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HETEDIK HET PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Viseljük gondját a nyájnak,
ne kényszerűségből. (I Pét. s. 2.)

A szenlmise liturgiájában a legszorosabban kap
csolódik egybe a pap és a hívő. Plébániám hit
életének igen fontos, egymásbakapcsolódó két
kérdése: rníként misézem és miként vesznek részt
híveim? Igen, felajánlom az áldozati anyagot a
saját magam hibáiért, rnulesztésetért, hanyagsá
gomért és a körülállókért is. Szerosebb értelemben,
ekík 011 vannak, tágabb értelemben, akik nem le
helnek ott, hisz a plébániatemplomot körüléllje az
egyházközség, körülveszi a temető. EI6k és holtak...

Igen elhanyagolt rubrika: mikor a kelyhet viszem
az oltárhoz, annak külsö, a nép felé tartoll része'
teljesen el legyen takarva és a burza nyílását a
~ehelykendönek fölhajtott részével kell ellödni. A
burzára tenni semmit sem szabad. még a teber-

.nékulurn kulcsát sem, a szemüvegemel vagy a
zsebkendőmet sem. Birétumol is kell vinnem.

A Kódex szarint a plébános 'gondiát kell hogy
viselje a rábízott nyájnak, annyira, hogy még hívei
titkos hibáiról is számot kell adnia. .Adviqílet"
mondje a törvénykönvv. Törekednie kell komolyan
irtania a bűnt, felemelnie szevét és megakadályoz
nia a rosszal plébániáján.
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HfTFO

Megmutatom a hi/emet csele
kedetekből. (Jak. 2; 18.)

Ha egyedül imádkozom is a zsolozsmát, tagja
vagyok a pozalláló nagy közösségnek. A közösséq
szent egység, amelyben az "én" személyiségének
megóvása mell ell a boldogító "mi"-ben kiegészül
és beteljesedik. Zsolozsmázó szám: az imádkozó
Egyház ajka. En imádkozom, de mindíg többesszám
ban. Az egyesszám itt mindíg egyértékű a felsé
ges többessel. Ez a közösség természetes, hogy
c s a k Istenben gyökerező és c s a k az Egyhál
szellemében fogant közösség lehet, amelynek lelke
van. Ez a lélek, a zsolozsma lelke, él és éltel
Átfogó, gazdag, mindent átható.

Ha éneklik a zsolozsmát, megengedett. hogy
esek minden második verset énekeljék és a nem
énekeli vers helyett az orgona játsszék. De a nem
énekeli részt valakinek hangosan kell rnondenle.
Pannonhalmán az egész kórus félhangosan mondo lia
ilyen esetben.

Mindenfajta imánál kell a jó intenció, különös
képen a breviárium imádságánál. KIvánja ezt ennek
a kötölI imádságnak természele is, hisz itt nem "ál
lag" imáról, nem magánimáról van szó. Itt kell te
hál "magas" szándék. Hiánya megnehezíti a jól
végzést.
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KEDD
Aki az egész törvényt meg

tartja, de egy ellen vét, vala
mennyiben vétkes lett.

'(Jak. 2; 10.)
A felszentelt pap minden kívánságának ebben

kellene kulminálnia, hogy áldozat legyen a népért
- KrisztussIlI. Eleliskolll ez, vekéctö itt nem volt
és nem is lesz soha. Jézus II Mester. Tenuljetok
tőlem. Szívére utal. Erzelmeinek, vágyainak leg
szentebb helyére. Amit a legfőbb renttö JÓnBk lá
tott megcselekedni, mi bétren tehetjük, hisz csak
parancsának teszünk eleget: Kövess engem. Mindíg
bűnhödünk, ha a sztv szavát elhallgatjuk. Minden
kinek mindene lenni, csak a Legszentebb sztv pél
dájára tudunk, - a saját sztvünkkel.

A nagyon súlyosbító körütrnénvek meggyónásá
ra nem lehet kötelezni a híveket Az új Kódex pl.
a bűn nemét megváltoztató körülmények meggyó
nását előírja, de a nagyon súlyosbító koruimé
nyekrói hallgat A vágyban elköveteIt bún igenis
lényegben különbözik a tettel elköveteltól. A bűn

következményének meggyónása a bocsánat elnye
rése végett nem szükséges.

Az embereket a pap sohase. osztályozza így: jók,
rosszak, hanem így: boldogok, szerencséllenek.
Legyünk rajta, hogy az utóbbiak rajtunk keresztül
találják meg boldogságukat. Az öröm legyen rnín
dennapi kenyerünk, hogy ebből szegj ünk híveinknek
is. Ne higgyük, hogy ezt valaki elrabolhatja tőlünk.

Míg szeretetünk van, örömünk is van. Az öröm ne
velője a tiszta lelkiismeret.
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SZERDA

Ne bírjátok a mi dicsőséges

Urunknak, Jézus Krisztusnak hi
IéI személyválogalásban.

(Jak. 2; 1.)

Elsősorban a papoknak sz61 a jézusi figyelmezte
tés: szeressétek egymást. Csak akkor tudjuk a
híveinket, a rénkbízotteket is szeretni, ha egymást is
szeretjük. Sok jel mutat arra, hogy ez nem Igy
van. .. Mennyi sok szép gondolat, nemes törte
tés, vágy és lendület váll semmivé az Egyházban,
csak azér I, mert nem tudták szerelni egymást azok,
akiknek pedig küíön isteni parancsuk van erre.

~ppen papi korökben Don soscet bolondnak tar
totték. az arsi szent plébánost őrültnek. Pirolti
Szenl Pompiliust gyűlöletesen ellenszenvesnek, De
la Salle-t megfosztotta az egyházhat6ság papi
teendőttöl, Sonnenscheint eltiltották a prédikáci6
t61 ...

Papi viselkedésünknek magánéletünk az arany
fedezete.

Az A. C. sejtje az egyházközség. Az A. C. végső

hívetése nem egyéb, mint eleven egyházközségi
étet. Az egyházközségi képviselőtestület mint az
epostolkolléqium a plébános oldalán. A hívek a
plébániai közösség aktív tagjai. A K6dex szerint
a plébánia az egyházi közösség végső eleme.

Hagyjatok egy községet tíz évig pap nélkül és
az emberek vadállatok lesznek, mondja Ars szentje.

8



CSUTöRTöK

A hít, ha cselekede/ei nin
csenek, holt önmagában.

(Jak. 2; 17.)

Ha az élő Kriszlust láljuk az Oltáriszentségben,
akkor nem lesz három, egymástól különálló dolog:
a sacrum, a communio és az adoráció. A sacrum
a magát értunk föláldozó Krisztus. A communio a
kegyelmeivel hozzánk lérö Krisztus. Az edoréclo
a mindíg velünk lévő és minkel erejével segítő

Krisztust jelenti.

A tabernákulum ragyogó tisztasága a temp
lomban, mutassa, hogy az oltár szolgájának van
hite. Nem holt ~ I Ö Az é I ö Kriszlust hiszem ilt.

A legnagyobb jó, amit a rámbízottakkal tehetek:
az Euchariszliához vezetem öket.

A papnak egyetlen igaz barátja lehet a faluban:
az oltár Krisztusa.

Az Oltáriszenlség tana az emberi érlelem szá
mára nehezen elfogadható igazság. De nélküle nem
lehetünk Jézus követői. Soha nem tudjuk hívejnk

elöli eléggé henqoztetnl, hogy az Olláriszentség
ben Krisztus testével, lelkével, istenségével és em
berségével, igazán, valósággal és lényegesen je
len van. Teremtői működést fejl ki.
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pfNTEK

örvendjünk míndnyájan az
Úrban. (Zs. 44; 2.)

A nép nogyon tiszteli o Skapulárés Szűzanyát. A
Kármelhegyi Szent szüz kegyelemközvetftö sze
repe, királynői méltósága csak természeles kövel
kezménye a Szeplőtelen tanának és egyúttol el
mélyítése, népszerűsítése üdvtörténeti jelentösé
gének. A Mária-tiszteletnek igen kedves virága a
Skapuláré szende Királynőjének tisztelete. Becsül
jük sokra. Népünk szereti, szeressük mi is.

Egy szerzetes pap beszéli:
Kármelhegyi búcsún kelleti prédikálnom. Sok

anyagot találtam, nagynevű mariológus szerzőket

összenerctem. Egyik szerző kissé ostorozta o
Mária-tisztelel körében hol ill, holott tepesztelhetó
ferdeségeket, visszásságokat.·A beszédet rnérsé
keltem, étereknottern és így mondtam el a nagy
tömeg előtt. uténe a következő párbeszédet hal
lollam:

- sejnos. nem tudtam elmenni a kérmálusí bú-
csúra. Ki prédikált, mit mondott?

- Nem soket vesztellé/.
- Miért?
- Egy pap szídte a szüz Máriát ...
Ime, pedig csak igen óvatosen. tompltottan cé

loztom o Mária-tisztelet émvoroeretre, De megtanul
hatjuk, hogy jó népünk roppant kényes a Mária
tiszteletére. Igen óvatosan kell érintenünk, az ér
zékeny pontokat, egyébként vége a becsületünk
nek.
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SZOMBAT

Megkapjuk az Úrlól a iutai
mal. (Kolossz. 3; 24.)

A legtöbb ember csak akkor jul világossághoz,
ha lsten küldöttj ének, az evangélium hirdetőjének

szavát hallja. Saul, Saul ... Mil tegyek? Az Úr nem
oktatja ki. Menj Ananiáshoz, majd ő megmondja,
mil kell tenned. O az én szócsövem. Egyházközsé
gem vasárnapon kint hallgatja az lsten emberének,
az ige hirdetőjének szavát. Az Úr általam oktatja ki
őket, nekem kell világossághoz juttalnom népe
met. Mily nagy jutalmat ad ezért nekem egykor az
Úri ...

Tanuljunk, olvassunk, de járjunk a magunk lá
bán is. A kész prédikáció mellett is s z a b a d
gondolkodnunk. Ne engedjük megkötni és elszfn
telenedni egyéniségünket. Ha nem egyéniségünk
ből beszélünk, mintha nem is prédikáltunk volna.

Politikai pártokat soha ne ernleqessünk a szó
széken. Akár dícsérnők öket, akár kilogásolnánk
elvi eljérésukat. PárlpOlitikát ne keverjünk az öröm
hír hozsannájába.

Negatívumot legritkábban hirdessünk, mindíg po
zitlvumot. Nekünk azt kell bemutatnunk híveink
előtt, hogy mily szép az Evangélium, mily érde
mes Krisztust követni, mennyire Igaz az O tanItása.
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NYOlCADIK HtT PÜNKOSD UTÁN

VAsARNAP
Békesség és szeretet a test

véreknek. (Ef. 6; 23.)

Folytonosan hangoz lassuk a hívek előtt a szent
rnise áldozatjellegét. (A templom bejárata fölé
irattam: Jertek áldozatra.) Igy nevelhet jük bennük
az áldozatkészséget, az éldozetos lelkületet. Köny
nyebben megértik a' szentmisében történő szent
séges cserét: ők odaadják a földi kenyerüket,
mini áldozali adományt és cserébe kapják az égi
kenyeret, lsten ajándékát. Fontos, hogy értsék i s,
mi megy végbe az oltáron. Sokat kell nekik be
szélnünk a szentmiséről. Sorozatosan. (Egy német
püspök egyházmegyéjében egész évben a szent
miséről beszéltetett pspjeival. KimerítheteUen!)

Soha addig ne induljunk a sacrum végzéséhez
a sekrestyéből, míg a kereszt előtt fejel nem haj
tottunk. A templomba lépve nem kötelező a szen
teltvízzel való meghinlésünk. Ha a sekrestye az
ollár mögött volna, az evangéliumi oldalon me
9yünk fel az oltárhoz. Ha kehely van a kezemben,
a birétumot nem veszem le semmiféle tisztelgés
kor, kivéve, ha a kitelt vagy íetrnutetou Olláriszent
ségel üdvözlöm.

A plébániai közösséqben a plébános rnint for
ma gregis szerepel. A plébános a közösséq ala
kító ereje, a nyáj példaképe. Híveimtől rnint nyá
jamtól körülvéve és velük egyesülve állok az oi
tár elé mint áldozatot bemutató.
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H~TFÖ

A dícséret áldozata: gyümöl
cse ujkunknak. (Zsid. 13; 15.1

A liturgia sohasem áradozik, szertelenül nem
csapong, soha nem dagályos. A Iilurgia inkább
"száraz", mindíg kimért. Mértékletes. Szabatos és
határozott. Szentül józan. A liturgiában ez zsolozs
más vonás. fs milyen jó ezt Mennyire alkalmaz
kodó oz emberi állagos iermészetnez. tenetövé
válik, hogyalegszárazabb lelkiállapotban is imád
kozhessek természetfeletti lelkülettel. De nem el
lenkezik ez a s z á r a z s á g a zsolozsmás öröm
mel. SŐl! MegÓVja a iilurgiás örömet az édeskés,
cukrozott, limonádéízű áradozástól. Igy vá:ik a li
tsrqikus imádság gyengéddé és mégis erőteljes,

férlias, komoly és kiméri kísérőjévé a legszen
tebb cselekményeknek. Krisztusi vonások ezek ..

Az Egyháznak megvan a napi szent zsolozsmá
val a maga szándéka, de ez nem zárja ki a mi
sajál, egyéni, de természetesen csak másodrendű

szándékunk lelkellését. A kettő nem rontja le
egymást.

Ne felejtsük: nem elég hinnünk. Az ördögök is
hisznek. Nekünk az élő, eleven hitnek minden kö
vetkezményét le kell vonnunk és elsősorban az
imádságban kell tellé vállanunk. fppen akkor, ami
kor az inspirált szentírási könyveket lapoz om és
betűil imádkozom
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KEDD
Ö lsten embere ... igazságra,

jámborságra, hitre, szetetette.
béketűrésre, szelidségre töre
kedjél. (I Tim. 6; 11-12.)

Az ordinációban vállalkoztam arra, hogy lsten
embere leszek. Nemcsak elm ez. Kötelesség, fér
fias, hősies vállalása mindannak, ami ebből logi
kusan következik. Törekednem kell az i g a z s á g
r a (a pap legyen i g a z ember: szóban és tett
ben), h i·t r e (hegyeket elmozdiló meggyőződé

sem legyen), s z e r e l e t r e (nélküle semmi va
gyok), b é k e t ü r é s r e (így lesznek enyémek a
lelkek), s z e I í d s é g r e (én is bírni akarom a föl
det). Eletreszóló gyönyörű programm nekem, az
lsten emberének.

A gyónás szükséges anyaga körül a hazugság
érvénylelenné leszi a gyónásI. De nem érvényte
len akkor, ha valaki általános gyónást végez és
nem tesz kütönbséqet a már meggyónt és meg
nem gyónt bűnök között. A gyónás anyagi teljes
sége alól csak afízikai vagy erkölcsi lehetetlen
ség menl (öl. De ha ez elmúli, a kölelezellség
nem szűnI meg.

Rendületlen életcélunk legyen: jól, minél több jól
lenni. 011 és akkor jelenjünk meg, ahol a legna
gyobb szükség van reánk. Bármilyen nehéz órákat,
aggódásteli napokat éljünk is, nyugodtak legyünk,
híveink ne vegyenek észre rajtunk semmit. Hisz
ezek mind elmúlnak! Csak ne várjunk semmi jót
vissza az étettől. Bármi jól tellünk is, gondoljuk
meg, haszontalan szolgák vagyunk
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SZERDA
Mindenki a maga, nem Jézus

Krisztus dolgóval törődik.

(Filipp. 2; 21.)
A szeretetről kellene hogy megismerjenek ben

nünket az emberek: Jézus papjai vagyunk. Azt hi
szem, hogy ha megolvasná valaki, hogy melyik szót
mondjuk ki legtöbbször a szószéken és egyálta
lában minden vonetkozésében papi életünknek, ez
a szó a s z e r e t e t lenne. Csak akkor tudjuk a
ntvetnket, a ránkbízottakat is szeretni, ha egymást
szeretjlik.

Ne neveljük arra híveinket, hogy lelfrják bűnei

ket és úgy gyónjanak. Még akkor sem köteles
erre a gyónó, ha ezáltal anyagilag nem lesz tel
jes a gyónás. Kórházakban vagy búcsújáróhelye
ken és mindenütt, ahol a közelállók meghallanák
a gyónást, megvan a felmentő körülmény a teljes
ség alól. Némáknak, süketnéméknek egy-kél álta
lános jellel is lehet gyónni ok. Ha a gyónó komo
Iyan 'és joggal tarthalna attól, hogy a pecsét meg
sérül, nem kötelező a teljes gyónás.

Ne legyünk csodavérök. Küzdelem, munka nél
kül nem várhatjuk az A. C diadalát, mely nem
egyéb, mint a ketotlkus ügy gyözelme. Az A. C.
nem csupán ketetikus cselekvést jelent, hanem a
ketolikus tömegek szervezett aklivitását, sorom
póbaállílásál. Az A. C végső célkitűzése aCivi·
tes Dei győzelme, ez pedig nekünk papoknak nem
lehet közömbös. Az A. C törekvése, hogy Krisz·
tus kezében legyen a dirigáló pálca. Saját egy-
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házközségünkben is ezérl kell küzdenünk. Ha mi
nem dolgozunk, majd dolgozik helyettünk más.
d e ebben alig lesz köszönet nekünk. Hisz azt lát
juk, hogy mindenki a maga és nem Jézus Krisztus
dolgával törődik ...

CSUTöRTtH
Kifogás/alanok és lisz/ák le

gyünk. (Filipp. 2; 15.)
Igen sokszor a pap is megelégszik az Eucharisz

tia körül valami lagymalag hitlel. Míg misézünk,
igyekszünk ezt kissé erősíteni, aztán vége. Sokszor
rni is úgy gondolkodunk, hogy az a szentostya az
érzékeinknek igen egyszerű, az értelmünknek meg
roppant magas. Mi ennek az oka? Legtöbbször
valószínű az, hogy nem vagyunk tiszták és hát
így a hit tekintetében sem leszünk kifogástalanok.
Vizsgáljuk meg magunkat ...

Ha kis ostyákat konszekrálunk, tontos. hogy azok
az oltárkövön és korporálén legyenek még a föl
ajánlás előtt, de legkésőbb a kánon elejéig; azo
kat is /ölajánljuk és az oltáron maradjanak a pap
áldozásáig.

Egyházközségi életünkben lelki munkánk köz
pontja mindíg az eucharisztikus Kriszlus legyen.
Egyetlen percre sem szabad felednünk, hogy a
legnagyobb jó, amit híveinkkel, egyáltalán az em
berekkel tehetünk, az, hogy az Eucherisztiéhoz
visszük őke\.

Nem érdemelnők meg, hogy az emberek komo
Iyan vegyenek bennünket rnint papokat és szer-
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zeleseket, ha éppen a szentségi Krisztus kultusze
körül nem jutnánk túl az állaghivő színvonalán és
nem követnénk el mindent, hogy minél több lelket
vigyünk az élet és szentség forrásához.

P~NTEK

Krisztus sem önmagát dicsőí

tette meg. (Zsid. 3; 5.)
Mi lenne nekünk Krisztus töviskorona, kereszt és

Golgola nélkül? Mi lenne keresztáldozat nélkül?
ivlikor apró bajainkkal, nehézségeinkkel előhoza

kodunk és nem átall juk ezeket unos-untalan ismé
telni és lekergetni és sírunk és nyavalygunk, 
nevetséges figurák, törpe gnómok vagyunk. A he
Iyell, hogy komolyan, férfiasan, elhatározollan rá
tennők papi életünket. egyéniségünket és lelkisé
günket az áldozati oltárra. Amint Krisztus, a Főpap

teile, aki nem önmagát dicsöítetle, meg ...
Világos után... A magyar papság a hezeszere

lel ragyogó példáját rnuieue Nagy áldozatokat ho
zott. A magyar szabadság igazát szentnek tartolla
és még a katasztrófa után is tudott hinni és bízni.
Hevneu halálrö ítélte a váradi püspököt. vértoq
ságra az egri érseket, a szepesi püspököt. szamos
püspöki helytartót és kanonokot. Valamennyi gya·
núsüottnek elvette jevedelrnét és internáló kolos
torban kelle1l bevárniok a további Intézkedéseket.
hánynak le kelIeIt mondania egyházi méltóságáróll
Koller Józsel képviselő és mesztegnyei plébános
írása szerint: ő reggel 7 órakor Kossuthtól kepte.
8 órakor pedig az osztrák táborból a proklamáció
kat azzal, hogy azokal <3 s z Ó s z é k r Ö I hirdesse
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ki. Száradékul 011 volt a bebörtönzés, a jószág
és fejvesztés. Két malomkő közö II örlödöu a ma
gyar papság! Nehéz ilyen esetben okosan csele
kedni!

SZOMBAT

Ti vagy/ok a mi reménysé
günk, örömünk vagy dicsősé

günk koszorúja. (I Tessz. 2; 19.)
Prédikációnkban irga!matlan őszinteséggel le kell

lepleznünk a rosszal, a pokotit. de ne felejtsük el
a jót kiemelni, veröfénybe vonni - a gonosz ro
vására. Ne dicsőítsük ci bűnt: Ne okozzunk mes
terséges napfogyatkozást a jónak, a szépnek. Hí
veink elvárják tőlünk a tiszta, isteni légkört, a nap
sugaras élet meleg ejénlését és nem kíváncsiak a
szeszéken álló Jupiter tonans-dörgéseire. Hiszen
ők a mi örömünk, reménységünk, büszkeségünk ..

Beszédeinkre készültünkben gondoljuk meg, hogy
Mesterünk még az áruló Júdást sem vetelte meg,
csak szelíd szavakkal intette. Pétert sem ítélle el,
csak sajnálkozó tekinteltel figyelmeZlelte. Még a
nézesséqtörő asszony feleli sem törl pálcát. Egy
szer fogolt korbécsot. amikor kikergelte azokat a
templomból, akik azt bepiszkolták és így szeny
nyezték lsten dícsöségét ...

Ne csak az evangéliumi szakaszban keressünk
prédikációnkhoz útmutatást. Az ünnep alapgondo
lata nem mindíg itt van. Néha a szentleckében,
máskor az introitusban, olferlóriumban, néha a
communióban Ha így teszünk, híveink liturgikus
eligazítást is kapnak beszédünkben.
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KILENCEDIK Hfr PÜNKOSD urAN

VAsARNAP
A szeplő/elen és érin/etlen

Báránynak, Krisztusnak drága
vérén történt a megvá/lástok.

(I Pél. 1; 19.)
Minden vasárnap el kellene ezeket a súlyos

veretü péteri szavakat mondanunk a híveknek,
akik összegyül nek az áldozatra. A szentmiseáldo
zetben benne van a meglestesülés és megvállás.
A hívekkeJ együtt n e c s a k tudjuk ezt, n e c s a k
lássuk, hanem résztvegyünk benne aktive, organi
kusan kapcsolódjunk bele.

Mise kezdetén a burzát levéve a kehelyröl, azt
balkézben tartjuk, jobbunkkal kivesszük belőle a
corporélét. A burzát úgy lámasztjuk a gyertya
tertóhoz. hogy. nyílása az oltár közepe felé legyen.
A corporele kiterjesztve az oltáron, ujjnyira bel
jebb legyen az ottér szélétől. Most balkézzel log
juk a kehely gombját, jobbunkkal a kelyhei a cor
porale közepére tesszük ...

Az egyházirend szentsége kiemeIt a nép kö
zül, lefoglalt teljesen az lsten számára. A felelős

lelkipásztort, a plébánost kánoni küldetése egye
sílelle a néppel. Missziója kegyelem! A plébános
nak Krisztussal eggyélorrva teljesen fel kell magát
áldoznie a népért, híveiért: imában és áldozatban.
Kegyelmi közbenjáró vagyok lsten és plébániám
közössége közott. Istentől kaptam erre a felhatal
mazást, az Egylláztól nyertem a megbizatás I.
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li hFÖ

Tiszta lelkiismerettel szolgá
lok ls/ennek. (II nm. l; 3.)

A zsolozsma a legnagyobb stílű Istenhez-emelke

dés. Az imádságok imádsága. A legnagyobb imád

kozó a földön Krisztus volt, a zsolozsma olt foly

tatja, ahol az lsten Fia abbahagyta. Letűnt évezre

deknek imádságos lelke suttog a zsoltárok ver

seiben, töretlenül átmentve mind a világ végeze

téig. A legszebb imaszöveg, amelyet az egyház

etvék logalmaztak. Hibátlan hagyomány. A miszti

kus Test pórusainak ritmikus lélekzése.

Mindenütt érvényes a quottidiana vitescunt. a

breviáriumnál is. Állandó éberségre,. tudatos ellen

őrzésre és folytonos fegyelemre van szüksége a

papi léleknek a zsolozsrnézésnél. Főként az állandó

részeknél. Mert köpunk. A kezünk ügyébe eső

szent, sőt a legszentebb dolgokat is koptat juk.

Állalános emberi törvény. A pap sem kivétel alóla

és a breviárium sem. Ö, ha olyan áhítattal és ösz

szeszedeltséggel tudnónk rniséznl. mint a prlmtciénl

Ha úgy tudnónk breviáriumozni, mini amikor ~lsO

ízben vettük kezünkbe ezt a sok szalagú, aranyozotl

szélű, életreszóló, szépséges, mindennapi veoe

rnecumol, a breviáriumot.
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KEDD

Isten előtt mondom, hogy
nem hazudom. (Gal. 1; 20.)

Ne akarjak más lenni és másnak látszani, mínt
ami vagyok: Krisztus papja. Ez lényegesen több,

mini forma, keret, alak vagy éppen hivatal. A ha

misságérI, a kellős lálszatérl sokszor drága árat

kell fizetnie a papnak: igazi lelkisége felál.dozá

sál. Papi jellemének durva csorbulését. Micsoda

bántó töréshibája ez a lelki kultúránknak. Bántó ket

tősség, higgyük el, hogy bűnben fogant. Puszta

megjelenésem hirdesse a nép előtt, hogy nem ha

zudorrr Krisztusé vagyok. Célom, hogy titeket is

neki szerézzetek meg ...

A hívek lelki életére rendkívül rombolóert hat,

ha a gyóntató a gyónók nagy száma, tolongó so

kasága rniett az anyagi teljességet mellőzi. sone

ne tegye ezt Krisztus jó papja ...

Mindíg mások boldogságáért dolgozzék Krisztus

papja. Alkossunk, a munka lázában égve kibírjuk a

kritikét is. Akikel talán legjobban szeretünk, épp

azok durvák, kíméletlenek, szeretetlenek irányunk

ban. Az igazi papi lelkiség túlteszi magát ezen és

dolgozik, rendületlenül dolgozik, hisz oly sok a

munka.
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SZERDA
Az egész világ gonoszság/Jan

Je/reng. (I Jn. 5; 9.)

legyen imádságos, karizmalikus lelkületünk,
amely átjárja minden rnunkénket, amelyet ezért a
gonoszságban fetrengő világért teszünk. Karitatív
tevékenykedésél a pap, mint a krisztusi kereszlény
ség kiáradását kezelje, amelyben az elsőség a
lélek üdvösségén van Nagyon bízzunk az isteni
Gondviserésben. többet és Jobban, mint a pénzben,
a spekulációban, munkánk sikerét mindíg termé·
szetröröttí segítségtöl várjuk.

Sokszor jönnek híveink gyónni minden előkészü

let nélkül. Joqunk lenne őket elutasítani. Ne tegyük.
Vállaljuk magunkra az etökészltést. Kérdezzük őket,

hogy gyónásuk teljes legyen, indítsunk velük bá
natot és eröstoqedést. szóval buzgóságunkkal pó
;.01 juk hanyagságukal.

Az A. C arra törekszik, hogy a ketonkos hivők

csakugyan kalolikusek legyenek, éli enek hitük sze
nnt és a ketetikus elvek szeunt cselekedjenek
Erre kell lörekednie a plébánosnak .s az egyház
községi életkerelek. közölt. A falusi plébániai egye
sületek átlagban a híveknek alig 5 %-át fogják
egybe - a templomon kívül A fővárosban 7 i~ -ét.
Az idők követelménye az, hogy az egyesületekel
járja át mindenütt az A. C szelleme Nem lelle
tünk hornéroszt nyugalomban akkor, amikor az
egész világ gonoszságban fetreng. Mindent el ke:1
köveinünk az A. C szellemében. Isten országának
lerjeszlése érdekében.
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CSUTORTDK

Jézus magáévá tett berinün
ke/ az lslen dicsőségére.

(Róm. 15; 7.)

Nem vagyunk e világé és mégis 011 kell áll
nünk az ellenséges világ kellős közepében. De n~

féljünk, mert Jézus magáévá tell bennünket, hisz
lefoglalta egész papi lényünket az ő szolgálatára.
V€lelek vagyok - az Eucharisztiában. Jézus a
mienk, mi az Ové. Jézus is, papja is az lsten di
csőségét szolgálja.

Az újonnan konszekrált pertikuléket soha ne ke
verjük össze a régiekkel. Nem szabad. Inkább két
cibórium lehet a tebernékuturnben. Ha újakat te
szünk bármelyikbe, előbb purifikálnunk kell a. ci
bóriumot, mise közben, áldozásunk után.

kénter Károlyt úgy emlegeti a papi történetírás,
mint Budapest legnagyobb eucharisztikus peszte
ráci6jának apostolát. Működésének a lengelye az
oltáregyesület volt. Ez voll kezében a hilélet len
dítő kereke. Ez ihlette az Orökimédés templomá
nak megépitésénél, az oltáregyesületi zárda és
központ megalkotásánál. Nagy egyéniség, jó pap
volt a nagyok és a legjobbak között is. Minden
idők papjának gyönyörú példaképe.

Pillanalkép a budapesti Eucharisztikus Kongresz
szusról : A nagykörmenet indulásra kész. Az asszisz
tencia egyik tagjénak hirtelenül eszébe jul, hogy
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a legátus könnyű monstranciát ónejtott. Villámgyors
intézkedés. A bíborosi autóban elhozzák a Szociá
lis Testvérek Szentlélek-kápolnájából a monstran
eiét és a szentségi Krisztus ebben tette meg
diadalútját azon a felejthetetlen körmeneten.

P~NTEK

Szeretteim, Js/en liai vagyunk.
(I Jn. 3; 2,)

Ha igaz. hogy az emberi élei szakadatlan küz
delern a szeretetért, mily igen szomorú kijelentés
egy pap ajkáról: 30 évig voltam egy faluban és
úgy éreztem, nem szereteIt senki.

Nem volt senki, akinek a Te szIvedre szüksége
lett volna? Hogyan adhatott, oszthetott ez a sze
gény pap szeretetet, amil nem kapott soha? Sze
retetér! szaretetet. Egész krisztológiánk tengely
gondolata: Mennyire szereieut lsten fiaivá telt ben
nünkett lehet-e Tőle sajnálnunk a szeretetet? le
het-e a jót, a legnagyobb Jót közönnyel viszo
nozni? tenet-e a Szívet tövissel szúrkélni? .

Szentségi elégtélel, amit a gyóntaló ad. Amit
önként vállal a bűnbánó: nem szentségi. Az elég
tétel szándéka a szentség lényeges alkotó eleme
a tényleges elvégzés már a teljességhez tartozik.
Hogy a szenIségi elégtétel elengedje az ideigle
nes büntetéseket, a kegyelem állapotában kell vé
gezni. De ha nem így végezte, újra elvégezni nem
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köteles. Ha teloldozzuk a bűnöst, sub gravi va
gyunk kötelesek neki elégtételt adni. Kivéte!, h<!l
azt képtelen már az illető elvégezni.

" ... Otvenegy éve ..." Kezdte egy remegő han
gú öregember a gyónását az Eucharisztikus Kon
gresszuson, Budapesten. Megtörl' sztvvel, fátyolos
nangon mégegyszer megismételte: "ötvenegy
éve ..." Aztán ráhanyallott a gyónlatószékre és a
feloldozás megváltó szavai között, a gyóntaló pap
karjai közöu meghalt ...

SZOMBAT

Fiacskáim! Senki meg ne csal
jon ti/eket. (Jn. 3; 7.)

Az igehirde!őnek kétféleképen kell néznie az
életet: természetes síkon, úgy, ahogyan van és a
természetfölötti vonatkozásban, ahogyan az Evan
géliumban van. A kettőt egybekapcsolva kell hí
veinket tanítani, oktatni és indítani: a természet
fölötti, de praktikus keresztény életre, hogy éle·
tük legyen, mégpedig bőségesebb életük. Ne en·
gedjük őket becsapni, megcsalni. Tőlünk várnak
eligazítást, útmutatás1. Vegyük komolyan reieoetun
kati

Minden plébánián ott legyen a napló: rnírőt

szou a prédikáció, mi volt az igehirdetés tárgya?
Jegyezzük a magunk és az utódunk szérnére.. Csak
az Egyház rendelkezésének leszünk ezzel elege\.

25



Ne foglalkozzunk a szeszéken másvallásúak hité
nek ócsárlásával. Ha kell is szótnunk. csak a sze
rétet. a kimélet és Iüreiem hangján. Igy sokakal
megnyerhetünk, ellenkezőleg elmérgesílheljük a
helyzetet.'

Nem lehetünk. mindannyian briliáns, fejedelmi
szónokok. De lehetünk alázalosak . .. Ha kicsiny
ségünk, gyarlóságunk tudalával lépünk a szószék
re, felkészülten és kiimádkozva mondanivalónkat,
ne féljünk, sok kegyelmet kapunk aitól, Aki minket
megerösll és elküld ..
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TIZEDIK H~T PUNKOSD UTAN

VAsARNAP
Szolgáljunk az élő és igaz

ls/ennek. II Tessz. l; 9.)

Sokszor henqoztessuk, hogy a szentmise nem
éltetosséqí gyakorla!. De ugyanakkor vegyük figye
lembe, hogy nem is a pap magánáhílata. A leg
nagyobb eseménynek tartsa a pap és hivő egy
aránt, hogy résztvehet a keresztáldoza l vérontás
nélküli megismétlésén. Ez a legszebb szolgálat az
élő és igaz Istennek.

Elfelejtett vagy elhanyagol! rubrikák:
a) A sacrum megkezdése előll összetell kézzel

megyek a leckeoldalra kinyitni a missa/ét (láttam
papot, aki csak a lépcsöima után nyitolIa ki),

b) visszamenve, újra összetett kézzel az eltér
középre. meghajtom fejemet,

c) a lépcsőima megkezdése elöli, ha a senens
si:num mie It térdel kell hejtenorn, jobb térdemmel
é r i n t e m az eltér lépcsőjét.

A plébános egyéni felelösseggel tartozik gon
dozni híveit Krisztussal egyesüll kegyelmi lő, ma
gát az Urat képviseli a közösségben. Mini Istentől

rendelt pásztor köré gyűlnek a hívek, az ő fel
szenteli és gondozó keze állal mulatják be az ál
dozatot Istennek, Krisztussal egyesülve. Az appli
catió a plébánia közösségében a legnagyobb
építöeröt jelenti. A plébános könyörög, hogy
amit a páSZIOr és nyáj jámbor áldozallal közösen
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ünnepel, azt a megváltás zálogaként meg is kepje
majd.

HUFÖ

Aki jót tudna tenni és nem
tesz, vétkezik. (Jak. 4; 17.)

A liturgia nemcsupán tanítás vagy érzékekhez
szóló müvészi natéskeltés. hanem nagyszerü él
mény, amelynek é n vagyok a hordozója, alanya
a nagyközösség közepette is.

~n vagyok az, aki várva-várom az Urat. (Zsolt.
39.) Az én könyörgésemet hallgatja meg, engem

. visz ki a nyomorúság verméből és a mély sárból
engem állít kősziklára, az én lépteimet irányílja, én
vagyok a boldog ember, akinek reménye az Úr
neve. Nekem mondja az Úr az eltömegesedés kö
:<epette Náthán prófétával: Tu es ille vir! (II Kir.
12; 7.) ~n vagyok az a szent tönk. melytől lzaiás
szerin I függ a közösség feltámadása. ~n is közte
vagyok a tíz igaznak, aki el tudta volna hárítani
Sodoma ítéletét, én is egy vagyok a hélezerből,

aki nem nejtou térdet Baál előtt. (III Kir. 19)
A liturgia személyes, nagy, átható és aktív él

ménnyé evetje az általánost azál!al, hogy e n g e m
tesz meg a közös élmény központjévé. PI. Jób
történetének nem é n vagyok a szenvedő ala
nya? Nem én vagyok Dániel, akit körülvesznek az
oroszlánok a veremben? Nem én vagyok az ~ne

kek énekének boldog vőlegénye? S ezzel az in
dividualizálással egyenes vonalba kerülök xrtsztus
sal. Jób, Dániel, a Vőlegény mind az Ö előképe.

Bennök magamat szemlélem.
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J( EDD
Fiacskáim! Orizkedjetek a

bálványokt61. II Jn. 5; 21.)
Soha nem lenne szabad elfelejtenünk a [elene

tet: A püspök fején mitrével, leüli székére az oi
tár elöli, eléje térdeltem, fejemre teile kezét:
Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris pecceie.
rernittuntur eis et quorum retinueris, retenta sunt ...

Kegyelmi életem termékenyítőleg hat gyónóim
lelkére. Ahílatom felélesztésére nem kevesebb
gondot kell tordítenorn, mint tudományos tovább
képzésemre lma és tudomány irányítsa papi lelki
ségemel.

A penitenciát mindaddig feladhatja a pap, míg
a gyónás és feloldozás e g y erkölcsi cselekmény
nek tekinthető.

A penitenciatartás szentségének helye az új tör
vénykönyv szerint a templom vagy az oratórium.
Ez a proprius locus. Kivélei tehát van. A gyóntató
szék a gyóntalás rendes formájához tartozik. Ez
alól is van kivétel

Eucharisztikus nagy napok a (óvárosban: Az And
rássy-úton megy egy pap. Az egyik kávéházból
kiíút eléje egy boríiú és hívja be, hogy hadd
gyónjék meg, másként nem tud A pap bemegy
a kévéhézbe. A kisfiú helyei készít egy sarokban,
letérdel, gyónik. Mire végez, több pincér áll Oli,

ők is gyónnak. Népesedik a kávéház, a vendégek
közü: is sokan oda állnak. A pap kora délutántól
kezdve egészen éjfél;g ott gyóntatott a kávéház
oer') .. .
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SZERDA

Inkább válasszuk, hogy so
nyargatást szenvedjünk Isten
népével. (Zsid. 11; 25.)

Mi papok mint pásztorok, ne restelljük koldulni
a szeretetet a nyájtól. A nyáj, a nép a mi szere
tetünk legfőbb tárgya. Makacs erőszakossággal

kell szeretnünk a népet. Nem tud igazán szeretni
az, aki okoskodik, filozofál, aki okossággal vagy
mértéktartással szeret, hanem aki hibával, gyarló
sággal, sárral és bűnnel együtt szeret. Erre pedig
csak Krisztus papja képes.

A természetfeletti készséget bensőséges, tiszta,
elmélkedő és imádságos papi élettel és megfelelő

önképzéssel kell magunkban ápolni. Ezt a készsé
get a kézfeltétel szentségi aktusa közölte velünk.
(II Tim. 1, 6)

A nők gyónása mindíg és általában templomban
vagy legalább félnyilvános kápolnában történjék a
'709. kánon 1. §·a szerint. Az ő számukra a gyóntató
szék in loco patenti et conspícuo legyen elhe·
Iyezve.

A nép qondjait a pap istentisztelet útján is vi
gye a Gondviselő lsten elé. Esőzés esetén ne csak
a kántor énekeljen JÓ időért, de a népnek is hir
dessük ki, hogy a szentmiséb.en pro serenitate
imádkozunk. Sőt mi is imádkozzunk velük együtt,
főképen litániákon, még ha ezért nem fizetnek
is ..
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CSUTöRTöK

Jézus egyszer jelent meg az
idők teljességében, hogy áldo·
zatával eltörölje a bűnt.

(Zsid. 9; 26.)

Jó pap csak a melegszívű pap lehel. Akinek
a szíve szeretettel van bélelve Csak ez tud szl
veket szerezni. Csak az eucharisztikus Jézus sze
nnti papnak lehel joga a néplől szfveket kot
oulni. Az Oltáriszentség erre tanítja a jó papot.
Jézus megjeleni és eltörölte áldozatával a bűnt és
utrneradt közöttünk. mert nagyon szeretetI bennün
kel. Jézus a pap kezében áldozza fel magát a
népért. Nem az erényeiéri, jótulajdonságaiért, ha
nem elsősorban is a bűneiért. Ne liciláljuk túl
Jézus szeretetét.

Az Eucharisztia hite mindíg ugyanaz volt az Egy
házban, de a kultuszben van fejlődés. PI. a szent·
ségkitélel csak a 14. században kezdődik, még
pedig kehelyben. Ostensorium használata csak a
1S században jelenlkezik. Az Osegyház is őrizte az
t:ucharisztiát éppúgy, mint mi: a betegek lelki táp
lálására és a hívek viqesztetésére.

A pap adorációiban vigye Jézushoz a sztvét.
tárja ki, mutassa be a Mesterének és társalogjon
a tanítvány Urával. Van pap, aki nem bír ki 10
percei a tabernákulum elöli .. A szentségház a
pap lelkének tükre, hitének fényképe. Kihez rnen
jünk, Uram? A világ nem ért meg, az emberek
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részvétlenek és ridegek, földiek és világiak, a
pap gondjától-bajától egy világ választja el öket.
Egyetlen jóbarálunk : a tabernákulumban velünk
levö szentségi xrtszius .

plNTEK

Ékesebb vagy az emberek
fiainál, kedvesség ömlik el aj
kadon. (Zsolt. 44; 3.)

