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Előszó

Személyében ismeretlen pap társam keresel/
meg levelével. Igy Ír: Taní/son kérem ,bennünket
továbbra is Jézust szeretni.

Pontosan ezt akartam ezzel Q kis munkámmal
is. Mi papok az esztendő minden áldolI napján
jobban és jobban szeressük Mesterünket, Jézus
Urunkat és Igy minden napunk legyen isten
szolgálat.

Kitűnő elmélkedő könyvek, eredeti vagy for
dításban megjelent gondola/közlő forrásmunkák
vannak a magyar papság imazsámolyán. Ugyes,
gyakorlali útmu/atók is találha/ók papi életünk
számára a könyv/árunkban.

Ebben a kis állandó-nap/árban, de die Ín diem
szerel/em volna az elméle/et és gyakor/ato/ össze
kapcsolni. J é z u s t s z e r e s s ü k

l. a Szentírásban. Ezért ad e kis
munka mindennapra egy-egy szen/Írási /exust.
Nekem volt erre szükségem és nem papuusaim
nak! Csodálatos és kimeríthetetlen gazdagság tárult
elém ebből a Könyvből, míg azt több min/365-ször
tellapoztam. És nyomában a döbbenet: ismerliik-e
az Irásoka/? ...

2. A sz e n / fi i s é b e ll, ahol Jézus csodó
la/os lealázkodásában oly égbe ragadó bizonyÍ
lékát adja vég/elen szetetetének napról-n(lpra,
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éppen (l pap kezében. A legkisebb rubrika pontos
meg tartásában Jézus Jegyesének, szeplőtelen Egy
házának léltő aggódását lássuk, amellyel ezt a
nagy tJ/kot kőrülveszi. Minden v GS á r n a p u n k
ennek 'o gondol<ltnak jegyében legyen elsősorban

is istenszolgálat.

3. A z s o 10 z s m á b a n, az Egyház ima
életének ebben a remek és örök szívverésében is
Jézust szetessűk, aki velünk, bennünk, sőt itt bizo
nyos értelemben helyettünk imádkozik. Minden
h é ti ő i napunk így legyen istenszolgálatunk
hódolata.

4. A s z e n t s é g e k b e n, melyeknek kiszol
gáltatói vagyunk, lőként az ordinációban, mely
által Jézus barátaivá, Jsten munkatársaivá lettünk,
hogya népnek atyja, barátja, papja legyünk.
Minden k e d d i n<lpunk igy váljék ístenszolgá
laltá.

5. A z A. C. s z e r i n t i e g y h á z k ö z
s é g i é l e t b e n, ahol a lelelős lelkipásztor egé
szen össze/orrhat népével és itt tudja legjobban
megvalósítani a corpus mysticum egységét. Min
den hét s z e r d á i a így legyen Krisztus papjá
nak a cselekvő szolgálat ideje.

6. A z E u c h a r i s z t i á b a n. Egyházunk
minden rubrikáját, szabályát és intézkedését e
nagy Szentség körül mint tiszta gyolcsot tekint
sük, amelybe arimatheai Józseiként gyengéd fi
nomsággal takaljuk Jézus Úr áldott szent testét.
Minden c s ü t ö r t ö k napunk elsőSOrban az
eucharisztikus Krisztus érdekében végzett szetetet
munkánklool lehetne istenszolgálaltá.



7. A szenvedésben, a kereszthor
d o z á s b a n, a papi élet minden mozzanatában
Jézust szeressük, tudva, hogy csak nyomdokaiba
lépve lehetünk tanltványai és nem lehetünk kü
lönbek nála, a Mesternét. Igy lehetne a p é n t e k i
nap számunkra istenszolgálat Ideje.

8. A z i g e h i r d e t é s b e n, szószéken épp
úgy, mint az iskolában és az élet minden vonat
kozásában. A szivünk bőségéből beszéljen ajkunk
Jézusról. Minden· s z o m b a t napunk ebben a
készületben váljék számunkra az istenszolgálat
gyümőlcsőző idejévé.

Kis munkám jellege: s z o r g a Imi. Majd
nem mind jól ismert, egykor a szeminárium pad
jaiban hallott és a teológiai kézikönyvekből sok
szor bizony a feledésnek tanult szakismeretek újra
előadása, napszerinti csoportositása. különös tekin·
tettel mindíg a lényegesre. A legnagyobb séttés
volna a hivatása magaslatán álló papságról azt
gondolni, hogy ezeket nem tudja! Csak vannak
dolgok, amelyeket soha nem hallhatunk elégszer
és amelyeket soha nem tudhatunk elég jól.

Cél: i n d í t ó. Olvadás közben nézzünk
utái1(1 a felvetett és érintett szakismereti kérdés
nek, aszóbahozott rubrikának, vegyük elő a
Kódexet, a Misszálét, a Nyilvános istentiszteletnek,
az Emberek megszentelésének és az Igehirdetés
nek kézikönyvét és lapozzuk, forgassuk kissé a
kérdéses tájon. Nem lexicélis a cél, ezért nem is
a könnyű használat volt a szempont. Rendszeres,
napról-napra végzett szélesebb önképzéshez szol
gál útmutatóként a rövid naptárszerű beosztás.
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Mondhatnók Igy is: A polgárI és parallel az egy
házI esztendő keretébe beépItett legszükségesebb
tudnivalók foglalata, elsősorban taidn plébánosok
számára.

lsten áldása legyen mindazokon, akik haszon
nal forgat ják, olvasás közben pedig jobban szetet
nek és a szetetet nyomában: Indulnak.

Csácsbozsok, 1947. Pannonhalmi Szent Mór
napján.



JANUAR

l.

OJEY

Nekem pedig élelem Krisztus,
meghalnom nyereség.

(Filipp. I, 21.)

Egész esztendőre szóló tesserám lesz ez a
súlyosveretú szentpáli jelmondat. Meghalok minden
földinek, rnulendönek és élek teljesen oszteuenut
az örökkévalónak, Krisztusnak. .

Mennyire Istenre hagyatkozó, Istenben bízó,
Istenből és egészen Istennek élő lélek lehetelt az,
aki újévkor elővelt egy lisz la, iretlen fehér lapot
és az aljára réírte az egyetlen szót: A men. Úgy
gondolkodott, hogya tiszta lap többi részét úgyis
teleírja Valaki, örömbetükkel vagy bénetsorokket,
áldást, csapást, vigaszt vagy megpróbáltatást jegyez
rá s neki csak egy felelete lehet: A men.

Krisztus papja új esztendő hajnalán ezzel az
Istenre hagyatkozó, benne bízó és hivő hittel
mondja: legyen úgy, ahogyan Te akarod, ahogyan
Te szánod, legyen az, ami a Te legszentebb elha
tározásod. Nekem köszönetern. megnyugtató hálám
esek ebben a szóban sűrűsödik: A men. legyen
úgy! Amit Te akarsz, ahogyan, amint és ameddig
akarod.
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2.
JfZUS SZENT NEVE

Dicsőség Neki mindörökkön
örökké! Amen. (II Tim. 4; 18.)

Jézus nevére pedig minden térd meghajol

jon. .. Egész papi lényemet beleépílem, bele

áldozom Jézus kövelésébe. Az ordinációval ott van

Jézus képe kilörölheletlenül a lelkemben. Neki éleI<,

Neki halok, Neki térdel hajtok.

Szerelnem kell népemet. a reémbízotteket a

lélek teljes rugalmasságával és üdeségéveI.

Jézusban testvérek vagyunk mindannyian.

A klerikátussal levetettem a világi öltönnyel

egyült a régi embert és felöltöltem az újet, qui

secundum Deum creatus est in lustüle et sanctita le

veritalis. A reverendám fö!öltése ennek a Jézus

Kriszlusba öltözésnek mélységes jelképe.

Papi lényem nem önmagamé, hanem Jézus

Krisztusban a közösségé. Ennek: javára foglalt le a

szenteléskor Jézus. A közösség tölem várja rnind

ezt, amil esek Jézustól várhat. A közösségnek joga

van eltoltem egyéni vágyaimat.

A pap és munkája arra való, hogy üdvözttse

az embereket Islenben, Jézus által.
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3.

Er. a legkisebb vagyok az
apostolok közölt. (I Kor. 15; 9.)

Oxfordban van egy óra, melyen ez a felír6s
olvasható latinul: az órák múlnak s mindegyiket
beszámílják.

Ebben az esztendőben sem lesznek felelőtlen
napok, felelőtlen órák és percek, mert nincs felelőt

len éleI. S a papnak felelőssége az lesz, hogy he
ladnia kell s nem hálracsúsznia, előrelépnie s nem
bukdácsolnia. Nem kell sok fogadkozás, nagyhangú
ígéret, egyszeri nagy felbuzdulás, hanem lassú,
biztos, nyugodt tempózás előre. Felellem magaslik
a beszámítás kemény tudata: lsten előlI nincs súly
talan óra és nyomtalan perc. A napok és órák egy
másra hetrnozódnek, mint Bramante téglái, s belő

lük leszek erős, nemes, keménykötésű, krlsztusí papi
egyéniség, vagy ennek hiányában könnyen hitvány,
nevetséges figurává, torz alekké válhatok.

Az idő számomra nem pénz, hanem annál sok

kal több. Szent Alfonz fogadalommal kötelezte ma

gál, hogy életében egy percet sem tölt el haszon

talanul.

A tonzúra felvételekor a klerikus állapoto! úgy

állítolla elém az Egyház, mint mennyei Jeruzsálemet,

melybe bevonul a választollak csapata, hogy bir

tokba vegye a királyi örökséget.
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4.

lsten kegyelme énvelem.
(I Kor. t5; tO.)

... usztusben és Krisztussal és Krisztusér! élni:

a papi élet legmagasztosabb feladata és célja.

Eggyé válni lstennel. másik Krisztussá lenni, Krisz

tus életét élni, ez igazi hivatásom.

A tonzúrával lsten választottaként léptem be

a szentélybe. Elhagytam a világ minden kincsét és

lsten megáldott engem, hisz csak Ot kerestem.

(23. zs.)

Minden szentségnek közös hatása a meqszon

telő kegyelem. Különleges hatása: a szentségi ke

gyelem és természetfölölli hatalom. Mint pap a

felszenteléskor jogot nyertem mindazokhoz a ke

gyeimekhez, amelyekre szükségem van, hogy papi

hivatásomat jól teljesíthessem.

Hiszem, hogy lsten a Szeplőtelen Szív tiszle

leleI a világ megmentése érdekében akarja.
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5.

IlIIé, megjött a Fejedelem, a'?
Úr, mind eljönnek Sabábát.
aranyat, tömjént hoznak és az
Úrnak dicséretet zengvén ...
(Malach. 3; 1; Iz. 60. 6.)

A pénz, arany. ~rte minden meqvehetö. Még

az Istent is eladták érte földön jártában. A mágu

sok oda leszik a Messiás lába elé. !:rzem-e, hogy
az arany por PS slPmél az örökkévaló IstFnhpl

lépesI?

Nem su énkozom, nem jajgatok örökké. Gyiijtök

kincseket, de csak olyanokat, amelyeket nem visz

nek el a tervejok és nem rágnak meg a rnorvok.

Szeniül hiszem, hogy j ó pap még nem jutott

koldusbotre.

Végrendeletemben gondolok az lsten Műveire.

Különös oka van annak, amikor a főpásztor elren

deli, hogy amelyik papja nem gondol végrendele

tében az Egyházra, nem rendeli el érte holta után

a kötelező szentmisét.

Nagy igazság az, hogy amelyik napon a pap

beleszi az első lorintját a tekerékbe. megvetelte

alapját öregkori zsugoriságának.
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6.
Ime, megjött a Fejedelem, az

Úr, királyság, ha/alom és ural
kodás ékesíti öl. (Zsolt. 71; 1.)

A vízkereszt Iiturgiéjának legjellemzőbb vonása
a hódolat, a teljes és feltétlen hódolat a kirélyok
Királya elöu. Aki jöll mint gyermek, és ma kinyil
vénuotte magát mint Fejedelem.

Ezért a karácsony és vízkereszt között szédü
letes az útlávolság! A vízkereszt miséje ezt mes
terien érezteti.

A szentmise introitusa, kezdete feloldódik a
boldogségtól meglepődöll felkiéltásban: Ime, meg
jöll a Fejedelem ...

A karácsony a megvilágosílás kegyelmét közti a
lélekkel: az alomszalmán fekvő Gyermek a meg
Igért és évezredig várt Messiás, a vízkereszt egy
logikus lépéssel rnér tovább megy: a Gyermek
F e j e d e I e mis.

Hogy Krisztus, a liturgia Kriszlusa, elsősorban
a dicsőség Kírélya, azt a vízkereszt ünnepi miséje
mutatja a legjobban. Messze tartományok és idegen
lajok, országok, pogány népek bölcsei, vezetöi,
mondjuk királyai hódolnak a Gyermek-fejedelem
elöli, ajéndékot adnak neki és imádják Ol.

Ennél nagyobbat nem tehetnek!
Ez az imádó hódolat a vízkereszt lilurgiéjának

a nyitánya, prológja, ami végig rezeg az ünnep
lelkén, a következö vasárnapok ünnepi hangulatán,
sőt az egész egyházi év lelkén. (Az Egyház csak
vízkereszt. húsvé I és pünkösd után szérnol vasár
napokat)
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7.

ls/en nagy és megvizsgóJha
fallan dolgoka/ cselekszik.

(Jób 37; 5.)

A lilurgiában vízkeresztkor jelenik meg a csil

lag, mint lsten világterveibe beleilleszkedö eszköz.

Jézus ünnepélyes kinyilatkozlalása az Alya részé

ről csillag asszisztálása mellett történik. Régi pro

féciák örvendetes vetorevetése suhan itt át a litur

gia lelkén! Aki felcsillagosítolla az egei, így lálla

j6nak ...

A vízkereszt liturgiája ledönti az éles válasz

falat a választott nép és a pogányság közölt. Víz

kereszt 6ta cáfolhatatlan, hogy Krisztus nem egy

nép. egy faj Istene. uralma nem korlátoz6dhalik

földi méretekben megszabolI neiéroknoz. mindenkié,

aki öt a hit állal megismeri minI Urát és lldvö
zítőjét.

Nincs a világnak gyáslosabb keriketúré]e, rnlnt

az a pap, akinek nincs istenszeretete.

A tömjénnel kevert műszenet s a vele val6
rüstörést a Rilus-kongregáci6 elliltotta
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8.

Ulvendezzeleh az Ül', o I\/Iúly
színe előtt. (Zsolt 97; 6.)

Kelj föl, világosulj meg, Jeruzsálem, mert eljött

a te világosságod ...

Jzaiás próféta, az ószövetség evangélistája

hallatlan nagy örömről beszél .vízkeresztkor. Csupa

ujjongás, széles boldogság és medréből kicsapó

iHadozás rnrncon szeva.

A csillagfényes vízkeresz li szentrnisének Ö az

hlenlől ihlelelI énekese. Parázzsal égetett ajkáviJI

Jövendöli, 110gy népek jönnek míndenreröt. .J re

gyogó világosságban királyok' jönnek búcsút járni,

tódul a pogányok tömege, Sába aranya és tömjéne

ömlik a dicsőség Királyának trónja elé.'

látnoki szeme látja, hogy a vízkereszt koper

nikuszi fordulat lesz az emberiség történelmében I

A szenlellvíztartónak vize, melyet vízkeresztkor

szenleltünk, a sok kéztől, portói és levegőből eredő

baktériumtól fertőződik. A chlorral kezelés kelle

metlen szagúvá teszi. A víz tisztántartására és esi

rátlanítására legalkalmasabb a ketedvn-eljérés,

melynek betétje éveken át állandóan steryl álla

potban tartja a vele érintkező vizel.
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9.

Tudjá/ok meg, hogy O az Úr,
O ez Js/en. (Zsolt. 99; 3.)

A vízkereszt evangéliumát úgy halljuk teljes

egészében, ahogyan valamikor elemista korunkban

tanultuk.

Bölcsek jöllek napkeletről Jeruzsálem váro

sába. .. Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk

imádni Öt tS megtalálták a gyermeket ·anyjával,

Máriával .

Igazi evangéliumi Igazi örömhír!

A pásztorok a jóindulatú zsidóságot képvisel

ték karácsonykor Jézus jészolénát, vízkeresztkor a

napkeleti fejedelmek a jóakaratú pogányság nevé

ben teszik le hódotetuke: Krisztusnál, a felkent KI

rálynál.

A három királyok nagy hitével nem botrénko

zom meg az ·Isten kicsinységén, a környezet sze

génységén, hanem leborulok, imádkozom és hiszek.

Az ötorn-, réz- és "faskelyhek lilosak. Ha nem
aranyból készül a kehely, a csésze belsejét kell
aranyomi. Ha az aranyozás lekopik, még nem veszti
el a kehely felszentelését. Ha újra aranyozzuk, nem
kell újra lelszentelni.

A labernákulum kuicsét erenvoztessuk meg
Aranynál drágább kincset őrzünk vele.
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10.

Magasztallak Téged, Istenem,
K/rólyom! (Zsolt. 144; 1.)

A szentmisének és vele a hivő imaéletének

fundamentuma: Krisztus által az Atyához. Az Egyház

igen nagyszámú hivatalos imája közül c s a k har

minc fordul közvetterun az Atyához. Erthető, hisz

Krisztus tanftott erre bennünket.

Vízkereszt miséje különös nyomatékkal mutat

erre a Krisztuson át vivő útra, amelynek végén az

Atya van. Hisz az első isteni Személy kifejezett

akarata a csillag megjelenése, a királyok indítása,

hódolata és Egyszülött Fia előtt való imádásuk.

Minden szentmise praefációjában a mi Urunk

Jézus Krisztus által (per Dominum nostrum Jesum

Christum) mondunk hálát az Atyának; egészen kü

lönös jelentőséget nyer ez vízkereszt miséjében.

Jézus az ajándék, amil bemutatunk az AtyáMk,

Jézus a kéz, amellyel felajánljuk az áldozali ado

mánylaz Alyának.

Az aranyszála kból szőll rnise ruhát szabad hasz

nálni: zöld, vörös és fehér szín helyett. Az ezüst

szálakból szőtt liturgikus ruha csak a fehér színt

helyettesítheti.
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11,

fölséges az Úr . . . (Zsolt. 137; 6.)

Vizkereszt miséjén a világ legelsO Úrfelmu
telésére gondolhatunk I

Csak képzeljük reá'ís síkban: a mágusok be
.Iépnek a hajlékba. Keresik a Gyermeket, hisz éretle
jöttek, látni akarják. Egészen természetes, valami
lehelell, hogy Mária karjára veszi Jézust és meq
mutatja, bemutatja, hely.esebben felmutatja a mesz
sze földről érkezell királyi zarándokoknek. A za
rándokok letérdelnek Egy téHúl pólyált csecsemöt
látnak.

Kerek, hófehér ostyát mutatok fel II sacrum
ban nap-nap után ...

Letérdelek, adorálok. Pedig' csak egy parányi
kis kenyeret látok.

Imádásom szakadatlan folytatása a bölcsek
vízkeresztnapi edorétesének.

Van-e a világnak valahol egy dogmatika tanára,
aki egyszerűbben tudná megmagyarázni az Úrfel
muterés és az adoráció szükségképi összelüggését?

Az ostensorium bármely íémből készülhet, csak
a lunulának kell belül megaranyozva lennie. Az
ostensoriumnak nem kell szükségképen megáldva
lennie; a tetején kereszt legyen. A lunulát azonban
meg kell áldani, ugyanazon áldásszöveggel, mint a
cibónurnot.
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12.
Dícsérjétek az Urat, harsona

szóval, dícsérjétek Űt hárfán és
citerán. (Zsolt. 150; 3.)

Vízkeresztkor a mágusok hódolatos imádása
meggyőz, hogy lsten, aki eddig csak rneqközelít
hetetlen magasságban és szemvakító 'fényességben
íekozott, íme, egyszerre közellé, láthatóvá, rokon
ná, sőt hozzánk hasonlóvá, mi több: velünk eggyé
lelt. .Jstent soha senki nem látja, az egyszülö1t Fiú,
aki az Atva kebelén vagyon, ő jelenlé ki." (Jn. 1,
18.) Ez a kijelentés a tárgya a vízkereszt ünnepé
nek és ez a dinamizmusa az ünnep liturgiájának.

Vízkereszt miséjén nekem igen-igen kevés,
hogy Jézusban egész lényegét kimondolta az Atya,
hogy Jézus az Atya dicsőségének Fénye és Kinyi
letkoztetése, Neve, Képe, Formája és Meghatározása.

A hitem leborul, de a szaretetern nyomban fel
kel és egyesülést keres.

Es hogy Istent, ezt a köztünk megjelenI és
kijelente1t Istent, vehetern és Vele tetltöonetern. a
három királyok sokszor megírígyeit boldogságánál
hasonllthetetlenul nagyobb örömöt ad nekem víz
kereszt miséjén!

A custodia, repositorium belül megaranyozolt
fémszelence, amelyben vihetjük az EuchariSZ1iát a
beteghez. Vihetjük kisebb cibóriumban, pyxisben is.
Rubrikaellenes kettős szelencét alkalmazni.

A szent olajokal őrizhetjük aranyo, ezüst- vagy
ónedényben, de nem szabad ennek réz, fa, kö vagy
üvegből készülnie. Nem kell az edényt megáldani.
Sohasem őrizhetjük a szenl olajokat a labernáku
tumben. De szabad előttük öröklámpát égetni.
Püspöki engedéllyel, alapos okkal, a plébános laká
sán is őrizheti a szent olajokat.
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ElSO HE T VIZKERESlT UTAN.

YASARNAP

Aki Isteni lé li, jól cselekszik,
s aki kitari az igazság mellett,
e/nyeri a bölcseséget.

(Sirák 15, 1.)

Minden vasárnapon: applicalio pro populo.

A trienti zsinat XXIII. ülése ezl a kölelezellségel

i s t e n j parancsból származónak mondja a valódi

letklpésztorokre nézve. Mindegy, hogy világi vagy

szerzetes; elmozdítható vagy elmozdíthatallan,

vagy éppen adminisztrátor vagyok. Csak sr élók a

hiveiml Ez a kötelességem, az applicatió naphoz

kötött.

Offertorium előtt bármely f o n t o s okból

lélbeszakitható a mise, valamint evangélium után

I:;. Kánon megkezdése elöli: ha súlyos beteghez

hívnek, konszekráció után csak akkor, ha heldokló

hoz hívnak.

A jó pap szentrruseje feltétlenül többet ér,

mint a rossz papé. A lényeges hatások függetle·

nek, de személyes áhítatom, méllóságom és szent

ségem szérnos áldásnak és ke9yelemnek lehet a

forrása mind a magam, rnind a hIvek számára.
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HETFÖ

Mi a Magasságbeli ls/ennek
vagyunk a szolgái, akik az üd
vösség ú/;ál nirdetiűtc a népnek.

(Ap. csel. 16; 17.)

Könnyű addig Istennek szolgálni, míg a szol

gálat örömünk re van, hogy úgy mondjuk: élvezetet

Okoz. De tőlünk, papoktól csak megkívánhatja Jézus,

hogy szoJgálatunkban türelemmel és megadással

hordozzuk a keresztet. S milyen nagy áldássá lesz

így számunkra. Alacoque Szenl Margil imája: Edes

Jézusom, adj nekem unottséqot!

Súlyos okból szabad kétes anyaggal vagy alak

kal kiszolgállalnunk a szükséges szentségel, de

c s a k . feltételesen Mert a szentségek az embe

rekért vannak, az üdvösségükért pedig minden

lehetőt meg kell kísérelnünk.

Az arsi plébános egyszer leveleket akart el

égetni, tévedésből egyezer frankos bankjegyet is
beledobott a tűzbe Egész közömbösen napirendre

tért fölötte. Bűn nem volt a dologban, más neki
nem számítot\.

Krisztus papja csak a bűntől féljen!
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KEDD

Kelj fel, én magam is ember
vagyok. (Ap. csel. 10; 26.)

A papol is a kegyelem emeli föl, a kegyelem

támogatja lsten felé vivő lépteinket. A megtérésl

nem is az ember kezdi, hanem a kegyelem. A papi

rnunke sikere is a kegyelem eredménye. A kegye

lem révén olyan cselekedetekre leszek képes,

amilyenekre a természetes ember soha, Valóban

gratia perficit naturam.

Hogy a szeniségei érvényesen szolgállassam

ki, nem szükséges, hogy meglegyen bennem II hit

vagy a jó erkölcs. Ha keresztelek, Krisztus az, aki

keresztel: 'gYóntatok, Krisztus az, aki megbocsá I és

felemeli az elesellel. Csak csaroméje vagyok a

kegyelemnek.

Súlyos búni követhetek el, ha nehézkes vagyok

a szentségek kiszolgáltatásában. PI. csak szembeton

délután gyónlalok, héttőn nem. Sőt akkor sem tel

jesítem igazán pásztori hivalásomat, ha c s a k ak

kor szolgáltalom ki hIveimnek a szentségeket, mi

kor ezeket kérik. Mindent el keil követnem, hogy

híveim fölkeljenek a bűn elesellségéből.



SZERDA

Az Úr ku nqadott engem (J

népből, akihez küldö ll, hogy
megnyis:>am szemét, s hogy a
sötétségből a világosságra és a
.~átán hatalmából az Istenhez
térien. (Ap. csel. 26; 17-IR.)

Knsztus egesl. élele CJ~ Atya litllrgldja voli <'l

földön. A p.sp viszont érzekellesse Krisztust. Krist

11I~ igy mondte: Aki engem lál, lálj<'l az Alyát. Mi

pedig úgy éljünk, hogy elmondhassuk: Aki ',~ngell1

I-:iL !all"l oj Ilri:,tflJ'.f

A szentsepek U~zo!gaI!Ol!Olsanal a lenyeg val

toztetese ervénytelennc teszi a szentséqet: hd Igy

I<J,zek, a szerusóqtöres súlyo.. bűnei I.ovelnem (.1.

A lényegtelen véllloztOl!é1:, I~, lillv"! v-,!n

I(-'!Ialanli Szent JOlsei c,zerinl d novendekseg

('vei dia t! dL al'ó konnvebben nyil jek kilele, mini

befelé.

Al eszrnénví otötjéró ez. <'lki nincs tuoeiében

11"llalmánal. .
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CSUTORtöK

Hozzátok hasonlo ember vo
gyok s azt hirdetem, hogy tér
jelek meg az élő Istenhez.

(Ap. csel. 14; 14.)

A szentrruse es zsorozsrne rneqszentef rrunden

napunkat. Nélkülük sötétseq lenne papi életegünkbn.

Kialudné\< d központi Nap, me!y mindkellönek cent

ruma, mert rnlndkeuöt élleli . Krisztus. Krisztus nél

kül pedig nem lenne érdemes élnünk.

A szsntsaqek klszolqeltetoje tulejdonkepen

maga krtsztus. mi (,ak másodlagosak vagyunk. Az

éttetunk kiszolqaltetott szentssq érvényes. ha vir

luál" "'zandekk"ll végell;lk a r:s'?lekményl.

Sze'1l Bernal velemenye szerun rninden pap'

tevekenvscoünket meg kell előznie cl hiveken vero

folytonos irnedséqnek. Virrasszunk. és irnédkozzunk,

mert tudjuk, hogy a város örzesére elégtelenek

vagyunk. Ha nem az Úr őrzi a vérost. hiába vir

resztenek ez őrök.
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'ENTEK

Hiszek az Úr Jézusban s üd
vözülni fogok én és házam népe.

(Ap. csel. 16; 31.)

Nincs nagyobb tragédia a földön, mint mikor

egy papi lélek elszakad Krisztuslól. Nem ritkán el

szakít magával százezreke l. Irtózatos hegyomlás,

rengeleget ettemet. Nel11 hisz Jézusban, kárhozatba

viszi önmagát és nyáját, háza népéI.

Ha fölszenteli papi mivoltornban, súlyos bűn

nel a sztvernben ünnepélyesen létrehozom és ki

szolgáltatom a szentségeke\, szentséqtörést követek

el. A szentségek kiszolgáltatása csak akkor meg

engedelt, ha ment vagyok minden egyházi feny í

téktől és szabálytalanságtól.

Amikor az osuerietus kisebb rendjét kaptam,

arra kért az Egyház, hogy szeressem a templomot

és adjak jó példáI. A templom iránti szeretetemet

kirnutethetom gondos örizetemmel és azzal, hogy

sokat imádkozom benne. Ezzel egyszersmind jó

példáI is adok a reám bízotteknek és bizonyf·

lom, hogy igenis hiszek az Úr Jézusban. lldvözütru
is fogok.
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SZOMBAT

Nekem tontos. hogy az úr
nak igéje hataJnwsan gyarapod
jék és megerősödjék.

(Ap. csel. 19; 20.)

Ha az oltárnál angyal vagyok, a gyóntatószék

ben bárány, a szószéken oroszlánnak kell lennem.

A szószék a legmagasabb pont az egyházközség

ben. Amit innét rnondok, mindenkinek meg kell

hallania. Roppant súlyos felelősség: Az Úr szó
csővének kell lennem.

Az igehirdetés lsten rnüve. hisz tárgya a kinyi
lal kozte tás és külön isteni felhatalmazás, küldetés

által történik, s lsten kegyelme teszi terrnékennvé.

A cél mindíg Krisztushoz vezetni a lelkeket, hogy

Benne higgyenek, reméljenek és Ot mindenekfölöl!

szeressék.

Szalézi Szent Ferenc néhanapján 3-4 prédi

kéciót is rnondott, Nem törődöl! azzal, hogy keve

sen hallgatják. Egyízben csak heten voltak a temp

lomban, de a Szent mégis beszélt. Vigasztalta CI

gondolat, hogy Jézus egyetlen személynek, a sza

mariai asszonynak is prédikált.



MAsODIK fl~T VIZKER~SLT UTAN.

VASARNAP

Hiszem, hogy Jézus Krisztus
nz ls/en Fia. (Ap. csel. 8; 37.l

Nincs szérnunkre nagyszerübb perc d nap hu
szonnéqv óréjéból, mint amikor dZ ouernet felmu
taljuk ez Ural. Ereznünk kell, méltallanságunk,
gyarló emberi mivoltunk és esendőségünk ellenére
I:; per excellence dZ eucharisztikus áldozat végre
hajtói vagyunk; a csúcsra értünk, feljebb nem
rnehetünk.

A szentrmse nemcsak a szentáldozás vetele,
hanem a legszentebb áldozat bemutatása és a
xrtsztus testének és vérének a papi hatalom által
dl oltáron való megJeleníté~E'. A holl le!ekkel mi
sézö pap súlyosabb szentseqtorest kövel el' Mel
i<lllanllf mlsézik é~ lllE'il"ltllln'): ,"lcJo;:i~.

A híveken velo mrsezes kotelezel.tsege alol
IH?m menthet 101 cl szegenység. az egy.házi Java
déllom csekélysége vagy bármily hosszú emléke
zetet meghdladó szokés.

Ahogyan Krisztussal egyesülök az oItáráldozat
ban, ez dl egyesülés minden más. földön elkép
<elhető egyesülésnél szorosabb.
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HUf:O

Hajtsa magához az Úr szivün
ket, hogy utain járjunk, meg
tartsuk parancsait és szertartá
sait. (III Kir. 8; 58.)

A szétszebdelt, ezerágú gSJnddal redőzött és
agyonhajszolt napunkba kell beleillesztenünk Egy
házunk közös szent imáját, a zsolozsmát, de úgy,
hogy abban a sacrum mellett központi helyet fog
laljon el és megszentelje mindenegyes életnapun
kat. Sőt az okos és célirányos beosztással szen
telje meg napunk mindenegyes óráját. Ha nem is
tudjuk megtenni ezt napról-napra, de néha, egyes
idöközökben legyenek ilyen napok életünkben.
Széppé, Irissé, ruganyossá teszik imaélelünket és
öntudatossá a zsolozsmeiménket.

Az a pap, aki csak misézni vagy gyóntatni szo
kott egy templomban, nem köleles azon templom
ban használatos direktórium szerint végezni az
otüciurnot.

A zsoltárok csoportosítása az egyes napokon
mindíg határozott céllal történik. Nem akárhogyan,
nem össze-vissza, nem lervszerűllenül vannak az
Egyháztól kijelölve. Szinte minden napnak megvan
a maga tesszerája s ehhez igazodik vagy ha tet
szik: ez igazítja a megteleló számú és tárgyú zsol
tárokat. Igy megvan mindíg a tengely - a vezér
gondolat. Ez az uralkodó jellege a napnak
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KEDD

A tanitványoh meg elteltek
örömmel és Szetuléíekkel.

(Ap. csel. 13; 52.)

Ne tévesszen meg bennünket, papokat az az

öröm, amit a misztika nyujt. Szép, de lontos az

erényesség. Ez kiállja a próbát és nem roskad

össze a kísértések súlya etett. Et az i g a z i öröm,

mert erössé tesz. Orörn a Szentlélekben.

Az exorcizmus kisebb rendiének lelvélelekor

utasítást kaptam, hogya sátánt először is ön

magamból vessem ki. Addig nem lelek el Lélekkel

és így az igazi öröm is távol van tölem. A szen

telés szövege lelki egyszerűséget, nyillságot, sze

rénységet és öszinteséget ajánlott.

Vianney Szent János örökké hadilábon állott a

sátánnal. Gyözelméröl az ördög ily vallomást telt:

"Ha hárman volnának a földön olyanok, mint az arsi

plébános, országom megszűnnék."
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SZERDA

Mi vagyunk, akik lelkavarjuk
a vilógat. (Ap. csel. 17; 6.)

A harc lsten ellen folyik. Mi csak lsten pártján

lehetünk. A kitartás sokba kerül. Végül is azonban

Istené a győzelem. A küzdelem az idegek próba

tétele, a pap vasegészsége sem bírné lsten ke

gyelme nélkül.

A szentség~k kiszolgáltatásáért tilos bármit is

követelnünk. Ide vonatkozik elsősorban is az Üd

vözítő figyelmeztetése: Gratis accepislis gralis date.

A stólaillelmény a plébános ellátásához járul hozzá.

XI. Pius pápa a tisseboni petrtercnénoz levelei

intézett, amelyben a ketollkus akció munkaterveivel

és joghatóságával foglalkozik. Az A. C. legelső

rendű feladatai közé azt sorozza a boldogemlékű

pápa, hogy hirdesse a keresztény igazságokat és

megértesse a hfvekkel, hogya mi Urunk Jézus

Krisztus Evangéliumának tanulmányozása az élet

minden körülményei közölt világosságot, eröt és

bátorságot ad. Ezzel aztán felkavarhatjuk a világot.
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e s ur e a re s

A hit által tiszti/ja meg az
Úr a szívünket. (Ap. csel. 15; 9.)

Jézus akar bennem, a pap ban szelíd, szolgá

letkész. ,jó, tiszta, engedelmes és alázatos lenni.

Csodálatosan szép élet ez! Minden azon fordul meg,

van-e hitem? Ezáltal tisztítja meg lsten a szíve

met. Úgy kell magamaI Jézusnak adnom, mint az

ostya. Egészen, az utolsó morzsáig.

Az Oltáriszentség maradandó szentség. Má's 110Z

hatja Iéire és más szolqéltethetje ki. Az Oltáriszent

ség mind az istentiszteletnek, mind az emberek

megszentelésének legméltóbb eszköze. Mini áldo

zal, elsősorban lsten dicsőítésére irányul, mint

áldozás pedig az emberek megszentelésére.

Az Egyház óhaja szerint az ünnepélyes szent

ségkilételnél még a szegény templomokban is leg

alább tizenkét gyertya égjen, szentségimádási

napon pedig lehetőleg húsz gyertya, hat az oltáron,

nyolc magasabb helyen, négy a trónus két oldalán,

két nagyobb pedig az oltárlépcsőkön.
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PENTEK

lsten egy napon ítélkezni fog
Krisztus által, akit igazolt min
denki előtt. (Ap. csel. 18; 31.)

A papi élet kereszIjárás. Sok benne a hétköz

napi szürkeség, a kiskeliberűséq, talán pocsolya

szagú alpáriság. Es Jézus sem látható mindíg. A

vigasztalanság, a lelki elsötétülés óráiban kell iga

zán hűnek lennünk örök Példaképünkhöz.

Kötelesek vagyunk megtagadni a szentségek

kiszolgáltatását azoktól, akik azok felvételére kép

telenek vagy méllatlanok. Krisztus megmondotta,

hogy mit tegyünk, helyesebben, mit n e tegyünk a

szentekkel és a gyöngyökkel. Az frásmagyarázók

iti a szentségeket értik.

Krisztus a kereszt oltárán bebizonyította, meny

nyire szereleII minket. A jópásztori papi eszmény

legteljesebb foglalata a szentpáli kifejezés: dilexit

nos et tradidi t semetipsum. Nekem is át kell ad

nom magamal a híveim. a rémbízottek szolqéletére,

meg nem remegve a szenvedések és bizonytalan.

ságok rémeitől. Roppant felelősség ez, hisz egykor
ftélkezni fog tötörtem az, akinek Igazolt ja értem is,

a hívelmért is meghalt a kereszten.
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SZOMBAT

Amint pedig szólni kezdtek,
a Szetulélek leszálla reájuk,
miként reánk is kezdetben.

(Ap. csel. t l; 15.)

A prédikálásommal bele kell égetnem a szo

székem tövében téborozó hallgatók lelkébe: a

Krisztust, az ö soha el nem múló örök igazságát.

Fanatikusa kell hogy legyek az Igének. Beszélnem

kell, ha nem lehet egyenesen, hát lehet közvetve.

ha nem nyiltan, hát suttoqó propagandával, de nem

szabad hallgatnom.

Az igehirdetésnek célja ez. amiért az Ige tesIIé

lőn. Apolni és ébreszteni a hivők lelkében a ter

mészelleletti életet, mert csak így lesz bőségesebb

életük. Az ékesszólás üres csillogása soha ne hal

ványílsa el a beszéd isteni jellegét, a gyarló, mu
lendó emberi szólés ne nyomja el az örök és

vállozhatatlan lsten szavát.

