
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

G. Zs. Értelmi, v,agy érzelmi legyen-e a vallásosságunk' 
ilyen fQnllában vetni fel a kérdést helytelen. A vallásosságban
egyformán szerepe van az értelemnek, .az érzelemnek és az aka
ratnak.. A hit igaz,ságaiba igyekezzünk belemélyedni értelmünkkel,
az isteni parancsolatokat tartsuk be cselekedeteinkben, szivünket
pedig tartsuk nyitva a természetfeletti világ érintései számára.
Vallási életünk bármely irányba való leszűkítése veszedelmes. Az
zal a vessedelemmel jár, hogy a vallásosságnak azt a formáját
se tudjuk gyakorolni, amelynek érdekében a másik részt elhanya
goljuk. Aki például' azt mondaná, hogy csak a jócselekedet fon'
tos, hagyjuk el az értelem és a szív munkáját, a vallási életben,
végül értelmetlennek és üresnek látja majd a jócselekedeteket és
azokat is elhagyja. Tehát tévedett az illető, mikor azon erőlködött,

hogy az értelem szerepét a többi fölé helyezze azok rovására. A
szentek életéből gyakran látjuk, hogy értelmükkel éveken át te
hetetlenül birkóznak egy-egy vallási problémával. De mert aka
ratukkal jóra törekszenek és szivüket nyitvahagyják a magasabb
rendű, a meanvei érzelmek számára, egyszerre csak megvilágoso
dik elméjük számára is az, amit éveken át nem értettek, vagy
amiben egyenesen kételkedtek. A másik esetnek is gyakran va
gyunk tanúia szentek életében. Értelmiikkel belátják valaminek 8

helyességét és gyakorolják azt, bár szlvük sötét és üresnek látszik.
Az állhatatosan gyakorolt jócselekedetek hatása alatt egyszer az
tán megtörik a fásultság, elönti őket az isteni érzelmek hulláma.
Kérjük, ne hallgasson az ilyen válogatóra, olyanra, aki túlságosan
odatapad egy dologhoz a vallásosságban. Valamin függni, fenn
akadni, ott maradni, valamin esiiggni, állandóan valamivel lenni
latinul annyit. jelent: haereo, Ez a szó egyúttal azt is jelenti,
hogy zavarban van és ingadozik. Ebből a szóból származik a he
rezi.s, amit a magyar nyelv zamatos magyar szőváalakított: eret
nekséggé,

Sz. B. Bpest, A Psalterium Beatae Miaríae Virginis nem más
mint a - rózsafűzér. A rózsafűzért nevezzük a Boldogságos Szűz

zsoltároskönyvének. Ugyanis a rózsafűzér annyi Ave Máriáből

áll, ahány zsoltár van a zsoltároskönyvben, azaz százötvenből 
Ami azt a kérdést illeti, melyik a szabályszerű mondása a rózsa
fűzérnek. ha a titkot az egyes tizedek előtt, vagy miudenegves
üdvözlégyben mondfuk: azt mondhatíuk, hogy minda két mód
helyes. A déli, latin országokban úgy végzik az olvasot, hogy 8

titkott csak az egyes tizedék előtt mondják:. Az északi országok-
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ban általánosabb az a gyakor lat , bogl' oa titkot az egyell tizeden
belül minden Üdvözlégyben megismétlik "a te méhednek gyünlöl·
cse, Jézus" szavak u tán. Nálunk ez az utóbbi m ondási mód ho
nosodott meg.

Dr. C. G. A "vér a veremb ől , csont a csontomból" mondás Mó:
zes L k önyve 2. fejezetének 23-ik verséből szárm azik . A k özhaszn á
12,1, mint rendszerint rnind en más hasonló mond ást, á talakította és
k iforgatta az ered eti szöveget . Az említett hel yen ugyanis, rnelv
Éva tereint és ét moudja e l, ez áll : "Mondá ekko r Adám : Ez m os t
eso nt az én cso ntom b ól, s hús az én hú somból : ezt a férfi felesé
gének nevezzék, mert a férfiúból vé teték:' Azt hisszük ez a leg
öregebbez állóige a világon, ami embertől származik. Ami ennél
régebbi - például " leg'J'eD világosság", az már Isten szájából
vlaló.

Rokon. - Alap jában véve igen he lyeselj ük ötl etet , h og y fi 
atal házas r okon ainak szánt ajándék ára rá akarja vésetu i J &zus
Szivének azon Igéreteit, amelyek et a családr a és a cs alád i éle t re
lehet von a tko zta tni. A csal ád ot azonban kifejezetteu csak a har
madik igéret említi: "Cs aládjukban békességet szer zek ." A cs a
ládi és házas éle tre azonban több is v on a tk oztath a tó k özvetve.
Pé ld áu] : 1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben . 2. 1'Iegadom ne
kik mindazon kegyelmeket, melyekre álla potu k szer-int szüks égük
van. ·3. Családjukban béke ss éget ezerzek . 4. Biztos menedékük le
szek életükben, de főleg haláluk óráján. 5. Minden vállalatukat
megál dom. 10. Megáldom a házakat, m elyek ben Sz ivem képét fel
függesztik és ti sztelik. - Tessék v álasztan í, mit akar ezek köz,ül
m ég hozzátenni , a k ifejezetten a csa ládra "Yon a tk ozó igéretnez.