Bármit honon a nap, legelképzelhetetlenebb
megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, a keserű

poharakat rrund egyesítem a Főpap áldozatával.
Igy aztán nem leszek zsémbes, rnorózus. ideges
és lamentáló, nem válok besavanyodott, magános
agglegény típussé, hanem kiverödik papi élete
men annak öntudatos megélése, hogy hivatásom
áldozatokból táplálkozik. (Zsid. 5, 1.) és ettől már
csak egy lépés a szenlek világa, melynek mottó-
ja: Uram, még többel! Ertedi ... Veled! ...

Ha a pap imádkozik, a Táborhegyén szíruvéttó
Jézus példáját követi. Ilyenkor ékesebb vagyok az
emberek fiainál, kedvesség ömlik el az ajkamon ...

Sokal tudunk mi papok kellemetlenkedni egy
másnak. Ilyenkor nem vagyunk ékesek és nincs
rejtunk kedvesség ... Az arsi szent plébánosI pap
társai folytonosan jelentgellék a püspöknek. A
v:zsgálatok e mialt anenccek voltak az arsi plébé-
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nián. Eleinte tűrt Vianney, de később igen elkese
redeIt, elhatároz ta, hogy szerzetbe vonul vagy el
menekül rnéshové, de illhagyja Arsot. Egy elke
iommel el is távozott, titokban. Hívei utána mentek
és szinte erőszakkal hozták vissza. Ebben az eset
ben is igazolódott Jézus igazsága, amit a szama
ritánusi parabolában elmondott. Nem a. papok gya
korették a szeretet irgalmassági cselekedetét, ha
nem a hívek.

SZOMBAT

... hogy szivük meqviqosz
laJódjék . .. (Kolossz. 2; 2.)

Az igehirdetőnek kegyelmi életet kell élnie. Fül
iedt levegőjű szebében hogyan tudok tiszta, éltető

oxiqénhez jutni? Ha a bűn szennyes iszapja tor
leszolje el az ige útját, csak levegőverdesés a
prédikáció. S ezl a hallgatók is észreveszik, kivált
ha híveim is éppen. Hamis hangon evangelizálni:
vakmerőség az Istennel, tiszleletlenség a hívekkel
szemben.

Avilai Szent Teréz felveti a kérdést, miért van
az, hogy oly kevés ember tér meg a szentbeszé
dek hatására ( A Szenl Anya abban találja meg a
!eleletet, hogya szónokok igen okosak. Beszéd
jük nem gyujl, nem égei, mert az igehirdető eszét
nem veue el az Islen iráni való nagy szerete l.

Vagyis nem leltünk sulli propter Christum ...
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Legalább minden évben srófnunk kell hIveink
hez azokról a hitigazságokról, melyeket necessi
tate medii vagy necesstiete praecepti I<ell ismer
niök.

Minden emberi ész okoskodásnál többet ér a
szeszéken egyetlen szeniirási szó, mely biztosan
az lsten szava.

A szeretelben művészi tökéletességre kell az
igehirdetönek eijutnia, hogy lássa a nép a ml lét
jogosultságunkal és hallva szavainkat, a szfvük
megvigasztalódjél<.
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TIZENEGYEDIK H~T PUNKOSD UTÁN

YAsARNAP

Tudd, mikép kell /orgol6dnod
a:/l lsten házában. (I Tim. 3; 15.)

A szentmisében lép verunk legközvetlenebb érint
kezésbe a mysterium Christi. Nem egyéb ez, mint
lsten irgalmas szeretetének, nereneten jóságának
és Udvözítő akaratának nagy műve. A rníséző pap
áll ennek centrumában. Osszeköló vagyok, egyrészt
felküldöm a népnek szeretetét, háláját, imádását és
hódolatát xr.sztoson keresztül az Atyához, más
részt lehozom lsten áldását, kegyelmét a Krisz
tussal egyesüll hívekre

A Confiteort pro/unde inclinans rnondorn. a Deus
tu conversustól kezdve mediocris inctineuo-t vég
zek. Az oltérnoz felérve összetett kezemmel érin
tem azt, a felső lapját azonban csak a negyedik
ujjammal A corporaién kívül csókolom meg. A
doxológia alatt szememet a keresztre emelem, fe
jerner feléje hajtom, állásomal nem változtatom
meg. Szóvel tudnom kell forgolódni az lsten há
zában. Szent tiszteletlel

Noldin szerint nincs levékenység, melyet lsten
többre értékelne. rnint ti lelkek vezetése. A plé
bánosnak ez isleni jogon nsztséqe és tel adaid
Súlyos felelősséggel tartozom ezért ennek, Aki
rám bíz to e nvéjet.
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HHFö

A jámborságban gyakoroljuk
magunka/. (I Tim. 4; 7.)

XI. Pius pápa minden plébánosnak védőszent

jévé nyilvánította az arsi Szent lelkipásztort.
Rendkívüli a kegyelem, mellyel működött, óriási
hát a hatás is, mil kifejtett. lépteit még alig ha
vezte be az idő, sokszor úgy érezzük, mintha kor
társunk lenne. tiete csodálatosan egyszerű, taní
lása hihetetlenül megkapó, példéje ellenállhatatla
nul vonzó. A jámborságnak együgyű csodája. Nem
akar másnak látszani, mint igazi lelkipásztornak.
Sok baja is volt a sátánnal! Imádság, bőjt, virrasz
tás és ostorozás volt itt az orvosság. A hit sze
rinte abban áll, ha úgy tudunk beszélni Istennel,
mint embertársunkkaI. Sohase szakadjunk el az
istentől, és akkor lelkünkben tavasz lesz, örök ta
vasz, szokte rnondoqetru. Rengeleget szenvedell,
még löbbet dolgozott. Elmény voll misézni láIni,
felejlhelellen volt egy prédikációját hallgatni,
életre szóro dolog volt nála gyónni. lázas nyugta
lanság hejtette sokat fáradozni Istenért és a lel
kekért. Naponta 300-400 idegen jött Arsba, látni,
hallani akarta a jámborság élő csodáját, püspö
kök, papok, tudósok, nemesek, egyszerű polgárok
tolonglak gyóntatószéke körül. Mikor XI. Pius pápa
heldoklou, kékülő keze, mely évekig irányílolta
Péter heiójének kormányrúdját, rnost az arsi plé
bános rózsetüzerét szorongatta.
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KEDD

Te/szell ls/ennek, hogy kinyi
latkoztassa bennem Fiát.

(Gal. I; 16.)

lsten választott ki, hogy pap legyek, és nem én
választoltam Ot. Papi hivatásom tetszett az Isten
nek. Isten az O egyszülötl Fiál mint papot muteue
be az emberiségnek. Orök Főpappá lelle. Már a
tonzúrába új emberbe, azaz Krisztusba öltözköd
tem. A többi rend csak növelle ezt a kegyelmi
beiést, errnétvtteue. Isten akarata volt, hogy ki
nyilatkoztassa bennem, a papban Fiál, az örök Fő

papot.

A Rituálé int bennünket, hogya bűnök rninösé
gének megfelelő penitenciát adjunk. Ne csak csu
pán imádságot adjunk, stereotip módon. Onmegta
gadás (mindíg rnértékket), alamizsna, jócselekedet
egyéb fajai igen alkalmasak. Helytelen: hogy tegyen
létoqetést haragosánál, vagy egész éleIre szóló pe
nitencia vagy nyilvános, igen szigorú elégtételt
róni a bűnbánóra.

Ha egy hétre vagy ennél hosszabb időre aka
rok eltávozni a plébániáról, a Kódex szerint gon
doskodnom kell híveim telki szükségleteiről. Leg
feljebb kél hónapig lehetek távol plébániámtól.
De ebbe nem foglalható be'e az az idő. amelyet
a plébániám határán belül, de a plébánia-Iakomon
kivül töltottern. A lelkipásztori hivatallal lényege
SEn összelügg a nelvbenlekés.
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SZERDA

Orüljetek, ha Krisztus szen
vedéseiben részt vehettek.

(I Pél. 4; 13.)

Ha valakit igazán szerétünk. odaadj uk érte a szr
vünket is. Ennét többet nem tehetünk. Ha ezt meg
tudja tenni a pásztor a nyájért, a legnagyobb sze
retete van. Úgy vagyunk mi is a néppel, a híveink
kel, mint az édesanya a gyermekével: még a sze
relemnél is nagyobb szeretelIel kell szerelnünk
öket. Ha nagyon szeretünk, szenvedünk is. 0, a jó
papnak sokat kell akkor ÖrÜlnier.! ..

A stóladíj logi alapon a plébánost illeti. A hit
oktatás ellátása általában a plébános kötelessége.
A hitoktatási tiszteletdíj szokás és jogi alapon a
hitoktatót illeti

A népéltetosséqok. a litániák, szentségi áldással
egybekötve beletartoznak a liturgiába. A nép job
ban szereti a litániát, délutáni ájtatosságokat, mint
a "hivatalos" liturgiát. A lilániának nincs nagy r.ib
rikai kötöttsége, ezért CI lelkipásztor több szabad
sággal hozhalja összhangba a néplélek igényeivel.

Az A. C nem bürokréciét sürget, ,nem jegyzőköny

vsztet. Apostoli rnunkét, nagy lendületet, kitartást
és életet kíván Laikusok kiválasztását és felvonul
latását a krtsztusi életelvek mellett. Nemcsak buz
dítás kell ide, a sze foszló ereje, hanem tett,
lélek, apostoli tűz.
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CSUTöRTÖK

Úgy szere/nélek lá/ni, hadd
telnék meg örömmel,

III Tim. I; 1.)

Az Eucharisztia körül éljünk egészen a hitből.

Ahogyan Jézus jelen van az Oltáriszentségben, az
a kegyelem diadala az anyag felett. Teste ill már
halhatatlan, nem szenvedhet többé. A megdicsőü

lés természetfeletti ragyogása veszi körül eucha
risztikus je'enlétél. Szeretnők ezt látni? A hil sze
mével lehet. A dicsőült lelkek látják ezt Istenben.
A hit nyomán megtelik szívünk örömmel!

Az új törvénykönyv az áldoztatási engedélyt a
helyi ordináriusnak vagy a plébánosnak adja meg.
Gravi de causa ezonoen a diakonus is éldoztetnet.
az ordinárius loci. aparochus vagy a héz tőnők
engedélye alapján.

Ha az Oltáriszentséget publica ex causa ünnepé
ívesen kileszik bizonyos időre, akkor ez idő alatt
minder. énekes és csendes misében commernore
not kell venni, de Eucharistia, kütön konktúzlóvet.
Igy netérozott a Ri:us Kongregáció 1928 jan. t t-an

A Kódex rnaqüüje. hogy bárki is magánál tartsa
az Eucharisztiál vagy magával vigye útra. Nem 51-:1'

bad eo ipso ou őrizni Oltáriszentséget, ahol meg
van engedve a mlsézés. Engedély az is, hoqv d

magánkápolnában szabad áldozni. A p'ébéniei vagy
quasi plébániai templomokban kell őrizni az Oltárr
szentséqet.
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PI:NTEK

Jézus mi"dpn/iiérl mcrúzlcl:»
(l halált. (Zsid. 2; 9.)

A pap életének parallel kell futnia Krisztus ál
dozatos életével. A papnak meg kell oszien:e
Krisztus vigasztalan sorsát: szíves odeejéntkozését
rútul vísszeutesü.ék, természetesnek találják :1agy
magárahagyalottságát a szentségi jelenlétben, csön
des élelét tiszteletlenséggel viszonozzék. felaján
!ott kegyelmeit nem fogadják. Ebbe a résztvevő

megoszlásba eztén beleveszik a mi apró-cseprő

nehézségekkel küszködő, sokszor nagyon is föld
ízű éleiünk ...

A helyteien vagy észszerűtlen penitenciát a gyó
nó visszaulasithatja vagy commctérést kérhet. A
halálos bűnökért adott súlyos penitencia súlyos
bűn terhe eiett kötelez. A penitencia elvégzését
nem lehet másra ruházni. Halogatása csak akkor
súlvos bűn, ha az elfeledés veszélye fennáll. A
szentéletű gyóntató maga is szekott végezni pe
nitenciát gyónói helyett is.

X. Piusnak még káplán korából volt egy ezüst
órája, amely mindíg kimentette, ha jótékonyko
dása miatt pénzzavarba került. Beadta a zéioq
házba. Mikor Velence patriarchája lett, env aronv
órát kapott hiveilől. Nézegeti és rneqszótet: Mi
lyen ügyetlenség voll bevéselni a címert. Ez t nem
vihetem el a Zálogba, mint régi órámat."
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SZOMBAT

Hirdc:sd oz igét. (Il Tim. 4; 2)

TCirekednünk kell. hogy szentbeszédeinket minél
jobban étnesse a Szentírás szelleme. A Szentírás
Inegtanilja a papot, mikénl kell hirdetnie az igél.
Még a stüust is megadja: közvetlen, szemlélte tö,
egyszerű és mégis isteni erővel éljért legyen,
menles külső póztól. túlrett pátosztól és ami ez
zel jár, belső ürességlől. A papnak teljes egészé
ben kell etjuuetrue élőszóval lsten szavát az em
berekhez. Tanulmányozzuk aSzeniírásI. Eligazíl. A
legjobb útmutató.

Ne hirdessünk, kínáljlJnk sokfélét egyetlen pré
cJikációban. Csak e g y lárgyra kössük le hellqe
t6ink figyeiméI. Ha tíz dolog helyeit egyet aján
lunk, rernélhetjuk, hogy ezt az egyet k o rn o I y a n
veszik.

Nem tudunk a mai srnber lelkéhez férkőzni, he
nem tudjuk, hogy rniről tárgyalnak a vezető lapok,
tolvötretok. rru 200LJI :líveinkre a színházban, rnozi
ban, rnit ilailanak zártkörű gyűléseken, mit látnek
a ptekétokon. rniket orvesnek a regényekben és
propagandafüzetekben. Ne felejtsük: városban és
lai.;n egyaránt CI ternp'ornl szószék mellett rnés
szószék is áll A templomi széken beszélve csak
ak~or győzhelünk, he tudjuk és leldolgozluk ézL
amil rn á s szószeken meqlárgyallak.
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TIZENKETTEDIK H~T PUNKOSD UTÁN

VAsARNAP

Ami neki kedves, mindig azt
teszem. (Jn. 8; 29.)

A szentmise által, melynek bemutatói vagyunk, s
benne az Eucharisztia létrehozói, mi sokkal jobban
birjuk Krisztust, mint híveink. Krisztus közös kincse
minden embernek, aki a kegyelem állapotában
van; de a papé úgy, mint Főpap. Hisz a sacerdos
beleoltódolI a krisztusi papság élettörténetébe,
melynek tagja leli, kegyelmi úton, az ordináció a~·

kelmever. Nem vagyok olyan, mint bármely feleke·
zet .Jetkésze''. Nem, én második Krisztus vagyok,
alter Christus.

Olyan templomban vdgy nyilvános kápolnában,
amely nincs felszentelve vagy legalább megáldva,
istenttszteletet terteni nem szabad. Magánkápolnál
csak a rituáléban . található hézmeqétdésbei sze
bad reszesileni. hcből, fából vagy vasból ~8szüll

templom nem, de cementből készüll templom föf
szentelhelö. Csak legyen meg benl a 12 kereszt
helye és legyen kőből a főajtó pérkénvzete.

A papnak igazán lsten fiává kell lennie a Lélek
állal, Jézusban. Minden keresztény életszentség·
nek ez az útja. A papol Jézus küldte a Lélek ere·
jével az Atya akarata szerint ~Ietünknek tel je
sen bele kell épülnie az isteni Háromság csodála
tos életébe. Igy fog papi lelkiségünk a teljes
Szenllláromság lényében kedves szent lenni.
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HfTFÖ

Kész vagyok meqtartani pa
TanCI;Qiclal. (Zsolt. 118; 60.)

A iiturgia éppen a szent zsolozsmával teljesiti a
szentpáli kilejezés valóságát: Krisztusra nevel. A
liturgiában minden lsten dicsőségére van, de Krisz
tusban és Krisztussal. A liturgia a teljes Szenthá
romság egyetlen dícsérete Krisztus által: ex quo
omnia, per quem omnia, in quo' omnia sunt. Isten
dicsőítése azokkal a szavakkal, amelyeket Ö, az
örök Ige kimondott A liturgiában lsten dicsőítése

csakis Krisztussal együll történhetik.

A direktórium utasításai szerint vagyok köteles
végezni a zsolozsmát. Még akkor is, ha valószínű,

ilogy a direktórium hibás. Ha biztosan tudom, hogy
hibás, nem kell követnem utasítását

A breviáriumot nem értékelni, egyenlő az Islen
szavát nem értékelni, azaz isteni magát alábecsülni
Az őskereszténység a Szentírást a tabernákulum
melleIt egy fülkében őrizte éppúgy, mint az Euche
riszuét. Az oltáron jobbra a Szerttirés. balra az
éucnertszue. azaz: Krisztus a mi világosságunk és
Krisztus a mi táplálékunk. S az őskeresztények in
kább a halállal nézlek szembe, mintsem hogy ki
szolgálialták volna. A Szentírás kiszolgáltatása sze
mükben egyenlő volt az lsten kiszolgáltatásával,
Judás érutésénex megisméllésével.
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K ED D

Ha dicsel.edn! kell, erőtlensé

geimmel dicsekszem.
(II Kor. II; 30.1

Néha a hivek is látják: a pap is ember. Ne fél
junk eZI megmulatni olykor nekik. Nem kisebbe
dünk, söt nagyobb lesz irániunk a bizalmuk. Nagy
terhek hordozói vagyunk, néha roppanunk, erőI

~enek vagyunk. Mily nagy az lsten. hogy ily gyarló
embert véresztou ki magönak. Igen, dicsekszem
azzal, hogy mily erő llen, gyarló és lehetetlen ve
gyok én - és mily erős, hatalmas és nagy az
lsten! ...

Az érvényesen lelvett egyházirend szentségén kl
vül a gyóntatáshoz szükséges a rendes vagy ét
ruházott joqhetóséq is, meJy isteni vagy természeti
jogon alapszik. A plébánosnak, a quasi perecbus
r.ak vagy az edmrntsztrétomek rendes joghatósága
van, mely a beiktalással kezdődöll, megszünik
pedig, hö elveszti állását, kiközösítés vagy inter
dictum alá vetellék vagy hivatalálól felfüggeszlel·
,ék.

Fáradhatatianul kell dolgoznia a papságnak lsten
országa terjesztéséért. Sok az aratás, kevés a
munkás. A munka dendérje ránk vár. Ne kíméljük
iti időnket, idegünket, még a sztvünket sem. Jó
fizető Gazciánk van nekünk' Ha ezer lélekre egy
lelkipásztor szükséges, akkor Magyarországon nem
0,400, hanem 10.315 pap kellene. 500-as alapon
pedig 20.630. III igazán lehel dicsekednünk
erőuenséqünkkel.



SZERDA
Erősödjünk, el ne lankadjon

kezünk, meglesz a jutalma mun
kánknak. (Il Paraltp. IS; 7.)

Nekünk nem elég csak hinnünk az O nevében,
hanem tennünk is kell, szüntelenül cselekednünk.
Nem szabad kezünknek elfáradnia az áldásban, a
megbocsátás szent jeiének hintésében, még ha
betegek és tehetetlenek vagyunk, akkor is, ha kri
tizélnek és gúnyolnak bennünket, akkor is, mindíg
és mindenkivel szemben jó papnak kell lennünk.
Ha nem tudok ide eljutni, pályát tévesztett vagyok.
Fuser, kontár és paccer ... Vagy nem hiszem, hogy
meglesz a jutelme munkámnak?

Az idő istennek dolgozik, ha a látszat ellene
mond is. Alacoque Szenl Margit jegyzetei Jézus
Szívéről 200 esztendeig porosedtek a fiókban. A
Szeplötelen Fogantatás dogmája 18S4-ben érett
meg a kihirdetésre Az assumptio-é 1900 és egy
néhány év után.

Gamáliel, kinek lábánál ült és tanult Pál apos
tol, már a megtérése elött védte a keresztény
hitet a fötanács srőtt. Vértanúságot is szenvedett.
Vagy a kereszthordozó Cirenei Simon két fiát Szent
Pál a buzgó nivők közott emlegeti. Az A. C. apos
tolai ök mindannyian. Terjesztik Krisztus országát
példájukkal, tenítésukker, terjesztik a családban, a
működési terüretűkön. mindenütt, hol alkalom és
hely kínálkozik. Még ha nincs is egyszerre ered
mény. Biztassuk ezeket a névtelen apostolokat,
110gy erösödjenek, ne lankadjanak, meglesz a
jutalmuk.
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CSUTöRTöK
Nem lehetünk részesei az Úr

oszlaIának és az ördögök osz
lalának. (I Kor. \0; 2\.)

Krisztus bámulatos szeretete teszi számunkra ra
gyogóvá, de egyszersmind roppant egyszerűvé és
érthetővé az eucharisztikus testamentumot. Csak a
hit jut el idáig, hogy ezzel a hittel aztán nevet
ségessé tegye a mi Urunk az emberek sok eről

ködő ágaskodását és okoskodását, amellyel tu
dományos lejtorjén szeretnének feljutni a termé
szetfelettiekhez. Az emberi kicsinyhitüség és hi
tetlenség egyszer már megrendezte az Úr földi
tragédiáját, megdicsőüllen rnér többé nem győz·

heti ie!
Rendszerint e g y templomban csak e g y szent·

ségházban őrizhető az Eucharisztia. Okolt esetben
azonban van kivétel. De soha nem szabad egy
azon templomban egyszerre kél ottaron kitenni a
Szentséget.

Milyen léllő gondossággal őrizték nálunk aSzenl·
koronát és a koronázási kincsekel. Naponkini meg·
vizsgállák a zárát, a pecsétet, állandóan őrizték

erre hivatolt örök, véresztou koronaőrök vouek. Mi
lyen hallatlan kincs van a lelkipésztor kezére bízva
a tabernákulumban. Hivatolt, Istentől választott
őrei vagyunk, naponta meg kell vizsgálnunk. Egy
templombetörési tárgyalás után a bíró így szóll a
jelenlévő paphoz: Elejét lehetne venni a templom
betöréseknek úgy, hogy cl plébánost kötelezni kel
lene, hogyatabernákulumban őrizze aldkarék·
pénztári könyvét.
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P~NTEK

Szövetséget kötöttem a sze
memmel. (Jób 31; 1.)

A szem a lélek tükre. Milyen legyen a pap sze
me? A tisztaság szelíd ragyogású tükre. Békét,
boldogságo I, életkedvet, lelkesedést, hivatássze
reletet hirdessen a szemünk. Ha az Istenbe kapcso
lódva élünk, ezt a kegyelmes, boldog életet su
gározzuk is a környezetünkre. Fékezzük a szemün
ket; a lilurgia "lesütött szemet" kíván a Dominus
vobiscumkor; fegyelmezzük szemünket esküvőkor

éppúgy, mint temetéskor, prédikációkor éppúgy,
rnint gyóntatáskor, vagy utcai séténk alkalmával
Kössünk szövetséget szemünkkel és sok kellemet
lenséglöl megszabadulunk.

A Sacrum Officium döntése szerint a bűntárs

(cornplex) fogalma megvalósul nemcsak lett, érin
tés, beszéd által, hanem akkor is, ha a tekintetük
kel, csak a szemükkel vétkeztek közösen.

Szem kell ahhoz, hogy észrevegyük a pókhálót
az lsten házában, a port az olláron, a csipkerotlot
az albán, a kócot a cingulumon, az aranyozás ko
pollságál a kelyhen vagy a pecsétet a reveren
dánkon

A szentmisében a Paler noster elmondása alalt
szememet a Szentségre függesztem, szintúgy a
Domine Jesu Christe, qui... kezdetü békeima és
a Domine Jesu Christe Fili és a Perceptio.. kez
detű, áldozás előtti imák elmondása idején.
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SZOMBAT

Mi hirdetjük a Krisztust, in
/ünk minden embert s tanítunk
mindenkit. (Kolossz. l; 28.)

Ne erőlködjünk, hogy újszerűséggel lepjük meg
híveinket aszószékről Gyölrődés lesz így szá
munkra a szembet. gondolataink végső rendezésé
nek ideje. Kereszt lesz az igehirdetés, robot a rá
fordíton idő, pedig a pásztornak és nyájnak egy
aránt ünnepi élménynek, béke és öröm forrásának
kellene lennie. Csak a legegyszerűbb katolikus
igazságot hirdessük, az átjárja a szíveket, gyö
nyörködteti az elmét, megédesíti a lelket. Úgy
prédikálju~k, hogya közölt igazság: paleat, pre
cea I, rnoveet,

Igen unalmassá teszi a szószéket és lepessé. sőt

üressé az igehirdelést az örökös moralizálás. Ez
a legsablonosabb és legegyhangúbb módszer is
egyúttal. Míér: nem beszélünk többször és sokat a
SzenIlélek kegyelmi rnüködéséröt? Mert nehéz. Be
széljünk Jézus szavaival!

A pasztorációban túl kell iennu'1k azon az isko
lán, amely a bűnösök meglérésének eszközéül il

szcszék ről való legorombításl ismerte. Helyénvaló
a szavunk felemelése, a büntető szankció kílá
résbe helyezése, de legelső a szeretet követel
ménye. A jó pásztor ir: is örökszép példaképünk.
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TIZENHARMADIK HET PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Tar/sunk ki ugyanazon sza
bá/y mel/ell. (Filipp. 3; 16.)

A szentmise adja a legnagyobb kincset az em
bereknek: az Eucharisztiát. Minden egyesületi rnun
kénél, elfoglaltságnál előbbrevaló nekünk az oitár
szolqélete. :It és ebben kell elégnünk. Ha a pap
nem döbben rá a sacrum nagy misztériumára, ho
gyan logja azt a híveknek megmagyarázni?

A Glória elmondásakor a kezel a váll magassá
gáig emelem, a rneuközépnét összeteszem, és a
Deo szónál fejet hajtok. A Dominus vobiscumot le
sütött szemmel, kiterjesztett kézzel mondom és nem
támaszkodom az oltéresztelnoz. A collectában, ha
előfordul Jézus neve, mélyen hajlok a kereszt felé,
ha Mária neve vagy azon szentek neve, akikről

szóí aznap a mise vagy róluk megemlékezés van,
a könyv lelé hejto« tejet. A conctusióben Jézus
nevére szintén a kereszt felé rnélvan hajlok.

Nagy teológusok: Ballerini, Suarez szerint a Mi
sekönyv, Breviárium, Rituale ö s s z e s rubrikéi pe
rancsoló természetűek. K ö t e I e z h e t n e k sub
gravi, ele kevésbbé fontos dologban sub levi. AI·
'alában elvunk legyen: kitertení a szabály meueu.

Plébániánkal, híveinket. magunkat (Ijra és újra
ajánljuk fel a Szeptóteten Szívnek. lstennek tetsző.

<J híveknek kedves, magunknUk igen nesznos dol
gol cselekszünk

4 II. 49



HI!TFÖ

lsten utai szép utak és vége
békességes. (Péld. 3; 17.)

Nem is kell mély szimbolum annak megérlésé
hez, hegy a liturgia zsolozsrnét imádkozó Krisztus.
A Iilurgia istenttszteteti cselekmény, amelyet vala
ki az Egyház megbízáséból végez. A zsolozsma
célja az, ami az Egyház hivatalos imédséqének
célja: lsten dicsérése és magasztalása annak pél
dájával egyesülve, Aki a legméltóbb dícséretet
nyujtette tötdönjértében Istennek. Ezl lejezi ki

magvas an az imaszöveg: Uram, azzal az isteni szán
dékkal egyesülve, amellyel Te ill a tőldön Isten
nek hódoltét. ajánlom fel" Neked ezeket az ima
érékat. Tehét per Chris Ium, cum Christo et in Christo
.- ad Deum.

A Szertertésok Elizoltsága arra a kérdésre, hogy
szabad-e már délután 2 órakor megkezdeni a
rnésnepí matutinumot, igy lelei i: Consulantur pro
bali auctores. Újabban határozottan megengedte.
A Pro Missionibus tagjai már déli 12 órakor rneq
kezdtletik Természetesen nem karbani

A brevtértum kellő értékelésének híénve a nem
ismerésből származik. Sok pap egész élete terve
mán nem ismerle igazén a zsolozsma lelkét, te
nét nem is értékelneue megfelelőképen. Tragikus
oka a SZÜkséges önképzés hiánya.
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KEDD

E/sz, de ha/oli vagy!
(Jel. 3; Ll

tlöhaloll az a pap, aki megadta magát a bűn

nek. Elfogadta az ösztönök lázadását, lerombolta a
papi öntudatot, nem vállalja, amit ígért a pep
szemeréskor. Ezek a papok mlséznek. szentsége
ket szolgáltatnak, prédikálnak, élnek, de helottak
Roncsok. Nem tudnak összekötök lenni lsten és a
nép között. Nem járja öket át a kegyelem tisztító
vihara. Elet, diadalmas, erős, öntudatos, tiszta, nit
ből élő élet kell nekünk!

A plébános rendes joghatósággal rendelkezik,
amely másra át nem ruházható. A plébános híveit
bárhol érvényesen gyóntaIhatja, a káplán nem.
A plébános nem adhat gyóntatási engedély!. Az
Egyház pótolhatja a joghatóságot, de az egyházi·
rendet soha

Az a plébános, aki plébániájától jogtalanul tá
vol van, ha ·teljesíti is javadaimával Járó összes
kötelezettségeit, elveszti beneficiumának minden
jövedelmét.

Sokra kell becsülnie a lelkipásztornak a szeniel
ményeket és az áldásokat is. Ne féljünk "babo
nétól", ha népünk szenteltvízzel hinti meg nem
csak magát, de néha állatait is. Csak nézzük m9g
a Rituále indexél, mily sokszor és milyen külön
féle eseteknél használja Szent Egyházunk a szen
teltvizet Nevetjük a népet, de magunkat is.
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SZERDA

A lelket ki ne oltsuk.
(I Tessz, 5; 19,)

A szociális gondolatnak mindíg voltak és iesz
nek harcosai, de lsten igéjét helyettünk soha sen·
ki sem fogja hirdetni. A gazdasági vagy társadal
mi rendszerek is folyton változnak, de Krisztus igaz
~ága örökre megmarad. Ezért mindíg és minde
nütt papok legyünk, hangadói lehetünk társadalom
mentő elveknek és propagálói relorrnoknek, de
örök elvünk legyen: Fial gloria Deo, salus enlrna
bus et - perest mundus totus!

Az Egyháznak joga van a bűnök fenntartására, a
joghatóság korlátozására. Egy,résZI egyházkormány
zati, másrészt medicinális szempontból. Egyel
len bűn van a pápának fenntartva: a falsa delatio.
A plébános joghatóságát korlátozza a püspöki
I eservatio is. A fenntartás nem tudása nem ment
:el senki I. Minden gyóntató feloldozhalja a fenn·
tartott bűnök alól a betegeket, a jegyeseket, to
vábbá, akiknél a sigillum törésének veszélye fenn
áll a felhatalmazás kérésével. Húsvéti időben a
plébános is feloldozhat a fenntartott bűnök alól,
de ezt mondja meg a gyónónak is.

Az egyházközségben eredményes A. C. mozqe
lom el sem képzeillető egy 10-20 tagú, katoli~'~s

ügyekben járatos, lelkes csoport nélkül. Ez so
dorja a népei, kelli a hangulatot, nélkülük a lelki·
pásztor magára hagyatotl. Szervezés kell ide, az
ién kirnűvetés. kiképzés, mely alkalmassá teszi a
csoportot a feiaduira Hol vannak ezek dZ erntie-
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rek? Olt ülnek az egyházközségi kepvisetőtestü

leIben, a tanácsban, a szakosztályok élén. Vegyük
észre őket, eztán kapcsoljuk be, foglalkoztassuk
öket.

CSUTöRTÖK

Hi/ünk nyugodjék Js/ennek
erején. (I Kor. 2; S.)

Amennyire isteni dolog Jézus intézkedése isten
ségéről az Eucharisztiában, amennyire emberi gon
dolat az iltmaradásnak óhajtása, annyira nem em
beri annak keresztütvüete. A találékonyságnak
mmo csodás belesímulása a legelemibb táplálék
ba: a kenyérbe, a szereletnek mily rneqsernrru
sítö felolvadása a szeretett lény testi és lelki éle
tébe. Hit kell ide, mely az lsten erején nyugszik.

Annál az ollárnál, ahol a Szentség ki van téve,
azon idő eieu igazában nem lenne szabad áldoz
tatni. sem misézni. A kitétel idejében nem lenne
szabad perselyezni sem. T e il á t S e m rn i n e
von j a el a hívek figyeimét a Szentségtől.

Az Eucherisz tie kultuszét nem 'eilet elvéteszteni
a Jézus sztve-uszteteuöt, mert igen könnyen jan
zenista vizekre tévedünk. A Szontséqes Szíva szá
munkra az Euchariszliában dobog.

Híveim lelki életének és buzgóságának fokmé
rője az áldozók száma. Jegyezzük mindíg, hogy mi
kor és Ilány perukurét konsz ekréltunk. Akár a sek·
restyében egy táblán, krétévet. akár a plébánián.
tróesz tetunkon egy kis péptrtepon Igy nyilvéntert
halj uk azt is, hogya rubrikák szerlntí időben tör
tent-e a Sanctissimum megújílása.
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P~NTEK

Hálát adok annak, Aki erői

adoll nekem. (I Tim. I; 12.)

Ha szenvedéseken épül fel az emberiség min
den nagysága, ha a szenvedés Jézus életének ko
ronája, elhíhetjük. hogy a pap felemelkedésének
is ill a fundamentuma. A szentek, a lelki élet nagy
meslerei, az igazi hősök valósággal hajszolták a
szenvedést. Remegtek érte, mint a legnagyobb ki
tüntetéséri. Napjainkban. nekünk nem kell így
hajszolni ezt a dicsőséget Mi papok sok joggal
otmondnetjuk a Próléta szavait: ,Js ha kérdezni
íogJák: micsoda sebek ill ezek ... ? Ezekkel sebe
sittettem meg azok házában, akik szeretlek en
gem," (Zach. 13; 6.) De a.djunk hálát ugyanakkor
annak, Aki eröt is ad nekünk I

A censura fenyíték, mely mindíg gyógyító jel
legű. Vagy ab homine van vagy ab iure. Három
neme van: kiközösítés, felfüggesztés és interdic
tum. A censuráktól ebsotutio van és nem dispen
satioA. világi embernél az egyházi fenyíték nem
tudása felmentő körülmény, a papnál ignorantia
ettectete, crassa vagy supina.

A tetérjérés hősi áldozala a domonkosrendi Pál
atya. Bánffy Buzád volt a világban, mérhetetlen
kincs és vagyon ura. A pesti rendházban él, mikor
jönnek ö tatárok. A hívek félve odernenekü'nek.
megte:ik az udvar, a kert, főként a templom. A
rendtársak elmenekülnek, Pál atya engedéllyel ott
marad, vigasztal, bátorít. Az oltár eíőu szúr]e ál
szívét a beteeuró horda, agyveleje pedig az oltár
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lépcsőre folyik. Jó harcot harcolt, erőt kapott ette',
Aki a legnagyobb kitüntetést szérue hú papjának.

SZOMBAT
Rá/orÍ/wk '1 iélénkszí\'űeKct,

gyámolí/suk CI gyengéket.
(f Tessz. S; 14.1

Végletes hiba lenne ezt runnünk. 110gy a hitigaz
ságok csak a teológusoknak valók, a népnek va
lami más kell. Nem kell! Istenről, Krisztusról, Egy
házról, a uzperencsoletról. Hiszekegyről és a szent
ségekről kell nekik beszélnünk és feltárni előttük

ezeknek agyakorlali élellel való eleven kapcso
lelét Nézzük csak meg a kísketekizrnust. Ide kap
csol6djunk, ehhez kössük rnondentvetónket. né
pünk a katekizmus vonalán tud tovább gondol·
kozni

Röviden beszélni jóval nehezebb. minl hosszan

Soha nem lehel sok beszédeinkben a Szentírás
oól. Irásban jelezhetjjik. hogy az idézet az Irás
ból való, de szószéken ezl nem lehet jük. Azért,
ha idézünk a Bibliából a prédikációban, tegyük
mindiq hozzá: ezt rnondje a Szentírás, me ly az lsten
szava Ne csak prédikáljunk a Bibliábó!, de pre
dikálJuk maglIt a Bibliét iSi

1941 október 8-án a püspöki konferencia enie
térezte. hogy az igehirdetésre kötetezen papokal
buzditja a depositum fideitervszerü feldolgozá
sere és a Szentírásnak a vesér- és ünnepnapi pe
rikópákon kivül eső szép részeinek felhasználását
is ajánija.
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TIZENNEGYEDiK HET PÜNKOSD UTAN

VAsARNAP

Akik szolgálatukal jól vég
zik, nagy bizodalmat szereznek
maguknak. (1 Tim. 3; 13.)

A híveknek nemcsak joguk, de kötelességük is
ektive bekapcsolódni a szerumisebe. De ha a
szentmise elett rosariumot imádkoznak vagy ha
keresztuu ájtatosságot végezne k, a célt nem érik
el. A liturgikus imádságok révén kapcsolódnak leg
megfelelőbben a sacrumba. XI. Pius a .Divmí cul
tus sanctitatem" apostoli rendeletében ezt igen
Világosan kifejli.

A szenIleckét orvesve vagy kezemmct fogom
az oltáron levő missálél, ekkor nüvetvkujjernmet
érintem a belső lapot, vagy kinyitott tenyeremet
rjteszem a könyv jobb, illetve bal lapjának a szé
lére Neveljük rninistrénseinket úgy, hogya lecke
végezIévei nem tekiniünk hétre, hanem balkezün
ket kissé felemeljük.

tsteni 'élelemmel étitetott lelkiismeretesség ve·
zesse Krisztus papját a rubrikák meglarlásában,
szolgálatunk jól végzésében. Aki a legkisebb rneq
tartásában hű, neqvban is hű. Bizodalmat így sze
rézhetünk magunknak A hívek szeme éber és ez
ollámál végzell esetekedetünk legkisebb része is
ront vagy (elemel.
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Nő az oltárnál nem szolgálhat, férfi ministráns
hiányában bizonyos távolságból felelhet. Általános
elv: ministráns hiányában nem szabad misézni. De
ha a pap mindeni eikövei, hogy ministert szerez
zen és nem tud, ugyanakkor észszerű oka van a
misézesre, valószínű teológiai vélemény, hogy
még bocsénetos bűnt sem követ el a sacrum ilyen
módon való elvégzésével

H ~TFÖ

Boldogok, kik az Úr torvé
nyében járnak. (Zsolt. 118; 1.)

Ha zsolozsmézorn. Kriszlussal imádkozom, Krisz·
tussei hódolok az Alyának, Krisztusba lemelkezve
semmisülök meg, Krisztus isteni szándékával egye
sülök. A zsolozsmát imádkozó Krisztus bontakozik
ki bennem és válik eleven valósággá. Tehát nem
ezért mondom a zsolozsmát, hogy megszentelőd

rem, hetvesebben nem ez az elsődleges célja az
imádkozó Krisztus lemásolásának, hanem hogy 
megszentelődésemben is .- lsten dicsősége érvé
nyesüljön. Amint hogy ez volt Krisztus földi éle
tének célja, azé ri van az egész teremtelt világ,
ezérl a mennyország.

A Kódex szerinti karimára való kölelezellseg
megszűnik, ha a kolostorben. zárdában négynél
kevesebb kórusköteles szerzetes tartózkodik. De
ha kellő vagy három kórusköteles rendtag mégis
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elvégzi a közös zsolozsrnét. dícséretei érdemel és
eleget is tesz a törvénynek.

A breviárium - "robot". Igen kellemetlen rnet
lékíze van itt a robot szónak. Parancsszóra, kény
szeredve, nekibúsulva, fáradt gözzel napszámb'!
végezni valamit. Szemre dolgozó rossz szolqék,
fizetet! béresek munkája ez. De szomorú I Sokan
zsolozsmézunk Egyik így, a másik úgy. Ne ítél
jünk, csak igyekezzünk kiküszöbölni a robotszerű

felfogást és közöttünk e szó és annak kellemet
len tartalma nec nominetur.

KED D

Valósággal etámsztou n mi
Urunk kegyelme. (I Tim. I; 14.1

A szemerést praelációban azt mondouék nekünk:
amit olvasunk, higgyük, amit hiszünk, azl lanítsuk
és amit tanílunk, ezt kövessük. szevei az Evangé·
Iiumot. Hisz azt olvassuk, hál higgyük is, tenüsuk
és kövessük is. Isten barátai, Jézus bizalmasai
iellünk. Világosságul tétettem d teriore. so renern.
hogy a népet, a nyájat a romlástól övjem, kevéssze
váltam, hogy erjesszek, az erény illatával eltolt
sem Krisztus Egyházát. Igazán valósággal elárasz
tott az lsten kegyelmei.

