megszcntelt olajjal. Nem csodás
gyógyításról van szó, mert hiszen a heteg - bár
a szentség ereje által, de csak napok nutllán nyeri
vissza egészségér, ahogy napjainkhan is olykor
megesik. Újabhan fedezték fel sze/ll Serapionnal:
ugyanebhőla századból eredő Euchologiumát. Imát
tartalmaz ez a «betegek olajának megáldására,
amely nemcsak a teslel gyógyítja, hanern jó
kegyelmet, hűnhocsánatot, lelki egl'szsl;gt'l s l'llSl;gel is közöl». E század nagy szen L Atyái sem
hallgainak az utolsó kenetról. Clmjsostanuis (:IH-1Ü7.) miután a papok bűnbocsátó hatalmáról
beszél, igy Iolytatja : «beteg valaki közületek '!
Hívassa el az egyhúz szolgáit és ezek, imádkozzanak felette, megkenvén öt olajjal az Cr IH'HqWJl.»
Es szenl Aqoston (:1;)-1-4:10): «Valahányszor valaki
megbetegszik. ne hivjon ráolvasókat és ne 1'oIY:lmodjék babonaszerekhez, hanem egyedül lsten
irgalmában bízzék, vegve magához hittel és ájtalosan az Cr szeut lestél és kérje az I'yy/uí:ltil a

ezentelt olajat, hogv teste azzal megkenessék ]~s
az apostol szavai szerint a hitből jöt] imádság
segít a betegen, megkönnyebbíti öt az Ur és megnyeri, ha nem is egyúttal testének, de bizonyosan
lelkének egészségél és teljesednek rajta az UI'
szavai: «Ha mil kérendetek az A.lyától az éli Ilel'embell, megadja nektek".
Végül e századból, a niceai szent zsinat (it!;i)
kánonját idézzük: «Egy év multával újból szenteljen a pap vizet és olajat. Es pedig az olajat
nem úgy, mint a keresztséghez valót, sem mint
a chrismát. hanem mint áldozatol a betegekért»,
lll-J. századok. Az elsö három században az
utolsó kenötre vonatkozó eddig ismert tanubizonyságok bizony elég gyerek s homályosak. Dc ezen
nincs mit csodálkoznunk. A régi keresztény irók
többnyire csak azokat a tényeket emlegetik, amelyek az Egyház nyilvános közéletét érdeklik, de
hallgatnak az egyes egyénekre vonatkozó lelkipásztori tevékenységről.Azt sem igen emlitik, hogy
valaki halálos ágyán Ieloldozásban részesült, pedig
az kétségtelen, annál kevésbbé hozzák szóha az
utolsó kenetet, melyet a penitencia kiegészítő
részének tekintettek. Es ha manapság is ritkán
hallunk szentbeszédet az utolsó kenetről. ne csodúlj uk, hogy ilyennek nem maradt fenn emléke'
az első keresztény századokból.
De azért egyes nyomokra ezekben az időkben
is találunk. Igy szent Aphraales püspök, kit a bölcs
perzsának szoktak nevezni (a III. százurl vége felé
születctt), az olajnak többléle haszuálatáról em lé-

kezik meg. «Az élet szentségében. (keresztség)
az olajkenés, amelyet az ószövetségben a papok,
királyok, próféták felkenése jelképezett, kereszténnyé teszi az embert; (a bérmálásban) eloszlatja
a sötétséget; - megkeni a betegeket (az utolsó
kenetben) s titokteljes ereje által visszavezeti a bűn
hánókat.» Tehát Aphraales a betegek kenéset is a
szentségi kcnések közé sorolja. Origenes (185-254.)
egy heledik eszközröl beszél, amely bíínbocsánatot
eszközöl és idézi szoros kapcsolatban szenl Jakab
ismert igéit az utolsó kenetről.
Tertullián (160-240'1) gáncsolja azokat az eretnek, vakmerő asszonyokat, kik papokat iLLető ténykedésekbc avatkeznak. nevezetesen a betegeknek
gyógyítást igémek.
Ha az adatok e sorozatát egyhevetjük, összegezzük, egyiket a másikkal megvilágítjuk. nyilvánvaló előttúnk, hogya katholikus Egyház ruindig
komolyan vette az apostol felhívását, s fl hetegeket ellátta az utolsó kenettel, mielőtt a nagy
útrn - az őrök életbe bocsátotta. A hagyomány
);'111(':1. ha egyes szemei, rúleg az elso századokban
homályba mcrülnek is, de sohasem szakadt el.
:\('111 engedi elszakadni az a Lélek: mely stent
Jakab által szólott s amely Krisztus igérete szeriní
nem szünik .. meg Egyházát emlékeztetni mindarra. amit CdlJii:itöjétöl csak tanult. Még józan
s elfogulatlan ellenfeleink is kénytelenek ezl meglátni és beismerni. Erre nézve csak a tudós, protestáns Leibnitzet idézzük : «Az utolsó kenetet illető
leg - mondja ö - nines szükség hosszas magya-

rázatra : úgy az irás szavai, mint azoknak egyházi
magyarázata. mire a katholikusok biztosan támaszkodhatnak, mellette bizonyítanak. Es valóban még
mindig megvan abban (az utolsó kenetben) a jól
előkészült lélekre nézve a szeritségnek az a folytonos és soha nem csaló ereje. melyet neki szent
Jakab apostol tulajdonít. midön e szentség használatát jelzi. s amelyet ő a bűnbocsánatba s a
hit és erényben való megerösitésbe helyez. Ez
pedig sohasem szükségesebb, mini az életveszélyben s SI. halál horzalrnaihan».
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Az utolsó kenet hatásai.
Teljes lelki épséu.
Az utolsó ken ct hatásai megfelelnek annak a
boldogító célnak, amelyet az isteni Udvözitő e
szentség alapitásával kitűzött. Nem egyéb ez, mint
megadni azt a teljes lelki épséget s egészséget.
amely képessé és alkalmassá teszi a lelket nITéI.
hogya halál pillanatában - purgatóriulll nélkül.
C'gyenesen az éghe szálljon.
Ezt az olyannyira vigaszos igazságot. amelyr-t
a X\'III. századig él katholikus theologia altaláhan vallott s tanított. a trienti szent zsinat is megerősítette, midőn kijelenti, hogy «az Atyák tanusága szerint az utolsó kenet nem csupán a penitenciának, hanem az egt>s"- keresztény életnek
befejezője». Megadja tehát azt, amit a töredelem
szcntsége csak részben, tökéletlenül eszközöl, a
büntetések elengedését is. Minö szép vilúgitásha
helyezi ez a keresztény tan az Ur Jézus Szioe
\"égt<'len. leereszkedi) irgalmát misztikus testének
szenvedö, segélyre leginkább rászoruló tagjaival
szemben.
Valóhan «mindvégig szerette öket». (In. l;\. 1.)

Szerette életük véghatá ráig, fl sze r etetnek oly magns Iokáig, ameddig csak a szerétet te rjedhet.
A ke r esztségben szerető anyaként ujjászuli őket. a
hé rmáláshan a lelki csatákr a lelkészíti. az Eucharistiában testével-vérével táplálja, a penitencia.'
tartáshan gyógyítgatja övéit, az egyházi rend s
házasság által a keresztény túrsasélet kimondhatatlan sok és nagy janlit hiztositja számukra.
Es mit tesz a lelki s testi szenvedések hullámai
kőzt ver gődö haldoklóval ? Vajjon annyi előző
jótétemény s clókészítcs után saját keserves so rsú ra hagyja ? Hogyan lehetne ezt oly jóságos,
(·· rzékcny, gyengéd Szívről feltételezni !'? Nem! Heáteszi eddigi bőkezű ajúndéknirn a ko roná I. Túláradó irgalmúban mindent jóvátesz, mindent kiegyenlít, midőn az u lolsó kenetlel a léleknek
visszaadja azt a szcnny telen ünm-plő ruhát. amelyet egysze r a ke resztkútnúl ráadotl. l\lié r t is szépen mondja I~'!lber/ !/orki érsek már a \'IJ I.
században : «ezt a kenelet minrlcn hivő, aki csak
leheli. nyerje ld mugúnnk, nu-rt Illeg "an ina,
hogy bárki ennek a rcndelkezésuck 11Ieg['eh-l,annak
lelke épen uly tiszta lesz kimúláskor, mint a
gYl'rmekl', aki nyomhan keresztsége után hunyt el».
Abban a szellemi zű rzavarban, mctvet az
n.
rvformáció Ielidézett, az utolsó kene"{l'!, ('Z a fensl'ges célju, miutha teljesen Ielcrléshe mcnl volna.
~Iinthogy ugyanis a pretestantizmus ('1\'('(('1(1' :l
purgató r iumban való hitet, s hangsúlyozta, hogy

,'I.

mindcn prcdcstlnált lélek halál után egyenesen
kőzvetlcuúl az ('ghe jut. a katholikus thcológia

s

')-

_I

ezzel szemben szinte túlságosan előtérbe tolta a
túlvilági kiengesztelődés szükségességét, Ebből
azután lassankint az a hiedelem fejlődött ki, mely
még napjainkig is kísért, hogy a tíszlító I üz még
azokra nézve is szinte elkerülhetetlen, akik al.
utolsó kenetben bármily buzgalommal s felkészültséggel részesültek. A janzenizmusnak lelketfagyasztó szigora ugyancsak nagyon kőzrernűkő
dött, hogy ezt a véleményt megsztlárditsa, s a
könnyebh s közvetlen égbejuthatás reménységét
aszívekben
megdermessze, elhomályosítsa.
A Szenilélek azonban gondoskodott, hogya nap lll'
maradjon a felhők megett s a teljes, ősi keresztény igazság megint bátorságra s bizalomra hangolja a halálra ítélt emberiséget.'
Hogy a lelki s testi keservek be merült beteg
ember kimulása után nyomhan az (;gbe jusson
töbh rendbeli hatalmas isteni segítségre "an szüksége. amelyekel tehát az utolsó kenettől szabari
s kell remélnie. Ax apostol Illeg is igl;ri "alamcnnyit, midón a hetegek kenetének hatásnil
felsorolva azt állitja, hogy általa nz L'r a heteget
«meqszabadiijo, me!1köllllyili. s ha 11Il'g bűnokben
nm, azoktól meqtisztitja», (Y. ü. Jak. ;), lj,)
Iln l'ZI:' ke I az apostoli ihlelett igéket elemeir!'
I Rern Já:sc{ S. J. Il:lj;y~z,'rii IIlIJllo!-:rali ...,j:'lIlah : "Ve Sun,,tnento extremae IIl1dionisl) Ilag." érdem«, hugy ad öl hil"',
ruely szer-int az utols,', kene I a m ennyorszúgban való közvetlen belépésre készf t el Ö, ismót felélesztette s hevit te a
köztudatha. Pohle nl mondja, hOl(y Keru ezt :IZ il(nzs:\got
...,Í'·a felf,',I('zl". L"hrlllll"h d('" Dnl(lllalik. Ill. :.11:.,

bontjuk, az utolsó kenetnek három sajátos
szentségi hatása domborodik ki lelki szemeink
előtt.

1. a lélek

megerűsilése,

~. CI bŰI/
~1. II testi

s bünte/és elengedése, és
egészség helyreállitása, ha ez a lélekre
üdvös, Lássuk most már iuind a hármat kissé
részletesebben
A lélek megerősitése.
s fő hatása az utolsó kenetnek, amelyért
leginkább alapította Krisztus, II lélek megerösilése.
Ezt II hatást pedig II megszenteló malaszt gyarapitása eszközli, amely ebben II Szentségben kapcsolatos a joggal oly segítő kegyelmek bőségére.
amelyek II beteg állapotban. a halállal szemben
annyira szükségesek.
A nagybetegnek ugyanis sok és súlyos nehézséggel kell megküzdenie. Nevezetesen:
aj a régi bűnökből bizonyos lelki gyengeség s
hajlamosság marad vissza, amely nagyon könnyen
újabb bukásnak lehel okozója;
h..' Isten is, iuéltó büntetésképen az elkövetett
számos vétek miatt bővebb s hathatósabb kegyelmeit meg szokta vonni;
c] a lelkel félelem, levertség, bizalmatlanság
szorongatja, midőn meggondolja, hogy bűneit
ugyan biztosau elküvelle, tie azok bocsánatáról
nincs biztos meggyüződése;
d/ a sátán is tudván, hogy az idő rövid, a leghevesebb ostromot intézi a lélek ellen, s mindeu
Első
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erejet s ügycsségét latba "eli. hogy azt megejtse'
s örökre rabszolgájává tegye;
el és mindehhez járul a lesti gyötrelem s a válás okozta búhánnt, amely múr magában véve
is elég, hogya szenvedönek ügyelmét Istentől s
a lelki dolgokról elterelje s bizonyos tehetetlenségbe ej tse,
Mennyíre kipróbálja ez .a rettentő hcJ~'zel nem
ritkán még a hősöket, a szeuteket is. Elettörténetük lelki csatákról beszél, melveket a halálos
ágyon vivtak. És ime mindezzel 'töhhe-ke\'éshbé
minden embernek kelJ számolnia miclőtt átlépné
az örökkévalóság küszöhét. Arnde itt az Udnü:ilü.
n,ki, egy nagy szeniséggel siet hiveinek gyámolítására.
És valóhan csodálatos - a tapasztalás tanusága
szerint - az utols,", kenetnek bátorító, vigasztaló,
hatása.
Igen érdekesek e tekintetben Wcningel' Xau.

Ferenc

(]~O;)-]&"lR)

jezsuita

misszionáriusnak

megfigyelései. amelyekre apostoli munkúi kőzhen
annyi alkalma volt. «A haldokló katholikusok
Ú gyilllúl idözö protestánsok is - irja egyik könyvéhen - gyakran meggyőzödhettck arról, hogy
ez a szcntség (az utolsó kenet), a beteg Jelkél
egészen csodaszerűen rel bátorítja. vigasztalja (\s
megerősiti.

-

Egyszernél

tőbbször tőrtént

vel cm

is, tóleg még Cincinnátibune kereskedelmi kórhúzat
látogattam. hogy midőn valamely betegnek 1('1adtam az utolsó kenetet, egyik-másik protestáns hetl'g is odaszúJilolllllagúhoz s nlPgkl·rt. nem volnék

e hajlandó ebben a lelki segélyben őt is részesíteni.
Nagyon is világosan észrevették ugyanis, hogy
valami sajátságos vigasz és lelki héke az, amely
e szent cselekménvnél katholikus testvérük SZÍvébe az égből alászállott. És nem egy áttért szent
hitünkre a halálos ágyon, kielégítendő azt a vágyát,
hogy mint katholikus, a haldoklók szentsége által
nyujtott vigaszban részesüljön. Ez a körülmény
más, felette nevezetes tapasztalatra vezetett engem,
amely nem csekély bizonyíték arra, hogya katholikus Egyház az igazi Egyház, és hogy a komolya n
és őszintén vizsgálódó arról könnyen meggyőzöd
hetik, ha lehullik szeméről a hályog, amelyet a
szokás, nevelés, előítéletek s az emberi tekintetek
támasztanak. Értem azt a tapasztalatot, hogy száz
és ezer protestáns lett már a halálos ágyon katliolikussá, de tudtommal ilyenkor a protestáns vallásra egyetlen egy katholikus sem tért itt. Ez olyannyira igaz, hogya német nyelven igen elterjed L
közmondás hirdeti: «Katholikus módon meghalni
annyi, mint jól meghalni».
Ily tapasztalatokban azonhan nunden katholikus
pap bővelkedik. Egy operaénekesnő halálos ágyún
iniután az utolsó kenetben részesült, e szavakba
törl ki: «Ó mily nagyok a vallás vigasztalásai !»
Visszhangozza azt az egész keresztény Egyház.
Mert amint már Nsjssai szl, Gergely (+ 394) szépen
megmondotta: «Az utolsó kenet olaja a (lelki) világosság anyaga, felüdíti fl fáradt tagokat, megenyhiti
a szornorkodókat, a föt felvidúmítje s erőt ad a csaLit ra minduzokuuk, k i l, törvényesen harcolnak».
:1'1

Szent Maximus (+ 46;')) pedig: «Az olaj gyümölcsei a vidámság, béke, édesség, a lélek derűje,
amely mint az olaj mindeuen úszik, minden felett
kimagaslik).
A bűn és a büntetés eltörlése.
Minthogy az utolsó kenetnek, miként láttuk,
első s legföbb célja az összes torlaszok s akadályok elhárítása, amelyek az elköltözó lélek előtt
az örök boldogság kapuját elzárják. azért e szeutség hatásai között a bűn s büntetések. elengedésének is feltétlenül szerepelnje kell. Es valóban
az apostol nyiltan állítja: «E.~ ha még bűnökben
tlan, meabocsáttatnak neki». (Jak. 5. 15.) A trienti
kánon is hirdeti: «Aki azt állítja, hogya betegek
kenete ... nem bocsátja meg a bűnőket ... legyen
az Egyházból kizárva». A bűntörlést említi a
szentségi forma is, vagyis azok a szavak, amelyeket a pap a kenés közben használ: «Ezen szent
kenet által és a~ ö jóságos irgalma által bocsássa
meg neked az CI' mindazt, amit ... vétkeztél». Már
pedig a forma mindig azt juttatja kifejezésre,
amit a szentség eszközöl.
Amde minő bűnökről van itt szó

Bocsánatos

bűnök.