Ne szornorüson bennünket, ha Iéirelöknek ben

nünket Olt, ahol segíteni akarunk, gyűlöleliel talál

kozunk ott, ahol szeretetet osztunk. Mindenkit meg

téríteni nem sikerül. A napsugár sem keseredik el

és nem hűl ki, c s a k azért, mert látja, hogy a

fatuskó nem melegszik fel sugarában.
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HARMADIK HH VIZKERESZT UTAN.

VAsARNAP

Nyuj/sd ki kezedet, hogy
jelek és csodók történjenek
Jézusnak neve ól/al.

(Ap. csel. 4; 30.)

Az oltárnál vagyunk igazán papok, áldozat
bemutaló személyek, Aron családjának tagjai, Istent
hordozó, kiosztó közvetttök. Az ó- és újszövetség
ben egyaránt a papság az áldozattól nyeri termé
szetfölötti lényét és nagy méllóságát. Nyelvünkben
is z€'1gzetes ereje van e szónak: á I d o z ó p a p.
Ez a leljes és hivatásunkat igazán kifejező címünk.

A szentmiséhez semmi léle szertartást vagy
imádságot adni nem szabad. Súlyos bűnt követnénk
el, ha akármely csekély imádságot vagy szertar
tési azon szándékkal adnánk a szentmiséhez, hogy
azon vállozlassunk. Ha a szent sztnek felmutatása
kor röpimát mondunk, bűnt semmiesetre sem kö
vetünk el.

Krisztus teste és vére a kenyér és bor szlne
alatt lálható áldozati tárgy, mint látható voll Abel
báránya vagy Melkizedek áldozati kenyere és bora.
A szentmise a legtökéletesebb elismerése annak,
hogy lsten az élei és halál ura, akinek dícséret,
dicsőség és hála jár minden, még a legtökéletesebb
Lény, az tstonernoer részéről is.
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HETFÖ

Imádságod meghallgatásra ta
ldll és alamizsnáidr61 megem
lékezés történt az Isten színe
előtl. (Ap. csel. 10; 31.)

A zsolozsrne az összes imádság közöu a leg

jobban érzékelteti a liturgikus "m j"_t. A zsolozs

mázó pap által Krisztusban az egész Egyház imád

kozik. Ez az általános királyi papság egyetemes

köZösségének imádsága. A zsolozsmázsás liturgikus

cselekedet.

Kénytelenek vagyunk a méltallanokat is a szent

ségekhez bocséteru akkor, ha a gyónási pecsét

megsértése vagy embertársaink rossz hírbe jutása

forog fenn, vagyeselleg a hívek visszariadnának

a szentségek telvételétöl a megtagadás rniett.

Közismert bűnösök természetesen más elbírálás alá

esnek.

Nem lehet közörnbös számunkra, hogy mennyi

boldoglalan és könnyes életet hordoz a föld. Ne·

künk kell elsősorban bekötöznünk az életütötte se

beket, felemelni az eleselleket, alamizsnát nyujlani

a szűkölködőknek és simogatni a fájó lelkeket.
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KEDD

Nugy (/o/yoku/ míívd/ velünk
lstclI. (Ap. csel, 15; 4.)

A lélek ügyét és annak kezelését rninden mes

lerségnél többre rerue a nép; a pap kontérkodését

fl téren vészthozónek tekinti. Hamarabb megbo

csé: ja bűneinket, mint [etlorntetensóqünkot. Ha jel

ICll1llibával vsqvunk tertözve, bérrnerre torculiunk,

acél/alba ütközünk híveink részéről.

A szentségi kegyelmek eltoqedéséhoz elég ci

habiluális szándék. Akik eszük használatával bírnak,

él gondviselé~ jelen rendjében nem Üdvöz~lhetne~

sejét közreműködésük által, A rninirnurn ill tehát CI

hebituélis szándék.

Al Egyház liturgiája nemigen használja a

m o r s kifejezést, mert a megváltás óte kitört a

halál méregfoga. A fekele szín is csak később

került a liturgiába. .A. oltcumdederunt zord akkordjai

elrontották a 94. zsoltár ujjongó hangulatának fen

séges optimizmusét.

37



SZERDA

Jézus körüljárt, jót cseleked
vén. (Ap, csel. 19; 38.)

Az Adérn szerinti embert mindíg győzze le

bennünk a Kriszlus szerinti. Magunkra hagyva még

a természet törvényét sem tudjuk hosszú időn ál

megtarlani. Orökös harc ez, a csatatér a lélek. Erőnk

a kegyelem, mely nélkül semmit sem lehetünk.

Mini ekotytus ezt a usztséqet vétlettem. 110gy

világí tok az Egyhézban. A fénynek szolgája lellem.

A fény a viléqosséq kiéradása, terrese az lsten,

Jézus állal. Mennyi fény árad ki Jézus éretéoöi.
tenitéséból, mennyi jóság Evangéliumából. Hogy én

is körüljárjak és jól, sok jól cselekedjem és igy

világÍlsak.

Az A. C. nálunk nem €gyszerű egyesület, de

nem is egyhá7.i hatóság, heuern a luererchle teljes

tekintélyével leirullázolt, hivata'os mozgatóerö. Te

gozódása hármas: országos, egyházmegyei és egy

házközségi. Ha XI. Pius pápának egyéb étketése

nem lenne, mint az A. C. létrehívása. uralkodása

akkor is fordulópontol [elentene az Egyház élelé

ben.
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CSUTtJRTtJK

Maradjunk meg a hJ/ben.

(Ap. csel. 14; 21.)

HIveinknek pasztorális vezelését mindenestül
eucharisztikus irányba kell beállflanunk. De előbb

szükséges, hogy magunk otthon legyünk az Eucha·
risztia körül. Legyünk eucharisztikusan érzékeny
lelkek, hogy megérezzük, megéljük Jézus nagy kl
vénelmeit. Az Oltáriszentség szlvünk szükséglete
legyen. Az Eucharisztia körül az accidensek sem
mitmondókl Sola fides sufficit ...

A szentáldozásnak van egy esedékes nerése.
amit lelki édességnek és gyönyörűségnek rnon
dunk. Ez a lélek ízlésél és vágyódásál átalakflja.
Mindjobban elfordul a földiektől, melyeknek ntébe
való hitványságál egyre jobban belérje. Az égi,
isteni dolgokér! aztán kész lesz megnyugvással el
viselni a földi élet megpróbáltatásai!, keresztjeit.

A konop eum a legbiztosabb jele, hogy a
szentséqhézben őrizzük-e a Legszentebbel. Akono·
peum selyemköpeny, mely eredetileg körülölelte a
labernákulumot, később a szenlségház ajtaján kívül
ről felakasztolt fÜQgönykévé zsugorodott össze.
A konopeum lehel állandóan fehérszínű. Ha üres a
szentségház, a konopeumot elvisszük vagy leg
alább félrehúzzuk.
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PENTEK

Amil Isten lisztává leli, le

azt ne mondjad közönségesnek.
(Ap. csel. 11; 9.)

Az igazi papi külső rnűveítséq a jellem alap

jain nyugszik és a lelkiség a lényege. Tehát nem

merevedhetik bele etikettszabályok által diktált

illemkódex formuláiba. A papnál a kűlső müveltség

nem lehet teher. Valami súlytalan, teszteton. ter

mészeles és közvellen kiáradás. Vonz.

Tilos minden ok nélkül, aggályból vagy rneq

okolallan félelemből a szeniségi formál megismé

telnünk. Még föltételesen sem szabad. Tilos cll

egyes szeniségi szavakat röboszörösen kiejtenünk

Bár a nagyfokú aggályosság .u lelmenthető ok

lehe\.

A lroyesi egyházmegye egYik kb. ezer lelket

számláló falujában a plébános, mivel egy gyer

meket sem hozlak keresztelni a hivek, lemondott

a plébániáról és kolostorba vonun. Utódát a nép

eleinte idegenül fogadla. Egy év mulva már be

választották a képviselötestületbe. Félév mutve ke

resztelt is, sőt 40 hívője elvégezte il húsvéti szent

gyónását is.
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SZOMBAT

Az igének szolgálatát ClZ Úr

Jézust6l vettem. (Ap. csel. 20;
24.)

Mikor a leeterétus rendjét kaptam, figyelmez

tetett az ordinéló püspök, hogy az igazi tant nem

szabad meghamisítanom. A szent olvasmányok jog

gal megkivánják, hogy értelmesen, nyiltan, a hívek

ópüléséhez méltóan adjam elő azokat. De ne csak

ajakkal hirdessem, kérjen megfelelő részt a szív

és cl kéz is.

Krisztu" három éves nyilvános életéből leg

Jobban kiemelkedik szakadatlan tanflói müködése.

Az apostolok is az egyttázalapitás és kormányzás

összes ténykedései közt d legelsőnek al igehirde

tést tartották. Szent Pál szerint a szentségek ki

szolgáltatása könnyebb, rnint al igehirdetés. Az ös

egyházban ez egyedül il püspöknek volt fenntartva.

- Mi mindig azon voltunk, - írta a német

püspökök pásztorlevele - hogy megörizzük a belső

békét, de ha még most is hallgalnánk, vétkeznénk

lsten és Egyház iránti legszentebb kölelességeink

ellen, s hallgatásunk hiveink elölt is érthetetlen

volna.. trte pedig 1941-ben!
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NEGYEDIK HET VIZKERESZT UTÁN.

VAsARNAP

Az óldozat mindegyikükért be
mulalIatik. (Ap. csel. 21; 26.)

A sacrum csakis azért lehet tökéletesen ked·
ves és hibállanul szép az lsten elöli, mert Krisztus
benne a Központ. az ö szeretett Fia, Akiben Neki
jókedve telik. Amit pedig Krisztus nyujt, az csak
a legmagasztosabb lehet. Nem is lehet képzelnünk,
110gy a fölséges Istent jobban tudnók dfcsérni,
mint ezt Krisztus teszi a szentmisében ...

Amikor a szentmisében megcsókoljuk az oltárt,
ez tisztelet az ereklyék iránt. /J\ csók közvétlenül
azoknak az ereklyéknek szól, amelyek az ouérkö
ben vannak elhelyezve, közvetve pedig az összes
szenteknek, a dicsőséges Egyháznak, végeredmény
ben pedig magának Krisztusnak, a dicsősé] Kirá·
Iyának, akit itI az oltér jelképez.

Mi a szentmise-áldoza!?
A hívek kincse. A szenvedő lelkek vigasztalása.

A szemek öröme. Isten leglökéletesebb imádása
és dicsőítése. A keresztáldozat szüntelen meg·
újítása. Szent szertartásai az emberi élet legmagasz·
tosabb mozzanatai. A mlsztikus test Krisztus szel
lemében csakis a szentmise-áldozat ideje alall tud
imádkozni úgy. hogy az kedves tegyen lsten előtt.
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HUFO

E/lelünk örömmel és Szen/
lélekkel. (Ap. csel. 14; 52.)

Ha a szentmisében Krisztus a kéz, amellyel ál
dozatunkat az Atyának bemutatj uk, úgy a zsolozs
mában Krisztus a száj, mellyet imádságunkat el
mondjuk. Istent ugyanis tökéletesen imádnunk csak
Krisztussal, Krisztusban lehet. Ennek számunkra két
útja van: A kehely és a breviárium. Az egyik az
oltáron apanis quotidianus, a másik a térdep'ö
zsámolyunkon az oratio quotidiana.

A zsolozsma irnédkozéséoót kélléle gyümölcs
fakad: az imádkozó érdeméből és az Egyház érde
méből. Ez utóbbi független az imádkozó jámbor
ságától és buzgóságától. Ebben a gyümölcsben ré
szesülök én a zsolozsmázó; továbbá akikért ezt az
imái le!a;ánlom, va!amint azok, akik az egyházi
javadalmal alapitotlák, végül az összes hívek.

A belső tartalmi lényeg ismerete nélkül a szent
zsolozsma kellemellen kölönccé válhatik számunkra.
A mélységek átpillantása hiányában pedig felüle
tes szócsépléssé lesz. A mindennapi szükségesség
törvényere jével aztán sokszor nyomasztó teherként
nehezedik papi vétturikre. Pedig a zsolozsmázás
közben e! kellene telnünk örömmel és SzenIlélek
kel.
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KEDD

Nekünk papoknak elsősorban az lsten emberé

nek kell lennünk. Csak ez tudja megadni életem

boldogságát és áldozataimhoz a szükséges vigasz
telésr. Nem a szenlelés hatalma, sem a küldetés

öntudata, még csak a nép szeretele sem, hanem

az a tudet, hogy én lsten embere vagyok! Idáig

persze az erénygyakorlatok és önmeglagadások

11OSSZ(1 útján ál juthatok.

Az acolythussággal vettem ezt az ordót. I1wly

már az oltár szolgálatára vonalkozoll. S már iti az

Egylli:ÍZ teljes önfeláldozásról beszéll hozzám. Vál
ietkoztern az öntelemésztődés gyertyaáldoldlára. S

mindent d hívek 0rdekében Már ill sejtelle velem

rJl ~gyhdl, hogy d hívek, rJZ eltér és áldolal ugy

tartoznak össze, mint .:1 fplRmbcn '",nol1. gyertya

és annak fénye.

Ne múljék el nap, 110gy egy könnyel le ne
törülnék. egy szívet meg ne simogatnék. Isten sze

mében ezek a csekélységek a legértékesebbek.

Sokat kell dolgoznom a népérti Járjam a nyomor

tanyákat, szeressem a szegényszagot, tanácsol ad

jak, számontarlsam a legszegényebbekel. A sztve

met ler/tsem a népem szenvedésére.
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SZERDA

Ti t-estvérek vagytok, mil

bántjátok egymást!

(Ap. csel. 7; 26.)

Sokszor hallható: Szeressük egymást mi papok,
mert aztán más igazán nem szeret bennünket. Szo
morú sors az ilyen papi sors! Vannak, akik buzgók,
lelkiismeretesek és mégis megmerevedik körülöt
tük minden, elhidegülnek tőlük a lelkek és egyedül
állnak a hívek közott. Mindent el kell követn ünk,
hogy idáig ne jussunk. Szeretnünk kell a reánk
bízottakat. Nagy, csodálatosan nagy szeretettel. ~s
a szeretet újra megváltja a hideg, önző világunkat,
merev környezetünket.

Nem veszi lel a szentséget az a hivő, aki
résztvesz ugyan valamely szentségi cselekményben,
de minden szándék nélkül. A Sacrum Officium ki
jelentette, hogy még a felnött pogány is csak akkor
keresztelhetö meg, még a halál óráján is, ha voll
neki szándéka kereszténnyé lenni.

Az A. C. csak akkor köteles a perondre lépni,
ha a politika az Egyház ellen emeli kezét, a kato
likus érdekek és az Egyház erkölcsi tanítása ellen
tordul. lit nemcsak joga, de kötelessége is reroe
vetnie minden hatalmát a Katolikus Akciónak, de
nem úgy, hogy egyesek vagy pártok hatalmát szol
gálja.
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CSUTt:SRTt:SK

Mindenben megmutattam nek
tek, hogy így kell segíteni a
gyöngéken, megemlékezve az
Úr Jézus szavairól.

(Ap. csel. 20; 35.)

Az Olláriszenlség a papi élei lűzhelye. Minden

más ennek kisugárzása. Ha ezt a pap lelke meg

értette, mindenről kész lemondani, mindent szíve

sen fe!áldoz, még ha veszlene is, pedig ez telje

sen lehetetlen.

Figyelmezlessük a gyermekeket, még a telnőtt

híveinket is, hogy szentáldozáskor a szent ostyát

azonnal igyekezzenek lenyelni. Krisztus lesiéi

ugyanis csak akkor esszük, ha a még vegyileg fel

nem bomlott szent ostyál lenyeljük.

A Ritus Kongregáció határozata szerint az 01

táriszentségel ünnepélyes kitételnél trónus ra kell

emelnünk. A trónusnak legyen érc- vagy íetetepzete.

tőlölte beldechin boruljon és mögőlle selyemdra

pél ie, Igen ejénteios. hogy az egész egyetlen szer

kezet legyen
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'INTEK

Kl lsz/us által turdettettk a
bünök bocsána/a.

(Ap. csel. 13; 38.)

Papi méllóságunkban Krisztus követei vagyunk

Tehát Krisztus nevében és Krisztus· lekinlélyével

kell a néphez közelednünk. Nekünk csak egy prob

lémánk lehet: hogyan tudjuk magunkban teljesen

érvényre juttatni Krlsztust.

A jámbor hivőnek megvan a joga a szentsé

gekhez. lelkipásztori gondjaim közé tartozik. Kö

teles vagyok halála óráján is túláradó szerétettel

gondozni. Pestis idején csak a két legszükségesebb

szentség kiszolgáltatására vagyok kötelezve, de

illő, hogy a löbbi szentségeket is kiszolgállassam.

Hitoktató kisegílől osztottak be a plébániára.

,<ét káplán volt mellelle. Temetés van. A kisegítő

megy beszenlelni. Jönnek províziót jelenteni. A két

káplán egyike sem mozdul, nem ök anaposak.

Ha végez a temetéssel a hitoktató úr, majd ö el

megy. (nem kellett elmennie, rnert a beteg ad

dig meghall).

Keresztény vagyok és pap. Keresztény vagyok

magamért és pap vagyok a hívekért.

.47



SZOMBAT

Az Úr igéje elhintetelt az
egész tartományban.

(Ap. csel. 13; 49.)

Az igehirdetés a pasztoráció vérkeringése,

mini Krisztus jóillata járja be a szószékemről "az
egész tartományt". Kell, hogya prima caritas ra

gyogja be az ige útjait. A széthúzó, kapkodó erő

itt nem hódít. Csak a legfönségesebb pasztorációs

cél: lsten akaratát teljesíteni.

A szakadatlan igehirdetés nélkül a kinyilatkoz

tatás igazsága csakhamar eltünnék az életből. Eg·y

részl, mert az emberek feledékenyek, másrészt a
világi ügyek, anyagi gondok, az ezerféle szórako

zás kíölné a magot.

Szent Bosco János: Modorában ragyogóan Hnom
volt mindenkihez. Beszédében senkit sem bentou.
határtalanul kedves volt. Szavai nyomán különös

melegség csókolta szíven az embereket. Heves

vagy kíméletlen egyszerűen nem tudo II lenni. A

hálátlanság nem tudta lelkét kettétörni. Jóságából
kifosztani nem lehetett, mert szrvs lsten Szívéből

táplálkozoIt. Minden idők igehirdelöjének örökszép
példája!
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OTöDIK HET VIZKERESZT UTÁN

VASARNAP

Erősödjelek meg az Úrban az

ő erejének ha/almából.
(Efez. 6; 10.)

A sacrum már csak azért is a legtökéletesebb

áldozat, mert tu'ejdonképen nem én mutatom be,

hanem Krisztus. O az áldoza l végzésének alanya.

Krisztusban tud ez ember Istenhez emelkedni' és

Vele egyesülni. AZ istenségre irányuló érzéseink,

törekvéseink az áldozatban koncentrálódnak, hisz

a vallásnak középpontja az áldozat.

Az ígéret alapján kötelező miséknél szabad a

mise gyümölcseit szétvéteszteni. Ilymódon egy

mise elmondásával esetleg két vagy három ígé

reten alapuló misekötelezetlségnek is eleget lehe
tünk.

Rá kellene nevelni. híveinket, hogy a sacrum

megkezdésé::.:'!, a lépcsö.rna elején, ök is keresz

let vessenek a misézö pappal. Ezzel jutlatnák kife

jezésre, hogya teljes Szentháromság tiszleletére

mint a rnisztikus tesi tagjai akarnak résztvenni il

szentmisében, melyhen rneqújul cl keresztáldoza!.



HUFO

Jézus által mutassuk be lsten
nek a dícséret áldozatáI.

(Zsid. 13; 15.)

Majdnem minden liturgikus cselekmény előlt

kifejezi az Egyház a .rnelestes Domini"-t, a 123.
zsoltár 8. versszakával: qui fecit coeium et terram.
Roppant nagy és fölséges a z, Aki az eget és
földel alkotta De ugyanakkor nagyon kicsinyek va
gyunk m i. A liturgia fénye, pompája a rnaiestas
Domini tükrözöje. Ezért van, hogya liturgikus Krisz
tus mindíg a dicsőség Krisztusa. Krisztus Kiráty,
lsten Császár, "aki fölséges és nagy az ő dicső

sége és nagy voltának nincs határa". O állala
mutatjuk be Istennek a dícséret áldozatát.

Ha még nem végezte el. a lelkipásztor a zso
lozsmát s beteglátogatásból későn jön haza, nem
köteles már elvégezni a napi officiumot. Vagy nép
misszió ideje alatt egész nap gyóntat, nem köte
les önmagától elvonni a szüxséqes alvást a zso
lozsma kedvéérI. Vagy egész napon át hivatalos,
el nem halasztható teendőket kell elvégeznie vagy
éppen egész napos kórházi szolgálatot kell tel
jesítenie.

Az individualizmus nem érli a zsolozsmát. Azt
hiszi, hogy az egyén úgy tűnik el a közösségben,
mint Madách falanszter-rendszerében. Nem. Csak
úgy semmisülök meg, mint Pál apostol gondolja:
~Iek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él
bennem. (Gal 2, 20.)
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KEDD

öltsük Jel az lsten fegyver
zetét, hogy megállhassunk (IZ

ördög cselvetései ellen.

(Efez. fl; 11.)

Ha nem vágyódunk hősi erényekre, annak jele,
hogy az ú] embernek még nincs döntő szava ben
nünk. Békében élünk látszólag, de hamis békében.
Lagymalagok vsqvunk. A kemény, elszánt, határo
zott papok zavarba hozzák a világol. Kompromit
tálják a megalkuvókal és nádszál jellemeket.

Amikor subdiaconussá szeritettek bennünket, a
szemeréskor kifejezésre jutott a papi felelősség

gondolata ÚJr<l és ismétel len meg kell iontotnotok.
rnondie az ordinéló püspök, hogy mily terheket
vállaitok őnkent . . Szabadok voltunk még e pil
tenetben. visszaléphettünk volna, de a szentetésset
rumdenkor tisztaságra és az Egyház szolqéletére
leltünk elkötelezve

EI tudunk-e odáig jutni a szociális krisztusi sze:
retelben, hogy az utcán elhagyolI, szurtos gyere
kekel öíbe vegyük, hazavigyük és adjunk nekik
egy karéj kenyeret? Megpihen-e felszentelt kezünk
.a fekele és barna gyermekfejeken? Ö, legyünk,
ha kell, a gyermekszívek rebszotqáje és a csa
vargószivek királyai
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SZERDA

A fejedelmek és hatalmassá·
yot, e/len kell 11Isakodnunk.

(Efez. 6; 12.)

Elvhüség kell nekünk és rendítheleLlen egy·

házias szellem. Csak egy Krisztus van és egy
sacerdolium. Mi nem vagyunk másolata, utánzata,

öntvénye Krisztusnak. Krisztus az első fölkent, tőle

áradt II papi rend szentsége, kenete és így let·

tünk alter Christus.

Az Egyház mindIg érvénytelennek jelentette ki

azt a keresztséget, mely csupán Krisztus vagy Jézus

nevében történt és nem a Szentháromságéban. Ha
II Szentháromság mindenegyes személyét nem

rnondjuk ki, a szentség szintén érvénytelen.

Az A. C. a világiak apostolkodása. Közreműkö

désük a papság apostoli, lelkipásztori, vellésvé
delmi tevékenységében. Híveink lelkél a kereszt

ség és bérmálás szentségével bizonyos lokban a

papi hivatás fénye vonja be. Az A. C.-ban ez a
szín a lélekben csak erősödik és öntudatos tevé

kenységgé fokozódik.
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Veyyúk fcl Ul. lsten fegyver-
zetét. (Efez. 6; 13.)

Az Oltáriszenlség ne legyen elmélet az éle
ll.inkben. Hisz általunk akar megszólaini. Nekunk
nem az cl célunk, hogy a ceremóniákat elvégezzl.ik,
hanem hogy az Euchariszliái kivegyük a tabernáku
lumból és Krisztus emberré legyen a híveink kö
zött, Ne csak a színeket nyujtsuk a híveknek.
hanem az élő, eleven Krisztust. Ez az lsten erős

fegyve rzete.

Ha két parancs ütközik össze, mindíg a ma
gasabbrendűt kell é rvény re juttatni. Csak egyházi
parancs tiltja, hogy világi ne nyúljon a szentség
hez. azt a szenlségházból ne vigye pl. beteghez.
De isteni parancs írja elő, hogya halálveszedelem
ben levő a szent útravelót magához vegye. lit te
hát az egyházi tilalom megszünik és érvényesül az
isteni parancs. A botrány azonban kerülendő!

Eucharisztia nélkül ne kezdjünk semmit az egy
házközségben. A szentségi Krisztust bele kell vin
nünk minden akcióba. legyen az gazdasági, társa
dalmi vagy szeeiélis megmozdulás. Hiányzik a nagy
magyar Orökimádási könyv. Ebbe lehetne beledol
gozni mindazt a szépségei, amit népünk az Eu
charisztia imádása körül kitermelt
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,eNTEK

Raj/unk legyen
vértie.

(IZ igozsáfl
(Efez. 6; 14.)

Nagy halalomnak vagyunk birtokosai, mondhet

uúm. az Úr legáldollabbjai vagyunk. Ez utóbbi luda

tébon nem száll meg bennünket az öngőg büszke

seqe. nanorn igenis otthont talál lelkünkben al

aláZdt szercnvséqe. Szédítő örvények magasságá

ban járunk, jaj, ha csak egy pillanatra is megfeled

kezünk fönséges hivatásunkróli

veiehénvszor eretnek tér vissza az Egyházba,

vizsgálalot kell indítanunk a keresztségének érvé

nyességét illetően. Ha aztán erkölcsi bizonyossággal

kilünik, hogy érvényesen lelt megkeresztelve, még

föltételesen sem szabad a keresztséget isrnétetnl.

Igy rendelkezett a Sacrum Officium.

A kisgyermek nem érti az anyját, de értekezik

vele; sír, ha őt sírni látja és örvend, ha édes

anyja mosolyog. A liturgia latin szövegél nem érti

népünk. de annak oaueméböt. éruteios hangsúlyozá

sából és méltóságteljes végzéséből többet kiérez

és megért telén. nunthe a saját nyelvén 11angzanék

a papi íunkció. Sok liturgikus szentbeszéd, sok ma

gyarázal segil ill.
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SZOMBAT

Lábaink SCITUja legyen fl lel
készüll.\ég CI béke evangéliu
mánClk hirdetésére.

(Efez. 6; 15.)

Allandóan készülnünk kell, 110gy vesérneprót

vasárnap ra híveink elé állhassunk a béke evangé

liumának hirdetésére. Szünteten tanulás, önképzés

~ell ide. Szent Agoston, Szent Alfonz haláluk órá

jáig nem hagyták abba a megfeszítell tennrést és

mégsem merlék mondenr, hogy már eleget tud

naki ...

KészületlenüileIlépnünk nagy liszleletlenség a

hallgalóinkkal, híveinkkel szemben. Néha nemcsak

hanyagság.. hanem egyenesen bűnös árulása azon

ügynek, amelynek érdekében beszélünk. A trienti

zsinat szermt i s l e n i parancs kötelezi a lelkipász

toroket. hogy a rájuk bízott népnek hirdessék az

lsten igéjét.

Szavunk erő. De csak oly rnértékben van meg

a halás, ahogyan az igehirdető egyesülve van az

Istennel. Ha egyesülve vagyunk, szavaink megnye

rik az lsten mindenható erejét és így a legrögzöt

tebb bűnösök sem tudnek ellenállni.
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HAlODIK HEl VILKERESZT UT AN

VASARNAP

A hit puizsavu! kiolthaljuk u
gono:;zlluk minden lüze.~ nyíJát.

(Efez. 6; 16)

Az emberiség az áldozat anyagának megválasz
téséber az erkölcsi érzék elrajulásának a legvégső

11aláráig elment. De a szentmiseáldozaiban maga az
lsten ment el a jónak a legmesszebbmenő határáig'
Mivel Krisztus személyél tekintve. a sacrum olyan
,\'dozal, amely anyagban, külsö formában, lelki telt
tlen, érlékelésben a legtökélelesebb, következés
képen a leghathatósabb is.

Ha az oltárszolga nem tudúe a papnak leleini,
a pap maga mondja el a Kyrie kilenc könyörgését.
Nt:' telejtsük. hogy kismisében az oltár középén
,i:~Vd mondjuk a Kyriet, de ünnepélyes és énekes
1l1l'.et)Ün a ICKkcold<'llC)n, az inlr{)i'I.I~; t'hnonclác.o't

':Ián.

Hd d :,zentmi:;ebell (>~:'/elell kézzel rétérnesz
kedunk az oltárköre, ozzel ezt akarjuk kitejezni,
hogya legszentebb áldozalot nem egyedül, nem is
csak a hívekkel, hanem a szentekkel és főkép a
szentek Királyával, az örök főpappal együtt akarjuk
a Mindenható Istennek bemutatni. Ezzel tudjuk ki
oltani a gonosznak minden tüzes nyilát. Ezt mély
ségesen hinnünk kel/l
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HU FO

l.együnk okosok és vtrtusz
szunk uz imádságban.

(Szt. Pet. I 4; 7.)

Minden liturqikus cselekedet egyben a közösséq
ünnepe is. A hívő sereg hiába jönne össze és
imádkoznék, nem lenne liturgikus. Közvetítő kell ide.
Viszont ha én, a közvelftó, felszentelt személy,
egymagam imádkozom, zsorozsrnézorn. el liturgikus.
Ha breviáriumozom, o legszentebb istentiszteleti cse
lekedetek egyikét véqzorn a misztikus test tagjai
nevében, azok számára.

A zsolozsma végzésének kötelezellsége hérom
léle Jorrásból eredhet: a lelszentelésbő/, a szerze
tesi fogadalomból és az egyházi javadalomból. Aki
0.7 utóbbit élvezi, cl javsoelornbe V,;lIÓ beiktatás
napjától köteles végezni d zsolozsmát és ha nem
vegzi, restilucióra köteles, melyet az uj törvény
könyv szerint vagy a templomnak vagy a szemlné
numnek vagy pedig a szegényeknek kell adni.

Szüntelen szinten-meredásnek, állandó önkep
zésnek és tudatos legyelmezésnek lehet jutalma az
az állapot, amikor zsotozsrnézésorn közben már el
tűnik az "én" és megmarad egyedül az Egyház,
mégpedig úgy, mint a folyton bennünk, köztünk és
velünk élő Krisztus.
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KEDD

Bizodalmunk Krisztus által

VO" oz lsten irá",.
(Il Kor. 11; 3, 4.)

!'Je legyünk a pénznek, a földnek, az anyagnak
szerelmesel. Mikor pappá tettünk, a szűk útra vállal
köztunk. a kereszt iskolájába iretkoztunk be. Most,
amikor az egész világ szenved, éppen, mi akarunk
kibújni az áldozatvállalás alól? Nem elég a meleg
szoba békés csendjél felajánlani engesztelésül! A
nagy csapásokat is megszenletheljük, épp a biza
lom állal, mely Krisztusban nyujtattk nekünk.

Az Egyház oltára maga Jézus Krisztus. Fehér
ruhája: a híveim. Mikor elszerpeppé szenieuek. vét
telkeztem a fehérnemű mosésére, hogy tisztére vál
tan legyenek a rámbízottak részesei az áldozatnak
és ékessége az oltárnak. Szubdiakonusi ordóm lel
vételekor az Egyház oltáráldozatának lellem enge
delmes és erézetos szolgája.

Az emberi szenvedések láttára elöször sze
münk legyen könnyes, aztán a lelkünk. A jóság
szelleme szárnyal jon papi énemben; örömöt, mo
solyt és boldogságol hozzak környezetembe, na
gyobb családom életébe, hogy eltünleSsem a szo
rnorúséqot. Az tg küldöttje, lsten szent (sacer)
a;ándéka (dos) legyek az iskolám, a telurn, egyház
községem részére.

58



SZERDA

Szívembell a szándékol erő

sítsd meg, hogy a le házad ne
ked nzentetve megmmadjon.

(JÚd. 9; 18.)

Templom nélkül nincs tie I az egyházközségben.
Nem ludja semmi úgy összefogni, együllarlani a kö
zösséqot. rnint a templom. iti lesznek testvérekké
a tagok, a mi Urunk Krisztusban. Az ollárasztal kö
rül egyek a kenyérszegésben, a szószék egységes
rentrést hirdet és egységes szellemet biztosil az
egyházközségben, ill kapják az ősatyák és unokáik
a természetfeletti életet a keresztségben, ha el
veszteuék, feltámadnak a bűnbánat szentségi ere
jében, innél nyerik a szent útrevetót, a templom
köré temétkezve várja az igazi életet élő egyház
község a boldog fellámadásl. Az egyházközség az
Úr házanépe, a lemplom az ő Háza. Imádkozzék a
felelős lelkipásztor, hogy az Úr Háza és népe Neki
szentelve megmaradjon.

Hogy valaki keresztszülő lehessen, kell, hogy
erre a lisztre kijelöl jék, illelve felkérjék. Jog illeli
a keresztelendől (ha tetnön). a szütöt, ill. gyámot,
vagy ha ilyenek nincsenek vagy nem végzik leendő

jüket, jelölhet ki keresztszülő! a szentségel kiszol
gáltaló pap. A keresztszülő az új törvénykönyv sze
rint legyen legalább 14 éves, de méllányos okok
ból aszenlség klszotqéuetó]e megengedheli, hogy
gyermek legyen a keresztszülő.
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ls/ell lett nzillkel alkalnwssá,
"ogy lj jszövelség szolqái le
gyünk. (If Kor. :J; 5.1

tstentiszteíetelnk egyedüli középpontja Krisz-

IIIS. Eletünk lényege pedig Krisztus közössége. Leg

több feladatunk. Knsz tus követése. Minderre csexts

lsten tehet bennünkel elfogadottá, alkalmassá.

Csak egy krtszros van, mínt lsten rntndenütt jelen

van. De számunkra ez a jelenlét fogható VillÓ;áygá

<t1 Eurherisztléoen lesz és az Egyházb,~I1.

Al Oltáriszentség kitételére szolgáló osten

sorturnon csakis Krisztus alakját, a reá és az Oltári

szentségre vonatkozó ielképeket szabad dfszítésül

felhasználni. Angyr)lok alakjá I, kik imádják az

Eucharisztiá\, szabad. Hogy az ostensorlumot il szent

:.'e'Jhd,bij legyijf, nincs :;emmi "lkadalYrl

VegteJenul lantos cl ieluben cl lelkipésztor edo

récios szelleme. Ne múljék el nap, hogy a mise ve

geztével ne látogatnók meg a szentségi Jézust.

Szokjuk meg: az Eucharisztia elött breviáriumozni; a

nap egy meghatározolI idejében vizitálni; esti imán

kat cl háznéppel együtt Elötte végezni; étkezések

utén étneznt isteni Rabunkhoz
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P~NTEK

Tarts ki u mellett, amit tanu/

Iá/ s ((miről meggyöződtél.

(Tim. II 3; t4.)

Krisztus virágainak nevezi Szent Ambrus a ke
resztényeket. Krisztus titokzatos testén, az igazi
szöllötökén - vagyunk virágok. Nunquam separari
permiltas, imádkozzuk minden szentmisében a
szentáldozás elölt. Vegyük komolyan is. Akarjunk is
soha el nem szakadni Krisztustól. Krisztus szöllöjé
ben örök a tavasz. Mi papok, 6, ne legyünk rnű

virágok!

A pacifica lét sokszor oly esetekben használjuk,
rnikor ezt a rubrika nem írja elő. PI. litániákon, teme
téseken vinni magunkkal felesleges és sokszor csak
akadályul szolgál. Ez cl szokás semmiesetre sem
emeli az áhítatol.

Amikor pappá szemeltek bennünket, logana
tessé tette az ordó áldásunkal minden tölött, amit
megáldunk. Egész életünk áldásosztás. Szívesen,
áhílallal tegyük e kedves lisztségünkel. Áldjuk meg
naponkint a községünket; a diákjainkat; áldjuk meg
szolqétetba induló leányainkat; bevonuló netarsé
gunkal; első áldozóinkat: betegeinket. Mindezt a
kereszt jelével. Hisz azt tenultuk, hogy ennél szeb
bet és jobbat nem tehetünk. Győződjünk is meg
róla'
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SZOMBAT

Ovatosan éljünk, ne mint «z
esetelenek, hanem minI a böl
csek. (Efez. 5; 15.)

Jézus az ő Egyházát parancsoló tényezővé teile

szent nevében és tekintélyével. Mi papok hajtjuk

ezl végre. Ha nem hallgatnának ránk, lesznek, mint

a pogány és a vámos. Mi csak hirdessük az igét,

mint a bölcsek, a többi az isteni kegyelem dolga.

Ne al<arjuk esztelenül elvégezni aZI, ami az rsten

dolga.

A Kódex szerint a plébános köteles minden

vasárnap és külsöleq megülendő ünnepen szentbe

szédet mondani. Ez személyes kötelezettség, me

Iyel másra ál nem runérhet. A nagyböjtben al

1346. c. szerint qondoskodés történjék, hogy gyak

rabban legyen szentbeszéd

A didaszkalikus beszédnek kellős célja van:

oktatás és buzdítás; a pereneukus beszédnek csak

buzertes. Az utóbbiben legfontosabb a tárgyalás

szerkezete. Az érvek lehelnek ethikeiak, endemoni

kusak és theo!ógiak. Jó vagy rossz; vigaszIaló vagy

boldogtalanná tesz; az örök botdoqséqre hasznos

vagy éppen az ellenkezö.
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VAsARNAP

MinI a pálma ágai, állnak kő-

rülem Aron liai. (Sir. 50; 14.)