A fenyiték egyik neme a kiközösilés, rnelv II
szentségek felvételét akadályozza A felfüggesz·
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lés nem. Az ulóbbi cenzúrával sujtolt hivő a bűnei

alól feloldozható. Ha gyónásban oldozunk fel WI

lakil a fenyíték alól, elégséges a rendes reroioo
zási szöveqet elmondanunk. A Kódex a fenyíték
alól való Ietoldozést megkönnyítelle. Ha a gyónó
botrány, lelki kár rniett nem várhatja meg, míg II
gyóntató felhatalmazást nyer, közvetlenül feloldoz
ható, utólagos recursus kölelezettsége mellett. Ki·
vétel csak az absolutio complicis, ahol a recursus
soha nem maradhat el.

/\ szeretet hősévé kell válnia krísnus papjának.
Szent fölénnyel tekintsünk sikereinkre és sikerte
lenségünkre egyaránt. Isten és lelkek jelentsenek
előttük mindent Erőt a küzdelemhez Jézus ad. ~Iel

legyen az apostoli buzgóság számunkra és ne sze
és hang. Ne süllyedj ünk bele az átlagemberek el·
laposodott életsíkjába. Isten terveinek végrehaj
lásában ne passzív, hanem aktív szerepel vénet
[unk Szerelmesei legyünk a nyájnak, hogy az Jé
71;S népe maradjon.

SZERDA

lsten meqitzct kinek·kinf'lc
(Róm. :!; r'·1

A rosszakaratú elferdítése szavainknak,jószán
dékú telleinknek, egyike a legsúlyosabb szenvedé·
seknek. amelyeket híveink okoznak a papi sztv
nek. A legtisztább szándékkal elgondolt terveinket,
gondolatainkat hányszor leőntik a maró megjegy'
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zés lúgjával. Krisztus papja ne gondoljon megtor
Iésre. bosszúra, hisz nekünk tudnunk kell, hogy
lsten úgyis megfizet kinek-kinek ...

A Szentszéknek legkülönösebben fenntartott kl
közösttes azt sujtja, 1. aki az Oltáriszentséget el
dobja, gonosz célra használja vagy magánál tert
.e, 2. aki a pápát tettleg bántalmazza, 3. aki a gyó
nási pecsélet közvetlenül megsérti, 4. az ebsolutlo
complicis bűnét. \,

Meg kell magyaráznunk hiveiuknek. hogy az Egy
ház nem a papok dolga. Nekik is éppúgy köteles
ségük közrernűködniök Krisztus országának, ügyé
nek a diadalraviIeién, mint nekünk. Keltsünk ben
nük érdeklődést az Egyház ügyei, gondjai iránt.
Tegyék magukévá azokat. Cselekedjenek. Ez az
igazi katolikus cselekvés, ecuo catholica. A veszé
lyekkel egyedül megbirkózni a papság nem tud,
a feladatokat egymagában megoldani képtelen.
Köztudatlá kell ernelni a mindíg aktuális célkitű

zést: Világiak Krisztus országáéril Minden lépé
sukért. mil ezért a szép célért tesznek, lsten meg·
fizet nekik. Eppen e z é r t fizet leginkább!



CSUTORTöK

Az igaz pedig a !Ji/ből él.
(Róm. I; 17.}

Az Eucharisztia leglényegérö/ nem tud többet
mondani a római pápa, mini az elsőáldozó gyer·
mek. Jézus annyi ra melegen és bensőségesen

érezte emberi sorsunkat, tudott vigasztalni bennün
ket annyi kedvességgel és jósággal, sírl felettünk,
de rendelkezni és intézkedni is tudol! önmagáról
testementumében meglellebbezhetetlenül és ellent
mondást nem tűrően. Valahogyan ezt mondja ne
künk az Eucharisztikus Krisztus: En nem vagyok a
ti emberi elgondolás tok szerint Ú. n. "logikus"
lsten. Mérheletlenül messze áll tőlem a ti tilozó
fiálok. Igazak legyetek, mert akkor a hitből éltek.
S ez legyen elég neklel<.

Nem kell venni commemorációl az Eucharisztiá
ról szentségkitélelkor, ha identilas myslerii van.
Tehát az Udvözüö ünnepein, ha a mise Jézus szen
vedéséről, a Szent Keresztről, Jézus Szívéről vagy
szentséqes Véréről szól.

A papnak hitből élő hivőket kell nevelnie, akik
érzik, hogy mi az Eucharisztia számunkra. Erő a
gyengeségben, fény a sötétségben, kenyér az éh·
ségben. Jó népünk papjától várja a serkentő pél
oál. Gyakran visítétok, az ollárl magam uszutorn.
portól menlesítem, az öröklámpái igazítom, a szent
ségház belsejé t gyakran megvizsgálom. Mindez
muret ja, hogy mennyire szívügyem az eucneriszu
kus Jézus ~?entségi jelenléte híveim közölt.
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P~NTEK

A vakoknak vezetője, az oko.

talanok oktatója, a kisdedek
nevelője vagyok.

(Róm. 2; 19·---.W)

lsten után én, a pap vagyok népem mindene.
Csak nagy szenvedés árán lehetséges ez. S jó
nekünk ez! Borzaszt6 volna talán a sorsunk, ha
minden símán, zökkenés nélkül menne. Mi nem
pózból akarunk szenvedni, rnint Dosztojevszkij alak
jai, nem külsöséqböí keressük, a megaláztatás okát,
mint Tolsztoj, hanem ezért. hogy isteni rendelke
zésbői legyünk vezetője a vakoknak, oktatója az
oktalanoknak és nevelője a kisdedeknek.

A Szentszéknek különös rnódon fenntartott kikö
zösués alá esnek az apcszteték. eretnekek és
szakadárok; ilyen természetű könyvek kiadói. védői,

olvasói, terjesztői és megőrzői; aki pappá nem
szentelve misézlk vagy szentséget szotqéttet ki,
aki a pápa ellen az egyetemes zsinathoz felleb
bez; aki pápai rendeletek kihirdetését akadályozza
vagy ezeket hamisílja; aki az Egyház szabadsága
és jogai ellen intézkedéseket ad; aki főpásztora

vagy az egyházi joghatóság gyakorlása ellen vilá
gi bíróséqhoz fordul; aki bíbornokoket. szentszéki
követeket vagy felszentelt püspököket tettleg bén
reimer. aki egyházi javakat és jogokat bitorol és
végül a crimen souí citenenis hamis vádjának esete
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Az elsőpénteki ájtatosság lényege: e n g e s z
I e I é s. A szentáldozásnak is ilyen jellege legyen,
töként az Eucharisztia ellen elkövetett bűnökért.

Lilánia, felajánló és egyéb buzgó kiengesztelő

imádság nem larlozik a lényeghez, mert az maga
a szentáldozás. Sok nívö csak a nagyígéret mreu
végzi az elsőpéntekek sorozatét. Pedig nem ez a
lényegi

SZOMBAT

Megvan bennem a készség,
hogy hirdessem az Evangéliu·
mot, (Róm. t; 15.)

A mi legnagyobb erőnk az igehirdetésben a
Szentlélek ereje. Ez az erő ihleti emberi kész
séqünket. mely kell hogy meglegyen bennünk.
A madárnak is kell fa. amelyre száll. Ne téved
jünk: mi természetfölötti világot akarunk hirdetni,
nem hirdethetjük ezt c s a k természetes, pusztán
emberi eszközökkel. Kegyelmes legyen az igehir
aelő szónok. és ellenállhatatlan lesz a szavának
ereje a lelkek világában.

A Kiskalekizmust időnkini jó átnéznünk, már csak
olyan szempontból is, hogy nem maradt-e ki va
lamely téma prédikációnkból hosszabb idön ál? Egy
tárgy sok papnál kimarad, és ez: a p o k o I. Pe
dig erről is beszélnünk kell n é h a. Dogmatikai
világossággal és népies Ligyességgel, mely nem
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védi a naív ábrázolásokai és gyerekes elképzelé
sekel. Inkább csak érintenem kell, utalni rá, gyak
ran figyelmeztetni erre a valóságra a hívekel. Ha
külön beszédet mondunk a pokolról, cél legyen
ne az ijesztgetés, hanem lsten minél alaposabb
megismerése!

Egy évben legalább egyszer beszéljen a plé
bános a papok szembet járól. Nem merőben egyéni
akció ez. XI. Pius pápa különös szerétettel és dí
csérelIel éldorte meg ezt az üdvös kezdeményezési.
A téma ez lehet: Nem vagytok megelégedve a:pa
pokkal? SzidjátOl<, gyalázzátok őket? Nem sokra
mentek ezzel a keresztény hivőhöz nem illő, egye·
nesen vétkes eljárással. Inkább imádkozzatok ér
tünk! Ajánljatok fel minél több szentáldozást,
szentmisehallgatást, önmegtagadást, szentségláto
gatást, éppen első szembeton. azért, hogy legye
nek szerit papok, és akkor lesznek szerit hívek is
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VASARNAP

Jézus Krisz/us által nyílt meg
nekünk az ú/ a kegYI?Jemhez.

(Róm. 5; l-2.)

OA szentmisében az offerlóriumot és a konsz sk
r ációt nagyon tudetosüsuk a résztvevő híveink lel
kében. Ok is érdozetbernutetók és tötéloozottck

Kriszlussal együtt. A régi keresztények maguk vil
ték al éldozeu anyagol. - az ő kenyerük é~ boruk
vértoron ét Kriszlus testévé. Az öskereszténv
offertórium emléke a perselyezés. Az adomény
minket helyeltesít. A szirnboturn jelenlése: átad
juk magunkat krtsztusse: együll a mennyei Atyának.

A graduale ulán az ouér középre menve (össze
telt kezemet nem teszem az oltárra), szememet a
~eresztre emelem, majd m é I Y e n meqnejolve
imádkozom h a I k a n: Munda cor meum és a Jube
Domine Az Evangélium ulén fö:emelem a rnise
könyvet és én is kissé leiéje hajolok, megcsóko
lom a szöveg elejét. A Credo éneklésekor a váll
magasságáig emelem kiterjesztett kezemet. Há·
rornszor van tőnejtés ai Deum, b) Jesum Christum,
ci simu! adoratur szavaknál.

Sok hivő számára a szentmise: imaalkalom An
nak a papi buzgóság hanyatlásának köszönhetö ez,
amely a Ilívekel a szentmise ideje alatl magára
hagyla és az éroozet jellegél és lényegél einomé-
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Iyosulni engedte. Nem helyeselhetö akár csendes
misén is, hogy a jelenlevő hívek hangosan imád
kozzák a rózsetüzért. Imádkozzék a misét. Ez az
Egyház kifejezett óhaja. Megvalósítása elsősorban

raj tunk múlik.

Borromei Szent Károly minden szentmiséje előtt

gyónt.

H fTFÖ

Zengeni fogok a fölséges úr
nevének. (Zsolt. 7; 18.)

A liturgikus imádságban erő és komolyság je
lentkezik, melyet bátran nevezhelünk zsolozsmás
vonesnek. Mint okozetet magyarázhatjuk ezt a szent
erőteljességet a rég letűnt korok történetével, az
ószövelség lelkével, népszellemmel, de nem elég
ségesen. Egészen maradéktalanul csakis magával
a Szerzövel, Istennel magyarázhatjuk meg. Istenhez
csakis ez a szent komolyság és erő illik.

A keleti egyháZban a matutinum, laudes és az
elso óra - a reggeli istentisztelet. A harmadik
óra a szentmisével és utána a hatodik óra - a
nappali istentisztelet. A kilencedik óra, vesperes
és completórium alkotja az esten istentiszleíetel.

Sok zsoltárvers egymagában, külön napi elmél
kedesi targya lellet Krisztus papjának. Sőt egész
életreszóló programma válhatik számunkra. tlet
Jelige Címere kben olvasható célkitűzés. PI. Avilai
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Szent Teréz családjának jelmondala : Misericordias
Domini in aeternum centeco. (88. zsoltár.) A papi
élet sok-sok nehézsége közepette mily gyönyö
rűen foglalja eggyé Istenbe vetet! reményünk
egész teljességét a 26. zsollár egyetlen verse:
Si exurgat adversum me proelium, in hoc ego
sperabo.

KEDD

Krisztus Urunk által kapIunk
aposloli tisztséqet.

(Róm. I; 4-5.)

Vannak hivők, akik makacsul ragaszkodnak oh
hoz, hogy szenvedést okozzanak Krisztus papjának.
Talán tudják, hogy éppen azok a könnyek, ame
Iyekel sorsuk felett sírunk. tandíj a Szentséges Szív
iskolájába, ahová a pappászenleléskor beiratkoz
tunk. Itt kapluk a rni Urunk Jézus Krlsztus kegyel
mes szeretete által az apostoli tisztséget, amely
nek anyajegye: a s z e n ved Ö szerétet.

Az új törvénykönyv a Szemszéknek egy-
szerűen fenntartot! kiközösítésekel 10 canon-ban
sorolja fel, melyel mi 14 pontra szétbontva fog
lalhatunk egybe az egyházi fenyílékröl szóló tud
nivalók között. tdetertozik többek körött a búcsú
val való ÜZérkedés, a simónia, az apáca kleuzúrét
megsértó felnöttek, a párbajozás összes korutmé
nyeivel .

Kánoni kiváilsággal rendelkezik minden tonsurét
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felvett egyházi személy, ha csak nincsen lelokoz
va.

Krisztus papjának környezetében az élei legyen
csupa öröm. Figyelmességünkben mindenkire le
gyen gondunk Az önteltség és hiúság egyszerúen
hiányozzék belőlünk. Akik "nem bírnak" bennün
ket, azokhoz legyünk. a legkedvesebbek. Soha
senkit ne bántsunk. Határtalanul kedvesek legyünk
mindazokhoz, akikkel az élet összehoz bennünket.
Arcunk sugározza a lelki kjegyensúlyozottságot és
irnooné!ó lelki fölény I. Modorunk megnyerően fi
nom legyen, minden kihívó és zsarnoki vonás tá
vol legyen attól, akinek a szeretet szíves Istene
adta az apostoli küldetést, hogy világítson és me
legítsen

SZERDA

Vé/e/áTon vé/el/ünk meg.
(1 Kor. 7; 23.)

Mindíg hívjuk lel a hívek ligyelmél már vesér
napon, hogy' a hélen elsőpéntek lesz. Es rnindíq
legyünk hozzá valamit: Jertek engeszleini asakal
és sokszor sértett szentséges Szívet. Vagy egy
két perceI szenleljünk ilt az engesztelés véglele
nül rontos valóságának. De nekünk papoknak is
kell engesztelnünk I Még csak nekünk! Csak a ked
ves lelkek tudnak engesztelni, kedvessé lsten előtt

pedig a szentség teszi a lelket! A pap engesz
lelő lelkének meg kell éreznie, mit akar tőle az
lsten Nem nagy dolgot. De akármil teszünk is,
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nagy szeretelIel és lsten jósága iránti mérhetetle
nül alázatos odaadással tegyük.

Más a városi és más a falusi lelkipásztorkodás
nak útja és rnódje. A falu nem kisebbítell város.
A falusi lelkipásztornak teljesen bele kell illesz ked
nie a föld népének világába, az evangéliumi örök
igazságokat a falusi gondolkodásnak fényével kell
kigyujlania. Jámbor szokéseikhoz. házi ájtatossá
gaikhoz csak nagyon óvatosan nyúljon és csak
azzal a céllal, hogy lassan, észrevétlenül a nem
egészen jó helyébe jobbat adjon. A falu nagyon
kritikus Ne higgyük, hogy akármi jó neki. Templo
mára, istentiszteletének pompájára, a szertartások
fényére sokszor kényesebb, rnlnt a városi nép
Papját, ha az olyan, mint lenni kell, igen sokra ér
tékeli: a mi papunk! Lelkülete meleg, hűsége ki
tartó, ragaszkodásáról legendákat lehet írni Az ér
dekli, ami konkrét, fogható, szemléletes. Az újítás
iránt bizalmatlan, nem bízik a szervezkedésben.
Hidegen számító. Nos, él lelkipásztor, ha prudens,
mindezt figyelembe veszi és alkalmazkodik hozzá.

CSUTtlRTtlK

lsten igaz, Jegyen bár min
den ember hazug. (Róm. 3; 4.)

Jézus istenemberi Sz ívének is megvannak a ma
ga gondolatai, érzelmei és ezek teliesen elütnek
a mi merőben tötdrzü. emberi qondotetemktól.
mert O az abszolút igazság, jóság és végtelen sze
retel Istene Szeretetből maradt köztünk. az előre
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látott sok rút hálátlanság és hideg közörnbösséq
ellenére is. A sok Júdás-utód ellenére is. A sok
papi közönv és bántóan lagymatag viselkedés
ellenére is. O szeretet csodája, ó csodás szere
tet l .

A szentségkitételnél az incenzálás történhetik a
trónra való feltétel előtt is A Panem de coelo
vers éneklése előlt a Dominus vobiscum elmarad.

A budapesti eucharisztikus kongresszuson tör
tént: Harminc éven át katonás pontossággal volt
a palota portása mindíg a helyén a portéstülké
ben. Az éjtszakai szentségimádásra ö is elment,
miután szabadságot kért és kapott. Hazatérve fe
leségének azt mondotta, hogy soha ilyen boldog
még nem volt, rnint 011 a Hősök-terén. Meggyónt.
magához vette az Oltáriszentséget és résztvett az
éjjeli adoráción. Reggel le sem feküdt, ment régi,
szekott helyére a portásfülkébe. Felesége viszi
neki a reggelit. és hallan találja a fülkében.

P~NTEK

Az ls/ennek nevét miattafok
káromolják. (Róm. 2; 24.)

A lelki életet ismerók szerint a regimen animá
rumban Krisztus papjának az irányítást az okosság
adja és az erőt a szerétet. Jaj, ha tapintallansá
qunkkel és ügyetlenségünkkel bizonytalanságot és
tétova ürességet idézünk elO és szeretetlensé
qünkkel gyöngékké és erOtlenekké válunk! Igy
teljesedhetik rajtunk az apostol rettentő komoly
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figyelmeztetése, hogy az Istennek nevét miallunk
káromolják azok, akiknek nem tudunk irányítást
adni és erőt nyujtani.

A püspöknek fenntartott klközösüéssel sújtja él

Kódex ezt. aki nemkatolikus lelkész előtt köt há
zasságot és tudva a gyermekeit ilyen lelkésszel
keresztelteti meg s nemkatolikus vallásban neveli
őket, vagy ilyen szándékkal lépett már házasságra
is; aki 7 hónapnál fiatalabb tényleges meqzetethei
tásbon résztvesz; vagy ereklyéket hamisít, t u d v a
ilyent árusít és liszteletre kitesz, aki tettleg bánt
püspöki renden alul levő egyházi férfit vagy (érti-.
női szerzetest.

Az Egyház rnindenkor elítélle a Hitler-rnozqetrnet.
Preqmetikéjuknek 25-ik pontja a vallásfelekezeteket
megtüri ugyan, de föléjük helyezi a germán faj
ítéletét és belátását mint döntő elvet. Ez ellen
kezik Egyházunknak Krisztusra épített tekintély-prin
cípiurnavet. A német püspöki kar konkrét rende
le! erek]ában ktnvilvénltotte akaratát, amellyel rnín
den ketolikus hivőt ellillolI ennek, valamint a többi
szélsőséges pártnak rnunkéjében való aktív rész
vételtől, egyébként azonban nem gátolta él sza
bed politikai állásfoglalást. A lesujtott nép azon
ban hill a hízelgö demagógiának, mert nyomorgolI,
se kenyere, se rnunkéje nem volt és ösztöne le·
nyomta józan eszének szavát.
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SZOMBAT
Az lsten igéjét ránk tnztá«,

(Róm. 3; 2.)
Hosszú gyakorla! állal jó szónok végeredmény

ben mindenki lehel. Azonban jó iqehirdető, ered
ményes prédikáló csakis lsten kegyelme által le
hetünk. Isten meg is fogja adni az elegendő ke
gyelmet, ha azl alázatosan kérjük fontos küldeté
sünk teljesítéséhez, hisz végtelenül értékes kincs
van ránk bízva: az lsten igéje.

Ne restelje a lelkipásztor, diékexhortétor néha
kérni a híveket, a diákokat, hogy imádkozzanak
prédikációi sikeréért. Ök igen jó néven veszik ezt
a megtisztelö telkérést. mi pedig soha nem fog
juk megbánni.

A szónokí eszközök körött a bizonyításnak két
módját ismerjük: a vagy csak természetfölötti vagy
vegyes érvekkel történő bizonyítást. Az utóbbiak
kal a topika roglalkozi~. Egyik faja ennek a note
lio nonimis. Ez azonban csak akkor hat, ha vala
mely személy magától lstentól nyerte a nevét és
így a névben az illető személy jellegzetes tuie}
donságai benne vannak PI. János neve vagy Pé
teré, Abrailámé va:;ly a mi Urunk Jézus Krisztus
fdesanyjáé' Máriáé.

Igehirdetésünkel nem egyéni Izlés vagy önkényes
magyarázat irányítja. Nálunk a kinyilatkoztatásnak
nem a szenurés az egyedüli forrása. Ha én pré
dikálok, az Egyház képviseletében beszélek, amely
a verbum Iradilumot a Szemtrésset egyenérlékü
nek veszi.
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TIZENHATODIK HtT PUNKOSD UTAN

VASARNAP

Adjuk magunkat az Istennek.
(Róm. 6; 13.)

Krisztus megválló tevékenysége elsősorban is a
keresztáldozat papi lényével valósul meg.' Ennek
vérentésnélküli megújílása tesz bennünket az ollár
szolgáivá, papokká. Krisztus főpapi rnűködésének

boldog részesei vagyunk. A Kálvária áldozatával
tesszük igazán vasárnappá a vasárnapot. Az elsö
követelmény híveink részéről, a szentmisével
kapcsolatban legyen: az e m I é k e z é s. Mindíg
krisztus áldozatára terelődjék a figyelem. EZI cse
lekedjétek az én emlékezetemre; a második kö
veteimény: az egyéni bekapcsolódás legyen. Erre
kell nevelnünk azokal, akik résztvesznek az áldo
zeron,

Offerlóriumkor a palénál az ostvéve: a corporá
lé közepe fölött, mellmagasságban tertom. elö
ször felnézek az ollárkeresztre, majd az ostvére és
halkan mondom a Suscipe.. kezdetű felajánl ó
imát. A petenérot lecsúsztetve az ostya a corpo
rare első behajlására kerüljön a leírt kereszt kö
zepére. A bor felajánlásakor a kehely csészéjé
nek a széle a szememmel legyen egyenes vonal
oen. III a felajánlási szöveg imádkozása alatt a
szememet nem veszem le az oltárkeresztről.

Adjuk magunkat, papi rnivottunket. lstennek. de
Márla szent keze állal.
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Mária legszentebb nevének kimondása kor, mely
átváltozás elöli történik a sacrumban, a könyv felé
hajtunk fejet. De ha az oltár föhelyén áll a Szent
Szüznek képe vagy szobra, akkor a kép, illetve szo
bor 'elé hajtunk fejet.

HUFO

Jobb nekem a te szád törvé
nye sokezer aranynál és ezüst
nél. (Zsolt. 118; 72.)

Hogy mi verojében a zsolozsma, abban az Egy
ház a szakértő. Ha a hivatalos Egyház beszél a
szent zsolozsmáról, a dícséret és magasztalás
szüksége oly magas fokra fejlődik beszédében,
hogy ha szabad mondanunk: valósággal szenved
e fejlödéslöl és legnagyobbjai, kik egyúttal leg
jobbjai is, egész erkölcsi lényüket emészlelték fel
azzal, hogy kielégíthetetlen magasztalásukat le
csillapílsák.

Már a 3 század vegen kialakult a nyilvános köz
imának három része: a nocturnus. a laudes és a
vesperás. A tertia, sexta és nona ebben az idő

ben csak magánájtatosságként jelentkezik még.

Vannak papok, akik nem breviáriumoznak. Milyen
ezeknek a lelki világa, szellemi élete, lelkisége 
nem tertozík ide. Elszakadt a kapcsolat köztük és
lsten körött. Szomorú, kiégett lámpák. Nem világr
tenek. Kormosak és sötétek. Ne beszéljünk róluk!
A zsolozsma robotszerü felfogása rövidzárlatot je-
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lent. Erősen lecsökkentell világosság. Az lsten
homályban van bennük. Az ilyen papi lélek azt
rnondje: Húzom az igál. Nincs benne örömöm. De
nincs elég erőm szakítani vele. Nyakamba ekesz
totték. Ha tudtam volna'. Pedig breviáriumozva
az Úr törvénye van számban és ez többet ér ne
kem ezer aranynál és ezüstnél ..

KEDD

Elek az Istennek Krisztus Jé
zusban. (Róm. 6; 11.)

Ordméctönk alkalmával mennyit szerepelt a Szent
Kereszt jele! Azóta a Szent Kereszt jelével keresz
telek, kereszt jeléveloldok, kereszt alakjában
nyujtom az Euchariszliát, kereszt jelével jelölöm
meg nagybeleg híveimel, kereszt jelével áldom
meg frigyüket, kereszt alakjában hintem meg síri
ágyukat. Kereszt van a humeralémon, kereszt a
manipuluson, kereszt a stólén, kereszt a kezulén
Teljesen el vagyok jegyezve a Szen! Kereszttel,
hogy egészen Istennek éljek, a Jézus Krisztusban

trvénylelen a tel oldozás, ha nincs )oghatóságom,
ha érvénytelen alakban végeztem az ebszolúciót
vagy nem heuottern meg a contesslót.

Keresztút megáldására fakultása van nálunk a
ferencrendieknek nevezett ferenceseknek. A ka
pucinusoknak csak korlátozva van e hatalmuk A
minoriláknak nincsen ilyen tekuuésuk.
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Egy pap írja: 193D-ban elutaztam Konnesreuth
mellett. Nem menlem be megnézni Neumann Te
rézt. Nem· megvetésből, hanem azzal az alázatos
érzéssel: Uram, nem vagyok méltó, hogy lássak ...

SZERDA

A törvény szenr. a paran
cso/at is szenr, igaz és jó.

(Róm. 7; 12.)

A Mária-tisztelet minden időben, már kezdettől

fogva magán hordotta a Szent szüz golgolás táj
dalmának ragyogó stigmáját. Mária a kereszt tövé
ben Jézus végakaralából leli Anyánk. A Fájdal
mas Anya-kultusz a máriás tiszteletnek tetöpont]e,
megingalhatc!!t1an pillére a Mária-tiszteletnek. Ne
esek a hívekel küldjÜk benetukben. fájdalmukban a
Doloróséhoz. menjünk mi is. Nekünk is épp elég a
bánatunk, a gondunk és fájdalmunk.

Mint gyóntatónak, feladalom a tanítás a legszük
ségesebb dolgokra nézve. Ha ignoranlia vincibilis
sel állok szemben, kötelességem a kioktatás ak
kor is, ha előre látom. hogy semmi eredménye
sem lesz. Ha invicibilist látok, mérlegelhetem a
kíoktetést. De ha hallgatásom a bűn helyeslése
ként tűnnék rel, ki kell oktatnom akkor is, még ha
semmi eredményt sem várhatok. Szintúgy, ha taní
tás nélkül k Ö z e i i bűnveszétvbe kerül a gyónó

Hódító rnunkét követel tőlünk az igazi A. C
munka. A lelkipásztornak kell nyujtania II győzelem
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izzó vágyának íeszüöere.ét az apostolok számára.
Küzdelem van ill a sátán sötét hatalmával szemben.
Ne hagyjuk ki számításunkból a sátántipró Asszony
szarepét. Nemcsak poézist, melegségel és gyen
gédséget hoz ez a mozgalom életébe, de erőt is
Hisz szent, igaz és jó, amit elérni akarunk.

CSUTöRTöK

Magam sem értem, amil cse
lekszem. (Róm. 7; 15.)

közöttünk él az lsten, hogy elvísethetőbbé le
gyen számunkra az élet, biztetóbb az lsten-hit és
megnyugtatóbb a halál. Tudjuk ezt jól... Szent
ségi jelenléte beleszövődik létrendünkbe. hogy
így könnyebben ál- és felemeljen az lsten szívé
ből kiszakadl kegyelmi' éleI szépségeibe. Ezt is
hisszük .' Akkor miért nem viselkedünk úgy, ernint
kell és illik ehhez a nagy szentséqhez mé'lóan.
Elhanyagoljuk, tiszteletlenek vagyunk Vele szem
ben, bizalmatlanok irányában. Igazán sokszor ma
gunk sem értjük ugye, amil cselekszünk?

Ha a szentmisében több oráció is van, a De
EuchariSlia az összes, direktórium által előírt kö
nyörgések után, de mindíg az imperata eiöu mon
dandó.

Szent Tamás szeriru: Omnia fere secrernente in
Eucharistia consurnrnentur.

legjobb, ha a plébános magára vállalja az örök
lámpa kezelését. Igy legalább akarva, nem akarva
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naponkint egys2er, esetleg kétszer bé kell men
nünk a templomba, végzünk egy kis edoréclót és
nem hagyjuk annyira magára isteni Rabunkal.

Tudunk papokról, akik bármily késő este jöjje
nek is haza, belérnek a lemplomba a szentségi
Jézushoz s rgy térnek pihenőre. Imádkozzuk itt el
mindíg: Látogasd meg, kérünk, Urunk, ezt a hajlé
kol, ezt a községet, és messze űzd töre az ellen
ség minden esetvetését. stb. Mennyi kegyelem
árad ebből pásztorra és nyájra egyaránt!

Pl!NTEK

Amíg a test szetuu é/ünk, a
halálnak hozunk gyümölcsöt.

(Róm. 7; 5.)
Alázatosság nélkül a pap nem lehet tiszta Ne

bizakodjunk a saját erőnkben. Nagy kitüntetés,
hogy lsten az angyali erényre tartolt bennünkel
rnéltóknek. Semmiféle érdemünkkel nem szolgál
tunk rá erre a nagyadományra. A tisztátalanság tü
zének kiollására nemcsak bőjl kell, hanem imád
ság, a szemtrés buzgó és gyakori olvasása, a szem
megfékezése. Ha lélek szerint élünk, a Léleknek
hozunk gyümölcsöt, de ha a test szerint, akkor' a
halálnak. Válasszunk I

Mint contessarius. elő Kell segítenem a gyónás
teljességé!. Néha egyenesen elvárják, hogy kér
dezzen a gyóntató. Ha látjuk, hogy a gyónó ren
desen keszüll, anyagilag is teljes conlessiót vég-
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zeit, ne zaklassuk kérdésekkel rendkívüli erőfe

szítés árán. Allalában hinnünk kell a gyónónak. H"
erős a gyanú nk az öszinteség felöl, feltételesen,
de fel kell oldanunk. Roppant tapintatosak legyünk
a nemi búnökre vonatkozó kérdésekben, nehogy
a sollicilalio vádja vagy gyanúja alll essünk.

Szent Odil6 apátúr azt rnondotte, inkább azért
kérbozzék el, hogya gyóntatószékben enyhe voll,
mint azért, hogy szigorú

Az igazi kütsö műveltség lényegesen löbb, mint
forma, alak vagy keret. Ezt a papnak fel keil is
mernie. Elég, hogy szuérd jelleme legyen, amely
csak akkor mély és őszinte, ha lelki adollságait
magasabb erkölcsi erők elevenílik. A papi művelt

ség a jellem alapjain nyugszik és lényege a lel
kiség. Külső műveltségünk meglátszik minden pepl
ténykedésünkön : ollárnál, szószéken. gyóntatásnál,
éppúgy, mint ha a szalonban térselqunk vagy hí
veinkkel foglalkozunk az irodában.

SZOMBAT

Ints, kérj, feddj. (II Tim. 4; 2.)

Nem a beszéd a fontos, hanem az eredmény, a
hetés Ma mindenki prédikál, rnoreüzér, Mindenki
jövőt épit, lársadalmat menl. Nekünk eltérö hiva
tásunk van ezektől a d u m á I ó k t Ó I. Mi nem va
gyunk politikai ügynökök vagy péruükérok. hanem
Jézus ügyéne~ emberei, lsten titkainak sáfárai. A
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lélek dolgozik velünk, lsten kegyelme bennünk.
Tekintélyünk az Evangéliumban gyökerezik. Jogunk
VM tehát szép szóvel inteni, lsten nevében kérni
és mindíg szeretettel feddni.

A hollandi módszer kél eszköze legyen meg min
den paróchián és dlékexhortétornél: egy előjegy

zési naptár és egy kis tüzet. A naptérbe jegyez
zük a részlet gondolatot, amit azon vasárnap kidol
qorrunk szentbeszédünkben. A füzet be pedig je
gyezzük a vezérszevekei. amelyek eszünkbe juttet
ják a témát, a gondolatot, a problémát. Megköny
nyíti ez készületünket a prédikációra és hasz
nos eligazító lesz az utódunk számára is.

Beszélnünk kell a bűnök fenntartásáról is. Az
Egyháznak ehhez joga van! Néha a íenvítékek, fenn
tartásáról is szóljunk a híveink eiött. A kikÖzösí
tés, a felfüggesztés és interdictum is legyen néha
tárgya legalább a kötelező keresztény oktatásnak
A hiveink nagyfokú ignorantiája sokszor a lelki
pásztor büne.

A szentbeszéd ideje ne legyen több, mínt 3D
perc. Eselleg 40. Kivétel csak a szent misszió ideje
legyen. A hosszú beszéd fáraszt, türelmetlenné és
figyelmetlenné t@sz és sokszor hatást is téveszt.
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TIZENHETEDIK ~'tT PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Töllsd be szolgálalodat..n Tim. 4; 5·1

A szenlmise mély, titokzatos és kimondhatalianul
szépséges valóság, amelye I az Egyház pazar litur
gikus külsőséqbe önöztetett. A Iilurgia megérlése
előseglli a szenImisében rejlő dogmalikai igazsá
gok tisztetétését. Isten a pap kezére bízta ezt a
rnisterlurn trernendurnot. Mindent el kell követnünk.
hogy lsten nagy lilkához illően, megfelelően és
lelkészüllen töltsük b~ a szotqétetunket ennél a
fölséges drérnénét, amelynek főszereplője Krisz
tus felszentel! papja.

01ferálás után a kelyhet a corporale második
behaj tésére teszern. Kezemel, ha le kell lennem
az oltárra, i I Y e n k o r rnlndíq a corporálén kívül
teszem. Ha keresztel jelölök a kehely fölött, úgy
teszem, hogy a kereszt egyenes szára az estve
külsö szélétől a pa!!a belső széléig terjedjen egye
nes vonalban, rnint a kereszt ága, mely pena-sze
lességben terjed a kehely és az ostya között La
vabo után a doxotóqiét a leckeoldalon is befejez
hetern. Az Oréte Iratres szavak uién a ministréns

elkezdheti egyszerre a suscipret-ot.

A plébános: ordinárius secuncértus.
A binandi tecunest a Kódex szerini JZ Orcrinérius
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csak akkor engedélyezheli, ha nélküle -a hívek Je·
lentékeny része szentmise nélkül maradna. Favo
rabilis intézkedés, mely tágabb magyarázatot en·
ged.

Az Egyház szóhesznéletében az e c c I é s i a egy·
formán jelenli a templomot és a hfveket.

HHFO

Szívembe rej/em beszédeidet,
hogy ne vé/sek ellened.

(Zsolt. 118; 11.)

SOk pap nagyon fél a szent zsolozsma napi anya
gának megengedet! része előre elvéqzésétöl. Egy
oltártestvér ezt keserű szarkazmussal így fejezte
ki: Miért enticipéljek? Hálha az éjjel meghalok és
még eZI is számonkérik tölem? ..

Ha nem is entictpérunk, de legalább el kellene
odáig jutnunk, ami az Egyháznak igen kedves és
sürqetett óhajtása, t. i, hogy az okos napirend
beosztásban feltéllenül laláljunk módot és lehelö'
ségel arra, hogy a napi szent zsolozsma anyagá
nak egy részét, legalkalmasabban a nocturnuso
kat és a laudest elvégezzük még a szentmise be
rnutetese elótt. Ez mintegy praeparálja a lelket!

Az egyházi karimának utolsó része, a compis
tórium, Szenl Benedektöl származik. Szent Benedek
elöli dl esti ájlalosság a vesperás voll. A szem
pátriárka rendelte el, 110gy cl vesperás ne legyen
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gyertyofény meuett és ezzel megszűnt esti ima
lenni. Esti iméról kellett gondoskodni s ez lett a
completórium.

A papi lélek tésse vilégosan és. tiszté n aZI, hogy
nagy a különbség egy gép mellell éllni és per
cenkinI ötször vagy hatszor ugyanazt a rnozdule
tot végezni s ezt órákon át ismételni, minI kezem
ben breviáriummal zsolozsmázni és percenkint Gló·
ri6t mondani.

KEDD

Gyönyörűségemet találam Is
ten törvényében. (Róm. 7; 22.)

Az ordinációban rám bízta az Egyház Krisztus
misztikus és reális testét. Rajtam múlik, hogy mikép
lelei meg jövő hivatásának. Fidelissima cura kell
ehhez. Felelni logunk lsten eiött. Olt a törvény,
amely szabályoz, alkalmaz. Ha megtartom, gyönyö
rűségel találok benne. Boldogít és éltet.

Inielem nélkül soha ne engedjük el a gyónó\.
Ha csak egy SZÓI, de szótjunk hozzá. Máskénl
szóljunk a papnak, másként az evangéliumi taná
csokat követő szerzetesnek, másként az etsöpén
tekesnek és az évenkinl csak egyszer gyónónak,
dlékoknek, katonáknak, jegyeseknek, nézesoknek..

A gondos lelkipásztornak nem lehel közörnbös
egyházközségének muierséqe sem Hiába a sok
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etsöpénteki engesztelö szentáldozás, ha egy mu
latság a falu liliomtemelöjévé válik. Puszta jelen
rétünkkel. mértékletes és udvarias viselkedésünk
kel, lelkiségünk kisugárzásával sok mindennek élét
és elejét vehetjük.

Sokszor kell kérnünk a rénkbízoueket. a fiatalsá
got éppúgy, mint az öregeket. Es néha fagyos kö
zöny a válasz sok könvörqésünkre. Lelkiségünk el
segít odáig, hogy ezt is megköszönjük, éppúgy,
mintha meghallgattak volna. A test lázadozik ez
ellen a furcsa viselkedés ellen, de a lélek arcát
mcsorv és boldogság szöví át. Gyönyörködik az
lsten törvényében, metynek alapja a mindeni el
néző, mindíg bocsátani kész - szeretet.

SZERDA

Nincs aki /0/ cselekedjék.
llin.~s egyel/enegy sem.

(Róm. 3; 12.)

A nep kívánságokkal áll elénk, amit nem is ve
hetünk tötük zokon. Sőt néha hetérczott követelé
sekkel lép fel velünk szemben, ami sok esetben
indokol! is. Ha észreveszí a nép, hogy lecsúsztunk
arró! a piedesztál ról, amelyre lsten helyezell ben
nünkel az ordinációban, ha látja, hogy nem leg
főbb gondunk az ő lelki éleiének qondozese és
nem tartunk távol a nyájlól minden hamisat és té
veset - ti/takozik ellenünk. Lelkiismeretvizsgálat



kell ilyenkor! Nem szidés és ócsárlás. Hála ls·
ten, hogy ilyen j ó népünk!

A gyóntató pozilive és negalive is hibázhat a
szenlség teljesítését illetően. Pozitive, ha valamit
helytelenül mond vagy tesz; negative, ha hallgat,
rnikor beszélnie kellene. Ha gyóntató téves ítéleté·
vel anyagi kárt okozol! volna a gyónónak, restitu
álni köteles. Ha bűnös a tévedése, a legnagyobb
nehézségek árán is; ha bűntelen, nem köteles
nagy nehézségek árán.

Ha nem világos etöuünk Islen ekerere, és az Egy·
ház állásloglalása és tennünk kell: józan eszünkre
hallgassunk.

Az A. C. komoly kiépítése rnellett, hozzávéve a
kellő és kívánt apostoli buzgóságot, adva van a
munke lé r és kitűzött cél: Előre Krisztus országáért
Ne intézzUk el a népet így: Nem érdemes ill
lenni semmit! Nem érdemli meg ez a hitvány, ócska
népi Még akkor is dolgoznunk kell értük és sze
relnünk kell őket, ha köztük egy sincs, aki jól cse·
lekedjék, ha egyetlenegy sincs.

CSUTöRTöK

Ki reméli az/, amil Ját?
(Róm. ll; 24)

A szeniségi Kriszlusról ugy qondotkodjunk. mint
Istenről szokás; aszenI szmeket látva csak
ugy lehel és kell Ol imádnunk, rnint Istent

85



Illik; Róla csak úgy lehel beszélnünk, ahogyan
O beszélt: a világ legtermészetesebb és legegy
szerűbb hangnemében. Mert ez a legigazabb I Hi
szek Benned, mert Te mondottad; jó is, hogy nem
láthatlak, hisz akkor nem remélnék Benned oly
határtalanul nagyon. Leborulok hát oltárodnál is
tenséged mlsztértume előtt. hiszek és remélek
Benned, nál nagyon is szeretlek Téged!

Ha a Ritus Kongregáció határozatának csak né
miképen is eleget akarunk tenni, úgy az expositio
Sanctissimi idejére a tabernáculumot legalább né
hány centiméter magas zsámollyal kell megemel
nünk. A legtöbb helyen a trónussal azonosítják a
tabernáculumot és már úgy is készítik, hogy egy
formán alkalmas legyen az Eucharisztia elrejtésé
re és kitételére. Nem szabályos.

Jézus úgy akart köZlünk rneredni. hogy még a
kisgyermek se féljen T61e.