Hogy az utolsó kenet megbocsátja a bocsánatos
bűnöket, amelyeket még a lelken talál, efelett senki
sem kételkedik. Mert ha e szeritségnek van bűn
törlő ereje, ez sokkal könnyebben érvényesül a
kisebb, mint a nagyobb vétkekkel szemben.
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Minthogy pedig az üdvösség jelen rendjében
ls/en csupán a megbánt személyes bűnőket
bocsátja meg, a beteg is bocsánatos vétkeinek az utolsó kenetben való - elengedésére csak
akkor számíthat, ha azokat valamelyes tökéletlen
bánattal már visszavonta. A végtelen irgalmú
Isten oly körűlmények között, nilnőkben a szegény
beteg leledzik, bizonyára a legcsekélyebbel is
beéri, amit még igazi bánatnak lehet lekinteni.
Némelyek szerint fl beteg rászolgál a bocsánatos
bűnök hocsánntára, ha azok neki nem tetszenek,
hozzájuk nem ragaszkodik s vágyik az utolsó
kenet által Istennel leljesen kiengcsztelődni. ~reg
jegyezzük mindjúrt azt is, hogy ez a vágy az
utolsó kenet áldása után, hál' öntudatlanul, mindenkiben megvan. aki keresztény módon akar
élni s meghalni, akiből szent vallásának megbecsülése még nem "eszelt ki.

Halálos

bűnök.

Ámde nemcsak a bocsánatos, hanern bizonyos
feltetelek mellett a halálos bűnük bocsánata is az
ulolsó kenet hatáskörébe tartozik, Szell/ Jakab
minden korlátozás nélkül állítja : «lia még bűnök
bell uagyon meqbocsáltalnak neki», (Jak 5. lő.)
Sőt tekintve a Szeritirás beszédmódját a bűnök
alatt inkább a halálos bűnőket kell mindig érlenünk, mint a bocsánatos "étkeke l s kisebb hibákat. A halálos bűnök megbocsátása azonban az
utolsó kenetnek csupán miutegv másod-, rnellékhatúsn, amelyet csak akkor fejt ki, ha az egyi-h.
Az utols« kenet.

ként

jóhiszemű, jólelkűlétü beteg

súlyos

más módon nem szabadulhat s a

vétkeitől

megszentelő

mal asz lot egyéb erre rendelt úton vissza nem
szerezhetné. Maga az apostol céloz erre, mikor
magát feltételes mondattal fejezi ki: «Ha még bű
uokben van stb»
Az utolsó kenetet ugyanis Egyházunk az élők
szentségei közé sorolja, amelyekhez t. i. csupán
a lelki életnek, a megszentclö kegyelemnek
állapotában szabad járulnunk.
Súlyosan vétkeznék s szentségtörést követne el
tehát az a beteg, aki az utolsó kenetet felvenné
anélkül, hogy halálos bűneitől szentgyónás, vagy
legalább is a tökéletes bánat által megszabadulni
nem igyekeznék.
Megeshetik azonban, hogy sem a feloldozás,
sem a lökéletes bánat az egyébként jóhiszemű s
jóindulatú beteget súlyos bűneitől meg nem szabadítja. Ily helyzetben van pl. a keresztény, ha
súlyos bűnnel terhelt lélekkel jut eszméletlen állapotba. Hogy érvényes feloldozásban részesüljön,
kifejezett bánatot kellene indítania. Erre azonban
képtelen. Csakis az utolsó kenet segíthet rajta.
Ebben a szentségben ugyanis Js/ell sokkal könynyebb feltételtől tette függővé a bocsánatot, mint
a penitenciatartáshan. Míg ugyanis bűnbánat
szentségében a kifejezetlen jelentkezű bánat elengedhetetlenül szükséges, az utolsó kenetben elégséges az a bánat is, amelyet a bűnös vala/w
felindított s ujabb súlyos bűnnel V;SS:(/ lIem oont.
Ez az öntudatlanul is folytatódó, henuünk mint:C~

egy lappangó bánat az utolsó kenettel kapcsolatban Isten túláradó irgalma folytán megszerzi a
megigazulást s lelkünket ily esetben egyedül teheti
ked vessé Isten előtt. Az utolsó kenet tehát az eszméletét vesztett betegnek utolsó mentődeszkája, amely
sokkal biztosabban s hathatósabban gondoskodik
lelke üdvéről. mint a feloldozás vagy bármely
más eszköz. Vonjunk le mindjárt ebből. a rendkivül fontos gyakorlati következtetést. Mily bölcsen cselekszik az, aki a bűnt nyomban vagy
legalább minden este, mielött nyugalomra tér,
komolyan megbánja, Ezzel a - hál' csak tökéletlen - bánattal már eleve képessé s alkalmassá
"Ú10ft az utolsó kenet dús kegyelmeinek elfogádásúra még abban az esetben is, ha azt neki
- véletlen szerencsétlenség bekövetkeztével eszméletlen állapotában szolgáltatnák ki.
De megszerzi az utolsó kenet a bűnbocsánatot
általúban mindcn súlyos betegnek, aki azt halálos bűn állapotában, de johiszeműleq, jóakarattal,
megfelelő bánattal fogadja. Mindazonáltal ezzel
még senki sincs felmentve súlyos vétkeinek meggyónása alól, ha netán késöbb ezeknek tudatára
ébred s ideje és módja van azokat az Egyház
kulcshatalmának alávetni.

Büntetések.
Minthogy az utolsó kenet épen arra van rendelve, hogya lelket a mennyországba való belépésre előkészítse, azért büntetéstörlő erejének is
kell lennie. A bűnön kivül ugyanis a büntetés,
3'
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nevezetesen a purgatóriulll az, amely a boldogító
végcél elérését hátráltatja.
Nem akarjuk mondani, hogy rnindenki, aki az
utolsó kenetet felveszi, holta után egyenesen az
égbe jut. Alig hihető s a katholikus érzésnek
felette visszatetsző, hogya sok s nagy bűnben
töltött s a halálos ágyon valamely tökéletlen bánattal kiengesztel l élet a másvilágon semmi bűn
hödésre s tisztulásra ne szoruljon. De igenis azt
állítju k, hogy az utolsó kenetnek megvan az az
ereje, hogy az ideigvaló büntetéseket is egészen
letörlessze. Ezt a hatását azonban csak azoknál
fejti ki, akik e szentségben nagy buzgalommal
s még idejekorán részesülnek, úgy hogy még az
általa közlött malasztokkal kőzremükődhetnck.
Viszonl azonban lehetetlennek tartjuk, hogy
az irgalomnak ez a nagy szeutsége ezt a fenséges
gyümölcsét - értjük a büntetések eltörlését, a
purgatórium elengedését - csak ritkán s kivételesen teremje meg. Remélhető, hogy igen sok
keresztény lélek az utolsó kenet buzgó vétele
folytán a halálos ágyról egyenesen az égbe szárnyal. Hogy hány ilyen van, azt csak a jó lsten ludja.
Minthogy azonban az utolsó kenet büntetést
törlő hatása mint emlitcttük - a felvevőnek
felkészültségétől, buzgóságától, szóval lelkiállapotától függ, ami előttünk ismeretlen, azért épen
nem felesleges, hogya beteg még ezenfelül az
Egyház búcsújában is részesüljön; holta után
pedig érte imádkozzunk s érle II szentmiseúldozatot lehelő gyakran bemutassuk.

A testi egészség helyreállítása.
Igen sokan azért halogatják, sőt mulasztják el
az utolsó kenet felvételét, mert attól tartanak,
hogy e szentség fogadása után már bizonyosan
meg ,kell halniok. Mily nagy s végzetes tévedés
ez! Epen az ellenkezője az igaz. Isten az utolsó
kenetet a test javának előmozdítására is rendelé.
A kinyilatkoztatás forrásai ezt mind kifejezetlen
hangsúlyozzák. Szent Jakab határozottan kijelenti,
hogya szent kenet által az Ur «tneqszobadilja a
beteqel», (Jak. ;'i. 15.) A szentatyák, irók, theológusok az utolsó kenet e hatását mind kiemelik.
Maga a Irienli szent zsinat is tanítja, hogy a
szent kenet által a beteg «a testi egészséget is
olykor visszakapja, midőn ez a lélek üdvösségére
hasznos».
Katholikus embernek tehát e felett kételkednie
nem lehet, nem szabad.
A gyógyítás módját illetőleg azonban, sok vita
folyik. Annyi bizonyos, hogy lsten az utolsó
kenetet nem azért rendelte, hogy általa csodákat
műveljen. Aki tehát a betegek szentségének felvételét oly későre halasztja, midón már csak
csoda segíthet rajta, gyógyulását ettől hasztalan
várja. Ha azonban miudjárt a súlyos betegség
elején részesülünk a kenet szcntségében, a lélek
hatalmas megerősödésetesiünkre is átárad, Lendületet ad a természet erőinek s úgy irányítja azokat, hogy hamarosan felépüljünk. talpraáll.junk.
Hiszen amúgy is közismert dolog, hogya lelki
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s testi egészség mennyire összefüggenek. A beteg,
aggódó, szomorú lélek elsenyveszti a testet, viszont
a vidám, derült, bizakodó lélek sokat segít a
testi javulás szempontjából is. Annál inkább be
fog ez következni, ha a természetet a természetfeletti, kegyelmi, isteni erő is támogatja a gyógyítás munkájában.
Minthogy azonban az utolsó kenet Iő hatása a
lélek teljes épségének helyreállítása s biztosítása,
azért mellékhatása is, aminő a testi gyógyítás,
ehhez a célhoz alkalmazkodik. Mikor tehát a
lélek teljes épségére, üdvére. biztonságára hasznos
a testi egészség. az idejekorán fogadott utolsó
kenet visszaállítja azt. Ha azonban a testi fájdalom s halál a lélekre jelen helyzetében elönyösebb,
a betegek szentsége nem ment meg azoktól. De
valami testi enyhülés még ily esetben is az utolsó
kenet buzgó s méltó felvételét követni szokta.
Sohase feledjük, hogy Isten elsősorban mindig a
halhatatlan lélek örök érdekeire tekint és mi, ha
igazán bölcsek vagyunk s iqazi javunkat komolyan
akarjuk, csak áldhatjuk ezért az ő gondviselését.
Hogy az utolsó kenet a test javát is mennyire
előmozdítja, nemcsak a hit, hanem az állandó
tapasztalás is tanusitja. Ez utóbbi nélkül alig
fejlődhetett volna ki az általános meggyőződés a
szent kenet győgyerejét illetőleg, főleg a keresztény középkorbnn, amely ezt a szentséget annyi
hittel s buzgósúggal használta. Néhány adatot a
régmúlt időkből már felhoztunk erre nézve. Hogy
pedig az ulolsó kenet ma sem szünt meg gyó38

gyító hatását is kifejteni számtalan esetben szinte
kézzelfogható. Ime néhány példa.
Tissot hirneves protestáns orvos Lausanneban
minden tudományát s erejét latba vetette, hogy
bizonyos idegen, súlyosan beteg úrnőt az életnek
megmentsen. De hasztalan "Volt minden, Midőn
a beteg veszélyes állapotáról tudomást szerzett,
fájdalmas panaszokba tört s kétségbeejtő nyugtalanság vett rajta erőt. Az orvos úgy vélekedett,
hogy ez az új megrázkódtatás csak még jobban
megröviditi hajszálon függő életét, míért is szokása ellenére a vallás vigasztalásait hozta javaslatba. A beteg beleegyezésével tehát papot hí "tak.
A szcnvedő hölgy meghallgatja ennek vigasztaló
szavait, megnyugszik sorsában, elkezd Istennel s
lelke üdvével foglalkozni, végre példás buzgalommal felveszi az utolsó kenetet. Másnap oly
nyugodt állapotban találja öt az orvos, hogy nem
gyöz rajta csodálkozni. Ugy tapasztalja, hogya
láz is alábbhagyott s minden jel a javulásra vall.
Csakhamar felépült a beteg. Tissot gyakran s
örömmel beszélte cl ezt az esetet s nem szünt
meg - protestáns létére - a katholikus Egyház
szentségeinek erejét magasztalni.
Egy hitbuzgó Flaget nevű francia Havannába
visszatérve sárgalázba esett, mely néhány nap
alatt a sír szélére juttatta. Felvette tehát a szent
kenetet. Erre hamarosan szerenesés fordulat állott
be s csakhamar túl volt minden életveszélyen.
Midőn barátai szereneset kívántak gyógyulásához,
igy Ielelt : «Ilcméltcru, hogy meghalok, tuivel
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azonban Isten nem tartott méltónak erre a kegyelemre, tehát életben kell maradnom, A szentségek felvétele tartotta meg életemet. Ugy meg
voltam hatva, hogy én ennek a benyomásnak
tulajdonítom a fordulatot, amelyet önök szerenesésnek neveznek», (Nouv, Encycl, Cath. 363.)
Egyik kórházban, hol protestáns ápolónők teljesítik a szelgálatot bizonyos 17 éves katholikus
leány fekszik súlyos betegen. Az orvos csak az
imént ·n fokos lázat állapitott meg. A beteg
észreveszi a veszélyt, miért is így szól az ápolónőhöz : «Azt hiszem, meghalok. Kérem, küldjön
hozzám katholikus papot». A protestáns néne
jelenti a korházi orvosnak a leány kivánságát.
«En nem tudom - szól idegesen. - mit akarnak
a katholikusok azokkal a szentségekkel. Csak
haszontalan izgalomba hozzák velük a betegeket.»
A papot azonban mégis csak elhivatták, aki feladta
a leánynak az utolsó kenetet. Alig távozott a
lelkész, az orvos hőmérőjével nyomban a beteghez lép, hogy m~ggyózö<1jék az izgalom okozta
rosszabbodásról. Es ime legnagyobb ámulatára a
láz 39 fokra szállott alá! «Ez a pap - kiált rel
erre - hoszorkánysúgot csinált. Csak 39 fok.
A láz teljes 2 fokkal hirtelen leesctt.» Közben a
beteg is megszólalt : «Doktor úr most sokkal
jobban érzern magamat». A orvos erre szótlanul
visszavonult. Xlidön azonban az elso következő
alkalommal a katholikus papot újra hívni kellett,
volt elég erkölcsi bátorsága előtte kijelenteni: «Fő
tisztelendő úr, ön csak jőjjon miuél gyakrabban».
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Rist jezsuita, tábori lelkész a következő érdekes
esetet jegyezte fel.' Egyik reggel a tábori kórházban vérhasban sínylődö katonának adta fel az
utolsó kenetet, kinek halálát minden percben várták. És ime másnap a páter ágyában felülve találja
a már holtnak vélt vitézt. «Főtisztelendő úr, ön
tegnap segített rajtam», kiáltotta egészen vidáman,
Néhány nap mulva már haza is térhetett otthonába.
Pederbomba. Mily nagy volt a család öröme s
meglepetése I Hiszen csak az imént kapta felesége
a téves hivatalos jelentést, hogy férje meghalt.
Ily tapasztalatok a katholikus papoknál egyébként oly gyakoriak s színte megszokottak, hogy
már feltűnést sem keltenek. Miért is rninden vakmerőség s prófétai ihlet nélkül azzal szokták a
beteget buzdítani és bátorítani, hogya szeirtségek
felvétele után testileg is sokkal jobban fogja magát
érezni. Miért is sohasem volt még jószándékú
beteg, aki utólag megbánta, hogy az utolsó kenetben részesült. L'gyszólván valamennyi örömtől
áradozva köszönte meg lstennek ezt a felette nagy
ajándékot s hálás szemmel kísérte a betegágyától
távozó katholikus papot.
Az utolsó kenet hatásai tehát valóban fenségesek és méltók ahhoz a végtelen irgalmú, isteni
Sziuhez,amclyben ennek a nagy szeritségnek gondolata, terve rnegszületett. Nem hiába nevezték olykor
a régiek a betegek kenetét «a gyógyító isteni kegye)('111 édességének». Mily okos az a keresztény, aki
l
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ahelyett, hogy borzadna az utolsó kenet gondolatától, napi imájában hő vággyal s epedéssel igyekszik Is/entől kiesdeni, hogy annak idején a betegek
olajával megerősítve engedje őt e mulandó életből
a boldog örökkévalóságba átköltőzni. Nagyoll tanácsos ezt a legnagyobb szándékunkat naponkint
a jó halál védőszenteinek.nevezetesen szenl Józsefnek s szent Borbálának pártfogásába ajánlanunk.
Azt az isteni nagyszerű müködést, amelyet Isten
az utolsó kenetben kifejt, szépen jelképezte a
jámborul hihető látomás, amelyben egyik szentjél az Ur részesítette.
Ogniaki szent Mária gyakorta volt jelen az utolsó
kenet kíszolgáltatásánál.Ilyenkor nem ritkán szemlélheté, mint szállt Ic Krisztus angyalai társaságában, hogya beteget erősítse, vigasztalja. Azt is
megflgyelhette, hogy a szent kenet rnindazokat
a testrészeket, amelyeket illetett, valami mennyei
dicsfénnyel árasztotta körül. Midőn saját maga
részesült a betegek szentségében, valamennyi szent
apostol megjelent neki; szenl Péter felmutatá előtte
a kulcsokat, annak jeléűl, hogy az örök boldogság kapui számára már nyitva vannak. Közben
a többi apostol is vigasztalta a szent vezeklőt.
/Rolfus. Glaub. und Sittenlehre 8íl.)
Amit ez a szent elragadtatásúban észlel t. i.
ls/ennek vigasztaló' közelségét, ugyanazt minden
keresztény tapasztalhatja abban a mennyei békében s bizakodó megnyugvásban, amely lelkét
betölti, mihelyt az utolsó kenetet idejekorán s
buzgón felveszi.