A kegyelmi élei vérkennqésében, a krisztuai
kegyelem kiáradásában az életel a liturgia, ez
istentisztelet szorqéuetje. A pap ennek a centruma,
én vagyok voltaképen a liturgia. Közvelítem az
isteni életel, hirdetem az lsten akaralát és törvé
nyeit, köztörn a kegyelmei a szentségeken, lőké

pen a szentmisén keresztül Főként így vasárnapon,
az egyházközség hiveteros lstentiszteletén kell ét
éreznem azt, hogy nekem lstentöt küldölI hivatá
som ezt a .kegyelmi kiáradást eljullatnom és minél
teljesebbé lennem híveim életében.

Kötelező előírás, hogy az oltár három vagy két
oltárkendővel legyen letakarva, de ez utóbbi eset
ben a második kendő kétrétűen legyen összehajtva.
A kendőket saját temploma számára a plébános
áldhalja meg. Az otténekerot (vesperele) nem kell
megáldani. Asztal-oltárnál, ha ez nem drága és mü
vészt anyagból készült, előírás az antependium
használata.

Az oltár igazán sohasem Mária-oltár vagy Szent
József-oltár, hanem mindíg Krisztus-oltár. Az oltáron
három a lényeges: maga az asztal, a leszület és
e gyertyák. Még a virágnak sem lenne szabad, sze
ros értelemben véve ez oltáron lennie, hanem vagy
ez oltár meueu lévő állványon vagy az oltár rnö
götl
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A templomunk a legszentebb áldozat sztnhelye.
Három generális elv legyen a rector ecclesiae-nek
szeme előtt: a templom legyen tiszta, az oltár csi
nos, a sekrestye rendes.

HUFÖ
Dicsérem nevedet szüntelen.

(Sir. 51; 15.)
A sacrum elvégzése után a zsolozsma hátra

levő része szenteli meg a napomat. A huszonnégy
órának legmagasztosabb perce már rneqtörtént,
felejthetetlenül nagyszerű volt: kezemben tartottam,
sőt magamhoz vettem az Urat. Szinte sok ez egyet
len napral De tovább élek belőle a Primában, a
Tertiában, a kisebb hórákban ... Ez a perseveralio
in oratione, a fractio penis .után.

Ha magánosan végzem a breviáriumot, általá
nos szabály az, hogy bármely imára alkalmas he
!yen elvégezhetem. De ha kellő ok van rá és szük
séges, elvégezhető imára nem kimondotlan alkal
mas helyen is. De vigyázzunk, hogy túlzásba ne
menjünk. Itt is egy kihasználatlan öt perc a villa
moson, ott is egy kis henye idő a dolgozatíráshoz,
amott is egy kis "potya" idő, míg várni kell a vo
nal indulására, hát mondom a zsolozsmát. Nem ez
az Egyház intenció ja.

Furcsa, ha a nap 24 órájából valósággal
"lop n i" kell időt a breviérlurnozésre.

A breviáriumot sokan nem ismerjük ,és elszo
morító az, hogy nem is veszünk magunknak annvi
téreoséoor, hogy próbáljuk megismerni
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KEDD

Istentől küldettem a nemzet
meg térítésére. (Sir. 49, 3.)

Azt hiszem, nincs az a kor- és időtévolséq,

amely ei tudná homályosítani a pap életében azt
a pillanatot, amelyben örök barátságára méltatta őt

a Főpap. Talán meg is lazultak idővel a kötelékek,
talán méltatlanok is lettünk arra a meg nem érde
meit és kitüntető barátságra, talán - félek kimon
dani - meg is bántuk lépésünket, de a ragyogó
pillanat szép emléke, hamvas üdesége, bája és lelki
békéje bizonyosan visszajár hozzánk akkor, mikor
egy emelkedett és uszte percben arra gondolunk,
hogy mi az ordinációban egészen Jézusé lettünk.

Krisztussal egészen szoros kapcsolatot kaptam
a pepszenteléskor. a character sacerdota!is-ban. Hi
vatásomnál fogva lellem építő tagja a Krisztus
testnek. Az egyházirend szociális szentség. A Cor
pus Christi-ben a tagok sokaságát a szentségek
egyesítik, lehát ez a szervezet szentségi szer
vezet.

A jó pap életében: mindennap lelkiismeret
vizsgálat, minden héten gyónás; rninden hónapball
recoileclio; minden évben zárt lelkigyakorlat.

Milyen különös: mi papok nem keressük egy
mást, s ha együll vagyunk, nem beszé' ünk lelki
dolgokról. Pedig amit az ember szeret, arról szí
vesen beszél. Ha nem szeretem a lelki életet, nem
is élem, ~!0 pediq nem élem, ellajulok.

5 65



SZERDA
Jaj a pdsztoroknak, kik ön

magukat legeltetik,
(Ezek. 34; 2.)

Rettenetes szakadékot ás a pásztor és a sze
gény, rongyos nyáj közé, ha mértéken felül értéke
lem a pénzt, hejhészorn a vagyont, keresem a jó
létet. Mi a szegény, egyszerű, dolgozó, munkás
Kriszlust hirdetjük, ki m a a dicsőség Királya. Sok
ellenszenv forrásozik onnét, hogya szükös meg
élhetéséért verejtékező hívő látja, hogy mily jól
megy a pap sora. Sorsközösséget kell vállalnom
nélkülöző híveimmel. Jaj nekem, ha magamat legel
lelem.

Talán nem utópisztikus álom a Papi Hivatások
Műve magyar földön. Franciaországban virágzik.
Imádság, alamizsna. Sok papot nevelt ez a Mű az
Egyháznaki Minden pap, aki ennek jótéteményében
részesült, évenkint köteles egy secrurnot elvégezni
ordinációja hetében jótevőiért. Minden francia egy
házmegyében él és működik; vezet a versaillesi.
Csodálatos áldozatkészsége mutatkozik itt a francia
hIveknek. Adományaikból nemcsak a spes cleri él,
de épületek, szemináriumok, kápolnák emelked
nek.

A hitoktatásunk célja: az tskolepecokbót embe
rek kerüljenek ki, emberek, kikben elevenen él az
istenfélelem, érzékeny bennük a lelkiismeret és
akikre majd számíthat az Egyház. Az A. C. munkát
már itt kezdjük el. A Krisztus és a gyermek célkitű
zés nemcsak egy évre szól!. Hosszú időre meg
mutatta az épüö rnunkénknek irányát és tempójál.
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CSUTt1RTt1K

Emberfia! Ez az én kirólyi

székem helye. (Ezek. 43; 7.)

A pap idealizmusának fogyhatatlan hajtóereje az
Eucharisztia. A szentségi Krisztus tabernákulumának
királyi helyén a jóság, a Szeretet foglal le teljesen.
Gyűlöletre és útálatra nevel a bűnnel szemben,
belém szuggerálja a szépnek és papi tisztaságnak
fanatikus szeretetét, átveszem Tőle az elézetnek.
engedelmességnek és lürelemnek áldozatos és en
gesztelő szellemét. Emberfia! lsten embere! Krisz
tus papjai Sokat időzzél Jézus királyi székének he
lyén, az Olláriszentség előtl.

Ideális és praktikus meg esztétikus is volna,
ha mindjárt az ollárépítésnél gondolnánk valamire.
Sokszor áldoztalunk mise közben, s ilyenkor a kö
zépsö kénontéblét, a legtöbb helyen, el kell mozdí
tanunk a helyéről, hogyaszentségház ajtaját kinyit
hassuk. A tabernákulum ne legyen egyszinten az
ollár asztalával, ajtaja nyíljék úgy 20 cm-re az oltár
szintje .fölött Igy az átlagnagyságú kánontábla
szépen megfér a szenlségház ajtaja alatt. és Igy
a funkció közben nem kell elmozdítanunk.

A legtöbb helyen az Oltáriszentség kilételekor
a keresztet eltávolítják az oltárról. Szabad, de nem
szükséges. Csak a keresz l azon ci trónon nem lehet,
melyre a Legszentebbet [esszük
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P~NTEK

Ne keményítsétek meg u szt-
veteket. (Zsid. 3; 15.)

Az engesztelés nemcsak elit lelkeknek való.
Mindenkinek, aki átérzi, mennyire megbántják az
emberek lsten végtelen lölségét és mennyire kell
Ot expiálni. Eddig pedig a legegyszerübb hívő is
el tud jutni. Márcsak azért is, mert neki is van
szíve, mely rneröben emberi ugyan, de rokon az
istenemberi SzívveL Ahol pedig a Sziv van érde
kelve, ott az ész nem tud és nR is akarjon fölé
nyes lenni.

Minden erénynek alapja az alázatosság. A leg
magasabb lokának gyakorlása: a megaláztatás.
Ettől Iéi általában a papi lélek legjobban. Pedig
sok punktál kapunk erről kispap korunkban. PróbáI
ták is velünk, mégis, még a hetélben sem akarunk
az alázatosság karjában pihenru, rninl az a helélbe
induló pap testvérünk, aki utolsó intézkedésében
meghagyta környezetének, hogya piros övet el ne
felejtsék rákötni ...

Egyik egyházmegyénkben az évi szekésos hit
életi statisztika szerint egy faluban 12 születés voll,
ugyanakkor 12.000 szentáldozás. Feltétlenül valami
baj van ebben a községben! Sok itt a téves lelki
ismerettel áldozó. Nem szabad a lelkipásztornak el
néznie a bűnt, csak azért, hogy sok áldozó le
gyen ... Súlyos felelősség' Eszik az ítélelet a mi
számunkra.
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SZOMBAT

Is/en népe vagy/ol...
(l Pél. 2; 10.)

A prédikéctónkben mindíg az örök üdvösség
gondolatának fontossága jusson uralkodó szerephez.
Bármiről beszélünk, a ·háltérben ez magasodjék.
Ezérl jönnek híveink a szószékünk köré, miniegy
kérnek bennünket, hogy a I e g f o n t o s a b b dol
qokról szóljunk hozzájuk, az egyetlen szUkséges
ről, a soha el nem rnuló Villóságról : az örök üd
vosseurőt. Ez ez igilzi "i d ő á II o" prédikáció'

Kedveljük és szerellessük meg fl néppel d cik
lus témákat. Ezek véteszthetok a dogmatika, a7 egy
héztörténet, a liturgia, a szeniséqek vagy n paran
csolatok világából. Igy ellátjuk rnaqunkat kiedós
hosszantartó anyaggal és a IVtllgatóságlJnkal ('-rd,"

kes és tanulságos témakÖrr':I.

Tóth Tihamér szerint, IM cl hitszónok predike
cióre készül, egyik kezében a Szentírás i(;T/P.n, il

másikban a napilap.

Az igehirdetésnél ne bízzuk magunkat ötle
tekre, hangulat ra, a kedélyvilágunk nutrérnzésére
Alapos előkészüleI után lépjünk tö az 1;18n
hegyére;:. szornbeton csak végleges tonnéban olli

sük mondanivalónkal, miután már egész héli· l ,-,I

magunkban hordtuk, gyúrluk, Cllilkítotluk cl préoiké
(:Ó·; témát.
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HATVANADVASARNAP HETE

VAsARNAP

Vajjon nem egy-e mindnyá-
junk Atyja? (Malak. 2; 10.)

A szentmisének papi életemet gazdaggá, tar
talmassá és boldoggá kellene lennie. Papi rnűkö

désemnek ez a lényege és központ]e, a liturgikus
életnek koronája. A szentmisében vállamon érzern
küzdö egyházközségemnek minden érdekét. kereszt
jét és terhét. A hívek körülöttem a Krisztus miszti
kus testének tagjai, én pedig az áldozatot bemutató
pap, mint e tagoknak Istentói rendelt hivatalos kép
vísetö]e. ügyeiknek közvetítöje. Egy hatalmas szer
vezetnek, az egész földkerekséget átfogó ország
nak vagyunk ilyenkor igazán tagjai, akiket ezer meg
ezer kegyelmi szál rüz össze Krisztussal, az egye
düli Közbenjáröval, a Fejjel.

Ideális volna: a palla legyen kicsiny, a burza pe
dig nagy, széles. Megengedhető, hogy a négy
csücskén egy kis rojt is lóghat. Díszként. Esztéti
kus is lenne Igyakehelyfölszerelés.

Az egész templom az oltárért van. Ne takarja
el ezt tehát semmi a hívek elöl. Se oszlop, se
zászló, se szobor, se egyéb lényegtelen és mellé
kesen fölösleges dfszltés.

Az Ú. n. Gregorián 30 misét nem kell ugyan
annak a papnak mondania, de 30 egymásután kö-
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vetkező napon, megszakítás nélkül kell elvégeznie.
Több halottért is lehet bemutatni őket; nincs elő

írva, hogy mind a 30 sacrumot ugyanannál az olIár
nál kell bemutalni.

HUFO
Igéidben igen bízom.

(Zsolt. 118, 74.)
A helyes az volna, hogy amikor lemegyek a

parochiáról vagy a cellámból a sacrum bemutatá
sára, már tel/tve legyek alkalmi gondolatokkal a
szenlmise méltó elvégzésére. Szinte csordultig le
gyen a lelkem! Ne is férjen bele több. Elképzel
hetetlenül szomorú eset, hogy a sekrestyés figyel
meztessen, hogy kérem, ma úgy látom, hogy r be
tűt mutat a direktórium. Piros ruha kell kérem. Igen,
szomorú esel, amikor a legszentebb éldezetot pár
perc alatt megkezdő sacerdos nem tudja, milyen
mise lesz ma. Nyilván rossz napirend beosztásából
méris kimaradt a távolabbi praeparatio ad missam.
A nap zsengéje már nem az Úré lett.

Honi nyelven nem mondhatom a zsolozsmát
a nélkül, hogy meg ne sérteném a lényeges alak
kellékét. Súlyosan vétkezem Igy és a kötelességem
nek nem teszek eleget. Szintúgy vétkezem, ha az
előirt olficiumtól minőségileg és mennyiségileg lé
nyegesen különbözöt mondanék el.

Van ilyen plébános is: káplánjaival böjtben át
tanulmányozta a szentmise bemutatásának szabá
lvelt, rubrikáit, ádventben pedig a breviárium tör
vényeit.
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KEDD

Tágas téren járok, /llert pu
rancsaidat keresem.

(Zsolt. 118; 45.)

lehel-e papi életünknek más célja és centráli·
sabb vágya, mint Jézust jobban megismerni és épp
ez ismeret alapján minél jobban szeretni, márcsak
azért is, mert a felszentelés percében ezt mondoIta
nekünk: Vos amici mei eslis. Nem mondalak benne
leket szolgáimnak, meri a szoiqe nem tudja, mil
művel az Ura. nem, titeket papoka I a hatodik szem
ség erejével és kogyelmével lefoglallak rneqamnet.
c ~ é s l e n.

A szentelesek unaszoveqeiben mindaz megldléli.
l'dtÓ, amil az Egyiláz a klerikustól az életszentség
lerén megkíván. A lén'{eg el: el kell szakadnom
mindettól, ami elválds7111at 1~1C'IÚöl. Teljesen Knsztus
noz kell raga~lkodnOI1l, Az Úr lesz al osztérvrészem
Le kell vetnem a régi embert. Aldozatos úton kell
oröre hetednom. míg kialakul bennem a kegyelmes.
u] ember!

A szentmiseneí a szinek re vonatkozó rubrikák
porencserővel bírnak: megszegésük bocsánatos
bűn, Minden alapos és észszerű ok azonban elégsé
ges, hogy a rubrikéktól eltérjünk.

A papot legnehezebb a hibájára ligyehnezletni
Pedig sokszor kell és bűn, ha így inlézzük el' Mi
közörn hozzá, Legypn esZE'". Amennyi hetéro
/otlséq, ,ziliJrdSdy cs íelelősséqerzett kell <:t liyyel
meztetesnez. kell IJgyanannYI szelídseg, ióséq. la
,'intat, Slyr,'\I,'1 E"~ alapos lélek ismeret
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SZERDA

Juhaim eltévedtek, mert nenr
volt pásztoruk. (Ezek. 34; 5.)

Pásztorok. .. akik végrehajtói küldenek a
nyájra, tíz fillér hiánvért utána futnak hlveiknek,
pásztorok, kiknek állandó ügyvédjük van a rájuk
bízott néppel támadt pereik elintézésére. Csoda,
ha e/lévednek a juhok? .. Gondolaiban felmérhe
letlen. hogy mit tudunk mi így ártani lsten orszá
gának, Krisztus ügyének, egymásnak, híveinknek.

Az Ogino--· -Knuus-Ielc elmélet nem más, 1111111 <I

"-t~ullaliv medcöséqnek természetes rnódsz ere Az
elmélet szerím a rendes 28 napos ciklusban a
11-19 közti 8 napra szorttkozik a steril idő való
színűséqe. Erkölcsi kitoqéstelenséqét az (-'Iméieinek
,~ legnagyobb moralisták is elismerik.

Ne arra törekedjék u lelkipásztor, hogy hivei
minó! gyakrabban gyónjanak. Szép, de nem ez az
id8á!is. Ugy éljenek, hogy il megszenlelő kegyelem
állapotában legyenek, s igy minél kevesebbszer
kelljen gyónniok. Rendszeres lelki nevelés és ve
zetés kell ide részünkről.

Az A. C. rnint lelki reform-mozgalom sokat tesz
és lá rad. Nemcsak egy-kél fon tos gondolat felvelé
sévot. hanem nemzeti létérdek megoldását sürgető

levékellységével Nagyelhatározásokra, lellekre
";Iirgetó rlklivitéÍ". 1'1, 011 ci (>I'cidmenle:,', nemzet
Illentés gondolata. Hogy nem valósul meg, kérdez
I!ik, nem vagyunk-e mi is hibásak? ..
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CSUTöRTöK

A tornác megle/ék az úr dio.
csőségének fényességével.

(Ezek. 10; 4.)

Az eucharisztikus Krisztus közelsége, tornácunk
ban való örökös velünk maradása micsoda kábíló
magasságokba tudja ragadni a hitből élő papnak
lelkét. Jézus együlllétével könnyebb számunkra az
élei, jobbak az emberek és szebb a világ. Meg
lelünk az Úr dicsőségének fényességével. örök
ifjúságat biztosít számunkra az Eucharisztia, a hal
halatlanság gall'lál oltja belém mindenegyes com
munio. Igy aztán Jézus ereje tart fenn, Jézus lelke
biztat, Jézus példája sugallja a még több küzdel
meI a ránkbIzolt nyájért.

Az Oltáriszentséget nem szabad soha nyilvá
nosan vinnünk olyan haldoklóhoz, akinek egyházilag
rendezetlen házassága a nép elóll köztudomású.
Félő ugyanis, hogya látszólag méltatlan szentáldo
zés a híveket megbolránkoztatja és esetleg vissza
is tartja a nagy szentség vételélől. .

Ha az Olláriszentség ki van téve az olláron és
nincs éppen szentmise ott, előírás, hogy a kénort
táblák ne legyenek az oltáron.

Megtörténik, hogya hívek jámbor kegyelete
a lemplomban veternetv szent szobra vagy képe
előtt éget lámpát. Csak arra vigyázzunk, hogy az
Eucharisztia előtt nagyobb lámpa égjen vagy több.
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Míg a testben élünk, távol
járunk az Úrtól. (II Kor. 5; 6.)

ldőközönkint nagyon jól beválik, ha hirdetünk
a népnek egy-egy engeszIelő novénét, Hajlandók
vagyunk sokan azt hinni, hogy ilyesminek nincs 10
ganatja a nép körött. Könnyen tévedünk. A leg
egyszerűbb falusi lelkek közön is szép számmal
vannak engesztelők. Mert vannak Jézus sztvs-usz
lelők. A Jézus Szíve-lisz lelet az engesztelés kutcse.
Sokhelyütt, sajnos, nem is tudják a hívek, mi az
engesztelés. Nem is ismernek az engesztelés lehe
tőségéből, ezer módjából csak egyet is. Ki a lele
lős. hogy ill nem ismerik Jézus Szivét, aki a bű

nösökért engesztelő áldozal? Távol járunk az Úrtól.

Az új törvénykönyv csak azoknak a betegeknek
enged meg jejunium neture!e nélküli áldozást, akik
már egy hónapja betegek és nincs remény, hogy
hamar lelgyógyulnak. De a Congregatio Sacramen
torum megadja az engedélyt a jejunium nélküli
szentáldozásra a betegek számára, ha azt kérik.

Amíg egy gyermek törvénytelenítés következ
tében nem katolikus módon nevelkedik, mindaddig
katolikusnak tekintendő, mfg megfelelő korban az
úrvacsorához való járulás vagy konlirmáció által
tudatos eretnekké nem lesz.
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SZOMBAT

Ne vessen minket ide-oda (I

tanítás bármely szél/úvása.
(Efez. 4; 14.)

Az igazi igehirdetés aszkézisen és lelkiségen
épül fel. Lehel e nélkül is prédikálni, de nem tuo
átalakító erővel belenyúlni a hallga lók le'kébe. A
papi életnek 011 kell állnia a prédikáció mögött.
Ez adja meg a hitelét. Magunk sem gondoljuk, hogy
mennyire keresik ezt az élele I, ezt a hátvédel ()
hivcink.

Be koll bizonvüeni» <II i'.J(~llil<.l~IÖIIL·k, liúgy
beszéde tstentöt szérmeztk e, szavait d kinvilet
koztatásból merüette. Ho~JY amil mond, az cl depo
suum fidei szerves része, Jézus Krisztlls üzenere.
hlen szava, dZ Ur p-ironcsa (~S leljesell cgY()7ik <I

~/C'lIl1r~lel: által CSdlhaldllanul írdnyílolt Egyhdl Irmi·
k4sával Ha így szólunk a hallgalókhoz, érzik, hogy
ill IIIár nincs íeuebbezés Nem veze li S('111 ökRI,
:;CI11 nunket vdli'lInc/y IrlllÍl<ÍS szouúvés».

Jó volna papnak lenni, llel nem volna vd'><Írlldl',
nem volna a vesérnepí igehirdetés.

Mindíg szép papnak lenni, de leqszobb vasár
n-po». rnort akkor van prédikációi

Washington Györyy szeunt a világol nern le'I(~1

lsten és Bibliil nélklil korrnenvozul, Nos, licit akkor
lIogyan lehel egy prédikációi, lTlely lsten ~;zavánal',

-rkeretének és parancsának Inlmacsolója, eIkésZi
teni Biblia nelkiJi'/ ...
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OTVENEDVASARNAP HETE

VAsARNAP

Az oltáron véghezviszem a
Jölséges Király áldozatát.

(Sir. 50; 15.)

A szentmisében átadom magamat teljesen
Krisztusnak, a Főpapnak, akitöl kaptam hatalmamat,
missziómat, emberfeletti nagy méltóságomat. A
szentmisében áldozatot lássak, mely önátadással
kapcsolatos a Főpap példájára, aki föláldozta ma
gát a mennyei Atyának. Eletem, papi életem ne
legyen más, rnint Krisztus életének követése, áldo
zatának folytatása és annak szüntelen. titokzatos
megújulása.

Kivánatos, hogy az ollár csinos legyen, a .teber
nékuturn szép és tiszta, csillogó és hívogaló, de a
templom igazi disz e, szépsége és csillogó ékes
sége az áldozatbemutató pap legyen. Ez vonzza,
csalogatja legjobban a híveket. Vonzó legyen az
'Íhílatunk, összeszedell jámborságunk, komoly lelki
ségel sugározzon méltóságunk.

A misevállalás ténye akontraktusnak, melynél
a misevállaló elfogadja és kötelezi magát annak az
intenciónak és nem másnak elvégzésére, melyet
a misemondató megjelölI. Nagyon komolyan vegyük
mindíg az intenciós könyvünk kezelésél.

A binandi facultas elnyerésénél az EgyMz álta
lános törvénye szerint csak az egyik szentmisével
szabad ex iustitia származó kölelességnek eleget
tenni. A másik szenimiséért nem szabad stipen
diumot elfogadni.
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HtTFÖ

Mindhalálig dicséri lelkem az
Urat. (Sir. 51: 8.)

Tartsunk íróaszlalunkon kézi Missálét. Igen üd
vös, kimondhatatlanul hasznos és gyümölcsöző a
szentmise előtt kissé áltekinteni a napi miseszöveg
változó részeit. Ezt nevezhetem már közvetlen prae
paratiónak. Sokszor csak pár percei igényel az
egész és hihetetlenül bő kamatot hoz. Az oltérné:
a szöveg már ismerős, friss emlékezetemben van,
gyorsan kapcsolom a korábban mondo II zsolozsma
szövegéhez és így minden különös megerőltelés

nélkül birtokába jutottarn a kölcsönös gondolatok
nak, amiket a szentmise és a zsolozsma nyujL

Ha elegendő ok van arra,' hogya napi olliciu
mot egészen ne végezzem el, de egy horát el
tudok végezni, erre köteles vagyok. De ha egy
imaórát se tudok, csak ennek egy részét, erre
már nem vagyok köteles.

A breviárium vigasztalásunkra van, papi életünk
nek melegítője. Ne panaszkodjunk hát mialla. Gon
doljuk meg, hogya sacrum elvégzése melleIt a
breviárium liturgikus papi életünknek a leglényege
sebb része. Sajnos, sok hiba van éppen e tekin
tetben is a papi nevelésünkben. A szemináriumban
sokszor hallottunk a breviáriumról, de legtöbbször
csak két dologgal kapcsolaiban : 1. súlyos bűn

terhe alatt kötelező; 2. csak ennek elmulasztásáért
követel lőlünk restituciót az Egyház.
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KEDD

Mint a lényes nap . . .
(Sir. 50; 7.)

A papi lélek az egyházirend szentségénél
fogva Jézusba kapcsolódó, Benne élő és folyton
Belőle táplálkozó eleven, valóságos véredény. Tar
telrnét, isteni életnedvét. kegyelmi erejét Jézustól
nyeri; Aki öt az ordinációkor homlokon csókolta,
piedesztálra állítoHa, legszebb ruhájába öltöztette
és Igy mutatta be a világnak: Ime, az én kedves
Fiam, kiben kedvem telik. Ot hallgassátok, mert
mindazt, amil Atyámtól tudok, tudtára adtam neki.

Az új törvénykönyv jogi rendelkezésekkel is
igyekszik előmozdítani a papság életszentségél.
Höírje a 125. c. a gyakori gyónást; a 595. c. a
szerzeteseknek a heti gyónást és az évi lelkigya
kortetet. a 125. r. 2. c. a napi exament, a rosa
riumot, a visitatio SS-t, a meditációt; a világi pa
poknak három évenkint exerclcíumot.

Ha a tempiomoI nem nagyobb résszel, mint a
régi, kibOvítik, vagy falait részletenkint megújítják,
újra festik belül vagy a bstsö vakoletot. még a
szentelési keresztek helyél is leverik, felszenle
lését nem veszti el. De elveszti, ha nagyobb részét
egyszerre lebontják.

Nálunk papoknál megvannak a coelebs ember
veszélyei. Lelkileg egyoldalúan fejlődünk vagy el
satnyulunk. A papság közös életének megvan a
maga antologiai alapja. Maga az Egyház a 673. c.
szerint helyesli a papság- együltélésél. A világi
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papokél is. Krisztus sem küldle egyenkini tenítvé
nyait. Nálunk a Regnum Marianum hirdeti és bizo
nyítja a kitűnő szellemben együttélő világi papok
áldásos élelmunkájál.

HAMVAZOSZERDA

Uram, elnézed az emberek
JJűneit és megbocsátasz nekik,
mert te vagyo mi Urunk, Iste
niink! (Sap. 24; 25.)

Megszentelem a hamut, melyet a rnultévi virág

vasárnapi száraz barkák adnak, hogy meghintve

híveimet, elismerjék az embernek a töldből való

származását és a halál után a földbe való vissza

térésé!. A bűnök büntetéséért. Szentelmény ez és a

hamu a szem imák erejével gyógyító erői is nyer.

Mi papok nem számíthatunk csodaadományokra,

melyekkel az apostolok tel voltak ruházva. Emberi

erővet. emberi tevékenységgel kell Krisztus nagy

ügyét diadalra vinnünk; a természetfölötti eszközök

közül az imádságot és szentségeket használhat juk.

Annál inkább kell az A. c.-t sürqetnünkl A benső

szeretet ösztönözze híveinket a laikus apostolko

dásra. Onmegszentelés, jó példa és ímádság lehet

az igazi Katolikus Akciónak célja.

Szent papok - szent nép. Szorosan együvé

tartozó, egymásba fonódó nagy valóság mindkettő.
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CSUTöRTöK

Izrael fiai közötl lakom mind·
örökké. (Ezek. 43; 1.)

Az egyetlen EgyházbalI és a sokezer teber
nékuturnben köztünk é<; velünk élő Kriszlus adta

szevelnknek öz erői, pepi .'gyéniséglinknek cl tekin·

télyl, hisz hogy úgy rnonojuk: Krisztus a hatalmunk

ban van, rendelkezünk vele, kioszljuk a híveinknek.

lehetünk ezzel a küldetéssel szemben közörnbösek,

lőként lanyhák? Nagy visszaélés azzal szemben,

Aki valamikor barátjának nevezell bennünket és ke·

zünkbe adta önmagát lúláradó szeretetböi.

A Szentségek Kongregációjánal< az éldoztetó

patena elrendelésével célja az voll, noov minél

Jobban biztosítsa al Oltáriszentség tiszteletel. Hd

esek lehel, erre kell híveinkel rénevetnünk, hogy

saját maguk tartsák a petenér. A patena használata

kötelező.

Az Oltáriszentség incenzálása így tönéruk: A

térdeplő (elebráns mélyen IneglldJol, majd Ilárolll

uoplex uoctus-se: íüstöt, úgyhogy a tunbulumot

függöleges irányban emeli föl és így lendíti <l Sz ent

ség felé, míg az egyes ducius-ok közt nem haj('1

meg, a végén azonban ismét rnetven meghajol.

A szentségház tetejére semmí mást nem szabad

I"nnünk, mint esetleg keresztel
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P'NTEK

Rájok bocsátom az én búsu
lásom haragjá/. (Jer. 49; 37.)

Istennek hála, mindjobban kezd kibontakozni
nálunk egy nagy népi engesztelö mozgalom képe.
Nagy lelki megújulást tud ez eredményezni, hisz
az egész Jézus SzIvéből sarjadzik és ide tér vissza.
A bántalmak ugyanis a szívnek fájnak, engesztelni
is csak a szivvel lehet. Ezl a mondetot mindenki
megérti, engesztelni tehát mindenki tud, aki oelret
kezott a Szentséges Szív iskoléjébe. Tanltsuk meg
a népet engesztelni, elsősorban az első pénteke
seket. Imával, fohásszal, jócselekedetlel, alamizs
nával, önmegtagadással, és mindezek koronájával, a
szentmise-áldozattal. Hihetetlenül szép eredményt
tudunk elérni, aránylag kevés munkával, de meleg
Szívvel!

A klérikusok peres ügyeiket az egyházi fórum
elött kötelesek elinlézni. De azokban az ügyekben,
melyekben az egyházi hatóságon kívül a világi
bíróság is érdekelt, helye van a praevenIiának. Ha
tehát egy ilyen természetű ügyet egyszer már az
egyházi halóság elé tártunk és már azt tárgyalni
meg is kezdte, valaki világi bíróság elé vinné,
büntethető a 2222. kánon szerint.

Az új francia katekizmus meghalározza a vallás
fogalmát, így: A vallás mindazon dolgoknak összes
sége, amelyek az emberi Istennel összekötik. Jó
volna a mi könyveinkbe is beíratni.
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$lOM8Áf

Az lsten Idpr6bált és Igazolt
minket, hogy reánk bfzassék az
Evangélium. (II Tess. 2; 4.)

Beszédünkből a hallgalóság mindig érezze ki
fl krisztusi szeeiélis szellemet. Főképen a mai idők

sürgetik ezt a követelményt. Nagy melegséggel és
szereteliel szóljunk mindrg a szegényekröl.Akár
hogyan, de hozzuk elő ezt a gondolatot, ha lehet,
míndenegyes prédikációnkban. Nagyon könnvü. Hisz
a szegényeknek hirdettetik az az Evangélium, melyet
Krisztus reánk blzou. A szociális, karitatív követel
mény folytonos hirdetése lesz a mi igazolásunk.

A szónoki bizonyítás érveinél nem a szám a
döntő, hanem a súly. Néha elég egy-kél erős érvet
jól kldotqoznunk. PI. a munkéskérdés. a szociális
probléma keresztény alapon való tárgyalásánál ve
gyük elő a Quadragesimo Anno-t. Fellebbezhetet
lenül meg van oldva benne a probléma. Sorozatos
beszédeket kellene mondanunk erről a tárgyról.
Elég lenne mindig egy-egy érvet kidolgoznunk. Mit
ér a nagyszerű pápai enciklika, ha nem hirdetjük
azl? .

Még a legkisebb faluban is szélnunk kell a
rnunkéskérdésröl. Mert ha nem szólunk rnl, szól
más. Csak tanuljuk el egészen bátran a munkás
szönokok beszédmodorát. Az ő nyelvükön rnondjuk
el a szószék ről azt, hogy mit köszönhet a munkás
Krisztusnak.
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NAGYBOJl ELSO HETE

VAsARNAP

Az ls/en embere tökéletes és
minden jó cselekede/re kész
legyen. (II Tim. 3.)

A szentmise szent etikellet tart szem előtt,

mely az lsten udvertertésének illemkódexe. A leg
kisebb mozdulatnak is megvan a határozott módja,
formulája. Ahogyan az oltárhoz lépek, ahogyan 011
mozgok, mélyen, közepesen hajlok meg, főhajtást

végzek, ahogyan térdelek, keresztet vetek, kart
terjesztek. mind-mind arra utal, hogy ill valaki nagy
úrral állok szemben, aki előtt nem viselkedhelem
a "magam módján".

Nem világos a collecta szó értelme. Némelyek
szerint azért nevezik ezt az imádságot collectának,
mert az összegyűll nép elölt mondja a pap. Mások
szerint azért collecta, mivel ez a könyörgés mint
egy össze/oglalja a szentmisén összejött hivő

sereg imáját s én, a pap, azt így összefoglalva
lerjesztem az Úr elé.

A szenlmisél magyaráznunk kell a híveknek:
katekizmussal, imakönyvekkel, vallástani művekkel,

szentbeszédekkel, hogy lássák, értsék, mekkora
kincs, és érezzék. hogy ök a miszlikus Krisztus
tagjai s Krlsztussel e g y ü t t kell bemutatniok a
legfölségesebb áldozatot.
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H IElFÖ

Boldog férfi, aki a kísértést
kióJlja. (Jak. l; 12.)

A zsolozsmában Krisztus imádkozik velünk, sőt

bizonyos értelemben: helyettünk. Amint a sacrum

az Egyház kincse, vagyona, ünnepi drámája, a zso

lozsma az Egyház drága értéke, öröksége és sztv

verése. Mind az egyik, mind a másik Istennek a

legtökéletesebb imádást nyujtja természeténél

és formájánál fogva is.

A zsolozsma végzésének kötelezettsége súlyos.

Jelentékeny rész elhagyása tehát halálos bún. A

kötelezettség a zsolozsma mindenegyes önálló ré·

szére kiterjed. Ha fel vagyok mentve a végzés

alól, nem vagyok köteles pótolni más imádsággal,

sem más valakivel elmondatni.

Ha zsolozsmázom, hiszem, hogy a bennem élő

lsten imádkozik. A breviárium Istennel való benső

séges és titokzatos viszonyomnak ezt a módjál

élteti. Ennek eleven ébrentartása nehéz, sokszor

fárasztó, de a breviárium olyan, mint a gótikus dóm:

minél feljebb érünk benne, annál gyönyörködtetőbb

a kilá!ás. Sok a kísérlés idáig, de boldog az a pap,

aki ezt kiállja'
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KEDD

Isten az ót szeretőknek ko
ronát ígért. (Jak. 1; 12.)

Ho lsten köztünk ütötte fel sétrét, mi papok ClZ

Ige szent sátrai vagyunk. Pap nélkül híébe épülnek

dórnek. nélkülem üres ClZ oltár, poros az Evangé

lium-könyv, pókok szövik hálójukat a tabernákulum

bon. ~n vagyok a hívek számára az a szent tűz,

amil Esdrás esdett le az égbő/.

Már a subdiaconatus ordójánál megmondta a

töpésztor. hogy lsten sokat követel tölem: vissza

vonhatatlan önátadást. S én megígértem, hogy hű

séges szorqe leszek az Úr szentélyében, lelkiisme

retes leszek az oltárnál. Ha ígéretemet rneqtertorn,

méltóvá leszek a Lélek hét ajándékára.

~rezniök kell híveirnnek, hogy személyemben

lsten nyujtja kezét feléjük Hogy simagassa, hogy

megölelje öket. Megjelenésemnek, papi egyénisé

gemnek vonzónak, megnyerönek kell lennie. Meg

kell változnia a környezetnek, ahol én megjelenek,

és szavairnon keresztül hullani a kell a kegye!em

harmatának a szegény összetört, téredt ember

szívekre.
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SZERDA

Ré8z0nk van a 8zentek 881
sában, a vJJágosságban.

(Kolossz. t; 2.)

Krisztus a leggyűlölelesebbet: a szenvedést, e

keresztet tette a legnagyobb értékké. De nem min

den kereszt és szenvedés boldogít, csak az, amit

Krisztusért viselünk el. Természelfölölli gyümölcsöt

csak ez terem. Lelkünket csak ez emeli minden

teremtelt dolog fölé. Ha ezt hirdetni akarjuk, előbb

élnünk, megélnünk kell.

Ahol a helyzet kívánja, a latin szertartású pap

áldoztathat a görög templomban kovászos kenyér

rel, a görög pap a latin templomban ostvével, azon

ban mindegyik a saját szenertése szerint végzi az

éldoztetést. De a más szertartású templomban a

saját szertartásom szerint kell miséznem.