De jó volna olykor a papnak is úgy tennie. mint
Szent Domonkos tell néha. Hogyan? Olvastam róla.
hogy gondoktól nehéz fejét benyujtotta a kinyitott
tebeméculumbe. 0, hit! 0, cscdés. nagy hit!
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P~NTEK

A lélek emberel a lelkiekre
törekszenek. (Róm. Bo 5.)

Hősiesen elviselni a rosszakaratú elferdítéseket
több szenvedés talán, mint rnűtöesztelon feküdni.
Találkozni nap mint nap a tudatos megátalkodoll
sággal nagyobb szenvedés, mini tűrni az arcul
csapásokat. Es látni a rosszakaratú példanyujlást
mélyebb szenvedésnek ismerem, mint az ütlege
lés!. Hisz ezeket mind-mind azoktól kapja Krisztus
papja, akiket nagyon szeret. De mi a Lélek em
berei vagyunk, ezérl tudunk mindezeken felül
emelkedni!

Az élők az Egyház Joghatósága alá tartoznak.
nekik a feloldozás által engedheti el a bűn ideig
lenes büntetését Ennek az engedélyezett búcsú
nak hatása csalhatatlan. A holtakért az Egyház csak
könyöröghet

Sokszor hoznak hozzánk a hívek szentképeket,
hogy áldjuk meg azokat. Szívesen, örömest tegyük
mindíg. Néha több arak van a megáldandó képen.
A rituálé áldás szöveqének megfelelő ilelyén me
lyiket kell említenünk? Általános elv, hogy csak a
főalak nevét kell említenünk. PI. Páduai Szent An
tal-képeknél a Szent karján ülő Gyermek Jézus
nem főalak, tehát csak Antal nevél mondjuk ki.
Vagy a lourdesi képeknél a Szent Szűz a főalak,

Bernadett csak mellékalak. A Szentcsalád-képek
megáldásánál mind a három legszenlebb nevet
megemlítjük, mart mind töelek.
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SZOMBAT

A LéJek segítségére van eröt
lenséqűnknek, (Róm. 8; 26.)

Soha ne kezdjünk a prédikáció előkészületéhez

addig, míg el nem imádkozluk a Veni Creeror-t.
Majd a Lélek segíti a mi erőtlenségünket.

Beszéllünk-e már híveinknek a mennyországról?
E tárgynál különösképen lehetünk az eu-ange/ion
.- az örömhír nersenései. Hisz csak örömtől áradó
boldogsággal lehet szólnunk arról a helyről, ahol
az igazak fényleni fognak (MI. 13; 43.), örvendenek
és vigadnak (Mt. 5; 12.), ahol paradicsom lesz az
élet (Lk 23; 43.) és ahol az áldottak országot
vesznek birtokukbe (Mt. 25; 34.) 0, mily jór esik
hallania a szegény népnek, hogy igenis lesz egy
hely, ahol abszolút igazság van, enoi nincs harag,
bosszú, irigység, nincs rendetlen családi élet, nincs
lelki gyötrődés és testi fájdalom. Minden évben
egyszer kötelessége az igehirdelőnek szótnie az
Igéret földjeről e siralomvölgyben szenvedő sze
gény vándoroknak.

lqenirdetésunk eredménylelenségének egyik oka
abban keresendő. hogy a prédikáció, vagyis <!I nép
vallási okteiése széttorvó. tervszerüllen, mondnet
nek: szeszélyes Ezen van több egyházmegyében
előírva a kötelező prédikációs rend Az egységes
Igehirdetés megkönnyíli a témaválasztás gondját
és a ránk bízott lelkek üdvösségének üqvé]. Erde
rnünk is van: az engedelmesség
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ilZENNYOLCADIK HtT PÜNKOSD UTÁN

VAsARNAP

Hogy szentek legyenek.
(Róm. 8; 28.)

A rnisse lecta későboi eredetű, mint a centele.
A lecta nem a hívek lelki igényének kielégílése
végelt kelelkezelt, nanem inkább csak ezért, hogy
minden pap misézhessék. A lecta kifejlödésének
kedvezel! az a körülmény, hogyaszentmisének
közösséqi áldozat jellege kezdett kissé ethornélvo
sodni. A cantalá-nál a k ó r u s nem hiányozhalnék;
nálunk általában a népének pótolja a latin nyelvű

kórusénekel. Az asszisztencia pedig igen gyakran
hiányzik, amelynek jelenléte szintén előírás volna.

A missa sicca, a bitecieta es trifaciata ellen már
a kozépkori zsina tok élesen rerszóteuek. a mai li
turgikus jog szerini pedig minden papnak csak egy
szentmisét szabad rnondenie. Karácsonykor sza
bad hérmar. a plébános csak kettőért fogadhat el
stipendiumot; halottak napján is lehet mondani hér
mal, de csak egyén rogadható el slipendium.

Csak a rubrikának leszünk eleget, Ila a rninist
rénsseí megcsókollatjuk az ollárnál álnyujtoll ern
potnér onertóriurnkor. Igen üdvös a vízcseppenlés
rníett bevezetni a kis aranykanál használatát is.
tevebo-nél csak a hüvelyk- és rnuretóujjunkre ön
tessünk vizel az onérszorqévet és ha csak lehel, ne
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tegyük a kéztörlőkendőt az oltárra, hanem egy kis
különálló esztetkére. III tartsuk a leó-ima szöve
gét, a boros-, vizes ernpotnéket a téreévei. a bire
turnot és a törlőkendőt, mellyel mindíg takarlassuk
le az ampolnákat használat után. A preetetic elötti
Gratia agamus . . szavaknállelnézünk az oltár
keresztre.

A helyell, hogy szeretnének,
rágalmaznak engem, én pedig
imádkozom. (Zsol!. 108; 4.)

A három kemencébe vetett ifjú dícséretével és
a 150. zsoltárral végezhetjük el a Iilurgikus hála
adást a szentáldozás után Gratiarum actio. Áld
játok, magasztaljátok, dícsérjétek ... Szinte ebból
áll az egész néteedés. Zsotozsrnés műveltség kell
ide De mennyire elütő ez a oícsérö és örömten.
ujjongó hálaadás azoktól az áradozó, édeskés
néteedésoktól. amikel oly sok imakönyv nyujt hí
voinknek. Sőt la'án a legtöbb imakönyv

Nekünk tudnunk kell, hogya liturgikus orom
az igazi öröm Krisztusban.

A zsolozsmakönyv gyökeres reformját X Pius vé
gezte el 1911-ben kiadja a Divino alfia III konstt
lúciójál, majd két év mulva az Ablunc duos annos
Motu proprio-val tovább folytatja a teljes átdol
gozás!. Kettós eredménye van ennek a két pápai
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Intézkedésnek: 1. változatossá teszi o zsolozsrne
könyvet; 2. a régi egyházéhoz hesonlóbbé.

A zsolozsmának a papi lelkiség bővizű életlor
résévé kellene válnia. De ha oz amúgyis meglévő

nehézségeket még külön nehézségekkel látom el
(beosztallanság, kellő képzés hiánya stb.), nem
jutok el addig, hogya lélek szeme kitáruljon és
lássa azt, mennyire el kell vesznie az "é n"-nek
ebben a bövlzü életforrásban és mennyire fel kell
oldódnia teljesen az óceánban, az Istenben.

KEDD

A lesi emberei nem lehelnek
kedvesek lsten elölt.

(Róm. 8; 8.)

Ordtnéctornkor elimádkozta fölöltem az Egyház a
Mindenszentek litániáját, majd könyörgött értem a
Lélekhez a Veni Creator szavaival, fölséges hiva
tásomat belesűrítette a praelációba, majd felkent
szent olajjal. Ugyanígy tesz az Egyház a templom
szenteléskori Engem is csak püspök szentelhet
tel, a templomot is csak püspök szentelheti fel.
A templom is teljesen Krisztusé, a papot is le
toqlelte magának Krisztus. Mennyire szorosen ösz
szetartozó valóságok: Krisztus, a templom és o
pap ...

..~

A búcsú lehet teljes vagy részleges; élőknek

vagy holteknek engedélyezett; személyi (pl. jám-
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bor lársulaloknak engedélyezve); dologi (olvesó-.
érem- vagy kereszthez fűzve); helyhez kapcsolódó
vagy bizonyos ünnepekhez kötve. A teljes és rész
leges búcsúk napjában csak egyszer nyerhetök el,
hacsak az engedély másként nem rendelkezik. A
részleges búcsúk pedig, ha más rendelkezés
nincs, annyiszor, ahányszor a búcsúimát elmondjuk.

A legparányibb pislákoló mécs is eligazító a sö
tétségben. Emberek igazodnak utána. A pap fel
szlkrézó, lobogva ég ö, fényes tűzoszlop. Emberek
tömegének nyit világos utat. A fény küldöltei va
gyunk. Egész életünk mások önzetlen szolqé'e
tébe kell hogy szegődjék. Egészen papok legyünk.
Igy minösülünk isteni életet élő, kegyelmet szóró.
örök életet szorgalmazó Isten-küldöttekké. szeres
senek bennünket az emberek jóságunkért, csodál
janak bennünket szenlségünkérl és kövessenek
hűséges Kriszlus-kövelésünkért. Kérjük néha az Úr
t61 a csodéletos időszaporítás karizmáját, hogy
mindenkivel foglalkozni ludjunk, hogy rmndenkinek
mindene legyünk.

SZERDA

Akiket ls/en Lelke vezérel.
azok ls/en fiai. (Róm. 8; 14)

Néha emberfeletti lénynek tart bennünket a nép,
mintha nem is közönséges, hetendó. gyarló, csetlő

botló emberek volnánk. Pedig néha egyesítjük
magunkban az apostolkollégium minden hibáját:
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versengők, írígyek, kishitűek, Ilagyravágyók és
bosszúállók vagyunk. Ilyenkor nem az lsten lelke
vezérel bennünket, sajnálatosan megfeledkezünk
arról a legnagyobb örömről, hogy filii Dei sumus.
Az istenfiúság misztériumának fénye kell hogy be
ragyogja földi zarándoklásunk útját. Ennek vilá
gánál nagyok vagyunk nemcsak az lsten, de a nép
szemében is.

AZ egyházközségben a templom forrasztja eggyé
a híveket. Szétzüllöll család, oldott kéve templom
nélkül a nagy közösség. Az egyházközség azon
ban a plébániától teljesen függetlerül jogi szemé
lyiség. Egy plébánia területén több egyházközség
is alakulhat.

Az A. C. éppúgy, mint a hierarchia, hármas ta·
goz6dású: országos, egyházmegyei és egyházköz
ségi. Központi irányító szerve az o r s z á g o s el
nökség. Elnöke a hercegprímás, ügyvezetö elnöke
a püspöki kar által megválasztott püspök. Tagjai:
két civil térsetnök, öt alelnök, országos igazgató és
Iőtitkér. - Eg Y h á z m e g y e i szervezete áll az
Egyházmegyei Tanácsból (elnöke a föpásztor) és
az esperesi tanácsból (elnöke a kerületi esperes).
- Eg Y h á z k ö z s é g i szervezete azonos a sza
bályosan megválasztott képviselötestüleltel (elnöke
a plébános)
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esur e R,ljK

Ki szakit el minket Krisztus
szeretetétől? (Róm. 8; 35.)

Amióta Jézus megvalósítotla örökké velünk- és
köztünkmeredésát az Eucharisztiában, ezöte té
mad néha az emberi szIvekben is a tov6bb ill
maradásnak érzelme és vágya, de persze csak
mindíg töldízü és gyarló megvalósítási formában.
Az O'Connelek, a Pilsudskik, Napoleonok intézke
dése és végrendelkezése halott sztvükröt csak
gyenge kópiék, gyarló rendelkezések mulendóséqre
ítéli legérlékesebb emberi részükről, nyomába sem
léphetnek annak a lölségesen marész jézusi gon
dolatnak, amelynek világossága és világftó fényes
sége beragyogja az első nagycsütörtök 6ta a töld
kerekség minden igaz áldozati oltárét.

Jézus hangja: Veletek vagyok minden nap.
Válaszunk: Ki szakfthatna el minkel a te szere

teledtöl, mely az Euchariszliában vagyon?

Ha egy intézetben köz ös szentáldozás van, bi
zonyos meghatározott sorrend szerint járul az íljú
ság az Eucharisztiához. Szép. De nem üdvösebb-e
Don Bosco elgondolása? A Szent Alapító h!!gyo
mánya szellemében a szerézlek intézetében a szent
áldozásnál nem vigyáznak az osztályok, padok és
egyéb sorrendre, hanem "szent összevisszaság
ban" történik a közös kenyérben részesülés. Miér\?
Hogy ilymódon meg6vják az Úr asztalától távol
maradni eketoket az emberi tekintettól. Amennyire
tapintatos eljárás, annyira üdvös módszer.
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P~NTEK

Könyörögjetek az ls/ennek,
hogy könyörüljön rajtatok.

(Malak. l; 9.)
Az engesztelés a dogmatika szerint alapjában

és velejében bűnbánatot jelent. Célja a megsér
tett isteni Fölség jogainak elismerése és helvreéllí
tése. Az ember igenis alkalmas arra, hogy Isteni sze
mélyesen is meg tudja sérteni, de önerejéből nem
alkalmas arra, hogy neki teljesértékű elégtételt
adjon, A bűnbánat [óekeret: ha csak a maga fogya·
tékos erejére támaszkodik, itt marad a földön. Az
engesztelés lehetőségét Jézus teremtette meg
számunkra. Jézus. volt a legnagyobb engesztelő,

nyomdokába elsősorban a papnak kell lépnie, aki
közvetítő a megsértell lsten és a büntetést ér
demlő nép közott.

Történeti tény: 1674 Június hó első péntekén
kezdte A. Szent Margit a sokszor és sokat meg·
sértet! Szent Szívet engesztelni szentétdozéssat.
Ez az Udvözüö utesüásére történt.

A Jézus sztve-ttsztetst nem privát reveláción
nyugvó magánájtatosság A hivatalos Egyház neré
rozotl óhaja ez.

Az elsőpénteki gyónókat se eresszük el üres
kézzel Vezessük a rendszeres, komoly és tudatos
lelki életre. Nem elég, hogy letértek a bűn, főként

a súlyos bűn útjáról. Ez is kegyelem, de itt nem
állhat meg a poenitens. Fizessen mások terrozé
séért, vállalja át a mások bűneiért járó büntete
seket. szever engeszIellen De erre nevelnünk kell
öket.
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$ZOMlut

Az igazság szerint mondunk
nektek mindent. (II Kor. 7; 14.)

Néha egyetlen prédikáció óriási hetésset. étele
kító erővel hat a lélekre. A kegyelem munkája.
Az igehirdető ezt nem is sejti sokszor. Ö csak
hinti a magot. PI. Szenl BrigilIát egy prédikáció
egész életére átalakította, vagy R. Szent Antalt,
.A.gostonl, az asszisziböl vero Ferencet, N. Szent
Atoertet, totenunot Szent Mikl6st. S talán a ma
gunk életéböl is tudunk esetet. Legyünk nagyon
eíézetosek s higgyük, hogya lélek dolgozik álta
tunk a szószékröl.

Olvassuk a Szenlírást, sokszor, szünlelenül lor
gassuk. Abszolút igazság, az lsten szava. Az Irás,
tehát az igazság szerint mondjunk mindent a hí
veknek. Nem cselódunk és nem csalódnak. Igazán
prédikálni csak a Szentírást igen jól ismerő ige
hirdető tud.

Ugy beszéljünk a keresztény hívekhez a szószék·
röl, hogy megérezzék szavaink nyomán a legna·
gyobb boldogságol: lsten fiai vagyunk és mond
Juk el nekik mindazt, amit lsten üzent nekik az Ö
Szent Fia állal.

Ismernem kell híveim gondolkodásmódját, lelki
világál, rnínden qondjé l-ba ját, hogy korszeru ige
hirdető lehessek. Akkor jól is fogok prédikálni
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TIZENKILENCEDIK HH PUNKOSD UTAN

VASARNAP

Amilyen a város le]e, olya
nok a lakói is. (I Sir. F. 10; 2.)

A vasárnapi evangélium tárgya: esemény, csoda,
tanítás, parabola legyen érő. ható, eleven, boldo
gító valóság a szentmisében. En vagyok a kicsiny
hitű 011 a háborgó tengeren, én vagyok az ina
szakadt, akit Jézus meggyógyít, én vagyok az úl
széli koldus, aki tétesért könyörög, én vagyok a
bélpoklos, aki a Mester kezének érintésélöl azon
nal megtisztul. Jézus a szentmisében misztikusan,
rje valóságban eljő a város, a talu lakói közé
Hogy csendet parancsoljon, gyógyítson, tisztítson.
Igy tudunk igen szoros kapcsolatot teremteni az
lsten igéje és a szentmise között vesérneorói-ve
sárnapra.

A kánoni halk hangon kezdem olvasni, a pápa
neve említésekor kissé tejet hejtok. az élők me
.nentóje alatt, amely egy Miatyánknyi idönél to
vább ne tartson, összetell kezemmel államal ne
érinisem.

A Leó-imádságra nézve éue.snos rendelkezése .0

Szertartások Kongregációjáilak az, hogy minden
nem énekes mise után, a néppel telváltva, tér
delve elmondandó. Nem kc'!, elmondani: ünnepé
Iyes:lek szémí!ó szentrniso után, az elsőpénteki
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Jézus Szíve votiv mise urén vagy a három misés
napokon, ha a nélkül, hogy az oltértól lávoznék,
kezdem a másik szentmisét. Az Ordinárius megen
gedheti vagy előírhatja, hogy más imádság is
mondhat Ó a Le6-imádság után, de e míeu a Leó
imédséqot elhagynunk nem szabad.

HUFÖ

Bármil kérünk, meghallgat
minket. (I Jn. 5; 14.)

A napi zsolozsma ünnepi hangulatba lendít. Az
állal, hogy már a sacrum bemutatása előtt enge
dem lelkemen áthömpölyögni az ünnep sodró erejű

nagy és szent gondolatait. Kitárom lelkemet a .szent
zsolozsma ünnepi fényének. Nem kell ehhez semmi
erőltetett és re.csíqézon elmetorna, semmi, csak
egy kis önátadás és ráfeledkezés a rnutendókrót
az örökkévalók ra, bizva abban, hogy ha alkalma
tos időben érkezünk, meghallgatást nyerünk.

Az istentisztetetet tekintve a krisztusi papságnak
háromféle a tagozódása: aj a püspök és segéd
lete, b) a celebráns és segédlete, ej a kórus.

A papi testület kórusbeli ·elhelyezkedésénél első

helyen vannak a főpapok. Az egyházmegyei papok
közt eisö hely ti capitulárisé. A többiek sorrendje:
1. preeletusok. 2 kanonokok, 3 plébánosok, 4. nem
plébánosok.

Szívesen és örvendezve hozzuk meg Istennek a
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mindennapi zsolozsma-imádságunk érdezetét. Igy
soha nem lesz fárasztó, terhes robotmunka. A ro
boi szotqelelkűséqböl születlk, mi pedig a sza
badság lelkét kaptuk. Ezzel a lélekkel pedig. nem
lehetünk szomorú, lakó és nekibúsult szolqék. Is
ten csak az örvendezve adakozót szereti.

KEDD

Szen/ek legyenek a papok.
(lll Móz. 21; 8.)

Pappászentelésemkor a jobbik részt választot
tam. Nem kényszerüségböl, félelemből, terror kö
vetkeztében, hanem az erős és gazdag ember
lelki szabadságával. Különb lettem a többieknél.
Szabad és független. Ne nézzek vissza, amiket el
hagytam, se jobbra, se balra ne tekintsek, mert
azoktól elválaszt szent logadalmaim kerítése. Csak
előre az angyali élet útján.

Nem ne], ha nem vagyunk ügyes diplomaták, ta
lán doktorátusunk sincs. X. Piusnak is szemére ve
tellék, hogy milyen diplomata, hisz még a diplo
mácia nyelvét, a franciát sem ismeri. A szentéletű

pápa így szóít: Az én diplomáciám a kereszt.

Aki bűn állapotában van, búcsút nem nyerhet
De a kegyelem megszerzéséhez elégséges a töké
!eleS bánat, ha csak a búcsú-engedély kifejezetlen
meg nem kívánja cl gyónásI. A szándék legyen leg
Lllább Ilabituális.
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Wolafka debreceni plébános voll tizennégy éven
ál. Azt írják róla, hogy szinte nem voll más
gondja, mint templomának ékesítése, díszítése.
Egész napját a templomban töltötte. Minden má
jusi ájtatosságon prédikált, még a keresztelést is
összekötötte az igehirdetéssel. Nem prédikált, ke
vésbbé dörgött, inkább b e s z é It. Halála napján
egy kálvinista költő így énekelt: Virágot neki, szl
ve volt!.

SZERDA

Ti is legyetek segítségünkre
érJünk véqzeu ímádságtokkal.

(II Kor. 1; 11.)

Elsősorban nekunk kell kérnünk buzgó imádság
gal jó papokal. A hívek segítségünkre vannak, de
a főfeladat a mienk. A papok szombatja laikus
mozgalom. Járuljunk hozzá mi is a) imádsággal.
A breviáriumot e napon erre a célra ajánljuk lel,
b) e napon ad inlenlionen Jesu Christi pro sacer
dolibus rnlsézzünk, c) alamizsnálkodjunk erre a vég
terenül fontos célra. Minden javadalmas papnak
minden hónapban valami összeget fel ke:ler.", aján
lania erre a szándékra. Hogy hálánkat némi kép ki·
lejezzuk az igazi alma Máter irént.

Az Unio Cleri felszentelt pap tagjának a S. Poeni
tentiaria Ap., ha kérik a helyi Ordinárius, ill. LI rend
főnök útján, hét évre a következő lelki kegyelme
kel adományozza 1 pápai búcsúkkel téthetnek el
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~egylárgyakat; 2 olvasókat éldhetnek meg keresz
tes testvérek búcsújével. 3 d feszlileteket meg
steve eJláthalják keresztúli búcsúvei és in erneuro
rnortis teljes búcsúval; 4. személyes oltárkiváltsá
got e'veznek

.A torrnész euöröurek után igenis fontosnak tart
Juk az anyagiakat is Az égre rnutetunk. igaz, hiva
tásunk, hogy necsak a rénkbizottek. de mi is a le
Iülvalókat keressük, de a földön állunk, és amíg
ill állunk, a földre is szükséqün« van. A minden
napi kenyeret a (öld adja. fs becsületes munkénk
után ehhez jogunk is van Nagy erőt jelent, ha
igaz ügyünkért folytatott tisztességes küzdelemben
jól megszervezetI tömeg áll rnőqöttünk éppen az
Actio Catholica-ban.

CSUTtJRTöK

Légy példaképe n hh·?kneJi.
(I Tim. 5; 12.)

Az O'táriszentseg ö legcsodálatosabb szentség,
amelyből a többiek a befejezésüket és koroná
.Iukal nyerik. Az Eucharisztiának rendellelése ket
tős: 1 a legmagasabb tökéletességre vigye a lel
ket; 2 növelje az egyesülésünket Krisztussal. flet
nek szentsége, eleven Kenyér, lstennek éleiéi
közvetíti számunkra. Az Eucharisztia: megúj ít, ör
vendeztet, fönntart, gyarapít és helyrehoz. Min
den keresz lény tilvőnek. de elsősorban a papnak
leladala Jézusban maradni, Jézusban élni. Célja,
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eszköze ennek az Eucharisztia Legyünk példakép
a IIívek számárai

Mindíg a szenrrnise marad középponlja rninden
istentiszteletnek és az Eucharisztia lesz örök forrása
az áhitatnak, jámborságnak és a lelki életnek. Az
Eucherisztte kegyelmi terterme és hatása Szent
Agoston szerint: sacramentum pietetts. signum uni
tatis et vinculum caritatis.

Megengedhelö:)ek látszik, hogy áldoztatáskor a
nívek hangosan mondják háromszor az Uram, nem
vagyok 'rnétto ... szavait, míg a pap ugyanakkor
íetinul rnondjs azt, vagy elmondják áldoztatás eiöu
a közqyönést, de a pap ugyanakkor ugyanazt lali
nul mondje. De van hely, ahol a pap magyarul adja
a szentáldozás előtti feloldozási, magyarul mondja:
a mi Urunk Jézus Krisztus leste ... imát, vagy utána
hozzáteszi: Pax tecum Helytelen, nem megen
gedetl

P~NTEK

Kériéte« az amtás Urtü.
(Mt. 9; Jlll

Talán nemcsok a szerue.stü X. P,US vagy az arsi
szem plébános köszonheu a Jó lelkeknek aZI, hogy
popi hivalásl kepott az Unstentől. de esetleg mi
is tdesanyánk imádságai ... A jó hivek buzgósá
'lé'! Ki tudje ? Azt biziosra vehetjük nem m i vá·
iesztouu« az Ural A legmagaszlOSal?b rnunkének,
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a megváliásnak vagyunk a kereszthalál után tovább
folytatói. A nagy aratásnak vagyunk alázatos mun
késel. Hűseg a Gazdához, szeretet a ránkbízoltak
irént.

Az egyházi javadalom: patrimonium ecclesiae.

Ha nem Krisztus és a halhatatlan lelkek iránti
forró szeretet hajt bennünkeI, a legjobb beneficium
sem segít rajtunk.

Sokra becsüljük a falunkban azt a "paposi" ját
szani szererö. rninistrélést kedvelő iskolásgyere
ket. Sokszor rejlik itt igen komoly papi hivatás.

Ha minden papom önmaga helyett egy új pa
pot nevelne, küldene a szemináriumba, nem volna
miért aggódnom, írja egy magyar főpásztor 1947
januárjában a püspöki körlevél sorai közott.

A pinkafői plébános falujában nem kevesebb,
min 40, azaz negyven papot nevelt az Egyházrak.
traemes ideírni és megjegyezni ennek a jóravaló
papnak a nevét: Veinhóter József.

SZOMBAT

Elmenvén pedig hirdessé/ek.
(Mt. 10: 7.)

Ha rnequn« komolyan és Igazán isteni félelem
mel teljesítjük igehirdetési tisztűnket. megkövetel
hetjük. hogy híveink is komolyan vegyek Ezer! d
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gyóntatószékben csak kérdezzük meg a III. parancs
csal kapcsolatban, hogy szekott-e szentbeszédet
hallgatni? Hosszú -időn át tudatosan rosszakaratú el
kerülése a prédikációnak súlyos bűn. Figyelmez
tetnünk kell erre öket.

Aki az elmélkedések kegyelmi óráiban nem tudja
lelkél a természelfölölli igazságok fényében meg
meríteni, scne nem tud eljutni odáig, hogy "az
egy szükséges" knsztusi parancsát mindenl meg
győző erővel hirdesse a szósz ékröl. Pedig erre
kaptunk utesüést. hogy elmenvén hirdessük ..

Prédikációnkban sűrűn érintsük a plébániához,
e I, h e z a plébániához tartozás gondolatát és
ápoljuk a plébániában az összetartó és együvé tar
tozó családunk eszméjét

Ha több szentmise van vasárnap a plébánia te
rületén. minden szentmisén olvassuk fel az even
géliumot és legalább ~-10 perces szentbeszédet
mondjunk. A hívek örömmel veszik és legalább
egyetlen míseheuqetó sem marad vasárnapon Is
ten igéje nélkül.

Az eucharisztikus áldozatot és az lsten igéjél sze
rosan kapcsoljuk egybe. Ezzel semmi új, rendkí
vüli dolgot nem cselekszünk, csak visszatérünk az
ősegyház igen szép és üdvös szekéséhoz
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HUSZADIK HET PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Mi az Ű testének tagjai va
gyunk, húsából és csontjából
valók. (Ef. 5; 30.)

Hogy egy test tagjai vagyunk", legjobban az áldo
zati oltár körül álló egyházközség érzékelteti. Az
egyházközség fókuszában az oltár áll. Az oltár körül
kell kiépuenünk az egyházközség pesztoréciójét,
így lesz b e n e I u n d a t il.

A szentségi átlényegülés szavait s u b g r a v i
vagyok köteles elmondani. Mikor a kenyér törött
elmondom, a fejemet kissé meghajlom és könyö
kömmel az oltárra támaszkodom. Az elevalio elŐI1

és utána is a térdhajtás közben nem hajtok fejet.
A szent Testet (és.vért is) lassar - mély tisztelet
tel - a fejem fölé emelem és szememmel folyton
kísérem. A bor konszekrációjakor a kelyhet kissé
fölemelem és magam felé hajlítom.

1946 karácsonyán kiadolI közös pásztorlevél sze
rint a Leó-imádságot ezekkel a szavakkal kell be·
vezetrue a miséző papnak: "Imádkozzunk az Anya
szenleg)ház szabadságáérl és felmagasztalásáért."

lsten kegyelmével tele lesz a templomunk, ha·
1. szépen, ájtatosan végzi a pap az istentisztele
tei; 2. nem hosszú, jól előkészítell és kiimádkozoll
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a prédikáció; 3. érti a nép a szenertési. ismeri a
liturgikus cselekményt; 4. kedves, szép az ének;
5. ragyogóan tiszta a templom; 6. línom, krisztusl
szeretettel bánunk a néppel. Ha ebből a hat kö
vetelményből megleszünk annyit, amennyi tőlünk

telik, a löbbit bízzuk az Úrislenre.

HlTFÖ

Ö, papok, kik megvelitek a
nevemer . " (Malak. 1; 6.)

A sacrum és a szent zsolozsma szép eirenoezeu
sége igazán megszenteli a pap napját. Annyira
bensőséges, imádságos és sokszorosan ünnepivé
teszi a szürke hélköznapotis, hogy hiánya
papi lelkiségünknek fellétlenül nagy kárát okozné,
Minden éídou napon eggyé fonódik a sacrum és
a zsolozsma lelke a szövegen keresztü'. a missale
és a breviárium azonos belűin ál. Legyen az Mária
ünnep vagy az Úr valamelyik főünnepe vagy e::;lY
nulltoknek szenteli megemlékezés, egy szentnek
festum simplex-e vagy éppen de ea. Csak keres
nem kell a gondolatot, az azonos és visszatérő

gondolalot a szent szövegben és méris a két leg
nemesebb aktusnak közös metszóvéqénvát készí
tem elő.

Akiknek a rómailól kütönbözö breviáriumuk van,
karban kötelesek szerin le végezni a zsolozsmát
Magánosan azonban a római szertnt végezheiik.
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Márk napján és a keresztjárónapokon kötelező

a Mindenszentek litániájának és a hozzátartozó kö
nyörgéseknek elimádkozása, mégpedig latin nyel
ven. Ha tehát a lelkipásztor résztvett a néppel együll
a körmeneten és imádkozták a litániát és a kö
nyörgéseket, még mindíg kötelező az egyházi nyelv
használata szerint elvégezni. Ezt entlclpétní nem
lehe\.

Ha idegen egyházmegyében tertozkodik egy nem
javadalmas pap, végezheti az egyházmegye direk
tóriuma szerint a breviáriumot, de nem köteles.

KEDD

Meglanullam, hogy beét iem
azzal, amim van. (Ptl. 4; II.)

Krisztus papja legyen megérlő, betérc. igényeit
tekintve fegyelmezett, aszketikusan mérsékelt. Ne
lamentáljunk egy·két dolog nélkülözése rniett. Az
oitár szolgái vagyunk, meg is élünk az oltárról. Ne
kolduljunk folytonosan, ne legyünk lelhetetlen "pap
zsák". Tanuljuk meg, hogy jó kedvvel és nyájas
lelki békével beérjük az epostet példájára azzal,
amink van. Boldogító béke és nagy nyugalom köl
tözik így szívünkbe. Mi kell más?

Az oltárkiváltsághoz is van kapcsolva búcsú. Va·
lószínű, hogy ezt akkor is elnyerhetem, ha nem
lennék a rnisézéskor a kegyelem állapotában. 111
ugyanis d búcsú kegyelemtorrása nem az én cse-
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lekedetemoől fakad, hanem a szentrniseétdozet
véglelen érdemeiből.

Hacsak lellei, a reverendát ne tegyük le soha
Se kényelmi, se védelmi, se egyéb okokból. Ne
mondjuk: Fel sem tűnik már a híveknek Meg
szokták. Reverenda nélkül is az vagyok, akinek
tenenev . Félő, hogy nem tertenek bennünkel
I<:risztus i g a z i és J ó pap jának.

Nemcsak a bűn, de a vétkes tehelségtelenség is
sorvasztja az egyházi élelet Sohase elégedjünk
meg azzal az áldolt .közepszerűséqqet. Vége a
papi élei tenoüíerének, ha nem elv' Ad maiora
natus sum. Ki szütetett nagyobbra, mint Krisztus
papja? . Ne legyünk mesteremberek, ne szu
szogjunk, ne legyünk közönséqss kis kaliberek A
természetet a kegyelem fölemeli, zseniális aján
dékokkal íéue el, de az ilyen átlagembereknél el
akad. Gratia suppontt natu ram

SZERDA

Krisztus teste vagytok és
egyenkint tagjai. (I Kor. 12; 12.)

Teljesen a lelkipásztornak hetköznepi. szürke
rnunkéje jelenti az A C.-ban, a ketetikus lélek cse
lekvésében megnyilvánuló belső dinamikát. Sem
miféle nagyszerű lelépítés, programm-adás, orszá
gos vezelés zsenieutése ezt a belső rnolorikus erői

nem tudie pótolni vagy feleslegessé tenni. Az
A. C. mozgalmában is legfontosabb a sejtnek, az
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egyházközségnek egészséges élete. Ez is Krisztus
teste, a téthetetren fől léthetévé teszi a lelkipász
tor, aki előbb önmagát téve szenIlé, apostoli buz
góságával és lsten kegyelmével megszenteli az
egyházközséget.

Dolgozni, szentelődni és szeriteim csakis a Lélek
erejével tud Krisztus papja. Sok kegyelmeI jelen
tene egyházközségünkre, annak egyesületeire és
mindennemű munkánkra, habevezetnök minden hó
napban (pl. első héttőn vagy első csütörtökön) a
Szentlélek-misét. Ünnepélyesen, Veni Creator-ral.

Egyik esztendőben a Szent Rota elé 86 házas
sági per került. Erdekes az ítéletek megoszlása.
53 esetben a R. érvényesnek mondotta ki a meg
támadott házasságo!. A többi ~3 így oszlott meg:
7 esetben impotenciát fogadolI el a Szenl Rota;
3 házasságnál megállapította a beleegyezés hiá
nyát; 2-2 esetben érvénvtelenített dZ elmebaj,
illetve a gyermekáldás kizárása; 1-1 házasságnál
teltetett volt a beleegyezés, illetve biztos volt a
tévedés vagy fennállt a kötelék; 16 esetben pe
dig kényszer alapján érvényteleníletle az Egyház
a házasságot.

CSUTöRTtIK

Az Or az én pásztorom, sem
mi sem hiányzik énnekem.

(Zsolt. 22; I.;
Az Euchariszlia az erősek kenyere. Elsősorban a

pésztornek kell erősnek lennie. Mi naponkint élünk
enel az erősek eleven kenyerével. A nerétesen
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kifáradt Illést angyal táplálja kenyérrel, amelynek
erejével eljut Hóreb hegyéig, ahol találkozik az ő

Urával, Istenével. Mi az oltárnál laláljuk ezt a Hó
reb-hegyei és az aranypaténán találkozunk Urunk
kal, Istenünkkel. Legyen elég nekünk ennyi.
Vajjon mil kívánnánk még többet Jézustól? Bír
juk Öt, mi hiányozhatik hát nekünk?.

Az incensalionak lustrativ jellege van. Szentel
ménynek vehetjük, hatása tisztító és megszentelö.
A tömjént. mely az imádság sziboluma, II celebrans
nem áldja meg, ha az Oltáriszentséget incenzálja
vele.

JéztJs a kenyér színe ereu a labernákulumban
éppen nem tétlenkedik. Működik, mint az életszent
ség igazi mestere. Meglanltja az ö papját: sze
retni.

Egy egyháztanító mondja, hogy ha a néz kl
gyullad, mindent kídobéinek belőle Nos, ha a papi
szívben az Euchariszlia kigyujtolta a szeretet tüzét,
dobáljunk ki onnét minden mást. ElsOsorban a te·
remtményeket és a teremtményekhez való rendet
len ragaszkodás érzeimét. Elfoglalja szívünket tel
jesen Jézus, a Pésztor, hál rni hiányozhalnék ne
künk?
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P~NHK

Tudok jóllakni és éhezni is,
bövelkedni és nélkülözni is.

(Fil. 4; 13.)

Akár jólét vagy nélkülözés, szerencse vagy kér
vallás, egészség vagy betegség, jőhírnév vagy ré
galom szakad vagy köszönt ránk, őrizzük meg papi
lelkiségünk nyugalmát. Engedjük mindegyikel el
vonulni fejünk fölölt. Transit - mondoqessuk. Nagy
rugaJmassága legyen a papi léleknek. Ne tepec
junk semmihez. Ismertem főpapot, aki keservesen
zokogott, merI inasa összetörte íröesztele kis nlpp
jét ...

szeressuk nagyon a rosariumol. Mindíg velünk
legyen. Pap, ha ajándékoz valakinek valamit, leg·
szebb donum a rózsafüzér. Ne legyen egyetlen
nap, hogy legalább egyellen tizedet el ne imád~

koznok. Páter Ernő azt Irja, hogy naponta elimád·
kozik három szentolvasót, van úgy, hogy ötöt, ha
tot, de előfordul, hogy kilencet.

Saád Henrik cisztercite tanárról orvestern. hogy
a Boldogságos Szüz Mária iránt mindíg gyermeki
tisztelelIel és liúi noooieuet viseltetett. Ez ter
mészetes, ebben nincs semmi kürönös, De igenis
van abban, ahogyan ezt kifejezésre juttalIa. szo
bájában voll egy szeore a Szenl szüznek. A tanár
úr első cselekedete voll reggel az, hogy tisztelet
!elJesen kezet csókol! Úrnőjének és este is ez
voll az utolsó.
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SZOMBAT
Beszédem és tanításom a Lé

lek és erő bizonyítékából ál/o
(I Kor. 2; 4.)

A szószéken igazi eposiolos vagyok, azaz kül
dötl, aki más nevében jő, aki nem a maga nevé·
ben beszél, nem a saját ügyét védi, nem a ma
gáét hirdeti. Úgy kell apostoli küldetésemet betöl
tenern. úgy kell evangelizálnom, hogy érezzék a
hallgatók, hogy nekem nincs kételkedésem a íelöl.
hogy Jézus nem elképzelés, fantom vagy muosz.
hanem tlet, az egyedüli igaz élet, amelyet hogy
elnyerjünk, el kell a magunkét veszlenünk

Igehirdetés nemcsak a szószéken van, hanem az
Iskolában és a sajtóban is.

Szent Bernát voll talán a Szentírás egyik leg
kitünőbb ismerője és prédikációiban a legnagyobb
használója. Szinte teljesen a Szentírás nyelvén
szetou. Egyik karácsonyi beszédében 167 szent
írási idézet fordul elő. Találó megállapítás: ha er
vesznék a Szentírás. szerit Bernál rnűveíböl össze
lehelne állílani.

P. Bangha naplója elmondja, hogy mily sokat,
rengetegel szenvedeIt életében írója. De csak
egyetlen szenvedést panaszolt lel életében igen
keserűen, aZI, amikor élele utolsó éveiben már
ritkán prédikélhetott. Ugyancsak naplójában említi
P. Bangha, hogy Pozsonyban mondotta élete első

oróbaprédikációjál. S a retorika öreg tanára azt
a jótanácsot adta neki, hogy soha ne próbélkoz
zék meg szónokléssel.
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HUSZONEGYEDIK HET PUNKOSD UTÁN

VASARNAP

Mely szép vagy és mely
ékes. " (I:n. én. 7; 6.)

Hd valaha és valahol Krisztus papjának szépnek
és ékesnek kell lennie, az csak dZ oltár lehet, a
szentmise alka!mával. Angyali szolgálat. Valóságos
érintkező, forró közelségébe jutok Jézusnak, és a
körülállókat, a híveimet, népemet is oda kell emel
nem Úgy kell végeznem a secrumot, hogy arcom
mai, lesllarlásommal, legkisebb mozouretornrnet
zavarba hozzam a hilelleneket, mozgásba a kétel
kedöket. indílsam a tétovéket, erösítsem a hivö
ket. Szenl teteder. amelye l a mindennap nem te
hel megszokollá és a sok hétköznap szürkévé. is·
teni officium, amelyre szinte minden nap készülnöm
kell, direkt6riummal, rubrikák vizsqéletévet. de tő

ként a oapi életszentség mindíg friss, üde, illatos
lelkével I

Az elevetic után öl keresztvetés van a szent
sztnek fölölt, amelyeket már nem áldunk meg
tobbé. hanem csak lelajánljuk azokat. Tehát a ke
lesztjel mást jelent Ortetmutetés elölt, mást ur
felmutatás után. Az etöobiekkel lsten áldását esc
jük le az áldozati adományokra, az ut6bbiakkal
pedig azt jelezzük, 110gy a keresztáldozat és az
oltáráldozat egy és uqvanez.
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XIII. Leó azt üzente egy nála lévő francia püs
pök által: "Mondjátok meg a papoknak, hogy ne
csak prédikáljanak, hanem menjenek a, nép közé ..."
Ne csak a népnek mondjuk: Ite.. menjünk mi is
közéjük. De úgy, hogy megérezzék rajtunk a szent
ség ill~tát.

