
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

T. I. A liturgia szimbolizmusa tényleg nem mindig könnyen érthető,

különösen azok számára nem, akik ujonnan lépnek be az egyház litur
gikus életébe. A liturgia szimbolizmusa mögött ugyanis két évezredre ki
terjedő történelmi folyamat áll s a kereszténység nagymultúikulturájá
nak sokirányú eredménye. A századok folyamán kifejlődött liturgikus
jelek a vallásos igazságokat magyarázzák. Az a céljuk, hogy a szent cse
lekményekben megnyilvánuló isteni gondolatvilágot közelebb hozzák a
Ielkünkhöz, A liturgia szímbolízmusának egyik legszebb eredménye s
egyszersmind célja is, hogy kiragad a földi, anyagi világból és lélekben
a természetfölötti életrendbe helyez át. Az egyház nem mondhat le li
turgiájának szimbolizmusáról, mert semmiféle rábeszélés vagy másfajta
nevelőeszköz nem tudja az ember gondolatvilágát és hangulatát annyira
Istenre irányítani, mint a liturgia. Teljesen zökkenésmentesen viszi át
az ember szellemét a természetes világból a természetfelettibe s ezért
mondják, hogy a liturgia a tulvilág előcsarnoka. Minél inkább meg fogja
ismerni a szímbolíkus cselekmények mélyén rejlő értelmet, annál inkább
át fogja érezni Ön is.

"AlIandó lelkiatya". Állandó lelkiatyát, lelki vezetőt választani nem
kötelező parancs, hanem tanács azok számára, akik komolyaibban kíván
nak előre haladni a lelki tökéletesedésüle útján. Ez nem jelenti azt, hogy
lelki vezető nélkül nem lehet eljutni az életszentség magasabb fokára.
Számtalan szent volt, akinek nem volt állandó lelkiatyja. Nem egyszer
olyan körűlmények között éltek, hogy ilyenről nem is lehetett szó. Hit
hirdetők, magányban vezeklő remeték, katonák számára, akik régen ide
oda vándoroltak, nagy nehézségekbe ütközött volna. Ezt azért mondjuk
el ily határozottan, mert leveléből azt érezzük, hogy abban a hiszemben
van, hogy állandó lelki vezető nélkül szinte a gyónás sem érvényes. 
Nos, főként az ilyen aggályoskodó természetű lelkeknek ajánlatos okos,
higgadt és nagytudású papot állandó gyóntatónak kiválasztani. A két
végleges tipus: az aggályoskodó és a tág lelkiismeretű bizony alig-alig
tud lelkiekben haladni. Az előbbit megbabonázzák a maga emberi gyar
lóságai és ahelyett, hogy elhagyná azokat, szüntelen bennük vájkál, az
utóbbi meg semmit nem vesz észre azokból, azért esik vissza beléjük
mínduntalan.

G-y. Debrecen. - Az Egyház azért nem szereti, ha hívei okkult
dolgokkal korlátozás nélkül foglalkoznak, mert az effélék könnyen vál
nak íngovánnyá a hozzá nem értők számára. Hozzáértő pedig nemcsupán
hazai víszonylatban, de világszerte alig-alig van. A jelenségek, amelyeket
a tudomány mai állása szerint nem értünk még és nem tudunk magyaráz
ni, éppen ezért nem alkalmasak arra, hogy lelket és túlvilágot bizonyít
sunk velük. A középkor alkimistáí topogtak akkora zűrzavarban és sö
tétségben az anyag természetét illetően, mint most az okkultisták a lélek
körül. Mefisztofeleszt és a vörös szalamandrát hajszolták görebjeikben,
ahol egyszerű kémiai folyamatok zajlottak. Itt is ódokat és szellemeket
látnak, ahol valószínűen csak pszihénk még ismeretlen képességei mű

ködnek. Köd ez, sűrű gomolygó köd. Az Egyház pedig nem hogy ködre,
de még homokra sem épít, hanem csakis egyszerű, józan Igazságszíklákra,
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B. F. A kérdezett múvecske címe: Az Eucharistiát61 a Szenth árom
ságíg, Szerzője Vincent Marie Bernadot francia dominikánus, aki a fran
cia katolikus megújhódásnak egyik úttörője. Nálunk a Szalézi Művek

adlták ki.