Templomon és iskolán kívül nem szabad elzár

köznom híveim gazdasági, szociális - sót politikai

problémái elől sem. Mindenkinek mindene kell len

nünk az A. C. szellemében. Az az afrikai vagy kínai

misszionárius sem menne semmire sem színesbőrü

hívei közt. ha nem lenne a népnek elsősorban lelki

pásztora és utána orvosa, gazdasági tanítója, bírája.

A világosság fiai vagyunk, másokat is azzá tegyünk,

hogy részük legyen a szentek sorsában.
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CSUTÖRTöK

Ha lélek szerinI élünk, lélek

szettnt járjunk is. (Gal. 6; 25.1

Az Eucharisztia lelkipásztorkodásunk forrása,

mert táplálja az igazi áhítatot, hitbuzgalmat, jámbor

ságot, és egységbe forrasztva a híveket, megtölti

az Egyházat és egyházközséget Jézus szeretetével.

Igya lélek szerint élnek a hívek és a lélek szerint

járnak is.

Csak anyagilag veszi magához az Eucharisztiál,

aki képtelen a szentségvételére. Az eszük haszná

!atával nem bíró kisdedekérvényesen áldoznak,

csak az egyházi fegyelem kívánja az ész haszná

retét, az ethiop kereszlényeknél pl. ma is megvan

a csecsemők áldozása.

Sok dolog van az egyilázközségben, ami elté

volítja tőlünk a híveket, a hrveket egymástól. Egyik

így prédikál, a másik úgy. Sokan vannak, akik a
szószék ről nem az igét veszik, hanem az emberek

bölcseségét. Csak egy van, ami az egységet meg

teremti és összeforradás! eredményez: az eucha-
. risztikll O eszte'közösséo.
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PIl!NTEK

Kiki v.izsgálja meg asajál
cselekvésél. (Gal. 6; 4.)

MinI kovász, erjesztenünk kell a világot, igazi
keresztény életet kell teremtenünk híveink között,
meg kell öket nevelnünk a krtsztusi nagykorúságra.

Ehhez intenzív és állandó pasztorális munkára van

szükségünk. Ezt a munkánkal a Mester nem Héli

és kárhoztatja eredménytelenségre.

A kántorböjtök a pogány rómaiaktól átvett ün
nepségek. A kénlorböjtök idejét II. Orbán pápa

állapította meg. Ne felejtsük el, hogy a hívek ilyen

kor értünk imádkoznak és vezekelnek.

Az arsi plébános gyóntalószékéből a hívők

nemcsak könnyes szemmel távoztak, de egyesek

hangosan zokogtak. Arsban a sekrestye egyik szöq
letében még rnost is tisztelettel őrzik azt a durván

összeácsolt gyóntatószéket, ahol a Szent a férfiak

bűnvallását meghallgatta. Ez a sötét szöglet sok

megható jeleneInek volt tanúj a, rnert talán itt tör
tent a legtöbb rneqtérés.
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ltlOMIIAT

Az igazság igéjével zsengéi
vagyunk a teremtésnek.

(Jak. 1; 18.)

A hívek a pap ajkáról hallják a törvényt, mi

őrizzük a tudományt, mi vagyunk az Úr követei.

Gárdonyi azt ajánlja fiainak, hogy szombaton sohase

látogassanak meg plébánost. Készülnünk kell a va

sárnapi "igazság igéje" hirdelésére. Komoly, szent,

felelősségteljes feladat.

Csak a 13. században kezdték a prédikációi ki

emelni a miséböl. Ha rövid szentheszédet mondunk,

legjobb, ha az oltártól hangzik el. III birétumot nem

használunk, ha akarjuk, letehetjük a casulát és a

manipulust.

A teológia nem minden része való a szeszékre.

Van a teológiában sok olyan rész, mely az élei lel

alig vagy éppen semmi szerosebb összefüggésben

nincs. A teológiától még hosszú az út a hívek szf

véig, elméjéig. Ezt megtalálni a prédikáció egyik

legnagyobb feladala Eligazító itt Krisztus Egyháza.
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NAGYBÖJT MÁSODIK HETE

VA5ARNAP

Jézus köszönt titeket.
(Kolossz. 4; 11.)

A sacrum elvégzésénél kötnek a szabályok,

köteleznek a rubrikák, kényszerllenek a szent for

mák, keretek. Külsőségek, igaz, de nagy mélységet
takarnak. Isten feltéllen uralmának érzékelhető jelei.

Osszeszedettségre intenek és fegyelmeznek.

A szentmise orációinak legnagyobb része az

Atyához van intézve. kevés, újabb eredetű a Fiúhoz,

és a SzenIlélekhez egyetlenegy sincs. Minden

oráció három részre tagozódik: felhívás, könyörgés

és befejezés. BOjti napokon a könyörgéseket régen

térdelve végezték.

Nyolcszor mondom a szentmisében híveimnek :

Dominus vobiscum. Mily találó és megfelelO ez az

üdvözlő köszöntés épp itt a sacrumban. Megcsó

kolom előbb az oltárt, jeiéül, hogy Krisztus a szen

tekkel együtt részt vesz a legszentebb áldozatban.

Kitárt karral rnondorn, hisz Krisztus minden embert

az ő titokzatos testére akar ölelni. Egyházközsé

gemben a vasárnap hangulata: a Dominus vobiscum

hangulata.
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H ETFÖ

Ne úgy éljünk, ahogyan o
pogányok élnek. (Efez. 4; 17.)

A zsolozsmázásnak is megvan a maga etikettje.

Még ha egyedül végzem is. Fejhajtás a Gloriá-ra,

felállás a Nunc dimittis, Magnificat és Benedictus-ra.

Rokon minden azzal, hogyasacrumban a hivösereg

feláll az Evangélium olvasására, a Gloria vagy a

Credo imádkozásakor pedig előírt helyeken fejel

hajtok. Mindez jele az önelhagyásnak is. Beleolva

dok a közösségbe és ezzel eleve elfogadok ren

det, külső formát.

A világi pap nem lenne elegel zsolozsrnéz ési

kötelezetlségének, ha bencés breviárium szerint

végezné azt. Ha lehát olyan helyzetbe jutna, hogy

csak ilyen szerzetes breviárium van kéznél, nem

köteres elvégezni az otüciurnot. Akik egyszer elío

gadták a római brevíértumot. máshoz nem [érhetnek

többé vissza.

Vigyáznunk kell, hogy ki ne alakuljon életünk-·

ben az ú. n. psalláló típus. amely az lsten terhét

hordja a helyeit, hogy az isten erejét bontaná ki

életében. Ilyenkor a foltozolt lömlőből már kifoly I

Krisztus nemes bora.
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KEDD

A híveim: KrIsztus levele
számomra. (II Kor. 3; 3.)

Mi mindent Krisztusban lássunk, mindent Krisz

tusra vonatkoztassunk,. rnert minden által Krisztust

akarjuk megdicsőíteni. Egyhézközségünkben, hlve

inkben, mindenben. Igy válik lelkipásztori rnunkénk
irnédséqqé.

Az alszerpappá szentelésemkor azt neuottern

hogy Istennek szolqélni dicsöség. Sohasem lesz

nehéz ez a szoiqétet. ha nem engedem magamban

kiapadni az örömforrásI, amil a kegyelem tekeszt

bennem. Veltem akkor a tunicat, mint a vidámság

köntösét és az örvendezés ruhéjé]. Elismertem ezzel,

hogy az Istenszolgálatban nincs helye a szornorú

séqnak.

Hirdetnem kell papi élelemmel, hogy sírni soha

sem szabad, mert lsten senkit sem hagy el. Papi

szívem minden dobbanása legyen ct népemé. sztvem

egész melegével forduljak az ilJúság felé, hisz egy

nép nem más, mint annak ifjúsága. Hordozzam a

szivüket a tenyeremen. 0, mily hálásak lesznek,

s én mily boldog és örvendező leszek papi kül

detésemben, ha orveshetern híveim szívében krtsz

tus levelét.
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SZERDA

A test szerint születell üldözi
a lélek szerint valót. (Gal. 4; 29.)

Nekem kell odaállítanom népem elé szüzíes

lelkülelemet, hösi önlegyözésemet - példaképen.

Hisz irtózatos a nemi ínség! Nekem lélek szerint

valónak kell lennem, hogy üldözhessem a tesI sze

rint való!. A papnak rengeteg eröt kell kibontania
a szűzles önmegtartóztatás értéktökéiből.

A második gyerekségbe esett aggastyánok, az

eszelösek, agyalágyultak vagy Iéi-bolondok, ritkán,

de részesíthetök a szentáldozásban. Követelmény;

megkülönböztetni tudják az Eucharisztiál a közön
séges kenvértőt.

Az A. C.-nak apostoli szelleműnek kell lennie.

Tűznek kell égnie bennem és világi munketérseím

ban, de ez a tűz necsak világítson, meleg/tsen is.

A lényénél lássuk leendőinket, bajainkat és kívé

nelrnelnket, melegénél munkakedvel nyerjünk.
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CSUytJRTöK

Kriszlus békéje diadalmas
kodjék szivünkben.

(Kolossz. 3; 15.)

A szentségi Jó Pásztor életét adta, hogy nyáját

megvédje, az elveszetteket megkeresse, az egy

akolba gyüjlöltekel meglartsa. Mindezt át kell érez

nem az Oltáriszentség előtt. Hiszen én is jó pász

tora akarok lenni hfveimnek, egyházközségemnek.

Jézus kijelentelte Alacoque Szent Margitnak,

hogy mennyire forrón óhajtja Szent Szive a csü

törtök éjjeli edoréclcket. Margitot részesítette is

abban a halálos szomorúságban, mely Ot az Olajfák

hegyén egykor eltöltölte. Jézus a tizenegy óra és

éjfél közötti idöt jelentette ki az engesztelésre,

együttérzésre a legalkalmasabbnak.

Súlyos bűn terheli annak a papnak a lelkét,

akinek hibájából él tabernákulum elötti mécses leg

alább 24 óráig nem ég egyfolytában. Ezért. a pap

a íelelős és nem a sekrestyés, aki gondozza a

lámpát, de csak a pap megbízásából. Ahol .örzik

az Eucharisztiát, olt hetenkint legalább egyszer ce

lebrálni kell nem csupán tiszteletből, hanem hogy

a specleseket renováljuk is.
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P~NTEk

Dicsőítik bennem az Istent.
(Gal. 2; 24.)

Népem etön meg kell vallanom az lsten erejé!.

Minden cselekedetemmel hirdetnem kell, hogy nem

vagyok rabja a testnek, a mammonnak. Felkiáltó

jelnek kell lennem az e'gyházközségemben. Hogy

dicsőítsék bennem az Istent.

Az isteni parancsnak híveink eleget tesznek,

ha évenkint legalább egyszer járulnak az Eucha

risztiéhoz. ~ppen így húsvét táján. De ha szentséu
töröen éldozot t, nem lelt elegel kötelezeltségene~.

Ezt rnondjuk is meg neki.

Mennyivel több áhítattal és összeszedettséggel

végeznők a szentségek kiszolgáltatását, ha előtte

imádkoznánk. Kár, hogya Rituale nem hoz ilyen

és idevágó imádságoka!. De InegterlelJuk magunk

js, saját szavainkkal. Alkalmasabb dispoziciót nve

rünk így. S a szentség kiszolgáltatása befejeztével

újra imádkoznánk. Hisz nagy dolgot cselekedtünk,

legyünk érte hálásak oz Úrnak, hogy erre méltónek

terrott bennünker.
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SZOMBAT

Az Igaz tanításnak igéjével
tápJálkozom. (I Tim. 4; 6.)

Nekünk szeremünk kell azt a munkál, amely sok

fáradsággal és kevés hírrel jár. Ilyen a vasárnapi

igehirdelésünk. Táplálék legyen számunkra az ige,

hisz igaz tenüss. Boldogftson a tudat, hogy az

egyházközségem, a népem várja szavaimal. Készü

lök.

A szenlbeszédünk tárgya mindíg vagy kinyilat

koztetés, azaz az lsten igéje vagy ami ezzel kap

csolatban van vagy pedig alkalmas a természet

fölötti élet fejlesztésére. Ez utóbbi iráni ugyanis

híveinknek nagyon kevés az érzékük.

A kinyilatkoztatás nemcsak azért adatott, hogy

tliggyünk, hanem hogy cl hitből éljünk. A hit és ez

élei kapcsolatáro igenis muressunk rá rnlncen szem

beszédben. Gyakorlati következtetést mindíg von

junk le, íqy f"pcsolatban Illaladunk '" való É·lettel.
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NAGYBöJT HARMADIK HETE

VASARNAP

Urunk Jézus Krisztus vezesse

utamat hozzátok. (I Tess. 4; 11.)

A "halott" papnak a miséje is halott. Igy a!ig
vezeti Jézus utamat a hívek szívéhez. Félelmes el·

gondolni is, hogy szentséqtöröen végzem az eppti

catiót. Milyen rnegalázó helyzetbe hozom a szent·

ségi Krisztust ilyenkor. Menlsen lsten!

A sacrumnál a hívek cooflerentes. A mi éldoze

tunk az ö áldozatuk is. Ezért kell öke! ránevelnünk,

hogy a k t i v e belekepcsolódjenek.

Ne sajnáljuk ezt a 30-35 percet, amil az oltár

nál töltünk. Ennél magasztosabb percek nincsenek

egész napunk folyamán!

Deo gratiasi mondjuk a szentlecke végén. Er
röl a köszöntésröi ismerlek egymásra a hívek az

öskereszténységben.

A graduale a szentlecke visszhangja. Mint
egy hidat képez az örömbírhez. az Evangéliumhoz.
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HHFÖ

Jézus Krisztusnak legyen dio
csöség és hatalom örökké.

(I Pet. 5; 11.)

Zsolozsma nélkül elképzelhetetlenül üres lenne
életünk. A magánimádásnak szubjektív hangulatával
leszállnánk a magánájtatosságát jól vagy rosszul
végző hivő szintjére. Áldozom és imádkozom. Mind·
kettőt úgy végzem, hogy éreznem kell: többre va
gyok kiválasztva, mint az egyszerű hivő.

Idegen egyházmegyében tartózkodó javadalmas
pap mindíg saját egyházmegyéje és temploma
olliciumát köteles végezni, míg a nem javadalmas
papok az illető egyházmegye direktóriumához er
ketrnezkodhetnek, de nem kötelesek erre. De ha
már ill valaki quasi domiciliumot nyert, köteles az
idegen egyházmegye kelendérturnét követni.

A szükséges önképzés és lelkiség hiányában
kialakulhat papi életünkben a zsolozsma körüli ne
hézségeket szürke közömbösségbe takaró életmód,
mely a breviáriumban c s a k a papi életnek egy
kellemetlen toldelékét látja, nem pedig a lelkiség
forrását, a belülről hevítő, elekltó principiumát.

KEDD

Erős hittel álljunk ellen az
ördögnek. (I Pet. 5; 9.)

A folytonos munkában föloldódó magatartás is
gátolhatja papi lelkiségünk teljes kibontakozását
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lsten jelenlétének benső örömét a benső munkában
is meg kell őriznünk, ezért imádsággá kell azt vál
toztatnunk. Az imádságos munka aztán hősi szlnvo
na'ra helyez bennünket: Istenben élünk, mozgunk
és vagyunk.

M'kor díekonussé szenteltek, felszólítottak an
nak megfonto:ására, hogy milyen magas méltóságot
nyertem lsten jóvoltából az Egyházban. Ezt a na
gyobb rendet már szentségi szertertésset kaptam.
Harcra hIvlak fel, állandó készenlétre rigyelmez
tettek. Erős hitet kívéntek, hogy ezzel álljak ellen
az ördögnek.

Az emberek minél jobban félnek a kereszttől,

nekem annál jobban kell rajonganom érte. Odáig
kell nevelnem magamat, hogyavértanúk elszánt
ságával, söt rnosotyávet fogadjam a keresztet. Min
den előhaladást kereszt akadályoz. Minden emberi
sors kezdete és vége a kereszt, a szenvedés. Nem
lehetek küíönb aMesteremnél.

SZERDA

Ha remélünk, várjunk /üre
lemmel. (Róm. 8; 19.)

Az apostoli lelkülettel átitatva képesek vagyunk
arra, hogy minden összevissza kuszáltságon át,
minden ügyünket, tervünket, sót sajátmagunkat is
beálIrtsuk lsten nagy ügyének megvalósítására.
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Valami csodás erő és hősi lendület van ebben.
Meg kell próbálnunk. Remény és türelem kell hozzá.

A trienti zsinat és az új törvénykönyv is súlyos
bűnnel, feloldozás nélkül, csak akkor engedi meg
a szentáldozást, ha az el nem hagyható és nincs
jelen gyóntató. A tökéletes bánat elegendő. Ha"
volna is pap, de nincs joghatósága vagy felfüg
gesztett, kiközösílett vagy éppen szakadár, nem
kell nála meggyónni a hivőnek.

Az A. C az egyháziaknak és világiaknak Krisz
tusban való együvészervezésének iskolája. Alapja
ennek az a dogmatikai tény, hogy az Egyház nem
más, minI Krisztusnak a földön élő mísztlkus teste.
Feje ennek a testnek maga Jézus, törzse és tagjai
a hierarchia és a hívek együll.

CSUTöRTöK

Jézus Krisztus az Úr.
(Filipp. 2; 11.)

Krisztus két fehérségben maradt közöttünk.
A pap fehér talárjában és az Eucharisztia hófehér,
látyolos arcában. (Ha nem ismerjük az Oltáriszent
séget, mindIg jobban meggyűlöljük az emberisé
ge!.) Az Eucharisztia az egyházközség szeretetének
leghatásosabb köteléke.

A Kódex előírja, hogy a nap néhány órájában
a templomajtó nyitva legyen a hivek számára. (Can.
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1266.) Ez ~Iól nem ment fel bennünket a félelem
és ~ggodalom az esetleges prolanizál6st61, lopás
t61, stb.

Az 1272. kánon előírja, hogyaspeciesek
lrissek legyenek, s gyakran renovál junk. A "gyak
ran" szó legfeljebb egy hónapot jelenthet. Ezen
felül már ki van téve a species a korrupció ve
szedelmének. Ha már esetleg toltoket lálunk a szent
színeken, a kriszlusi jelenlét kélséges.

pENTEK

Fogyatkozás nélkül kell sze
retnünk a mi Urunk Jézus
Krisztust. (Efez. 6; 24.)

A teljes Krisztusba öltözködés a feltétele annak.
hogy mint egész ember,. mint ideál, rnint köve
lendő példakép álljak népem elói\. le kell épíle
nem ilt minden kénvevérét. melyben eddig talán
bíztam. Felhúzom a hit és erő tornyát, mely az
Istenbe kapaszkodik és a mi Urunk Jézus Kriszlusba
nyúlik.

A szentségi böjtnél nincsen parvitas rnetertee.
Nem szolgálhal mentségül az sem, hogy véletlenül
vagy öntudatlanul vettünk magunkhoz veternn. De
halálveszedelemben nem kötelez a szentségi böjt.
Ha valaki nem képes a szentségi böjl megtartására,
kérhet felmentést a szentségek ügyét intéző bizott
ságtól.

A leológia, bármily elemi iskolai formában
jelenik is meg, de Deo docet et ad Deum duci!.
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Ez az út pedig mindíg nehezebb, mint növények
röl, állatokr61 tanItani vagy földrajzi, történelmi is
mereteket közölni. Kalechetikánk igen gyarl6. Sok
szor csak ösztönösen tenüunk. Módszer kellene.
Sok függ az egyéniségtö!.

SZOMBAT

Ha valaki beszél, az lsten
szavaival beszéljen.

(I Pet. 4; 11.)

Soket, talán legtöbbet kell az Egyházr61 beszél
nünk, mini Krisztus legszebb, legnagyobb stilű gon
doletéról. Meghalt érte a keresztfán. Necsak isme
retközlők legyenek a beszédek, erö, szeretet fa
kadjon belőlük híveink szív.ében Krisztus szent,
makulállan Jegyese, a mi fdesanyánk iránt.

A beszéd, melyet a szószékról rnondunk, sok
kal Világosabb és könnyebben érthető legyen,
mint az olvasásra szánt értekezés. Úgy kell beszél
nünk, hogy lehetetlen legyen hallgal6inknak azt meg
nem értenlök. Fontos, hogy minél kevesebb vallási
ismeretei télelezzünk fel hallgat6inkban.

Minden szembeton. prédikációs készülelünk
közben, meg kellene kérdeznünk önmagunkt61: Quid
hoc ad salutem fidelium? A legfontosabb, hogy hí
veinket megőrizzük a megszentelö kegyelem álla
potában. Beszélhetünk bármi szépről, hasmcsról.
jóról; szebbről. hasznosabbról és fontosabbról sohe
nem beszélhetünk hiveinknek.
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NAGYBÖJT NEGYEDIK HETE

VAsARNAP

Nem szűnök meg há/ál adni
érteiek. (Efez. 1; 16.)

Nem a szószékról vagyunk elnevezve, ahol

lsten harsonásaiként szereplünk, nem is a gyónta

rószékről. ahol Krisztus képében ülünk és ftélünk,

hanarn az áldozatról. Igy rendeltettünk a népért. Ez

biztosítja meqkülönböztetett szerepünket, a szen

lély szolgái, az oltár királyi tisztviselői vagyunk.

Nem lenne élelcélunk áldozat nélkül. A sacrum a

'egnagyobb jogcím arra, hogy sacerdos létezzék.

Ha az orációban a könyörgés az Atyához szól,

a rövid befejezés: Per Cristum Dominum ... Ha

pedig az Atyához intézeti könyörgésben szó van a

Fiúról is: Per eundem ... Ha több könyörgést kell

mondanunk egy befejezéssel, ez mindíg az utolsó

könyörgés szerint igazodik.

Az Evangéliumot állva hallgatják híveink, rnint

szolgák uruk parancsát. ~szakfelé néz az áldozó

pap, mert az Evangélium a dél melegét sugározza

a hideg, sötét emberi szívekbe Meg is csókoljuk

a könyvel, jeiéül, hogy Krisztus tanItását mindíg

szeretni fogjuk. Híveink nevében is tesszük ezt.
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H~TFÖ

Tegyünk jót mindenkivel.
(Gal. 6; 10.'

A zsolozsma lefordít ja gyarló emberi beszédün
ket lsten nyelvére, úgy, hogy Krisztus a tolmács.
Krisztus terjeszti az Atya elé kérő, engesztelő,

imádó, köszönö mondanivalónkat. Ez az imádság,
mint legméltóbb, körülveszi az áldozatot. A legszebb
decorum. A legnagyobb jót lesszük magunknak, hí
velnknek. ha az Egyház szándéka szerint zsolozs
mázunk.

Ha szándékosan lelcserélem az előírt olliciu
mol egy tőle mennyiségileg vagy minőségileg kü
lönbözövel, súrvos bOnt követek el. Ha vele tel·
jesen egyenlő ofliciumol cserélnék föl kellő ok
nélkül, bocsánatos bűnt követnék el. De ha kellő

okból teszem ezI, nem követek el búnt. A téve
dés mentő ok. Ha a zsolozsma közben veszem
észre, lolylathalom vagy azonnal áttérhetek a he
Iyesre.

Ope ri Dei nihil praeponatur, mondja Szent Be
nedek a Regulájában. A szent zsolozsmára érli első

sorban a Szentatya a szevélt. Semmi eléje ne lé
tessék papi életünkben az istenszolgálatnak, a szent
zsolozsmának. Semmi. Az iskola sem, az egyesüle
tek sem, az egyházközségi élet sem, az A. C. sem.
Ez a helyes érlékskála. Minden ettől való eltérés
helytelenség.
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KEDD

Mi vagyunk, akik kiválasz

lat/unk. (Efez. 1; 11.)

Hivatásunkból következik, hogy valósággal rnü

vészeknek kell lennünk - a lelkekért, a rénkbtzotte

kért. A néphez küldellünk, isteni a mandátumunk,

az egész egyházközség boldogítására, átölelésére

vagyunk rendelve. A hívekért szeretnünk kell még

az életveszélyt is. Höttünk jár a Főpap, a mi

Urunk.

A szerpep-szenteléskor azt kérte tőlem az

Egyház nevében a Főpásztor, hogy hordozzam az

lsten Egyházát, gondoskodjam' ennek ékességéről,

hirdessem az lsten igéjét, mindenben, mindenkinek,

mindenkor tökéletes példái adjak. Hogy távol álljak

a tesli rendetlen kívánságoktól, a tisztátalan vá

gyaktól, hogy tiszta, fényes, rnocsokteren és szüz

legyek.

Az arsi szent plébánosnak egy alkalommal pa

naszkodott egy pap, hogy nem javulnak a hívei.

Mondja, kedves barátom, - szólt az arsi Szent 

vezekelt már értük? Ostorozta magát értük? Bőjtölt

már értük? Nem - felelt az illető pap. Na,
szölt az arsi plébános - akkor nem rosszak.
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SZERDA

Az Úr fenyít meg minket,

hogy ne kárhozzunk el ezzel a
világgal. (I Kor. 11; 32.)

Azérl lellem pappá, hogya legfőbb Közj6ért
áldozzam életemet. Ezért. véllelek szrvesen éldoze
101, ezért túrök el minden fenyítést. Tudom, hogy
az Úr teszi és j61 teszi. Nekem a világ kerékkötő

jének kell lennem, mert [ei. ha elragad! Elragadja
azokat is, akikért pappá lellem. Elkárhoznék ...

A kötelező (pl. húsvéti) étdozéshoz, ha valaki
éhornrnel elvégezni nem tudja, nem kell felmentésI
kérnie a bőjt al61. Ilyen esetekben l. i. megszúnik
a szentségi bőjt kötelezellsége, az áldozás ugyanis
nagyobb, rnint a bőjt meglartásának parancsa.

Az Egyházban három akció egyesül egy nagy
és szent közösségben. Az első az Actio Christi. Ez
nem más, mint Jézus megvált6i teile. (Jézus ugyanis
éleláldozatával megszerezle a világnak a kegyel
met, visszakaptuk Igy Istentől a fiúságot.) Krisztus
ezl a levékenységet folytatja mindvégig a Szent·
lélek kiárasztásával. Azután az Actio Apostolica, a
papság kegyelemközvetrlő tevékenysége és az
Actio Fidelium, a krtsztusí erő diadalmas megjele
nftése.
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CSUTöRTöK

A mi Isteniink emésztö /ÜZ.

(Zsid. 13; 29.)

Az Eucharisztia szerzöje teslamentumában az

Atyének dicsőítését hagyta az Egyházra. Az Eucha

risztia táplálja az Egyházat a szentségi Krisztus ál

tal, peripsum et in ipso et cum ipso, ad meg az

A,tyának a Szentlélekkel egyetemben minden liszte

lelet és dicsőséget.

Ha. valakinek az arcán hamar elsímuló, undort

kellő seb van, iIIi.k tartózkodnia a nyilvános étdo

zástól. De ha a seb maradandó, nem tarthatj uk

távol az illetőt az Eucharisztiától. Az öltözködés

miatl csak a legvégső esetben tilIsunk el valakit

az Eucharisztiát61.

legideálisabb volna, ha a templom őre kleri-"

kus lenne, ami nálunk lehetetlen. lehet laikus is,

de a tabernákulum kulcsáról a pap felel. A temp

lomokban, ahol villanyvilágítás van, szerkezet alkal

mazható, amely minden érintkezésnél csengőjelzésl

ad, vagy a templomot fényességgel árasztja el. Ha

így sem lenne elegendO biztonságban az Eucha

risztia, Ordináriusi engedéllyel, végső szüksépben,

a plébánián őrizhető a legméllÓságosabb.
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PeNTEK

Mindnyájan ls/en lial vc
gyunk a hit által. (Gal. 3: 26.)

Áldozat nélkül nincs, nem lehet Istennek tetsző
kedves papi élet, éldezetos papi élet nélkül pedig
nincs igazi hivatás, hisz a hivatás nem egyéb, mint
az élet odaadása egyetlen nagy gondolatnak. A
gondolat pedig ez: A pap egészen Krisztusé, s
amint Krisztus egykor áldozatul adta magát és ma
is, a léleknek is áldozatul kell adnia magát Krisz
tusért.

A Szentszék engedélye szerint a napi áldozók
elnyerhetik a teljes búcsúkat. a nélkül, hogy heten
kint gyónnának. Mint lelkipásztornak mindent el kell
követnem, hogy híveim gyakran áldozzanak, ez t. i.
a hitéletnek egyik legbiztosabb fokmérője. De ha
a hfveimnek kérniök kell, hogy meggyóntassam öket,
a gyakori szeruéldozés nem honosul meg. Bármeny
nyit is beszéljek nekik!

Vianney Szent János szerint, ha egy püspök
meg akarja téríteni egyházmegyéjét, szentekké kell
nevelnie papjait. A Szent szerint a reflexio hiánya
a papi életszentségnek legnagyobb akadálya. Nem
térünk magunkba, nem tudjuk, mil teszünk. De kár!
lsten fiai vagyunk
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SZOMBAT

Kegyelem és békesség nek/ek

az Is/en/őll iFilipp. 1; 2.)

MinI kegyelmes világból értékes kincsekkel

megjelenő égi követ állok híveim elé a szószékre.

Isteni tant hirdetek és ez nem tűr aikul emberi ér

dekekkel. Rengeteg összeütközésem van a társada

lommal, épp azért, de kegyelmiségem és szellemi

ségem mindíg diadalmaskodik. Kegyelmet és békes

séget közlök népemmel.

A plébániai istentisztelelen elmondott prédiká

ció végeztével mindíg mondjuk el a hivekkel a

hit, remény, szeretet és bánat indulatait. Sok ke

gyelmet nyerünk ezáltal Istentől.

A szószéken mindig nyiltan mutassunk rá a köz
ségben különössn elburjánzott bűnre. De mutas

sunk rá a bűnös élet veszélyeire és szégyenére is.

Semmi vissza ne tartson bennünket az igazság hir

detésétöl Uldözzük a bűnt, de szeressük a bű
nöst.
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NAGYBOJT OTODIK HETE

VAsARNAP

SzIvem be zártah1k /iteket.
(Filipp. 1; 7.l

A szenlmise lényeges, karakterisztikus eleme

papi mivollunknak. A szentmise által kapja meg a

felséges Úristen azt a hálát, ami az ember részé·

ről Ot jogosan megilleti, és a sacrum az, amely jó

téteményeit tökéletes köszönettel viszonozza.

Egyazon misében ugyanazon titokról vagy

szentről két könyörgési soha nem mondunk. A kö

nyörgések számát a rubrikák rneqhetérozzék az

ünnep méltósága és a sacrum különleges termé

szete szerint. legtöbb szám a hét. A páratlan szá

mot a requiemekben és azokban a misékben kell

megtartanunk, ahol szabad magánájtalosságból is

felvenni könyörgéseke!.

A búzaszemekből őrölt, IisZlböl készült ostya és

a kisejtolt szőllöszemekböl készült bor a legszebb

jelképe Krisztusnak, aki önmagáról ezt mondotte:

~n vagyok az élö kenyér, én vagyok a szöllőtö, s

a leste összetörésével és vére kisajtolásával, szen

vedéssel szerezte meg a megváltást.
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HUFO

Harcoljuk a jó harcot, meg
tartva a hitet. (Tim. 2. 18; 19.)

A papi életnek elengedhetetlen kelléke a zso
lozsma. Zsolozsma nélkül nincsen papság. Az Egy
ház nevében folytatom Krisztus imádságát, ha zso
lozsrnézom. Krisztus nem jelölhetetl meg kélesértékű

Irnernódot, csakis a legértékesebbet. Mivel a leg
értékesebb feltétlenül a leghathatósabb is.

Nem elégséges a zsolozsmát olvasni. Minden
szót ajakkal kell kimondanom, de nem szükséges,
hogy akár más, akár magam azt meghalljam. Sza
bad társsal is elVégezni, olyannal is, aki még nincs
kötelezve a zsolozsmérésre.

Hiányzik lelki élelünk irodalmából mind a mai
napig az a könyv, amely az egész psaltériumot el
mélkedési formában a zsoltározók részére feldol~

gozza. Mennyivel másképen ludnók zsoltározni! Be
lénk ivódnának betűsorai, álélnők gyönyörű magya·
rézetelt, megfognö bennünket az ihlet, melyben
hevült a könyv.". Nincsen. Ki pótolné ezt a hi-
ányt?.. .

KEDD

Mindíg hálaadással tartozunk
CIt istennek értetek, testvérek.

(II Tess. l; 2.)

A dieconetus nagyobb rendjének lölvélelekor
hangsúlyozottan említette" a püspök előttem, hogy
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úgy kell viselkednem, hogy a nép követésemre
buzduljon. A hívek igenis figyelik a papot. Jaj ne
künk, ha... Úgy éljünk és úgy járjunk a hívek
elölt, hogy követhessenek bennünket és mi hála
adással legyünk értük az Istennek.

A felszentelő püspök fejemre tette kiterjesz
lett jobbját és szerpappá szentelésemkor ezeket a
szavakat mondotta el fölöttem: Accipe Spi ri Ium
Sanctum ad robur et ad resistendum diaboio et
tentationibus eius. In nomine Domini.

A papi élet rengeteg csalódással van tele. El
lenségeink miatt. De ha bízni tudunk, a remé
nyünket sohasem vesztettük el. Fáradt lelkünket
felmankózza a remény. Igy a csapásokat, ellensé
geinktől kapott durvaságokat lelkünkbe temetjük és
végülodajutunk, hogy hálát adunk Istennek

SZERDA

Ne legyünk gyümölcs/elenek.
(Tit. 3; 14.)

A szociális érzékünk és apostoli szegénysé
gunk legyözlletellen hatalomként szegődik mellénk
d válságos percekben. AI igazságos javaitól és JO

gaitól meqlosztott Egyllál. rnellé mindíg odaállnak
,~ tuvek milliói. Csak ezért is! Es ök tognak ner
I ülni. De nem Ioelyellunk és erettünk. hanem velünk
és lIlelletlülI~: lIliIIdnyáJunk Eoe:;;1I1Y jéért.

A lateréni zsinat szovai L,~olérhelellen klesz
s/i(ildSS,ll loqaIrTl<l?/,\~· 1TIf>(J cl Illlsvéli s7entáido7.,);
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szükségességél. Átveszi ezt o Kódex 859. c.-jának
2. fejezete is. Egy kivétel lehetséges, ha a gyón
tató tanácsosnak tartja, hogya hivő egyideig tar
tózkodjék a szentéldozéstöl.

Az őskeresztények OIYM csodálatos szerétet
közösségben éltek, hogy nekünk szinte elérhetet
lennek tűnik fel. A szemek kommunizmusa volt ez.
A vagyonközösség ebből indult ki, hogy a földi javak
elenyésző semmiségek a mennyei javakhoz képes l.

Az Eucharisztia alakította őket egy szlvvé, egy lé'
lekkél

CSUTtJRTtJK

A hll fiai vagyunk az élet el·
nyerésére. (Zsid. 11; 39.)

A pap, aki igazán a hi! fia és maradéktalan
hittel rendelkezik, a konszekrélt szlneket Persona·
ként kezeli. A kfsértésektől legyengftett és a kétel
kedésektől megsebzell hi! az Eucharisztiát a szent
ségek egyheted részének tartja, c s a k fontosnak
ismeri. Az Eucharisztia mindenünk! ~Ietünk!

A trienti zsinat rendeletére kiadott rórneí kate
kizmus inti a plébánosokat, hogy gyakran buzdítsák
a hfveket a gyakori szentéldozésre. A zsinat óhajtja,
hogyasacrumon jelenlevő hIvek necsak lelkileg
áldozzanak, hanem valóságban is vegyék magukhoz
az Eucharisztiál. Ez. volna az EgyMz óhaja. Tegyünk
meg annyit, hogy legalább i g e n m e I e g e n
ajánljuk aszerelet Szenlségél és kötelékét.
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Ex opere operato IéIrejövő szentségi hatást
másokért nem lehet felajánlani. Ez mindíg a fel ve
vöé. De föl lehel ajánlani az ex opere operantis
hatásokat. Ily értelemben tehát a szentéldozést nem
lehet másokért felajánlani.

P~NTEK

Fájdalmas pénlek.

Tiszták és kilogástalanok le
gyünk. (Filipp. 1; 10.).

Torz képviselői yagyunk a ránkbízolt nagy
ügynek, ha nem azonosítjuk magunkat tetteinkben,
gondolkodásunkban, egész életünkben az Egyház
zal, annak tanításával. A pap feladata és az Egyház
rendeltetése változatlanul egy és ugyanaz a világ
végezetéig. A lelkek üdvözítése.

A Kódex szerint, ha valaki a húsvéti áldozásra
kitűzölt időn belül nem végezte el szentáldozását,
ez a IeIeIt időn túl is kötelez. A 859. kánon 3 §
szerint, ha valaki nem a saját plébániáján végzi el
a húsvéli áldozást, erről értesílse plébánosál. Akik
nem végezték el híveink közül a húsvéti áldozást,
vezessük be neveiket a de statu animarumba.

Egy [órevelo falusi plébános panaszkodik:
nem törődik velem senki nem keres föl senki.
nem segit rajtam senki .

Mily erőt képviselnénk mi papok, ha összeter-
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tanánk. A szeretetben! Nincs olyan hatalom, mely
meg merne mozdulni ellenünk. Az összetartás,
együvétartozás terén, de sok kifogás van, j o g o
s a n, ellenünk!

SZOMBAT

Ki ültet szől1őt és nem eszik
annak gyümőlcséből?

(I Kor. 9; 7.)

A lelki élei ismerői szerint a jó ember, mielőlI

megszólal, már gyógyílólag hat környezetére. Mil
mondjunk akkor a j ó papról? Ha felmegyek a
szeszékre és még egy szót sem szóltern, máris
gyógyítólag hatottam hIveimre. Hisz az erőnek és
hatásnak titka nem szavainkban keresendő, hanem
lényegünkben, s ha ez j ó,célt érünk.