HET FO

Boruljunk le lábai zsámolya
e/ölt, meri Ű szen/o

(Zsolt. 98; S.)

A zsolozsma latreutikus imádság. Isten imádása
áll előtérben minden más földi óhejjel, kéréssel
szemben. Mint ilyen is első helyen áll az imák
között. Ezért monumentális és nagyvonalú. Széles
és mély. Közösségi ima, ezért tehát objektív nor
ma is. Transcendens és expanzív. Athat ja al egész
életet. Totális imádság. A corpus mysticum egyet
len nagy odaadása - Krisztus útján - Istennek.
Ezért elsősorben teocentrikus és csak aztán kriszto
centrikus. Hisz mi mindnyájan Krisztusért vagyunk
kedvesek lsten szemében. A zsolozsma tehát ét
fogja egész napomat, életem minden áldott nap
ját imaóráival és teszi egyetlen odaadássá lsten
számára Krisztusban. A legbiztosabb ima, a leg
bensöbb egyesülés - Istennel Krisztus által.

Krisztus mint telt szötlötün függ e
nyujtsuk ki kezünket, hogy Krisztust
róla. (Szent Arnbrus.)
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Ahénvszor zsolozsmáz om, valahányszor a bre
viériurnért nyujtom ki kezemet, mindannyiszor Krisz-
rust szüreteiern Mindennap.

Az elöírt imaóra teljességéhez nem tartozik az
Aperi és a secrosenciee ima, de igenis tartozik
az egyes imaórák elején és végén mondandó
Pater, Ave, Credo.

KEDD

HáJát adok annak, aki e szol
gála/ra rendelt engem.

(I Tim. I; 12.1

Uram. ha Te ennyire szerettél engemet, meghív
tál és szolqétetodre rendeltél, miért leszek mégis,
na csak rövid időre is, szebedekerettei, tökérőt le
száradt, elsorvadt, terméke llen venyige, zöld tán
száraz ág, miért leszek az ordináció, a primíciás
szép napok után fizetell napszámossá aratásod
ban, szőllődben alkudozó béressé? Azért, mert
nem maradtam maradéktalanul és fenntartás nélkül
egészen és osztatlanul Jézusé. Mert el/elej tek éle
tem minden napján hálál adni annak, aki e szoi
gálatra meghivott engemet.

A bűnbánat szentségének beteiözö]e a szem
kenet szentsége. Hatása: 1. a lélek megerősítése;

L a halálos bűnök megbocsátása; 3. a bocsána
tos bűnök és az ideiglenes büntetések eltörlése;
4. ti testi egészség helyreállitása, Ila E szent-
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ség távolabbi anyaga a püspöktől vagy erre fel
hatalmazott pap által szentelt olaj.

A váci egyházmegyének volt nagyprépostja lsten
ben boldogult Baksay Károly. Krisztus Szíve sze
rint jámbor, istenfélő papnak ismerték míndezok.
akik közelébe kerülhettek és közvetlenülláthatták
példás életét. Utolsó betegsége idején elvonult
Vácról a félegyházi ősi, családi házba. Halálát kö
zeledni érezte, Baksay nagyprépost letérdelt a
feszület elé. Egyszer csak egy nagy zuhanás ...
Baksay átkarolva a feszületet, ájulásba eseti, le
tépte a keresztet a helyéről és hidegülő ajkához
szorttoue. s így ment lelke az örök Bíró színe elé

SZERDA

Ki önmagát adta bűneinkért,

hogy kiragadjon minket a jelen
gonosz világból. (Gal. l; 4.)

Krisztus papjának okveuenül rendelkeznie kell
külső műveltséggel, amelyet átjár, étnet. keresztül
kasul átdolgoz ez az igazi papi lelkiség. Ennek hiá
nyában csak máz, sallang lesz. A lelkiség a kütsö
műveltséget megaranyozza, szeppe teszi. Bent
van ebben a testi és lelki épség, a kiegyensúlyo
zottság, világos és éles gondolkodás, szaktudás,
legyelmeZetlség és önbizalom, lürelmesség, ki
tartás és hűség, előzékeny udvariasság, szociális
érzék és barátságosság, rendszeretet. beosztás,
gondosság. A tudás jobbá nem teszi a papot Ne-

116



künk pedig de die in diem jobbaknak ke ii lennünk.
Jobbálevésünknek gyökere: a jellem és a lélek.
Külsö műveltségünk ennek kisugárzása.

A keresztény házasságnak három lényeges java
van: a bonum prolis, fidei és sacramenti. Ha az
előbbi kettő a kötés után elmarad, a házasság lé
nyegében akkor is megmarad. De aki a három
javára nézve nem akar kötelezettséget vállalni,
vagy előzetesen kizárja egyikel vagy másikat, ér
vénytelenül kel össze. A házasság mint szentség,
azonos a szerzödéssel. Azok a keresztények, akik
igazi házasságot akarnak kötni, eo ipso felveszik
a szentséget, akár tudják eZI, akár nem, akár hi
szik, akár nem.

Ha az A. C. szót halljuk, ne gondoljunk arra,
hogy országboldogítás a feladatunk. Egy papnak
csak a saját egyházközségét kell Krisztushoz ve
zetnie és ott megtartania. Az országos programm
megadja' az egyházközségi konkrét célkitűzést is.
A plébános feladata, hogy ez mindenáron rneqve
lósuljon. Itt kell lehetőséget, módot, alkalmat ad·
nunk arra, hogya jóakaratú világi hivő kedvére
kifuthassa magát - Krisztus országáért.
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CSUTöRTöK

\Ide/ck voqv o« mindennap.
(Mt. 28; 20.)

Az isteni velünkmaradás gondolatának valóra
vállása az Eucharisztia. Rámutatunk-e szavunkkal és
példánkkal arra, rnit jeleni az egyházközségnek
Jézus köztünkléte? Vele lek vagyok... A szere
tel Istenének lllmaradása az igazság Istenének
pozitív kijelentésén nyugszik. Ebböl egy jottányit
sem engedhetünk. Engedheletlenségünk a kafar
naumi, kemény Krisztus erejével rokon Talán meg
ingathatatlan álláspontunk néhány hivőt elriaszt, de
még többnek imponál.

Minden plébániatemplomban eleget kell tenni
XIII. Leó pápa 1886 augusztus 26-án kiadott rende
lelének. fzen intézkedés szerint ok lóber hónap
ban mindennap el kell mondani a szentotvesót és
a loretlói litániát, mégpedig kitetl Oltáriszentség
előtt. Ugyanez a rendelkezés érvényesüljön a Szent
Szüz liszleletére szentelt lemplomokban és nyilvá
nos kápolnákban is.

Az Eucharisztikus Társulal (ConIreternites Secer
doteris Adorationis Sanctissimi Sacramenti) alapítója
B. Eymard Júlián Péter. Kérvényét a társulat meg
alakítása érdekében 1858·ban terjesztette IX. Pius
e:é. A pápa a legnagyobb örömmel fogadta a ter
vezetet és egy év mutve már megadta Eymard
nak a dicsérő Brevet, négy év mulva pedig vég·
legesen is jóváhagyta.
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P~NTEK

Segítségül hiv/am Uram, (J to
nevedet, a legmélyebb' verem

hő/. (Jer. 3; 55.)

Jézus egész papi szrvet akar. Buzgó, lángoló
szivet. Aki tizel adha Ina Jézusnak és csak ötöt ad,
még a lelét sem adta oda. S hozzá még kegyet
len, szívtelen Jézussal szemben. Hogy segítsen
ilyenen az Úr, ha a legmélyebb verembe jut majd?
Ne méricskélj ünk ott, ahol egyetlen kötelességünk
van: a nagylelkűség. Ne alkudozzunk ott, hol min
dent egyetlen tétre kell tennünk. A pap legyen
úri lélek, amely nem dekáz, csak ad, ad egyre
robbet. mindíg többel és a refrén: Uram, mégi.

A szentségi fegyelem bizoltsága 1941 jún. 29-én
kiadott utasítása megszigorítja a jegyesvizsgála
tol azért, hogy így igyekezzék megakadályozni
olyan házasságokat, amelyek később könnyebben
megtámadhalók. E szerint a Jelentkező jegyeseket
eskü alatt kell kihallgatni a leltett 18 kérdésre.
Utána alá keli írniok a jegyzőkönyvet. A rnenvesz
szonv plébánosa végzi ez! Ha más egyházmegyé
hez tertozlk, az Egyházmegyei Halóság útján küldi
el a jegyzőkönyvet a másik plébánoshoz, az eske
leshez pedig ennek a Hatóságnak a nihil ocstet
JO is kell

Nagyon is szüksége van a százfelé széthúzott,
igénybevelI papi élelnek lehetőleg évenkint lelki-
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gyakorlatra. Sen:oni sem pótoínetje ezt. A Kódex

"saltem" három évenkint írja elő a világi pap szá
mára. {obb az öt napos, mint a 3, még jobb a 8
napos. Már VII. Sándor és még 17 pápa sürgeti a
papi lelkigyakorlatokat és búcsúk engedélyezésé
vel iparkodnak megkedveltetni. Nagy erőgyüjtés ez
a pár napos kikapcsolódás a mindennapi meg
szekott életkeretetnkböt. Nemcsak a pásztor, de a
nyáj is hasznát látja

SZOMBAT

Hirdessé/ek az evangéliumo/.
(Mk. 16; 15.)

Fellépek a szósz ékre. Több vagyok, rnint dekla
máló szónok. agitátor vagy képviselő. Nyakamban
a papi hatalom jelvénye: a store, kezemben az
Evangélium. Beszédemet a nép szent-nek mondja,
hirdetésem I g e-hirdetés, minden ember anyanyel
vét beszélem, mely a túlvilági hazából csendül ide
A Szentírás rennott meg, hogyan hirdessem a tön
ségel pompa nélkül, a komolyságot érdekesség nél
kül, a szeretetreméltóságot elpuhulás nélkül, a ter
mészetet mesterkéltség nélkül, a természetfölöttit
elvontság nélkül.

A 12. századig nem volt szószek o templom
ban olyan, mint ma A beszéd igen szorosan össze
íüqött a szentmisével és a püspök az oltártól mon
dalia el. Később keletkezett egy faragott, hordoz-
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ható pulpitus, ezulán pedig megjelent a köböl fa
ragotl emelvény.

Jó az a prédikáció, amely három dolgot tog
lal magában: 1. az örök igazságokat hirdeti; 2. a
hallgatókban vallásos eíherérozést ébreszt; 3. jó
tettekre indít.

Nem szabad felednünk, hogyaszerelet Istené
nek evangéliumát hirdetjük. A szerétet pedig a
törvény teljessége. A szívünkben a szerétetnek
sokkal nagyobbnak kell lennie~a bűnösök, a lévely
gők iránt, rnint amekkora a gyűlöletünk (ha egy
általán ilyenről nálunk lehet beszélni) a hazugság,
a tévedés iránt. Ezért a szószékröl soha ne sze
mélyeskedjÜnk. Altalában igenis szóvé kell 'Iennünk
a kirívó és közismert hibákat, de a személyek
iránli tapintatos lelkületlel.
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HUSZONKETTEDIK H~T PUNKOSD UTÁN

VASARNAP

Szépsége rabbá lelle a lelke
tnet. (Jud. 16; 11.)

Krisztus Jó papjának sok a jövőjáró imádságos
lerve. Oda kell tennie mindent a szentmiseáldo
zat aranypalénájára. Szeretnem kell az oltári, job
ban, mint a gyermek édesanyja öléI, jobban, mini
a madár a fészkél. A szentmise fölsége, az oltár
szépsége rabbá kelj hogy tegye a lelkemet. Az
onérércozeuot ered elsőrangú szerepem az egész
egyházközség átölelésére és boldogítására. Orül
nöm kell, ha nehéz. A szentmiseáldozat is szen
vedésből szüieteu. Az Eucharisztia dekorécióje a
szenvedés.

Miulán befejeztem a halottakról való megemlé
kezést, felemelem eddig kissé lehajtott fejemet, ki
lerjesztem kezemet s egyenes állásban elmondom
az Ips is Domine imái, majd befejezem Per eundem
Christum szavakkal. Ennél az egyetlen K r i s z t u s
szónél van előírva a főhajtás.

Mielőtt az ép, tiszta, friss nagyostyát a petériére
tesszük a sekrestyében. ne felejtsük el sohesem.
hogy hüvelyk- és mutetóujjunkket alsó és felső fe
tülelén végigsimítsuk, hogy így a rátapadt apró tör
meléktől meglisztítsuk.
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Amint összetartozik a pap és áldozat, ugyanígy
korrelatív fogalom a pap és a nép. A szentmiseál
dozat a plébániai tevékenységnek központi ereje
és lelke. A plébános rnint forma gregis szerepel
a liturgia legszenlebb cselekményénél. O a kö
zösséq alakítója.

HUFÖ

Nagy háJál adok száj<Jmmal
az Úrnak. (Zsolt. \08; 30.)

Breviáriumozom, tehát imádkozom. Zsorozsmézorn,
azaz imádkozom. Mégpedig az imádságok non plus
uuréjét végzem. Objektív egységben vagyok a
Fejjel és a titokzatos test lagjaival. ~s a csodá
latos az, hogy ez az egyesülés nem rombolja le
egyéniségemet, hanem minden lelki érlékem fel
használásával beletemel abba a Testbe, amely
már meghalt egyszer "és többé meg nem hal", a
halál többé nem diadalmaskodik raj la. Innen van
az én dicsőségem is I A dicsőséges Krisztus-test·
nek vagyok egy parányi atorn]e. Együtt lélekzem
a testtel. Lélekzetem a Test minden tagjának lélek·
zete. tn is szállítom a tiszte vért a tagokba, az
én munkámra is számít a Test. Oszthatatlan egy
ségben élek a lagokkal.

A mennyek országál erővel kell meghódítani. Az
én mennyországom: Krisztus. (Szent Ambrus.)

Sokszor önlegyözés, "eröszak" a szent zsolozs
ma Jó végzése. Azzal győzök, aki a jutalmam,
mennyországom, Kriszlus. Napról-napra.
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Egyik magyar bencés halálos ágyán feküdt. A
breviáriumot már nem tudta kezében tartani, ol
vasni már nem tudolt. Megkérte egy másik rend·
társát, szrveskedjék előtte hangosan olvasni. Hadd
~,allja, hadd kövesse ...

Micsoda szószoros értelemben veli halálos sze
retete ez a szent zsolozsmának. Rá is érvényes az
Apostol szava: mivel szerel le, hát mindvégig sze
retle ... (Ján. 13; 2.)

KEDD

Segíts meg engem, kinek raj
tad kívül senki más segítője

nincs. (Eszter 4; 3.)

Mil ér nekLink papoknak, ha téztsekre, defini
ciókra, erukuiusokre szabdal juk a tant, de nem él·
JLik l? Miért van az, hogy oly sok paptól annyi rnin
dent meg lehet tanulni: Ligyszereletel, rendet és
csint. iekerékosséqot és pontosságot, csak egyet
nem: J é z u s szeretetét? Miért van az, hogy sok
pappal mindenről lehel beszélni: sportrói. qazde
ságr61, többtermetestőr. politikáról, szocíélis kér
désekről, falusi bajokról és városi probíémékrót.
esek éppen J é z u s r ó I nem?.. Egy pap csai<

önámítással rnondhetje aZI, hogy e r r Ő I csak a
templomban beszélek, egyébként ez nekem lelje·
sen befelé megélt privát ügyem. A száj a szív bő

ségéből sz61, rnondot la egykor minden idők szé
mára az, Akiről leglöbbet kellene beszélnunk. ha
egészen az övéi volnánk ...
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Ha nem volna más oiaj kéznél, a katechumenok
oiajával vagy a krizmával is kiszolgáltathatjuk föl
tételesen a szentkenetet. De ha később biztos
anyaghoz jutottunk, fellételesen újra fel kell ad
nunk. A régi olajat, ha az új megérkezett, az örök
lámpában kell elégetnünk.

Wittmann regensburgi püspök úgy készült a ha
lálra, hogy belegágyához kötöztette a keresztet.
Krisztusnak éltem, Krisztusé voltam, Krisztus kereszt
jének tövében akarok meghalni, hisz nekem meg
halnom nyereség.

SZERDA

Honnan a háborúságok és ci
vakodások köz/elek? (Jak. 4; 1.)

Tévedés lenne Krisztus papjának külső rnűvelt

séget elmebeli tudásösszeg alapján lemérni. Csak
rnerö, külsöséges etikettszabályok szerint nem
lehet mérlegelni ott, ahollemérhetetlen és meg
foghatatlan, súlvtelen. anyagtafan vererntrö: van szó:
Iéiekről és lelkiségröl. Megjelenésben, viselkedés
ben, magaviseletben ez a I é I e k diktálja a tem
pót. Háborúság, civakodás csak ott van a papok
között, ahol mesterkélt pedantéria, modorosság.
erőltetett affektáltság, keresettség adja a papi rnü
veltséget. Ez aztán nem az előkelő, szlnvoneles.
lelki kultúréttséqnek a láthaló formája. Egészen
másvalami.

A jegyesek bemondásának valódiságát saját ma-
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qunk őrizzük ellen. Ne hagyatkozzunk arra, hogy
kihirdet jük őket. A protestáns fél reverzálisadása
részünkről tiszteletet és szeretetet érdemel. A je
ientkezésnél kél dolog fontos: az akadályok ki
vizsgálása és a szabad beleegyezés megállapí
tása. A polgári egybekelést az Egyház még eljegy
zésnek sem tekinti.

A Róma elvei szerini megorganizáll A. C. első

vértanúi Németországban: dr. Clausener, ProbSI és
dr. Beck. Törvényen kívül helyezték őket, mert
Krisztus törvényét mindenekfölé helyezték. "Hat
serestmord begangen", "auf der Flucht erschossen"
hazugságokkal intézlék el ezeket a gyilkosságo
kal. Csak az einemvesztott testek hamuját szolqét
talták ki a hozzátartozóknak.

CSUTöRTöK

En vagyok a szőJlő/ő, ri (/
szőJlővesszők. (Jn. 15; 5.)

/-.z egész Egyház élő, hatalmas szervezet; mint
szöuörö. amelyben eleven erő táplálja a zamatos
türtöt hordó venyigéket; misztikus test, ahol Krisz
tus a fő és mi a tagok. De élet csak akkor lesz
bennünk, ha Krisztus életébe kapcsolódik bele a
pap és az egyházközség, az egyén és a közös
ség, az egész Egyház. Ez az élet az Eucharisztia
által valósul meg.

A pápa csak a legrilkább esetben ad arra enge
délyt, hogy Oltáriszentség magánkápolnában őriz

tessék.
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Ha halottak napján lenne valamely templomban
Oltáriszentség-imádás, a szentmise színe: viola.

Kél vagy három hónapos osLyákaL nem szabau
konszekrálnunk! Igy rendelkezett 1918-ban a Szent
ségek fegyelmét intéző Bizottság.

A szeniséges SzIv az Eucharisztiában közelíthető

meg számunkra legjobban

Az istenséggel való életközösség és egyesülési
vágy már az ókori népek történetében megtalál
ható. Az áldozathoz lényegesen hozzátartozott ná
luk az áldozati lakoma. Jézus is asztalához ültet.
de minden képzelelet felülmúló, halártalan szere
lettel és önáladással: önmagál adja. Ezt csak Is
ten teheti, erre csak lsten képes. Mi csak boldog
örömmel tudomásul vehetjük. még csak fel sem
érthetjük.

P~NTEK

Tétlis minket hozzád, Uram!
és meglérünk. (Jer. sir. 5; 21.1

Hogy nem térünk magunk sem és nem térítünk
másokat sem az Úrhoz, annak oka: a lanyhaság,
a papi lanyhaság. Akikről azt mondja az Úr: Tu
dom cselekedeteidet, hogy sem hideg nem vagy,
sem meleg.. (Jelen. 3, 1S.) A Szent Szív iskoté
jába Járó pspnek nem szabad léllennek, lanyhá
nak, langyosnak lennie. Mindent lelperzselő, tüzes
szeretet ilt a legfőbb tantárgy. Uram, tetítsd, fo-
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kozd bennern ezt az érted égő, lángoló lelkületet,
egészen addig, míg a buzgóság ügyedért, ne
vedért, országodért - megemészt engem.

Minden, a Szentszék elé terjesztett vegyesházas
sági ügyben egyedül a Szent Officium az illetékes.
A Kódex megjelenése után tíz évvel határozotl Igy
az Egyház.

X. Pius pápa 1908-ban (áldoz6papságának fél
·százado5 jubileumán) Haerent animo kezdetű en
ciklikájában sürgeti a papságnak évenkinti lelki·
gyakorlatát; XI. Pius 1935-ben (papsága 56 éves
fordulóján) Ad catholici sacerdolii lastigium kez
detu enciklikájában mutat rá az exetcittum fontos
ságára a pap életében. Ugyancsak ezt a gondola
tot szorgalmazza a Mens nosIra kezdetű encikli
kája is a boldog emlékezetű pépének. Nagy do
log az, amit az Egyház annyira sürget és kíván!

A legkitűnöbb jezsuita írók megállapítják, hogy
a Társaságban minden jó az évenkinti nyolcnapos
lelkigyakorlatnak köszönhető.

SZOMBAT

Az evangélista munkáját cse
lekedd. (ll Tim. 4; 5.)

A teológia tanítását a szónokí hevület és lendü
let kohójában olvasztom meg és viszem a sze
székre, hogy cselekedjem az evangelista rnunké-
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ját. Ehhez nem elég logika és dialektika, analízis
és sztntézls. nyelvezet, előadás, stílus. Ide lélek
és kegyelem kell' Félelem nélkül hirdethetem a
nagy igazságokat, nem félek senkitől. Szavam
messze elhallik, senki vissza nem szót, isteni fé
lelemmel hallga Inak. Szent munkát végzek, az
evangelista tisztél teljesílem annak nevében, Aki
engem küldött.

A prédikáló rendnek elterjedésével kezdett kü
lőn válni a prédikáció a szentrnisétől. Ekkor állí
tották fel a templom hajójában a mai ismert sze
széket.

Alonlos, 110gy a hívek örömmel, szrvesen hall
gassák a préc1ivációnkat, de a kritikájukkal ne tö
rödjünk.

CsaK figyeljÜk meg: rnuvan szeretettel és kedv
vel beszél a kereskedő üzleti dolgokról, a vas
utes a vasút rói, a bankár a pénztör. a vérbeli ka
tona a heoészeuór. ponukus az államügyek ről, nét
nem volna furcsa es beteges tünet, ha Krisztus
papja nem beszélne örömmel Istenről. Jézusról,
Egyházról?

Ha egy pepról életrajzot írnak, elkerülhetellen
a' kérdes' milyen volt mint szónok? MinlIla (sak
kérdenők' noqven tudla hirdetni aZI, amiről meg
kelle!! győződve lennie? Mikép tellesített" al
pVDn'lél,'CI,l rnunkáját?
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HUSZONHARMAD!K HET PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Mindent az evangéliumért te
szek. (I Kor. 9; 23.)

A szentmise papi életünk középpontja. Azzá is
kell tennünk. Amint Krisztus egész élete a kereszt
áldozatban érI a legmagasabb pontra, a mi éle
tünknek is a szentmiseáldozatban, a keresztáldo
zat megújításában kell kiteljesednie. Szemünkben
a sacrum nem lehet ájtatossági gyakorlat. Valósá
gos áldozat! Az istentiszteletnek a legtökéletesebb
formája és rnód]e. Onmagunk és híveink teljes föl
ajánlása - áldozatul, amely értéket csakis Krisz
tus áldozata révén nyer.

Csak figyeljük meg a rubrikát: a Nobis quoque
peccatoribus szavakat (csak ezt a nérrnet) félhal
kan rnondjuk (s nem egészen hangosan). Ezen sza
vak közben balkezünket a corporaiéra tesszük,
jobbunk három utolsó ujjával pedig érintjük mel
tűnket. Nálunk elterjedt az a rossz szekés. hogy
a pap először az oltárra üt, majd a mellét veri.
Helylelen, rubrikaellenes.

Az ollárkivállság, ha a sacrumot élöért mutatjuk
be, nem érvényesül. Csakis e g y megholtért és
éppen azért, a k i é r t bernutatjuk a szentmisét

A plébánost nem e világ dolgaiban való közös
~ég f(",;ci cl nyájához A szent titkoknak. eisösorben
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a szentmiseáldozatnak közösséqe. A plébánosnak
hármas hivatala van a közösséq felé: papi, taní
tói és pásztori. Mindez a természeUölötti életre
mutet, birodalma tehát nem e világból való.

H~TFÖ

Erők Ura, Istene' Hallgasd
meg imádságomat. (Zsol I. 33; 9.)

'Minden zsolozsmázó a corpus Christi mysticum
óriási imaközösségnek egy eleven etorn]e, Úgy va
gyunk ezzel a képpel is, rnint a tükör nesonreuet.
A nagy tükörképben látjuk a tárgyakat s ha a tü
körlapot összetörjük. a legkisebb részecskében is
újra látjuk a tárgyat. A töld kerekségén zsolozs
mázó papok és világiak a legszentebb irneközös
ség egységének tükörképe, hű képe az Egyház"
nak. De egyetlen zsolozsmázó hivő is tükrözi az
Egyházat. Az imádságban, amely az Egyház hiva
talos imádsága. A rózsatüzér imában nem; a ke
resztúti ájtatosságban nem. Egyedül a zsolozsmá
ban, mint imádság - tökéletes. Tehát akkor a
zsolozsmát kivéve, minden egyéb imádság - ke
vésbbé tökéletes. "EZI az értékelési hierarchiát nem
mi állapíljuk meg. A legföbb földi tekintély isteni
hatáskörrel Ez a hivatalos Egyház! A töldön to
vébo éíő, haló és rnüköcö Kriszlus. Krisztus imád
kozott, tehát alteregóJa is imádkozik Mit? Amit
Kriszlus

Krisztus a válaszloti nyílvessző lsten kezében.
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Boldog cl lélek, amelybe ez a nyíl belelalál (Szeni
Arnbrus.)

Ahányszor a szent zsolozsmát végzem lsten és
az Egyház szándéka szerint, mindannyiszor belém
talál ez a nyíl: Krisztus. Eletem minden napján el
talál.

KEDD

Hogy O bennünk marad, a
Lélekről tudjuk meg.

(I Jn. 3; 24.)

Hogyha annyit emlegetnök Jézust, Eucharisztiát,
imádságot, aszkézist, templomot, mint az aranyat, a
börzét, a pénzt, a. gazdaságot, pillanatok alatt
megválloznék a világ. Mert nincs bennünk 0, a
Lélekről tudjuk meg. Pedig az a nagy barátság,
amelyet Jézus mint Főpap felkínáll és tálcán ho
zoli elém az ordinációban, joggal megkövetelné
ezl a teljes lefoglalási. A papi lélek pontos szeir
mográf. Elárulja, jézus bennünk ven-e?

Az utolsó kenet lényeges anyaga e g y kenés,
ami azonban csak végszükség esetén van megen·
gedve. A láb megkenése, észszerű okból, elmarad
hal A kenés I a jobbkéz hüvelykujjával kell vé
qoznünk. Nagyon súlyos okból még ecsettel is ve
gezhető. Ha a plébános jelen van, csak az ö en·
gedélyével szolqéuethetó ki aszenlkenet

Felvidéki plébánia filiájában temették a szérn
eoó juhász megllCtl1 legény· liát Kegyetlen hideg
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volt A fialal káplán szánkóval men l beszenlelni a
notttestet. 3D tokot mutatott a hőmérő. Mintha
ruha sem lett volna az emberen. A temelés nesz
szú voll, vagy 45 strorés búcsúztatól énekeli a
kántor és 5 liberál a pap. A fiatal káplán átlázott,
hiába sietett haza a meleg szobába, hiába volt a
forró lea, hiába minden gondos ápolás. Hét nap
rnutve őt is kivitték a temetőbe.

Igy olvastam valahol ennek a névtelen, hős 01
tártestvérünknek szornorú földi sorsál egy meleg
hangú papi nekrológban.

SZERDA

A hit cselekedetek nélkül
holt. (Jak. 2; 26.)

A hívek az odor Christil keresik a papon és
jaj, ha helyette konyhailIatot találnak' Nem ritkán
itt van a papi lelkiségnek és a lelki kultúréltsé
gunknak igen veszélyes zálonya. Nem akarunk
vagy nem ludunk hinni a "ne aggódjatok" krisztusi
rerutésnek (amely pedig nekünk szól elsösorbenl)
s minden aggódó évődés megannyi szektor lesz
papi lelkiségünk egyenes vonalán. S így julunk el
ennoz a bizonyos Foersler·féle külső pecsélhez,
mely egyelőre külső lesz ugyan, de veszedelmes
távlatot nyit a belső folthoz s ezzel jellemünket
támadja meg gyökerében. A ránkbízoltak a papi
kűlső müveltség bizonyítékait nemcsak a könyvtér
szobákban figyelik, hanem az ebédlőnkben iSi

A helyi ordinárius, a Kódex Magyarázó bizouséq-
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nak 1942 évi döntése szortnt. telmenthet a há
zassági akadályok alól, amelyek alól aSzenlszék
is szokol! felmenlésl adni. Még akkor is, ha nem
csak minden készen van már a kötésre, hanem
11a sürgős esel forog fenn.

A képtelenné és alkalmallanná levő törvények
alól a 16. kénori 1. §·a szerin I azok nem tudese
nem mentesít.

Az A. C. epp ezt akarja, hogy a tut cselekede
tekkel élő, eleven legyen. A munketérsek apostoli
energiája a ketoükus cselekvésben teljesedik ki.
A cselekvés nélkül az A. C. mozgalom holt. Az
A. C. programmrendezellséget, lervszerűségel biz
tosíl a plébános és munketérseí együttdolgozásá
ban, megment a kapkodástól és euör, hogy felhe
vült laikusok a sajál rögeszméjüket érvényesítsék.

CSUTöRTöK

Kik szerentek az Utot. gyű

lö/ié/ek a gonoszt.
(Zsolt. 96; tO.)

Az euchariszlikus tiszteletünk három módon nyil
vénuljon meg: 1. i m á d j u k a szentségi sztnek
alall jelen levő Istent, Királyunkat és Urunkat; 2.
s z e r e s s ü I< a szeretet rabságában értünk élő,

könyörgö és magát szünrelen feláldozó lsten
emberi; 3. e n g e s z t e I j ü k a rengeteg, eltűrt

serelemért.

134



Nyilvános kápolnában a püspök is engedélyez
heti ez Oltáriszentség őrzését, de csak akkor, ha
van rendes lelkész, aki legalább hetenkint egy
szer misézik itI.

Beszélünk tabernákulum-gyertyatartó ról, pedig a
helyes és szabatos elnevezés: expositiós gyertya
tartó.

Az expositio alkalmával a szentségi trónnek két
követelménye van: a kiemelkedő hely és a mindíg
fehér sztnü betdechm Igen szép és üdvös díszí
teni a trónust is, a baldachini is. Az Oltáriszentség
szlmbotumelként szerepeiheinek: a hal és kenyér,
a galamb, a szarvas, búzakalász és szönötürt. a
bárány, a pelikán, a pnöníx vagy egy aj ló.

Az Eucharisztia Jézus szeretetének jótállása. ~gi

kezes: az lsten szerel bennünket. A szeretet mód·
jának és találékonyságának netovábbja: többet
nem tudtern tenni értetek. Milyen jótékony a "szí·
ves" ember. Jézus a "S z í ves" lsten.

P~NTEK

Én v<Jgyok, én magam vo
avok, aki eltörlöm qonoszsáqoi
dol. (Iz. 43; 25.)

Jézus Szíve van legnagyobb segítségünkre abban
a nagy munkában, amelyre világi és szerzetespap
egyaránt kötelezve van, amelynek neve: életszenl·
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ség. Szüntelen munkát, szakadallan önképzést, ál·
landó és megfeszített akaraterőt kíván. Gyönyörű

életcél, nehéz a muzsiké]«: szentek legyetek,
mert én szent vagyok. A buzgóság út a tökéle·
tességhez, a tökéletesség pedig isteni parancs.
(MI. 9; 48.) Levetni a régi emberi és felölteni az
újet, átalakulni erkölcsökben, eltörölni gonoszsá
gainkat - csak a végtelen jó istenemberi Szív
tud bennünket erre segíteni.

1929 március 12-én a Kódex Magyarázó Bizott
ság kijelentette, hogy a közlisztesség akadálya
nem származik a csupán polgári házasságkötésből.

ha nincs együttélés.

Az Eucharisztikus Papi Liga tagjainak szinte egye
düli kötetezeuséqük az, hogy működési körükben
apostolkodjanak a gyakori szentérdozés érdekében.
Aldoztetnetnek a nap bármely órájában, kezdve
hajnal elöli egy órától egészen napnyugtáig, mi
sézhetnek hajnal e!őll egy órával és egy órával
délután és teljes búcsúi engedélyeziletnek a hét
egyik napjára azon gyónói knek, akik lehetőleg ne
ponkint áldoznak. Ha cl Liga érdekében jól tesz
nek, ezért a jócselekedetért 300 napi búcsút
nyerhetnek.

SZOMBAT

Hírnökké rendeltetlem és
apostollá. (I Tim. 2; 7.)

A prédlkációt>an nem hízelgek az előkelöknek

és nem lélek a heteimesok bosszújától. Hírnök va-
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gyok és apostol. Nem potittzétok, azaz mégis: po
Iitikám az lsten országának polilikája. Úgy látszom,
mint egy Pál az Aeropagon; hivatásom, küldetésem
teljes tudatában úgy állok népem elöli, mint akié
az lsten beszéde, "amely eleven és hathatós, ál
halóbb minden kétélű kardnál és beható az elme
és lélek, az ízek és a velő eloszlásáig". (Zsid
4; 12.)

Könnyű jótanácsokat Jdni az igehirdetöknek, de
mutessuk meg ezt nekik gyakoriaiban. Közöljük le
beszédeinkel, amelyekről úgy gondoljuk, "sikerül
tek" lsten kegyelmével. Ne csak száraz, vértelen
csontvázlatot adjunk, töltsük meg hússal, tartalom
mal, fűszerezzük példával és ami a fő, hozzuk kap
csolatba a mai élellel. Egymástól gazdagulunk. Ne
legyünk irigyek, féltékenyek vagy éppen hamis
okokra hivatkozva félrehúzódók. Egy jó prédiká
eionket. ha száz pap adoptál ja, micsoda öröm az
nekünk I Hozzájárulunk lsten országának terjeszté
séhez. Igy valóban százszoros termést hoz az el
vetell jó mag.

Ellenvetések megcáfolására világi szónoktetokben
nagyszerüen alkalmazható az élc. Vagy kiváH a
gúny is helyénvalón használva, valósággal öl. Krisz
tus papja, az igehirdető, aki hímökké és apos
tollá rendeli eteII, egyiket sem használhatja
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HUSZONNEGYEDIK HI:T PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Uram, Királyom! Könyörülj a
le népeden. (Eszt. 13; 15.)

Mint nagy felkiáltójel kell hogy álljak az ouér
nál. Kiléplem a lömegből, megvallom Krrsztust
Uramnak és Királyomnak. Teljesen beléje öltözköd
tem, a krisztusi papság tagja lévén, minden tdö
ben életszentségre vogyok kötelezve. A szentmi·
sében Krisztussal eggyé válva, megszentelem nyá
jamat, a rémblzotteket, sőt egész koromat, nern
zetemet is. Krisztus igaz követőinek élele az élet
szentség élete. Szentmise nélkül képtelenek ve
gyunk ezt az utal járni.

A Páter noster utáni libera nos imádság közben
megcsókoljuk a petenér. Hogy az alsó peremét
vagy a felsőt, az mindegy. A rubrika erről nem
sz61. A patenán nyugvó szentostyát rnutetóujj unk
kal annak közepére illesszük. Most vagy a kehely
lábára nyugtat juk a külső felével, vagy oda tesz
szük, ahol előbb pihent a szent lesi vagy kissé
távolabb ettől a helytől.

Az oltárkereszt elmaradhat arról az oltárról, ahol
Krisztusnak szobra van, vagy ahol az ollárkép a
keresztrefeszített Ucvözüöt ábrázolja.

A plébánosnak, elsősorban minden felelős lelki·
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pásztornak és általában az egész papságnak une
nősképen hivalása engesztelni Istent a nép bűnei

érI. Ne csak botránkozzunk, kifakadjunk és elkese
redjünk, hanem engeszteljünk. Uram, inkább rajtam
ne, csak a te népeden könyörülj!

HI!TFO

Énekeljetek az Urnak, zenge
dezzetek neki és beszéljétek el
minden csodatettét.

(Zsolt. \04; 2.)

Az imádság teljes önátadás az Istennek. Egészen
és maradéktalanul Igy értem a sine lnterrntsslene
figyelmeztetést. Igy válhatik egész papi életem
imádsággá. Egyetlen, folytonos, hézagnélküli imád
sággá Hisz a legmagasabb és legbensőbb egye
sülésünk is Istennel nem egyéb, mini imádság.
Krisztus még. utolsó percében a keresztfán is imád
kozott. Zsoltárt imádkozott. Az Egyház átvette hal
dokló jegyese ajkáról mint szent örökséget és
tovább imádkozza.

Nagy dolog a JÓ imádság
Szomorú papi élet, ahol csak nagyon silány fo

galmak beszélnek az imádság életformáló és jövő

alakító erejéről Sokan csak a szóbell rrnét ismerik
imádságnak. Egy kis ajkmozgás, egy kis kenetes
rnormolés. Torz fogalom!

Ha a zsolozsma egy részét, pl egy kis hórál
vélellenül kétszer monoouem el, nem vagyok föl-
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mentve a rákövetkező rész elmondásától. Erre az
esetre t. i. nem lehet alkalmazni az elvet: otücu.rn
pro officio.

lid minkel papokat méiven és elevenen meg
ragadna ennek a biztos tudatnak roppant ereje,
hogya szent zsolozsma az Egyház hivatalos imája,
gyökeresen át kellene etekuinre egész papi életbe
rendezettségünknek. A legutolsó kis káplánszo
bában vagy misszióslerületeken egyedül breviáriu
mozó pap is szervesen beletartozik az imádkozó,
kollektiv Krisztus-közösségbe

KEDD

Mindaz, aki nem igaz és nem
szereti testvérét, nem lstento!
van. (I Jn. 3; 10.)

Jézus az egyházi rend szentségében annyi ra át
adta magát nekünk, úgy kiszolgáltatta kezünkbe
istenségél, hogy tudatosan is képesek vagyunk
gal6d módon visszaélni vele. Hisz a végzetesen
tragikus körülmény ott van, hogy Ö e g é s z e n
nekünk adta magát, amikor meqhívott bennünket
szolqéletére és mi nem adjuk magunkal e g é
s z e n Neh Jézus i g a z volt és igazán szeretett
bennünket, mint testvéreit, de minálunk papoknél. ez
a szerétet. a bánásmód álmegy cinikus Hnornteten
ságba. Ezért nem rneqvünk sok papi munkánkban
semmire Nem vagyunk igazak es nem sze-
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retjük Testvérünket. Igy aztán lelkipásztori haté
konvséqunknek nincs gyökere.

Az új Kódex súlyos betegnek számítja az öre
qeket, akik tehát már ezért is felvehetik a szent
kenetet. Az utolsó kenet kiszolgáltatása fontosabb,
mint a feltételes feloldozás a halálveszedelem ese
tén. Az Egyház azonban az utolsó kenet fölvételére
kötelező törvényt soha nem írt elő

Nem dolgozott akkor még egy évtizedet az Úr
szöllöjében. Fiatal volt. Tudta, mire vállalkozott az
ordinációkon: szeretni Istent és szeretni a I1alha
tat lan lelket. Fekete, dús haja, csillogó szeme az
életről dalolt. Beteghez hívták. Tífusz ... 48 órán
belül már Krisztus papja is megkapta a kórt. Egy
hónap mulva fölépül: teljesen kopasz, megtört,
rokkant külsejű. A szeretet hősei, akik igazak. Sle
reti~ testvérüket és így Istentől vannak

SZERDA

Cselekedetek által igazul meg
az ember. (Jak. 2; 24.)

Ahhoz, hogy egy papnak valódi, külső művell

sége legyen, szükséges, hogy intellektuális er
kölcsi és vallási értékek leslesüljenek benne,
hoqv Krisztus papja ezeknek a queutásoknak tel
tűnő megszemélyesílője. klsuqérzójo legyen és
I'ogy eleknek az értékeknek. mint lelki kultúrje
v.u nak segílségevel imponáljon EI~épzelhetellel1
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az egész jellem nélkül. A jellem egész papi ka
rakter. A jellem jelenikezik cselekedeteinkben.
Ezek által igazulhat meg az ember.

A lényeges forma nélkül kötött házasság nem bir
a házasság látszatával, jogvélelem nem szól ér·
vényessége meltett, semmissé nyilvánítása bíró
közbejötte nélkül is történhetik. Az Ordinárius vagy
az ö megbízásából a plébános is kimondhatja
ebben az esetben a szabad éltepotot.

Kétes esetben a hit is meg a házasság is jog
kedvezménynek örvend. De a hit kiváltsága erő

sebb, mert a hit biztosítása magasabb érdek, mint
egy házasság fenntartása. A hit biztosüése érde
kében szabad kétes esetben a házasság érvény
telensége mellett dönteni.