Az utolsó kenet anyaga és alakja.
Az utolsó kenet anyaga.
Az utolsó kenet távolabbi anyaga, vagyis az,
amivel ezt a szentséget feladják, az olajbogyóból
sajtolt s külön e célra a püspöktől megszentelt
olaj. A római egyház teljesen tiszta olajat használ,
a görög egyház az olajba némi bort is elegyít.
Emlékeztetni akar ezzel az irgalmas szamaritánusra, aki az Udvözí/ö parabolájá szerint a beteg
sebére nemcsak olajat, hanem bort is cseppentett.
De meg jelképezni akarják ezzel a keleti szertartásuk ilIetruphalles Criiopolus kifejezése szerint
azt ,(a llyájas felvidámító isteni matasztot», amelyet az utolsó kenet szentsége eszközöl.
A betegek olajitt tehát a püspöknek kell szentelnie. A trienti szent zsinat ezt a tant "az apostoli
hagyományhól» tehát voltaképen Kriszius rendeszármaztatja.
Az Egyház az ellenkező véleményt mindig határozottan, ruint vakrnerőt visszautasította s nem türi,
hogy a szent kenetet, még végső szükség eset én is
nem a püspöktől megáldott olajjal szolgállassák
ki, De azért ez az áldás a püspöki jellegnek nem
léséből
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annyira sajátossága. hogy azzal a romai pápa egyszerű áldozópapot is meg ne bizhatna. Es valóban
a görög szertartású papok az apostoli Szeritszék
felhatalmazása folytán maguk szentelik a betegek
olaját.
A püspöknek továbbá, külön, az utolsó kenet
céljára kell az olajat megáldania. A főpásztor
ugyanis minden nagycsütörtökön székesegyházában háromféle olajat szentel ünnepélyesen: a
kaiechumenek olaját. amely a keresztségnél jön
alkalmazásba, a chrismát, mely főleg bérmáláshoz
szükséges és a betegek olaját. Es csakis ez az
utolsó olaj biztos hatásu anyaga az utolsó kenetnek, a másik kettő pedig kétséges. Azért ha végső
szükség esetén vagy véletlenségből a katechumenek olajával. vagy chrismával kenték volna meg a
beteget. később. ha még lehetséges. a betegek
olajával feltételesen kell megismételni a szeritség
kiszolgáltatását.
Minden egyházmegyében csupán a saját püspöke
által azon évben szentelt olajat szabad használni.
Az évet nagycsütörtöktől nagycsütörtökig számítjuk. Amint az új szeritolaj megérkezik. a régit az
Oltáriszentség előtt égő örökmécsesben elégetjük.

Az ola] sze n telés.
látszik e helyt nyomban megismertetni azt is, hogy mikép szenteli a megyés lőpász
tor nagycsütörtökön a betegek olaját. másszóval.
hogyan készül az utolsó kenet anyaga. Minthogy
az Egyhúz hivatalos imája s szertartása egyben
Célszerűnek

1j,4

tévedéstől

mentes hitét is kifejezésre juttatja. azért
a betegek olaja felelt mondott áldást s könyörgés
újból felidézi emlékezetünkbe rníndazt, amit csak
szent va llásunk az utolsó kenetről vall s tanít.
Látni fogjuk nevezetesen azt, hogy a szent kenetnek Istentöl szándékolt hatásai s gyümölcsei között a testi jólétnek s egészségnek is fontos
szerepe van.
.
A püspök a nagycsütörtökí szeut misc alatt kevéssel az Cl'
imája előtt ujjait külön kehelyheu lemossa s térdethajtva a
szentélyhen Ie lállit ott asztalhoz mcgv és ott leül. A főesperes
erre fennhangon így szól : «Oleum infirmorum fl (A betegek
olajút !) Erre eg~'i1ic a hét alszcrpapnnlr, kik a segédletben
r-észt vesznek.két gyel'l~'lI\'iyiitiillds~l'\'eegy mástk asztalhoz
megy, amelyre a megáldnudő olajnkat tartamazó, selyem leppel boritott edények vnnnak elhe lyczvc. CIIIll'pél~'cSJllClletl)('1l
elhozza innen az utolsó kenet leendő anyagát, úladja a főcs
peresnek kijeleutve : «Oleum infirrnorum». (A h('kgeli olaja.)

A főesperes az olajos edényt a püspök elé az
asztalra teszi, Erre a püspök felállva ezeket
mondja :
Elűztek, te teljesen tisztátlan lélek és a sátánnak mindennem ü támadása és tninden szemfényvesztése az ..4.tyftlHt/' t s a FiliI/ak t és a Szentlé·
leknek nevében; hogy távozzál az olajtól, hogy lehessen lelki kenette az t;W Isten templomának megerősítésére; hogy benne a Szentlélek lakhassék, a
mindenhato A.tya Tsttn nevében és szeretett FUmak.
a mi Urunk Jézus Kritl~tusnak nevében, ki eljövendő itélui elenenekel és holtakat tűz állal. Felelet :
Amen.
Vers: Az (', leyyen oetetek,
Felelet: A ie lelkeddel is.
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Könyörögjiink: Küld el Umm, kérünk, az égből
vigasztaló Szeutlelkedet ez olajra, melyet zöld [úbál,
a lélek és test enyhitésére fakaszt ani kegyeskedtél,
hogya te szeni áldásod t által mindenkinek, akit
ezzel a mennyei gyógyerejű kenettel meqkennek, lelki
és testi oltalommá legyen, minden fájdalom, betegség mindeti lelki és testi rosszl/llét eltávolítására:
amivel papokat, királyokat, prófétákat és vértan llkat meqkenlél, legyen tokéletes, számunkra általad
megáldott és bensőnkben {oly/on miiködő keneted. A
tui Urunk Jézus lf1'isztusnak nevében.
Erre a piispök megint leül, s mialatt az olajat, ilgy am int
hoztál" előhhi helyérc visszavlsztk, kezét megmossa s visszntérve az oltárhoz II szcutmisét folytatja, A töbhí olaj megszentelésére csak a második áldozás után kertil a SOl',

A közelebbi anyag.
A utolsó kenet közelebbi anyaga a betegnek
erre a célra szentelt olajjal "aló megkenése. Maga
azaposLol meghatározza ezt, midőn elrendeli: «Megkenvén öt olajjal». (Jak 5. 14.)
Az apostol azonban nem szól arról, hogya beteget mely tesirészein kell megkenni. Innen "an,
hogy úgy a nyugat, mint a kelet régi szertartáskönyvei e tekintetben a legnagyobb változatosságot tűntetik lel. Igy pl. a nyugati egyhúzban
szokásban "olt a torok, mell, "áll, kezek s annak
a testrésznek megkenése, melyben a beteg a fájdalmat tapasztalta.
A keleti egyházban eleinte úgy látszik csak
három kenest alkalmaztak; amelyek közölt egyik
~f)

az egész testnek kereszt alakjában olajjal való
végigöntése volt. Késöbb helyenkint a homlokot,
mellet, kezeket, lábakat; másutt megint a homlokot, ajkat, orcákat; majd a két kezet, mellet s
a két lábat kenték meg.
A görög-szlav szertartás szerint napjainkig a
homlok, az orrcirnpák, az orcák, a száj, a rnell
s a kezeknek kivül s belül való megkenése van
gyakorlatban.
A nyugati Egyházban sem voll tehát e tekintetben egyöntetűség. Az öt érzék kenésére ugyan
már a XI. századtól fogva vannak emlékeink, de
ez a gyakorlat csupán a XVII. században vált
általánossá. Még a XVI. század némely szertartáskönyve is előírja a beteg feje, szeme, füle,
orra, szája, nyaka, torka, melle, válla, kezei, lábai
s annak a testrésznek megkenését, amely leginkább fáj. Az Iül-l-ben V. Pál pápa állal kiadott
szertartáskönyv előírja az öt érzéken kívül a lábak
s az ágyék megkenését is, amely utóbbi azonban
a nőknél - szemérem okából - mellözendő.
A romai szartartáskönyv ezt mai napig változatlanul fenntartja. Hazánkban az ágyék megkenése férfiaknál sem volt szokásos. Az új törvénykönyv pedig egyenesen kimondja (947. 2.), hogy
az ágyék megkenése mindenkinél mellő::elldö, a
lábak megkenése pedig bármely észszerű okból
ellwgyhaló.
Tekintve ezt a nagy változatosságot. amelyet
az utolsó kenet kiszolgáltatásának módja különböző korszakokban s vidékeken feltüntet, méltán
~7

merül fel a kérdés, vajjon hány s minő kcnés
tartozik a szentség lényegéhez. Az új törvénykönyv
ezt a kérdést is eldöntötte, midőn a 947. 1. kánonban kijelenti: «Szükség eseién egyetlen kenés
az egyik érzéken voUy helyesebben o homlokon
elégséges, de fennmarad a kötelezeitség az egyes
kenések pótlására, ha a veszély elmulott». Ha tehát
bizonyos esetekben egyetlen kenés is elégséges,
világos, hogy ebben a szentségnek máris érvényre kell jutnia.
A többi kenés tehát csupán a kegyelem kibő
vitésere egyházi parancsból történik. Valami hasonlót látunk a két sziu alatti áldozásnál. A kenyér szín alatt máris az egész Krisztust kaptuk,
megvan tehát a szeritáldozás lényege. A szeut vér
vétele csak kibővíti a kegyelmet főleg akkor, ha
a lélek a szent test előző vétele által nagyobb
áhitatra s szeretetre gyulladt.
Bár az egyetlen kenés bármel)' érzéken s így
voltaképen a testnek egész felszinén érvényesen
eszközölhető, de leghelyesebben a homlokon történik. Minthogy ugyanis a fej minden képességünk s összes külsó s belső érzékeink székhelye,
a homlok megkenése állal az egész lelki gyógyulás találóan ki van fejezve.
Ez az egyetlen kcnés azonban, az előírt rövidített formával, amelyet alább közlünk, csakis
s:ükséy ese/én van megengedve. Rendes körülmények közölt egyházi parancs folytán a latin
szcrtartásban az öt érzék megkenése kötelező.
Meg kell kenni a betegnek s;emél, [ttlét, orrál,
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s::.dját s kezét:' A lábak megkenése ugyan szintén
szokásos, de mint említettük, el is hagyható, ha
észszerű ok ezt úgy ajánlja.
Kettős szervvel bíró érzékeknél mind a két szerv,
tehát mindkét szem, fül stb. megkenendő s pedig
előbb a jobb, aztán a bal. Az érvényt azonban
egyik szerv megkenése ís biztosítja. Ha valamely
érzék hiányzik pl. a vakon szülőttnél, azért a
szenel mégis meg kell kenni. Ha pedig a szerv
hiányzik, mint mikor valakinek kezét, fülét levágták. akkor az illető szervhez legközelebb eső
testrész kenendő meg.
A kenést kereszt alakjában kell végezni, ez
azonban szintén 'nem tartozik a dolog lényegéhez.
A pap rendes viszonyok kőzőtt jobbkezének
szentelt olajba mártott hüvelykujjával jelöli meg
a hete g érzékeit, Fontos okból azonban más ujjat,
sőt ragályos betegség idején, esetleg ecsetet is
használhat,
Az utolsó kenet alakja.
Miként a közelebbi anyag, hasonlóképen az
alak (forma) dolgában is a legnagyobb változatosságot tünteti fel nyugaton csakúgy, mint keleten az Egyház gyakorlata. Minthogy ugyanis az
apostol ebből a szempontból egyehet nem határoz meg, csupán csak azt az egyel, hogya papok
a kcnés alkalmával imádkozzanak a beteg felett

bármely

l A pnpnak nem a !<'ny,-rl-Ila-nil; III '-g, Illin'" a hivek nck ,
hanem a kezefeje-t, Ill","! a \,-nYl'rl-1 múr pupszcnteléskor
In4..·gl~(·11'i·li.
Az utolsó konet,
..
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(V. ö. Jak. tj. 14.), azért a különböző egyházak
szertartáskönyvei más és más imákat "agy ezzel
egyertértékű kijelentéseket írnak elő, mint az
utolsó kenet formáit.
Miudebből az az igazság szürődik le, hogy
ennek a szentségnek szorosan meghatározott formáját az Üd"özítö maga nem állapította meg, s
így apostola nem is "olt abban a helyzetben,
hogy azt az Egyhúznak ld hirdethesse. Az egyetlen, amit a kinyilatkoztatásból tudunk az, hogy
n beteg kenése közben éretle imádkozni kell. Ebben
s nem egyébben kell tehát kizárólag keresnünk
az utolsó kenetnek lényeges alakját.
Az Egyháznak mindazonáltal jogában "an e
tekintetben is egyöntetüséget teremteni s az utolsó
kenet alakjál kötelező tnodon megállapítani.
Ma tehát a római szertartáskönyv szigorú elő
írása szerint az egyes érzékek megkenésekor kő
vetkező ima alkalmazandó, mint n szentség alakja
(formája) :
Ezen szenl kenet állal és az (! jóságos irgalma
által bocsássa meg neked az Cr minda:t, amil
látással, hallással, szaqlássat, izléssel. beszéddel,
tapintással. járá....sa! vétkeztél. Amen.
Szükség esetén, midőn a pap csupán a homlokot keni meg, a kővetkezó rővidchh szeniségi
alak használandó.
Ezen szetit kenet állal bocsássa tueq neked az ('r
mindazi, amit vétkeztél. Amen.
Miutún a pap ezt a rövid formál egyetlen kenéssel alkalmazta, umennyihen a hdt'g még

életben van, nyomban az öt érzéknek egyenkint
való megkenésébe rogo
Nem azért teszi ezt, mintha a szentségnek ily
egyszerűsített feladása az érvényességet kétségessé
tenné, hanem azért, hogy az egyes érzékek külön
megkenése az isteni malasztot s az utolsó kenet
áldásos hatásait csak még inkább kibővítse.
Miért is ezeket a pótkenéseket nem kell ahhoz
a feltételekhez kötni: «ha még nem volnál érvényesen megkenve», hanem feltétlenül kell eszkőzőlni.

.("
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Az utolsó kenet kiszolgáltatója.
lU szoJuilJtathalj:l érvényesen ?
Azutolsó kenetet érvényesen csupán az áldozópap
szolgúltathatja ki. SzeniJakab apostol erre nyiltan
rúmutut, midőn kijelenti, hogya beteghez az
Anyaszentegyház véneit, vagyis áldozópapjait,
illetőleg püspökeit kelJ elhivni. De a hagyomány
is ugyancsak e mellett bizonyit, miként az idézett
adatokból könnyen meggyőződhettünk. A trienti
kúnon szintén hangsúlyozza: «Aki a: t állítja,

hog!! ... az utolso kenet kiszolgáltatója nem egyediii
az áldozopap, legyen a: Egyhá::ból kizároa». Minthogy pedig a képesség az utolsó kenet feladására
a papi jelleg szoros folyománya, azért ezt a szentséget mindcn felszentelt pap tehát akiközösítell
s aposztata is éroénuesen kiszolgáltathatja. A tórlénelem ugyan tanuskodik, hogy hajdanúban nem
papok is adtak a betegeknek bizonyos vallásos
jellegű kenetet. Ez azonban logfeljebb csak szcntelmény volt, aY:lgy a vágy kifejezője a szentség
után, amelvet a kőrühuényck folytán felvenni
nem lehetett. Dc visszaélések is csúszhattak be e
tl'n'll, :l1l1Í annúl könnyeblx-u érthet«, inert vnnok
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a szentséguek felvétele helyenként elég költséges
volt. Az okát ennek alább megadjuk.
Kérdés tárgya lehet. vajjon az utolsó kenetet
nem szükségképen több papnak kell-e feladnia.
Az apostoli utasítás «bioassa el az eyyházi szolqákat», mintha erre engedne következtetni. Es
valóban a görög egyházban a mai napig hét pap
szekta a kenest közösen végezni. De a Ialin egyházhan is szokás volt az utolsó kenetet :1--1 paptól venni reV Ha azonban csak egy pap volt
kéznél. ez is elvégezhette a szentség feladását.
Annyi bizonyos. hogya papok többes számát
sohasem tartották a szentség érvényéhez szükségcsnek. Midőn az apostol «oénekröl» beszél. ezzel
ugyan nem zárja ki. sőt ajánlja több pap igénybevételét. de azért nem akar többet mondani, mint
midön mi a beteget az «oroosokhoz», a pörösködöt
az «iigyvédekhez) küldjűk. Szóval a többesszámmal csak az illető hivatást. foglalkozást jelöljük
meg, amelynek egyetlen képviselője is eljárhat
ügyünkben.
A római szertartáshan már századok óta az a
szokás, hogy az utolsó kenetet egyetlen pap szolgáltatja. Az új egyházi kódcx ezt a szokást törvénnye avatta, midőn kijelenti. hogy a szentség
kisFolyálfaiója a plébános stb.
Es a római Egyházat igen bölcs okok birták
arra, hogy e szentség kiszolgáltatását most már
minden kőrülmények között ('gyellen pnpra hizza.
;1],

Illyellkor rendesen l'l{y-l'l:~· pnp l·l:~·-l'l:Y keuést \"<'I(e], s
összes kenések egyiitt'"':\"(' teszik ki :I teljes szeutségt jelct.

