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K. L. Pécs. - Egyetértünk olvasónkkal, aki kifogásolja levelében, hogy
ugyanabban a templomban lényeges liturgikus eltérések tapasztalhatók a szent
mise bemutatásánál. Ma még nem tudjuk pontosan, milyen liturgikus refor
mokra kerül sor a jövőben; a II. vatikáni zsinat által már elfogadott litur
gikus szkéma alapján. A Magyarországon ma érvényben lévő rendelkezések
szerint azonban, a misében a pap az áldoztatást kísérő imákat, tehát az
Ecce Agnus dei-t és a Domine non sum dignus-t kizárólag csak latinul mond
hatja. Függetlenül attól, hogy melyik egyházmegyéhez tartozik, mert ez or
szágos rendelkezés. A Pater noster-t a pap színtén csak latinul imádkozhatja
a misében, és lehetőleg el kell érni, hogy köZJÖS, hangos imádkozás esetéri a
hívek is így mondják, A gyászszertartásnál viszont az idén életbe lépett új
magyar rituale lehetővé teszi a fakultatív megoldást, tehát a gyászmise után
a jelképes koporsónál végzett szertartás magyarul is, és latinul is végezhető.

Egy 'egyházközségen belül persze itt is helyesebb, ha egységes gyakorlatot
alakítanak ki.

S. A. Budapest. - Olvasónk azt kérdezi, hogy miután a fővárostól egy
órányira laknak és a munkaídő után (amelyet a fővárosban töltenek) későn

hazaérve a vacsora néha éjfél utánra tolódik, mi a helyzet csütörtökön éjfél
után? Kötelező-e ilyenkor már a pénteki hústól való megtartóztatás? Vagy
elfogadható-e az az álláspont, - amelyet szintén hallottak -, hogy "ez az
étkezés még az illető előző munkanapjához, és a háztartás csütörtöki gazda
sági napjához tartozik szervesen"? Bár olvasónk is ez utóbbi álláspont felé
hajlik, sajnos, meg kell mondanunk, hogy nem ez a helyzet. A hústól való
megtartáztatás a pénteki nap teljes huszonnégy órájára vonatkozik,
függetlenül attól, hogy mikor kel fel, vagy fekszik le valaki. Vi
szont az olyan rnéltánylandó szempontok esetében, amilyeneket olvasónk
is felsorol, semmi akadálya nincs annak, hogy az illetékes plébánostól felmen
tést kérjen, amit nyilván indokolt esetben meg is fog kapni. Ez esetben pedig
ajánlja az egyház valami más önmegtartóztatás vállalását önkéntesen. Ezek
nek az előírásoknak alapja végül is az aszketikus szellem.

Sz. V. Sopron. - Novemberi egyik szerkesztői üzenetünkhöz kapcsolódva,
olvasónk rövid összeállítást küldött be azokról a bármikor az év folyamán
elnyerhető teljes búcsúkról, amelyeket elhunyt szeretteinkért az év bármelyik
napján felajánlhatunk. E felsorolás szerint napjában öt teljes búcsú nyer
hető, éspedig: 1. Szentáldozás után a búcsúimával. 2. A "Krisztus a király"
búcsúimával. 3. A szeretet hősi fokú cselekedetével. 4. A keresztúti ájtatos
ság elvégzésével. 5. Az öttizedes szentolvasó elimádkozásával a tabernákulum
előtt. 6. Ha valaki a templomban egy órát tölt el imádságban. 7. Ha valaki
reggel egész napi rnunkáját és minden ügyét felajánlja Istennek. Teljes búcsú
nyerhető el végül azzal is: 8. Ha valaki egy hónapon át, minden nap el
imádkozza a "következő fohászt: ,,6 Mária, a keresztény családok édesanyja
és királynője, könyörögj érettünk!" A három utoljára felsorolt búcsút XXIII.
János pápa engedélyezte. Valamennyinek elnyerése természetesen a szokásos
feltételhez van kötve, tehát annak, aki a búcsút el akarja nyerni, a meg
szentelő kegyelem állapotában kell lennie.