A beszédünk népszerűsége leginkább a ter
rnészetességtől tügg. De ehhez kell, hogya keresz
lény igazságok necsak a lejünkben legyenek, ha
nem a szívünkben is, s azokat mintegy saját termé·
szetünkké alakítsuk ál. Nem elég ide a teológiai
tudás, ide a lelki élet rendszeres gyakorlása kell.

A nép azért hisz szevetnknek. mert becsuletesek
vagyunk, ilyennek tud és ismer bennünket. A be
csület olyan a papi életben, mint szervezelünkben
az egészség. A becsületesség ugyanis kizárja a'
szószegés l, CI hamisságot, a hazuglelkűséget, CI

gyáva meglulást. Epp becsületességünk a legna
gyobb jogcím arra, hogy eszünk is és eheTünk is
<17 ülletell szöuö qvümölcséoör.
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VIRAGVASARNAP

Jézus közeledik Jeruzsálem felé és megérkezik
Befphagébe, az Olajfák-hegyéhez.

Messiási működésének csúcspontj ához érkezIk,
megkezdi legfölségesebb tanftását: szenved. A
három éves nyilvános működés erre a hétre szorn
jazolt. Virágvasárnap a praeludium, a nyitány, az
első harangszó.

Jézus jő a nagy Király városába: szenvedni.
Áldott lábnyomait beporozta az utána -jövö tömeg.
Krisztus szinte sielve megy, hogy teljesítse az
Atya akaratát.

tS érkezének Belphagébe Csendes kis falu,
mely már többször hallhatta és láthatta a Názáretit
Bizony mondom nektek, királyok kivánták ezeket
látni és hallani és nem adatott meg nekik I

Jézus most csak keresztülmegy a kis falun.
Búcsúzik. Szeme előre szegezve a város, a béke
városa felé. Jeruzsálem, Jeruzsálem ... Azl hiszem,
kicsordult a könny isteni szempárjából és tekin
lete, melybe az angyalok is rettegéssel, de egy
úttal mondhatatlan gyönyörűséggel tekintenek, mosl
elborult, alakja megremegett, fölséges borzadály
futott át isteni tagjain: megy szenvedni. Mosl ké
szül fellépni a világ legmagasabb szószékére, a
Kálvária dombjába lelűzött keresztfára, hogy rnln
denki, aki tanítványának, kiváll papjának vallja ma
gát, csak öt kövesse és csak őt hirdesse: a Jézust,
a megfeszílellet.
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NAGYHH

NAGYHETFÖ

Micsoda nagyszerű gondolat: Jézus jő felém.
Tárt karokkal. Ez az ő sajátsága. Lehetetlen

ugyanis Jézust másként elképzelnem. Áldó vagy ki
tárt karral. Es nem fárad el szent karja. Ezért sze
ressük a Jézus Szíve-szobrokat: Jézus áld. Szeres
sünk eléje térdelni, szemébe nézni: valamit sejteni
abból, hogy mily hallatlan boldogság lesz egykor
abba az áldó, jóságot, nyájasságot sugárzó, békét
osztó, áldást hintó isteni szempárba nézni.

Jó nekünk papoknak valahogyan így, érzéki
módon elképzelni a leglisztább Lélekről a velünk
rokon emberiséget.

Jézus is mindenben elkelmezkodott hozzánk.
Felvette emberi természetünket, alávetette magát
törvénveinknek. nesonutou hozzánk mindenben,
egyel kivéve: a bűnt. A táborhegyi megdicsőült

istenségéről megtiliolia, hogy beszéljenek. Nem
akarta, féltette a hit érlékét. Pedig már a Tábor
hegy glóriája a nagyhét első sugara. Mintha ezt
mondotta volna Jézus' Majd ha láljátok, hogy meny
nyit kell nekem szenvednem, mint csúfolnak és ül
legelnek, köpködnek és poteznek. meg ne rendül
jön hitelek. A nagyhél minden borzalmán keresztül
kell mennem, így rendelie az, Aki engem küldött.

Jézus nem ismer meghátrálás\.
Bátran hihetjük, hogy bár islenségénél fogva

előre látta a nagyhéI minden borzalmát és kínját,
mégis örömben égett és kitárt karral repesve sielelt
cl szenvedések sorozala elé.
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NAGYKEDD

A szenvedések emléke o nogy nepok ideje.
Soha nagyobb Szenvedöt és nagyobb szenvedés l
nem látott a föld.

Megértem, hogy miért járt úgy a híres jeru
zsálemi szentély zenekarának bájos és elbűvölő

hangú sípja. Szép hangja mellett a király a leg
drágább aranylemezekkel vette körül, védte és óvta
a legszebb drágaságokkol. S a nédsíp egyszerre
elvesziette hangját. Le kellett szedni a burkotetet.
Jézusom, mi lennél Te, ha nem lenne életedben
nogyhél? Mi lennél számunkra, ha csak kánai vigas
ság, táborhegyi glóriás boldogság, Simon, Zakeus
és o betániai vendégláló ház intfm hangulata szólna
és beszélne nekünk Felőled? Mi lennél számunkra
szenvedés nélkül? Részt kériéi ebből is, mégpedig
a legnagyobb részt, hogy bizonyítsad ezzel is, hogy
nem a szenvedés és nem a halál a legnagyobb baj
a földön. Isten ekeréte csak jó lehet! Mindegy,
hogy keserű pohár, megpróbáltatás, sötét elhagya
tottság vagy napsugaras öröm, játszi boldogság
és jószerencse. S mig az utóbbiakból legtöbbször
csak önzés, gőg és szfvtelenség gyümölcsei jut
nak az elbizakodott embernek, az elóbbiekből hit,
béke és a mindig tűrő és áldozatra kész szerétet.

Milyen jó, hogy nem bús, zord és vigasztalan
voll Jézus nagyhele. Az Atya akarota tette édessé,
megnyugtatóvá és békéllté.

Igy most már értem, hogy minden szentmise
kánonjában miért mondatja velem az Egyház Jézus
szenvedéséröl azt, hogy beata passio... Boldog
szenvedés I
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NAGYSZERDA

Bár az evangélium nem emlíli, de annyira ern
beri és mert annyira emberi, hihető is, hogy a
pálmavasárnapi tömeg láttára Jézus sírt. Az even
gélium sohase említi, hogy Jézus neveleIt volna,
de igenis könnyezett Lázár halálakor és sírt Jeru
zsálem felelt.

A könny, mely fájdalomban, szenvedésben
szütetik. csak tisztít és nemesít s így lesz a világ
legdrágább gyöngye. A nagyhétnek Jézus könnyei
adják igen nagy értékél. Jézus szenvedésének
drága gyöngyei.

Nem tudunk arról, hogy a szenvedések szörnyü
kínjában Jézus sírt volna és nem is hihetjük, hisz
az öt szénó és felette siránkozó asszonyok könnyeil
visszaparancsolta: Magatokon sírjatok ... A rész
vét és őszinte baráti szeretet igenis megindította
istenemberi szfvét lázár halálakor, szánta lelke
mélyéből a bűnös várost, amely nem akarta felis·
merni látogatása idejét, és könnyezheteIt az inga
tag nép felett, amely hozsannát zengett neki és
pár nap rnulve feszítsd meg-et kiált reá. Ime a nép,
amely a szájával tisztel, de szívével távol van
tőlem ...

Nagyszerdára Ietszérecnettek Jézus könnyei és
bizonyára megint csendes öröm reszketett sztvé
ben: közvellen küszöbén állt a nagy tettnek. Júdás
árulása is befejezett tény voll. a papi fejedelmek
összeesküvése' is nyilvánvalóvá váll, a nép lelke·
sedése is ellenszenvve leli. Es a szörnvü egyedül·
valóságban, a sztdetrnek és rágalmak közepette
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Jézus olyasmire határozta el magát, amelyet ember
soha, csak a szeretet és megbocsátás irgalmas
Istene tehet. Szent Páltól tudom legjobban, mil tell:
in qua nocte tradebatur, amely éjjelen elárultatott.
Nagycsütörtök éjjelén ...

NAGYCSUTöRTöK

Vevé a kenyeret és hálál adván, megszegé és
mondá: Vegyétek és egyétek: Ez az én testem,
amely értelek adatik, ezt cselekedjétek az én em
lékezetemre. (I Kor. 11; 23-24.) A nagycsütörtök
szentsége: az ő teste, a mi Eucharisztiánk. Kenye
rünk, amely él és éllet, az ő emlékezete és áldott
közöttünk maradása. Nem tudok és nem akarok el
szakadni tőletek, ez nagycsütörtök mottója és a
nagyhét szfvdobogása.

Kint leáldozott a nap, az éjtszaka takarta be
Jeruzsálem palotáit, s bent a teremben felragyog
a hajnal és aranyosra festi a világot. Minő éjtszaka
ez, amelyről az Apostol is oly hévvel beszél! Mily
csodálatos elborulása a nappalnak az éjjelbe, a
káprázatos, mennyei fényességű diadalmas szeretet
nek minő hódító erejű birokrakelése az emberi
éjfekele álnoksággal. Ú, akkor a cenákulum égből
kiszekedt, földre dobolt Krlsztus-néz volt, terhes
volt a millió tabernákulumtól, a cibóriumokban és
oltárok gyolcsterítőjén halványodó corpusoktól. a
monstranciákban fehérlő Krisztustó!l Nagycsütörtök
tanítása és értelme: az Úr véglelen szeretetében
felülmúlta önmagá!. A szeretet csodábaborulása,
himnikus kivirágzása, gyönyörű ünnepel Csupa élet-
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áram, öröm, boldogság, elragadtalás! Krisztus ve
lünk van, bennünk él, értünk munkálkodik, imádko
zik szüntelen... Aldolt elgondqlása az Istennek,
fölséges kidolgozása Jézusnak! Gyönyörűséges
együlllakás, iltmaradás, boldogító velünkélés. Isten
teste szövödik húsunkba, lsten vére fut alá ereink
be, szelleme lakik agyunkban, egyszóval i s I e
n ü I ü n k. Orökös úrvacsora, folytonlartó, mindIg
élő nagycsülörtök.

O szeretet Istene, ó lsten szeretete!

NAGyplNTEK

Az Úr halálának ünnepe. Meghall az lsten! Ret
tenetes gondolat. MegölIük, levágtuk, rnint a juhot.

Nagypénteken mélyen át kell éreznie a pap
nak Krisztus végtelen jóságát és az "Igy szeretle
lsten a világol" értelmét. Hála legyen érte Isten
nek!

Az Isten koporsójánál csak sIrni, csak zokogni
lehet.

Orömünkben, hogy nem tudtuk legyőzni go
noszságunkkal végtelen irgalmas voltét. és rnieőu

végleg kiszekítottuk volna övéi közül, magunk közüt,
azon éjjel rendelkezelt még ki nem ontott vére
felől. Nem tudtunk elég e I vel e m ü I t e k lenni,
hogy O ne legyen fokozás l nem ísmerö módon j ó
hozzánk! Az O szerepe szomorú tragédiánkban
csak a bocsánat, az áldó simogatás, a határtalan
szeretet.

A hagyomány szerint az Úr halála után a Kál·
várián a keresztre egy kis madárka szállotl és apró,
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erőtlen kis csörével igyekezett kihúzogalni az Ud
vözttö szentséges kezéből és lábából a szegeket.
Mily végtelen fínomság, mily gyönyörű hasonlat:
mennyi gyengédség szorult e kis példába - a mi
szégyenítésünkre.

~n ezt hiszem, az a nagypénteki prédikáció
voll a legszebb, amelyet egyik szent rnondott, aki
felment a szószékre s ennyit mondou: az Isten
meghall, rnert az IslenI megöllük - és lejötl, a
keserves sírástól többet mondani nem tudott.

Hogy vergődött, hogy félt, borzadt ez az
"embertestbe száműzött lsten"; suhog avesszö,
a szeges ostor, hangzik a kalapács, áll a bitófa, a
rémes felkiáltójel: a zsidóknak: butaság, nekünk:
virtus Dei, az Istennek ereje.

Nagypéntek tragédiája teljes, az Atya akarata
az utolsó jotláig teljesült.

Papi lélek, teérled az Úr, ó és ki tudja ...

NAGYSZOMBAT

A régi angol szabályok szerint a halálraítélt
együtt tölthette a kivégzés elötti éjtszakát az édes
anyjával. Alig van nagyobb emberi szenvedés,
rninl az örökös elválás tudatában együtt lenni azok
kal, akiket emberi számítás szerint a legjobban
szerét.

Nagypéntekröl nagyszombat ra virradó éjtszaka
együtt van a lélek Krisztussal. A nagypéntek fekete
ségénél és gyászánál is szomorúbb lenne, ha az
örökös elválás kínzó gondolata nehezedhetnék csak
egyetlen pillanatra is a lélekre! A nagyszombat jel-
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lege: a feszült várakozás, a lenyűgöző várakozás,
izgalom: a Mester, az lsten nem nemetott megl Ha
meghalt is, él, és ha él, akkor feltámad! Az agyon
pökdösött, a megcsúfolt, a virágvasárnapi, az olaj
fákhegyi, a golgotai Krisztus, az én Krisztusom fel
támad! Eszem, szívem, minden érzésem, lényem
minden porcikája ezl kIvánja. Kevesebb nem elégíl
ki, kisebbre nem alkuonetom. A nagypénteki és
nagyszombati időközben látom és hiszem, hogy
nem lehet a legnagyobb ünnepem a halál napja.
Szükséges volt a péntek délután három órája, de
elengedhetetlen a nagyszombat körmenetes estéje,
a Resurrexit diadalillas éneke, ez a szembet a szom
batok szombatja, mintegy átmenet, introitus a
dicsőséges húsvétvasárnap ragyogó hajnalához.

A megdicsöülés reggelének halhatatlan Királya,
diadalmas, halált legyőzö ötsebű Krisztus: Alleluja!
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HÚSVtT HETE

HOSVUVASARNAP

A vasárnapok vasárnapja, hitünk legnagyobb
titka, szent vallásunk fundamentuma, feltámadott,
alleluja! Hozsanna Néked, halál hatalmál összetörö.
pálmát lengető, alleluját éneklő, diadalmas, ötsebű

Krisztus!
Tehál feltámadott.
A naimi ifjú is feltámadott, Jairus leánya is

meg a négy nap óta halott Lázár is. De. nem a
maguk erejéből. Hogy valaki önmagát a saját ere
jéből feltámasztOlla volna, erre csak egyetlenegy
esetet tud a világtörténelem. S ez egyúttal meg
dönthetetlen bizonyítéka annak, hogy Ö lsten.
Egyedül lsten áll felette a halálnak, csak egyedül
Ö képes mindenható erejével a veretlen, koroná
zatlan fejedelmet.' a Haláli, kétvállra fektetni.

A hírhedt francia forradalom idején a theophi
lantrópiának apostola Lareveilliere de Lépaux volt.
De az emberek nem akarták "evangéliumát" ello
gadni. Egyik barátja ezt a tanácsot adta a "meg
váltó"-nak: Hö azt akarod, hogy az emberek vallá
sodat ellogadják és higgyenek neked, hát feszít
tesd magadat keresztre, temettesd el magad, de
ez még nem elégJ EL semmi. Hanem ... és ill ö
lényeg: herrnednepr« temed] fel. Aztán jöjj, prédi
kálj, és iJI emberek hitell aunak szevoldnek.

Uram, elnvorn hatalmad, de fölemel jóságod,
átölel szereteted. Adj a te szolgáidnak örömet,
húsvéti békél, amil ez a világ nem edne], hogy tud
jiik igaziin örülni. vigadni, Istennek hélét odnil
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HOsvHHITFÖ

Azt meg Szent Páltól tudjuk, hogy ha Krisztus
nem támadt volna fel, akkor hiábavaló a mi prédi
l:á!ásunk, tanításunk, hiábavaló a mi hitünk. A jelen
kor egyre megismétlődő húsvétjának örömteli, uj
jongó és örvendetes allelujáját az támasztja alá,
amil nem a meghalt, hanem a feltámadt Mester
mondott: Békesség nektek! Ne féljetek! tn vagyok!
Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsállatnak ...
Nem hiábavaló a ti reményetek, nem alaptalan a
hitetek, mert nyilvánvaló a nagy tény és eleven
bizonyság: a t i h Ús v é I i ö r ö m ö l ö k. A hús
véti gyónásokban a sokezer bocsánatosztó apostol
is ezt a boldog húsvéti üzenetet továbbftotta min
denkihez, aki jóakaratú, Istent kereső lélekkel lépett
az emmauszi útra. A feltámadt Udvözüö lesz majd
hálás a papjának azért, hogy annyi sok lélekben
előkészítette ezt a boldog húsvéti allelujás örömöt.

HOSVUKEDD

Harangok zúgásából, emberi ajkak énekéből és
körmenet éhltetéból gyermekhitünk sok emléke,
üde éleltavaszunk ártatlan igézete szól hozzánk, az
a lélekbemarkoló erő tart hatalmában bennünket,
amely még Faust kezéből is kiüli az öngyilkosság
küszöbén a méregpoharat. Pedig Faust csak a hús
vél, az igazi krisztusi húsvétnak csak a hangulatát
érzi, csak a régi, elIeledetten alvó emlékek feléb
redése szól hozzája, a feltámadás húsvéti hite
hiányzik lelkéböl. tS még így is több számára,
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mint a hangulat lágy emléke, több mint elmúlt szép
ség visszajáró élménye. Valami, ami az életbe
visszahiv, életel elviselni erőt adó képesség, mely
ből életet elekító energia árad. Erről a valamiről

Faust nem beszél, Goethe sem beszél, nem, mert
a húsvéti hangok allelujás éneke úgyis mindennél
hangosabban és érthetőbben beszél, ez a valami
már több mint élmény, emlék, érzés, hangulat, ez
már tény és élő valóság. Ez pedig nem más, mint
a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása.

HOSVETSZERDA

A feltámadás tényének és élő valóságának
mérhetetlenül fontos következményei ből és kihatá
saiból mind a mai napig, akár nem sejtve, öntudat
lanul is téplélkozunk. Ez nem Ilra, nem mitosz, nem
ájtatos és kenetes legenda, hanem a legnagyobb
lénynek az egyedül tontos. magában döntő, végze
tesen fontos nagy ténynek: a megváltásnak diadal
mas, eget nyitó, földet rnentö, poklot záró ünnepe.
Ez a tény arra a mélységes, kélséget klzéró hitre
támaszkodik, mellyel hiszek Péternek, aki alig né
hány héttel a nagy esemény után már bátran hir
deti, hogy "akit megöltek, keresztre feszftettek, azt
az lsten feltámasztotta harmadnapra és nyilván
valóvá lelte... az Istentől kivélesztott tanúk előtt.

mi előttünk, akik ettünk és illunk vele, miután fel
támadt neroneioör". Krisztus papjának is bátran kell
ezt hirdelnie, hisz ezen nyugszik a hltünk, erre
épül szent vallásunk egész gyönyörli rendszere. A
dogmatika ssrkköve. alapja, fundamentuma.
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CSUTöRTöK

Az első húsvétvasárnap reggelének nagyszerű

eseményét nem lehet ledisputálni, kilopni a világ
történelembői, nem lehet kicsempészni.

Gyermekkorom óta úgy tanultam és szentül
vallom ma is, hogya bűn a legnagyobb rossz a
világon, kegyetlen tragédia, oktalan forradalom,
emberi mivoltunk ijesztő lealjasodása. Amikor Pan
nonhalmán először hallgal1am és kezdtem megérteni
a nagyszombati liturgia énekét, megdöbbenve vet
tem észre, hogy az Egyház kicsatlanó húsvéti örö
mében szokatlan kifejezést használ, örömujjongásá
ban Igy énekel; ó boldog bűn, amely ilyen Meg
váltót érdemelt.

Húsvét napjára a bűn a legkitüntetőbb [etzöt
kapta: "s z e r e n c s é s". Bűn nélkül ugyanis nem
leli volna kereszthalál, kereszthalál nélkül pedig
nem letl volna húsvéti feltámadás, tehát alap jában
a bűn volt okozója Urunk dicsőséges feltámadásá
nak.

A húsvéti allelujás örömzónában még a bűn
feketeségére is fényes sugár hullik.

Ezen a dolgon azonban éppen húsvétkor nem
lériJnk rá csodálkozni.

P~NTEK

Jézus felláll1<JdóSd utéu etsötzbon Mcíli" Mc19'
delnének jereut meg, aki hírül sote ezt az apos
toloknak, de ök nem Ilittek. Miljd megjelent cl kél
kókadt felll, szomorú és csüggedi lelkü pmmilHsli
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tanítványnak. Beszélt nekik úgy, ahogyan csak Ö
tudott, magyarázta az írásokat, vigasztalt, prédikált,
mint egy lsten, de ezek is elmenvén, hírül adták a
többieknek, de nem "hillek". Majd megjelent apos
tolainak, ezek megrellentek, sze:lemet véltek látni.
"Lássátok kezemet és lábamat, hogy én vagyok,
tapintsatok meg és lássatok, hisz a léleknek húsa
és csontja nincsen, nekem pedig van." A tanítvá
nyoknak még ez sem elég. Jézus elszánja magát:
"Van valami ennívelótok?" Van! Egy darab száraz,
sült halat és lépes mézet tettek eléje. Jézus evett
szemük láttára, és k e z d t e k hinni.

A húsvél megiJdla cl7 ígéI I Jelet, Krisztus telje
sítette legnagyobb ígórel01 :n(>tjdicsőült, hogy el
lenségei megszégyenuljenek és hívei hitükben
irundörökre megerősödjenek f:élelkedtek ,l tanit
ványol. rnondiék " szentatyák. hogy ne kételked
[űnk rni.

Sokszor voll vita tárgya: ilii rni papok ígClliÍn.
miudent egyetlen kdrlYcJlcJjJra fellett komoly, ropp.mt
következetes és ingalagság nélküli abszolút bizo
nyossággal h i n n i tudnánk I . .. Egy bizonyos: sok
rnindan dolog másként alakulna életUnkben, a hÍ'le
ink körében. Pedig a húsvéti sirrepesztő, diadalmas,
öllel,:jás öröm és 11ilbizonyosság '=9yellen csapás
sdl összedönn a sok: h á t II ö, l cl I á n, e s e t I e 'J,

k i t u d J a ecske kértvevérot. melyet telén lIlagul)~
építeIIülIk O. 11llsvelkor ke z d i LJ II k komolvan
II i n n il
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SZOMBAT

~rdemes elolvasnunk a zsidó Flavius Józsefnek,
tehát egy Jézus körén kívül álló írónak sorell: "Azon
időben (Pontius Pilátus idejében) volt egy bölcs
férfiú, Jézus, ha szabad őt férfiúnak neveznem (t. i.
talán valóban több voll, mint ember). Csoda dolgo
kat művelt ugyanis, tanítolta az embereket, akik az
igazat örömmel fogadják, és sok zsidót és pogányt
magához vonzot I. Ez Krisztus volt, akit Pilátus, rni
dön őt népünk fejedelmei vádollák, kereszthalálra
ítélt; azonban, akik előbb szerelték, azután sem
szűntek meg szeretni. Harmadnapra ugyanis ismét
élve jelent meg nekik, mint azt és ezer más cso
dás dolgot felőle az isteni próféták megmondolU:: . '
(AnI. Jud. XVIII. c. 3.)

Ez nem Evangélium, de azzal telj=~i-':l Egybe
hangzó vallomás arról, amiről Krisztus p.apja egyel
len percre sem kételkedik, hogy fellámadt, valóban
feltámadt a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ezen a dolgon
azonban, éppen húsvé! téjén érjünk rá kissé gon
ootkodnl.

Minden szembeton kezünkbe vesszük az Fven
géliumot, hogy az egész héten át idekoncenlrétt
gondolatainkat rnost már Véglegesen rendezzük és
végleges formába öntsük. Gondolunk-e arra, hogy
húsvét nélkül mi lenne számunkra ez a Könyv? Ké
peskönyv, képek nélkü/. Szép, felemelő, szinte hihe
tetlenül megkapó, csodás dolqok foglalata. De
semmi több. Ki hinne neki? Kibe áradna ebből erő?
A húsvét üti rá erre a Könyvre az ístení
.Jmprlrnetur't-t, maga lsten kezeskedik arról, hogy
olvasható, nirdetherő, "nihil obstat".
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ELSO Hfr HÚSVH UTÁN

VAsARNAP

Krisztussal együll támadunk
föl az Istennek erejébe ve
tell hit által. (Kolossz. 2; 12.)

A szentmise Krisztus keresztáldozatának bűn

törlő erejét alkalmazza rám és híveimre. A szent
mise minden kincsek kilogyhalallan bőségű tárházá
hoz adja a kulcsot a pap kezébe. Ha nem értik a
hívek. hogy mi a szentmise, nem is fogják értékelni,
becsülni. S ekkor Kriszlus lesz rninket. papokal
.véoo!ó okmány"

Húsvét utáni szombeuót kezdve pünkösd szom
I)atjáig bezárólag nincs graduale, hanem Ilelyét el
toglalja a "nagy alleluja". Ez összetevődik két alle
lujából, egy szentírási versből, rrejd újra egy al
leluja következik, ismét egy vers es a végén ismét
ajleluja.

Egyházközségemben az Urat mint töt lestesí
lem meg. A plébániai köz össéq felszenteli szemé
lyem és kezem által mutatja be közös áldozatát
Istennek. Miként az Egyház Krisztussal egyesülve
mutatja be a mennyei atyának a legszentebb áldoza
tot, azonképen ugyanez az áldozat a plébános
közreműködése és a hívek részvétele folytán lesz
oz egyházközség. il plébániai közösséq áldoza
!ává.
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HfTFÓ

Hu feltámad/unk Ktisztussut,

keressisk az odafön/ valóka I.

(Kolossz. 3; 1.)

A legnagyobb istendicsérő és istenimádó ilt a

íöldön Krisztus volt. Nyomába lépve tetiét Krisztus

célja az enyém is lesz. Az is világos, hogy a célt

csakis Krisztus á I t a I érem el, éppen akkor, ami

kor a legszentebb nneétdozetot mutatom be Isten

nek: zsolozsmázom.

A oreviénumot mindíg keuö széndekkei kell vé

geznem. Ez aszónelev ersösorben isten dicsöüése

és unédése. Ha öntuoerosen kozembe veszem zso

iczsrne könyvemet, ez cl kellő szándék mérls meg

ven. Az egyes imaórák megkezdese előlt a [ósz án
dék lelkeHése nem kötetozö.

Mivel a breviáriumban napról-napra találkozunk

Izraellel, kézenfekvő, 110gy kialakulhat olyan fel

fogás, mely ellentétbe kerül az Újszövetséggel.

Korunk SZélsőséges divetérernretének odacsapó

dása ez Krisz ru-, Egyllázának szunnyadó pepjé-ioz
Sobrii estote el vigilatel
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KEDD

Az Atya dicsősége leltámosz

totta Krisztust halottaiból, épp

úgy mi Is éljünk új életet.

(Róm. 6; 4.)

A pap és áldozat a viszonosság i tÖI"'/ény alap

Jan tartozik együvé. A papnak egészen, maradék

talanul meg kell értenie az áldoza I nagy, sorsdöntő

tényvalóságát. Bátran állílhatjuk, noqv ezen áll vagy

bukik a papi élei, itt törik meg vagy lendül föl

felé az Istennek odaadott papi élet heroizmusa

A szerpeopé szentelésem Iilurgiájc' igen nagy

Iclki nszreséqot hangoztatolI és sürqctve kövelell

tölem. Mivel már ekkor szolqéje 1",lIcrn Kriszlus

tesiének és vérének azéner. hogy élooztetnettern

Milyen nagy dolog' K"lw:nbe v~helem é s nyujt

halom másoknak Jézust CI 11Ófe1l(H kenyérben.

AZ örömök és ;z(';)Vedések e~ykep0'n nullém

zanak a pap élelében. Minél jobban fé:llek a hívek

a kereszttől, a szenvedéstől, anllál jobban rajong

jak én értük. Nekem hirdetnern kell, 110gy minden

emberi sors kezdete és vége - szenvedés. De

utána JŐ a rneqdicsőűlés il d.edelrnes alleluja!
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SZERDA

Krisztus Id/rimocll h%~~l/aiból,

11"- elszenderúlti-K zsenqé]e,

{I Kor. 15; 20)

Az áldozat a pap; eret íökusze, legjellemzőbb

sajátja, az áldozal miként je a papi élei lényege.

Az áldozat mindíg szeretetböt fakadó, önkéntes

megajánlás és odaadás. A szoretet készsége mia:1

szépséqei kölcsönöz cl papi lél",knek, de <1 mec:;

dJánlá~; és odaadás úlja rnil1r.hg lemondás, fájda

lom és szenvedés. E nélkül I1I1lCS igazi áldoza\.

Az rtldozl-3lás 11l1s""n kívijl i, lörlenhetllc Vi'Jgy

I·özvellenul a magalltl1íse mE'gkezde,,,, "Jlötl vagy

l.Jelejez9sP ulall AW'lI)i'J11 IJI1IHJp"JlyE's, énekes vagy

t onvantrmsr- ",IÖli, illelve után ~0zveJlenlJl nem

szeb-sd áldoztetni.

Krisztus <i kereszten leli egyháza leJeve A papi

hierarchia al ordinációban lesz Krisztus rnisztikus

testének tisztikerévé. A hívek pedig a ker'?sZlség

ben válnak az Egyház testének teqjelvé. Az Egyház

oszthatatlan együltese I('hát Krisztus, il hierarchii'l

és a '1i1aqi hivek
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CSUTtJRTÖK

Amint Adámban

meghallunk, úgy

nlÍndnyájan életre

mindnyájan

Krisztusban

ébredtünk.

(l Kor. 15; i./..)

A papi rnunkénet: leglényegesebb magja: egy·

házközségemben kiaakílani az eucharisztikus ki

rályság urerrnér. Ezérl semmi munkát nem szabad

kicsinye!ni l Mindent (JI Eucherisztiére kell építenünk

Mi konszekré'unk, mi ö~jzzük az Eucharisztiát, mi

osztjuk ki. Oriási a felelősségünk. Vianney szent

János is megborzadt, ha erre gondolt. S én?

Ha nyilvánosan megyünk beteghez az Eucharisz

fiával, a római szertartéskönvv utasítása szerint több

partikulát viszünk magunkkal. De nálunk nem szo
kás többet vinni. Igy tehát a ciboriummal való ál

dás a beteg szobájában elmarad. Ha rejtve visszük

a Szentséget, mindig csak egy partikulát viszünk.

Ha a gyermek elérte már értelmének haszná

latát, a Quam singulari pápai dekrétum szerínI,

isteni jogon köteles áldozni. Annyira fontos ez,

hogy eróle rnéq in Egyház sem i'ldhat felmen

lésl.
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P~NTEK

Él az Úr, (IZ ér! dido!! Iste

nem, alleluja! (Z.solt. 17.l

Pap vagyok, Jézus útjait kell járnom Még a fe

lületes szemlélőnek is észre kell vennie, hogy az

úl szegélye és az úttest maga is csupa szenvedés.

Betlehemtől a Golgotáig. Az IJr célja a megvá'tás,

vége azonban a boldog allelujába olvadás.

Az oltárkiváltság esetében több hetottert is

lehet bemutatni ugYdnazl ci szentmisét, azonban az
oltérkivéttséq lelje" búcsúiét csakis egy, ezek közü:

megnevezell helott lelkiüdvére lehel applikátni.

A plébániai kozösséqnek () minlája is Kriszlu',

tld k, a vőlegénynek Egyházával kötött frigye. A ple

bénos kezébe van letéve Krisztus titokzetos testé

nek lejlődése Nagy hatalom nordozó]e vagyok a

laluban, roppant kegyelmek sáfárja. P I e b a n u s

vagyok, a népnek atyja, barátja, papja.
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SZOMBAT

Ha Krisztus
hiábavaló a
hiábavaló a ti

nem támadt fel,
mi tanításunk,

hi/elek is.
(I Kor. 15; 14.)

Mily helletten erőt ad nekem az, hogy ha lel·
lépek a szeszékre és kezembe veszem az Evan
géliumol, az a könyv Isteni ől approbált könyv. A
feltámadás nélkül azonban csak meséskönyv lenne.
Hiábavaló lenne a mi prédikálásunk, hiábavaló lenne
híveink hite, ha nem lelt volna az a diadalmas, al
lelujás húsvét szent reggele ...

A Szentírás a legnépszerübb könyv a világon.
A prédikációban szükséges népszerüség elsajátítá·
sára tehál legjobb eszköz a Szentírás szorqetrnes.
rnlndennepl olvasása. Milyen szomorú. ha egy pap
sírba száll a nélkül, hogy élelében csak egyszer
is elolvas la volna a Szentírási ...

Minden hiloktatónak vázlatosan leldolgozott.
kosz katekizmusanyaggal, kidolgozolI katekézisek
kel kellene kilépnie az életbe, illetve belépnie az
iskolába. Ennek hiányában csak kísérlelezés lesz
hitoktetésunk, csak tallózás az iskolai munkánk
Innen a sok eredménytelenség és ide vezethető

vissza Végeredményben a felnőItek hitetlensége,
vagy legalább is a hit ismereteiben való nagyfokú
járallansága
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MAsODIK Hfr HúSVE! UTAN

VASARNAP

Örizzük /11('9 II ró"khimll
kincse/o fT Tim. o; 20.)

Mennyil küzdünk. hoov visszevezessük jó né·
punket a temo!omba. az e!.iöt1ekel otl la ri suk. Mind·
addiq, míg nem tudink a népnek a szentrnlsét rnin!
áldozatot élrnénnvé lenni, amío nem vsovunk ké·
pesek vele rnecrértetni a !easzentebb áldozatot és
keocsoletba hozni a oao és a hlvak étdozetossénét:
nem érünk célt. Ne bízZl!n!< quietiste lelkülettel
rmr-dont az ex opere operato-ra.

Hajdan d szentmisében az evenqéuurnot dl

ambon legfelső fokáról énekeltek. Régente nem
csak a misézö pap. hanem az egész papság. sől cl

nép is megcsókolta az evangélium felolvasása utan
'" konyvet. Mily nagy kincsünk ez nekünk'

Szent Pal hat helyen nevezi krísztust Melkizede l

rendje szerinti papnak. A trienn zsínet 12. ülésen
ezt tanítja, hogy Melkizedei< a kenyér es bor szinc.
a'<:Jll i g a l i érdezetot mutetott be.

HETFÖ

Kt iszlu« Jézus jó szolgáju
legyél. (T Tim. 7; 6.)

l.uuqerd benLi."'; ,",pdc,", <"lii kérte dl Úrtól külo
II()~ kegvelplI1k8nl. Ilr.C)v pr 1..(' .-j pSclilerllllllOI " i~lI
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nayyoblJ éhítete legyen. Az Bllelrnel az lsten adja,
az áhítatot a liturgia. A liturgia légkörében ér a lé
lek arra a csúcsra, ahol teljes szépségében bonte
kozik ki a zsolozsma. Teszünk-e valamil azért, hogy
papi lelkünk ide elérkezzék?

Kellő figyelemmel kell végeznünk a breviáriu
rnot. Elégséges a kütsö ligyelem, az altentio externa.
Ha készakarva vagyunk szórekozottek. vétkezünk
lsten iránti tísztelellenséggel, de a kötelezouséqnek
eleget tellünk.

A zsoiozsme o'lnyagd a Szentírás lestéből való.
Pozitív keresztény alapon állva valljuk, hogy il

Biblia lsten szava Igy a sugalmazás istenl tana
pozdorjévé kell zúzza minden rosszindulatú két ke
désünket és meggyőz bennünket az ebszotút Tekin
tely szevemei: igazságáról

KEDD

Hillel ciIIJunk el/ene az or
doqnek: Il Pél. 5; 9.1

Nemcsupán Knsztus tana, szava kell nekem. el
c s a k abstraclio és tuncilo. hanem az egész
Krísztus. a v i t d a b u n d a n s. Nemcsak Krisztus
möqött. meilell járok, hanem Benne. Igy aztán Krisz
tusból fakad lelkem élete, szivem melege, éhíte
tom, erőm és örömöm.

AI1lI~Of péppé SlE'nI811€~. ill ordrnélo puspot
IIlE\I~erd(>lt(" 'l liPp ve1emellyel. Pappa Ic.ves",rn
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ugyanis közös ügy. Kikérte a nép véleményét, mert
ha beleegyezett, hogy presbiterré legyek, majd
könnyebben is fog engedelmeskedni szavaimnak,
jobban fogja tisztelni Istentől kapott tekintélyemet.
lsten akaratából és a nép beleegyezésével lellem
pap.

Érezzünk részvétel, könyörülő szeretetet, rokon
szenvet eltévedt, az úton ktíosztoü és megsebzett
paplestvéreinkkel szemben. De sok pap nem kalló
dik el, ha idejében feléje nyúl segítő készséggel
egy ottértestvérel Mennyire egyedül vagyunk ilyen
kor, társ nélkül, mi szegény papok Ne érjen
bennünket az a vád, ami a Jeruzsálemből Jerichóba
menő papot: viso illo praeterivit.

SZERDA

Kitartássa! lui.suk: mql (IZ eiül
tiin/, levir kiizel!ílcrcf.

(Z~;d 12; 1.1

Ki lássa és ki ért-se, ne nem mi papok, 110gy fo

toldi jóbarátok minden e'ismerésénél többet ér
Jézus barátsága, hogy az alázatosság a minden
bölcseség kezdete, hogy az egész világ pornpéíé
nál hasonlílhalallanui értékesebb a megszentelö ke
gvelem szépsége!

A bűnbocsátás hatalma nem egyszerű ajándé',.
mint a többi szentség, hanem bírói ílélel Az ós

egyházban rendszerin I nyilvános gyónás voll, de
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vannak adatok, hogy megvolt a titkos gyónás is.
A töredelem szentségéhez pap és hivő egyaránt
isteni és egyházi parancs alapján köteles járulni.