A papok számával arányos nagyobb slolában találjuk ugyanis legtöbb okát annak, hogy a középkorban egyes vidékeken az utolsó kenetet annyira
elhanyagolták. A gazdagok szentségének nevezték,
mint, amely csak a jómódúaknak való. Ez adhatou okot a visszaélésekre is.
Viszont mily üdvös a napjainkban már általános gyakorlat, hogya szent kenet feladója
ezen a eimen a hívektől egyáltalán semmit sem
fogad el. Az önzetlenség ebben a nem ritkán
terhes sőt veszélyes ténykedésban nagy becsületére válik a papnak és elhá rit akadályokat,
amelyek akárhányat az utolsó kenet felvételétól
visszatartanának. Sőt jól teszi a pap, ha a beleg
házánál még csak szent misére sem fogad el semmit, mert többnyire ez a misepénz sem egyéb,
mint fáradságának burkolt jutalmazása, amire a
beteg s hozzátartozói valamiképen magukat
kötelezve érzik.
Ki szolgáltathatja meqenqedetten 'l
Az utolsó kenet kiszolgáltatása a plébánosnak
(illetőleg megyéspüspőknék) joga és kötelessége.
Más pap csupán a plébános, illetőleg püspök engedélyével láthatja el a betegeket, kivéve azt az
esetet, ha plébános nem található, vagy nem
akarja feladni ezt a szentséget. Hajdanában még
egyházi büntetésbe is esett az a szerzetes pap,
aki plébánosi engedély nélkül szolgáltatta ki a
betegek szentségét. Az új kódex ezt a büntetést
már nem tartotta fenn, sőt kijelenti, hogy elég-

észszerűen [eltételezett eugedélye az utolsó kenet kiszolgáltatásához.
Szerzctesházakban a főnöknek, a szemináriurnban a rektornak joga s kötelessége az utolsó
kenethen részesíteni s pedig nem csupán az illető
rendház vagy intézet tagjait, hanem azokat is, kik
éjjel-nappal ott laknak, akár mint szolgák, akár
mint növendékek vagy betegek.

séges a plébánosnak

Kötelezettség az utolsó kenel
kiszolgál tatasára.
A lelkipásztorokat általában s így elsősorban
a plébánosokat a: igazságosság súlyos biin terhe
alatt kötelezi, hogy a gondjaikra hízottakat az
utolsó kenetben részesítsék. Sőt a római káté
szerint akkor is súlvosan vétenének, ha hanyagságból vagy emberi tekintetekból csak akkor
keresnék fej a beteget, midőn az már elvesztette
öntudatát s érzékeinek használatát. Az ilv halogatás ugyanis a betegnek óriási lelki kárt okozna.
Vannak esetek midőn a pásztornak még életét is
kockáztatnia kell, csak hogy híveit az utolsó
kenettel ellása, midön t. i. ez reájuk néne az
üdvösség egyetlen eszköze. 'Ez a helyzet áll be
akkor, inidön egy halálos biinben levő hivő eszméletlen állapotban van s így gyónni már nem
képes.
Azok a papok, kik hivatalból nem lelkipásztorok, csupún szerétetből tartoznak a betegeket
az utolsó szentségekkel ellátni. Lehetséges azonban, hogy ők is súlyos bűn terhe alatt kötelezve
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vannak, hogya betegen az utolsó kenettel segítsenek, ha t. i. ez a lélekmentésnek egyetlen eszköze.
Minthogy pedig az utolsó kenet az üdvösségnek
nem minden esetben az egyetlen eszköze, azért
ragály idején még a lelkipásztorok sem szorosan
kötelesek életük kockáztatásaval ellátni az utolsó
kenetlel azokat a betegeket, akiknek lelkiüdvéről
feloldozással ís eléggé gondoskodva V3n.
Midőn azonban a lélek javáról, s nagyobb biztonságáról van szó, minden igazi Ielkipásztorban,
sőt valamennyi papban felébred az
ösztönzés
követni az isteni Mestert, «aki eleiéi adi a az Ö
juhaiért». (V. ö. In. 10. 11.)
Az Egyház története, de meg a tapasztalás is
a legszebb példákat szelgáltatja erre. Ily megható
esetet közöl Hattlet Ferenc S. J. egyik könyvében.'
Téli este van - beszéli el a jeles író. Hosszú
lelkipásztori numkában megöregedett falusi plébános üldögél karosszékéhen - súlyos betegen.
Szolgalegény lép a szebába. Messziről jött, mert
azon az alpesi vidéken, ahol tőrténetünk lejátszódik a házak szanaszét fekszenek a magas hegyek között, «Plébános úr - jelenti a szolga egy jó ernher beteg fenn a hegyekben vagy három
órányira innen. Plébános urat kéreti, hogy jönne
el öt a szentségekkel ellátni.»
«Kedves Ham, válaszol az öreg, beteg, lelkipásztor - ruenj II szomszéd falu plébánosáért.
I~n nagyon beteg vagyok, ekkora utat meg nem
l

Az esd a kui-inthíui Spittal városba játszódott Ic a
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század foIY:IIIIÍ1n.

tehetek." A szolga eltávozott. Hal óra mulva újra
követ érkezik. «Plébános úr, szól ez esdeklő hangon - ne hagyja a beteget szeritség nélkül kimúlni, a beteg magát kivánja.» A plébános már
ágyban fekve hallgatja meg ezt az izenetet. Nagyon gyengének érzi magát. «Fiam - feleli magad is láthatod, hogy én most n magas hóban,
fagyos, jeges utakon három órai útra nem vállalkozhatom. Bármennyire fáj is a szivem, de a
kérést nem teljesithetem.» Csakhamar reá betoppan a harmadik hírnök is, akit biztonság okáért
az előbbi után menesztcttek. «Főtisztelendő úr,
adja ez elő, az Js/en szerelméért ne tagadja meg
a kérést, rnert a beteg /Így érzi, hogy nem tud
meghalni, míg az ő jóságos lelkiatyjánál utólszor
meg nem gyónik, s kezéből a szerit útravalót s
kenetet nem Iogadja.»
Több volt ez, mint amit n j pásztor szive elbírhatott. Felkel nagynehezen. Atviteti magát a templomba, felölti magára az egyházi ruhákat. Kiveszi
s keblébe rejti az eucharisztikus Jézusi. Magához
veszi a szerit olajat, Aztán bundát öltve ráfekszik
a hordozható ágyra, amelyet hamarosan előterem
tettek, s azon jól betakarják. Most erős férfiak
vállukra emelik ezt az eleven áldozati oltárt,
amelyen a szentek Szenije nyugszik, s megindulnak vele fel a hegyekbe. Előttük a ministráló fiú
lámpát s csengetyűt visz, hogy az itt-ott mutatkozó hívek megadják a báránya után járó isteni
Púsztornak a kellő tiszteletet. Mikor pedig jósokúra a mcnet a haldokló húzúhoz ér, s ez megó
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hallja a csengetyű szavát s aztán megpillantja
drága lelkipásztorát, szinte felsikolt örömében. Erre a hordozható ágyat a beteg nyugvóhelye mellé teszik. Innen hallgatja meg a plébános a szentgyónást, nyujtja a szentáldozást,
majd aztán nagy fáradsággal feladja az utolsó
kenetet. Az összesereglett szomszédság nem tudja
elfojtani a zokogást, mikor szemléli ezt a szokallanul megható hetegellátást.
A plébános még egy darahig csak imádkozgat
a mellette fekvő beteggel, Szava azonhan mind
csendesebb lesz, szeme mind hágyadtabb ; ereje
megfogyatkozik. Megcsókolja a Ieszűletc t s a
hetegnek is csókra nyujtja. Barátsúgosan ruosolyog, de ez a szende dedi az arcán olyan, mint
aminővel a nyári búcsúzó napsugár ragyogja he
a földel. Szeme bezáródik s egy szelid s halk
sóhajjal lelke elszáll az isteni jó Pásztor ölelő karjai
közé. Kevéssel utóbb a beteg is kiszenvedett ...
Ha szép májusi reggelen kisétálunk a szabadba,
repes a szivünk, midön látjuk, ho~)' mindcn
ébred, zöldel, virul s úgy csillog és ragyog,
rnintha az éj folyamán az angyali kezek milliónyl,
színekbeu játszó drágakővel hintették volna tele
II inezőket s réteket. mintha számtalan kicsiny
nap támadt volna a földön. Pedig ez az utóbbi
csak látszat. Nem drágakövek, nem napok azok,
ainiktől nundeu "inig, minden fűszál ragyog,
hanem hitvány kis harrnatcseppek, amelyek
magukban nélkülözik a fényt s meleget. Mindezt
csak az igazi, égi naptól kölcsönzik.
HZ Ő
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Hasonlóképen szép s nemes az áldozat, amelye!
az imént vázolt történelben a plébános hozott,
dc ez a szép tett csupán halvány letűkrőződése
annak, amit egy másik lelkipásztor cselekedett.
A plébános jóságos szive csak harmatcsepp, amelyben egy másik Szionek - mely fényesebb s ragyogóbb a napnál - sugarai verődnek vissza. Ez a
szív pedig annak a jó pásztornak szíve, akí magáról állítja: «En vagyok a jó pásztor, a jó pásztor
életét adja az ö juhaiért... (In. 10. ll.)
Az ulolsó kenet szentsége ís ennek a végtelenűl
irgalmas, nagylelkű és gyengéd Szionel: egyik
megbecsülhetetlen értékű ajándéka.
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Az utolsó kenet alanya.
Ki veheu fel érvényeseu ?
Az új egy hitzi törvénykönyv kánonja szcrint
az utolsó kenetet csupán a hiveknek szabad
kiszolgáltatni, akik, miután eszük használatára
elj utottak. betegség vagy öregsl'g folytán halálos
veszedelemben forognak. (!I40. k. 1.)
Ezt a szeatséget tehát érvényesen csak az veheti fel:
a) aki meg vall keresztelve. Ha felnőttnek a halálos ágyon szolgáltatják ki a szcnt keresztséget,
nyomban utána a szent kenetben is részesülhet.
E'nnek a szcntségnek gyürnöh-seit ugyanis, ami
főleg a megerősítés, a haláltusára való felkészítes
s a hűn maradványainak eltörlése, az ilyen is
élvezheti;
ll) aki már egyszer esze /lQszlI(ílalát elérte s igy
vétkezhetett. Az utolsó kenet ugyanis a bűnbánat
szentségének betetőzése, s így személyes bűnőket
tétele? fel. Nem adható tehát ez a szeritség a kisdedeknek vagy a születésüktől fogva nem épelméjűeknek. Viszont azonban feltétlenül ki kell szolgáltatni az utolsó kcuetct ,a gyermekeknek, kik
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már öntudathoz jutottak. X. Pius pápa nagy visszaélésnek minősítette azt a szokást, amely szerint
a szent kenelet csak annak adják fel, aki már
első szentáldozását elvégezte. Nem az határoz
tehát ebben a kérdésben, vajjon gyónt-e, áldozott-e
már a gyermek, sem pedig az, elérte-e már
a hetedik életévét, hanem egyes egyedül az, vajjon
tudott-e már legalább bocsánatos hibát elkövetni. A tapasztalás szei-int ez a lehetőség, fúleg
olyan családokban, ahol a gyermekkel sokat foglalkoznak, s így értelme hamarabb fejlődik, igen
korán bekövetkezhetik. Szent Aqostoti nem oknélkül vádolja magát: «oly kicsiny gyermek
(voltam) s akkora bűuös !» Ha a gyermek megfelelő értelmi fejlettsége' kétséges, a szentséget
legalább is feltételesen kell neki kiszolgáltatni;
c) aid [)etegség vagy öregség folytán forog életoeszéujben. Stent Jakab többször idézett szavaiból
ez világosan következik. Az apostol ugyanis
beleqekrál beszél, kikhez /Így kell hioatni a papoi.)
Méltán ide számithatók az elaggottak is, kiket
már a végelgyengülés fenyeget. Hiszen a latin
közmondús szerint az öregség: betegség, Ezt az
álláspontot az új törvénykönyv is magáévá teszi.
miként a fentidézett kánon határozottan kijelenti.
Nem adható tehát az utolsó kenet azoknak,
akik hál' halálos veszélyben forognak, de nem
betegség, öregség. mérgezés vagy sebesites folytán,
l :\linflchhiil azon han lú'·ol!·...1 sem 1;"n·lIa'zil;. hO!íY Ill'nll'ly
srílyos hdq( nem rm-h ... ,,1 maga a l cmplornb» az ulols",I"'Ill"
ll'! r"ln'nni.

Nem részesülhetnek tehát ebben a szentségben
a katonák az ütközet előtt, a halálraítéltek a
kivégzés előtt, sőt a nem súlyos betegek a veszélyes orvosi műtét előtt sem. Hasonlókép nem
vehetik fel az utolsó kenetet édesanyák a szülés
előtt sem, ha egyébként egészségesek vagy legalább is nem súlyos betegek. Amint azonban az
orvosi műtét, sebesülés vagy szülés következtében
a halálveszély valóban beáll, a képesség is megvan a betegek kenetének elfogadására.
A betegségnek továbbá súlyosnak, vagyis olyannak kell lennie, amely, ha nem is bizonyosan,
de könnyen halállal végzödhetik. Mert ha igazi
halálveszély nem forog fenn, a szentség kiszolgáltatása érvénytelen. A beteg helyzetének megítélésében azonban nem szabad aggályoskodnunk.
Igen sokszor többet jelent a betegnek érzése
s halálsejtelme, mint az orvosok megállapításai.
.Jobh a bizonyosabb. Miért is, főleg, ha a beteg
maga is kéri, ne késsünk neki módot nyujtani
az utolsó kenet felvételére. Némely betegségben,
mely nagyon hosszú lefolyású, mint pl. a tüdő
vész, már hónapokkal, sőt évvel a halál elött az
utolsó kenet érvénvesen felvehető.
A halálveszélynek ily tágabb értelmezésére csak
inkább feljogosít a régi idők gyakorlata. A görög
szertartáskönyvek tanusága szerint az utolsó
kenetet nem ritkán a templomban szolgáltatták
ki, tehát akkor, midőn a betegség még nem Iehetett nagyon előrehaladott állapotban. Hasonló
gyakorlatról a latin egyház hagyományai is tudnak.
H2

AI. az eljárás azonban, amelyet a keleti szakadár egyház napjainkban követ, kétségkívül tévelynek s visszaélésnek minősitendő. Náluk ugyanis,
nevezetesen Oroszországban, Moszkuában, Notoqorodban nagycsütörtökön a püspök az egészsé,geseknek is feladja az utolsó kenetet azzal az indokolássál, hogy főleg keleten a közbiztonság hiánya
folytán az ember mindig a halál torkúban van.
Dimitri roslouii mctropolita pedig ezt a szokást
úgy magyarázza, hogy az apostol igéi: «Beleg
valaki közülelek "l» Nem csupán a lesti, hanem
II lelki bajokra is, aminők a bánat, a gond, az
aggodalom s főleg a vétek, szintén értendők. Világos, hogy így azután semmi sem áll útjában,
hogy bármely egészséges ember akár naponként
az utolsó kenetben részesüljön. Arnde, hogyan
egyeztethető meg ez a felfogás szent Jakab szavaival, aki már a kérdő alakkal is: «Be/eg valaki
kö:iilelek ?" nyilván elárulja, hogy itt nem valami
mindenuapi, hanem rendkivüli dolgokra akarja
a figyelmet felhivni.
Minő lelki Ielkészültséq szükséqes ?
Minthogy az utolsó kenet az élők szentségci

közé tartozik, a betegnek, inidön azt fogadja a
malaszt állapotúhan kell lennie. Miért
is, akinek halálos hűne van, annak előbb meg
kell gyónnia, annál is inkább, minthogy erre
hnlúlveszély esctéri az isteni jog alapjim amúgy
is kötelezve van.
Ha a heleg múr nem tud gyónni, indítson kgmcgszentelő
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alább magában, ha teheti, komoly s őszinte bűn
hánatot. Ezt a bánatot ugyanis a pap feltételezi,
midőn a gyónni már nem tudó beteget feltételes feloldozásban részesiti.
Amennyiben azonban a halálveszély már oly
fenyegető, hogyakinllUás minden pillanatban
hekövetkezhetik, nyomban az utolsó kenetet kell
feladni, minthogy ez, iniként másutt kitejtettük.
a lélek iulvét jobban biztosítja, mint a feloldozás.
Jly ese/ben a jóhiszemű bűnös, ha vétkeit egyszer
már megbánta, épen az utolsó kenet által kaphatja vissza a megszenteJö malasztot s nyeri meg
a bűnbocsánatot.
Ha az idő s körűlmények megengedik, a súlyos
betegnek a szent kenet fogadása előtt meg is kell
áldoznia. Az Eucharistia fogadása amúgy is halálveszelvben minden kereszténynek szoros ' kötelessége.
.
Az új egyházi kódex megtiltja. hogy a szent
kenetet kiszolgáltassák olyanoknak. akik nyilvánvalúan halálos bűnben makacsul kitartanak. Ezek
közé tartoznak pl., akik csu pún polgári házasságot,
"agy (Hlll'\ május Hl-ike óta) a katholikus Egyház
által meg nem áldott vegyes házasságot kötöttek
s ügyükot még a halálos úgyon sem akarják rendbe
hozni. Amennyiben kl,tsl'ges, hogy az ilyen nyilvárros bűnös, mielőtt eszméletét vesztette meghánta-e hűnét s akarta-c ügyét komolyan rendezni. az utolsó kenet feltetelesen feladható neki.
(9-l~. k.) Ily esetben ugvanis kételkedni lehet,
vajjon a betegnek vall e számléka :1 SZl'ntsl'g

fogadásáru s igy egyúltaJiIll alkalmas és képes e
arra.'
Ahhoz a feltételhez ellenhen : «amennviben
méltó vagy ... » a pap az utolsó kenet kiszolgáltatását sohasem kii/i. Egyszerű oka ennek az,
mert ez a szentség, ha a beteg később magába
száll, búnatot indit s igy méltóvá válik, fel(,1(-'(111(' I
s p pillanattól kezdve kifejtheti üdvös gyümölcseit.
Ha a pap az utolsó kenet érvényét a felvevő
méltó voltától tenné függö\'é, akkor a szentség
létre sem jönne, midón a beteg a feladils pillanataiban arra inéltatlan s így később fel sem
éledhetne,

Ennélfogva az utolsó kenetet, még abban az
esetben is. niidőn a beteg lelkiállapota, felkészültsége kétséges, mindig feltétlenül kell kiszolgálta Ini.

