
A KIS ÚT
" .•• a szenvedés probléniája gyötör. Nincs tehetségem a szen

oedésre. A.lapjában véve mindig boldog vagyok. Vgy kell tekinte
nem ezt, mint a méltatlanság jelét? Hiszen gyakran olvastam,
hogy lsten a kiválasztottakra bocsátja gyakran a legnagyobb
csapásokat. .. Olyan a természetem, mint valami bogáré: ha rá
omlik a föld, addig fúrja magát kifelé, míg ujra napfényre nem
jut. •• És amíg tart a nehéz helyzet, addi{J éppen a vallás ad
erőt hozzá, hogy egyrészt elviselni tudjam, másrészt Istenben bíz·
ni tudjak. Viszont magasabb mértékkel mérve mégis csak azt kell
éreznem, hogy nem szenvedtem eleget .••

De kegyetlen Isten lenne, aki új energiákat akar fakasztani
abban lelné gyönyörűségét, ha lelkéből. Akarja, hogy türelmes,
teremtményei kínlódnak, gyöt- alázatos, reménykedő, készsé
rődnek és boldogtalanok! Miért ges, bízó, bátor, uirakezdő, Is
lenne az; jó az Istennek, ha I.Íe- tenre hagyatkozó, leleményes,
kem rossz l kítartó, okos, talpraesett, tapin-

Mi a ezenvédés t tatos, ügyes legyen. Akarja,
A szenvedés 'disszonancia az hogy másokat megértő, saját ba

akarás és képesség, a feladat és jával nem kellemetlenkedő - a
erő közott. Bizonyos testi, ielki, magányosságot elviselni, a kö
szellemi hiányok nehezítik, aka- zösséget értékelni tudó legyen,
dályozzák, vagy lehetetlenné te- akarja, hogy irgalomra szorul
szík. hogy az ember olyan Ie- ván legyen irgalmas máshoz; el
gyen, úgy érezze magát, és azt esett lévén, tegyen le gőgr&l és
te,gye, amit jónak, kellemesnek, kevélységről, szegény és beteg
szépnek, azaz kívánatosnak lát. voltában felejtsü el igénvességét
Ez fájdalmat, szenvedést okoz. és tanuljon meg ör'ülui és hálás
Végességünk és gyengeségünk, nak lenni apróságokért. Akar
betegség és haláleset, testi PS ja, hogy tanulja meg a szerény
szellemi fejletlenség, magunk és hallgatni tudást, de legyőzvén
mások bűnei, az eredeti bűn gátlásait, tud.ion, beszélni és
minden folyománya: az értelem kérni, hg magának, vagy szeret-
elhomályosodása, az akarat teiriek erre van szüksége,
rosszra való hajlama és az egés;\ Egyetlen mondatban: a szen
természet elátkozott volta - PZ vedés nem cél, hanem eszköz. A
mind különböző fájdalmakat és harmoniumot nem azért tapos
szenvedéseket okoz az ember- sák, hogy koptassák, rongálják.
nek. • rugdalják, hanem, hogy felsé-

Erre a szenvedésre az ember ges himnuszok hangozzanak fel
valahogyan felel: vagy negatí- rajta és a szőlőtőt nem azért
ve, vagy pozitive. Van, aki zú- metszi-vágja a gazda, hogy
golódík, panaszkodik, sír topor- esonkitsa. kisebbítse, kopássza a
zékol, elcsügged, kétségbeesik - tövet, hanem hogy nagyobb ter
és van, aki tudomásul veszi, e1- méshozamra képesítse.
hárítja, ellensúlyozza - de min- Hogy egy lélek milven minő

denek felett azt látja benne, ség ű, milyen a hangja, az ak
hogy disszonanciába került, és kor válik el, amikor a szcnve
azt valahogyan szépen fel kell dés meg üti, megkongutja. A
oldania. Atéli, h'lgy Isten most szentek szerették, kívánták a
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szenvedést, nem mintha azt hit
ték volna, hogy Istennek az jó,
ha nekünk rossz, hanem azért,
mert ez látszott számukra leg
jobb alkalomnak, arra, hogy ki
fejezzék engedelmességüket, bí
zó szeretetüket és az O akaratá
val való pozitív együttműködni
akarásukat. Nem az a fontos,
hogy mennvit szenvedünk, ha
nem az, hogy hogyan szenve-
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dünk. Ami fáj, arra nem mond
hatjuk, hogy nem fáj, de fáj
dalrnunkba sem passzívan bele
törődnünk, sem másokat vele
molesztálnunk, sem általa bol
dogtalanná lennünk nem sza-
bad. .

Az Isten szeretőknek minden
javukra válik, - a fájdalom s
a szenvedés is.

A HOLLAND KA'l'OLJKUSOK üNNEPE. Hollandia kato
likusai m ajusban imnepelték hierarchiájuk visszaállításának száz
éves fordulóját. 18;',;) márciusában vetett véget a pápai bréve a
reformációval kezdődő egyházi függőségüknek. A Heform meg
tiltotta a katolikus vallás gyakorlását, elkobozta a katolikus tem
plomokat, klastromokat, plébániákat; egy század alatt a lakos,
ságnak több mint a fele áttért a protestantizmusra, A katolicizmus
az elln omottságban i~ tovább élt; a hívek magánházakban, el
hagyott esúrökben, boltok hátsó raktáraiban gyülekeztek ÖSS2;e.
Amszterdamban ma is zarándoklatot tartanak "a .Tóistenhez a
csűrbe" s egyik-másik pléhánia máig egy-egy olyan boltnak a
nevét viseli, amelyben annakidején imaórákat vagy istentisztele
tet tartottak (Papagáj. Galamb, Krétahegy). A katolikus vallás
fönnmaradásáért a Köluben és Louvainban nevelt papokon kí
vül legtöbbet a "klopjc" néveri ismert, szűzességi fogadalmat tett,
de a világ-ban élő nők tehek; :ióval túlélték a vallásszabadság
elnyerését, az utolsó közűlük 1932-ben halt meg. Vannak tanyák.
majorok, ahol máig inutogat.iák a látogatónak a "klopje" hajdani
szobáját,

A hclvzet hovatovább oda fejlődött, hog-y a hatósás-ok tudo
másulvették e "titkos" katolikus egyház létezését, de közhivatalba
katolikus nem kerülhetott. Az ország- 1592-től apostoli v ikariá.tus:
volt; "727-hen hét fii"spcreRRógTe osztották a hollandiai missziót s
élér« a brnxel losi nu zn-i'nst nevezték ki.

r. és II. Vilmos konkordútum-kísérletel után végre az lR48.-i
alkotmány meghozta n vnllússzabadsárrot fl lehetővé vált a holland
hierarchia helvreáll ítása. m inden olyan mesrszorftáetól mentesen,
ami ern' konkordátunrmal járt volna. TX. Pius ahollaud érsekség'
székhelvéül Tltreclitet :,diiltp ki, a város nrotestáns teolóviai fa
kultásának és e!l'Yf'S katolikus köröknek tiltakozása ellenére is.
"Utrecht ~?;ent Will ibrord szókhelvo - mondta a pápa: - mez
mutatom Európának, hogya holland katolicizmus nem mai ke-
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