Az A. C. a világi hívek egyetemes és szerves
mozgalma papi irányltás mellell. Célja vallásos,
mozgalma szociális cétküüzésű. Az előbbi egybe
esik az Egyház céljával: Krisztus uralmának kiter
jeszlése a magán- és nyilvános életben, a család
ban, iskolákban, művészetben és irodalomban, had
seregben, a nemzeti és nemzetközi politikában. Ne
künk papoknak ez nem lehel közörnbös. Mindent el
kell követnünk. hogy irányításunk melletl saját köz
ségünkben, iskolánkban meglussuk a küldöt.,r"'l
Krisztusért'

CSUTÖRTöK

Hu u torv énv ól/al vall a
meqiqozulús, akkor Krisz/us
bláb« hall meg. (Gal. 2; 21.)

Sokszor rajtakapjuk magunkat, hogy mennyi
fínomság, gond, áhítat és mennyi szerétet hiányzik
belölünk az oltár Jézusa, a szentségi Krisztus iránt
Pedig csak az eucharisztikus lelkület biztosítja a
papi lélek elökelösÉ'yél és lejlödésének egyenes
menetél. Végünk van, hd etszekedunk vagyelhide·
qutünk Jézustól. AHolIliáb" nelt meg énünk
Klisztus l

Pápai instructio ilja Po/ö, hogya tabernákulum
kulcSil sono ne I1lc1!ddjOIl ez otréron vagy a zárban,
IIlPq ..17C1I1 ido d 1.:11 I ';".:'m !Ilíg a szentrnisék es arooz-
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ietésok tolvnek. Az istenliszteletek után a taberná
kulum kulcsét a plébános, a templom rektora vagy
otthon a plébánián őrizze, vagy a sekrestyében rej
tett, elzárt, biztos helyen, vagy pedig állandóan
magánál hordja, de úgy, hogy az elvesztés veszé·
Iyétől biztosítve legyen.

Az Eucharisztiára teljesen érvényesíthetjük a
níres Szent Agoston-i mondást: Szeressük, amit hi
szünk és hirdessük, amit szerétünk.

PI:NTEK

Al igazság Jézusban vagyon.
(Efez. 4; 21.)

Ha van a földön hivatás, rnelv csupa szeretel
ből az, úgy a papi hivatás az. E.gész lényünk erre
van beállítva. Krisztus küldött bennünket és az Egy
néz állított erre a vonaira mindannyiunkat. Földön
élö. de égig érő, földön Járó, de mennyben lakó
embereknek kell lennünk az emberek között. Nevel
séges keriketúrék vagyunk, ha ellől eltérünk. Meri
az igazság Jézusban van és mi is Benne ... Ha pedig
eltávolodtunk a Mestertől, érdemes-e élnünk?

A gyakori gyónást úgy tekintsük mi papok, hogy
az a korszerű pesztorécíónek és az ideális papi
életnek egyik eszköze. Kélhetenkint vagy legalább
havonkint elvégezzük. Ha elvesztettük a rneqszentelő

kegyelmeI, akkor: quam primum!
Nem lehet törvényként felállítani, hogy a lelKI

vezetőnek szentebbnek kell lennie, mint gyónó
gyermekének. Szent Rornueldot egy Mariánus nevű

pap vezeti, D. Szent Pétert egy Leó nev ű szerze·
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les, oki I aSzeni ,;lyjánöK, barétjének, lanilójának
es urának nevez. P. Cepazi lelkivezetője volt Szent
Alajosnak, Berchmans Szent Jánosnak és Pazzi Szent
Magdolnának. Borromei Szent Károly egy jezsuita
gyóntató vezetése alatt állotl, akit szem Károly
úgy tisztelt, hogy bíboros lélére betett ajtója előtt

is kalapol erneit

SZOMBAT
v essétek Je a régi embert.

(Efez. 4; 22.)

Prédikációnknak a szerétet legyen a hatóoka
és szeretet legyen a ceteke. Mint hetóok bennem
működjék a szerelet I Szerelet Jézus irént. Szeretet
a lelkek iránt. szornbetonkrnt elevenen égjen ben
nem a vágy és szent nyugtalansággallöltSön el a
kínzó gondolat: mit tudok tenni, hogy növeljem
híveimben (diékjeirnben). egyáltalán a haligalóim
ban a s z e r e t e l e t?

Elvem legyen a szószéken: minél ke'lesebb val
lási ismeretet teleleZ7ek fel hallgatóimban. A va!
Jási kérdések tekintetében vastag tudatlanság van
sokszor még a művelt egyénekben is. Midőn szom
beton prédikációra készüiök, úgy rendezem gondo
lataimat, csoportosítorn érveimet, hogy népemnek
a mondanivalóm könnyen érthető legye~, azaz
világcs.

Általános kije:enlésekkel nem megyünk sem
mire. PI. azt mondjuk: !egyelek jók, ájtatosak, jó
keresztények ... Azt kell kirnutetnunk, hogy é r d e
m e s jónak lenni, éjterosnek. mily előnyökkel jár
JÓ ker8szténynek lenni. Szóvel, 110gy levessék a
régi embert és felöltsék az ujö], a jól ...
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HARMADIK HET HÚSVn UT AN

VAsARNAP

Jórjunk az igazság útján a
szetetetben. (Efez. 4; 15.)

A sacrum Jézus kereszthalálának titokzatos em
léke. Valódi, bár vérontásnélküli áldozat. Jézus egész
passiója benne rejlik a szentmiseáldozatban, s
annak titokzetos megújítása. Az a rnód, ahogyan
a sacrumban megjelentetem Jézust, a megdicsőülés
legvégső hatá/J. El a test már nem neuieteuen, nem
szenvedhet többé. Az Eucharisztiában Jézus dicsö
'.f'.qespn Ipltám~ldl, 11,',svéti IP',If.: vMI 1"'1"11

X. Piu<, óneje voll, hogy o szentbeszéd szel
vesen beleilleszkedjék CI szentmtséoe. A régi szo
késhoz való visszatérés ez, Az 1345. c. úgy intéz
kedik, hogy minden vasárnapon és kötelezö ünne
peken mondott szentmlsékket kapcsolatban mindíg
legyen rövid szentbeszéd is.

A plébános, főkén' vasárnapon, legfőképen az
ollárnál, úgy áll d nép előtt, mint annak igazi fő

papja, oly ja, biHáljd, oki egés7en Istené és ugyalI
ekkor egészell il népé, Ilyenkor plusz I látok és
ér7ek "papi" nivatésomben. Sajálos rnunkaterern
Voln Kulönleqes kUldel~sem. Súlyos felelősségelll

" nyáj",rl, ,.II" ... ly 1f,'ljt'·r,pn r(~árn ven I)izvcl
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H~TFö

Az új ember lsten képére
teremtetett tqaznatc és szenInek.

(Efez. 4; 24.)
A ketetikus lelki élei ősforrása a liturgia. A

papi élet tápláló ereje a zsolozsma. Mennyi leki
csinyléssel, tilkos gyanúval és ajkbiggyesztéssel
intézzük el mi papok sokszor az elsőt. ne csodál
kozzunk, ha üres, száraz és terteimetten marad szé
rnunkre a második. Pedig a liturgia és zsolozsma
lényegesen összefügg egymással.

Az előirt zsolozsmát a maga teljességében
kell elvégeznünk. Az egyes szavakat minden vé.ioz
tatás és csonkítás nélkül kell kimondanunk. A tel
jességhez tartozik az egyes imaórák elején és
végén előirt Pater, Ave, Credo. Nem tertozik ide az
Aperi és a Sacrosanctae, csak igen ajánlatos.

Jó lenne sokszor a ludatmező középpontjába
hoznunk, hogya breviárium imádság - I i t u r g i
k u s imádság. A liturgia az "é n l" nagy testületbe
illeszti és ezzel érzésközösséqet teremt s így válik
az imádságunk altruisztikus imádsággá. Ezért nem
ismer a zsolozsma egyes számol. Hisz a nagy lsten·
és ernberközösséqbe. az imádkozó Egyházba olvadt
bele az "é n".

KEDD

Ne éljiink már úgy, mint fl

pogányok. (Efez. 4; 17.)

Krisztus igazi papja nem lehel nereqtenó, hisz
szeretetre von beállítv" Szeretni pedig annyit tesz,

145



mint rneqoocséreni. Mindenkinek. A közéleti euen
félnek is, a személyes ellenségnek is, az Egyház
ellenségének is. Újra és újra. Nem kétszer, de het
venhétszer. Igy mutatjuk meg, 110gy nem élünk úgy.
mint a pogányok ...

A papszentelés szertartásában személyemben
összekapcsolódott lsten és a nép. Isten barát jává
lettem, a nép szolgájává. Presbiter lettern. A nép
véne .. _ Követeli ez a dm, hogy jártas legyek a
tudományban, érett a cselekedetben, kipróbált az
erényben.

Ha papi szívem fáj, csak lsten előtt öntsem
ki annak fájdalmas keserűségél. Ne legyek soha
annyira gyarló, hogy emberekhez fussaI< vigaszérI.
Ne halljanak a híveim panaszkodni, lementélni. A
kilátástalan jövő réme előttem ismeretlen legyen.
Derű, fölény; diadalmas optimizmussal nézzek el a
jelen élet megpróbállatásai felett. Istenre építsek.
Pogány vagyok, ha megismétlődik élelemben az
eldcbott narancshéj tragédiája.

SZERDA

Gyüjlsünk magunknak kin
cses jó alapot. (I Tim. 6; 19.)

Áldozat kell ahhoz, hogy erőteljes élet fakad
jon! Jézus élete a legerőteljesebb tlet, tehát kell,
hogy a legnagyobb áldozatból forrásozzék. A pap
áldozatának is ebből kell téplélkoznie és hozzá
simulnia, beleolvadnja és benne megsemmisülnie.

A skotisták elmélete alapján szabad feloldoz-



nunk az eszméletlenül fekvő beteget, de c s a k
leltételesen. Szerintük ugyanis a bánat és a gyónás
nem szentségi elem, csak szükséges feltétel. Ha
tehát a beteg lelkében bánja bűneit, azokat akarná
is meggyónni, feloldozásunk tehát érvényes.

Szent Péter apostol Pudens szenátor házában
szekta végezni az istentiszteletet. Az itt levő leány:
Pudenliana példája az igazi A. C. laikus nö-epostot
nak. Egykor 96 személyt oktatott ez a nö a keresz
tény hitre és I. Szent Pius pápa elé vezette öket,
hogy itt megkeresztelkedjenek. Szent Péter ezt mái
nem érte meg, de lám megérett munkájának szép
vetése.

CSUTÖRTÖK

Az odafönt valókat keressük,
ne a főldieket. (Kolossz. 3; 2.)

A szeniostve mint reflektor világf t az ég felél
Az odafen t valókat keressétek.. Ne legyen ez
nálunk egy tova röppenő gondolat, hanem életpro
gramm és valóság. Minden papi munkánk az Eucha
risztia körül rendezödik. Innen indul ki minden kez·
deményezés, ide tér vissza minden megoldás.
Centrum nekünk az Oltáriszentség.

Az Eucharisztia őrzésére nézve pápai instructio
irja elő, hogya tabernákulum igazi kis Werlheim
szekrényke legyen, amil külsőleg márványburkolat
eltekerhet. A szekrény vasrúddal az oltárhoz, illetve
az ollármögölti falhoz legyen erősi\ve De ez csak
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ajánlás! A cél ezzel az, hogy a kevés blztonséqot
nyujló tabernákulumol< lassan eltűnjeneI<.

Az Oltáriszentségnel< négyes Iitl<a van: 1. meg
szűnik a kenyér állaga és a szent test és vér
állaga hordozza a külső színekel. 2. Az egész Krisz
tus van jelen. 3. Kiterjedés nélkül. 4. A személyes
egység tanánál fogva istensége és embersége van
jelen.

pENTEK

Irtsuk ki a paróznaságot, n
tisztátalanságot, a bujasógot, o
gonosz kívónsógot, a kapzsisó
goto (Kolossz. 3; 5.)

A világ botor az áldozat mivoltával szemben.
Egyszerűen nem érli. Barbárul túri és nem lud vele
mit kezdeni. Pedig még a felületes szemlélő is
észreveheti, hogy azért nincsenek hősök, mert nin
csenek nagy áJdozathozók. Mennyien keresik rnin
denben a legl<ényelmesebb megoldásI. Kilérnek a
nehézségek elől és áldozat nélkül akarják megúszni
az életet. Mi papol< másként qondotkodjunkt

A szentgyónásnak s z ü k s é g e s anyaga a
keresztség után elkövetelt halálos bűn, s z a b a d
anyaga a bocsánatos bűn és a már egyszer meq
gyónt halálos és bocsánatos bűn, b i z t o s anyaga
minden valóságos bűn, k é l e s anyaga minden
kétes bún, e I é g s é g e s anyaga minden tetet
oozhetó bűn, e I é g t e I e n anyaga a tökéletlen
ség, SÓI a bele nem egyezetl kísérles is.
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Vianney Szent János inlelmei a szentgyónásban
egészen rövidek voltak. Legtöbbször csak ennyit
mondotl: Hiba volt ... Kár volt ezt tenni ... Nem
szabad ezt többé cselekedni ...

Tapasztalhatjuk, hogy ilyen lakonikus rövidségü
intelem sok esetben hatásosabb, mint hosszú prédi
káció vagy éppen elnyujtotl dorgatórium.

SZOMBAT

Kerüljük az újdonsághajhászó
fecsegést. (I Tim. 6; 20.)

Minden szentbeszédünknek hérmes tartógondo
lata van: istenszeretet, emberszeretet, helyes ön
szeretet. Olyan beszéd, amely ezt a hármas sze
retetet vagy valamelyikét nem növelte a hallgatók
ban, kárba veszett. A szeretet az egész kinyilat
koztatásnak is centrális gondolata. Isten szerétet
ből adta a kinyilatkoztatást. Mi is szereletből nyujt
suk hiveinknek az igét ...

A szentbeszédben a gratia externe és interna
parallel halad. A kegyelem eztén illusztrál, inspirál
és inclinál. A többi a szabadakarat dolga.

A régi rétorok a szónokletnek ezt a három esz
közét különbözteuék meg: doce re, delectare et
nectere.

Rossz prédikáció az, mely nem tanít és nem
indít.

Beszéljen maga az Ige, inspiráljon maga az
Irils, igy kerüljük el az újdOnsil9hajhilS7ó iires ri>rsp
q(·51. Iliilll,-)Vrll(l '·;ll'lrs{>rlé:.1



NEGYEDIK HEr HUsvET UTAN

VAsARNAP

A/ü nincs velem, ellenem van.
fMI 12; 10.1

A sacrum elsorenou es közvetlen bemuteteje
Krisztus. Krisztus áldozati lelkülete teszi a szerit
misét lsten előlt végtelenül kedvessé és értékessé
De Krisztussal együtt rní is bemutatói vagyunk az
áldozatnak. Eszközök vagyunk és az eszköz annál
lökéletesebben rnűködik, minél jobban alkalmaz
kodik <'.I causa prlnctpétlshoz. minél jobban vesz:
<'.Innak indítását müködését. Nos, C1dvfl van felCldCl
t'.lnk!

A doqrneukusok általános vélemenye szerrnt a
szenimisének lényege az átváltoztatás. Az áldozás
nem tartozik a sacrum lényegéhez. de annak integ
ráns része. A celebránsnak mindíg azzal az ostyá·
val kell áldoznia. amelyet flbb<'.ln <'.I misében kon·
székrélt.

Hatalmam d plébánián, mint plébánosnak. pus
pöki küldetés alapján van. A 451. c. 1. §-a szerint
önálló megbizatással rendelkezik a plébános. Fele
lősséggel tartozom minden hfvemérl Krisztusnak,
de a püspökömön keresztül. Mily roppant felelős

ség. hogy Jézus vérével szentelhetem meg népe
met!
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H ETFO

Imádkozzatok értünk.
(Zsid. 13; 18.)

A liturgia arcán a zsotozsmés vonások olyanok,
mint gyermek arcán az anyajegyek. Megismerésük
okvetlen elvezet a kettő közt levő mélységes,
titokzatos kapcsolat megérléséhez. Mily sok pap
lávol áll attól, hogya liturgia legyen lelki életé-

, nek lényeges összetevöje, sőt tengelye, mely ha
tározott irányt és biztos jelleget adjon. A liturgikus
szövegekbe, lormákba bele 'kell öntenünk lelki tar
talmunkat, asszimilálnunk kell őke!. Igy válnak
sajátunkká.

A zsolozsmánál a megszakítás nem súlyos ban,
ha a napra előírt imádságot valójában el is végez
zük. Ha meg kell szakftanunk, tanácsos két imaóra
között lenni. Bocsánatos bűnt követünk el, ha ugyan
azon imaórát ok nélkül Iéibeszakítjuk, de bármely
csekély ok elégséges a megszakításra. Általános
elv: Megszakítás nélkül kell elvégeznünk a zsolozs
mát.

Ha a nép látja papját, kezében aranyszegélyü,
bőrkötéses, szalagos nagy imakönyvével, ki nem
mondott sóhajtás ké, szívében Krisztus helyettese
lelé: Imádkozzál értünk ...

KEDD

!'·1indenben jól akarunk eljárni.
(Zsid. 13; 18.)

Ha a v;lág nem tud rólunk rosszat, ne higgyük,
hogy okvetlenül jó papok vagyunk. tS ha a hívek
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nagy tiszteletlel öveznek bennünket, távolról se
véljük magunkat szentélelű papoknak. Sokszor kö
zönséges önbecsapás ez!

A trienti szent zsinat XXIII. ülése a 18. fejezet
ben azt mondja, hogy ha 'azokat a gyermekeket,
akik pappá akarnak lenni, nem igyekszünk kora
gyermekkoruktól fogva távol tartani a világ és bűn

szellemétől, nem neveljük öket vallásosan, igazi
jámborságban és egyházi tudományban, ezek lsten
csodás közbejötte nélkül nem lehelnek soha j Ó

papokká. Gondoljunk a saját életünkre. Hogyan ju
tottunk mi el a presbiterátusig? .. Megfertőzve a
bűn szellemétől, megrontva a világ lelkétől, vagy
lsten csodás közbejöttével? ..

Krisztus papjai vagyunk. Valóban vagy csak
!á~szó!ag? Jelszavunk legyen: Non vidert. sed esse.

SZERDA

A tisztáknak minden tiszta.
(Tit. 1; 15.)

Ha lsten embere vagyok, állandó összekötte
tésben kell lennem az Istennel. Nem más ez, mint
permanens kegyelmi élet. S ez a kegyelmi élet
bens6ség verődjék ki rajtam. Irányítsa é/elfelada
torner. határozza meg kötelességérzelemel. Ha a
hívek részéről megbecsülésre tartok igényt, legyek
a lélek, a tudás, a szeretet művésze, szóvel az
lsten embere.

A feloldozásnak két alakja van: rubrikális és
lényeges. Az előbbi az, amelyet a Rituále előír.
A lrienli zo,inal o,7/·rinl cl lényeqes csak a következő
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szavakból áll: te ebsolvo a peccalís tuís. Csak jogos
okból használhatjuk c s u P á n a lényeges alakot.
Jogos ok hiányában használva bocsánatos búnI kö
vetünk el. Nyomós okból elhagyható a Misereatur,
Indulgentiam és a Passio is.

Kétféle hierarchia van az Egyházban. Az egyik
az ordo-n alapul, a másik a jurisdictio-n. Az utóbbi
isteni jogon a pápából és püspökökből áll. A pápa
és püspökök közt vannak a pátriárkák, prímások,
érsekek. A püspökök után a föesperesek, espere
sek, plébánosok. Az A. C., XI. Pius szerint, a vilé
giak részvétele az Egyház hierarchikus apostolko
dásában.

CSUTöRTöK

Az/ hangoz/a/ják, hogy isme
rik Istent, de cselekede/eikkel
megtagadják. (Tit. l; 16.)

Valaki a szentképen az Eucharisztiát nagyobb
nak rajzolta, mint a földet sztratoszférástul együtt.
Igaza volt. Mérhetetlenül nagyobb! Nekünk papok
nak ezt hinnünk kell és hirdetnünk. Ha ezt nem
hisszük és csak hangoztat juk, hogy ismerjük Istent,
akkor a cselekedetünkkel megtagadjuk. Torzók
leszünk.

Az Egyház a Sanctissimumnak trónust és bal
dachint követel, de nem engedélyezi ezt az oltár
keresztnek. T. i. az Urat, a Sanctissimumot cultus
latriae ebsolutus illeti meg, a kereszten való áb
rázolását pedig cuitus latriae reletlvus. Tilos öl

nli,írkprl"'':/I<'1 .1 ttónusr.: ,illil,mi, tit.' .~ llónu" elé
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sem szabad, sem pedig a trónus fölé nem tehet
luk. A trónus az ottérnek elmozdtthetó része és
csakis expositio idejére szabad felállítanunk.

A plébániai templom mindíg tükörképe az egy
házközségben élő vagy pislákoló eucharisztikus
lelkületnek. Az oltárok tisztasága, az ollárterítők

fehérsége, a szőnyeg, a virág, a gyertya mind-mind
mutatja ennek a lelküleInek fokát és mértékét. Min
den tőlünk függ. Kövessünk el mindenl, hogy a
szentségi Krisztusnak gyönyörűsége legyen templo
munkban teknie.

P~NTEK

Piainak fogadott minket ('Z
ls/en Jézus Ktisztus állal.

(Efez. 1; .5 l

Korunk nagy nvuqtetenséqének, lázadó kifaka
dásának és ideges türelmetlenségének oka: oda
az áldozat szelleme. Híveink mennyi kiutat keres
nek a törvény teljesítése alól, mily nehéz nekik
a gyermekáldás elfogadása, a bőjt megtartása, a
felebaráti szerétet parancsának teljesítése. Le!=lyek
áldozat a népért. fletpéldámmal, tisz la papi éle
temmel, alázatos kereszthordozással. Hogy lássák
rajtam, hogy fiának fogadoll minket lsten Krisztus
által. Sorsunk sem lehet hát különb Mesterünknél

A szentatyák szerint Krisztus az eucharisztikus
áldozatban szenvedi át egész passióját. Nem való
ságban, hanem tttokzetosen.

Krisztus egész teste és annak minden része
imádásunk tárgya. De az Egyház pl nem helyeselte
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Jé/us Feje, vagy Kri~zllJS Lelke kuuuszét. A SLenl
Kongregáció eltiltott egy konyvet, mely Jézus szent
kezének tiszteletét terjesztette. Ugyancsak eltiltotta
d Kongregáció Officii Jézus Arcának külön tiszte
letét. Nem dogmatikai szempontból. hanem paszto
rális és egyéb okokból teszi ezt az Egyház.

SZOMBAT

(I Kor. 12; 3.)
Uram Jézus!

Egy nálunk járt olasz színházi karmester ezt az
észrevételt tette a magyar prédikáló papokra, hogy
lúlságosan sötét tónusban beszélünk. Kiabálunk, pot
togunk, dörgünk .

Úgy tesznek, rninthe mindíg haragudnának ...
Al olasz papok - úgymond - nem. Például ho
gyan festene, ha valaki a Boldogságos Szűz Máriá
ról lnduletosen, dühösen prédikálna? S a szfnhézi
karmester röglön meg is rnutette. hogyan prédikáina
egy olasz pap az "édes", a delel Máriáról. "Sze
mét égre emelte, karját kitárta és szevert. mint aki
egy vízi6hoz mondana édes szaveket. Olaszul be
szélt. Annyit értettem, hogy ódai szárnyalással szólt
az lsten fdesanyjáról, a tengert, a csillagokat, a
virágokat, a szrnt. az illatot, a dalt, a harmatot, a
gyöngyöt mind-mind belefoglalta abba a szótüzérbe.
amit Máriának szánt "

U r a m J é z u s. mondjuk és tegyük hozzá ha
tártalanul nagy bizalommal és meleg bensőséggel

é s ... A n y á n k, édes Szűzanyánk, M á r i a.
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OTODIK H~T HÚSV~T UTAN

VASARNAP

Éll vagyok (I szől/ölő, I i 1/

szölJŐvesszők. (Ján. 15; 1-·!).)

A szentrnise a pap szá~rd egyréslIöl 0<;Jye~1I
lés az euchariszlikus, diadalmas Krisztussal, rnés
részt kiindulópontja egy gondterhes, nehéz, talán
megaiázó apostoli útnak. Vigyázzunk, hogy mi papok
a dicsőséges tabernákulumi sírnál necsak a ker
tészt lássuk! Van-e nagyobb öröm számunkra, mint
minden vasárnap meggyözni hlvetnket arról, hogy a
s-crurnben megújul Krisztus igen boldogságos szen
vedése és megdicsöülése é r t ü n k!

A liturgiában négyféle symboium van haszná
latban: S y m b o I u m a p o s 101 i c u m (zsolozs
mában, kereszteléskor és papszenteléskor), S. N i
c a e n o - C o n s t a n l i n o p o I i l a n u m (a szent
misében), S. A t h a n a s i a n u m (Szentháromság
kor), S. T r i d e n t i n u m (gyónlatók, egyházi szó
nokok. javadalmasok).

Megvakult, elgyengült, öreg peptestvérünkröí
olvas Iam, hogy mivel a templomba nem rnehetett.
a szebéjében az asztalt rendezte be oltárnak és ill
végezte a sacrum egyes szertertéseít (sine con
secralione), hogy Igy is, némikép is, kip.léqílSf!.
(,;i1ldpíl·;<1 lorr(, VitlJy,\1 <ll (lllitr után

156



HETFO
Keresztjáró ...

Mi pedig dicsekedjünk a mi
Urunk Jézus Krisztus keresztjé
ben. (Gal. 6; 14.)

A papnak ludnia kell, hogy ha a názáreti Jézus
jó szolgája akar lenni, akkor hüségesen követnie
kell. Es Jézus mindíg nagyot akar azzal, akitől áldo
zatot követel. Jézus a legszebb kitüntetést akkor
adja, amikor a legsúlyosabb keresztet teszi vét
lunkre. Csodálkozunk, hogy ennek részesei mi pa
pok vagyunk? A jó pap élele áldozatok, keresztek
sorozata: Nem értenek meg. - Annyi sok szép
tervemet elgáncsolják. - Legjobb szándékomat
Iéiremagyarázzák. - Paptestvéreim közönve 
Híveim szeretellensége. - Rosszakaróim gáncsos
kocése. - Környezetem larizeizmusa ... - A há
látlanság. - A vakmerő gyanúsítás. - Betegség,
temérdek gond és aggodalom. - A breviárium kö
töttsége. - Az engedelmesség. - A Celibátus.
Mind áldozat, mind kereszt ...

Es nekünk ezekben kell dicsekednünk!

KEDD
Keresztjáró.

Ami Játható, az ideigvaJó, ami
pedig Já/hatol/an, örökkévaló.

(II Kor. 4; 18.)

A papi bukás mindíg a hit gyöngülésével in
dul el. Ha nincs élő, eleven hitem, ez meglátszik
egyházközségern, iskolám, rendházam életében Sor-
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vadásnak indul. A hitnek életem teljes alávetése
kell. Nemcsak elfogadása az igazságoknak, ez ke
vés l Nem a hátha ... talán ... esetleg ... ki tud
ja . .. 100 %-os hit kell, különben összeroppanunk
vagy vonszoljuk magunkat. Szóval többre becsülni
a láthatatlan dolgokat, amelyek örökkévalók, mint
a láthatókat, amik ideigvalók.

Accipe iugum Domini ... mondotta az ordináló
püspök, mikor pappá szentelt. Eletem örökös ke
resztjárás az önként elfogadott és vállamra vell
igával, kereszttel. De édes és könnyű lesz, ha az
Úr szándékai szerint hordom. A hit igen segít ebben.
De csak az élö, eleven hit ...

Mások terhét cipelni mindíg nehéz. A jó pap
mindíg mások terhét hordja, de mindIg mcsoltvet.
EI kell odáig jutnunk, hogy örülni tudjunk a keresz
teknek. Minél több jut belőle, annál jobban. Edes
igának tartsuk ezeket is, amelyeket megaranyoz az
lsten kegyelme.

SZERDA
Keresztjáró ...

Akik hisznek Istenben, igye
kezzenek elöl járni jócselekede
tekben. (Tit. 3; 8.)

A pap soha ne keresse önmagát. Csak az
Istent és a lelkeket. S ha megtalálta Istent, teljes
egészében adja Neki önmagát. S ne szereti a ielke
kel, legyen teljesen az övéké. Elele így megosz
tódik lsten és II lelkek között S ez elégítse is ki
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J papol. Istennel szemben nincsen okeratorn, a lel
kekkel szemben pedig nincs másom, csak szerete
tem.

Szeretnem kell a hiveimet. Ha rosszak, ha el
fordultak Istentől, ha szeretetemre gyűlölettel felel
nek ... Annál jobban! A jó papnak nemcsak az ál
dozócsütörtök előtti három nap, hanem életének
igen sok napja: keresztjáró nap.

Az Egyház álláspontja szerint a Katolikus Akció
tagjait s ál.talában a katolikusokat senki nem aka
dályozhatja meg abban, hogy a politikai életből ki
vegyék a részüket, sőt kötelességük politika: jogai
kat a legbuzgóbban gyakorolni. Az A. C. azonban
a pápák véleménye szerint teljesen kívül áll a poli
tikai pártok törekvésén. Az A. C. tagjait nekünk
papoknak arra kell nevelnünk, hogy mivel hisznek
Istenben, hát igyekezzenek elöl járni jócselekede
tekben.

ALDOZOCSUTöRTöK

A mi hazánk a mennyekben
vagyon. (Filipp. 4; 20.)

A pap hivatásánál fogva a tetütvetök. a ter
mészetfelettiek, a mennyekben levők szférájának
honpolgára. Sőt egyenesen képviselője, apostola.
Puszta megjelenesem hirdeti az éídozócsütörtök
dogmáját. A mi hazánk a mennyekben vagyon.
Csak egyideig, csak egy kevéssé vagyunk a földön,
e sártekéhez léncolve, csak rövid ideig bujdosunk
e föidi téreken, eljő az idő, amikor lehullik rólunk
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minden, ami rothadás I a van ítélve,· erm sirszequ es
rnulendó raj tam, és kibontakozik az örökkévaló, a
halhatatlan: a I é I e k. Szédületesen messzeívelő,

roppant horizontú távlatot nyit előttem, lestum prl
mae clessls Ascensionts D. N. J. Cristi. Ebben a miliő

ben aktív leszek, érzem, hogy nem vagyok elei
telen, merev szobre hlvetésornnek, sokra vagyok hi
vatva. Hogy sokat lelemeljek az Ascensio eget
súroló. mennybevesző magaslatára.

P~NTEK

Engedelmeskedjetek elöljárói·
toknak. (Zsid. 3; 17.)

Engedelmességet ígértem ordinációkor a püs
pöknek és rninden törvényes utódának, a töpészto
roknak. Az engedelmesség is áldozat. De csak a
szívesen, örömmel vállalt és teljesíte II engedel
messég. Az engedelmességemet egyesílenem kell
xrtsztus alázatos engedelmességével, nélküle ném
lesz érdemszerző. Hiszen barátjának mondoII az or
dínéclókor, nem pedig fizetett béresnek vagy szoi
gának.

A feloldozásnak élőszóval kell történnie. Irás
ban csak a cenzúrák alól lehet feloldozni. Csak
jelenlevönek adhat juk meg. Végszükség esetében
azonban telefonon is meghallgathatnánl< a con fes
sióí és föltételesen is adhatnánk Ielotdozést.

A Jézus Szíve-tisztelet nagyon kedves híveink·
előtt. Miért? Talán azért, mert nagyon kevés a sze
retet a világban, az ember pedig mindíg p.rrp voll
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szemjes. A Szív padig i'll (lel középpont j,), ;1 SZ0

retet lángoló tűzhelye, a Szíva szeretet szirnbo
luma. Ne féljünk megmutatni híveinknek a szívün
ket. Legyünk szeretettől égő "s z í v e s" papok.

SZOMBAT

Mi nem önmagunkat prédikál
juk, hanem Jézus Krisztust, a mi
Urunkat. (II Kor. 4; 5.)

A szeszéken agitátornak kell lennem, nem a
szónoki sikerért, esztétikai é;vezetért, hanem azért,
hogy az embereket Krisztus követőivé tegyem. Ta
nulni mindenkilől, még az ördögtől is lehet. Min
dent el kell követnem az értelem, érzelem és akarat
világában, hogy híveim higgyenek és éljenek a ki
nyilatkoztatás és parancsok szerint. Könnyű ezt pré
dikálnunk, hisz mi nem önmagunka l hirdetjük, ha
nem Jézus Krisztust, a mi Urunkat.

Amit prédikációnk folyamán a hallgató egy
szerre és azonnal meg nem értett, az teljesen kárba
veszett. Kerüljük a hosszú körmondeteket. az idegen
kilejezéseket. Ne idézzünk az írásokból latinul, még
akkor se, ha utána azonnal magyarul mondjuk. fe
leslege'>.

A szentatyák majd rnlndennep beszéltek a nép
nek. Soha nem vész kárba a beszéd, a "papolás".
A nép szereti a s z é p szentbeszédeI. Gyönyör
ködteli. felemeli, hittel tölli et. Oriási erő van ke
zünkben, amikor beszélhetünk a népnek. Vegyük ko
molyan feladatunkat.
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HATODIK HtT HÚSVtT UTtü'J

VAsARNAP

Hitből él az igaz.
(Gal. 3; II.)

Ha nem tudom lelki Irisseségemet, papi rni
vollom öntudatát megőrizni, szinten tarlani, igen
könnyen megtörténik, hogya titkok, amelyek napon
kint szembenéznek velem az oltáron és a szent
ségekben: kínzó sötétséggé lesznek számomra. Igy
aztán életem enormis teherként nehezedik rám.
Régen rossz, ha az oltárnál nem tud kiderüini fö'
tottem az ég!

Az új rubrikák szerint ma már a másodrendű

duplex ünnepeknek nyolcadai a liturgiában nem
szerepelnek.

Az Egyház követelményei, amelyeket a plébá
nossal szemben támaszt, világosan olvashatók él

453. Canon első és második paragralusában. Kí·
vánja az Egyház, hogy a plébános legyen mindenek
előtt és természetesen fölszentelt pap, a krisz tusl,
igaz papság részese, az Úr követe. Legyen továbbá
tiszta erkölcsű, hisz ő a föld, a falu, a nép sója.
Rendelkezzék műveltséggel, tudással, hogy minden
időben bizonyságot tehessen az igazságról, pruden
eiével. hogy mindIg okosan cselekedjék. Es legyen
benne buzgóság a halhatatlan lelkekért, meri csak
így lesz pásztor és nem béres.
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HHFÖ

Szeresd meg az örök éle/el,
melyre hivallál.

(I Tim. 6; 12.)

A zsolozsma-imádság tegyelmezell, erőteljes.

Komoly szigorúsága végeredményben isteni kézjegy.

Kereshetem ennek magyaTázatát a rég letűnt korok

történetében, az Öszövetség lelkével, a népszel

lemben, de nem elégs$gesen. Maradéktalanul csaK

a Szerzőben, Istenben teréthetom meg. Istenhez

csakis ez az erő és komolyság illik. Isten olyan

a zsolozsmában, rnint a spártai édesanya. Szeret,

de szigorú.

A magánosan v9gzeil zsolozsmára a közösséq
ben előírt rubrikák nem vonatkoznak, bár dícséretes

ezeket itt is megtartani. Az imaórák felcserélése

nem érinti a7 olüciurn lényege!.

A zsoiozsma végzésénél annyi lelkületünk leg

alább legyen, hogy i m á d k o z n i akarok. Sokszor

ennyi is nehéz dolog, de ezt a nehézséget igen

megszépíti az alázatos engedelmesség, az egyhá

zias lelkület eme szép hajtása. Úgy vagyunk a

szent zsolozsmával, mint az egész papi életünkkel:

nehéz, de szép ... Orök életre hivattunk, megszer

zésének egyik eszköze: a zsolozsma
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KEDD

Harcold a hit jó harcát,

(l Tim. 6; 12.)

Ha valakinek, hál a papnak kellene hallatlan
nagy emberboldogíló erőfeszítéseket és önfelál
dozó tetteket felmutatnia. Korunk nagy szociális és
gazdasági problémáinak megoldása a krisztusi pap
ság evangéliumi szegénysége. Az erős, egészséges
papi lelkiség mindenre kész lesz a rábízolt nyá
jért.

A cselekvő szereletre véuelkoztern a presor
terré szentelésemkor. Ez papi életemnek az alap
erénye, amelynek Janus-arca van, - lsten felé néz
az egyik arc, másik a felebarátom lelé. Beleillesz
ked tem a hierarchiába. Nagy, szédületes hatalmat
kaptam, de készséges szolgává kell lennem a lel
kekért.

Szeretetemmel nagyon SOkszor visszaélnek cl

rémbízottek. Legjobb szándékaimat félremagyaráz
zák. Osszerugdossák a Jóséq-ideélornet. Az élet
csak a terrozte rovatol állítja lel vetem szemben.
örökösen csak kiadásnak élek. Nagy ígazságtalansá
gokat kell fájón elkönyvelnem. Szemembe kacag az
élet, rnint egy kigúnyolt, nyomorult komédiásnak.

Krisztus papja vagyok, örvendjek, hogy némi
kép hasonlíthatok Mesteremhez. Harcolok, mert tu
dom, hogy a hit jó harcát nercorom.

164



SZERDA

Az élő Istennek szolgáljunk.
(Zsid. 9; 14.)