Az utolsó kenet meqlsméttése.
Régóta vitalott kérdés, vajjon lehet-e az utolsó
kenetet ugyanabban a halál veszélyben megismételni. :\Iúr Godfrici apát Wfl3-han tanácsot kér ez
ügyben szeul Ivó püspöktól. A válasz tagadó volt.
Azonban e pontban sem mutat fl'! a régmult egyöntetű

gvakorlatot,

Igy még a latin ('gyhúz))iln is a IX-XII. századokban sok helyül! a hetegt'kd hét napon
egymúsután részesítették az utolsó kenetbc n , .unely
szokás a koptoknál napjainkig fennmaradt.
I Az utolsó kenetet klszolgúlt ató papnak ldlút il~" ..nk or a
!"'ltd,'1l m:i:.(úhan í1-\.'" kdl !'''I"m:dnia: h:1 ,..':/1es P(l1l!1 ('

sz(.·ntsl·~ l'lf(.;';:.Hi;'.s:"tI'a.

Az utolaó kene l.

A gÖl'ög-s:lúv liturgiában pedig hét pap egymásután elvégzi az összes kenéseket. tehát voltaképen
megismétli az utolsó kenetet. Valószinűleg nem
egyéb ez, mint a másutt dívó hét napos gyakorlat
összevonása.
Sokan ebből arra a következtetésre jutnak, hogy
az utolsó kene l ugyanabban a halálveszélyben,
legalább is eroémjesen ismételten feladható. A kérdést az döntené el, ha kimutatható volna, vajjon
a hivatalos Egyhúz minő álláspontot foglalt el
ezzel a szokússal szemben. Hozzájárult-e, helyeselte-e, avagy csupán egy ideig mint visszaélést tűrte ?
Annyi bizonyos, hogya latin egyházban már
századok úta tilos az utolsó kenetnek ugyanabban
a halálveszélyben való megismétlése. Az új kód!'},
is kijclenti : Az utolsó kenetet ugvunubbun a
betegs(~gben megismételni nem lehel. hacsak a
hel('g a kenet fogadúsa után fel nem gyógyulL t',S
újr,a hnlúl veszélyhe IU'III cselt. (!)-lo. k. ~.)
Es ('z 1'('1 e 11(' észszerű is. Hiszen az utolsó kenet
gondoskodik mindazokról a kegyelmekről. amt'lyvk a betegre néne jek-n helyzetéhen szükségesek s üdvösok. Tohút nem szűnik meg hatását
kifejteni, míg csuk ugyanaz az állapot, ugyanaz
;1

halálveszély fennforog.

Akkor sem szabad ugyunabbnn az életveszélyheu a szent kendet megismételni, ha a hell'g
azt szentségtörőleg vette fel. A szeritség hatásu
IIg~':lIlis ilyenkor csuk 1'('1 van függ('szlw. Aminl
:1 h(,((';.( jú gytínús, \'agy ha ez nem h-lu-t. a 11:'1-

nal által az akadályt elhárítja, az utolsó kenet
feléled s elárasztja a lelket sajátos kegyelmeivel.

Az utolsó kenet ismétlését illetőleg tehát a köszabályok szerint kell eljárni.
Ha a beteg meggyógyul s újra veszélyes hl-II'I{ségbe esi k, az utolsó kenetet újra Icl kell nek i
adni,
Ha ugyallabball a betegségben a halálveszélyhúl biztosan nl gy valószinűleg kiszabadul s újra
halálveszélybe esik, az utolsó kenetet újra lehel
neki adni.
vetkező

Ugyanuhhan a hnlúlveszclyben azonhan az
utolsó k<'IH'1 m('g nkkor sem ismételhető, ha 11
már \Ilegl('"ü h(>legséglwz ujabb súlyos 1Jelegség
járul,

Maga az utolsó kenr-t

IlII'giSIll('t1('séJl(~k

lehelő

S\"gl' is már arra mulul, hogy nem célja (' szeut-

s("gm'k, mint némelyek botorul vélik, urinket
halálba dönteni, hanem inkúhh életünket, ha az
n-ánk üdvősséges, megnyujtant. lsten n szenleklu-n erre is adott nékünk példát.
flafllll'si bll/t/oy .llúriál. Firenzének ezt 11 szép
I i Ilourút. 1I1úr gyermekk~rú (úl íogva n-ndk ívüli
.júmhorsúg jellemezte. Eletét egészl'n lstennek
akarta szentelni, dc szülei ül dlúgi éll'ln', házussúgru akarták kényszeritení. Ez időiül fogva k ülilllhözü Iwl<,'gsl'g<,'k nuntha csak zsákmányul
szemelték volna ki öl. Xegyvenöt év alatt nyolcS:III' keresett uz utolsó kenet lelvételében vigaszt
s vuyhülést, s meg is tnláltu azt. Miulún pedig a
SZI'I1\'('(II;s kelyhét, 1I1l'1~'d neki isti-ni vőlegénye
5*
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nyujtott, fenékig IdüriU',· 1;)77 majus' 28-án,
mialatt Jézus Krisztus kinszenvedését előtte felolvasták, a jobb hazá ha költözött.
Meddig adható fel az utolsó kenet?
Újahb tudományos kutatások s kiséri etek nem
<'gy bizonyítékát szolgáltattúk annak, hogya tulajdonképeni halál, vagyis a léleknek a testtül való
elválása. csak az érzékelhető életmükődések megszünte után több-kevesebb idő multán szekott
bekövetkezni, Szakemberek állitják, hogy a holtnak vélt s konstatált egyénben, hirtelen halál es('lén egy napig, süt némelyek szerint három napig
is; lassú kimúláskor pedig fél óráig, mások SZ('rint egy napig lappanghat még az élet. ~Iiérl is
az olyannak, kit a közvélemt-ny már hallnak
tart, mégis, ha hirtelen hall meg 2-:3 óra multán, ha lassú betegség emésztette lel életerejét,
kőrúlbelül fél órán hclül fl szent leloldozás s nevezetesen az lIt{)lsá kellet Ieltételescn feladandó. l\lagútól (,r tcndő, hogy ezl az utóbbi szentséget a rövid formával kell teladni. lllinthogy mindeu pillanatnyi késedelem ilyenkor ,'("gzetcs lehet,
Talán nem lesz érdektelen megjegyeznünk, hogy
lsten, «kinek ítéletei megfoghatatlanok ('s utui
IIIt'g\'izsgúlhatallanokll (Rom. 11. :3:1.) úgy intézte.
hogy Keru Júzse] S. .I, innsbrucki ('gy('\pmi tanár,
aki az utolsó kenetról a legkitűnőbb monográtlát
irtu, s sxinte egy cg('sz élvtet szeníelt :11Tll. hogy
ez a sz('nlsl"g miuél nagyobb megbecsülésben
részesüljön. maga az utolsó kenetet csupún kihűlő
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testére kapta. Nagyon buzgón végzett nyolc napos
lelkigyakorlat után derűlt lélekkel indult sétára
a hegyek közé, s ime, egyik kevéssel utóhh utána
induló rendtársa alpesi, szép, "irágos rét közepén az élet minden jele nélkül találja. Visszafutott a hirrel Innsbruck ha , mire a nagyszerű tudósnak egyik rendtársa elhozza a betegek olaját feltételesen feladta a szent kenetet. ls/en talán megengedte különös jutalomképen, hogy e nagy szentség áldásos gyümőlcseiben részesüljön vagy talán
anélkül is nyilt "olt számára a mennyország,

(t 1907 szeprember 21-t>n.)
Kötelességeluk az utolsó kenet körü].
Hogy a lelkipásztort s a papokat egyáltalán
szent hivatásuk e tekintetben mire kötelezi, múr
az előzökben megismertett ük.
:\Ih'(' köteles a
~Iás

alat!

lH't~g'!

kérdés, vajjon maga a beteg is bűn terhe
tartozik-e a: ulolso kenetet kémi s {eI-

oenni.
Nagyon világos. hogy az, aki az örökkévalóságra nézve döntő csatában ily nagy kegyelmei,
ih' hathatós támogatást csupa hanyagságból ('1utasit, a keresztény önszeretet ellen legalább is
bocsána/osan vétkezik.
Szoros, súlyos bűn alall kőtolcző isteni "agy
egyházi törvényt azonban az utolsó kenet t''''I\'\',telére sehol seui találunk. Stent Jalcal. apostol sokszor idézett szavaiból szigorú parancsot kiolvasni
6U

alig lehet. A trienti szenl zsinat is kijelenti ugyan.
hogy «akkor« sZI'nlsl:Y roppan! bún s tnaqa (/ Szenilélek ellen; sérelem nélkül meg nem uctheto», ezzel
azonban a gyakorlatot magát nem szándékozi k
érinteni, hanem nyilvánvalóan csak a protestan[izmus vak merőségét bélyegzi meg s utasitja "issza.
amely l. i. az utolsó kenet szentségét gúnyolódva
megtagadta. Ebhen a vitás kérdésben az új egyházi kódex sem akart dönteni, miért is csupán
azt hangoztatja, hogy bár ez (I szelllség maqában
véve mint (nélkülözhetetlen) eszköz az iidvösségrl'
nem sriikséqes, de oz ért senkinek sem szabad azt
1'1Iwllyayollli.» De magá hól az utolsó kenet természetéhől sem lehet az utolsó kenet sziqorúan
kötelező voltára biztos következtetést vonni. A It;lek erősítése ugyanis fl halálos ágyon más eszközökkel is elegendő mórlon elérhető, a ha lál,»,
húnt a lélekről k-tőrőlui elsősorhan a szcnt~yónás hivalotl : n hűn maradványaitól pedig :l
másvilágon, a Iisztitó tűzben is megszabadulhut
n Iélek.
Mindezekhól azt következtethetjük, hogy jóllehet f1Z utolsó kenet felvétele fölölte hasznos (''S
üdvös, dc :lZ[ /.'111'// halálos hűn Iorhc alatt köteIC'ZŐYl' lenni Jl('11I akarta. Ehhen is. minl sok
l'J;;(y('.h heu, az {'r az enilx-r akaratúnak bizonyo»
szahaclsitgoL cnged. (k d v:....ju, hogya hcIéuk oltolt
okossúg s önszeretet sugalmát kővetve a Sl'gílségüukre, támogatásunkra. megmentésünkre kinyujtott kezét el IH' utasitsuk. Az utolsó kenet
telvételének elmulasztásával tehát nagyoll II e III
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vétkezünk ugyan, dl' azután magunknak tulajdouitsuk, ha a haláltusának szörny ii nehézsegci
között gyengéknek bizonyulunk.
Mire kötelesek a hozzátartozók 't
Mire kötelesek a beteg hozzátartozói ? Azok a
hozzátartozók, kikre a beteg testi-lelki gondozása
bízva van, minők a szülők, elöljárók, hitvestársak, bizonyára súlyos bűn alatt tartoznak ügyelni
arra, hogy akit a Gondviselés velük ily szoros
kapcsolatba hozott, azokhoz a szcntségekhez járuljon, amelyek örök üdvérc nélkü1ö:lle/e/ll'lIek.
Szerosabb kötelezettség azonban reájuk sem hárítható, mint amilyen magát a heteget terheli. Ha
tehát a beteget a közeledő halil! félelme az utolsó
kenet fogadásától visszariasztja. inkább csak jótanáccsal, rábeszéléssel hassanak reá, mint tekintélyükkel.
Azok a hozzátartozók pedig, akik a heleg Ivlki
gondozására szorosabh viszony alapján kötelezve
nincsenek, minők az orvosok, ápolók s cselédek,
csupán szerétetből s csak akkor kötelesek a beteget a szentgyónásra s áldozásra Iigyelmcztetni, ha
látják, hogy ezek nélkül a beteg nem üdvözülhet.
Jobb, nagyohh hálúra érdemes szolgúlatot azonhan a betegnek senki sem tehet, mint, ha 5z('n'··
tettel, ügyességgel, tapintattal rá tudja venni. hogy
lelkét a nagy II Ira a szentségekkel, nevezetcsen n
szent kenettel fel készítse. Az irgalomnuk ezt n
lcgnagyohh művét Js/ell nem hagyhatja jutalmazatlanul, Ime q.(y példa erre a sok közül :
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Midőn Gan! ti" 1870) ir püspök egy alkalommal
Southmark plébániát meglátogatta, éjjel fl lelkipásztort beteghez hivták. A híradó, a beteg SZOI11szédasszonya, messziről jött PS csak nagy fáradság s kimerülés árán tudta ezt a szeretetszolgálatot teljesíteni. A püspököt meghatotta ez az
eset s mintegy prófétai ihlettel így szólott a jámbor hirnökhöz : «Isten önnek ezt az áldozatot
bizonyosan meg fogja jutalmázni ._- majd akkor,
midőn a sor önre kerül».
Néhány év. mulva Galil püspöknek egyik papja
a következőket beszélte el. Pár nappal ezelőtt
magányos, elhagyatott vidéken haladtam át, midőn
egyik házból hangos imafohászok ütik meg fülemet. Bementem, s ime egy haldokló ágya körül
jó csomó embert látok, kik közösen imádkozták
a Mindenszentek litániáját. Minthogy a halál már
nagyon közelinek látszott.haszonlalannak tartották
a nagyon messze fekvő plébániára papért küldeni.
Ily szükséghelyzetben a jámbor emberek mit is
tehettek egyebet? Az imában kerestek menedéket. És ime nem hiúba! A súlyos beteg aszony
élnverte a feloldozást s az utolsó kenetben is
részesült. Sőt az l'r másnapig megtartotta életét,
midőn az átutazó pap tábori oltáron szent misét
végezve a beteget meg is áldoztathatta.Utána nyomban elhunyt boldogan. Kimulása előtt azonban
hálás szivvel emlegette, hogyan teljesitette rajta
Istett (;0111 püspöknek évekkel elóbb tett igéretét.
Viszon! minő szivleh-u s kegyetk-n eljárils az.
midőll a hozzo'llarlozúk azzal a hiú ürüggyel, ne-
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hogy a beteg megijedjen. hozzá II papot nem
hívják, sőt tőle távol tartják. Pedig a beteg talán
régen nem gyóni s egyébként is nagyon rászorulna
az Istennel való kibékűlésre. De az orvos s a
rokonok csak altatják, hogy majd meggyógyul s
a halálveszély ki van zárva. Mintha csak bekötnék
ezzel a szeroncsétlen beteg szemét, aki lassan, de
biztosan halad az örvény felé, amelynek örök s
rettenti) lángjai elnyelessel fenyegetik. Egy jó
gyónás s az utolsó kenet megmenthetné s az örök"
boldogságba nyithatna neki utat. De a hitetlen,
kegyetlen rokonok! Mil törődnek ők azzal, mi lesz
az örök sorsa szerencsétlen betegjüknek I Veszítse
el inkább a mennyországot s legyen a szörny ű
pokol lakója - csakhogy rövid néhány pillanatra
«meg '.le ijedjen», midőn a papot - kezében az
édes Udvözifövel s a vigászok telj ével betegágyához lépni látja.
Ugyanez a szívtelenség kissé finomított kiadásban az az úri szokás, a papot a beteghez csak
akkor hívni, midőn ez már eszméletét vesztve
a bánat felindítására s a szent kenet gyümölcsös
fogadására képtelen. Mindegy ! De azért a gyászjelentésre reákerül. hogy «forrón szeretett» rokonuk (a halotti szentségek ájtatos felvétele után
az Urban jobblétre szenderült»,
A rokonok s házbeliek valóban tanulhatnának
a kél szerit nővérnek Mártállak és Máriának példájából, akikről az evangéliumban írva vagyon,
hogy látván bátyjuknak. l..á zárnak komoly betegségét Jézushoz «kiildének, motuluán : Uram! ime,
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akit szeretsz ; beteq», (In. ll. :1.) És kétségkivül
súlyosan vétkezhetnek. ha ök az okai annak, hogy
a beteg vagy épen nem, vagy nem kellő időben
részesül a hetegek szentségeiben. Arra sem hiányoznak példák, hogy Istell már ez életben megbüntette azokat. akik ezt a fontos kötelmüket a
hozzájuk tartozó beteg iránt elmulasztották.
Az 1704-ben Elluumqenbeu kimult szent életű
.leningen Fülöp jézustársasági atya életrajza a
következő esetet beszéli el. Bizonvos főldmives
felesége súlyosan meghetegedett. Érezvén hajának
súlyos voltát esengve kérte férjét, hívassa el Fiilöp
atyát, hogy őt a szentségekkel a halálra előkészítse.
A durva ember azonban megtagadta ezt a kivánságol, mivel mint kijelentette, itt nem veszélyes betegségről. hanem csak tettetés- és munkakerűlésról van
szó. A heteg erre hallgatott, s néma könnyhullalások kőzt kérte Istent, hogy gondoskodjék róla
s lelke üdvösségéről. Csakhamar rosszabbra fordult állapota s rohamosan beállott az agónia.
Sietve hivták most már JeIl i nyeli atyát. Ez meg
is jelenik s jámhor szokása szerint buzgón segítségül hívjn stent Borbálát, a haldoklók védő
szentjét. I::s ime, minden várakozás ellenére a
heteg Icl nvitja szemét, magához tér s rendosen
elv("gzi fl sZl'ntgyóIlúsl. De nuntha csak ls/e/l ezt
ól
rendkivűli kegyl'lmel
arinál rsodálatosahhá
akarta volna tenni, nyomhan II gyónás után,
még miclött megáldozhatott s az utolsó kenetei
felveliette "ol na, csendesen elszonderült, elhunvt
az Úrban. Fii/öp atya erre bánatos kO\llolysúgg~11
7~

s szent szigorral ig.'" szúrotl a r("rjh\:'z; «Kegyetlen
ernher. három nap mulv» őn is a halál lia lesz.
Készüljön reá, mert a halál közel van !» Ezzel
elsietett, <l jelenlevőket nagy ámulatban hagyva
hátra. Másnap még teljesen egészségesnek érezle
magát az özveggyé vált férli. A rákövetkező napon
csekély láz jelentkezett Harmadnap azonban oly
hévvel törl ki a haj, hogyagyógyulásról le kelleti
mondania, Most belátta, hogy Isten ujja nehezedik
rá. Aki Istell büntetését előre megmondotta - gondolá magáhan - az fog tudni leghathatósabban
áh- imádkozni. Elhívatta tehát Fiilöpöt, töredelnicsen meggyónt s jól elokészülve a nagv útra,
1I\('g azna II elhunyt.
:\lU t(~hetiillli II nrásvatlású
Iwtegek érdekéheu 'I