A Keionkus Akcióban tetőpontjára juthat az egy
séges, külsö cselekvésekben megnyilvánuló plé
bániai tevékeny élet. Gyönyörűen lehet ill építeni
Krisztus titokzatos testél. Az egyházközségi A. C.
rnunkében a plébános szintén a formagregis szere
pél tölti be. Egységes, közösségi élelet alakító
erőközpont. Neki kell elősegítenie, hogya Krisztus
test növekedjék (EI. 4; 16.) szeretetben és ebben
a szeretetben cselekedetek által igazul janak meg
a hívek.

142



CSUTtsRTtsK

En Uram. én Istenem!
(Jn. 20; 28.)

A pap hitének nagynak és erősnek kell lennie,
mert az Eucharisztiát csak hillel lehet állogni, csak
a hit szemével lehet meglátni. S ez a hit ha bepil
lant a titok mélyébe, a szeretet forrását fogja
meglalálni. Ennek a szeretetnek pedig baráti ön
átadás a gesztusa. Nem az isteni hatalomnak ret
tenetességében, egy Király vagy Császár bevonu
lásának nagyszerűségével jelenik ill meg Jézus,
gesztusa a szeretettől baráti öleléssé lágyul. Meg
illetődve kell sóhajtanom: En Uram, én Istenem!

A félig nyilvános kápolnában (amely csak egy
erkölcsi személynek, intézetnek vagy társulatnak
áll rendelkezésére) a püspök is megengedheti oz
Oltáriszentség őrzését, ha világi vagy szerzetes
papok vezetése alatt van a kápolna. Egyébként a
Szeritszék adhat engedélyt.

A negyvenórás szentségimádásnál 20, illetve 12
drb. gyertya van előírva.

A Szentségimádó Papok Társulatát XIII. Leó pápa
megáldotta, kütön Brevejével Jóváhagyta és mele
gen ajánlotta. A Társulat első tíz évében már 250
főpásztor ajánlotta papjai számára és a tagok szá
ma meghaladta a herrnincezret.
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Mikor a szentmisében imádkozzuk: Uram, szere·
lern házad ékességél ... mindíg gondoljunk első

sorban is az euchariszlikus Jézus dicsőségének

lakhelyére, a tabernáculumra. Ennek tisztasága,
szépsége különösen sztvüqvünk legyen és minden
hélen vizsgáljuk meg, hisz gondjainkra van bízva
az lsten.

plNTEK

MerI nem űz el örökre az Úr.
(Jer. sir. 3; :ll.l

Jézus földön jártában megmutatta, hogyabűnö·

sök Szívében az irgalom forrását és végtelen len
gerét találják. A farizeusokat felvilágosította, az
elveszett juhokat megkereste, a házasságtör6nek
megbocsátott, a megtérő latornak paradicsomot
ígért. AI. Szent Margitnak megparancsolta, hogy a
szeretellen és hálátian emberiség felrázására és a
bűnösök megmenlése végett terjessze a Szenl szrv
tiszteletét. Meri nem űz el örökre az Úr Hir·
delnünk kell ezu Jöjjelek hozzám mlnonyéjen Pe
pok és civilek. Szentek és gonoszok. Az én Sz í

vem a bűneitekért az engesztelő áldoza I.

Egy meghatározott papnak meghatározott né
zassághoz esketési engedélyt igenis adhat ez a
segédlelkész is, aki általános rneqhetetmezésset
van felruházva. A Kódex Magyarázó Bizottséq oön
tött így 1927 dec. 28·án.

144



Menjünk csak a nép közé, majd ott a helyszínen
megismerhetjük a szociális nyomorban, ínségben
küszködő lelkekel, majd eztán a körülmények kény
szerílenek rá bennünket a nehéz kérdések elmé
leli és gyakorlati átdolgozására. Igy születell meg
CI Rerum novarum is. XIII. leó pápa még nuncius
Korában a francia és belga gyárvárosokban szorno
rúan tapesztelte. minő roppani nehéz gazdasági
helyzetben vergődik az ipari munkásság. Papi lel·
küieiét nyuglalanítolta ez. S felrázta a világol I

~ájjon Kriszlus papjának a munkásság minden se
relrne. nehéz élete; zésztóvrvöje legyen minden
jogos, igazságos törekvésnek ICIY lesz CI nép a
mienk s mi a népé.

SZOMBAT

Adj ékes beszédet .'Z<ÍIlI/W.
(Eszter 1-1; 1:1.1

Jól és eredményesen prédikálni csak akkor tJ
dok, ha vasárnaptól-vasárnapig mindennap, min
díg terénern időt arra, hogy 11agYJam egyedül szoi
gálni Máriát, magam pedig leültem Máflával az
Úr lábához. Ha ezt nem tudern meglenni, nottbiz
rosen kimerülök es lassan üresen járó malom le
szek. Az elrnétkedés óráiban tudok egyre Jobban
strnulru lsten indüéseihoz. ellesem lsten lelkének
vágyai, magama: egyre oóseqesebo kegyelmi
keneire teszem alkalmassá A csendben. il magány
ban, az elmélkedes óraiban ,ld mClI(1 dZ Ur ékes
beszédeI a számba
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Akkor feltűnő volt: Simor János, rnint győri püs
pök, több üdvös rendelelet beesétou ki, többek
között azt, hogy a vasárnapi igehirdetésben nincs
nyári szünet. Tehát júliusban és auguszlusban is
kötelező. Pedig annyira természeles és magától
értetödö ..

Jó népünk hajlandó hamar megállapítani: a pap
nak beszéd a kenyere. Máskor: Jól megtanílotlák
beszélni.. Főként akkor leszi ezt, ha valami ke
vésbbé kellemes dolgot említünk vagy nagyon
cáfolunk valamit a szcszákrőt. Pedig, sajnos, nincs
így, legalább is régente nem volt minden szeminá
riumban így. Sokhelyütt a retorika melléklantárgy volt
S évente egy, esetleg két prédikációval mege!é
gedtek. (Magam a lelszentelésig két próbaprédi
kációt mondtam.) Hangsúlyozom: sajnos, de hozzá
teszern. hála Istennek, a mullé'
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HUSZONOTODIK HtT PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Orvendezik veled a szívem.
(Péld. 23; 15.)

A szentmiseáldozatban személyes találkozásunk
van Krisztussal, akivel egyesülhetünk is. A töké
letes isten imádás csakis Krisztus áldozatába való
bekapcsolódással lehetséges. A legtökéletesebb a
misehallgatása annak, aki ugyanakkor szentáldo
zés.ioz is járult. A legmagasztosabb imádást és di
csőítést lsten a szentmisében kapja, aki felszólítja
az embert, hogyegyesüljön is Vele. A szentmisé
nél fölségesebb és gazdagabb ajándékot lsten
nem kaphat, hisz itt saját Fiával egyesülve ismer
JÜk el Ot a világmindenség Urának és Atyjának.
lsten szava a szentmisében az emberhez: Orven
dezik a szívem veled ...

Az áldozás előtti imádságokat megelőzi az Agnus
Dei. Szemem ekkor a szemostvén függ. A szava
kal hangosan mondom. Balkezem a corporaién van.
Iobbkezemrne: nem érllltem az oltárt (I), mellemre
ütve mondom: miserere nobis. Igy mind a három
ízben

Feltéllenüi iegyen templomunkban secrenum Leg
Jobb, ne a főoltár mögött van. Ide öntsük a litur
qikus rnosésok után a vizet, elégelett egyházi sze
If'k marJéiványJit vagy Il."mu:.:il ló, ll., ogy mél'?f
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mélv. félméler széles, ordere vakolai nélküli tal,
alja kavics, fedele kőlep.

Kriszlus a szentmiseáldozaiban gyakorolja papi,
tanítói és királyi hatalmát a világ feletl. A sacrum
szent leckéjében és evangéliumban tanít bennün
ket, rnint egykor földön jártában. A kánonban mint
Pap engesztel. Az áldozásban mint Király terjeszti
ki boldogító uralmát az emberi szívekben.

HHFÖ

A/dom az Ural minden idő

ben. (Zsolt. 32; 2.)

Hol a lele k a szent zsolozsmában? Kérdezem,
hol a lélek a testben? Áthatja, átjárja minden por
cikájál, mindenüll olt van: a beszédes ejekcen. az
arc rnosolvében. a szem ragyogásában, a sziv do
bogásában, az elme csillogó élességében. Hol a
lélek a szent zsolozsmában? A zsoltárok, :ecliók
és himnuszok szent szövegében, az lsten szava
szent sugalmazollságában, imádkozó papi lelküle
temben. egyházias érzületemben, s rninoenekteteu
az egyet imádkozó szent közösséqben - bárhol
az egész földkerekségen. Mindenüll ugyanazt az
eget látom, mindenüll ugyanazt a zsoltárt és szö
veget mondják az imádkozó Egyház hivatalos meg
bízottjdi az elszerpeptól kezdve egészen a római
pápá ig. Mind-mind az imádkozó Egyháznak egy
azon lelkéből lelkedzett kiadása. Amennyire igaz,
annyira csodálatos'
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Ha rneqénosen nem tudern elvégezni aszeni
zsolozsmát, ha könnyen és ingyen találok társat,
köteles vagyok vele elvégezni.

Krisztus a kéz, mellyel áldozatunkat az Atyaisten
nek bemutatjuk. (Szeni Ambrus.)

A szenl zsolozsma rmndennepí imaáldozat, ame
lyet a legszentebb Kézzel, Krisztussal rnutetunk be
az Atyának. Ennél szentebb bemutatás nem lehet.
Megismétlődik mindennap. Megszenteli életnapjain
kat. A pannonhalmi kolostor közösséqét éppúgy,
mint a kármel ita család tagjaiéi vagy éppen egy
tiszamelléki káplán agyonhajszolt, programmal teli,
fáradságos napjait.

K~DD

Mi oz lstento! vagyunk.
(I Jn. 4; 3.)

A lelkipásZlori halékonyságnak első alapkérdése:
vajjon a pap egészen a Főpapé-e, Istentől va
gyunk-e? Az ordinációban megpecsételt viszonyt
kötöttünk a Főpappal és az életben sokszor szen
tül meg vagyunk győződve, hogy éljük ezt a pe
csétes viszonyt, pedig verojében nem, azért, mert
elfeledkezlünk az etkörerezeuséqrőt. amely az egy·
házirend szentségéből ránk hárult: egészen
J é z u s é légy!

Az utolsó kenet szenlsegél soha nem szabad
feladnunk ilyen föl lelei rnellett si dignus es, ha-



nem vagy igy: si capax es vagy minden lőltétel

nélkUl.

krénítz Kálmán cymei felszenteli püspök. veszp
rémi nagyprépost voll. 1935-ben halt meg, 95 éves
korában. Még reggel rmsézeu, részt veli a kóru
son és a konventmisén, délulán halva találták a
szobájában. Kezében voll a rózsetüzér. imádkozva
érle a halál. Végrendeletében minden vagyonál egy
templom épílési alap létesítésére hagyta. Többek
közt így ír: "Holttestem eltakarítása lehető leg
egyszerűbb rnódon történjék: egyszerű feketére
festett lágyfa koporsóba tétessék; a koporsón.
úgyszintén a sírkeresztemen ne legyen semmiféle
díszüés és felírás; sírhelyet a székesegyház sír
boltjában kérek; ha azonban ez nem volna lehet
séges, akkor a közternetőben a szegények közott.
a rendes megkezdett sorban helyezzenek nvuqe
Iomra. Kérem továbbá a ftdő képtetem. esetleg
rokonaimat, hogyelhalálozásomról qvészjelentést
ne adjanak ki, e helyell érellem imádkozni kegyes
kedlenek."

SZERDA

A SÓ.~ torrós 'Iem adhut éde»
vizel. (Jak. 3; 12.)

Az igazi külsö művellseg lényegesen több, mint
torma, alak vagy kere!. Hogy ezt a pap telismer
je, nem kell csodétetrernéuó bölcseséggel rendel
keznie Elég, hogy szüéro Jelleme legyen, amely
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csak akkor mély és őszinte. ha lelki eoottseqe.t
magasabb erkölcsi erők elevenítik. A műveltség

fogalma az erkölcsi vilagrendben nyer igazi értel·
met s teljes egészében csak úgy bontakozik ki, ha
a legmelegebb emberi eszménnyel, a vallással
telítődik. A pap életrendjében ez conditio sine
qua non. S ha ill hiba van, elhibázotl az egész.
Száraz kütsöséq. hazug szemlényvesztés, hideg
convencionalizmusba ruued az, aminek élettel. lelki·
séggel, meleg bensőséggel kellene csordultig teli·
töoníe A sós forrás nem adhat édes vizet.

A Kódex óta a veuéskülönbséq csak ketetikus és
nem keresztény között képez ekedélvt.

A házasságkötés rendkívüli tormé!e két esetben
alkalmazható' 1. halálveszedelemben, 2. ha a pre
bénos stb. rneqnívése vagy megközelítésének ne
hézsége egy hónapon át eIIari

A plébánia; tevékenységben magának a plébá
nosnak kell a karitász központté válnia. Neki kell
széjjelsugároznia a szeretetet a közösségbe. Leg
Jobb, ha az A. C. szakosztályán keresziül közli ezt
cl hívekkel Nemcsak nyomorenyhítö, szociélis pi.
rulát lásson a keresztény karitász rnunkéjében. ha
nem el kell érnie, hogy inlé1mf'!nyes és rendsze
res karitatív akció valósuljon meg az egyházköz·
ségben.
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CSUTöRTöK

Nappal lelhő ... éjjellűz.

{Zsolt. 77; 14.)

Amil keresünk és várunk mi a szentségi Krisztus
tól, ugyanazt igényli O is tőlünk, de egy Király
nak és fellebbezhelellen nagy Úrnak hatalmával és
parancsoló nyomatékával. Ez kétolde.ú igényleijes
ség. Jelenti az egységet, az egymásba átlényegü
rést, ami az isteni rendben valami arisztokratikus
demokrácia. Isteni egyenlőség ez; csodálatos egy
ség; barátság, emelkedést és trónigénylést jeleni,
a Királlyal együtt országlunk.

Az Olláriszenlség kitételenek két neme van: nyil
vános és a magánájlalosságból eredő kilétel. Az
előbbi mindíg ostenzorrumcen történik és a senc
tissirnurn az oltár fölé emelkedő trónra leendő.

Minden egyéb magánkitélelnek szémít.

Rubrika-szerű az ú. n Sanctus-gyertya használata.
Kevés helyen, de azért nálunk is megtalálhaló. Egy
kütön gyertya ez, me ly a szentrmsén Seneiustót
áldozásig ég, rendes körűtrnénvek közöt I a lecke
oldalon, a padozaton van elhelyezve.

Az 1929 rnéius 9-én kell "Miserentissimus Re
oernptor" enciklika kifejezellen és nagyon nye
matékosan I1angsúlyozza az engesztelés kötelessé
gél Azt is óhaj tja, hogy az engesztelés repara
tnx szellemben történjék, mintegy cl Szent szüz
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szeretetével vegyük körül az eucharisztikus Krisz
tust. Plébániánkon az Oltáregyesület lagjait ebben
a szellemben neveljük és vezessük.

HNTEK

Gonoszul cselekedtünk, azért
vagy kérle/he/ellen.

(Jer. sir. 3; 42.)

A Jézus Szive-tisztelet feloldja, átalakítja, átme
legíti az Ószövetség büntető Jahvéjától való ret
tegést, szolgai félelmet. Gonoszul cselekedtünk, ha
;negmaradunk ebben, az Úr kérlelhetetlen lesz.
l- Szent Szív kibékít bennünket a haragvó lsten
nel, Vele, sőt csakis Vele engesztelhetünk. Eppen
abban a körülményben, hogy Jézus a búnösök

iránt oly nagy rokonszenvet mutat, invitál ja öket,
~ülönös szerelettel öket várja, laláljuk a szentsé·
ges Sziv iránti tisztelet elterjedésének egyik leg
nagyobo okát. Krisztus papjának ezen a vonalon
kell elindulnia a búnösök rneqtéruésének apostoli
útjára. ÚIJelzö a Szív

Siracusa püspöke, Bignani 1919·ben hall meg A
polgári házasságok megszentelésével foglalkozott
Mint muénóí plébános, néha saját maga gondosko
dott jegygyürüröl is, csakhogy ez ne legyen ép
pen akadály Mint főpásztornak is egyik legföbb
törekvése VO:I a polgári nézesséqok törvénvesí
tése. Volt nap, hogy tizenöt ilyen házasságot tell
szeppé az Egylláz szemében. Egy alkalommal a
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püspöki kápolnában rendezett egy házasságot, s
mivel a nőnek nem volt gyürÜJe, a püspök a sa
ját magáét adta oda neki - örökre. Mint püspök.
kél esztendő alalt keltöezer házasságot rendezell
De tette mindezt az igazi, krisztusi papi lélek úri
előkelőségével és páratlan tepintetévet.

A papi egységnek legnagyobb akadálya a félté
kenység.

Jaj, ha a nép nem tudja bennünk . meglátni CI

s z e g é n y és alázatos Kriszlusl.

SZOMBAT

Istenben dicsekszem beszé

deimmel. (Zsolt. 55; 5.)

MlI1aen predikéctó elöli szükséqes, hogy kezün
ket buzgón és gyakran legyűk össze könyörgésre,
kérvén Istent, hogy ebben a tontos munkében le
gyen segítségűnkre. Kezdjűk már el hétfőn és vé
gezzűk be szembeton Egy Fra Angelico is lsten
segítségél kérte, mielőlI az ecset jél kezébe vette
és a színeket keverni kezdte. Mennyivel inkább
kell nekünk imádkoznunk, mikor nem a békés fes
tőállvány elé állunk, hanem szeszékre lépünk, ahon
nét lelkeket irányítunk, szíveket símogatunk, meg
fellebbezhetetlen örök igazságoka l nenqoztetunk.
ahonnét lsten országa ügyét propagáljuk.
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Ha megdícsérik prédíkéctómet, az szornorú. So
hase higgyünk az emberi dícséretben.

Mi nem vagyunk meglizetve a beszédért, mint a
világi jó szónokok. Nekünk az Úristen lesz hálás.
hogy az Ö Ü g Y é n e k v é d ö i vagyunk. Mi nem
vagyunk bérért dolgozó béresek, akik megfutamo
dunk veszély idején. Helytálló pásztorok vagyunk.
Isteni parancsunk van legeltetni az Ö nyáját, te
relni az Ö népét. Nekünk beszélnünk' kell. Látva
a bajt, látva a rengeteg tennivalót lsten ügyéért,
nem hallgathatunk.

Minden szavunkat felírja Valaki és majd megfi
zet mindegyikünknek az isteni napsz6mfizetés ide
jén.

Csak a gyenge pap keresi prédikációja ered
ménytelenségét d Krisztusban Kedves Hellqetókbsn
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HUSZONHATODIK HET PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Mindenkiért váltságul adta
oda magát. (I Tim. 2; 6.)

A szentmise a legfölségesebb d í c s é r e I ál
dozata. Isten a hozzá méltó dícséretei ill a tőldön

szerétett Fiától kapta. Mivel pedig a szentmisét
Krisztussal együt l mutatjuk be, egészen mél!óképen
csakis Jézussal dicsőítjük az Atyát. Jézus élele ill
a földön szakadallan istendícséret volt. A szent
mise ezt folytatja a világ végezetéig.

A szentmise a legtökéletesebb e n g e s z t e I ö
áldozat. Benne KrisZlus megújítja ezt a végtelen ér
tékű elégtétel!, amelyet a kereszlfán az emberiség
bűneiért nyujtott Atyjának. A sacrum engeszteli és
irgalmasságra indítja Istent, hisz ill van a legdrá
gább Vér, amely kíontetott sokakért a bűnök bo
csánatára. A legnagyobb engesztelő a földön Jézus
volt, a szentmiseáldozat xrísztuse.

A szentmise a leghathatósabb k ö n y ö r g Ő ál
dozat. Maga xrlsztus veszi ajkára imádságunkat ill
és ö terjeszti Atyja elé. Krisztus mindíg meghall
gatásra talál, vele megyünk Istenhez, ahol érvé
nyes a szeretmes Fiúnak imádsága, hisz Ő mondje
Atyjának: .mmdenkor meghallgatsz". (Ján. 11; 42.)
Amiért a szentmisében könyörgünk és nem kap
juk meg, biztosra vehetjük, nem válnék javunkra,
lsten tehát nem is akarja megadni

A szentmise a legnagyobb h á I a a d ó eucne-
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rtsrtíkus áldozat. Az Eucharisztia elválaszthatatlan a
keresztétoozettól és a keresztáldozal megújílásától,
a szentmisétől. Jézus voll a földön a legnagyobb
hálaadó. Eucharisztikus jelen:élével szüntelen há
lál ad istennek. A szentmisében kapja meg lsten
az Istenember és a gyarló ember részéről azt a
méltó hálál, mely öl örökké megilleti. Ez a hála is
csak azért kedves az Atya elött, mert a második
isteni személlyel egyesülve történik.

HUFÖ

Tani/s meg engem, Uram,
igazságaid ú/jára.

(Zsolt. 118; 33.)

Mily csodálatos egység: A test pórusai ugyan
úgy lélekzenek, a test szeme ugyanazt látja, millió
ajk egyet beszél. Amint a pszichológia szerint a
lelki ténvexet, bár ismerjük, lizikai kísérletekkel
soha fel nem tüntethetjük. úgy vagyunk a zso
lozsma lelkével is. Ismerji..ik a tényeket, amelye
ket ez a I é I e k előidéz, de ezeket kísérletekkel
felti..inlelni nem tudjuk. Mert ennek a léleknek az
anyagialan világ az otthona. rnűködesének köre ide
,erjed A zsolozsma lelke a corpus Christi mysli
cum közösséqébe torkollik, az lsten uralmának és
dicsösegének egy sajátos teri..iietebe, ezért 11a1l1a
tetlen. Orök. mint az Egyiláz, amelynek szívverése
a zsolozsma I III a löldi viszonylatban végi..il is csak
rnutatur non touiter. le~át nem szünrk. nem szűn-
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hetik meg soha. Ha ezen gondolkodunk, alig sza
badulhatunk a csodálat lenyűgöző hatásától.

A zsolozsmánál a restitúció vagy a templomot
vagy az egyházmegyei szemináriumot vagy a sze
gényeket illeti. Az új törvénykönyv így rendel
kezik.

Egy fiatal haldokló szerzetes. az apát kérdésére,
hogy tudné-e kissé vele imádkozni a szenl olliciu
mot, így telelt: Lehetetlen. Képtelen vagyok most
erre, az imádság most én magam vagyok.

Nemcsak a halálos ágyon, egyébként is, amikor
zsolozsrnézom, elmondhatom: az imádság én ma
gam vagyok. Benn az Egyházban és az Egyház
bennern. benne Krisztusban és Krisztus bennem.

KEDD

Aki ismeri az Istent, halJgat
ránk. (I Jn. 4; 7.)

Az ordinációból következő elkötelezettségből

következik, hogy mi, papok, Krisztus testének kü
lönleges tagjai, Krisztus örök papságának részesei
Jézussal, a Főpappal együtt szintén feláldolZuk ma
gunkat, életünket, munkénket. erőnket a lelkekért,
a megvállás munkájának totvtetéséért és belelje
sítéséérl. Minden papi, apostoli lélek valóban alter
Cnrtstus, 110gy járja Krisztus hivatásának, életideál
jának útjait és kivegye a maga részét Jézus misz
szíójébór.
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Nem szabad a beteghez egy és ugyanazon
edényben vinnünk az Euchariszliát és a szent ola
jal, még csak ugyanazon táskában sem. Az utóbbi
burzája violaszínű legyen, amelyet a karing alatt
vesznek (öt, az Oltáriszentségé pedig fehérszínű

legyen, amelyet nyakba akasztva, de kezemben
tartva megyek hajadonfővel a beteghez, elöttem
égő lámpát és csengőt vitetve.

Jugoszláv területen van Verbász. Itt hlllt meg
egyéves szenvedés után a község buzgó lelki
pásztora, 1940 szeptember 7-én, pappászentelése
'18. évfordulóján. Léh Ferenc 42 éves volt akkor.
Megalapílolta a ketolikus liúinternétust. a Gondvi
selés megengedte érnie hű szolqéjének. hogy az
intézmény relépülhetell és éppen halála napján
meg is nyílhatolI. Nagy szenvedés közt a beteg
ágy mellett állók hallhatták fájdalmas suttogását:
Uram! Fogadd ell Mindent Verbászért

SZF.RDA

Teremhet-e a fügefa szőlfől,

\'agy o szőffő fügét? (Jak. 3; 12)

A kütsö művettséq erkölcsi életkérdés is a pap
számára. III van az a hatóerő, amellyel sikerül fe
Iülemelkednünk azon a veszedelmes csepdén.
err.etvbe oly sok pap beleesik, az anyagiasságon.
Mert nagy veszélynek van e téren kitéve a papi
kulső műveliség, amelynek előkelő, finom vonalát
ilnvagias pap tartani soké nem tudja Egyszerüen
.éplelen rá Nem teremIlet d lüge'a szöuöt, sem d

szöuo lüget
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A matrimonium return non consummetum eimén
való dispenzáci6nál egy érvényes házasságnak a
pápa Istentől kapott jogával való lelbonlásáról van
mindíg szó, a kötelék i pernél voltaképen annak
megállapítása történik, hogy a bontó okok rníett
érvényes házasság nem ís jött IéIre.

A nem katolikusok is alá vannak vetve az Egy
ház házassági törvényhozó hatalmának, bár a kikö
zösítés büntetése alaII állnak, nem számíl, hogy
nem tudnek az egyházjogi akadályok ról. Ez utóbbi
eredményezheti a házasság putatív voltát, a gyer
mekek lörvenyességét, de nem teszi a házassá
got érvényessé, ha a z egyházjogi eredetű bontó
akadállyal köttetett.

Az ideális egyházközségi éleI igazában az A. C
segílségével és szellemében valósulhal meg la
lun és városon egyarán I. A szekosztétvok, ha meg
alakultak, éljenek, dolgozzanak. Tevékenységükröl
beszéljen a napló, amely legyen mindegyik osz
tálynak. Időközönkint gyül ésI folytatni a tagokkal,
mi a teendő a hit- és erkölcsvédelmi téren, kultu
rétis vonalon, kerítetív, szociális vonatkozásban?
Erezzék, hogy róluk van szó. Ne felej lsük, az egy
házközség krisztusi, demokratikus alapon epül tel
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CSUTÖRTöK

Szép vagy, gyönyörűséges és
rettenetes. (En. én. 6; 3.)

A barát tól megnyugtalást várunk, kiegyensúlyo
zási és lürelmet. Krisztus, Papini szerint, a leghű

ségesebb barát, az egyellen barát, aki megérdemli
eZI a nevet. Krisztus békéje nem pacilizmus és
gyáva fegyverletéleI. A jóbarát békéje, amely
erő, lürelme aklivitással Jár. Az erönek a tett be
széde. Csak az erötlenseg ül vaklármát. Jézus
csendben dolgozik, mint a napsugár. A tebernéku

Ium csend Iében O az egyeilen Jó barátja a pap
nae

A cibóriumnak trónra télele nincs szokásban, de
az oltárra tevése igen. A rubrika pedig egyiket
sem ismeri. De igenis ismeri és megengedi az
O:táriszentség magánkitélelél, amely abban áll.
hogv a szentséqnéz ajtajál kinyitjuk és így végez
zük el az áJlalosságot. A magánkilétel bármely
elegendö és n'eg'e1elő okból meg van engedve

Jézus várja, SÖI szornjúnoz ze az engesztel est
Eisösorben a papi szrvröt kér részvétet, egyuit
érző könyörületet és engesztelő szaretetet. Ha
e rezzü«, rnert éreznunk kell, elégleienségunkel és
fogyatékos hiénvainket, emberi gyarlóságunkat, d
szentségi JéZllS iránti engesztelő szereretunket so}
szorozzuk meg azokban a !eikekben, akiket egy
1.~('>llOlLJnk az Oltáregyle:ben es az ElIcl1éHisniws
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Gyermekszbvelségben. Higgyük el, Jézus nagyon
hálás lesz érte nekünk. Munkánkkal, apostoli buzo
góságunkkal magát az Urat tellük adósunkká.

pfNTEK

Még nem logyo/l el az Úr
könyörületessége.

(Jer. sir. 3; 22.)

Jézus nem akar mindenhatóságával magasból
kormányzó úr lenni. Nem, hanem inkább gybnge
ségünket, emberi gyarlóságunkat, logyatékosságun
kat segítő, ístépolónk. O tudja, hisz O rnondoue :
nálam nélkül semmit sem tehettek. A szükséges
kegyelem, a lermészelfblötti segítség, szövet a ke
gyelem nélkül tehát semmit sem lehetünk. Ha meg
gondol ju v :;lapi életünkkel járó sok kötelességeI
és a ránk nehezedő terhet és megfontoljuk gyarló
tehetetlenségünket, kezdjük felismerni életünkben
a Jézus Szíve-kultusz fontosságát és rájövünk,
hogy nem fogyott el az Úr könyörületessége.

A házasság lényege a lelbonthatatlanság. A ne
zasság nem retbontnetó jogügylet. Ha tehát valaki
felbontható házasságot akar, nem há<cClsságot akar.
A felbont ó feltétel kezdettől fogva érvénytelenné
teszi a házasságot. Aki tehát felbontó feltétellel
kötött házasságot, vétkes oka a házasság érvény
telenségének és nincsen perlési joga.

Bár felszentelt pepor vagyunk, ne leledjük dia ko-
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nétusi küldetésünket. Szól pedig ez a természe 1
!elelll rneghatalmazásunk a szegényekhez. Akiknek
személyében Krisztus mindíg velünk van. Az egy
házközségi szegénygondozásnak Krisztus papja le
gyen az irányitója. A pap kenyere legyen a sze
gények kenyere, hisz a keresztény ókorban úgy
kapta a pap a fizetését. mint a szegények kaplák
az alamizsnát. XI. Pius pedig a Divini Redemptoris
enciklikájában külön is a lelkünkre köti, hogy mi
pepok úgy viselkedjünk, mint a "szegények atyja".

SZOMBAT

Arra von szűkséqtek, hogy
valaki titeket tanítson.

(Zsid. 9; 12.1

Lelkipásztori munkánk eredményességének ható
ereje és gyökere ott rejlik, hogya pap cselekszi·e
azt, amil hirdet? A nép erre egyenesen krvéncsi.
Amil mondunk, azérl Istennek vagyunk felelőseIc,

nem pedig önmagunknak. Papi életem maga legyen
a példa, még a rejtekben is úgy cselekszem.
mintha a szószéken. lsten és a nép színe előtt áll
nék. tgy nem lesz disszonancia az életem és a
példám, a tanításom és a cselekedetem között. Ez
aztán biztosit ja, hogy tudok hatni szeveimrnet.

Ha idézünk Szentírásból vagy szentetvékbór. min
díg csak magyarullegyük.

Kit hallgat szívesen a nép?
Alt a papot, akinek szaván megérzi. hogy igaz-
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nek hiszi, amit rnond, akinek szeme könnyes tud
lenni más bajának láttára, akinek élete rnint gyer
tya ég az lsten szotqéletében. aki mindíg és min
denurt pap Ennek szívesen odaadja a nép fia a
szívét és ha odaadta a szívét. rneqnvertük az eszét.
Míenk.

Annak a lelkipásztornak, aki hosszú időr> ál van
egy helyen, szükségképen védekeznie kell a meg
szekés ellen. Ez hamar kikezd bennünket, nehéz el
lene védekeznünk. Ha kitűnő. istenáldott telletség
a pap, annál inkább kell védekeznie. J6 eszköz,
néha, jelesebb egyházi alkalmakkor idegen szónok
meghíváso. Tegyük meg A papi féltékenységnek
ártunk vele.
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HUSZONHETEDiK HET PUNKOSD UTAN

VAsARNAP

Tiszta áldozatot mutatnak be
nevemnek. (Mala.k. l; 11.)

A szentmiseáldozatnál gazdagabb eéndékot senki
ssrn adhat Istennek. Tiszlábbal sem. Ajándék itt a
hoteber. ártatlan, szeplőtelen lsten Báránya, a rm
Urunk Jézus. A szentrnlse áldásai, a gazdag
ajándék kegyelmei nemcsak a földön élő küzdő

hívek számára csordulnak ki lsten kincstéréból. ha
nem a szenvedő Egyház lagjai számára is. Ök is
nozzétertoznek Kriszlus rnisztikus testéhez. A szent
rmseétdozetnét nagyobb jót, gazdagabb ajándékot
nem nyujthatunk azok számára, akik .rneqeröztek
bennünket és rnost a hl! jelével a béke álmál
e'usszék".

Csak alKalmazkodlun~ egeszen pontosan a rub
nkénoz A Domine non SLI" diqnus szavakat fél hal
~an mondjuk ki, a többit egeszen halkan. A szavak
közben jobbunkkal rnetlunk st verjük. de az oltárt
nem üljük meg. A szenláldozás után elmerülhelünk
egy Mialyánknyi ideig a Szentség imádásában, il

!ejhajlás ill nincs előírva, összetau kezünkkel ar
c'mka! erin:eni pedig nem szabad.

A Rilus Kongregáció rendelkezése szeunt a cor
poreiét. a puntic etoriurnot és pallál csak magasabb
rendű klerikus mcsbette ki. A legkisebb templom-
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ban is tehát a plébánosnak kell végeznie a szen I

ruháknak első vízbeázlalását. A vizet ezrén önlsük
a sacrariumba.

A köznek szotqétni és a közösséq javál elömoz
dílani sokkal értékesebb erkölcsileg, rnint egyesek
javával törődni. Mini plébános a közt szotqétorn,
mint áldozatbemutató a közösség javát mozdítom
elő

HUFO

Ad; értelmet nekem.
(Zsolt 118; 34.)

A legalsó lépcső, vagy talán fokozalilag el sem
helyezhető állapol az, amikor csak breviáriumo
zunk, de nem imádkozunk. Mert ne hallgassuk el
azt a Iehetöseqet sem, hogy ez a kifejezés' b r e
v i á r i u rn. a papi életben igen sokszor önálló
elelel él, egészen sajá tos kilejezéssé vált, kü
lőn tartalommal is, amely nem fedi az i m á d s á g
i€II~S és szeoeros értelmet. (Magam csodátkoztem
ezen legjobban, mikor kis elemista koromban be
kopogtam egy paphoz, iénern. hogy aranyszegélyü,
zstnoros imakönyvéből suttog aJka Istenhez, beesé
n6101 kértem, hogy zavarom az imádságban, mire
igy szóu: Nem imádkozom, csak breviáriumozom...)

Súlvos bűnt köveinek el és a zsolozsmázás kö
telezetlségenek sem tennék elegel, ll(} aszavakal
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szándékosan megcsonkítanám úgy, 110gy al ok ér
telme is megváltoznék.

A Laudes, II közvetlen reggeli, hálaadó dicsérel
közel visz a lény tengeréhez, Istenhez. Szép szekés.
ha az áldozatot bemutatni kész pap a templomban
zengi ezt el. Az oltár már kész, várja a Bárányt.
Szívem is kész, zengem a dicsérő énekel az Úr
nak, aki Oriens ex altó. Magasztalom, akit már pár
perc mulva a szívembe zero« az Eucharisztiában.
Hisz itt kell lel a mi ~Ietünk Napjai

KEDD

Aki szetett az Istent, szeresse
lestvérét is. (I Jn. 4: 21.)

Az.ordinációból következik, hogyaszerelet evan
géliumának hirdetésére kaptunk megbizatást. Mind
nyájan lsten gyermekei és Krisztusban mindnyájan
testvérek vagyunk. Isten maga a szeretet. Szere
tetből küldötte egyszülött Fiát, aki a szeretetet
tette követőinek ismertető jeiévé. Ha pedig rni.
felszentelt papok, Jézus követőinek, azaz nyájának
pásztorai vagyunk, szeretet nélkül igazán semmik
vagyunk. A telszentett pap a szeretet lelkent apos
tola. Végünk van, ha a szeretet vonaláról leté
runk, mert ezzellelénünk a szerelet Istenének pa
rancsáról.

Az új törvénvkönyv megengedi, hogya súlyos
betegei apostoli áldásban részesühetern. amely-
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nok feltétele: a nárom szentség (feloldozás, áldo
zés. szentkenet) felvétele ulán a beteg lsten akCl
retén megnyugodva fogadja a haláli és ha képes,
rnondje ki Jézus szent Nevét.

Cl<'llatonfü,ed-fürdő qvóqvulést kereső közönsc jo
nc k volt közszereietnek örvendő pep:e 1926 k ő

uicsonyára készülődött a világ. S a íó Henrik ha
lála gyorsan jött, rnint egy nemvárI kopogtatás
az ajtón. A szent ünnepekre készült ő is, éppen
helyeitesért lelefonáll Tihanyba. Hirtelen rosszul
iett, s mire az orvos Szabájáig ért, már kiszenve
dett Éppen karácsonyfagyujtás ideje voll s Henri,
pap az ünnepeket már odafen! röuöue

Repenlina mars, sacerdotum sors.

SZE~DA

Ahol írigység és versenqés
ven, ott állhatatlanság ven és
mínc/E'll rossz cselekedet.

(Jak. 3; Hi)

AZ igazi papi művelIség lelki kullúrtermék es
megvalósilása sok papi hibának, sőt bűnnek teszi
csuklójára a kezét. Roppant erői képvisel a papi
művelIség, hisz fókusza CI I é I e k A szép lélek!
Ahol ez a szép lélek jelentkezik, olt nem lehet
papi invidie és versengés. tehát nincs éunetetren
ság sem es hiányzik <'I rossz cselel:edet A termo
szetünk rninden ála!Clkiló munvs ellenére is ternou.
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rosszrenejtó. de nekünk tudnunk kell, hogy a ter
mészet törött 011 van a kegyelem világai

A házasság, ha akadállyal is, de kellő etekszerű

:;éggel köttetett, a jog kedvezményében részesül
Vagyis mindaddig érvényes, míg csak az ellen
kezője be nem bizonyul.

A káplán II i val a I á II á I logva nem rendelke
zik semmife!e felhatalmazással. Tehál nem esket
l1el valide ralione otíicii. Az applicatio kivételével
készen kell lennie arra, hogy a plébánost minden
ruveteti munkéjében hetveuesttse és segitse.

Sokan vannak a katolikus Ilivők közöu. akik ma
már nyillan vallják és hirdetik, hogy Krisztus és az
Egyház az övék is. Ha pedig ezt hirdetik, akkor
mernek és hajlandók is ene kiállani, sőt áldoza
tol is vállalni. Az A. C tudstos és komoly rnunké
jának érik ill a vetese Hol vollunk az laDD-as évek
végén! Az első xetoukus Nagygyűlésen még kör
menetet sem martünk vezetni, rnikor nekibétorod
tunk, igen csekelyen vellek részt. Sőt az ersö
Nagygyüléseken még a Puspöki Kar sem jeleni meg
teljes számban. Orvendetesen javulI a helyzet,
sokban köszönet érle az A. C-nak.
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CSUTöRTöK

A férfiú, kivel az lsten vc
gyon.(Péld. 30; \.)

Az eucharisztikus Jézus labernákulumi békéje
csendet közöl. Ez a csend a teremtés magábame
rült gyönyörúsége és a biztos erő öntudata. Un
nepi csend: a Király parancsol, szolqéje figyel. Az
egyházközségben elsősorban is én vagyok az a
férfiú, akiről a Példabeszédek könyve azt mondja,
hogy az lsten vagyon vele. Ez a tudat erőt köl
csönöz nekem. A biztos erő öntuoet. Békémet a
csend teremli meg. Nem kérem, hogy könnyftse
nek terheimen, vigasztaljanak egyedüllélemben,
erőssé és nyugOdllá tesz a biztos tudat: Jézus van
velem. ~rezze és lássa rajtam a nép, mily erőt kö
zo: ez a tényvalóság nekem.

Az Egyház szándéka szeunt az Oltáriszentség
nyilvános kitétele csak Úrnapján és nyolcaja eteu
engedélyezelt. Ez minden templomban, minden
szentmise és minden vesperás alatt Egyébként az
Ordinárius engedélye kell, aki mérlegeli a kére:'
rnet, ha azt elegendő fontos ok térnoqer]e.

Krisztus papja nem terthetie níébeve!ó roötecsér
tésnek. elvesztegelell időnek a hetenkin li Ime
órál a Szentségi Jézus e/öli. Nemcsak a Társulat
óhaja ez, de Jézusé is és használ csakis az adoráló
pap lálja. Mindenre jul időnk: látogatásokra, üdü
lésre, szórekozésre. rsqénvolvesésre. de szomorú
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hogy egyedül csak az imára nem I Pedig bizonyára
csordultig hintené ránk Jézus a kegyelmét, ha a
mi imeórénk elvégzését igazoló libellusunk is ott
lenne a budapesti örökimádási templomban! Tőlünk

függ I

pENTEK

Az Or megnyitotta kincs/árát.
(Jer. 50; 25.1

A kegyelem által az ember magas, természet
:elelli méllóságra emelkedik. Részesévé lesz az
isteni természetnek. (II Pét. 1; 4.) A kegyelem ré·
vén közösségbe lépünk magával az Istennel, lsten
iiai, Krisztus testvérei leszünk, lelkünk és tesiünk
a Szentlélek lemplomává válik. Elvezet ide bennün
ket a Szent Szív kuuusze. amelyben megnyilolla
számunkra az Úr kincsIárát, a minden kegyelemnek
kImeríthelellen óceánjál.