A papnak hivatása, hogy legyen instrumentum

Deo coniunctum. E nélkül hiábavaló minden vállal

kozásunk, b6rmily nagy zajt csapunk is. Ennek az

Istennet való kapcsolatnak elemi fellélele a ke

gyelmi állapot. A hasonlíthatatlan nagy méltósága

mlett a pap a lehelő legnagyobb szentségre

van kötelezve. Kell, hogy ez a gondolal megfogjon

bennünket.

Végtelenul tontos. hogya híveinket buzdusuk

minden adandó alkalommal arra, hogy lsten tiszta

szeretetéből fakadó, tökéletes bánatot gyakran in

dítsák fel magukban. Már az iskolában arra taní(

suk a gyermekekel, hogy naponkint indítsák fel ma

gukban a tökéletes benetot. Este. Beteglálogatáskor

is, mindíg emHtsük ezt meg a hozzátartozóknak.

1929 nyarán törl ld a híres lillei sztrájk. Több

hónapig tertott. A püspök a rnunkésok melletl fog

lalt állást, a sztrájk-segélyre szóló gyüjtést maga

a püspök nyitotta meg ezer frankkal. A munkaadók

leljelentellék a főpásztort Rómában. Róma nem so

káig váratla magát. Megadta a feleletet: lienárt

püspök megkapta a szerit bíbort.
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CSUTÖRTÖK

AI 1Iilel/(,lId'lIek bCSU'IIIl}'''

1..1'1' /IZ ('Iméjlik és (/ Ielkiisme
rctúk. is; (TiL I; 15.)

A teJelonlsük a pohérbe - ~;,el1es zsákori ke

1'8SLlül. Tej marad, d(e milyen le~l nz l Nos, milyen

a bűnnel beSlennyp.zell papnoL az Eucharisztiába

vele11 hite" Ha öl papnak 8lmélt' é~ lelkiismeret"

h'inos, suivos bűnllP! b<?sz";nnyel811, <ll rt pap '1(110

laban hilell'?ll P"p, d,? mil','en? F:gy kiraly SP Inkabt>.

mlní hilellen, rnondjuk "e9Y pap SP inkább, rnmí

lutetlen". :, legyul' noz zé: "nyún öl nepen, rossz .

IlO.hetetlen"

Al tnstrucuo Ctornentine otvrnodon szeoetvozz«

il Szentségkitételt, hogy :;8mmi el ne lerelje a hivö

ligyelmé! o'l Sancl,ssimLllnr(,' AJanlalosnak 1-'1 rt ja az

oltárhoz k(lZ('1 esó ojbldko~. ell-:lkclrasal. I')Vdbbá a ki

lelE>I, oll,;irrn 1l,?n1 szabad eleklyr.kel, kepekel vagy

szobroket tenni S')I h." vdllnrtk, \;'1 kell ökel onnan lá

voutem. ha nem lehet. Ie kell ökel tekami. Csak az

ddoraló angyalokat szabad megl('n"li Régcn nem

voll probléma az exposuorlurn, meri a szentség

kitétel szerIarIása nem egyidős az Egyházzal. Ujabb

keletű, kb. a XIV-XV. században loláljuk első

nyomát.
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P!NTEK

Aid a lIIugu házót nem iud]u
vezetni, hogy tudná gondját vi
selni (IZ lsten Egyházának?

(I Tim. 3; 5.)

Jezus áldozatának indítóoka az eles&t!, isteni

adományaitól megfosztolt ember iránt. érzett rnérhe

tellen szeretete. Aki szerét. életét is adja. Többet

nem adhat, többet nem tehel, Jézus a legnagyob

bat adta, a legtöbbet lette. Szerelem a nyájamat?

A híveimet? A rámbízottakat? Ha nem vagyok képes

ertük még az életemet is odaadni, - nem szeretem

öket igazán.

Gondját viseljük-e úgy is lsten Egyházának, hogy

szívünk ügye a papi utánpóilás kérdése? A balassa

gyarmati áilami gimnázium hittanára nyugalomba vo

nulásakor 40 papot rnondhetott nevelt jének.

Házunk tája legyen rendes, barálságos, csinos

ó:, melegen tiszta. Hisz a pap házában rnindenki

ottnon van. fr\?zze jól magát Majd akkor lesz érze

künk ahhoz is, hogy c templomban észrevegyük il

pókhálót, meglássuk a piszkos ollárterílöl, a poros

padokat, a sáros kövezetot.
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SZOMBAT

Mivel reméllységiillk vall,
Ilag y llyillságga/ beszé/iillk.

(II Kor. 3; 12.)

Nelelejtsuk, hogya szenlbeszédben a Szentlé
lek eszközei vagyunk. S a lélek elvárja, hogy leg
jobb tehetségünkkel álljunk szotqétetére. "Non
':"Ilim vos estis, qui loquimini, sed Spirítus Patris
Nostri loquitur in vobis." Az élet~z<)nlség tesz leg
dlkalmasabbá a lélek szolgálatára. Ennek erejével
lesz gyümölcsözővé a beszéd, meg lé rések lesznek
és mivel reménységünk van, hát nagy nyiltsággal
is beszélhetünk.

Don Bosco első szentmiséjében a szó hetelmét

kérle Istentől. Beszédében a főcél mindíg a lélek

üdvössége volt. Ezért hallgatot! el még a zene és

dal is Párizsban, mikor ott Don Bosco beszélt.

Egyik papjának prédikációi felől érdeklődött egy

szer valakitől a Szent.

- Sokat prédikál? - kérdi D. Bosco.

- Nagyon.

-- S jól prédikál?

- Óriási hatással.

- Meglérnek a h~gatók?

- Arról nem tudok - feleli az illető.

- Akkor el kelllillani néhány évre a szcszék-

lől - adI a meg a választ Don Bosco.
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PUNKOSD HETE

PUNKöSDYASARNAP

Alleluja! Az Úr lelke betol
tölte az egész /ö/dkerekségel,
jöiíclek, imádjuk, olteluja!

(Sap. 1.)

Péter epostet kiáll és prédikál. Olezer ember·
ezonoet megtér, megkeresztelkedik. Honnét ven ez.
hogy ma ötezer pap prédikációjáro nem tér meg öt
ember sem? Meri még nem járt át bennünket a
lélek, oz erőnek, CI hilnek, a piros, lüzes punkösd
nek a lelke, C1Z lsten lelke. Mert a pepnek, oz ige·
hirdelőnek a hite sokszor tétova, gyenge, ingadozó.
Poshadó tó, loppangó perézs, nem élővizek tiszta
forrása, nem lángoló, lobogó tűz, mely világít és
melegít. A papnak hite sokszor csak potenele.
nem pedig energia, mely lendílő és feszülő erő.

Ami a szívünkben, legyen az ajkunkon, oz nyilatkoz
zék meg az élelben. Hogyan öntsek híveimbe
erőt, hilet, egyszóval l e I k e t, ha magam is tépe
lődő, aggályoskodó, vajúdó. gyáva epostet vagyok?
Papi szívem, lell:em el van jegyezve a lélekkel.
Piros pünkösd napján kitérom a kspuket, hadd jár
jon ál az I s I e n m e I e g l e II: e.

PUNKt:JSDH~TFÖ

Új szfvet és új Lelkel adok
nektek. (Ezek. 36.)

Az ordinációban az lsten lelke szálll rám nem
csupán egyéni élelem gazdagodására, hanem hogy
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Allald, Vele és Benne mil:;okdt is YdLtJd~ib<1k.
Hiveimet, egyházközségemet, diékjeirnet, egyszóval
d rémorzotteket. A pünkösdi léleknél talétom meg
clzl cl magasabbrend ü erőforrást, rnelvnel életre é~.

kedvre lelkesülök', felüdülök és magasba lendulök,
enyéfmel magammal ragadom és indulok velük
Krisztus diedelútjére. Csak új sztvvel és új lélekkel
lehel erre vállalkoznom. A középszerü, lucai-pap
"nem alkalmas a I.élek indítására és a pünkösd
Istene ajándékainak kiesz tésére. Ilyenkor a ránk
bízollak elsírhalják a veze lő nélkül maradás árva
~ágát· Nincs' emberünk. (Ján.' 5, 7.) Nincs papunk,
lélekkel felkeni, lélekkel étjért. Lelekkel elteli pa
punk. Sötétben vannak p.~, nem tudok lényt gyujtani
neki~, mert magam :,el11 égek'. A pünkösdi tüzes
Lélek éget és gyujll

'KEDD

Örvend;e!e/; az ls/ennek.
(Zsolt. 80; 2.1

A pap igazi orome esek a' SzenIlélekben lehet
Az lsten mennyire szeretett engem, mennyire egé
szen magáénak akart és lefoglall, kegyelmével el
netrnozott, piedesztétre -!tllilot1 es igy muteton be'
Ime az én kedves Fiam... Hát nem öröm ez?1
Ha valakinek lehet igazan örvendeni és boldognak
lennie, az csak egyi ó pap lehel

Hitoktatóknak, hitszónokoknek. gyóntalóknak rá
kell nevelniök a rájuk bízollakat arra, hogy cl bűn

bánat szentségének f81vétele elő II mindíg külőnös

bensősóqqet kérjék o Szenliélek kegyelmél Jól
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gYól1l1i csekis <J L Ó I c k S8~í[:,('~cvl.'1 cs or ojovel
lehet.

A papnek tudnia kell, hogy nem harcolhal
JP.LIJS Krisz tusért il nélkül, hogy szent nevéér! gy ü
löletnek ki ne tegye magát. A világ úlél bennünke I
Egy hltoktetó beszéli: Egész délelőll ienüok, détutén
egyesületben vagyok, beteg diákot tétoqetok.
este ismét gyűlés, holtfáradtan megyek haza, talál
kozom egy emberrel reám néz és leköp ... A Lé
lek segít át bennünket ezeken a holtpontokon. A
Lélek ereje visz bennünket előre, megvetve min
den leelézést, letörölve minden gyalázatol, előre

Krisztusért!

SZERDA

EIérkezelI pedig a piJnkösd
napjai, mindannyian együll vol
tak. (Ap. cse\. 2; 1.)

Csakis il Leleklől megvilagosiloll értelem segit
ségével tudjuk megízlelni és meglátni, mily édes az
Úri Az lsten Lelke a rni értelmunk előtt kinyilvání
tett oívenoket, ami d lobbi hivő elől el van rejtve.
A tiszta szrvü psp élvezi a léle~ ajándékál, az
értelmet. A pap, aki nam bírja az értelmet, rnin!
il Pünkösdi lsten aJandékál, egész életében örökös
kínlódásban él.

Ordinéciónk elöli, csak emlékezzünk vissza, rni
Iy\~n bensőséggel imádkozluk a Veni Sanctel az
újmisés oltárnál, prtrníciénk előtt, és a lelszentelő

püspök is meghagyta, hogy votiv rnisét mondjak
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a SzenIlélekről. A pap teljesen el van jegyezve
a harmadik Isteni SzeméIIvel. Ez a lélek égette
lelkembe II cherecier indelebitel.

Az A. C. célja, hogy a papság és a hivek mind·
annyian együtt legyenek az Egyház nagy érdekeíért.
mini az eposiotok egyült valának az első pünkösd
kor. Eredmény csakis a l é I e k erejében lesz.
Sokszor el vagyunk keseredve ~ híveink gyávas6g11
rníelt. lrnédkozunk-e szérnukre a felülről jövő

lélekért?

CSUTt'RTtU

Az istenszeretet áradt szél
Ilzlvünkben a Szetulélek. által.

(Róm. 5; 5.1

Az lsten Fia rnondhetetlenut szerétett bennün
ket, de a Szentlelken át szeretett. Isten létét örök
től fogva a szeretet adja. A tevékenv, végtelenül
gazdag és csodás szeretet. Igy valósul meg az
Emmanuel-Iilok, a köztünk és velünk és bennünk la·
kozó lsten eucharisztikus csodája.

A SzenIlélek állal vezetett és iillelelt EgyháZ
az Eucharisztia örizését illetően minden időben a
legnagyobb gondot és figyelmet tanúsí tolla. Mikor
az ősegyházban a tabernákulum kulcsé l az éldozó
pap a diakonusnak adta ál, így szólt: "Nagy gond·
dal őrizd ezt a kincset." A pap ennek a "kincs"·
nek Ielesküdött Őre.

Pap jő a halálraíléllhez a siralomházba Eluld-
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sit ja. Híres pepszónok, naqvtudésú paptanár, mégis
elu1asítja. Végre az egyik igénytelen megje:e,lésű
pap megtérlti, a bűnös könnyezni kezd és - gyó
nik. A bitófa mellell, a halálos dráma befejeztével
egy börtönőr megköszöni a papnak gyönyörű misz
szióját. A pap így szól: A Szentléleknek gratuláljon,
uraml

pINTEK

Megkapjátok a Bzenilélek
ajándékait. (Ap. csel. 2; 37.)

Elsősorban a krisztusi papság tarthal igényl a
Szentlél~k ajándékaira. Jézus papja a szenvedés
ben, boldogságban, halálban és örökkévalóságban
a Lélek ajándékait köszönti és becsüli A híveimel,
diákjaimat, házamnépét is ajál)déknak tekintem. jó
tulajdonságukkal és gyarlóságukkal egyült. Szent
Pál Róma felé hajózva a látomás angyalától hallja
e szavakat: Ime, az lsten neked ajándékozta mind
azokal, akik veled hajóznak. (Ap. csel. 27, 24.)
Együtt "hajózom" én is enyéimmel. Megbecsülöm
öket. Szeretem öket a Lélek állal.

A I<étezeréves Egyház élete - a Szen11élek
munkája. Hajójának vltortéit a L é I e I< ereje da
gasztja. A pap vir ecclesiasticus. Elsősorban a
L é I e k embere. Egyházl<özségembe, communitá
somba nem Cézárt viszek, hanem a cézérok Iste
nének L e I k é ti Csal< a L é I e I< erejében tudom
kimondani a szeszéken és magánéletemben: Uram,
Jézus! Úgy mondjam ki, hogy a híve im érezzék is,
hogy hiszel< ebben. Halálosan komolven. Papoknak
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II legnehezebb prédikálni. Egy pap lelkigyakorlaton
voll. Csak az érdekelt, úgymond, a h o g y a n a ve
zelő kimondotta J é z u s nevét. Ez, egyedül e z
meqnetou. láttam, hogy komolyan h i s z.

SZOMBAT

Az Isten szetetet.
(Ján. 4; 16.)

Ha az Igél hirdetem, érzem-e, hogy hallgatóim
mal a lélek magasabb rokonsága fűz egybe? Benső

ez a viszonya lelkek lelkében, Krisztusban és a
Szentlélekben. Nem lenne szabad addig a prédi
kációmba kezdenem, míg el nem imádkozom a Veni
Creator-I. Hiába van minden készütetern. szónoki
lendületem, előadó készségem, ha a l é I e k nem
segít, - üres szócséplés és I'evegőverdesés az
egész.

Hiányos az a szentbeszéd, amelyben nem lor
dul elő legalább néhányszor ez a szó, hogy:
s z e r e t e I. Hisz ez a kereszlénységnek anya
jegye Mi a szeretet? Maga az lsten!

Hallollam epétpébénosrot, aki vasárnaponkint a
szentélyben meggyón I hivei szemeláltára és így
ment lel a szószékre.

Prédikációnk aranyfedezele - magánélelünk.
Ha jó papnak ismernek és igazán azok is vagyunk,
nem kell sokat beszélnünk. Szívhez szól nunden
szavunk.
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ELSO Hf.T PUNKOSD UTÁN

SZENTHAROMSAG VASARNAPlA

Minden Belőle, Altala és
Érte van. (Róm. 11; 36.)

.Breviáriumunkban minden zsoltért a háromsze

mélyű egy lsten magasztalásával fejezünk be. Ke

resztelünk, gyóntatunk - mindíg a teljes Szent

háromság nevében. Minden az Atyától, minden

Jézus által és minden a LéleKért. A papi hatalma:

is a teljes Szentháromság nevében kaptuk az ordi

nációban, küldetésünk a néphez a háromszemélyű

egy lsten nevében történt. Minden szentmisét azzal

végzünk, hogy )egyen tetszésedre neked, Szent

háromság". Egész papi életünk legfőbb céljának

kellene lennie, hogy tessék a Szentháromságnak.

Gyermeki alázatossággal kell hódolnunk az Atya, a

Teremtő előlt; hasonulnunk a Fiúhoz, a Megváltóhez,

rnint egészen tökéletes eszrnénvképünkhöz: egye

sülnünk a Lélet< cselekvő erejével, a megszentelő

isteni Személlyel. Minden az isteni gyermekség ki

bontakozása bennünk és öntudatosítása annak, hogy

a Szentháromság jeiét hordozzuk magunkon. trteI

mem, akaratom és érzelmem hódol, amikor meg

nejtett fővel imádkozom és sutlogom: Gloria Patr,

el fi!io et Spiritui Sancto.
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HUFö

Jsten akarata az: a li meq
szentelödéstek. (I Tessz. 4; 3.)

A Iilurgiét teljesen áthatja, hogy az Egyház a
dicsöség Királyának jegyese. Öszövetségi vonatko
zásban ez a körülmény teljesen megfelel' az Úr föl
séges színe elöli való teljes és feltétlen meghódo
tésnek. Az Úré vagyunk. Mindenünk Tőle van. Ren
delkezik velünk. Nekünk csak kötelességünk lehet:
semmiségünk tudatában elismerni teljes függősé
günke\. .

A szertertésok Bizollsága mindenkinek megen
g~dte a zsolozsma anticipálását az előlle való nap
délutánjának 2 órájától kezdve. A Pro Missionibus
egyesület tagjai arra is kaptak engedélyt, hogy
már déli 12 órakor megkezdheiik az enticipétést.

A breviáriumot imádkozni: kötelességünk. El
választhatatlan papi életünktől. Az oltár és zso
lozsma nélkül nem vagyunk papok a' szó szoros
érleimében. A napi anyagot egyetlen hóra kiha
gyása nélkül el kell imádkoznunk, mégpedig éjfél
től-éjfélig.

KEDD

szent emberek legyetek elöt
tem. (II Móz. 22; 31.)

Papi jellegem és küldetésem egyenesen köve
leli életszenlségemel. HJ ezzel nem törődöm 83
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nem tartom magamra nézve kötelezönek, mi lesz
belőlem? lsten kegyvesztettje, népem botránya és
önmagam hóhéra. Elsősorban ránk vonatkozik lsten
utasílása: Szent emberek legyetek elöllem.

Ha bocsánatos bűn lelett indítottunk bánato I,
al elkövetett halálos bűn ezt érvényteleníti. Az
igazi bánat nincs ídöterternhoz kötve. Mindíg han
goztatnunk kell, hogy a gyónni jövő hivők a bá·
netre fordítsák a legfőbb gondot. Sohase oldoz
zunk fel addig senkit, amíg nem intettük, hogy:
szánja, bánja bűneit ...

Ha imádkozunk, úgy tegyük, hogy akik látnak
akkor bennünket, rajtunk felejtsék szemüket. Min·
ket ez persze ne bántson. Meg se lássuk. Mindíg
nagyok legyünk az imában. Nem tud nekünk ártani
az élet mostohasága, az emberek hálátlan közönve
és durvasága, a csalódások mély fájdalma, - ha
i g a z á n tudunk imCidkozr.i. Főként az lméoséoben
leqyünk 5zenle~ Iqy akarja eZI ai U,

SZERDA

/.éyy p('/dClk('p u híveknek.
(I Tim. 4; 12)

Példakep keil hogy legyek. BeSZédben, visel
kedésben, szeretetben, hitben. tisztaságban, rnint
,ll Apostol mondje. Hiszen <'l hivek lstenről. Krisz
tusró}, E9yliáuól-- csak rejrom keresztül qondoí
kodnök. Ugy és annyil hisznek, alnennyil éritőlem

k.ipn.rk II pap· sze:'léi'/i énéke nekik a le(l'r,agyo~ll'l
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garancia - a lermészellölölliek mellett. A vallás
nekik annyit rnond, amennyit a pap abból igazol.
Elmét zavaró, roppant súlyú felelősség nehezedik
ránk!

A pápa szerint a katolikus akció jogossága
isteni jogon alapul. Mert Jézus maga vetette meg
az A. C. etapjét. mikor apostolokat és tanítványo
kat vélesztott - mondja a Szentatya. A magyar
A. C. a plébániai tanács szervezésében egyedül á!1
az egész világon, I. i. az egyházközségbe épült bele
teljesen. A plébániai tanács feladnta az egyházköz
ségben az apostolkodás szellemének éoolése. A
legkisebb egyházközségben is az a célja az A. C..
nak, hogy a pápa szándékai szerint a hívek ajánl
ják fel az Egyháznak közreműködésüket, szolgála
telket. imáikal és áldozataikat, törekedjenek az er
kölcsök megújítására és minden erővel mozdítsák
elő a katolikus hit gyarapodását. Természetes
dolog, hogy ebben a szent munkában a plébános
példakép legyen a hívek előtt. Munkában, imában,
hitben és szeretetben.

CSÜTöRTöK
ÚrnapJu

\'egr(~lek és egyétek ...

Az ELlCharisztiában rejtőzködő lston-királvt 1101'
dozzuk körül diadalmeneiben. Ma k::ép börtönébót
és a pap mint börtönőr, kezébe veszi és körlj'
hordozza a köztünk lakozó nagy Szentségel, a szel':
sztnek eieu meghúzódó lstanernbert.

Felszentelt p<'lpi egyéniséDll:Ü' K(,rClklerisztikilll'.,



ilOgy az eucharisztikus Jézusnak vagyunk eljegy
zett barátai, lefoglalt szolgái, felesküdött őrei. Al
Eucharisztia kezelői, kiosztói vagyunk. Mi ismételjük
Krisztus szeveu. Vegyélek és egyétek, és nekünk szót
a parancs: osszátok. Krisztus CI hatalmunkban van.
Rendelkezünk Felelte, kínáljuk, osztjuk azoknak, aki·
1:..-1 ránk bizott JZ nr csodálatos rendelkezése. Nem
1.:-IH?IUnK közörnbösek. N.:> 10gYllnk haszontelen SZOI
~láK. Semmi sem lehel f>lé~l_ Ilogy buzduó eszközö
Lel és alkalmas In6uokdl 'aláljunk arra, 110gy a
rénkbízortaket abba ql eucharisztikus úrnapi él<:"!
körbe emelj uk, enot nekunk papokndk állandóun
élnunk kellene. El cll Úrnap ndcJY tanítása sza
rnunkre I

pINTEK

Atyái/ok mannút ettek és
meghol/ok. [Jan. 6; 49.)

Sokszor kell híveink elöli hangozlatnunk, hoyy
ill Eucharisztia az örök flel kenyere. Jézus szérurn
kénl is hagyta SZámunkra, beoltás az örök halál
ellen. Mi papok naponkint vesszük, kell, 110gy E'I
leljünk ezzel a szent és üdvösséges gondolatlal .. s
rrirdessük is ezt. Odáig kell jutnunk, hogy ez Euchu
rlsz tia hlvelnk élelének sllikséglete legyen. Nélküle
nem Elet ez éleI.

A Riluále Románum szerint: lsten Egyllázának
nincsen nagyobb méuóséqo. nincs szentebb és cso
dálalosabb velermje, mint ez a Szentsóq, amely
IsleronN. legnagyobb éS kitűnő ujélwlc-kjl. rnindeu



kegyelem és Szentség forrását és szerzőjét: Krisz
tus Urunkat, tartalmazza,

Egyik paptársunknak a hónap első csütörtökén
este, hazamenet a lemplom előll eszébe jutott, hogy
holnap első-péntek, több áldozás lesz, kíváncsi
volt, van-e elegendő mennyiségben konszekráll
ostya, Bemegy a templomba, kinyitja a taberná ku
lurnot, kiveszi a ciboriumot és kucsmásan bele
néz ... Az illemnek, a köteles modornak és jó visel
kedésnek ekkora negatívuma a leljes műveletlenség

logalmát kimeríli. Jézussal szemben a jó modor és
úri etikett talán nem kötelező?

SZOMBAT

Testvéteiu 'Én az Úrl61 vel
lern, amil közlök veletek,

l" Kor. 11 i 23.)

Sokszor és szívesen prédikáljunk az Eucharisz
tiáról. Nemcsak Úrnapjö körül alkalmas az idő erre,
de egész esztendőben, Nagyon kiszáradt ciszteme
lelke van annak, aki nem tud sokat és szepen
beszélni az isteni lakomáról, melyben angyalok szoi
gáinak, a mennyeí Vendég ről, aki szeretetből itt
maradt köztünk. az angyalok Kenyeréről, mely él

véndoroknak nyujtatik,

A lelkiáldozásriJ nevelnünk kell a híveket, ke
rülve él janzenista ízt. De nem pótolhatjo, Ilelyel
IP';íllleli vilgy kiv,~ll nr-rn szoríthatja ki ,1 volósáoos
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szentáldozás l. A lelki és tényleges szentáldozás
viszonya, minI a tényleges és vágykereszlség. Ne
csak ajánljuk a rénkbízotteknek a lelkiáldozásI, de
velük együtl végezzünk mi is.

Hogy nem ismerik híveink, diákjaink eléggé az
Eucharisztiát, abban talán kissé mi papok is hibásak
vagyunk. Fő ok az, hogya közönséq nem találja
a templomot vagy a funkciókat vagy a pap sze
mélyét eléggé vonzónak. Legyen a templom tiszta,
ragyogó! Legyenek a funkciók összeszedett. áhílat
lal telt szent szakrális cselekmények! Legyen a pap
minden dísznél nagyobb dísz. Úgy mozogjak, mint
egy élő, eleven szeritkép. melyből kitetszik a lér
fias, apostoli, előkelő, meleg és őszinte eucherísz
ukus lelküle\. Ez lesz a legszebb prédikáció.
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MASODIK HU f'UNKOSD UlMI

YAsARNAP

Ha lélek szerin I élünk, lélek
szerin I járjunk is. (Gal. 5; 25.)

Mennyi papnak rébusz marad egész életében
az áldozatos papi élet. Kell szenvedniök, kell áldo
zatot hozniok, de ezek távol vannak az áldozat
knsz tusi érleimétől és értékélől. Nem kapcsolód
nak bele a sacrumba. Milyen szomorú! Sokszor ki
fakadunk, hogy híveink nem olyan lelkületlel van
nak jelen a szentrnisén, hogy étérezzék, hogy most
Krisztus megy a Golgotára szenvedni - értünk. S
hány pap sem érzi ezt! Miért? Mert még nem élünk
a lélek szerint.

A 462. can. elmondja a plébánosnak, hogy
nunö ünnepélyes és nyilvános ténykedéseket van
loga véghezvinni. A can. szerint a plébániának igazi
le:e a plébános. Az egész hívő közösséget kép
viselve lép az lsten elé és viszont, ha a nép elé
<ill. lsten követségében jár el.

Ha olyan szentnek van kiváló ereklyéje a temp
lomban, aki kenoouéu és a római rnertvroloqiurnbe
is be van iktat va, ünnepén a sacrum és az officium
duplex jellegű és Credo is van.

A szentséges Szív szeretetével és a lelkipász
lor igazi buzgóságával keressük az elgurult drecn
rnéket. elveszett híveinket.
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Ii~TFÖ

A valóság Krisztusé.
(Kolossz. 2; 17.)

A Szív erejében tudjuk híveinknek vonzó mó
don beállítani a keresziénységet. A keresztény kut
túra győzelmének első akadálya sajál híveinknek
szívtelen magatartásában található. Erőnket csak
akkor tudjuk összemérni az eilenségével, ha meg
vagyunk győződve a Szív csodás hatalmáról. A ke
reszten nyílott meg értünk krisztus Szíve. Nagy való
ság ez. Tanít, erősít, indít. Mert Krisztusé.

A komoly betegség felment a zsolozsma vég
zésének kötelezettsége alól. Ha el is tudnám vé
gezni egyes részeit, erre sem vagyok köteles. Ha
gyógyulás útján vagyok már és olvashatok könyvet
vagy újságot, zsolozsmázni még nem vagyok kö
leles, mert ez nagy figyelmet kíván és fáradtság
gal is jár. A püspök és rendfőnök csak egyesek
nek adhat felmentést és csak ideiglenesen.

Egy pap olyan keserédesen mondotta: Sokszor
olyan jó volna imádkozni a Jézus Szíve litániájál
vagy a Szent Szűzét és egyéb más "szép" imád
ságot. Szabad, lehet, söt üdvös és ajánlatos is. De
ne feledjük, ez csak magánimádság. Ennek is meg
van a maga értéke. - de bátran nevezhetjük önző
imádságnak is, emev ne.iszen fogja megélieni az
imádság enrutzmusét.
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KED D

A békesség Istene szenteljen
Illeg titeket. (I Tessz. 5; 23.)

Az ordinációban nem kencsukét adtak kezünkbe,
Ilogy azzal sujtsunk végig a népen. Megkenték
szenlolajjal, hogy síma, puha, fínom legyen az
áldó papi kéz. Hogy szetessük a népeI. Szeretni,
símogatni csak meleg szIvvel lehel. A békesség
Istene szentelt meg bennünket, mi is a bekesség
Istenének nevében áldjuk meg, szeressük és ölel
jük szívünkre a ránkbIzottakat.,

Jézus Szívével kapcsolatbull sokat hangoz las
suk, sőt mindíg megemlítsük: az e n g e s z t e I é s
végtelen fontos, sürgető valóságát. A sokat és sok
szor sértett Szív, agyalázatokkal elnelmozott sztv.
a gonoszságainkért megroncsolt Szív ezt óhajtja.
Bűnbánat!

Orülni csak másokért tudjunk, magunkért soha.
Boldog öröm csak tiszta szívben lehet. Híveink
sikere, előmenetele. jóléte szívünkben a boldog
öröm piros virágait tékessze. A sok gond és
aggódás ilyenkor arcunkon mindíg mosolyba virá
gozzék. A pap szívének nagy befogadóképessége
legyen. Elférjen benne az egész egyházköz3ég, in
tézetünk, zárdánk. Az Istent nem tudjuk felülmúlni,
O nagyobb, mint a mi szívünk, mondja aszerelel
apostola, aki pilleni a7 Úr szívén
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SZERDA

Reménybeli örökösei vagyunk
az örök éle/nek. (Tit. 3; 7.)

A pap ébressze híveiben a diadalmas elpusztü
halatlanság hitét. Oriási vonzóerőt gyakorol ez és
a sátánt porig alázza. Bátorságunknak, fölényes meg
jelenésünk imponáló erejének meleg szívvel
kell egyesülnie. Ellenállhatallan a halás. Imádkozva
elmélkedjük ki ezt a biztos tényvalóságot, és re
ménybeli jogunk hinni, hogy sikerül.

Személyesen tapasztaljuk meg, mennyire fáj
híveinknek az éhség, ruhátlanság, a sok nélkülözés,
és majd lesz érzékünk az irgalmassági cselekedel
gyakorlására. A papi szívnek roppant leleményes
nek és hihetetlenül találékonynak kell lennie. De
elmélettel itt nem sokra megyünk. tlet l Praxis!

A vezetésünk melleIt rnűködő A. c., annak szak
osztályai csak úgy tudnak eredményesen dolgozni
és fejlődésképesen . élni, ha szívet adunk bele. Ezl
nekünk kelll A sok felvilágosítani akaró szónoklet.

cikk, kritikai megjegyzés majdnem mind nélkülözi
a szívet. A pap az A. C.-ban a szívévet dirigáljon.
Necsak lássa a teendőket, necsak diagnózist álla
pítson meg, hanem s z e r e s s e n, segítsen. szo
val éljen a s z r v e v e u
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CSÜTORHJK

Fogadd úgy, nr i n t s z j v e
Jn e t. (Filem. 12.)

Jézus szava hozzánk: Az Eucharisztiát fogadd
[Igy, rnint Szíveme!. Olvasd az evangéliumo!: A lé
kozló fiúban a Szíve:n dobog, rnint jó Pásztor, a
szívemmel keresem az elveszettet, a szívem su
gallja, hogy keressem az elgurult drachmát, az
utolsó vacsorán a szívem vitt rá, hogy köztetek ma
radjak, a keresztfán a szívemet a lándzsa meg
nyitotta értelek.

Az adoraiio soha el ne maradjon. Egyellen
napunkból se hiányozzék. Inkább mást hagyjunk el.
Ha több nem lehet, legyen egy negyedóra, legyen
tíz, legyen két perc. Jézus itt akar belenézni sze
rnünkbe. Engedjük. Ne vonakodjunk előhozva apró,
hiábavaló rnentséqeket. Az Eucharisztiában értünk
dobogó Szív elé kell vonszolnunk magunkat, üqve
inket, sok-sok problémánkat. Oli a tebernékulurn
előtt megoldódnak. Emberfeletti terhek viselésére le
szünk képesek így. Eleven lesz a kapcsolatunk
Jézussal, aktíva hitünk, élő az imeéletünk.

A Kódex szerint a tabernákulum müvészien meg
etkotott. minden oldalról zári, liturgikus rnouvurnok
kal díszített, minden egyéb dologlól üres és gon·
dosan őrzött legyen. legdrágább kincsünk van
benne. Ore: Krisztus papja.

186



PENTEK
Jézus szeruséqes Szivo.

[cyyüllk iót milldenkivel.
(Gal. 6; 16.)

A Szíves Istennek vagyunk a papjai. Egész

lényünk, egyéniségünk pályája, hivatásunk teljesell

a szeretet vonalára van beirányítva. Ha erről le

lérünk, elvesztjük a jogunkat arra, hogy az embe

reknek Jézusról beszéljünk. A szeretet nem más,

mint barálság lsten és ember közt. Ha a azeretet

ben maradunk, lsten van bennünk. Higgyük el, hogy

Jézus a legnagyobb jót lelte az emberiséggel akkor,

amikor megmutalla a szeretet lángoló tűzhelyét, a

minden jóság kútfejét: szentséges Szívét. Sok pap

Iéi, hogy a hívek meglátják - a szívél. Pedig erre

kíváncsiak. Csak a sztvünkkel tudunk jót tenni a

lelkekkel, hiszen szeretetre szomjaznak. A pap szr
vének igen nagynak kell lennie. Mindenkinek rnin

dene legyen, hogy mindeneket megnyerjen Jézus

nak. A papi sziv melegéből erős emberek élete

fakad. A pap szíve életerőkel sugárzó fényközpont.

Jelszava Jézusé' Teljesen kiüresíteni önmagát 

másokért
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SZOMBAT

Parancsolha/nám . .. inkább
kérlek. (Filem. 9.)

A kéréssél mindíg többre megyek. Parancsolni
a törvényhozónek van joga. A szószéken csak aláza
tos magyarázója vagyok a törvénynek. Isten ke
gyelme készíti elö az utat, hogy uqert törjek a
lelkekben.

Sohasem téveszt céll a közvetlen, meleghangö,
szívből [övö. kalechesis-szerü, egyszerű beszéd.
Kedves legyen a prédikációnk, vigasztaló, megkapó
és meghaló. Jézust képviselern, hál méllóképen
képvisel jem. Jézus nem szónokolt, b e s z é II

A katolikus hit- és erkölcstant a vasár- és ün
nepnapi evangéliumi perikópák nem tartalmazzák
teljes egészében. Tehát nem lehet kizárólag c s a k
ezekhez igazítanunk prédikációnk tárgyál. PI. A té
kozló fiú parabolája vagy a vakon született meg
gyógyítása sohasem kerülhelne elő a szeszéken.
Pedig erről és sok másról is kell hallanioJ< a híve
inknek.

Mi papok is szívesen hallgassunk prédikációI.
Nekünk is jólesik a maghinlés. Egymástól tanulunk.
Ne a stílust. a szerkezetet, a felépltést keressük
és bíráljlIk a hallott beszéd"'''''1, hanem hallqassuk
az igét. lsten igéjét.
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HARMADIK Hn PÜNKOSD UTÁN

VAsARNAP

Jstennek tetsző módon szol
gáljunk: iéielemmel és uszte
lettel. ,(Zsid. 13; 28.)

A sátán mindíg elvégzi azt, amil a papok el
végezni elmulasztanak. A sátán templomai akkor
lelnek meg, ha a mieink a saját hibánkból kiürül
nek. Az üres, kongó templomért elsősorban a pap
felelős. Valahol elhibáztuk. Valószínűleg nem szotqét
tunk Istennek tetsző rnódon

A matutinumnek és laudes-nek a mise előtt való
elvégzése legleljebo csak bocsánatos bűn terhe
ellatl kötelez A misekönyv rubrikája előírja. Az új
törvénykönyv aZI ajánlja, Ilogy ez áldozatol bemu
iero pap készüse elő lelkét piis precibus. De vétek',
lld minden előkés/iJlel nélkül megy c1 pap rntsézni.

A lelkipásztorkodás terén él 467. és 468. canon
nunden kötelességeI a plébános személyére ró.
A hívek és a plébános tehát szószerint úgy tartoz
nak össze, rnint a pésztor és a nyáj. Tehát nem el·
láttatni vaqvok köteles híveirn pesztoréus gondoze'·
sét, nenern sejétrneqernnek kell óZI euétnom. Nem
lehet távolból dirigáló főnök () plébános, nonern
Ilívei .között élő Iplkiütya.
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H~TFÖ

Utvendietek, legyetek tökéle
tesek, értsetek egye1, éljelek
békességben. (II Kor. 13; 11.)

Amil Szent Pál ajánl a korintusbeli egyházköz
ség hlveinek, gyönyörű élelprogramm. Titka? Az
Fucnertsztía. lit kapjuk a legtisztább örömei, a szent
'~égház lakója nyujtja önmagál, mint a tökéletes
ségre nevelő ESZközt, a hívek ilt értenek egyet,
sőt itt egyek az esztatközösséqben. az Eucharisztia
Ll szeretet és béke köteléke, A kegyelemosztó
flolcJogasszony Fiának, Jézusnak népe vagyunk,

SzenI "divatot" teremtsünk az intézetben, ez
e'Jyházközségben il szentétdozésból.

szem Bosco János mondta fiainak: ha Lll én
onejornot akerjétok tudnl, hát az, hogy mindennap
iJldolZötok, Nem mononatnók mi ezt a ránkbízot
laknak?

fl nélci Nér1l010rszágban többen áldoztak na
ponkint Ll legnagyobb üldözése ellenére, miru
nálunk a legnagyobb nyugalmi időbent Szavahihetö
tonú Jllíljd ezt,

KEDD

Könyörgünk cl li lökélelf'.s.~ég
tekért, (II Kor. 13; 9.)