sÍlI~'os

(,yakran megtőrtcnik, hogy katholikusok protestáns rokonaik \'agy jóbarátaik hett'gúgyát kénylelenek kőrülállni. AggódnI kérdik, mit lehetne
a szerctetí hett'g lelke érdekéhen lenni. Protestáns
lelkészt nem hivhatnak. Ez amúgy sem segíthetne
raj la. legfeljebb csa k megerősítené végzetes tt'\"('déseiben. Dp nwg :lIm'lgy is a másvallásúnkkal
szent dolgokban való kőzn-műkődé« - amil a
protestáns lelkész ('gyenl's mcghivús» jelentene
katholikusoknak szigorúan tiltva vnn, (Y. ö. Az
isteni erén vek, II. A szcretct. 1O;~ l.)
De lúss,;k most már részletesen II külőnbözo
eshetőségeket s az ezeknek megfelelő legcélszerűbb
eljárási rnódot. Ha :I júhisieniű músvnllúsú hetcg-

hez katholikus papot nem hivhatunk. mert az
ellenszenv s irtózat, amellyel azt fogadják a jó
eredményt amúgy is meghiúsítaná -- nem marad
egyéb hátra, mint vele a hitet. reményt, szerétetet
és a tökéletes bánotot Ielinditanunk. Ezzel a beteg
üdvösségéről a körűlmények szeriní jól gondoskódtunk.
De tegyük fel, hogyaheteget - talán barálság
\'agy ismeretség eimén - katholikus pap megközelítheti. Ez bizonyára igyekezni fog az életveszélyben forgót a katholikus vallás számára
megnyerni, amelynek kebelén lehet egyedül jól
s nyugodtan meghalni. Ha azonban erre nines
remény, akkor káros s ártalmas volna a beteget
jóhiszemében megzavarni. Legcélszerűbb tehát.
ha a pap felindítja vele H már felsorolt érzelmeket, valami általános bűnvallomást vesz ki tőle,
nemkülönben felébreszti benne s kifejezteti \'C1e
az óhajt, hogy szivesen részesülne a lelki segítségben. amit az lsten szolgája neki nyujthat.
Erre azután a beteg feltűnés nélkül, feltételesen
feloldoz ható.
Ha pedig a másvallású beteg, kiről a jóhiszcmiiség feltételezhető nines már magánill s némi
alappal feltételezhető, hogy lelkűlele a fcloklozásra
nem alkalmatlan, akkor a pap fúléhe mondja
mindazt, amit vele megbeszélne. ha öntudatnál
volna, mikénl ('zi előbb kifej tell ük. Sok esetben
ugyanis a beteg haJI ('S ért, jóllehet ennek semmi
jelét sem tudja adni. Es a feltételes feloldozás
ily körűlmények között is megadható.
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Életveszélyen kivül azonban másvallásúakat.
ha még oly jóhiszeműek is, soha, semmi körülmények között sem szabad feloldozni. Botrány
nélkül ugyanis ez meg nem történhetnék. A más
hiten lévők ezzel csak megerősödnének tévedésükben, a katholikusok pedig elvesztenék iszonyatukat az eretnekség s aposztázia iránt.
Rosszhíszemü másvallásúakon. ininők az aposztaták, s mindazok, kik saját hitük igazságában
komolyan kételkednek, segíteni csak úgy lehet,
ha a katholikus Egyhúz kebelére őszintén megtérnek,
Midőn némi gyan
merül fel, hogy ajóhiszemű
másvallású érvényesen van-e megkeresztelve, ez
a legszükségesebb szentség is feltételesen újra
teladandó. Suntáldozásban s az ntotso kenetben
azonball csupún a katholikus Egy/u;: MIJei részesli/he/nek.
Gyakran megtörtéuik, hogy másvallásúak. aposztatúk halálos úgyukon, midőn minden földi remény
I~S érdek szétfoszlik, mint a buborék, a katholikus
vallásra szivesen visszatérnek, ha akad, ki öket
elT~ bátorítja s útjokaL egyengeti.
Erdekes esetel beszél el erre nézve Macaulay
lord jeles protestáns történetíró.'
1/. Kúroli] angol király csupa politikából színleg protestáns volt ugyan, de szivében katholikus.
Halálos kimenetelű rövid beLegsége elején a királynő s Mária Beatrix yo,.ki hercegnő sürgősen kérú

l Mac:lulay: Alllo(.. lol'szá~ lill'l':·lId., II. Jakab 11·...lll'al.~plt'if{,
II. k, 1. r,
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ték Jakab yorki herceget, hogy hívasson számára
katholikus papot. Ezek ugyanis ismerték a király
szive titkát s nem tudták az okot, hogya yorki
herceg tulért késik. Végre Porlsnioulli hercegnő,
kit a király nagyon kedvelt, lépett fel erélyesen.
Rarillan francia kővethezfordult:«Beszéljen kérem
a !lorki herceggel, mondja meg nek i, hogy egy
lélek forog veszélyben. () egyedül ura a helyzetnek, ü mindenkit kiküldhet a király szohájából,
siessen kérem, mig nem késő».
Jakabot álmából veri k fel. Rohan litestvére
1/. Károly halálos ágyához. Halk hangon beszél
vele, mintha állami ügyekről tárgyalnu. Il. Károly
hangos szóval felel : «Igen, igen, teljes szivernhől !"
Senki S('III gyanitá a francia követet kivéve. hogy a k i r ill y ezzel hi) vágyúl fejezte k i a rotuni
Egyhúzha visszatérn i. «H ivnssak pn pol '!" kérdi a
hen'eg. «Igen, igen. válaszol a hdeg, hi \':1 ss kedve»
"·slvél'('lll. az ls/ell szen-lmérc kérlek s ne vesztegess időt ... de IlH;gselll .. , ez nekvrl úrthutnu ..."
• « I~s ha élelem he' kerü I - v:'lgoll közbe a Iwrceg
"- akkor is hivok.» Pgy is ti·)rll'nl. A kirúly megkapta a Ieloldozúst s részesűlt az utolsó kenetlx-u
és az Oltáriszenlsl'ghl'll. ~Iind('z bizonvos siets,"ggel s rej hl' III en t ,:,·'gh('. .\ pa pot l i tJ~os Il'pes611
vezették ki n királyi palotáhól. A kirú]y másnap.
Wt").) ícbruár ti-lill déllx-n nyngodtan elhunyt.
({l'sóhh Jakab, már mint Iltostvé...e. utóda az angol
trónon az esetról igy í r : , . , ,<I::n otl voltam (test\'(,\,('111) halálos ;'lgya mellcu. midőn a hitvallás!
h''''1I1' s SZ"1l1 E~'yh"lz",," sZI'llh,"g"il fogadta;

tuiért is tanusíthatom, hogy mint jó katholikus
halt meg. Jakab király».
Itt beszélünk el egy esetet a napjainkhoz közelebb eső időkből, amely tárgyunkat még inkább
megvilágítja.
Porrini Cézár ürenzei tanár, húr forma szerint
nem hagyta el a katholi k us hitet, dc mint magas
Iokozatra jutott szahadkőműves az Egyházat údá.zan gyűlölte s csak úgy ontotta egyik újsághan
a vallásellenes cikkeket. 1&"2 március la-úll szerkésztett végrendeletében megtiltotta. hogy holta
után egyházi temetésben részesítsék. De inidön
JR84 június IS-án párbajban halálos sebet kapott,
s az orvos a közeli halálra figyelmeztette, egyik
közelálló hölgyet arra kerte, hogy számára papI'ól gondoskodjék.
~~s inhlőn ez megérkezet I, Patrini l'Iöllc ünuepl'lyesen visszavonta azt a sok gyalúzatol. amelye!
a valláson elkövetett. és ószintén kibéki"dllslt'l/t!fJel.
:'IJilliin vt-g('hez közel .1é::/Is nevét l'mll'gl·tle. egyik
iii meglátogató barátju ezért kérdőre "onta. «Kedves barátom - susogla elTe a beteg - máskép
látju k a dolgokal az életben. s máskép a közel i
halállal szemben ... » Midőn már a ravatalon tek üd I,
a szabadkőművesek cg~ ik Iöemberc, megvetéshol
megtérése miatt, öt arcul ütötte. Ik mit ártott ez
az elhnnytnnk, hacsak egyetlen, halhatatlan
lelkét örökre megmentette '!! Viszont mit használna neki a Iényes temetés, a magasztaló újság,
cikkek s dicsbeszédek. ha az evangéliumi dúsgazdag sorsúl volna kénytelen az őrökr« g~'iilrii

lángokban megosztani'! «Magasztalják öket, ahol
nincsenek, s gyötrődnek, ahol oannak,» mondja
találóan szent Agoston az olyanokról, kik a földi
dicsőségért lemondanak n mennyei koronáról.
Néhány

IH~lda.

A szavak ugyan megindítanak - mondja latin
szállóige - dc a példa vonz. Megismertettük
azokat a valóban dús kegyelemkincseket s vigasztalásokat. melyeket az Ur a betegek szeníségébe
rejtett. Hozzuk most néhány példáját a lelkiismeretességnek és buzgalomnak, amelyet egyesek
a haldoklók szentségeinek, nevezetesen az utolsó
kenetnek felvétel énél tanusítottak. A történelemben s a közéletben számos ilyennel találkozunk.
olyannyira. hogy az épületes esetek gazdagsága
az embert - mikor válogatni akar közöttük szinte zavarba hozza. A szentek fenséges halálát
itt nem is emlegetjük. Hogy ezek jól felkészülve
végezték földi pályájukat. ezen senki sem csodálkozik. Inkább olyanokat mutatunk be. akiknek
homlokát nem éke"siti a szentek glóriája. de mégis
szép s épül-etes példát adtak a keresztényi «lsten
szine elött is nagybecsű» halálra.
Chantal Kristóf báró. a bourbillyi várkastély
ura. Chantal szeni Franciska férje, rokonával és
jóbarátjával. Anlezijue! vadászni megy. A vadászok egyik úton haladva, valamivel hátrább
parancsolták cselédeiket. s fegyverüket megtöltve.
felhúzott kakassal haladtak. Egyszerre lövés dőr
ti ült cl. lompa kiáltás hallatszott és Chantal húrú
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főldre bukott. Anlezy lőtte meg csupa
véletlenségből. «Meghalok .- kiáltja a báró esté-

véresen a

hen - barátom, unokaöcsém megbocsátok teljes szivemből lj) Ezalatt a kisérök a dörrenésre
ősszefutva - csak siránkoztak s egészen elvesztették fejüket. Egyedül Chantal báró, akit egy
faluvégi házba szállitottak őrizte meg hidegvérét.
Gv.n-san papért küldőtt, és élő hite félvén minden késedelemtől. négy szolgáját négy külőnbözo
községbe irányította, hogyha egyiknek plébánosa
nem volna ese LIeg otthon, a másikat biztosan
megtalálják. Az ötödik szelgát szerit hitveséért
menesztette. Ez hamarosan meg is érkezik. Miközben a báró feleségét vigasztalja, nyugodtan kérdi.
megjött-e már a pap. Igenlö feleletet kapott. Buzgún felvette tehát a szentségeket. A haláltusa
kilenc napig tartott. A nyolcadik napon «egy
szerzetes buzgóságával» megáldozott ez a kemény
katona, akiről azt is feljegyezték. hogy «húszéves
korúban már tizennyolc párviadala volt, amelyekhől nundig győztesen került ki, dc szerencsére
senkit sem ült meg».
Mégegyszer megbocsátott halála okozójának és
a megbocsátó okiratot a plébánián letétbe helyezte, hogy gyermekeinek s unokáinak örők
emlékezetükben legyen. Végrendelete egy külön
záradékaha foglalta, hogy legyen az örőkségből
kizárva az a gyermeke, aki az i; halálúnak megbosszulasát szóba hozna. Erre meg szabaduha
minden nyugtalanságtól, szive egYI'e távolodott
II földiül és az ('gi haza 1l1:'1II epedve, az igazak
Az utolsó kenet.
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halálával csendesen hunyt el az Úrban harmincötéves és néhány hónapos korában.'
A jó halálra való készületre felette épületes
példát adott egykori királynőnk, Mária Terézia is.
Még egészséges korában becsületszó alatt kötelezte doktorát, Slűrkot, hogy őt betegség esetéri
a közeli halálra figyelmeztesse, mert, mint kijelenté, ő teljes öntudattal akar a haldoklók szenlséqeiben részesülni, Öt nappal a királynő halála
~Iőtt a derék 01'\'OS meg is felelt igéretének.
A királynő még aznap meggyónt s másnap összes
Bécsben tartózkodó gyermekei s rokonai jelenlétében megáldozott s felvette az utolsó kenetet.
Maga elé hivatta összes szolgaszeruélyzetét, s ha
netán őket megbántotta volna, ünnepélyesen
bocsánatot kért től ük. Orvosságot nem akart
bevenni, mert, mint kijelenté, ennek csak az
a célja, hogy őt néhány pillanattal tovább ezen
a világon visszatartsa. Midon fia, József, kérdezte
tőle, hogy talán kényelmetlenül fekszik? «Igen
- feleli a királyné - do meghalni elég jób>.
Utolsó szavai voltak : «Oh Istenem, vedd magadhoz lelkemet», Lelke békés nyugalommal hagyta
el porhüvelyét 1i80 november 2!I-én !J órakor este.
I. Napoleon császár, ki mint a világ ura, ls/ell
országút, az Egyházat, kegyetlenül szorongutta.,
sőt magát a papát, VJJ. Piust rabbilincsbe verte,
később, már mint sziklához láncolt kőszáli sas,
Szenl Ilona szigetén komolya n magáha szállott
I

y, i·,. Bouqaui! : Szcnt Chanl al l'''' 1,- ''s a visitutto-rend
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Midön végóráját közeledni érzé, elbocsátá az
orvost s. káplánját. \lignaLit hivatva, igy szólt
hozzá: «En hiszek Istenben; én a katholikus vallásban születtem, teljesíteni akarom tehát a kötelességeket, melyeket reám ró, s részesülni akarok
a szentségekben, amelyeket kiszolgáltat». A császár erre meggyónt, megáldozott s Ielvette az utolsó
kenetet. «Mily boldognak érzem magam: - szólt
erre Mont/wlon tábornokhoz - hogy teljesítettem
kötelességemet; önnek tábornok ugyanezt a boldogságot kívánom halála órájára ... Nem tettem
ezt a trónon, mert a hatalom elkábítja az embert.
Azonban hitemet sohasem vesztettem cl. A harangok zúgása mlndig gyönyörködtetett, s a pap
látása mindig megindított. Mindezt el akartam
titkolni, de biz' ez gyengeség. Meg akarom adni
a tiszteletet lsiennek,» Erre parancsot adott, hogy
a mellékszobában oltárt állítsanak s arra a legméltóságosabb Oltáriszentséget imádásra kihelyezzék. Igy hall meg Napoleon császár igazi keresztény rnódon. (Segur.)
Károly főherceg is, aki Napoleont Aspernnél és
Esslingennél1809 május 21, i1Jetöleg 22-én legyőzte,
élete folyamán sokszor kifejezte azt a hő óhaját,
hogy, mint jó keresztény, a szentségekkel megerő
sítve halhasson meg. Sokszor ismételte gyóntatója
előtt : «Ha észreveszi, hogy végórám közeledik.
el ne titkolja azt előttem. Mondja csak akkor nyiltan s határozottan: Rajta, vén katona, itt az idő
a berukolásru ! l> Erre azonhan nem volt szükség,
mert lx-togségo első napján önként maga kérte a
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szentségekel, hogy Ö, aki annyi csatában győzött, a
halállal vivott ütközetben vereséget ne szenvedjen.
1847 április 30-ím hunyt el 76 éves korában.
Midőn Villars francia generális a csatában súlyosan megsebesült, némelyek azt tanácsolták neki,
hogy a betegek szentségeit csak úgy titokban
fogadja. «Nem l - barátaim szól erre a vitéz tábornok. - Ha a hadsereg nem láthatott engem, mint hős
katonát meghalni, lásson legalább, mint becsületes keresztényt az életből kimul ni.»
Mindnyájan tudjuk, hogy hazai történelmünk
nagy alakjai Hunyadi János, Deák Ferenc, Bem
tábornok s számosan mások buzgón részesültek a
betegek szeutségeiben. Polocki András gróf, Galícia
helytartója HI08-ban virágvasárnapján gyilkosmerényletnek lett áldozata. Bizonyos Siczúnski
Miroslao nevű fanatikus ember, kihallgatás
ürügye alatt hozzá férkőzött, s golyót röpített
agyába. A gróf nyomban iriasát hívja: «Golyó nm
a fejemben, - szól - hívassatok nyomban gyóntató papot». «Kegyelmes uram - feleli a szolga,
hiszen a sebesülés nem lesz halálos.» «Tedd a
parancsot - hangsúlyozza a helytartó - én
katholikus ember vagyok s nem félek a haláltól.»
Majd titkárút hitveséért küldőtte : «Mondja megneki
-szólt a gróf-hogy előbb kissé imádkozzék, aztán
jöjjön hozzám). Erre ágyba fektették. A pap közben
sietve megérkezik s látva a közeli halálveszélyt.
mclyben a helytartó forog, nyomban meg akarja
adni a feloldozúst. «En még egészen magamnál
vagyok, jeleuti ki erre a helytartó, tehát gyónúst

is végezheték» t:s a legnagyobb áhitattal fogadta
a végső szentségeket, Utána ágya köré sereglő
övéihez fordul. Feleségének meghatottan hálálkodik, jóságáért, szeretetéért, majd megáldja számos gyermekét s számukra gyámokról gondoskodik. Azutánsürgőnytmeneszt császárához, l. Ferenc
Józsefhez, biztosította öt, hogy szolgálatában hű
s odaadó maradt utolsó leheletéig. Nemsokára reá
kilehelte nemes Jelkét.
Ennek a természetfeletti erőnek, mely Potocki
gróf halálában megnyilatkozik, titka a boldogitó
öntudat: «En katholikus ember vagyok, s nem
félek a haláltól».
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Az utolsó kenet szertartása. l
Megismertetjük az utolsó kenet szertartását azt
az aránylag ritkáhbesetet tételezve fel, hogy ezt a
szentséget egyedül s önállóan, s nem a szent útravalóval kapcsolatban szolgáltatják ki. A hetegek
áldoztatásának szcrtartását ugyanis már «Az Oltáriszentség» címii könyvünkben (131. Iapon) közöltük.
Nem győzzük itt is hangsúlyozni, hogy az
Egyház - mint látni fogjuk - mily gyengéden s
meghatóan imádkozik a betegnek nemcsak lelkéért, hanem lesli egészségéért is. Mlnthogy pedig
lsten az ö Egyháza imáját mindcnben, ami reánk
csak iidvös, biziosan meghallgatja, már ez elég ok
lehet arra, hogy /;PClI a balál»! remeqo beteq mielőhh az utolsó kenethen keressen menedéket.
A beteg sWhÚj;lllllll fehér abrosszal lebor-irott asztall'a
állitsuk két i'g,i gyel·tya küzé a fes zülctet. Tegyünk 017. aszt alr« túnyérban sÍll. kl'Il~·el·et s tiszta vattát, hogya pap az
olajat ujjár-ól k-tiszt ithnssn. I~észíthl'liink öt kis vattagombócot is a kenés helvcinek Ictörlésérc. Hclvczzünk továbbá
al. asztalra kis l'llél;~'hl'n szcnte ltvtzct, m~lIi'je izsópszútat
yugy kis fenyőgallyat a szcnteltviz hintésérc. (Ha a hetel(
l
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Szu/lyogh .Y/lV Ferenc O. S. B. Llturgikus élet.

lll. A helegck szentsé"'l'_ Szent lstván-Társulu t k iudúsa.