B. B. Distributizmusnak neveznek egy nemzetgazdasági rendszert,
amelyet G. K. Chesterton és Hilaire Belloe erősen befolyásoltak. Főleg

a huszas években foglalkozott vele erősen az angol k özv élem ény. Lényege,
hogy összeférhetetlennek tartja a kereszténységgel és az emberi m éltó
s ággal a modern industriálódást. "Az industriá1ódás - hirdetik - egy
az emberek által megteremtett tény, és mint ilyen, sem nem örökkévaló,
sem nem változhatatlan. A keresztényeknek ugyanúgy kellene k üzdenie
ellene, m int ahogyan annakidején a rabszolgaság ellen küzdött; hiszen
tulajdonképen az is: visszatérés a rabszolgasághoz.v Az osztályharcot úgy
akarják megoldani a distributisták, hogy a birtoktalan osztályt akarják
megsz üntetn í. Úgy gondolják, hogy a földbirtokot fel kellene oszlatni
kisbírtokokká, melyek irányított gazdálkodást űznének, a gyári nagyüze
meket pedig egymást kiegészítő kis műhelyekké; és így mind a két nagy
üzem menjen át a proletariátus birtokába. Addig pedig, míg ezt keresz
tül lehet vinni, átmeneti megoldásnak azt ajánlják, hogy minden munkás
részesedjék annak a nagyüzemnek jövedelméből, amelyben dolgozik. A
distributisták a kapitalizmussal is, a szocializmussal is harcban állanak.

R. Z. AMAHABARATA az indusok nemzeti eposza. Keletkezésének
idejét a Krisztus előtti 4. század és a Krisztus utáni 7. század közé te
szik. 90.000 páros versből áll és istenregéket, tanulságos filozófémákat,
ál1atmeséket tartalmaz. Kifogyhatatlanul gazdag gondolatokban és költői

széps égekben,

M. S. Nincs kétféle tökéletesség: szerzetesi és világi tökéletesség.
XII. Pius pápa a szerzetesrendek kongresszusán tartott záróbeszédében
kifejezetten hangsúlyozta, hogy minden keresztény hivatott a szentség
magaslatára, nemcsak a szerzetes. A szerzetes csupán a maga sajátos
útján és k ül önlegesen véde tt módon igyekszik eljutni erre a magaslatra.

A. K. Minden embernek és minden eseménynek, helyzetnek megvan
a maga rossz oldala, de higgye el, megvan a jó oldala is . Talán kissé el
van rejtve, talán csak később ér ik be, de megvan. Jelen esetben nem tu
dunk más tanácsot adni, csak azt, hogy akarja megtalálni a dolgoknak
és embereknek ezt a jobbik oldalát. Fordítsa el figyeimét és emlékező

tehets éget attól, ami rossz, sértő, fájó, aggodalmat keltő, bosszantá és
tudatosan a jó oldalra terelíe a figyelmét. Külsőleg is fegyelmeznünk
kell magunkat, de ha csak k üls ő fegyelmet gyakorolunk, könnyen csak:
elnyomjuk érzelmeinket, és ellenőrizetlenül elburjánozva éppen akkor
törhetnek ki, amikor legalkalmatlanabbul jelennek meg a felsz ínen. Be
lülről kell megfegyelmeződni... "Bn a békesség gondolatait gondolom és
nem a bosszúét" - mondja az Úristen magáról. Nekünk pedig azt ajánl
ja: "Ne irigyeid a gonosznak jó sorsát !U