A S. Congregalio Sacramentórum-nak 1941 június
29·i instrukciója így rendelkezik Az új házasok ke
resztelési nelvének plébánosa, aki l értesíteni ket
lelt az esketési hely prebánosének a megtörtént
esketésrőt azért, hogy azt a keresztellek anya
könyvének észrevételek rovatába bevezesse, vi·
szont értesüse az esketesi 11ely plébénosét. hogy
él bejegyzés de lacio megtörtént Ezl az értesítési
aztán az eskelő plébános tegye az esketési lret
csomóba Igy kívánja él7 Egyhá?

Ne legyünk enveqie sek. kepzsie«. pénzéllesek.
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Ne hajszol juk azokat a földi leveket. amelyekről

Krlszlusnak lesujtó véleménye voll. A nép elfordul
tőlünk, ha látja, hogy annyira lapadunk a földhöz
Az utolsó ítélet tárgya lesz: mit tellünk lelebará
tunkkel? Felruháztunk-e csak egy mezítelent, meg·
enyhítettünk-e csak egy éhezőt, megitattunk-e csak
egy szornjezót? A Kódex határozottan rendelkezik,
hogy az a felesleg, ami illö fennlartásunk után rnaq
marad, a szegényeket illeti meg. Igy bánjunk a
földi javakkal, így kezeljük az anyagiakat. Egykor
ezt is számonkérik tőlünk.

SZOMBAT

Ha valaki más evangéliumat
hirdet nektek, átkozott legyen!

(Gal. I; 9.)

A Kódex lőlem, az egyházi szónoktól kél dolgot
kiván: kitűnő erkölcsi kivélóséqot és alapos tu
oést. Az előbbit bizlosüje a papi életszenlség, az
utóbbit a rendszeres önmüvelés. Hiába van nagy
szerű készségünk, jó fellépésünk, megnyerő ráter·
mellségünk, ha nincs meg a lelki h á l v é d, csak
zengő cimbalom, pengő hangszer leszünk. Az ere
pos tudás hiányában pedig, ha felmegyünk a sze
székre, csak eltékozoljuk azt a 20-30 percet. un
lat juk hallgalóinkat, rendszer és alap nélkül tecse
günk össze-vissza Nem bízhatunk képességeink
ben, de igenis komoly, rendszeres papi önképze
sünkben. Csak gondoljuk el, 20-30 évig egy he
lyen lelkipásztorkodni, mennyire "kibeszéljük" ma-
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gunkai I Meri könnvü egy-kél évig tündökölni, bri
liáns szónoki sikereket aratni, "nagyhatású" beszé
deket mondani - aztán eltűnni De vesérneprót
vasárnap ra komoly monoenívetovet fellépni, állandó,
egyenletes, komolyan kítertó igehirdetést végezni
nagy dolog.

A szósz ékre 'ellépve tornos az első néhány perc.
'>'rcunk legyen vidám, szemünkböt sugározzék a me
leg, egész lényünket járja át a derű, az öröm.
Szívesen végezzünk igehirdelésl, hisz az örömhír
nek vagyunk kürdöttei, A rédióbeszédeket sokan
azért nem szerelték hallgaini, mert nem látják
l'gyanakkor a szónokot. Hát igen, a hallgatók kí
váncsiak rám. Arcjátékomra, gesztusomra, szovei a
lélek játékára. Es most csodás dolog kezdődik:

lélekformálás, lélekalakílás. Hálás rnunke. szép.
rnert nehéz.
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HUSZONNYOLCADIK H~T PUNKOSD UTÁN

VASARNAP

Abban nyilvánulI meg ls/en
szetetete irántunk (l Jn. 4; 9.)

papok iránt, hogy a szentmisében elküldi hozzánk
egyellen szavunkra újra és újra egyszülött Fiát;
kezünkben tarthat juk, kioszthatjuk, hogy a pap és
a hivő sereg ő általa éljen. Ekkora szeretetre csak
az lsten képes.

A szent Vér magunkhoz vétele után a rubricis
ták nagy többsége nem tartja helyénvalónak a pap
magába mélyedését, hanem a kelyheI nyujtsuk il

minister felé, de az oltárlap fölött, a nélkül, hogy
értntenök vele az o'térlepot. Megengedett, hogy az
oltár felületén kívül tartsuk a kelyhei, ha a rnlníster
kicsi lenne. Helytelen gyakorlatunk általános sza
bál'yá tette ezt a kivételt

A misse recitala legegyszerübb formája az, hogy
a jelenlévők közösen és hangosan válaszolnak a
rniséző papnak, a ministránssal együt I. Erre is csak
az Ordinárius adhal engedélyt. Azt, hogy a jelen
levők a miséző papnak halkan imádkozandó Sec
rétet. canont vagy főképen a consecratió szavait
hangosan olvassák, sziqorúen liltja az Egyház.

A plébániai közösségnek viselnie kell egy részt
.:I nagy krisztusi lesi szenvedéseiből. A plébános-
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nak elsO emberként kell vállalkoznia a teher hor
dozására. Hivatásom ez. Egyéni kereszIjeim mellé
szives-örörnest vegyem a plébénioi közösség ke
resztjelt is. Higgyem el, hogy ebben is lsten sze
relele nyilvánul meg irántam.

H~TFÖ

Ajkammal hirde/em szód min
den ítéle/él, (Zsolt. 118; 13.)

A breviárium legszentebb forgató könyvünk. Min
dennapi kenyerünk. Nehéz, de mindIg drága ter
hünk. Pap és zsolozsma, bonthatatlan lelki és testi
kapcsolatban van egymással. Az ollicium divinum
központi helyet toglal el élei rendünk minden nap
szakában, még ha egyéb, sokszor rnellékkörütrné
nyek kibillentik is a cenlrumból és hátra degra
dálják. Könyv, amely mindíg aktuális inspirálója a
lélek, szerzője az lsten. Formája zárt, takarója hi
deg és tartalma izzó letűnt korok ihletett szócsö
veinek mindíg friss üzenete. A zsolozsmázó pap
sorsa a pompeji ketonéé. Homló, önmagát bo
torul és bűnösen etpusztító vilég fölölt is hirdeti,
hogy ha már senki sem volna a földön, csak az
utolsó pap és annak is csak az utolsó napja" akkor
is, ezen az egyellen napon is ki kellene tartania,
mint hősnek. Zokszó nélkül, panasz nélkül, lélek
ből és szerétetből. A zsolozsma örök és hősi te
nítása ez, amelynek re'rainje: per omnia saecula
saeculorum.

Szent Alfonz szerint a zsolozsma olyan torvernoc-
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vány, amelyet maga az lsten toqeimezou és maga
foglalt írésoe. hogy igy Kéreimeinket minél Köny
nyebben meghallgassa

KEDD

Mi megismertük és hittünk a
szeretetben. (I Jn. 4; 16.)

Amint Jézus rnessiési küldetése az Alya végtelen
szeretetéből fakadt, éppúgy forrásozik a mi külde
tésünk Jézus túláradó, határtalan szeretetéböt. Ha
van egyállalán hivatás, amely rnerö szeretetböl la
kad és rninden ízében színszeretet. úgy a papi hi
vatás az. Az ordináció közvetítette, helyesebben
közölte ezt az igen nagy szeretetet. Ezért van az,
hogy csak az a pap tud igazán pap lenni, sacer
dos, szent ajándék, aki egészen a szaretetben. a
szeretetböl és szeretettel ét. A papszenteléskor
megismertük és egész életünk folyamán hinnünk
kell a szeretetben.

A legnagyobb gondja legyen a felelös lelkipász·
tornak arra, hogy nívei tudatában állandóan lelsz i
nen tartsa a "végsö" szentségek fontosságát Míg
a hozzátartozók ugyanis nem kötelesek sub gravi
;igyelmeztetni a beteget a szenlkenet fölvételére,
a plébános azonban igen. Pásztori ntvetésunkbór
következik ez.

Egy rnisszionérius utolsó percei'
Ahogy mindíg óhajtotta, teljes öntudattet része

SLJI a Delegek szentségében Elekes lolkLJlel1el fo-
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gad~a a halált, rnint kedves, régi barát jét. Edesen
halt meg, szorongás nélkül, ahogy az ember elal
szik. Elmegy a világosság felé, amely sokkal tün
döklőbb, mint a trópusoké. Isten akarata betelje
sedett. Meghalt .- távol övéitől, a trópusi nyár
nyomasztó lorróságában, teljes lemondásban. A kis
pogány gyermekek, akik olt játszanak a temető

közelében, amelyben Krisztus hű szolgájának tá
radt teste pihen, tudják-e, hogy ez a rnissz loná

rius halálig szerette őket?.

SZERDA

Aki e világnak barát]a akaT
lenni, ellensége lesz ls/ennek.

(Jok. 1; 4.)

Az evilági barátság a papi lelkiség számára
olyan lesz, mint a talajvíz. Lassan és észrevétlenül
hinetetlen károkat tud okozni, végül is e!lenségévé
tesz Istennek. Többet árt ez a barátság, mint a
szaktudás hézagos hiánya. Az az isteni kegyelem,
amely annyi sokat tudott pótolni Vianney János
intellektuális fogyatékosságán, niggyük, hogy nem
kisebbedett ma sem és nem hiányzik nálunk sem
Csak ne legyünk e világnak barátja, amelytől Krisz
tus annyira óvott bennünket.

A szent officium öt évre retheteírnez ést ad az
Ordináriusoknak sr érvénytelen házasságok gyö
keres orvoslésére. Ha igy egy érvenytelen vegyes
'h~/ac,ságot gvc.ikerebon orvosoltaini ekornénk. al
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Ordináriusnak forma szerint meg kell követelni a
rnér meglevő összes gyermekek kizárólagos ketori
kus keresztelésél. E nélkül érvénytelen lenne a
sonetio.

A szentszéki kóteléki per eredményes betejez é

séhez, átlag véve, másfél év kell. Jó ezt előre meg
mondanunk azon híveinknek, akik ilyenbe bonyo
lódnak.

Az A. C komoly rnunkéjével el kell érnie a pié
bánosnak azt, hogy az egyházközségben legalább
líz igazat megnyerjen xnsztcs ügyének. Nem ez a
tíz igaz fogja meghódítani az egész közösséqet.
hanem azok is, akiket ők megnyernek Ha ennyit
sem lud a plébános elérni, komoly lelkiismeret·
vizsgálat után rá kell Jönnie, hogy személyében is
nClgy akadálya van annak, hogy a közösséqben el
Induljon cl Krisztus-ország hódító munkája

CSUTöRTöK

Hogy megismerjenek Téged ...
(Jn. 17; 3.)

Minden nagy dolog egyszerű, az igazi élet. az
egyesülés élele pedig a legegyszerűbb. Nos, az
Eucharisztiánál nagyobb dolog nincs Hát cl leg
eg'yszerűbb is. A szeniségi színek ereu elrejtve
él az tlel A vele való egyesülés élele a legegy·
szerűbb: szeretetböl megeszem és vele egyesü
kik. t/ek én, de már nem én Ennek rneqqon-
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dolása megfoghatatlan öröm a papi lélek számára
Eltelve ezzel az örömmel, egy vágyam van: hogy
megismerjenek Téged. Elsősorban müveidben, cso
datetteidben, azután saját magamban. Ez az örök
élet!

Az Olláriszenlség magánkitételénél a szertertést
végző pap mindíg adhat áldást, a nyilvános kitéte
lét a Legszentebbnek azonban mindíg áldással kell
betejeznünk. A magánkitételnél az incensatio nem
kötelező, a nyilvánosnál igen.

Mi papok nagyon jól tudjuk, hogy a gyakori
szentáldozást sürgető pápai rendelet nem íncul
tum, hanem decretum Igy is tegyünk!

19D5-ban halt meg a kis "Nellike" Csontszú vitte
el erről a földről. Kezelő orvosa bámul, milyen tü
relemmel szenved. Nellike így szót: "Mi ez ahhoz
képest, amit Jézus értem szenveoett?"

Nellike már négyéves korában bérnuletos vilá
gossággal látott bele lsten kegyelméből az Eucha
risztia isteni mélységeibe. lrni, olvasni nem tudott,
de összesen 32-szer áldozott S megismert Téged, s
elnyerte az örök életet!

pENTEK

Hirdessétek a pogányok kö
zöl/ és hallassátok, emelietek
zászlót, hirdessétek és ne ti/kol
iá/ok. (Jer. 90; 2.)

Ha a pap szrve ellelik a Jézus Szíve-tiszteletnek
Világot illakitó, csodéretos nagy szel etelevel, ME'-
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Jével és hi lével, lehelellen, noqv ne hirdesse ezt
a népek között, ne emelje a zászlót magasra, le
hetetlen, hogy ettitkolje ezt. Sőt üldöz a nyugha·
tatlanság, emészt a láz, hogy nem tudjuk lel rázni
az alvókat, nem tudunk minden embert Neki adni
és nem vagyunk képesek megfelelő elégtételt, en
gesztelést nyujtani Neki a sok hálállanságért, go
noszságért, a rengeteg bűnért. A száj csak a sz!v
bóségéből szót. Színültig tele kell lennie a pap
szívének a szentséges sztv iránti halhatatlan nagy
szeretelIel !

Ha az állami törvényhozás a polgári házasságol
kél katolikus közt lehetetlenné teszi olyan aka·
·jály ereojén, amelyet az Egyház nem fogad el, a
Kódex Magyarázó Bizottság 1931 július 25-i határo
zata szerint. a lelek pap nélkül is, két tanú jelen·
létében, egyházjogitag is érvényes házasságot köt
hetnek.

Az Unio Apostolica a világi papság tömörütése.
Célja hármas: a) a papság megszentelésének elő

mozdílása; b) lelkipásztori tevékenység hatóerejé·
nek megsokszorozása; c) a pap testvérek összeio
gásának, eqvüurnunkélkocésének sürgelése. X. Pius
még a pápai trónon is úniós papnak veuorte ma
gál. T. í. trónrajutása elöu két évtizeden át tagja
v,") I t az Unio Aposioucenek
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SZOMBAT

Orüljetek és a li örömötök
teljes legyen. (I Jn. I; 4.)

Az öröm a léleknek az az állapota, mikor a sze
retelt jónak jelenlétében van. Az öröm tehát sze
retet, amely tárgyának birtokában boldog. Az öröm
nyugalom, az öröm exullalió Nos, a szónok, az
lsten embere boldog, hisz Istent bírja, lehetetlen
lehét nem örülnie. ts eit a boldog örömet, ezt a
lelki derűt és nyugalmat közli hetlqetóivel. Orülje
tek I lsten fiai vagytok! Elérkezelt hozzátok az lsten
országai Ez nem kényszeredett, parancsolt öröm,
nem, hanem valami állandó, békés nyugalma a lé
leknek. Nem rnosolv ez, amely pár perc mulva el
tünik, nem ereuntontó mozdulat, hanem természe
tes kisugárzása annak a belső derűnek. amelyet a
lélekben lakozó lsten jelenléte ad. Ez a lelkiálla·
pot ragadós. Azl akarjuk, hogy prédikációink köz
ben ráragadjon a mi örömünk a hallgatókra s az
Ó örömük, mint a mienk, teljes legyen az Úrban

De gyarlók vagyunk, amikor a prédikációban
rsien igéje hirdetésében evilági oötcsetetnce. em
beri okoskodásnak poshad I viz eiböl meritunk. a ,".,.
Iyell, hogy a uszta forrás üdítő vizéból vennők

anyagunkat. A Szentírásbó! I 0, nagyon szeressuk.
becsüljük, tiszteljük, és forgassuk az trésu Ember,
aki térdenállva olvassa a Szentírást. pap, aki örök
mécset éget szebéjében :J Szentírás elöli. S mi oly
szerencsések lehetünk, hogy vasárnapról-vasár
naora olvashatjuk, magyarázhatjuk híveinknek. Orül
Jünk és örömunk legyen leljesi
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ADVENT ELSO HETE

VASARNAP

Hozzád emelem lelkemet, I.'·
tenetn. (Zsolt. 24; 1.)

Minden szentmisém előtt végigélhetem az embe
riség krlsztusteten, sötét ádventjél. Várom az Ural.
A lelki felkészüllségemet szepen sztmbollzélje a
kürsö megjelenésem az ortárnét. Felöllöm a liturgi
KUS öltözékeket. A gyolcsból vagy vászonból ké·
szüll vállkendő I, melynek közepébe kereszt van
hímezve. Nincs aranyo, ezüstfonállal vagy drágakö
vel ékesítve, de mindíg jelenti az üdvösség si
sakját A hófehér, színes alapon csipkével díszí
telI miseing jelzi sztvern tisztaságát. A manipulus
jelenti az Istenért végzell verejtékes rnunkérnet s
a könnyeket is, amelyekkel népem és a magam
bűneit siralom. A stóla jelképezi az első ember
vétke által elvesztett halhatatlanságomat. Az öv a
papi meqtertózretést és a miseruha az Úr édes és
könnvü igáját. Igy közeladern a szentek Szentjéhez,
hogy bemutassam a szeplöteten áldozatot.

Ne aggályoskodJunk: a peténét elég egyszer,
esetleg kétszer végighúznunk a corporele azon he
lyén, ahol a szemestve nyugodolI; ne erőlködjünk,

hogya kehelyből a szent Vér minden cseppjét ma
gunkhoz vegyük, ami leheletlen; a puruicetorturn
mal elég nérorn-néqvszer rneqtörölnünk a kehely
cseszéjének belsejét
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A plébánosnak mindent meg kell tennie, hogy a
gondjaira bízolt templom meqteleljen mindannak a
követelménynek, amelyet vele szemben Krisztus
es a hívek joggal igényelnek. Ezért a plébános
személyében felelős. Csak gondoljon a rector
ecclesiae arra, hogy Héli fiai életükkel fizettek
azért, mert viselkedésükkel elidegenítették az em
bereket az Úrnak való éldozeuót. (I Kir. 2; 17.)

HBFO

Fe/elle tiszta n Te beszéded
és szolgád szereti azt.

(Zsolt. 118: 148.)

Mi is a szent zsorozsrne számunkra? lstentiszte
lel, köteles szotqétet, szorqéiet adója. Imádság, de
felelte tiszta, mert az Úr beszéde. Az Egyház hi
vatalos imádsága, amelyet a pap eminenter Krisz
tus misztikus testének, az Egyháznak nevében vé
gez. Ezért van ennek az imádságnak elsősége min
den imádság feletl. A lélek imádkozik ill, a lélek
van segítségére erönenséqünenek, a lélek jár
közbe értünk. (Róm 8, 24) Ezért nam lehet semmi
más imádságnak olyan knsztusi hatóereje, mint az
Egyház hivatalos imádságának, a zsolozsmának
Uram, a te szolqéd nagyon szereti azt ..

Advent idelén más lélekkel imádkozzuk a 8i.
zsoltárt, ernev nem más, mint az ádventi vágy tö
kéletes kileiezese, a 79. zsoltár az ádventi engesz-

183



lelésé, a 24 az édventi remeuvé és a 18 zsouér
az ádventi beteljesedésé.

Egyéni bajamk, nehezségeink belevesznek a zso
lozsma világol áljáró, csodálatos hangegyüllesébe,
ebbe a folyton zúgó, örök kórusba. Az egyéniség
itt nem dornlnéthet. egyenesen, ha szabad így szót
ni: el van nyomva. Abszorbeétte Krisztus. Privát vé
lemények ellünne k, magánáhílal megsemmisül, kü
lön ájtatosság nincs. A szent zsolozsma a krisz tust
kollektivités teljes és tökéletes diadala. A korpo
ratív szellem hibátlan megjelenési formája krisz
tus. Egyház és zsolozsma ervéresztnereuen valóság
Nemcsak a papok rnonopóuume a szent zsolozs
ma, az egész Egvl1áznak, tehát a hiveknek is közös
kincse.

KEDD

"'1i "agyunk u iöld snvo es
II I'i/ág világossága. (Ml. 5; 13.)

AZ ernoenseq ádventi ködvilágában mi vagyunk
a Világosság. Az orcínéctóben tartóra helyeztettünk
Feny t kellene adnunk, ez lenne hivatásunk. Meg
pedig minél tobbet. hogy rninél jobban' oszlassuk
a ködöt, a sörétet. Azok a papok, akik nem ad
Jak a lehetö legtöbb Fényt. ezekre az Egyház sem
szernnner. írja XI. Pius, bár talán nem kell sirén
keznie miatluk. Szellemet és élelet kell sugároz
nom, hogy a rámbízollaknak minéllöbb és bősé

qe sebb eiete legyen (Jn. 10; 10) Fö!elada'om
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Jézus Krisztust jelenítenem me] környezetem elölt,
az Ő közvetílő és megválló szerepet betöllenem.
F.z mindíg aktuális, mindíg korszerű

A plébánosnak legyen gondja a temetőre. A fel·
támadásra váró testek töltik ill az ádvenli időt.

inig riad az ítélel A Kódex kötelességünkké teszi
ügyelnünk a sírleliratokra, hogy azok mindenben
megegyezzenek a kereszlény lélekkel és érzülellel

Krisztus papja soha ne metütjön el a szociéus
követelmények hajszolásában és túlfeszítésében,
mintha rní is ez t vallanánk, hogy a földi életben
egyetlen fontos vagy legfontosabb az anyagi Jó
lét volna. A földnek sava vagyunk. A só óv, kon
zetvét. Inkább óvnunk kellene a föld szerelmeseil
A földnek rendellen szerete lével érhetünk el elő

nvökel, kedvező síkereket. de könnyen rámehet a
lelkek üdvössége, oedig ezért ordrnéttettunk.

SZ~QD!',

Mir használ. testvérci m, 'w
volaki mondio, hogy hite H/Il,

dc ('~ckl,cclc/ó..'i IlÚlCSC/;CK.

(Jak. 2; 14.)

A Jellem nálam egész papi karakter. Ha a Jal
szal csal, mási mulal, mint a bensőm, ez papi Je'
lemem csorbulása Bántó törésmbéje a belső és a
kütsö szükséges össznenqjének Erős hasonlallal
élve, olyan, mint amikor piSZkOS kézre hóíehér
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kesztvüt húzok Az apostol szavai I hesznétve: rnon
dogatom, hogy van hitem, de cselekedeteim, hit
ból fakadó és hitemmel egyező cselekedeteim pedig
nincsenek Mil használ akkor, hogy Krisztus papjá
nak látszom és annak rnondetorn? ...

legyen gondunk az oltárkőbe foglalt szen I erek·
iyére, a csontdarabkékre. amelyek fölött rnutetjuk
be oly sokszor a szenláldozalol. Hányszor megcsó
koljuk őkell Ismerem-e életüke l, szenvedéstörténe
tüket vagy a nevüket sem tudom? tmédkozzunke
hozzájuk? Tudnak-e a hívek róluk valamit, neuenek-e
felőlük néha valamit?

A 90-es évek közepen a budapesti Katolikus Kör
husvét előtt, Prohászka vezetésével' lelkigyakorla
ton veli reszt. Külső siker nagy voll. Mikor a ve
zeiö az utolsó beszéden telhivta a neuqetókat a
szentgyónás és áldozás elvégzésére, a Kal. Kör
iagjai közül egyellenec;;y férfi akadt. aki eleget
tell a szíves meghívásnak. Az elnök volt. Mit hasz
nált, Testvéreim, ha ott ültek, hallgatlak, h;tü~ is
volt, de cselekedeteik nem voltak

CSUTtlRTtlK

Jéws saiát. vérévet szenl,'l/r
Illeg Q népei. (ZSid. 13; 12./

Ha a pap Jézus igazi tanítványa akar lenni, 'e
kell mondania a setrepe életmódrol, nyárspolgárok
talmi örömkeresésérőt. Meg kell szentelnem népe-
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mst, híveimet. Jézus vérével tette ezt. S a pap, a
második Krisztus? Csak áldozallal követheti a
megszentelö vérét hullató Mestert. Ne ámítsuk ma
gunkat. Ne hiányozzék életemből az egyéni áldo
zat. Rám van bízva a nép, imádni akarja Istent,
imádást pedig legtökéletesebben csak áldozattal
végezhet. Az áldozat tárgya a Legszentebb. Eret
tünk és helvetlűnk. Nem elégszem meg a csak
helyettesítő áldozattal: Uram, fogadd el papodat
áldozatul.

Mindig fehér entependturnot tegyek akkor, ha az
Oltáriszentség ki van téve az oltáron.

Ha csak tehetjük, végezzük a zsolozsmánkat az
Oltáriszentség előtt Legalább néha, legalább csak
egyrészét. Az Officium bármelyik hóréjének a laber
nékulura vagy kitett Oltáriszentség előll való el
mondásával mindig 500 napi búcsúi nverhetunk.

Amerikában általános vélemény, hogya ketolikus
hitéletnek örvendetes külsö és belső fellendülése
X Piusnak a Quam sinqutert dekrétuma végrehaj
tásának köszönhető

plNTEK

Senki sem szégyenül meg, aki
hiszen Benne. (Róm. 9; 33.)

Csak az Istennek, Istenért és Istenben szenve
oöx rokonszenvesek Milyen szép a fájdalmas Anya
szenvedésében Milyen vonzó a' húsz évig szen-
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vedő Monika .Mennyire elragadó liziői Teréz, rni
kor szenved. A szenvedés ne torzltse el a papol.
Szépílse inkább. Meri lagadhatatlan, hogy általá
ban véve nagyon nehezen tudunk szépen szenved·
ni, és így nem egykönnyen válunk a szenvedés
ben rokonszenvessé a ránkbízottak szemében. Az
ádventi szerit idő a szenvedés gyakorlására és
megszeretésére is jó. Aszkézis.

Lelkipásztori szempontból nézve: az elsőpéntek

és az elGó szembet kiegészíti egymást. Ne aggód·
junk tehát. Az első szembet inkább segíti valóra
vállani az igazságot: per Mariam ad Jesum.

Adveniben várjuk az Ural mint dicsőségesen er
Jövendó Bírót, okinek eljövetele az igazak sze
mára az öröm boldogí ló napja lesz. Ennek a gon·
corelnek Kriszlus papja igenis lud örülni. Mint
p Foucauld, aki ha bánat, szomorúság lepte meg,
elővette a szentotvesót és a dicsőséges titkok
imádkozása közben örvendező voll, hogy Jézus
már milyen boldog az Alya jobbján.

Papi testuletnek, szerzetesközösséqnek. d~'

egyes papnak is a legszebb ádvenli programm
lehet: elotvesni XI. Pius pápának a ketetikus pep
sághoz intézett köttevetét. A körtevel rnindezoknek
foglalala, amelyek a királyi nyáj épségéhez és
fejlödéséllez elengediieteilenek. Maga a pápa
rnondie. hogy e körlevél az összes előző körleve
leket betetözt és megkoronázza
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SZOMBAT

Vizsgáld az Irásokot.

(Jn. 7; 52.)

MindIg legyen a prédikáci6nknak evangéliumi íze.
De ezt csak úgy érjük el, ha sokat, igen sokat
olvassuk a Szentírást, már csak úgy "rájár" nyel
vünk a kifejezései re, ismerjük pontosan a lelöhe
Iyeket, szóvel, ha vizsgáljuk az Irásokat. Sajnos, a
szeklák e lekintelben messze hagynak sok igehir
dető lelkipásztort.

Hosszú ádventi estéknek gyönyörű tartalmat adna
a Szentírás oenató tanulmányozása, a konkordancia
sűrű tepozése, amire máskor, terén nagyon is vé
konven jut ideje a sok oldalról elfoglalt lelkipász
tornak. A szentfrási idézelekel ne csak edevessük.
hanem szervesen beleillesszük a rnondottekbe.
azután beledolgozzuk, kihámozzuk az érleiméi, utol
só ízig megmagyarázzuk. Nem annyira prédikációs
segédkönyvek kellenek nekünk. mint inkább rend
szeres bibliaolvasás, az Irásoknak vizsgálata.

Vegyűk csak elő szem Krizoszlomol vagy Szent
Boneventúrét eredetiben és olvassuk. Rögtön rájö
vünk, hogy mennyire mésod-. Ilarmadkézből vesz
szűk mi a tudásunkat.

A s z e n I-beszédeinkben szent az lsten igéje, a
Szenlírás Oe nem az összetekerttou frázis-gyüjte
mény, nem a kiszínezett példe, az elnyűtt szóvirág-
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csokor. Ne féljünk ettót, hogy közismertek az idé
zetek. Soha nem hangozlalhaljuk öket elég sok
szor. Nagy az emberek igazság-szomja, hol csilla
podhalnék máshol, minI a szószék tövében, ahol
prédikálják az Irást. Ha a Szentírást prédikáljuk,
eleget leszünk. SzenI Pál felszólításának : Praedicate
Christum et hunc crucifixum'



ADVENT MASODIK HETE

VASARNAP

Sion népe, ime Jon az Úr (/
népek megmentésére.

(Iz. 30; 30.)

Odalépek az oltárhoz. Hirdelem a népnek: Ime,
jön oz Úr a li megmenléslekre. A nép szem téle
lemmel és kellő, köteles lisztelelIel néz rám. ~rzik,

hogy erre a méllóságra, kitüntetésre ők nem jo
gosultak. Mily lisztának kell lennie a papnak, hogy
kezébe vegye az lsten Fiál, akit várnak a népek
és nemzetek. "Ha lsten szuteuk, csak Szüztől szü
tethetik. s ha szüz szül, magza la csa~ lsten tenet."
Nos, az Istenember tőlem, paplól születik az eucne
risZilKlJS szent éioozetben. nát szüíethetik-e mástól,
mint egészen tiszta, szüzres paptól? ~n közelnem
meg legjobban az Isteni, én állok legközelebb Jé
zushoz, rám van bízva a tabernákulum lehér Foglya,
tisztelet vesz ezért körül, a hivők előlt úgy Iétszom.
mint lsten legbizalmasabb embere, a legnagyobb
titkok sáfára, mint élő. valóságos szent, mínt az
Urat hirdető, Úrra mutató Keresztelő.

A corporere összeheirésa így történik: először

az elöllevő mezőnyt hajtjuk be, majd a hátulsó
réSZI, azután balra hajIJuk jobbkézzel a leckeoldal
felé esö részt, majd balkézzel Jobbra hajtju" az
evangélium lelé eső re szt Ezulán elővesszük a
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ourzét jobbkézzel s énesszük a belkezünkbe. majd
az összehajlolt corporalél belelesszük jobbunkkel.

Ha a szentmise liturgiáján át annak kouektivité
sát áléljük, megértjük, hogy jól és helyesen élni
nem lehet egyedül, csakis mindíg együlI, minden
hol egymásért és egymás által. Az isteni koltekti
vitás töként az Egyházban érvényesül.

HUFÖ

Ajkom dicséret/ől áradozik.
(Zsolt. 118; 171)

A zsolozsma mindennapi kenyerünk. Egy hal
dokló papnak környezete kezébe akarta adni a
breviérturnot. de sehol sem taláiták. Végre a szek
rényben fellellék. A pap nem fogadla el, hanem
kijelentette, jól tegyék el, hogy el ne vesszék ..
Szegény lélek I Hogyan szentelte ez meg élete
napjait ezzel a mindennapi kenyérrel? Hogyan?
Mert megszentelődésünknek, amely elsődleges fel
adatunk, egyik legtontosabb eszköze a szent zso
lozsma. S ha ez elveszett. mi is etveszünk Napról
napra koplaljuk ezt az örök vademecumol, talá
lunk-e örömet ebben a "szent koptetésbsn"? Meg
szenteli-e napjainkat ez a sokszor szent techniká
zássá fajulI gyors rmernüvészet. Nem vagyunk pa
pok zsolozsma nélkül, ha nem áradozik ajkunk az
Úr dlcséretétöt, de nem vagyunk egész pa
pok okos, öntudatos zsolozsmázás nélkül. Mikor
~,emrni örömet nem találunk a napi ollicium divi-
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numban és csak fizetett szolqeként "dörgöljük",
mint valami általában IeivelI nepszérnrnunkét. de
szornorú! .

Igaz örömmel zsolozsmázzunk ádventben, hisz az
édvenli szent időnek liturgikus jellege az öröm.
Ezért is hangzik a zsolozsmában éppúgy, mint más
kor az alleluja. Különös figyelemmel kísérjük a
zsoltárokban felcsillanó Messiás utáni véqvódését
az ádventi sötétben botorkáló Krisztus előtti kor
emberének. Ha szívből vágyódunk, szívböt is tu
dunk majd örülni.

KEDD

Ne nyugtalankodjék szívetek.
. (Jn. 14; 1.)

Az ordinációban végtelen érlékek síkjába auu
tattunk. Ránk tébléz ték millió és millió lélek üd
vbsségének drága örökségét, amelyek kőzüt egyet
lenegy is többet ér, rnint az egész világ. Ne nyug
talankodjék szívünk. A character sacerdotal is ré
vén antológiai összeíüqqésben vagyunk Krisztussal.
Nekünk papoknak jogunk van mindezokre a kegyel
mekre, amelyekre valóban szükségünk van. Ne ag
godalmaskodlunk, lsten részéről nincs hiány. A pap
nak Krisztushoz való viszonyának nem érzelmi, ha
nem jogi alapjai vennak. De igenis minden okunk
megvan a nvuqtetenséqre és aggodalomra, ha e vi
szonynak súlya eleu nem lelelve meg cl követel
ményeknek, eltéverodunk Kris7lustól
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A lemelö megszentséglelenílésél ugyanazok az
okok idézik elő, mint a templom megfertőzésél. Elő

van írva a kiengesztelés. Ha a plébános áldotta
meg a teme tör, a kiengeszlelést is ő végezheti.
Míg ez meg nem történik, tilos a temetés.

Krisztus papját igenis mínden érdekelje, a pap
soha semmiben nem lehet semleges, lásson meg
mindent, mégpedig helyesen, ílélkezzék rnindenről

józan ítélettel és egészséges érzékkel és szóljon
mindenütt, ahol az Egyház, a hívek érdeke jogosan
megkivánja a beszédeI

A nép tisztelete és megbecsülése, amely felénk
fordul, elsősorban nem a személynek szól, hanem
a p a p n a k. De megvetés~ és gyalázata is!

SlERDA

Ne fussak hiába. (Gal. 2; 2.)

Krisztus papja legfőbb kötelességének ismerje:
lsten dicsőségének előmozdítását, saját maga tö
kéletességél és hívei megszentelését. fletpályán
kat míg lutjuk, ezt a három jelzötáblát ne tévesz
szük szem elől. Néha nagy köd, ádvenli sürü köd
takarja el egyik-másik célkitűzést szemünk elől. De
ne tévedjünk Egyébként hiába futunk ...

Egyetlen vértanú ereklyéje is elégséges az oltár
érvényes felszenlelésérez. De ha a zári elmozdít
juk vagy feltörtük, amely az ereklyéket tertetrnezó
síron van, az oltár elvesztette felszenlelésél
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Az egyházközségi szervezkedés csak száraz jogi
keret marad, ha nem tölti meg ezt a lelkipásztor
lelki tenetornmet, Szorgalmazzuk igen komolyan a
nitbuzqelrnl egyesületeket Főként legyen gondunk
a férfivilágra. Okos rnérséklet jellemezzen bennün
ket. A férfiakból, valóban igaz, nem tudunk éjl
szakai edorétőket nevelni, de nem is válnak Egy·
házal, papságot fanalikusan gyűlölő forradalmá
rokká sem. A hitük általában gyenge, de hála lsten,
nem vonják le ebből az összes gyakorlali követ
kezteteseket.

Az A. C. követeli az aktív ketetikus életet annak
minden következményével: a terrnészetteteuí éle
tet, a kegyelmekből táplálkozó és a szentségek
erejével átjárt öntudatos ketotlkus életet Paptól
és hivőtől egyaránt apostoli munkál kíván.

CSUTöRTöK

A fal mögött áll, nézve az ab
lakon, a rostélyon át ...

(Én. én. 2; 9.)

A szent színek mint lályol takarják el szemem
elől a dicsőség eucnerisz tikus Kriszlusál. Miként
az ádventi köd, homály takarja a közelqő karácso
nyi fényességet. Közel van hozzánk az Úri ... Nagy
hitből élő inletönk ez. A négyhetes szent várako
zásban eltöltölt ádvenli időszak annyira találóan
és megkapóan sztrnöotizétje földi számkivetésünk
évtizedeit. ~Iünk. mirn valami eiökes züö iskolénak
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sokra jogosított növendékei, ahol egy a fontos, a
legfőbb tárgy, a lényeges zsinórmérték, az egye
düi hatalmas gondolat: eljutni a földi élet ádvent
jén túl az örökkévalóságba, ahol homály nélkül
látunk ...

Rubrikaellenes, ha az ostensoriumol heteken át
a szentségházban tartjuk.

Ha az egész napi olliciumot a tabernákulum, il
letve a kitelt Oltáriszentség elöli vége.zzük, leljes
búcsút nyerhelünk a szekésos feltételek rneusu,
A búcsú szempontjából az egyes hórák végzése
nincsen időhöz kötve. Anticipálhatunk is, de a többi
hórát másnap szintén a Legszentebb előtt kell vé·
geznünk, ha a teljes búcsút elnyerni akarjuk.

Általános vélemény, hogy a halálos bűnnel ter
heli lélek nem föllé llen, hanem csak feltételes
szándékkal vágyódhatik a szenláldozás, illetve an
nak gyümölcsei után.

P~NTEK

Az én lelkemel adom belétek
(Ezek. 36; 27.)

A papnak a szenvedést lsten kitünletéseként ke I
felfognia. A szenvedés lsten látogatása vagy el
jövetelének előkészítése. Adventi programm, d

végleges célbaérés útján. Jézus nem is titkelhette.
hogya feléJe közeledésnek útja <3 ~,zenvedés A
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szenvedés nem lsten ellen, hanem rneueue szól.
Páli Szent Vince panaszkodik: Uram, mil vétettern.
hogy nem szenvedek? Szenvedni vagy meghalni,
mondogalla avilai Szent Teréz Nem meghalni, ne
nem szenvedni, suuoqte Pazzi M. Magdolna.

Hogya papi rendet méltókép hordhassuk és a
belőle következő feladatokat üdvösen gyakorol·
riessuk. Szent Tamás szerint nem elégséges a kö
zönséges jóság. Ehhez rendkívüli, kiváló jóság kelL
Nekünk, akik az ordinációval a nép fölé kerültünk, az
életszentség érdemében is kimagasló hegyeknek
kellene lennünk.

Freiburgban, 1867-ben a Papok Mária Kongregá
ciója egy egyházmegyében 1300 papot számlált
tagjai közé. Igy alakult azlán a St-pöttenl. veret
bergi, a brixeni, innsbrucki, Irienti, linzi és a wieni
fiók-kongregáció. Nálunk í909-ben mozgolódoll
néhány (óvárosi pap, majd 1910-ben Jólanács Anyja
ünnepén 32 pap ajkán hangzott fel: "Ego sum so
dalis rnerienus!" Gyönyörű édventi programmunk
lehel: a bensőséges, gyengéd Mária·tiszlelel elmé
Jyílése.

SZOMBAT

En nem ítélek senkit.
(Jn. 8; 15.)

Sokat prédikáljunk az ernbereknek arról, hogy
miJy kegyes, irgalmas és milyen jóságos az lsten.
Ne ítéljünk el soha senkit. A mennydörgéssel, szó-
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székcsapdosással nem sokra megyünk Olcsó és
pillanatnyi siker. Mindíg a szeretet fínom tónusét
vigyük fel a szeszékre. A szívünket vigyük bele
a prédikációba. A híres Lacordaire halálos óráját
mennyire megkeserítette az a tudat, hogy nem
eléggé sokat és nem elég sokszor beszéll arról,
hogy mennyire jóságos az lsten. Úgy éljünk, úgy
prédikáljunk, hogyamienkét ne keserítse meg.

Ne akadályozzon bennünket a szószéken semmi
abban, hogy rellenlheletlen és megcáfolhatatlan vé
dői legyünk a szegény nép jogos és igazságos
igényeinek. Onekik hirdettetik elsősorban az
Evangélium.

A nép legtöbbször nem eszmék után megy, ha
nem emberek ulán De azt a lan l, eszmét hirdető

ember aztán legyen vonzó, rokonszenves, hódító.
Jézus tenének. a keresz lény eszmének mi vagyunk
a hordozói. Legyünk vonzók, rokonszenvesek. így
leszünk hódítók is.

Minden papi tevékenységünk közt a legnehezebb
talán az igazán jó, hatásos, lélekformáló prédiká
ció. Mennyi sugárzó szívjóság, mennyi kegvelmi
melegség kell ide. Mennyi belső átélés, mennyi
sodró erő. Igazán jól akkor prédikálunk, ha az ern
berel< nemcsak sírnak, de - meg is gyónnak I .
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ADVENT HARMADIK HETE

VAsARNAP

Orüljelek az Úrban mindig;
újra mondom, örüljelek.

(Filipp. 4; 4.)

Közel van az Úr, ilt van már az ajtóban, hogyne
kellene örülnünk. Minden szentmise előtt örülnöm
Jell: jön az Úr; minden szenlmise után ismét örül
nöm kell: velem az IsIeni Tele van a szívern, csor
dultig lele halhalatlan nagy örömmel. Milyen sze
pen áttöri a lila ádventi homályt a rózsesztnű

örömpír. Beragyogja egész papi életemet Nekem
mindíg örülnöm kell. Boldog Te Deum-ot kell foly
Ion zengenem. (Sokszor ministréttern Istenben bot
dogull Kohl Medárd püspöknek. Amint eljöltünk az
ottértőt. egész hangosan elkezdte mindíg a Te
Deum-oL) A jó pap élete szakadatlan istendicsé
ret, épp ezért örökös öröm.