áldoaik is, akkor pohúrkúban q()"·két ujjnyi (s nem több)
kőzönségcs vizrő! is gondoskodjunk.)
A pap karingben s violasxinű stólával sz olgáltntja ki :IZ
utols.. kenetet.
A beteg szobájáha így köszönt be:

Pap: Bék« ennek a háznak!
Felelet: Es minden benne lakónak!
Erre meghinti a heteget s úgyút
imádkoz ik :

szcntcltvizzel s ílty

Pap: karvers [Hints meg engem, Uram, izsóppal
és meqtisztulok ; moss meg engem és fehérebb leszek
a hónál. l\önyör!'ilj rajtam, Umm, nagy irgalmasságod szerinl. Es könyörületed nagysága ezerint
töröld el gonoszságomat,
Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szenlléleknek,
tniképen kezdetben vala stb.
Erre ismétli

II

kurvcr-se t : Hints meg euqem, Uram stb.

Pap: Segitségünk az ('I' nevében.
Felelet: Iq az eget s földet teremtette.
Pap: Az Ur legyen nelelek.
Felelet: A te lelkeddel is.
Pap: l\önyörögjünk. Uram Jézus Krisztus, cr tui
«lúzatos bejövetclünkkcl együtt térjen be ebbe a
házba az örök boldogság, az isteni áldás, a deriilt
vidámság, a gyürnölcslizö szerelei s az örökös
{'gészség. Távozzanak ebből a lakásból a démonok
kísértései, legyenek jelen a béke allflyalai s hagyja
el azt a gonosz viszálykodás. Tedd, Uram, nuujaszlossá [elellúnk a tc szeni nevedet s áldd meg (/ mi
társalkodásunkat, szenleld meg alázatos lútoqat«:
Sli nkat, ki szenl és jó vagy (;s maradsz az Atyával
é.~ Szenllélekke! mindörökkön (Jrükké Amm.

Kiinyőrőgve leérjuk a mi Urunkat, Jézus Kriszlust,
hogy áldásával áldja meg ezt a hajlékot és mitulen
benne lakói, adja nekik jú allf/yalál őrzőiH, engedje
meg nekik, hogy az ő csodálalraméllo törvényeil
megfonlolva neki szolqáljonak; fordí/sa el tőlLik az
ellenséges hatalmasságokat; szabadítsa meg. öket
minden [élelemtol s minden zavartól s kegyeskedjék
egészséy/Jen meqorizni őket: ki az Atyával és
Szetitlélekkel él és uralkodik lsten mindörökkön
öl'ökké.
Felelet: Amen.
Pap: /(önyörőf/jiink. Hallgass mes] minkel, szentséqes Urunk, mindenhnto Atya, (jrük Isten s kűkld
el kegyesen az égbiíl szent angyalollat, aki örizze,
ápolja, oltalmazza, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját.
Felelet: Amen.

Erre a beteg, vagy nevében más valaki elmondja a közgyónást :

Gyónom a mindenhato Istennek, a boldogsáflos
mindenkorou Szű: Máriának, szeni Mihály [iiangyalnak, keresztelő szeui Jánosnak, szent Péter (;s
Pál apostoloknak, tuinden szenteknek és neked (lelki)
atyám, llOf/Y sokat oétkeztem gondolattal, szoual és
cselekedettel: én vétkem, én vétkem, éli iqeu nagy
vétkem.
Kérem azért II boldoflságos, mitulenkoron Szűz
Máriát, szen t Mihály főallflyaU, kereszlelő szenl
Jánosi, szeni Péter és Pál apostololcat, mindeu Szellteket s téged [lelki) atyám. hogy imádkozzallak
érteni a nii Urunk lslcuiinknél.

Pap : I(önyöriiljijn rajtad a mindcnluüo Iste",
bocsássa meg vétkeidet és vezessen el az örök életre.
Felelet: Amen.
Pap: Engedje el bűneidetc oldozzon fel és bocsásSO" meg neked a mindenhato és irgalmas lsten.
Felelet: Amen.
Ezen

előkészítő

imák utún az utolsó kenet Idszolgúlt:llú-

súrn kerül a sor.

Pap: Az Atyá"ak t és Fiúnak t és Szenlléleknek t
neuében kezünk föltétele által és a szenl angyaloknak, főangyaloknak, pálriárkáknak, prófétáknak,
apostoloknak, vértanuknak, llitvallóknak, szűzek
nek és minden szenieknek segitségül hívása által
legyen kioltva benned az ördögnek minden ereje.
Amen.
Ezután a pap hűvetykujját a iJete/(t'k olajúba mártva
kereszt alakjúba megkeni az érzékeket. Hletőlcg testrészeket,
rn lndeniknél a megfelelő imádságot mondvn.

Aszemeknél :
Ezen szent kenet által t és Cfz ö jóságos irqalma
áua! bocsássa Illeg neked az Ul' miudazt, amit lútással vétkeztél. Amen.
Xyom han utúua a pap vattúval letörli a kenések helyé].

A

[űleknél

:

Ezen szeni kenet által t és qz o Josagos irgalma
által bocsássa meg neked az Ur miudazl, amit hallással vé/kez tél. AIIIl'n.
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..lz orrnál :

Ezen szenl kenet által t és, az ü jóságos irqalmn
állal bocsássa meg neked az Ul' mindozl, amit szagtással vétkeztél. Amen.
.

A.z

űsszecsukoít

ajkaknát :

Ezen szent kenet állal t és qz ü jóságos iroalmu
ál/al bocsássa meg neked az Ur miudazt, amit izléssel és beszéddel uélkeztél. Amen.
A. kezek nél :

Ezen szent kenet állal t és ~z Ü jóságos irgalma
állal bocsássa meg neked az Ur mindazt, amit tapintással oétkeztél. J.men.
Alábaknál :
Ezen szeut kenet által t és Cfz Ő jóságos irqalma
állal bocsássa Illeg neked az Ur miudazl, amit járással oétkeziél. Amen.
Ezután a pap a hivekkel. ilieliiIcI( az ezeket lil'pYisdii
közösen így ímúdkoztk :

szolgáluttevővcl

Pap: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelme:z!
Uram, irqolmaz: Miatyánk ... (halkan végzik el).
Pap: Es ne vigy minl:et a kisértésbe.
Felelet: Dc szabadits meg (/ gonosztól.
Pap: Mentsd mcy szolqádat (s:olyálódal/.
Felelet: Istenem, ki benned remétujkedik.
Pap: Júildj neki, Uram, seqitséqe! a tc szeut
helycdrúl.
í

HO

Felelet: És Sionból oltalmazd meg öt.
Pap: Légy számára, Uram, eros oltalom.
Felelet: Ellenségeivel szemben.
Pap: Semmit se bírjon az ellenség vele.
Felelet: Es a gonoszság fia ne árthasson neki.
Pap: Uram hallgasd meg könyörgésemet.
Felelet: E~ az én kiáltásom jusson te eléd.
Pap: Az Ur legyen veletek.
Felelet: A te lelkeddel is.
Pap: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, aki Jakab
apostolod által mondád: Beteg valaki közületek?
Hioassa el az Egyház papjait és ezek imádkozzanak felette, megkenve öt olajjal az Ur nevében:
s a hitből jött imádság meqszabaditja a beteget,
és megkönnyebbíti öt az Ur és ha még biínökben
vagyon, megbocsáttatnak neki, gyógyítsd meg, kérünk, Megváltónk, a Szenilélek kegyelmével e belegnek szenoedéseit, orvosold sebeit, bocsásd meg vétkeit és minden lelki és testi [ájdaltnat iizz el tőle,
add vissza neki irgalmasan t~lje.'!I kalsó és bels"
e"és%.'!Iégét, hogy irgalmad segélyével épségél visszatujeroe előbbi kötelességeit új ra teljesíthesse. Ki a:
Atyával és Szetillélekkel élsz és uralkodol, lsten
mindörökkön-örökké. Amen.
Könyörögjünk. Tekints kérünk, Uram, N. szolgádra /szolgálódra/, aki testi betegségben sinylődik
és oltalmazd lelkét, amelyet te alkottál: hogy megprobállatásában meqjaouloa a te orvosságod által
magát menlesnek érezze. Amen.
Könyörögjünk. Szenlséqes Urunk, mindenhato
Atya, örök lsten, aki áldásos kegyelmedel II betcq

m

testre árasztva, teremtményedet sokszoros jóságoddal
megőrzöd, neved segítségül
hívására légy jelen
jóságosan, hogy szolgádat (szolgálódat/ a betegségtől

megszabadUva éti egé,'1zségflel meoO:jándékozva,

jobboddal felemeld, erőddel megerősítsd. hatalmaddal megvédjed és szent Egyházadnak, tniként óhajtjuk tetjes egé.'1zségben vlsuaadd. A mi Urunk
Krisztus által,
Felelet: Amen.
előir-ása szer-int a pap (IZ olaj letör-léhaszuált valtát tiszta edényben a templomba visszaviszi, e\i'geti s a hamut a szukrártum ha tesz l,

A szei-tm-táskönyv

s~re
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Teljes búcsú a halál óráj ún.
Istennek, aki minket boldogságra teremtett, nem
telik kedve gyötrelmeinkben. Ha reánk szenvedést mér, ezt csupán nagyobb javunkra - s
mondhatnám, nehéz szívvel teszi és mindcn hatalmát kimeríti, hogy bennünket oly kínoktól mentesítsen, amelyeket minden lelki kár nélkül
clkerűlhetűnk. Ilyen pl. a purgatórium. Nem
Istenen múlik, hogy azt minden lélek kikerülje.
Hatalmas hizonviték erre az utolsó kenet. Hiszen
ennek, nilként kifejtettük. egyik fő célja a lelket
ligy felkészíteni, hogya tisztító lángokat elkerülje,
inielőtt átlépi az ég küszöbét. Amde, ha nem
Iogadnók ezt a szeniséget olyan lelkülettel, hogy
az bennünk teljes hatását kífejthetné, az isteni
irgalom még nem merült ki \"CI ünk szemben.
A büntetés adósságunk teljes törlesztésére. kész
nekünk II halál óráján teljes búcsút adomúnyozni.
Búr a haldoklók teljes búcsúju eg!! s ugyanaz,
de Is/ennek s Egyházának jóvoltából szinte számtalan jogcímell nyerhet] ük cl azt.
A jogcímek kőzőtl vannak szeniéhjesek, amelyeket l. i. mindenki mugúnnk megszerczhet anélkül,

hogy pap közbejötte szükséges "olna s ,,:11l egy
általános, az Ú. n. általános feloldozás, amelyben
az erre felhatalmazott pap részesíthet.
Elösorolunk néhányat a személyes jogcímek
közül-,
A haldoklók búcsúját megnyerhetik :
aj Akik életükben gyakorta hivták "Jézus nevét
segítségül s ugyanezt a halál óráján is megteszik ;
akik sokszor elmondották a közismert kis imát
a szcnt drzüallgyalhoz: «Istennek szenl Angyala,
ki örzöm "agy, kire lsten kegyessége bízott: világosíts, oltalmazz, kormányozz és vezérelj engem.
Amen». Továbbá, akik éltük folyamán gyakorta
felindították az isteni erényeket: a hitet, reményt
s szeretetet :
hj akiknek az Ú. ll. pápai áldással ellátott
tárgy pl. kereszt, érem, rózsafüzér "an birtokukban s azt a halálos ágyon közelükben tartják;
ej a legtöbb jámbor társulat tagjai s a skapulárék
hordozói;
d] akiknek a pápa kűlőn ezt a búcsút engedélyezte rokonságukkal együtt, kikre ezt a kiváltságot kiterjesztette;
ej akiknek halálos ágyukon az Ú. n. toties-quoties, haldoklók búcsújával ellátott keresztet átnyujtják.
fJ akik életűkben legalább egyszer szentgyónással s áldozással kapcsolalosan elhatározzák s
kifejezik, hogy akkor s oly inódon akarnak önI Beringer S. I. D il- Ahliissl' 1.í-iki kindús 1\121. II.
1Il:!l. l'S illiK. szám.

kűl et

ként s szeretetből, lslen szent rendelkezésén megnyugodva meghalni, amikor s ahogyan a Gondviselés tervezte.
.Megtehető ez a következő kis ima alakjában:
«En uram és én Istenem, már most teljes megnyugvással és készségesen elfogadom kezedből a
halálnak azt a nemet, amely neked tetszik az
összes velejáró aggodalmakkal, kínokkal és szenvcdésekkcl». (IX. Pilis 1904 márc n.)
Ez az utóbbi jogcím biztosítja számunkra a
haldoklók búcsúját még arra az esetre is, ha a
hirtelen, véletlen halál megfosztana a lehetóségtöl,
hogy kimúlásunk előtt a búcsúnyerésre még csak
gondoljunk is.

Az általános Ielohlozás (apostoli áldás).
.In'. Benedek pápa 1í47 április ő-én a földkerekség összes püspökeinek, kik ezt kérelmezik
«Pia Maler)) kezdetű bullájában megengedte, hogy
a haldoklókat apostoli áldáshan és teljes búcsúban részesítsék. Ezt a kiváltságot a megyes föpásztorok papjaikkal is közölhették. az új kórlex
pedig valamennyi papra kiterjeszti. aki a betegeket a szentségekkel ellátja.
Kilu'e alkalmuzható?
Ez az apostoli áldás a teljes búcsúval. mindazokra alkalmazható a halálos veszedelemben,
akiket szentségi feloldozásban is lehet részesíteni.
Adhaló tehát :
a,' azoknak, kik önkívületi állapotban vannak.

még ha az utolsó szentségek felvételét saját hibajukból mulasztották volna is el;
b) eszük használatára eljutott gyermek-eknek
első szerit áldozásukat megelőzőleg is;
c) bűnbánó halálraítélteknek, katonáknak az
ütközet előtt, szóval mindazoknak is, akik nem
betegség folytán, hanem valamely külső ok miatt
torognak halálveszélyben.
FC'ltét<>If'li.
Az általános [feltételeken, t. i. a búcsúnyerési
szándék - s n kegyelem állapotán kívül még két
dolog szükséges, hogy az életveszélyben forgó az
apostoli áldásban s ezzel a teljes búcsúban részesüljön :
aj a halált megnyugvá, készséges lélekkr-l kPJJ
ls/en kezéből elfogadnia;
b I Jézus nevét, ha ajakkal már nem lehel, legulúbh szivében segítségül kell hívnia.

Mikor adható rel?
Az apostoli áldás főladható inihelyt az élet
komoly veszélyben forog, még ha a halál kozelriil nem ís fenyeget. Többnyire a szerit útravaló
s az utolsó kenet kiszolgáltatása után szokús a
heteget ehhen a nagy kegyelemben részesíteni.
A sorrend azonban az érvényt nem érinti. Ez n
búcsú a halál pillanntára szól s csak akkor fejti
ki büntetéstörlő erejét. Miért is n pápai áldást
ugynnubhnn a l)('tegséglwll megismételni tilos l's
felesleges. :\ll'g nkkor scm ismételjük Illeg. ha
ut)

ugyanabban a betegséghen a halálveszély elmulott s újra beállott és igya szent kenet újra. feladható. Ha azonhan a heteg teljesen meggyógyul
s újra halálos betegségbe esik, az apostoli áldást
megint megkaphatja.
Az apostoli áldás feladásánál szigorúan a Xl V.
Benedek által előirt, alább közölt formát kell
alkalmazni.
Jegyzet: A ha Idoklók húcsúja általában véve a megha \I
hivekre nem alkalmazható. Vnjjon megtehetnék-e ezt kgalább azok, akik az Ú. n. hősi esclekedet (actus hcroícus r
ill ta! tettcik elégte\"ő értékérő l s az összes szcnt búcsúkr-ól
a meghalt hivek javáru lemondtak - az Egyház nem aknrta
eldönteni. (S. C. Indulg. HU)] jan. 23.) Lehet, hogy mindenkinek, aid a «hősl cselekedetre» vállalkozott, hclátúsár;. van
bizva, hogya haldoklók búcsújút kivételcsen magának fenntartja, Yagy pedig a szeuvcdő lelkeknek adomúnyozzn.