Csak emléken ünk . A püspök összezérte
nl.lilill kent kezemi;'l. Ólkótöll(·k ~,Zal(l99JI. eruuet-

190



tük a kehely csészéjét és a pa'énát és heilottern a
szavakat: Accipe potestatem olfere sacrificium Deo,
missesque celebrare... in Nomine Dominí. Amen.
Micsoda szédületesen fölséges hatalmat kaptam
éppen az Eucharisztiával kapcsolatban. Emlékezzem
é~; rendüljek meg ..

Az én áldozatom ez ö áldozatuk is. Az én tö
kéletességern az ő tökéletességük is. Igy függ
össze a plebenus és a plebs.

R':'i1unk tésse cl nép, hogy koztün« él az lsten.
Aklív, eleven hillel sugározzuk szét, hogy itt van
il mi Ulurlk és Istenünk. Sok papra megtévesztő

pontossággal illik Szent Agoston bölcs megjegy
zése, ah a mágusokat Betlehembe irányító zsidó
r:.apokróJezl 'írta' Olyanok voltak, mint a mértöld
jelző kövs t, mutették az utat, de maguk f,em moz
(iultak

SZERDA

Kúszöntsétek egymást szent
csákkol. (I! Kor. 13; 12,)

Az b,. L·'" i:;ztia "J07'-,S ~,lé;.r" csókje ,J töidön
Aszerelel jele. Az lsten sz81 ",( bennünket. leg
vIJzzelfogilatób::> módon hagyta magát nekünk. Az
occídensek lényegtele"ek, a lényeg a kezünkben
van Nem láthatjuk, de bírllatjuk. Az Eucharisztia
szü.otése. a consecret.o mily nagy dolog! A rnisé
L",n votenénvszo: megcsókolom az oltár testél, ez
" csók Krisz íusnak is S7.ÓI. Csókos ajakkal mondom
,0 Ilí '!~''''le~' Az Úr veletek. 1\1 FucharisZlia az

I"r \fc'l](:,h~k" 1'II('{.')\!.:lIÖsuláSiJ.
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Az A. C. már az apostolok korában is meg
volt. Ennél a laikus intézménynél megtalálható min
den rendű és rangú hivő részvétele. Ott van
Pudens szenátor (befogadta Pétert házába), Praxe
des és Pudentiana a női nemeI képviselik. Iphigeniá
val együtt, ott a római katona és a hívek nagy
számban. Ök mind egyek voltak a hitben és a
kenyértörésben, igazán s z e n t csókkal köszön
tötték egymást. Az Eucharisztia adta nekik az erőt,

hogy önzetlenül szolgáljanak az Egyháznak. Amíg
a pásztor nem tudja az Eucharisztiát a Katolikus
Akcióban központré tenni, hiába van minden fára
dozása.

CSUTöRTöK
Js/en dolgait nem ismeri

senki. (I Kor. 2; 11.)

Hitünk olt kezdődik, enot meg tudjuk logni a
valóságát annak a minden képzeletet felülmúló
lénynek, hogy az lsten közöttünk van. Mini Isten
,_'mber, ez Eucharisztiában emberi képességekkel és
tulajdonságokkal rendelkezik, lál és holl bennünket
Amint hidegek vagy melegek vagyunk iránta, úgy
önti el Ö is szívünket csodálatos szerelelevel, vagy
l<3rjű el a kaput, mely Rajta keresztül nyilt meg.

Scitovszky János bíboros hercegprímás arany
miséjén. 1859 november 6-án született meg hazánk
nen ill O I l á r e g yes ü I e l gondolata. C("lja kel
lős: írnánkozó lélekkel venni körül az eucner.szukos
KrisztusI és szegénységében ruházni, elllcl~w,"otl'
s<lqál)Jn 9yárnolil<.tni Ől. Traulwein J.mos IILljJ
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Kllnler Károly volt DZ Oltáregyesülel legbuzgóbb
propagálója, epostore hazánk földjén. Elvilk voll:
az Oltáregyesület minden egyházmegye minden
plébániáján alakuljon meg és a hívek, tartozzanak
bér egyébkén I bármely más hitbuzgalmi társulatba,
._- a7 Oltáregyesületnek szükségképen kell hogy
tagjői legyenek. A magyar prímás ajándékozta' a
szegény lemplomok szemére az első kelyhet, me
lyet a jászkiséri templom kapott meg

P~NTEK

EnyMlsl( meg szfvemer.
(Filem. 20.1

Elsősorban nekünk papoknak mondja Jézus:
Enyhítsd meg szívernet. Hisz barátainak nevezert
bennünket. Jézus koldulje a rni vigaszunkCll, óhejtvo
óhajtja enyhület-nyujtó onqesztetésünket. Rellene
tes dolog ill il közönv. a barbár nerruörödés Egy
kor vádlón lép fel majd ellenünk.

Jó papokat kíván a nép, kiknek van szivük a
nyomor és szenvedés láttán. Mil ér a tudós, ruozo
Iéló, elméleti pap? Szívteten múmia.

Akasztófa alatt állt az elítélt. Szent Bernát kö
nyörületes sztve ethúzte onnét a kötélnét fogva.
Mikor ezért kérdőre vonták, így felelt. Tudom, hogy
egy minden kínra érdemes emberről van szó. Tu
dom, hogy meg kell halnia. De én nem pillanatnyi
halállal akarom etpusztüent, hanem lassan, kínozva
megölni. .. szerzetesruhébe önöztette. s egy tör
lénetíró leljegyzése szerint több rnint 30 évig
függött il szerzetesélet keresztjén
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Az utolsó századok keresztény lobogójára az
emberiség odetüzte az lsten SzIvének jelképét.
Jézus Szfvének revelálása az utolsó üzeneie Isten
nek az emberek számára. Nem vesszük észre, hogy
lsten valósággal erőlteti aszeretelét? ...

SZOMBAT

Az evangélium igazsága meg
maradjon nálatok. (Gal. 2; S.)

A szószéken tartózkodva, legszebb hivatásunk
az volna, hogy beszédünkkel mindenkit megnyer
jünk Jézusnak. Megnyerjük a másvallásúakat is, az
Egyház ellenségeit is. A nép nem azt akarja, hogy
mi szálljunk le hozzá, hanem hogy emeljük öt
lel magunkhoz. Ne nyomjuk agyon elméjét furfan
gos bizonyítékokkal, ne zavarjuk meg gyermeki hi
lét, nem ért jó népünk másként, csak egyszerűen,

természetesen.

A szónoki eszközöknek két csoportját kulön
böztetjük meg: az értelemre és a szivre halás esz
közeit. A gyönyörködtetés csak' segédeszközként
jöhet számításba és nem lehet egyenrangú soha az
előbbi kettövel.

Mily végtelenül nagyra becsüli Egyházunk az
lsten igéje hirdetését, mutatja az, hcqv az e/so
századokban csak a püspök préoikélnatou. Szent
Agoston is csak püspöke gyengélkedése mialt lép
hetelt a szeszékre.
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NEGYEDIK HtT PUNKOSD urAN

VAsARNAP

Istent nem lehel gúnyolni.
(Ga,l. G; 7,)

Nem elég ismernünk a szentmise csodálatos
gazdagságát, remek felépítését, mélységes érte 1
mét, hanem magunkévá kell ezt tennünk és é I n Li n k
kell. Egy püspökről olvas Iam, 110gy minden szent
rrnséjet úgy muta Ita be, úgy készült rá, mintha
primiciáját végezne, Roppant nehéz dolog, Lelki
81etünk éllelő princ ipiumévé, papi rnrvortunk ki
rnerlll1etellen kmcsterévé pedig csak így válik dZ
U,SLövels€:'9 éroozer«

Al 6segynázbdn a püspök és plébános lnég
0gyet jelp.nteil. Kl~s6bb, a IV, században úgy Jele·
nik meg él plébános, mint él városi püspöknek él

videki egyházközségben élő teIJe~: jogú helyettese,
A plébénosuek önálló joghatóség0 csak él népván
dorlás idejében tűnik lel elöttünk. Ekkor jelennek
meg dl eisö Ö n á II ó plébániák,

Olvastam papról, aki szentmíse végzéséllez
mindíg a legrosszabb cipöjét húzta fel, nehogy a
jó lábbeli a térdelés közben rnegtörjék és így
"orrolt" kapjon, Mit szótnetnók erre mást, mint azl,
hogy az .jsreru nem lehet gúnyolni" legalább is
',okáig, buntetlenül -- nem
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H ~TFÓ

Mindenki a maga terhét hor
dozza. (Gal. 6; 5.)

Ha örvendeni, ujjongani akar a liturgia, a
psaltériumtól kér kölcsön szevetet. Tudja, hogy ez
nem emberi alkotmány, hanem divina inspiratio. Nem
Jud semmi més úgy ujjongani, mint a liturgia. Min
den szenun.se elején az örömről beszél. Az öröm
r:-ermanens ifjúságoI kölcsönöz a léleknek, állandó
derűt, csendes békét. A breviáriumot kézbe venni
vagy oz Úr oltárához lépni csak igen nagy öröm
lTIel I,?hel

Aki csak egyszer látla Szent Benedek vagy
szent Bernát utasításai és tanítása nyomán az isten
szotqéretnek ünnepélyes végzését, soha e: nem
felejti. Pannonhalma, Zirc lakói, tstennek szentelt
lelkek, évszázados templomok égbenyúló ívei alaH,
kemény, férfias nangon, ezeréves imádsággal dí
csérik lstent. Az opus Dei-t ill oly természetfeletti
lélek illleti, hogy hallva a zsoltározás I, élvezve il

konvent-mise gregorián énekét, elhihető, hogy felér
egy jól végzetl lelkigyakorlaItal. Az örök liturgia
dicsőítése legigazabban a szerzetesiélek mélysé
géből fakad. Ha a falusi csendes magányomban
vagy káplánszobám csendjében kezembe veszem
a zsoltárkönyvet, lélekben kepcsolódom a zsolté
rozo szerzeteseknez és könnyebb lesz e71 a
s 7 E' n t .. terhet" hordoznom.
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KEDD

Istennek titokzatos, elte j/ell
]Jök'Seségé/ hirdetjük.

fl Kor 2; h I

A. pepszentetésem preeréctojeben azt enekelle
az Egyl1áz, hogy "éjjel és nappal az Úr törvényén
elmélkedjem". Csak így ismerem meg az Ö titok
zatos, elrejtett bölcseségét. Papok, akik nem el
mélkednek ... Nem is tudnek jól élni, képtelenek
hivatásuk magaslatán sokáig megmaradni, nincs
biztos, tömör, rugalmas programmjuk, nincs lelki
életük, hát nincsen életszentségük sem. Nem le
hetnek hegyre épült város, nem lehetnek tertore
helyezell gyertyák. Nem vetem meg öket, imád
kozom értük.

A gyóntatásnál vigyázzunk: Ha a hivő igazi bűn

bánatot indí!, ebben benn van az istenszeretetnek
a csírája; mert minden bűnbánatnak indítóoka
Istenre megy vissza, s még lsten félelmében is
bent van az istenszeretetnek a kezdete. Minden
megtérésnél a bánattal gyónó szívében, leguiább
bennloglaltan megvannak az isteni erények, hisz ha
nem hinné Krisztus hatalmát és nem remélné irgal
mát, nem jönne gyónni.

A magyar papságnak legnagyobb része egy
szerű városi vagy falusi kisemberek gyermeke
Ismerik tehát az üzemekben két kézzel dolgozó,
vagy a földet túró nép lélektanát. S ha a nép meg
sem hallgat ránk, higgyük el, hogy a hiba bennünk
i s van.
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SZERDA

Js/en nem nezr az ember sze
mélyét. (Gal. 2; 6.)

A papnak viselkedésében, emberekkel való
bánásmódjában nem lehel a társadalmi állás az
irányadó elv. Ne nézzük a személvt, mint az lsten
sem nézi. Gyári munkás vagy vezérigazgató, írás
tudatlan vagy intelligens, zsellér vagy bérlő .
előttünk hethetetlen lélek, mely Krisztus vérével van
megvállva. Iti a csiréje a pap igazi, hemist tetlen.
gyökeréig krisztusi demokratikus gondolkodásának

A Congregatio Sscrernentorurnnek a jegyewizs
gálat tárgyában 1941 jún. 29-i kelettel kiadott
Instrukciója előírja. hogyafelektől bemutatolt ke
reszllevél újketetü, legfeljebl) 6 nóneppet etőbb

kiállított legyen, követeli a bérmálás bizonyításál
is, előírja a szebad állapotnak szinle aggályos ki
vizsgálását és a bizonyitékok beszerzését az Egy
hózmegyei Heróséqre bíZZ-J. az illetékek mérsék
léséveI.

1924-ben, Cseruocn biboros-érsek erenvmrséie
alkalmával a budapesti egyházközségek hatalmas
hódoló térli küldöttséggel tisztelegtek a prímás
előtt. A küldöttség mindenegyes tagja fiúi alázaltal
csókolt kezet a főpásztornak. Csernoch kardinális
könnyezell, majd zokogva így szóll: Non vidi tanIam
lidem in iuventute mea Az egyllázközségi A C,
nevelésnek érell ill a vetése.
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CSUTORTöK

Jézus Krisztus szolgája le
gyek. (Róm. 15; 16.)

A papnak egyik legfontosabb feladata, hogy ré
mutesson az Eucharisztiában köztünk jelenlevő

Istenre: Ime közletek van, Akit ti nem ismertek.

Papi élelem, lelkiségem, példám állandó hirdetése

legyen az eucharisztikus istenbáránynak. De szel

gája is vagyok a Jézus Krisztusnak, méltatlan, bűnös,

de felszentelt. Hogy létrehozzam, ör.zzern és kiesz

szam a szent teslet és vért. Igy nagyobb és elő

kelőbb a méltóságom, rnint volt az Elöfutáré.

Az Eucharisztia kultuszében hérom mozzanat van:

Az Eucharisztia születése (in lieri, mindíg a szem

rnisében), köztünk léte (in recte esse, a tobemé
kulumben), szívünkbe vétele (in usu, a szentéldo

zásban).

A szentáldozásná! kettős dispozició van: ré

volabbi és közelebbi A távolabbi dispoziciá az ál

dozának lelkülete, a bűntől mentes élete. A köze

lebbi pedig az áhítal felkeltése. A kegyelmi halás

mindíg bekövetkezik, ha megvan a jószándék mel

lett a bűntőt valá mentesség.
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plHTEK

Benne reménykednek a nem
ze/ek. (Róm. 15; 12.)

A világtörténelemnek valójában csak két nagy

eseménye van: A bűnbeesés és a megváltás. A pap

látja legjobban, hogy milyen könnyű bűnt elkövetni.

A jóvátéleihez Krisztus keresztnelére kellett. A gyó

násban ezt applikálom a bűnbánó lélekre. Mintha

a kereszt tövében állnék, amelyben reménykedik

az én népem ..

Nem lehet igaz a megtérés, 11a agyónóban

megmarad a szándék csak egyetlen halálos bűn

elkövelésére is. In genere kell ezt gondolni, ve

szélyes volna ezt gondolni a súlyos bűnök re. A fel

oldozás érvényességéhez nem szükséges a küiön

felindítolt erős togadás. Elég az, amely az igazi

bánatban léiektani SZÜkségszerűséggel benne van.

Az amerikai szerit Név Egyesület tagjaitól a

következőket kívánja: A vasárnap megszenlelését,

a péntek becsületét. a húsvéti szentgyónást és

szentáldozást, a káromkodás kerülését és a tisztes

családi életel. Magyar viszonylatban sem lehet

többet kívánni az átlag ketollkus férfitól.
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SZOMBAT

Aki az igében oktatást nyer,
tészesitse oktatójál minden jó

ban. (Gal. 6; 6.)

Ne tekintsük magunkat a szószéken: szónoknek,

Az igehirdetö abban is kütönbözik a szónoktót. hogy

nem a s a j á t dicsöségéért megy fel a szeszékre.

Oktat juk, tanítjuk a népet, erre pedig lelkiismeretes

készület kell, a cél pedig, hogy mutassuk az utat

és vigyük ezen előre a ránkbízottakat az üdvös

ség felé. lit nem szérnü a "becsvágy", az egyéni

hiúság, a saját dicsőség. Fő a lelkek üdve!

Érdekesnek is ke!1 lennünk a prédikációnkban.

Útja ennek az, hogy az evangéliumi örök igazsá

gokat egyéniségünk sajátos köntösébe tudjuk öl

töztetni. Sok elmélkedés kell ide!

Milyen csodálatosan beszélt a mézajkú Szent

Bernát! Hatása óriási voll. Embertömegeket moz

gatott meg, hadjáratot indított el a SzenIföldre. Ha

ma azoka! a beszédeket ugyanúgy mondaná el,

még egy csoport hallgató! sem kapna az Egyház

atya. De nem is úgy beszélne! Hanem d ma

emberének - m a i nyelvén.
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OTODIK HtT PUNKOSD UTÁN

VAsARNAP

lsten evangéliumának szent
szalg11atát végzem.

(Róm. 15; 16.)

legelső és központi munkánk: a sacrum el
végzése. Hisz vele és általa folytat juk megválIá
sunk nagy rnűvét. A szentmise maga az élet. Szok
tuk-e a sacrum hérern orációját egybevetve étel
rnélkodni? Nem kell kitűnöbb papi elmélkedési
könyv, rnint a m.ssers A szentrnise orációit végig
elmétkenve. átélhetjük és magunkévá tehetjük az
tIe lel, a bőségesebb életet.

A plébániai közösséq, amelyér! e ptebéncs
vasárnap az applicalio-t végzi. jelképezi az egész
nagy egyházi közösséget. A plébániámon ugyanis
krísztus misztikus testének. szeolötelen. szúztiszto
jegyesének, az Egyháznak velóséqos megjeienése
mutetkozlk. Mily nagy dolog: ill cl plébános a fCJ,
a hivek vezére; rnmté]e és képe: Krisztus.

A papnak, kivált a felelős lelkipasztornak, nagy
megajánlást kell mutatnia Krisztus iránt és melysé
ges könvörü'etet a bűnösök iránt. A megajánlas
így hangzik: Uram, ill vagyok én, fogadj el hi
veim nevében. A könyörület szava: Uram, irgalmazz
nekik, magamra veszem bűneiket. Büntess engem,
de nekik irgalmazz ... EljulotllJnk-e már idáig?
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HUFÖ

A remény bőven meglegyen

bennetek. (Róm. 15; 13.)

Pannonhalmán a zsolozsma helye általában az

ú. n. káptalan-terem. Izléses újabbkori alkolás. Itt

dobog a Rend szíve. . Szép, faragott padok, esi

szolt falak és oszlopok, melegszínű festmények.

A terem középpontja az oltár. Az oltárkép Krisztust

ábrázolja, a modern idők Krisztus-alakját, az Egyház

élelközösségében uralkodó Istenembert, az Igét, aki

szeretetből teslet öttött és szentséges Szívét terje

él zsolozsmázó kolostor népe felé. Felhőszerű tev

tetben. kissé homályosan, lassan fakuló körvonalak

kal van raj zol va alakja. Tekintete nem nevezneiö

csupán jóságosnak vagy éppen orvedékonven ér

zetrnesnek. merőben sZerelelteijesnek vagy lágy

nak. Van mindebből tekintetében valami, de arca,

ez a Kordiális Krisztus-arc kimondhatatlanul előkelő,

minden emberi fölé emelt tekintete az emberek

Legkiválóbbjának, aki bár az eget és földet alkotó

Istennel egylényegű, nem átallja kitárni karját és

megmutatni Szívét, melyben a rnennvei Atyának [ó

kedve telt. xörüiötte hullámzik a kolostor Iilurgikus

imaélele, a szent zsolozsma. Az imádságos kórus,

a piros szrvü, nagy Király közvetlen udvarlar:á:'a ..
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KEDD

Szerelsz-e engem?
(Ján. 21: 15-19,)

Hivatásunknak egyik igen valószínű jele voll

a Mester iránt érzett meleg szeretet, az ordináció

ban ennek a szeretetnek beteijesülését érezzük.

Péternél is; a ráruházandó pásztori tisztség feltéte

léül Jézus a szeretetet jelölte meg. A subdiacona

tusnál az Agnus Dei után a püspöktöl pexot, vagyis

békecsókol kaptunk. A szeretet jeiéül. Mintegy

akkor kérdezett meg bennünket először az Úr:

Mondd, szeretsz-e engem?., A diaconetusnél a

püspök intett bennünket, hogy legyünk szerények,

feddhetetlenek, szernérrnesek, bövelkedjünk az

erényekben, elsösorban a szeretetben, me ly az

erények foglalala, sőt k o r o n á j a. Másodszor

kérdezett itt meg bennünket az Úr: Mondd, sze

retsz-e engem?.. Az áldozópapi rend felvétele

kor a püspök megcsókolt bennünket, ez már a har

madik kérdés voll: Mondd, szeretsz-e engemet?

A kérdés itt már szónoki kérdés voll, benne voll a

felelet, a válasz: Uram, Te ludod, Neked tudnod

kell, hogy nagyon szeretlek ...
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SZERDA

Csuk akkor ara/unk, ha nem
}ulIkadullk. (Gal. 6; 9.)

OriZkedjünk papi életünkben attól, hogy nun

den erőnket kizárólCig cl bűn elkerülése töltse ki.

Sok papnál ez valóságos mánia. Ne tulajdonítsunk

nagyobb erőt és nerermet a sátánnak, mint magá

nak az Istennek. Van bűn. Tudjuk. Hatalma is. De

ne vegyük körül valami gloriolafélével. Csak a

Jól, ez igazat, az istenü igyekezzünk életünk köv

ponti rnezejébo iJllítani. A bűn maradjon ott, JhOV<l

voió. Hétu].

Az A C. SOI,éi nem lehel azonos valamely poli

11~~li párltal Még ho az cl párt li. n katolikus párt

lenne is. Ne is evetkozzék olyan politikai kérdések

intézésébe, amelyeknek megoldása veués-erkor

esi szempontból közörnbös. Az A. C. egységei

akar, de sohasem egyfélesége!. Az A. C. célja

ugyanaz, ami az Egyházé A formája, megjelenési

m6dja azonban többféle lehe!. Más a vegyes vidé

ken vagy a színtiszta ketetikus területen, más lalun,

más városban, más az értetrníséqnét. más munkás

negyedekben. De mindenütt dolgoznunk kell. Aratni

akarunk, de csak akkor tudunk, ha nom lankedve cor

qozunk
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CSUTöRTöK

Meg kell gyászolnom sokaka/o
(II Kor. 12; 21.)

Jézus elsősorban bennünket papokat "gyászol"

meg, ha nem tudjuk érleni nagy szándékait, terveit

az Eucharisztiával. Kitöl kapjanak a hívek indítást,
ha nem tőlünk? Ki vezesse öket az éldoztatórécs

hoz, ha nem mi? Szörnyű zuhanás a pap életében,

ha nem veszi végtelenül komolyan élethivatásál

az Eucharisztiával kapcsolatban. Ekkor Jézus .rneq

gyászol" bennünket.

Luisiana amerikai államban állandóan európcll

papokra volt szükség. Nem volt elég nívetés. Sur

gették a gyakori áldozásI. És? És 400o/o-al több leli

a bennszülött papok száma! Mil lud tenni Jézus

közreműködésunkkell

Ha a pertikuléket át kel! vinnünk pl. löoltárról

rnetlékoltérre, mindíg ciboriumban (és nem korporá

Iéban), szupercilliumban és világosságot hordó mi

nister kíséretében tegyük. Azért, hogy az Instruc

tio Clementina szerint, "nehogy a hivők lelkében a

tisztelet és a valóságos jelenlétben való hit vala

hogyan elhomályosodjék".
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pENTEK

Az Úr megszabadílja a kisét
tésbőJ a jámborokat.

(II Pél. 2; 9.)

Az elsőpénteki engesztelő szentáldozést az
egész világon ismerik. Ieriesztől, hirdetői, propa
gálói mi vagyunk. De a pap végez-e sorozatos első

péntekeket? Eppen a sajátos papi bűnökért, ami
lyenek a hidegség, közörnbösséq. tiszteletlenség és
nálátlanság, a sok szentséqtörés. Elsö-péntekenkinl
ne annyira a magunk gondja, búja, baja miatt zak
lassuk Jézus Szívét (híveink úgyis nagyrészt ezt te
szik), hanem Jézus leghatározoltabb akarata értel
mében e n g e s z t e I j ü nk.

A jozefinista szellern megmételyezte d papsá
gat és a népet is - igen sok helyen. Talán min
ket is megkísértett. Ez a szellem aztán lenézte,
sőt üldözte a liturgia szépségét és pompáját. A
szentelményeket babonának, az áldásokat varázslat
nak, az egészet fölöslegesnek vélle. A jámbor
papnak döntögetnie kell ezeket az istentelen bál
ványokat a nép lelkében és otthonossá tenni a li
turgia szépségét, rneleqséqót. Sarlóskor áldjam meg
népem kaszáját, sarlóját, hogy lsten áldása legyen
verejtékes munkáján és annak gyümölcsén: minden
napi kenyerén.

Jobb, ha a popnek runcsen kenyere, mint a nép
nek. (Arnbér, ha nekík van, nekünk is van.) Nekünk
jobban kell hinnünk a mindeneket tápláló Gondvise
lésben, mint a lázadó proletéroknak.
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SZOMBAT

Leqeitessűk Js/en nyáját, mely
ránkbíza/oll. (I Pél. 5; 2.)

A nép azért gyűl a szeszékem alá, hogy az
evangéliumal, az ö r ö m h í r t hirdessem neki. A vi
gasztalás igéit várja tölem. Ne dorongoljuk öket,
ne csepüljük, ó ne, inkább símogassuk, melenges
sük, emeljük fel. Hisz oly sok gondja, baja, még az
ág iS húzza, ne fogja lehát öket még Kriszlus papja
is bot ra, hiSl .:lli9 van más jÓc"lkMÓjcl, rninl lelki·

"'IYI-J·

Ne mondjuk el a prédikációl történet nélkül.
A nép igen szívesen hallgatja, s ha mindent el
telejl is, ezt megjegyzi. A történet a népszerű

előadás egyiK legv.ilünöbb eszköze tljünk v~le

A papok szornoeije igazában actio catholica.
Szervezze meg a lelkipásztor plébániáján az első

péntek mintájára. lényege: a világiak ezen az első

szembeton ajánljanak fel minél több szentrmsét,

szentáldozást, imái, munkát, örömei, szenvedést
Mária keze által - Jézusnak. Minél több papi hiva
résért és a papi lélek megszenlelödéséérl. Ré
szünkre igen sok kegyelemmel járhat, igen hálás
dolog a propagálása. Istennek felléllenül tetsző.

hisz Mesterünk főpapi imájának szellemében tör
tÉ'nil:.
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HATODIK HÉr PUNKÖSD UTÁN

VAsARNAP

Ha embernek akarnék lel
szeni, nem volnék Krisztus SZD/

gája. (Gal. 1; 10.)

Milyenek legyünk a szentmise végzésénél?
Egyszerűek és keresellség nélkül természetesek.
Osszeszedettek. Tekintelünk Istenre szegezett, ar
cunk mosolygó legyen. A mély hit fénye ragyog
jon szemünkben. Semmi más ne érdekeljen, csak
a nagy titok, mely végbemegy szavunkra az oltá
ron. szóver: Krisztus szolgája csak az Istennek
tessék ...

Legalább a sekrestyében végezzük a celebrá
lás előtt az Egc volo celebrare Missam kezdetű

imádságot, s már itt gondoljunk az intencióra. Minden
vasárnap különös bensőséggel és áhítattal gondol
jon a lelkipásztor az applicatio-ra. Népem, híveim,
egyházközségem minden gondját, baját, fájdalmát
és örömé I, mint boldogságát tegyük lélekben a pa
lénára.

Orüljünk, ne szerelnek híveink bennünket. Min
ket papokat ez a szeretet éltet. De a népszerűség
és egyéb rokonszenv megnyilvánulási lormáit
egyszerűen engedjük magunkon átvonulni. Ne ta
padjunk nozzéju«. Egy szerzetes pap írja, hogy
mikor elhelyezték a laluból, kuldöllség ment a rend
tönoknöz nem engedjük. S mikor mégi'; el kellett
mennie. dZ asszonyok nenqosen -:írldk. cl gyerme- •
kek ti"rfi& sort.sret álll.j~ valós.jgo" lilntet'.'·; voll
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S három év rnulve, amikor újra elment, már közönv
fogadta. Alig emlékeztek rá. Nagy tanulság. Igy
lesz, igen, halálunk után is ...

HOFÖ

Ne rúl nyerészkedésből, hu
nem IJUzgóságból, szívből . . .

(I Pél. 5; 3.)

A legnagyobb tisztelet kell hogy övezze az
Urat és minoezt, ami az Úré és az Úrra vonatkozik.
Ezt a liszteletadó lelkületet is zsolozsmés vonásnak
tekinthetjük a liturgiában. Az isteni udvartartás eti
kettje követeli ezt az összeszedett, tartózkodást
parancsoló magaviseletet. Akár közösséqben. akár
egyedül végzem fl szent zsolozsmát, üdvös dolog
megőrizni azokal a kereteket, amik a liturgikus
imaélet szent komolyságára rnutetnek, Buzqóságból,
szívből.

Az új egyházi törvénykönyv is szentesítette ezt.
amit az V. lateráni zsinat megállapított és V. Pius
is körvonalazott, hogy az a javadalmas, aki nem
végzi el a zsolozsmát, a restitucióra az Egyház bün
tetése kötelezi. Egy vélemény szerint a zsolozs
mára kötelezett kanonok, sőt káplán is, jövedel
mének felét köteles restituálni. Ne rút nyerészke
dés vezessen bennünket, hanem a sztv, a buzgó
ság ...

A papnak állandó ránevelt lelkület szükséges
mind az olláráldozalhoz, rnind a zsolozsméhoz. Per
manens imádságos lelkület, a sine intermissione
jegyében. Nem felfokozott hév ről van iti szó. cse«
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egyenletes, csendes, engedelmes és igazi papi lel
kületröl, A buzgóságról, mely a szívből fakad.

KEDD

Alázzuk meg magunkat az
lsten hatalmas keze alatt.

(I Pét. 5; 6 l

Magállök )eLUS xrtsztcsne« világmegváltói rnis
siójébó! kaptam részt az ordinécióben. ~pp azállal,
hoqv elnyertem a hatalmat az áldozat bemutatására
és a bűnbocsánat hatalmának gyakorlására. Napon
kint meg k01lene gondolnorn: mily nagy dolgot
laptam Istentől. Andersenről mondjék. hogy íróasz
talán állandóan egy papírlap VOll, rajta e szöcske:
é I e k. Nekem ez lenne a lapra írva: p a p v e
g y o k. Ezt a végtelen nagy méltóságot egy pilla
natra sem lenne szabad a tudat alá süllyesztenem.
Legyünk alázatosak ...

Aki csak vigaszt keres vagy tanácsot kérve
mondja el bűneit és nem feloldozás céljából, nem
végez szentségi gyónást legalább egy bűnt meg
kell gyónnia, hogy szentségi aktus ról beszélhessünk.
Végsö eselben elég egyetlen mozdulat, egy szó,
hogy feloldozhassuk a bűnbánót.

Majláth Gusztáv gr., erdélyi püspök a gyónta
lás igazi apostola volt. Gyóntatott vonalon, omnibu
szon, hintónak abakján, peronon, lépcsőnézben.

élösövénvek rnöqört. Egy alkalommal a kocslse egy
illetlen szót mondott, a püspök megállította a ko
csit: Fiacskám, rnost gyónjék meg szépen. Mill
denkit megnyert az igazi papi szívnek nyájasságá-
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val, türelmes, nagy szeretetével Erdély felejthetet
len, nagynevű püspöke, apostola.

SIERDA

örüljelek . . . Vigadozva or-
vendezzetek. II Pél. 4; 13.)

A papnak dl öröm nagy birtokosának kellene
lennie. Az öröm, Szenl Tamás szertnt, aszerelet
leánya és a béke testvére. Az öröm az Evangélium
lelke, az öröm a szentségek milieuje, az öröm a
papi élet levegője. A pap napiparancsban kapta az
örömet. A papnak igazán nem lenne szabad még
csak homlokát sem összeráncolnia. Egészen Istené
vagyok és az lsten az enyém. Micsoda öröm ez l

Próbáljuk meg ezt átélni és hirdetni életünkkel.
Ragadós lesz ..

Don Bosco! kérdezték: mikor megy vekéciózni?
A Szent így szólt: Ráérünk pihenni majd a menny
orszégbent

Amikor híveink közül néhányan észreveszik raj
tunk, hogy törődünk ügyeikkel, szegényesen élünk
és sugározzuk a szereletet, a segítést és a rész
vétel, megindul önkénytelenül a katolikus akció
munkája. Apostoli együttműködés épül ki a hívek
kel és Krisztus papjával, aki egészen az övékél
Majd meglátjuk aztán a szeretet szemével és a
leleményesség lelkével, hogy milyen emberbaráti,
szociális, népjóléli, karitatív feladatokat kell meg
oldanunk, hogy közelebb jöjjön hozzánk lsten or
szága. Amely pap eljut idáig: örüljön, vigadozva
örvendezzék! A kegyelem munkálkodoll vele.
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CSUTöRTöK

Az ls/en tisztelete, dicsősége
és ereje megnyugszik rajtunk.

(I Pél. 4; 14.'

Az Eucl1driszlia 1. az lsten tisztelete. Maga
Jezus hálaadásnak nevezle. legméHóbb istentiszie
let az adoráció Minden ke!;JYelem kútforrásából
meríthelek. 2. lsten dicsősége. Egyetlen alázatos
térdhajtás az Eucharisztia előtt nagyobb dicsőséget

nyujt Istennek, mint bármi más áhítalgyakorlat.
3. lsten ereje. Az áldások pohara. A vértanú k erős

sége. A szűzek tisztasága. Kövér kenyér. Veszem
és erős vagyok. A tabernákulum Jelett olt lebe~L
az lsten tisztelete, dicsősége és ereje. ~rzem.
Emmanuel.

A liturgikus mozgalom kullúrközösségbe fog
lalja a papot és a hiveket. Nem éri el célját, ha a
hívek nem érzik benne a szentségeknek és szen
tetrnénveknek fényén átlüktető krlsztusi erőt, ha
nem tapasztalják az imádságban és általában az
istentiszteletben Krisztus titokzatos testének szer
vezettségét. A pap együttérez a néppel, az ő

gondjai, bajai az enyémek is, együtt könyörgünk
jó időért és esőért, kimegyek a földjükre, réljükre,
vetésükbe és szöllőjükre és megáldom azt. En elő
imádkozom, a hivek velem együtt mondják, közben
járok értük, engesztelem Istent a nép bűneiért. De
meg kell mindezt velük értetnem. Mily szép volna
az olcsó, népies Rituale két nyelven!

A papság éHető lelke a tiszlaság (Salolli), s
tegyük hozzá, a tisztaság forrása: az Euchariszlia.
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P~NTEK

Elnyer ;ük u dicsöség hervad
ha/al/on kotonáiát. (I Pét. 5; 4.)

Ha a sacrum végzése nem unott télore. hanem
cl napom legszebb percei, ha a breviárium nem
nyűg, tienem "édes" teher, ha a prédikációra ké
szütödés nem .potve idő", hanem szent officium,
ha éj szentségek kiszolgáltatása nem mechanika,
hanern krisztusi mlssió. ha d coeribatus nem kelle
metlen akadék, hanem hősi éroozet. Ila egész papi
élelem nem keserű panasz, hanem boldog, ujjongó
öröm, - a k k o r remélhelem, 110gy elnyerem l)

dicsőség hervadhalatlan koronáját.

A némák is kölelesek gyónni, de Jelekkel,
valamin I azok is, akiknek nyelvén nem tud a cor
fessarius. Aki nagyon szégyenlőS vagy aggályos,
írásban is átadhatja bűnlajstromát a gyóntatónak.
Eszszerű okból szabad tolmács útján is gyónni, de
nem kötelező

Don Bosconak egy plébános panaszkodott. El
hagyja a faluját, mert nem bírja tovább ... A Szent
így felelt: Szeresse a belegekel rneq az öregeket
és úrrá lesz aszíveken ...

A szeretet a papi élet hajtóereje. A szeretet
a papi társadalom kötőanyaga.
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SZOMBAT

Az az lsten igaz kegyelme,
melyhen álltok. (I Pét. 5; 12.1

A bűn alkalmatlanná tesz bennünket az örven

detes igehirdetésre.

Sok pap csak ostoroz, csak korhol, csak rosz
szal lát, nem gondolva meg, hogy ezzel csak a
bűnnek csinál propagandát.

Ne savanyítsuk be az evangéliumi örömhírt. Ne
legyen ecet-szaga a prédikációnknak.

Dicsérjunk is a szószékröt. Ne legyünk szegény

hiveinkkel szemben oly irgalmatlanul kegyetlenek,
110gy semmi JÓl nem létunk meg bennük.

Legtöbbször azokat szidjuk, aki~ távol vannak.

Mindíg gondoljuk meg szombaton, rnikor már
a végső strnuést végezzük a pr edikáción. vajjon
mil visznek majd ebböl naze a hivairn? .

Lonovics József érsekünkről jegyez lék fel, hogy

sajóvárkonyi plébános korában napi n y o I c órát
szentelt a. szentatvák ranulrnénvozésének. Tudott is

prédikálni I

A jó papi élei cl legszebb prédikáció.
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