A sacrum végén a rrnssetét úgy csukom be, hogy
nyilásával az oltár közepe felé nézzen. A mise vé
gén az áldást .Jessú méllósággal" adom a népre.
,ü.z utolsó evangélium kezdeténél az oltárszolga fe
lelete után az oltárra teszem balkezemet, jobbom
hüvelykujjával keresztet írok, nem a vánkos ra, ha
nem az ollártestre vagy a kánontáblára s csak
akkor indulok az oltár közepére. mikor az evan
géliumot teljesen befejeztem.
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Kissé fura dolognak tartom azt a sok templom
ban elrogadott és szentesített szekést. hogy a
szentmise végén imádkoznak. PI. jószándék ra egy
Miatyánkol. Szép, de az a bizarr gondola lom, hogy
"klloltozzuk a szentmisét". Bent van abban rnin
den, nem kell kéréseinket megtoldanunk. Hisz a
szentmisében Krisztus átvette tőlünk kéreimeinket
és saját maga terjesztetle az Arve elé. Bármit kér
tek az én nevemben, megkapjátok, hogy örüljetek,
ismét rnondom, örüljetek.

H~TFO

Teljes szívemből kőnyörgőm

színed elől/. (Zsolt. 118; 58.)

Az imádkozó Egyház a Miszlikus Testnek meleg
Szíve. Kamráiban, egész szervezetében mindíg tisz
tán és melegen és frissen tartja az irnéoséqot.
Véredényei, amelyek az egész világot behálózzák
s a központi vért kiviszik minden sejthez: a zso
rozsrnézó emberek. Kiviszik kolostori közösségek
be, városokba, eldugott falvakba, rnissziós tele
pekre, minden órában, nappal és éjjel sem pihen
ve, hitük, szívük és agyuk minden erejével sutlog
ják a soha nem változó szent szövegeket. A zso
lozsma imádsággal az egész hivatalos Egyház tel
jes sziveből könyörög Színed előt t .

Akár magánosan, akár kórusban zsolozsrnézunk.
meg van engedve az új zsorténordrtés használata
1945 március 24-én engedélyezte ezl az EgyháZ.
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Héberböl készüll a breviárium számára, tehát nem
tudományos cél ra, hanem elsősorban a papság
praktikus használatára. Nyelvezetében, stílusában
teljesen megfelel az Egyház hagyományának.

A pap bukása sokszor olt kezdődik, amikor et
teszi, félreteszi a breviérturnot. Sok epesztézte haj
szálgyökere idenyúlik. Pedig nem történt más, mint
visszatekintett az eke szarvától s ezzel a vissza
pillantássai megbontotta erőszakosan a Krisztus,
Egyház és zsolozsma hármas egységét, amelyet
pedig ö nem megbonlani, hanem szent alázatosság
gal szolgálni tartozik.

KEDD

Eneuétek-e mindezeket? Fele
Jék nekí: Igen. (Mt. 3; 52.)

lelkipásztori hatékonyságunk torrpont]e odáig et
jutni, ahonnét nézve már minden közörnbös. min
den mindegy, romlandó és veszendő számunkra a
halhatatlan lelkeken kívül, akikért ordináltattunk.
Innen származik és ide torkollik a felelősségünk

kérdése is.
Megértjük-e, hogy ha Jézusé vagyunk teljesen,

ugyanakkor vagyunk egészen a lelkeké is. Ó, fe
leljük Jézusnak, amit az apostolok: Igen! ...

Mert az a pap, aki egészen Jézusé, a lelkektől

és a lelkekért semmit sem fog sajnálni. Apostol
lesz, hogy mindeneket megnyerjen Jézusnak, ön
zetlen lesz. hogy kiüresítse a Mester példájára ön-
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magát, szociális lesz, aki abban a szurtos kis pro
letárgyermekben és azzal a magával már tehetet
len aggastyánban is azt a halhatatlan lelket látja,
amelyért egyedül érdemes volt Jézusnak meghalnia.

Megértjük-e, hogy mindezekre vállalkoztunk az
ordinációben? 0, feleljük Jézusnak, amit az apos
tolok: Igen!.. Egy pap a halálos ágyán kijelen
tette: Az egész életemet elhibáztam ...

Miért? Mert nem értette meg, hogy mily szép a
papi életszentség és mily boldogító elégni a hal
hala tlan lelkekért, mint tűzben égő tömjén, s ha
végetéri életem ádventje, nyereség lesz meghalni
(Filipp. 1; 21.), hisz azzal a tudatlal térek örök
nyugovóra: egészen Jézusé és a lelkeké voltam ...

SZERDA

Törekedjünk 0110, am; békes
ségre és egymás épülésére szol
gáI. (Róm. 14; 19.)

A papnak kell arra törekednie, hogy önmagá
ból teljesen kivetközve. letéve minden földi, egyé
ni, önző gondolkodást, krisztusi küldetéssel lépjen
a nép elé. Ellentéteket áthidalni, tömegeket össze
fogni igazi kegyelmes, papi hivatás Ha önmagam
ban teljesen érvénvre jutott a Krisztus, tudok bé
I..ességet adni a közösségnek és törekedni arra,
ami egymás épülésére szolgál. Nagy tömegeket
csak akkor tudok felsorakoztatni az Egyház ügye
maltett és nagy dolgokat csak akkor tudok al
kotni, ha magamról egészen megfeledkezve áldo
zatol teszek a népért.
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A Kódex szerint házasság az év bármely részé
ben köthető. Tehát édventben is. De igenis lillja
az ünnepélyes megáldást. Ha az ordinarius lelmen
rést ad, ligyelmezlelni tartozunk az illelékes hi
veinket ut a nimia pompa abstineant.

Ha az A. C szelleme él, hal és aktivan dolgo
zik az egyházközségben, akkor igenis komolyan ve
szik a hívek, hogy hozzájáruljanak a lelkipásztor
és az egyházközség íenntertéséhoz. ellátásához
Amerika pl. az Egvház öt parancsát megloldolla
egg/~l: Jéru.j hozzá a lelkipászlor és az egyház
község lenntartásához I

Minden plébánia hitéieiének tokrnérő]e a világ
mtssziók támogatása. Csak azt el ne higgyük, hogy
ezállal rövidül a magyar Egyház

CSUTÖRTÖK

Aki oz Úrban bízik, bo/dog.
(Péld. 16; 20.)

Milyen titokzatos csendbe burkolódzik az Úr az
Oltáriszentségben I A megvállás tényéről való meg
emlékezésnél is ezl a mélységes csendet dícséri
az Egyház a karácsonyi antirónában A pap életé
ben igen tontos ez a kánoni csend. Az Egyház ki·
zárással lenyegeli ezt. aki a csendes kánont és a
halk hangon mondott konszekrációt elítélendönek
tertené. Az ádvenli szenl időnek is legyen egyik
tulajdonsága a csend A papi lélek igényli is ezt.
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A mi csendes életünk: beszédes, életel adó, lett
értékú gondolatokat teremtő.

Ha pl. szentmise alatt breviáriumozunk, ahol ép
pen nincsen tabernákulum, nem részesülhetünk ab
ban a búcsúban, amelyet XI. Pius pápa 1937 már
cius 31-én engedélyezell. Ez a dekrétum különös
képen a szenlséglátogalást szorqelrnezze. lehát
föltétel "az Oltáriszentség előtt" és feltétel a tel
jessége a zsolozsmának, tehál kezdve Matutinum
tói 11 Completoriumig.

A garamszentbenedeki vérereklye votív tábla
képe 151 O-ből: Jézus öt szent sebéből vér csorog.
Az oldalseb vére egy gótikus monstranciába fo
lyik, a monstranciát III. János apát tartja. A háttér
ben látszik a Garam folyó és a garamszentbene
deki bencés kolostor. Erdekessége a képnek, hogy
maga, az apát festette, valóságos tájkép, természet
után. A monstrancia ma is megvan Garamszent
keresztúron. A lunula mögölt van a szent vérrel át
itatott szövetdarabka Ez a legrégibb euchariszti
kus vonatkozású magyar kép.

P~NTEK

Adok nektek új szívet.
(Ezek. 36; 26.)

Nem tudunk elmenekülni a szenvedés elói, mini
az árnyékunk elől sem Juthatunk. Sírva jöttünk a
világra, és az utolsó könnyet is más keze törli le
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szemünkről. Különösen papi sors ez. Néha meg
zavar bennünkel ennek megvalósulása. Mulalja:
nem vagyunk jól praeparálva. Az 6dvent szirnboli
zálja a földi számkivetésben eltöltött életünket. Út
jelző a szenvedés. Nélküle eltévedünk. Ki nem ke
rülhetjük. Sokkal jobb, ha megbarátkozunk vele,
sőt megszeretjük.

Mercier bíboros szerint az Úristen a világi pap
lól nagyobb tökéletességet kíván, mint a szerzete
sektől. A világi pap tehát, ha az, aminek lennie
keil, igenis felette áll bizonyos tekintetben a szer
zetesnek.

Az ádvent liturgikus Mária-hónap. Mi tiszteljük a
Szent Szüzet úgy is, mint katolikusok, úgy is, mint
papok. Csodálatos tanulmány számunkra a Boldog
ságos benső világa, lelki élete! Az igazi Mária-tisz
telet fog bennünke I, Krisztus felszenteli papjai! Is
ten országa bátor harcosaivá nevelni.

Igenis hangozlassuk ádventben a zajos mulatság
nak tilalmát. Ez felel meg az Egyház szellemének.
,;, magyar püspöki kar 1923 június 2-án sürgeIle is
ezt a Kódex szellemében. Azonban a lelkipásztor
találjon alkalmat okos felvilágosítással, hogy a hí
vek lelkiismeretét ne kössük meg sub gravi.

SZOMBAT

Amire engem az A/ya /ani/oll.
az/ beszélem. (Jn. 8; 18.)

Meg kell kedveltet nünk a hívek kel az életet for
máló evangéliumo! Szimpatikussá kell tennünk a
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nép erőn Jézus ienüését. Tehál aZI kell beszél
nünk, amil a Mester hirdetett, amire Ol az Alya
tenüotte. Simogató, meleg szeretettei kell a híve
ket aszószékhez édesgetni, vigasztaló jósággal
kell őket 011 reneni. hogy meg tudjuk őket teru
tani örülni, szüntelen örülni. Ha azt hirdetjük, amire
bennünket Jézuson keresz Iül az Atya lanítolt, ez
megóvja igehirdetésünket a sekélyt61, a stréber
séglől éppúgy, mint az olcsó hatásvadászallól vagy
éppen a könnyelmű és bűnös meqetkuvéstót. Fon
lOS, hogy ne legyen hasadás életünk és a prédi

kéclónk között. Imával, elmélkedéssel, önmegtaga
dással, egyszóval rendszeres és állandó lelki élet
tel erőkészneu prédikáció mindíg megvéd bennün
ket a farizeizmustól, a bűnös kellősségtöl, hisz így
leheletlen azt prédikálnunk, amire bennünket a
Mester tanított.

Borgia Szent Ferenc egy alkalommal nagyon fá
radt volt. Prédikálnia kellett volna. Lehetetlen. A
főpásztora azt üzente neki: Nem kívánom, hogy Fe
renc prédikáljon, csak menjen lel a szószékre. mu
lassa meg magát a híveknek ..

Sokszor ke!1 a prédikációban védenünk a megtá
madt igazságot vagy szétszómí az ellenvetéseket.
Roppant világosak legyünk, világosabban fogalmaz
zuk meg az érveket,. rnint a támadó ellenség. Ve
gyük elő ilyenkor a tiszta érlelem legkla,szikusabb
formáját a skolasztikus módszert
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ADVENT NEGYEDIK HETE

VAsARNAP

Harma/azza/ok egek, onnan
felülről. (Iz. 45; 8.)

A szen/misében herrnetozorn le az égből Jézust
a földre. Jézust, aki Király, vállán a /ejedelemség,
akinek nagy a neve, a nagytanács angyala, a jövő

századok Atyja, hatalmas, lsten, a békesség Ura.
A sacrum készíti elő legjobban az Úr útját. Amit
a szentmisén kérnek a hívek, azt szívesebben hall
gatja meg lsten s nekem is kell könyörögnöm etsö
helyen: pro omni bus clrcumstentibus. Buzdítanom
kell a· híveket, hogy ádventben imádkozzanak azért,
hogy lsten kegyelmével elkészíthessék az Úr út
ját, hogy lehordják lelkükben a halmokat és ki
töltsék a völgyeket, stmévé tegyék a göröngyös l
és egyenessé a görbét. Ez a legszebb ádventi
programm.

Az oltártól távozva, a sekrestyébe menet, útköz
ben már halkan imádkozhatom a Trium puerorum
antifónát és a Benedicta canticumot, de ez a rub
rika csak irányító és nem perencsoló jellegű. A
sekrestyében leveli biretummal a kereszt eröu le
jet hajlok, a minister megáldása nem lelei meg a
rubrikák szellemének.

Vége a szentáldozatnak A ministergyerekek el
köszönnek, a sekrestvés eloltja a gyertyákat, le
tc1~arJa az oltárt, a kántor elvonu! a kórusból. egy-
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kél asszony hosszabbra nyúló ájtatosságának is
vége - kiürül a lemplom. Odatérdelek a szen
télybe. Tele van a szrvern. tele van a lelkem, hál
lele az ajkam is. Kint vár a napi leendő, lelki·
pásztori rnunkérn soktéleséqe. gomolyog az éleI,
felébred a nép, letérdelek Jézus elé. Még bennem
van 0, rnost igazán Vele és Benne imádkozom.
Hálát adok. Ezek számomra az egész napnak leg
értékesebb percei.

HfTFO

Legyen az Or miközöl/ünk.
(Izr. 42; 5.)

Gyermekkoromban egy dunántúli falusi pap életé·
ben láttam elöször a vesperásnak mint "gyertya
fényes köszönetv-nek imádkozását. Este, amikor a
falu népe már pihent, a nap gondjai elültek, ez a
verus Israelita átment a templomba - esti hála
adásra. Odoült az utolsó padba és egyetlen szál
gyertyavilág mellett zengte a vesperás l, amelyben
az Egyház visszetekintett velünk az elmúli napra,
minI a megvállás napjára és hálál ad. Uralkodó
gondolat ugyanis ebben a hórában a hála, amely
a Magnificalban teljesedik ki. Mindíg meleg szrv
vel imádkozzuk a sacrilicium vespertinum kis no
ráját. Kapcsoljuk össze a completóriummal, amely
mögölI ott van a halál gondolata.

Amikor a nap lebukik a láthatáron, lassan söté
tülö homály takarja be az anyaföldel és elérkezik
a csend, a béke, a nyugalom ideje De az éjtszeke
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a gonoszság ideje, a sötét neletmek órája, a bűn

garázdálkodásának alkalma. Mindazoké, akik gyű

lölik a világosságot, mert tetteik nem bírják el a
napfényt.

Krisztus papja is egyedül lesz az éjtszakában
Virraszt a nyáj felelt. Christus vigilans. A gyertyám
serceg. Az este hóréjének vége. Mária édes
anyai oltalmára bízom magamat az éjtszaka ide
Jére. Eloilom a világosságot. Vége a gyertyafé
nyes köszönetnek. Enyhe piros fény csillog a temp
lomban. Az öröktérnoe. Megnézem, jól ég-e, kitarl-e
az éj tszaka? A templom zárja csattan, vége a nap
nak

KEDD

Ime eljövök, hogy meqcsele
kedjem akaratodat. (Zsid. 10; 9.)

Várjuk az Urat, aki eljön azért, hogy megcsele
Kedje annak akaratát, Aki öt küldötte. Az oreiné
erőben a püspök kezébe tettem kezemel és úgy
ígértem engede'mességet neki, aki küldölt a nép
I~az, mint az Alya kü'döue Fiá:, mint Jézus kul
döne epostetait. A megváltás, az ernberboldoqüés.
a népüdvözítés küldöttei vagyunk. Ugyvédnek kell
lennem, aki hathatósan Képviseli lsten dolgelit a
nep lelé, és ügyesen. eredményesen kell intéz
nem a nép ügyei: lstennél. Ez az ISIC:"1 akarala ,~,

a nép kivánsá<;a cselekedjem és élni fogok

H,l tern,'löt.l(~n '.-'aácll sirbon fölé épiltet va',)ki
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kápolnát, nagyobb kiváltságot élvez a Kódex óta,
mini egyéb, magánlakásban lévő kápolna. T. i. ezen
kápolnákban mindenki eleget tehet a vasárnapi, il
Ietve ünnepnapi misehallgatás kötelezettségének.

Nagy papi öntudattal és megfélemlíthetetlen bá
torsággal rendelkezzünk. Alapja ezeknek az, hogy
Krisztus papja tudja, hogy. neki mindíg igaza van.

Az Unio Cleri a tagjai számára elöírje a napi
szentirésolvesést. Nemcsak ezeknek, de minden
papnak be kellene illesztenie napirendjébe a Bib
lia rendszeres olvasását.

Krisztus küldötte i vagyunk, hogy megcselekedjük
akaratá!. A meqblzónk ügye lantos tehát a szá
munkra, nem pedig a mienk vagy esetleg saját
magunk.

SZERDA

Irgalom nélkül való ítélet vár
arra, aki nem cselekedett ir
galmasságot. (Jak. 2; 13.)

A passzivitás a papnál igen nagy luxus. A jó is
tennek egyik legnagyobb csapása a papra az, ha
nem látja, hogy neki tennie, sokat munkálkodnia,
cselekednie kell, de mindíg az irgalmasság jegyé
ben. Ez a tell gyümölcse lesz a világos agy és a
tiszta szem közös munkájának. Mert a gondolkodás
és a lálás fellétlenül kényszeril bennünkeI a cse-
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lekvésre, az;akcióra. Advem jelképe az egykor íté
letre jövő Úrnak. Elhihetjük, hogy ha nem cselek
szünk irgalmasságot, irgalom nélküli ítélet vár ránk.

Az oltár nem veszti el a fölszentelését, ha a
püspök pecsétje fel van törve vagyegyszerűen

hiányzik. Régebben ugyanis a püspök pecséttel
látta el az ereklyét befogadó sír fedöjét. Ma már
nem. A töottérnek a címe mindíg ugyanaz, ami a
templomé.

Hála lstennek. mily sokan készülnek híveink kö
zül jó szentqvonésset a kerécsonvra. Valóban méltó
fogadása ez a köztünk emberi alakban megjelenő

Istennek. szekéssé vélt gyónni ádventben. Orven
detes, jó szokéssé . Mily eredményes és örven
detes lejlődés ez! Gondoljunk csak arra, hogy a
budapesti plébénieternptomokben a mull század
70-BO-as éveiben a nagyheti időn kívül nem volt
szokés: gyóntaini. A gyóntatószékekel belepte a
pókháló.

eSUT"RT"K

Világosság vagyunk az Úrban.
(Efez. S; 8.)

Adventben igen Jól látja Krisztus papja, hogy
lsten-adta próbeidöt élünk. Nagyon is könnyen to
vatűnő átutazók vagyunk. Fényre szomjas, fény után
futó, törékeny teremtések. Ahogyan a hívek jön
nek a Roré:éra. Kezükben a lámpa. Mind egyel-
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len fényforrás felé törekszfk, az oltár gyertyájá
nak világossága felé s minden fényt elnyel az örök
Fény tenqsre. A pap világosság az Úrban - a
nép számára. Közönséges öncsalás úgy élnünk,
mintha nem lenne komoly számadásunk egyszer
arról, hogy rnlként világoskodtunk azok számára,
akiknek mi vollunk a földi ádvenlben az Istentől

rendelt lény ...

Az Olláriszentség nyilvános kitételénél mindíg
pluvialét kell használnunk fehér vélummal. Áldás
a római ritus szerint csak egysze;, mégpedig a ki
tétel végén van, s áldás közben nem szetunk sem
mil.

A szentmise kánonjában tizenkétszer fordulunk
,,Jézus Krisztus által" az Atyához. Jézus eucherisz
tikus alakjában is xözveuiö köztünk és a mennyei
Alya közt,

Hollandiában e ketotikus papság számának meg·
kétszereződése annak köszönhető a megfigyelők

szerin I, hogy itt X Piusnak a gyermekek korai
szentáldozására vonatkozó dskréturnét minden ne
hézség leküzdésével engedelmesen végrehajtotlák.
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P~NTEK

Áldozaná válok a lelkekért.
(Il Kor.. 12; 15.)

A Főpap élete és az én életem a pap élele ..
Két parallel futó élet, amely a geometria törvényei
nek ellenére nemcsak a végtelenben találkozik, ha
nem az eucharisztikus szentmiseáldozatban is. Itt
egyesül Krisztus. áldozala és a pap áldozata. Várom
az Ural. Aroozeué szépüu szenvedéssel készülök
fogadására. Hálátlanság, közönv, megnemértés,
rosszakarat, kellemellenség egyengeti az Úr útját.
Akarom, hogy Kriszlus éljen bennem, ezért "sz i
vesen áldozok, sőt magam is, ércozeué válok a lel
kekért".

Orüljünk: Közel van az Url Xav. Szenl Ferenc
sebesre íutkoste lábál Indiában, csak ment égre
emelt tekintetlet. egy alma szokou kezében lenni,
dobéne. elkapta, detott. játszolI, mint egy gyer
mek. Csak úgy éredorott az örömtől I Az Úr kö
zelsége, kegyelmi jelenléte adja ezt!

A 6oldogságos Szenl szüz gyengéd, gyermeki
tisztelete nélkül elképzelhetetlen, hogya pap meg
tudjon maradni az életszentség útján. Mária ne
velle, képezte a nagy szenteket rnind.

Az okos idő'Jeosztás megmenti a papot a rend
szertelenséqtól. a kapkodéstól. így az eredmény
telenséglől is. Hogyan és honnét van az, hogy az
egyháztörténelem mutat nagy műveket végrehajlö,
rengeleget dolgozó apostolokat, akiknek a nep 24
órájéból Jutott 6, 7, söt 8 ora is imádságra l?
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SZOMBAT

Békesség nek/ek, én vagyok,
ne télietek. (Lk. 24; 36.)

A lelkipásztornak mint igehirdetőnek magasztos
feladata: mindent megélIeni, mindenkihez alkalmaz
kodni, mindenkinek nyelvén beszélni, szóval min
denkinek mindene lenni. Kulcsa ennek az, hogy
fellépésünkkel méris némán hirdessük hallga
tóinknak: Békesség nekiek' A békesség em
bere a jóakaraira számíl elsősorban. A békesség
emberélől nem Iéinek a hfvek. Hallgatóinkban
általában a jóakarat szekott hiányozni. Meghajlítani,
rábírni, valósággal édesgetni őket II jóra sokkal
eredményesebben lehel lsten végtelen irgalmának
és csodálatos gondviselésének előadásával, tehá l
szelíd jósággal, mint ostorsunoqretésseí. félemlítés
sei, dühös kirohenésset, dacos fenyegetésse! és
keserű gúnnyal. Szalézi Szent Ferencre gondoljunk:
Egy csepp mézzellöbb legyet toohetunk. mini egy
hordó ecettel. fs Habsburg Rudolfra: Kemény szigo
remet még mindíg megbániam, de szelíd jóságo
mal még soha.

Ne csak óvjuk az embereket a világ bűnös kí
sértéseitől, hanem mutassuk meg nekik az örök
élet vonzó szépségéti Ne csak emlegessük az Ol
iénszentséqet. de 'ejtsük ki előttük annak gyö
nyörű dogmájáL Szóvel mindíg többre becsüljük a
pozitív értékű prédikációkat, többre is megyünk
velük
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Nem lenne szabad prédikálnunk a nélkül, hogy II
dogmatikából nem olvastuk volna végig azt a
részi, amiről beszélnünk kell. A dogmatika szaba
tos, biztos nyelvét át kell váltanunk a híveink ré
szére
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SZENTESTE
Az Úr közel van.

(Filipp. 4; 5.)
SŐI ill van az ajtóban, hát felemeljük fejünkel,

merI közel van a mi megváliásunk. Véget ért az
édventí homály. A lélekhasogaló, áldott ádvenli
szent idő előkészítette a papi lélekben a szenteste
reizengő, égigharsogó, dicsőséges angyalénekét.

Hát nem közönséqes önbecsepás egy papnak
úgy élnie, rnint ha ez 11 földi, ádventi homály vé
get nem érne?1 Pap lélére, botor elszámítottság
gal nem törődik vagy nem eléggé törődik a ho
mályon nem anny.re .kívüi, mint túuevökket. Meny
nyire gyerekes és földhözragadt filozofálás ez I

Nemcsak sántít, de lába sincs. Nemcsak hamis, de
egyenesen hazug. Hasonlít annak a tiroli fiúnak
esetéhez. aki szornven etcsodétkozott, amikor ar
ról neuott egészen komolyan beszélni, hogy falu
ját körülvevő hegyeken lúl is van világ. Van. S ma
este "leadás" lesz onnét a más szerelésű, más
dimenziójú világból. A pap lelke nagyszerű felfogó
készü'ék Fenyjel jön abból a más orszéqbót, ahol
már nem log összetörni, lehát nem alhatik ki földi
élet-ádventemnek lámpása. Töltekezzem ezzel dZ
égi hiredésset. 110gy meglássa rejtern mindenki,
aki közelembe kerül, hogy az Úr közel van. Velem
van és bennem. Alfog és lefoglal. Advent négy
hete a Iliibizonyosság ünnepi hetei voltek. Ma este
van a zéróünnepetv. Resztvesz az ég is, teiJel,
mézzel folyó lesz határtalan örömében Örvendek
én is, örömömnek refrainje: Közel van az Úr, lit
van már a7. eiróben .
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NAGYKARACSONY

Világosság ragyog ma tetet
lünk, mert Urunk megszÜJetell.

(lzaiás 9; 2.)

Eljött. hogy testvérünkké legyen, tdesanyja sze
mébe mosotyoqjon, vándorlásunk társa és oltárunk
mtncennept áldozata legyen. Mint kisgyermek lé
peu be a tegnapi éjtszakán az emberiség törté
nelmébe. A Gyer:nektől senki sem fél, a Gyerme
kei mindenki szereti Hogy Vele és Alto'a minden
ember újra eljuthUsson a paradicsomban elherdalt
kegye'mi bolooqséq útjára, az lsten képére és he
sonretosséqére. A pap ill a közvetítő tn érzem
át a jászol mellett legjobban, hogy minden ezállal
a Gyermek állal leli. és nála nélkül semmi sem lett,
ami letl. (Jn. 1; 2.) A betlehemi Gyermek a Logos,
a teremtő lsten elgondolása, ideája az egész te
remtés architypusa. O az Atya Szava, Neve, Meg
netérozáse. Képe, Formája, dicsőségének Fénye,
Kinyilatkozlatása. Mint tündöklő Világosság ragyog
Illa felel/ünk

A Kódex is megengedi, 110gy kolostorokban, sze
mináriumokban, nem nyilvános ternptornokben e g y
pap éjlélkor egymásután három szentrnisét rnond
hat A Je!enlévők pedig á I d o z h a l n a k.

Nem annyira a karácsonyfa, mint inkább a betle
hemi [észol (elállílása érdekében kövessen el kör
Ilyezetében mindeni Krisztus papja.

El verbum caro facium esi szavaknal ne escpen
mellél verje a pap, de nejlson térdet is
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DECEMBER 26.
Telve malaszttal és erővel.

(Ap. csel. 6; 8.)
Csak az nevezhető mozgalomnak, amely kis mag

ból, viharok, nélkülözések, elnyomatás és üldözte
tés, küzdelem és rnunke árán kerül a lelkek ezrei
nek titokzatos örvényébe. Mozgalmat nem lehet
sem felülről, sem alulról mesterségesen elindí
tani. Nem lehet erőszakolni, ide emberek, ide a
gondolat, idő, bátorság és alkalom kell. Sokszor
öntudatlanul lesz azzá, ami. Születik, tiszta, naív is,
mint a gyermek. S akik részt vesznek' ebben a moz
galomban, tudják, hogy jó úton haladnak.

Az Egyház ...
Az első vértanú ünnepen úgy jelenik meg Krisz

tus papja előtt, mint a legnagyobb mozgalom itt a
földön. Telve mennyei kegyelemmel és lsten ere
jével. Isten akarata indította el. Célkitűzése: a lel
kek üdvözltése. Feladata küzden! az örök szabad
ságideáiért. Jellemzi a harc az örök élet f(lé néző

arccal a felebaráti szeretetért, az igazság osséqért.
Nem vágyódik hiú dicsőség után. (Gal. 5, 25.) Tud
ja, kinek hitt. Vért ontanak érte; az első pápa:
Péter; az első mlsszíós apostol: Pál; az első diá
konus: István. Nem zavarja karácsonyi boldog örö
mömet a középor zuhogása, a fogak csikorgatása,
a feldühödött tömeg moraja. Igy kell ennek lennie.
Ez az lsten akarata, a mozgalom dinamikus ereje.
Ha igaz, hogy az öröm erö, akkor Krisztus Egyháza
felszentelt papjának ez a tudat örömöt ad, az öröm
pédig eröt nyujt. Eppen a karácsonyi ünnepi órák·
ban.
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DECEMBER 27.

Eláraszt örömmel és uj jon
gással s örök hírnevet juttat az
Or. (Ecel. 16; 6.)

János, akit szerel az Úr. lelkülete szelid, ben
sőséges, mégis tüzes és igen hetérczott. A régi
hagyomány szerint mindvégig szűzi élete l élt.

A coeübetus csak keveseknek való. Elsősorban

Krisztus papjainak, akik kimondottan tökéletesség
re szénták magukatI A coelibetusnek lényeges kel
léke az életfogytiglan tarló tökéletes szűzesség,

amelyet felajánlunk lsten országa terjedése érde
kében. Hatalmas lendületet ad ez a papnak, hihe
letlen lelkesedésI és természetfeletti kedvet. Va
lóban eláraszt örömmel és ujjongással I A Szeplő

lelen Bárány szotqétetébe szegödtünk, a coeliba
[us itt a legszebb, előkelő, fejedelmi díszöttöze
tünk. A dicsőség ruhájál adja ránk. (Ecel. 15; 5.)
A coeübetus érdeklelenséget és lüggetlenséget ad
krisztus pépjének. Coelibatusommal mutatom a
népnek, hogy íme, képes az ember lsten kegyel
mével megzabolázni, lefékezni nyers ösztöneit s
igenis tud szuverén módon uralkodni természetes
testi kívánságai leleI I. Az ordinációban erre ön
ként véllelkoztunk.

Nincs családom, nincs gyermekem, ne kesereg
jek l Csak így lehet enyém az egyházközség min
den családja, csak így lehetek minden gyermek-
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nek, ifjúnak, diéknek atyja. Igy válhatok leléte
ményesévé sokak bízerrnének. szívük titkának, ok
tatója, vigasztalója, renécscse népemnek. Orök hír
nevel jullal ezért nekem az Úr.

DECEMBER 28.

Kilói szüleieit Jézus, kit
Krisztusnak hívnak. (Mt. I: 16.)

A Boldogságosnük és Krisztus papjának kapcso
lala röviden így foglalható össze: A jó Pászlor
Edesanyja minden lelkipásztornak, nundan papnak
is ~desany'ja Megis, rnicsode versengés a gyer
meki tiszteleinek és fiúi ragaszkodásnak, minó ben
sőséges meqnvnetkozése jut kifejezésre a szerzc
teseknél azáltal, hogy Máriát Szent Benedek fiai a
bencések gyönyörüségének nevezik, Szent Norbert
rendjének tagjai a Szeplőtelen Asszony kek-tehér
ruhájába öltözködnek: a piaristák címerükben hord
Ják "Mária, az lsten Anyja" titutust: a ciszterciték

rendjük Védóasszonyának lisztelik és rninden lemp
lomukét a Szent Szüz tiszleleiére építik, a kárme
liták mint a Skapuláré Szende Kirá:ynöjél köszön
'dk az lsten szépséges Edesanyját; a domonkosok
a Rózsafüzéres Asszony gyermekeinek va'ljék me
gukat; a ferencesek Rendjük Királynőjekénl üdvöz
lik Öt; a kartauziak különleges módon Mária gyer
mekeinek ismerik magukat és lelki élelüket lel
jesen a Szüzanya onerrns alá helyezik; és tovább
vehelnők a iezsuitéket. Don Bosco fiai!. a péioso
kal, a szervítéket. il maristákat.
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Mária méllósága szinte nerérteten. mereszuet te'
jessége pedig kimerílhetet:en forrása a papok
számára az isteni titkoknek. Hogyne! Hisz Töle szü
letell Jézus, ki Krisztusnak mondatik, akinek rní eé
zatos gyermekei, felszentelt papjai vagyunk.

DECEMBER 2'.

Viselkedjünk mindenben lsten
szolgáiként . .(I1 Kor. G; 40.)

A pásztorok különlélék, de egy a Jó Pásztor,
amint a kegyelmek is különfélék, de ugyanaz a
Lélek. (I Kor 12, 4.) A plébániai közösséqben a
piébános lelkipásztori munkája adja az erkölcsi és
kegyelmi egységet rnlndezoknek. akik hitből van
nak. (Gal 3; 9.) A plébános az, aki az egyháZköz
ségben keresztel, hogya test tagjai Istennek örö
kösei, Krisztusnak pedig térsörökösei legyenek.
(Róm. 8; 17.) A plébános az, aki a gyóntatószék
ben visszaadja az Eletet, hogy. a lélek éljen il rneq
Igazu!ás állal (Róm. 8; 10.) és a nyáj el ne for
duljon a Krisztus iránt való egyenes lelkülellől

(II Kor 11; 3) A plébános hirdeti a kenyérrel és
a ~ehellyel az Úr herétét az lsten Egyházában (I Kor
11; 26.) és amit közöt e nagy titokról a népnek,
azt az Úrtól vette. (I Kor. 11; 23.) A plébános hir
deti az Igét, 110gy az lsten szerelete kiáradt szí
vünkbe a Szentlélek által, aki nekünk ecetott (Róm.
5; 5.) és beszél a Lélekből őszintén, minIegy az
Istenből, az lsten előtt, Kriszlusban (II Kor. 2; 17)
1\ plébános viszi a haldokló hivőhöz a halhatatlan
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élet zálogát (Jn. 6; 52.), és ha a beteg még nem
vette volna az erősség Szentségét, rája leheli
kezét és a hivő elnyerheti a SzentIeiket. (Ap. csel.
8; 17.) A plébános szenteli meg a nagy titkot (Efez.
6; 33.) az oltárnál, hogy a férj szeresse feleségét,
rnlnt önmagát, az asszony meg félje az urét. (Efez.
6; 33.) A plébános kiséri el a nelott testet a sír·
hoz, hogy elvettessék romlandóságban és fel
támadjon romolhatatlanságban. (I Kor. 15; 42.) Fe
lelős pásztorok, legyünk hát állhatatosak és ren
dlthetetlenek, cselekedjünk minél többet az Úrért,
tudván, hogy rnunkénk nem hiábavaló az Úrban.
(I Kor. 16; 58.)

DECEMBER JO.

Adj számo-l sáfáTkodásodTol.
(Lk. 16; 2.)

Ha ebben az évben még nem hallottuk JZ Úr
nak ezt a szigorú, számonkérő felhívását, talán a
jövő esztendőben meghalljuk. Meri egyszer szám
adásra megyünk. A bizonytalanság csak megnehe
zíti feladatunk súlyát. Krisztus papja is Istennel
szemben állandóan a felmondás állapotában van, a
halál óráján csak bekövetkezik az elmozdítás a
beneficiumunkból, ahol lsten kegyelméből sétérkod
hattunk. Nagy volt a hatalmunk, roppan I súlyos lesz
a felelősségünk. Számadás lesz minden szentmisé
ről, minden elvégzett vagy el nem mondott nóré
ról, papi rnéttóséqunkrót, mindenegyes hivönkröt.
iskolában vagy egyesületekben végzeII rnunkánk-
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ról, minden klszotqéltetott szentségröl, minden fel
oldozásunkról, a prédikéclókról. a teme lő ről, rnín
denegyes rubrikéról ... A halál pillanatában mind
ezt olyan megdöbbentő világossággal fogjuk I~tni,

hisz a mi szemünk tulajdonképen majd a halálban
nyflik ki. Addig sokszor fogva van szemünk (Lk.
24; 16.), hogy meg ne ismerjük Jézust a sacrum
ban, a zsolozsmában, az Eucharisztiában, az A. C.
ban, a legkisebb tubnkében. A foglalkozás önrne
;:Junkkal, az Irások forgatása, a szakkönyvek olva
sása mi más, minI szemnyilogatás, előkészület a
számadás napjára. EI van végezve, hogy meghal
junk és uténe jön az ílélet. (Zsid. 9; 27.) A mi
Urunk Istenünk végtelenül kegyes, de rnonchetette
nul igazságos is. Legyünk okos és ravasz sáfárai
az időnek, a pénznek, rnlnden haszonlalannak látszó
körülménynek. Ezekből is gyüjtsünk magunknak kin
cseket és barátokat, hogy így is könnyebben be
juthassunk majd az örök hajlékba (Lk. 16; 10), az
Úr tornácába, ahol jobb lesz egy nap, mint ill ci
földön ezer (ZsolI 83; 11), mert ill tükör állal lá
tunk homályban, 011 pedig rnejd színről-színre.

(I Kor. 13; 12)

DECEMBER 31.

A szetetet son« meg nem szü
nik. (I Kor. 13; 8.)

Ellogyndk napjaink, megszűnnek éveink, de a
szeretet soha. A szeretet hiánya miall van köztünk.
papok közölI is sok beleg és erőtlen (I Kor. 11;
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30.), a szerétet az egyetlen menlség és orvosság
számunkra, hogy ne kárhozzunk el ezzel a világ
gal. (I Kor. 11; 32.) Mert a szeretetben akarunk
maradni, adjunk lei néhány kérdést Szilveszter es
téjén papi lelkiismeretünknek: Hálás vollam-e is
tennek, hogy öröktől fogva szeretet! és színszere
tetből meghívott az O szotqéletére. papjává telt?

Hogyan gyakoroltam az ordinécióben kapolI szé-
dítő nagy heterrnet:

a) az onérnét?

b) a szószéken?

c) a szentségek kiszolqéttetésénét?

Sokra értékeliem-e a zsolozsmát?

Elmélkedlem-e mindannep? Végeztem-e adorá-
ciót? Imádkozlam-e a rosariumol? Volt-e lelkielves
mányom rendszeresen? Szeretettel bánlam-e a rám,
blzottakket? Szeretet vo.t-e mindenben az irányi
16m? Tudtam-e azt, hogy ha szeretetem nincs, sem
mi veqvok? (I Kor. 13; 2.) Krisztus pepje voll am-e
mindíg, mindenho! és rnlndanban? Vagy zengő érc
és pengő cimbalom voltam? (I Kor. 13; 1.)

egyszóval: minden napom istenszolgálat volt-e';'
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T A R T A L O M:

I. KOTET.

Január 1. Újév
Január 2.
Január 3
Január 4.
Január 5.
Jenuér 6.
Jenuér 7
Január 8.
Január 9.
Január 10.
Január 11.
Január 12.
EiSŐ hét vízkereszt után
Másodi~ hét vízkereszl után
Harmadik hét vízkereszt után
Negyedik hét vízkereszt után
Otödik hét vízkereszt után
Hatodik hét vízkereszt után
f-ietvenedvasá rnap hete
Hatvanadvasárnap hete
Otvenedvasárnao hete
Nagyböjt első hete
Nagyböjl rnésodr« hete
NagYböjl harmadik '1e1'?

Nagyböj t negyedik ilete
i',agyböjt ötödik I'ete
Nagyhél
Hl;svél Ilete

15 II.

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
28
35
42
.19
36
6:5
70
77
84
9'

10.:

118
1:5
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Első hét húsvét után
Második hét húsvét után
Harmadik hét húsvét után
Negyedik hét húsvét után
Otödik hét húsvét után
Hatodik hét húsvét után
Pünkösd hete
Első hét pünkösd utén
Második hét pünkösd után
Harmadik hét pünkösd után
Negyedik hél pünkösd után
Otödik hét pünkösd után
Hatodik hét pünkösd után

II. KOTET.

Hetedik hét pünkösd után 
Nyolcadik hét pünkösd után
Kilencedik hét pünkösd után
Tizedik hét pünkösd ulán
Tizenegyedik hét pünkösd után
Tiienkettedik hét pünkösd után
Tizenharmadik hét pünkösd után
Tizennegyedik hét pünkösd után
Tizenötödik hét pünkösd után
Tizenhatodik hét pünkösd utén
Tizenhetedik hét pünkösd után
iizennyolcadik hét pünkösd utén
Tizenkilencedik hét pünkösd után
Huszadik hét pünkösd után
Huszonegyedik hét pünkösd után
Huszonkelledik hét pünkösd után
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131
138
144

1';0
156
162
169
175
182
189
195
202
209

5
12
19
27
35
42
49
56
65
73
81
89
97

105
113
177



Huszonharmadik hét punkösd után
Huszonnegyedik hét pünkösd után
Huszonötödik hét pünkösd után
Huszonhatodik hét pünkösd után
Huszonhetedik hél pünkösd után
Huszonnyolcadik hét pünkösd után
Advent első hete
Advent második hete
Advent harmadik hete
Advent negyedik hete
December 24 Szenteste
December 25. Karácsony
December 26.
December 27.
December 28.
December 29.
December 30.
December 31.

IS'

130
138
141
156
165
174
182
~ 91
i99
2:.7
21'6
217
218
2~9

220
7:1
222
223
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