Az áltuláuos feloldozás (apostoli
áldás) formája.
Pap: Segítségünk a: ('1' nevében.
Felelet: I\i a: eget és földet teremiette.
Pap: karvers iXe emlékezzél tneq, Uram, s:olgád
s:olgálódl vétkeiröl s ne ítéld meg öt bűneiért.
Uram, irqalmaz: ! Krisztus, kegyelme: ! I'ram, ir·
yalmaz::: f. Miatyánk ..•
Pap: Es ne t>igy tninket a kisértésbe.
Felelet: De szobadits Illeg a qonosztol.
Pap: .llentsd /Ileg szolqtula! {szolgálút/af.!.
Felelet: Ki "enned reménykedik Istenem!
Pap: Urtun hallgasd meq köny<Jrgésemet.
Felelet: Es kiáltásom jusson eléd.
Az utolsó kenet.
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Pa p: Az ['I' legyen veletek,
Felelet: A te lelkeddel is,
Pap: IÚJnyöl'öyjiillk. Leykeyyelmesebb lsten, tninden iryalmassáy atyja s a: összes vigasztalás Istene,
aki azt akarod, llOYY a bell/led hivők és reménylők
kozű! senki se ve~szen el: irqalmad sokasága
ezerint tekints le kemlesell LV. szolqádra [szolqálodtal,
akit az igaz hit és a l.ereszlétuj reménq neked
ajánlanak. Látogasd Illeg öt iidvó::itéseddel és Egyszülötted kinszenoedése és halála állal tninden bűnei
nek bocsánatát és elenqedésé! kegyesen add mefJ
neki : llOYY lelke kiniulása órájában benned irgalmas birájára találjon és llgyanazoll szent Fiad
nérében minden s::?plőtöl meqiisztuloa tnélto leyyen
átmenni az ijrók életbe. Cgya!ia:on Krisztus Urunk
által
Felelet: Amell.
Erre a I;özg~-,')nús következik a ki·! ím ávnl : «Irqalmazzon
neked . , .» és (/ Vélkeu! elenqetlését .. .» m ikéut ez al. utolsó
kenet fcla<J"sa elölt történik. Lásd I:ll:l. Iap. :\Iajd a pap
f'olytutja :

Pap: A mi Urunk Jt.'ZIlS Krisztus, az élö Istennek
fia, aki szent Péter apostolállak a kötés és oldás
hatalmát megadta, legkegyesebb irgalma által fogadja el gyónásodat s adja vissza neked a tisztasáynak az! az első hófehér ruháját /stóláját/, amelyet
(J keresztségben elnyertél
és én az apostoli szetit
Széktől kapott hatolannnal megadom neked a teljes
búcsút és Illillden bűnod bocsánatát. A.z A.tyának t
és Fiúnak és Szent/de/mek nevébe/I.
Felelet: Amen.

H8

Pap: Az emberiség megváltásának szetitséqes
titkai által engedje el neked a mindenható Atya a
jelen és jövő élet minden büntetését, nyissa meg
neked a meruutei paradicsom kapuit és vezessen el
az örök örömökbe.
Feletet : A.men.
Pap: Áldjon meg téged a mindenható Isten, az
Atya t Fiú és Szenilélek,
Felelet: Amen.
Ha a beteg már-már utolsót lehetni készü], a
röviditett forma jön alkahuaz ásba :

következő

Pap: Megadom neked a teljes búcsút s minden
bünöd bocsánatát. A: Alsjának t és Fiúnak és
Szentléleknek nevében.
Felelel : Amen.

t-

!)9

FÜGGELÉK.
Imilk a haldoklók mellett,
az Egyház fenséges, szép imáit a haldoklők
me llet t, az ú, n ••Ordo commendationis anímne-t», «a lélek
ajánlásáuak rendjét», ahogy ezt maga Egyházunk nevezt.
Kőzőljűk

CdYÖSell elmélkedhetiink gyakran felette s ll:lgy haszonnal
alkalmazhatjuk azt haldokló keresztény testvér-eink ágya
mellett. A magyar fordítás Wolkenberg Alajos dr. egyeterni
tnnár kitűni) «Katholikus imakünyvéböl» való, (A Szent
István-Társulat kiadúsn.)

Uram. irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Szentséges szűz Mária.'
Mindnyájan szent angyalok és arkangyalok,
Szent Abel,
Az igazaknak egesz mennyei kara,
Szent Ahrahám,
Keresztelő szent János,
Szerit József.
Mindnyájan szerit pátriárkák és próféták,
Szent Péter,
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Szent Pál.!
Szent András,
Szent János,
Mindnyájan szent apostolok és evangélisták,
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai,
Mindnyájan aprószentek,
Szent István,
Szent Lőrinc,
Mindnyájan szcnt vértanuk,
Szent Szilveszter,
Szerit Gergely,
Szent Agoston,
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók,
Szent Benedek,
Szent Ferenc,
Szent Kamill,
Istenes szent János,
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték,
Szent Mária Magdolna,
Szent Lucia,
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek,
Istennek minden szentei, esedezzetek érette!
Légy irgalmas, Uram, kegyelmezz neki!
Légy irgalmas, mentsd meg, Uram, őt!
Légy irgalmas, mentsd meg, L'raru, őt!
A te haragodtól,"
A kárhozat veszedelmétől,
Gonosz haláltól,
A pokol büntetéseitől,
1

2

Iiilnyöl'ügj (könyöl'öKj~le\;) érette !
;\knlsd ll11'g. Urum, öt!
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Minden gonosztól 1
Az ördögnek hatalmától.
Születésed által,
Kereszted és szenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Dicsöséges feltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A vigasztaló Szeritléleknek malasztja által,
Az ítélet napján,
)Ii bünösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy neki irgalmazz, kérünk Téged, hallgass
meg minket!
Ura III , irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
L'ram, irgalmazz nekünk!
[\önyöl'ögjünf.'. Költüzzél el, keresztény lélek
e világhól a mindenható Aujaistennek nevében,
ki téged teremtett; Jézus Kriszlusnak, nz élő IS/Cll
fiának nevében, ki érted szcnvcrlett, a Szentlélcknek nevében, aki beléd öntetett (a szcnt keresztségben); a dicsőséges és szentséges Istcnanqának,
szű: Máriának nevében : szent Jozsefnek, ugyanazon Sziiz áldott jegyesének nevébcn : az angyalok és arkangyalok nevében, a trónek és urasúgok, II fejedelemségek és hatalmasságok, II kerubok
és szerátok ncvéhen ; a pátriárkák és próféták
nevében : a szerit apostolok és evangelisták ne1

~lt-l1ls<lI1H'~,
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lr.un, iiI!

vében : a szent vértanuk és hitvallók nevében;
a szent szerzetesek és remeték nevéhen ; a szerit
szüzek és Is/en mindeu szeriteinek nevéhen ; az
örök békesség honában legyen ma helyed, és
szent Sionban lakásod. Ugyanazon Jezus Krisztus,
a rni Urunk által. Amen.
Könyörülő Is/en! Jóságos Isien I Isten, ki határtalan irgalmasságoddal eltörlöd a hiínhánóknak
vétkeit és kegyesen megbocsátva megfeledkezel az
elkövetett bűnök gonoszsúgúról : tekints irgalmasan N. szolgádra (szolgálódra) és hallgasd meg
őt, ki most teljes szivéhől bánja minden bűneit
é,s azok bocsánatáért könyörög. Kegyes Atyám!
Ebreszd fel benne újra mindazt (a jót), amit az
emberi gyarlóság elrontott, vagy az ördög munkája lerombolt, és ezt a megváltott tagot vedd
vigsza újra Anyaszentegyházad testének élő egységébe. Inditsanak kőnyörülctre. L'risteu, sóhajai,
indítsanak meg könnyei: és inivvl sennni máshan nem bízik, lUI\W111 csakis a te irgal massagodban, részesítsd öt a teljes megbocsátás kegyelmében. A mi Urunk .lt;:IIS Krisztus által. Amen.
Szerétett testvér, ajúulak n mindenható lstennek.
Atadlak annak, akinek tcrcmtrnénye vagv, hogy
tuiután leüzetted halaloddal a természet adóját,
visszalélj Teremtodhöz. aki téged a föld porá hól
alkotott. Fogadja majd testtól elválo lelkedet az
angyaloknak fényes serege, jöjjön r-lód az ítélő
apostoloknak tanácsa, köszöntsön a dicsőséges
vértanuknak győzelmeg serege; övezzen a lilicmos
hitvallóknak tündők!ó sokasúga : fogadjon az őr-

vendezé szüzeknek kara és a pátriárkák ölében
boldog megnyugvásra találj; Szent Jozse], a hal-

doklók édes pártfogója, keltsen benned üdvözítő
reményeket, és tekintsen rád szemével Istennek
szenl Anyja, a kegyes Szüz Mária. Tűnjék fel
előtted Jézus Kriszlus szelid és poldogitó arca és
helveszen azok sorába, kik üt szakadatlanul
kÖJ~nYezik.

Tá'·ol legyen tőled az ijesztő sötétség, a pokoli
lángok okozta fogcsikorgatás.stavol minden kín
és gyötrelem. Alljon félre utadból az utálatos
pokoli sátán egész hadával ; rémüljön meg, midőn
megérkezel az angyalok kiséretében, és meneküljön az örök éj tszakárrak feneketlen sötétségéhe. Keljen fel az Isten, és széledjenek el ellenségei, és fussanak orcája elöl, akik üt gyülölik.
Mint elenyeszik a Iúst, cnyésszenek el, ruint elolvad a viasz a tűz szine elott, úgy vesszenek el
a hűnösők Isten szine előtt, az igazak pedig
örvendezzenek és vigadjanak Isten színe előtt.
Szégyenüljenek meg tehát és piruljanak a pokoli
seregek, és a sátán szolgái ne merjék clállani
utadat.
Szabadítson meg a gyötrelemtól Krisztus, kit
éretted keresztre feszítettek. Szahaditsen meg az
örök haláltól Krisztus, aki kegyes volt meghalni
éretted. Heh-ezzen Krisztus, az élű Js/ennek Ha az
ö paradicsomának örökké viruló kertjébe és
fogadjon bárányai közé 0, az iga~, a jó Pásztor.
Oldjon fel nunden bűneidtől és helyezzen jobbjára választottai közé. Lássad Megváltódat szin101.

röl-színre és folytonosan előtte lévén, boldog
tekintettel szemleld a legtisztább igazságot Igya
boldogok seregében Istell látásának édességét
élvezhesd mindörökkön örökké. Amen.
Vedd fel Uram. szolgádat (szolgálódat) az üdvösség honába. mint reméli a te irgalmasságodtól. Amen.
Szabadítsd meg. Uram, szolgádnak (szolgálódnak) lelkét a kárhozat minden veszedelmétől,
a büntetések békóibó}, és minden gyötrelemtől,
Amen.
Szabadítsd meg. Uram, szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, mint megmentetted Illést és I~'lIOkot
a testi haláltól. Amen,
Szabadítsd meg. Uram. szelgádnak (szolgálódnak) lelkét, mint kimentetted Noét a vizőzönből.
Amen.
Szabadítsd meg, Uram. szelgádnak (szolgúlódnak) lelkét. mint megszabadítottad Lótot Szodotnábol és a tüzcsöböI. Amen.
Szabadítsd meg. I'ram, szelgádnak (szolgálódnak) lelkét,. mint megszabadítottad Abraluunot
Káldeának Ur városáhól. Amen,
Szabadítsd meg. Uram, szelgádnak (szolgálódnak) lelkét. mint megszabadítottad Jóbot szenvedéseitől. Amen.
Szabadítsd meg, Uram. szelgádnak (szolgálódnak) lelkét, mint megmentetted lzsákot a Ieláldoztatástól és atyjának, Ábrahámnak kezeihól.
Amen.
Szabadítsd meg, Uram. szelgádnak (szolgálód105

nak) lelkét, mint megszabadítottad Mózest
fáraónak, az egyiptomiak királyának kezeiből.
Amen.
.S zabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, mint kimentetted Dánielt az oroszlánok barlangjából. Amen.
Szabadítsd meg, Uram, szelgádnak (szolgálódnak) lelkét, mint megoltalmaztad a három ifjút
az égő kemence lángjaiban és a zsarnok király
kezétől. Amen.
Szabadítsd meg, Uram, szelgádnak (szolgálódnak) lelkét, mint megszabadítottad Zsuzsannát
a hamis vádtól. Amen.
Szabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgálódnak) lelkét. mint megszabadítottad Dávidot Saul
kiralvnak és Goliátuak kezeiből. Amen.
Szabadítsd meg. Uram, szelgádnak (szolgálódnak) lelkét, mint megszabadítottad Péter és Pál
apostolokat a börtönböl. Amen.
Es valamint megszabadítottad szent Tekla szüzet
és vértanut húromszoros kezvetlen kinzatásáhól,
úgy szabadítsd meg kegyesen e szolgádnak (szolgálódnak) lelkét is, és add, hogy veled együtt
őrvendhessen az égben. Amen.
Ajánljuk neked, Uram, szelgádnak (szolgálódnak lelkét, és kérünk téged, Ur Jézus Kriszlus,
világ .lIegváltója: vedd fel kegyesen a pátriárkák
ölébe azt, ki iniatt a főldre irgalmasan leszállottál.
Ismerd, Uram. a tiednek teremtményedet. nem
idegen istenek teremtették, hanem Te, az egyedül
élő, igaz Isten, mcrt nincs kívüled más lsten, és

nincs a te müveidhez fogható. Örvendeztesd meg,
Uram, lelkét szent szined előtt és ne emlékezzél
meg elkövetett vétkeiről, amelyeket indulatosság
és a rossz kívánságok mámora okoztak. Mert bár
vétkezett, de nem tagadta meg az Atyát, Fiút és
Szentlell.et, hanem hitt, buzgott Istenért és híven
imádta Istent, aki mindcneket teremtett.
Ifjúsága vétkeit és tudatlanságból elkövetett
bűneit, kérünk, Uram, felejtsd el neki, és nagy
irgalmasságoddal emlékezzél meg róla a te mennyei
dicsőségedben. Nyiljék meg számára az ég és az
angyalok vele együtt örvendezzenek. Fogadd,
Uram, országodba szolgárlat (szolgálódat). Fogadja
öt szent JIihály, Istennek arkangyala, aki méltó
lett a mennyei seregek vezérletére. Jöjjenek eléje
lstennek szent angyalai és kisérjék a mennyei
városba, Jeruzsálembe. Fogadja őt szent Péter
apostol, kinek Isten átadta a rncnnyország kulcsait.
Segitse ilt. szent Pál apostol, aki méltó volt arra,
hogy az Cl' választott edénye legyen. Könyörögjön érette szent János, az Cr kiválasztott apostola,
akinek mcunyei titkok leltek kijelentve. Imádkozzanak érette mindnyájan a szcnt apostolok,
akiknek megadatoll a hatalom bűnöket megkötni
és megbocsátani. Esedezzenek érte lsten rninden
szeritjei és választottai, akik Jézus nevéért ez élcthen kínokat szcnvedtek , hogy megszabadulva
a test kötelékeiből, eljuthasson a mennyország
dlcsóségéhe, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből. Aki az Atyával és Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké. Amen.
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Szűz Mária, Istennek kegyes szent Anyja, a szomorúak irgalmas vigasztalója, ajánlja szent Fiának
N. szolgájának (szolgálójának) lelkét, hogy az
ő anyai közbenjárására ne rémitsék azt a halál
félelmei, hanem örvendezve menjen be a szent
Szűz kíséretében fi mennyei haza üdvözítő lakhelyére. Amen.

Ha a haláltusa tovább tart, elmonJhalók a különböző
l itániúk. Nagyon ajánlatos a haldok ló előtt a hit, remény,
szei-ctet s búna t indulatnit egy-egy fohásszal felindítani s
Jézus nevét segélyűl hivni, hogy ugyanext megtegye - legnl:'IIJ)) sz ivében - a lmldokló is, ha még nem vesztette cl

eszméletét.

.\. ktmúlás utáu •
.Jöjjetek Istennek szentjei, jöjjetek Istennek angyalai, fogadjátok a testtől elvált lelket és vigyétek a Xlindenhaionak szine elé.
Vegyen fe! Jézus Kriszius, aki magához szólított
téged, és Abrahámnak kebelébe kísérjenek az
angyalok.
Fogadjátok a testtől elvált lelket, és vigyétek
a Mindenhatónak színc clé!
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök
világosság fényeskedjék neki!
Vigyétek a Jlindenható szine elé!
Uram, irgalmazz nekünk! Kriszlus, kegyelmezz
nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Miatyánk ..•
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki,
Es az örök világosság fényeskedjék neki.
A pokol kapujától mentsd meg, Uram, lelkét.
Nyugodjék békében. Amen.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet
Es az én kiáltásom jusson elődbe.
Könyörögjünk. Neked ajánljuk, Uram, elhunyt
szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, hogy meghalva
a világnak most már neked éljen, és amit emberi
gyarlóságból vétkezett, azt Te neki végtelen
kegyességedből bocsásd meg. A rni Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.
Az el huny t szcntcltvlzzcl

O. A.

meghintendő.

xr,

D. G.
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