Li. Budapest. - Az az érzésünk, hogy olvasónk félreértette Rónay György
versét, amelyen" megbotránkozott. A költő természetesen nem a tiszta szívűek

valódi tisztaságát akarja kipellengérezni, hanem azt a képmutató, forma sze
rinti tisztaságot és a vele párosult gőgöt, amely" a farizeusokat annyira jel
lemezte, és amelyet az üdvözítő oly sokszor ostorozott kemény szavakkal
(Mt. 15, 1 é. t.; Márk 7,1 é. t.). Sajnos, ez a fennhéjázás, a tisztaság kevély
fitogtatása. hitüket gyakorló keresztények közott is előfordul. A költő in
telme nekik szól. A vers utolsó sora egyébként szeritírási idézet. Eredeti for
májában így hangzik: "Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos
vagy és se hideg, se meleg, kivetlek szájamból" (Jel. 3, 15-17).
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V. F. Miskolc. - A farkasok által fölnevelt kisgyermekről szóló törté
net közszájon forgott Indiában. Mint "megtörrent eset", a század elején az
európai sajtót is bejárta, nyilván valamelyik gyarmati tisztviselő elbeszélése
nyomán. Rudyard Kipling irodalmilag is feldolgozta A dzsungel könyve című,

magyarul is megjelent híres regényében. Tudományosan senki sem járt utána
a dolognak. Valószínűleg nem is volt rá mód. Az esetet nyugodtan a népies
mesés legendák közé sorolhatjuk. Csodálkoznánk, ha az előadó orvos mint
megtörtént esetet említette volna.

"Tanácstalan szülő" és U. Zs. Budapest•. - Két olvasónk fordult hozzánk
lényegében hasonló problémával. Ezért együtt válaszolunk nekik. Problémá
juk lényege a törzsfejlődésről szóló természettudományos elmélet és a bib
liai teremtéstörténet összeegyeztetése. A kérdés elméleti részével itt most
nem kell részletesen foglalkoznunk, hiszen folyóiratunk most lezáródó év
folyamában Szörényi Andor professzor sorozatos cikkekben foglalkozott vele.
Negyedik ilyen tárgyú napló-cikke éppen ebben a számunkban olvasható.
Egyik olvasónk viszont éppen az eféle katolikus tudományos megnyilatko
zásokra való hivatkozással kifogásolja, hogy az alapfokú első hittankönyv
nem mint "szimbolikus", tehát jelképes történetet, hanem, mint "szószerint
veendő történelmet" adja elő a paradicsomi elbeszélést. Nos, eltekintve attól,
hogy hatéves gyermekek számára (akiknek a szóbanforgó tankönyv íródott)
érthetetlen és követhetetlen lenne az a pontos tudományos disztinkció, amely
lyel a teológusok ezekben a kérdésekben élnek, legyünk nagyon óvatosak a
fogalmazásban. A biblikusok soha sem állították (mint ahogy nem is állít
hatták), hogy az ószövetségi szentírás paradicsomi elbeszélése "szimbólikus",
"jelképes" történet. Csupán csak azt mondták, és mondják, hogya szent
szerző a maga korának és népi sajátságainak megfelelően, a kortársak szá
mára érthető fogalmakkal és képekkel mondotta el azt, amit az isteni ki
nyilatkoztatás közvetítőjeként el kellett mondania. De, amit elmond, az hitünk
szerint reális történés, A megváltásról szóló egész keresztény tanítást fel kel
lene adnunk, ha kétségbe vonnánk a bibliai elbeszélés alapvető lényegét,
nevezetesen, hogy az első emberpár, akiktől az egész emberiség származik,
eredetileg Istentől felemelt állapotban volt, de engedetlenséggel vétkezett, ez
által a bűn állapotába jutott és ezt az állapotot utódaira is átörökítette. Ez
az eredeti bűn, amelytől Krisztus keresztáldozat.ával váltotta meg az em
beriséget.

Ismerjük ezzel kapcsolatban a nehézséget. amelyet másik olvasónk vet fel.
hogy ti. mi a helyzete akkor, ha az emberiség nem egy törzsű? Továbbá, hogy
ha egy törzsű, hogyanhogy nem korcsultak el az első emberpár utódai? Volt.
teológus, aki abban sem látott semmi nehézséget. ha sikerülne valaha tudo
mányosan igazolni, hogy az emberiség több törzsű. Ez esetben Adám vétke
ennek az első embercsoportnak közős vétke lett volna. Jelen pillanatban azon
ban még semmi sem valószínűsíti ezt a feltevést. Ellenkezőleg, a modern
biológia egyre inkább arra a nézetre hajlik, hogy az emberiség csak egy
emberpár leszármazottja lehet. A testvérházasság, amely az adott körülmé
nyek közott kezdetben elkerülhetetlen volt., nem vezet szükségképpen elkor
csosuláshoz, hiszen a régi egyiptomiaknál és a délamerikai inkáknál is meg
lehetősen általános gyakorlat volt. A lurkó kérdésére tehát, hogy ti. "ki volt
előbb, Adám és Éva, vagy az ősember?", a felelet nyilván az, hogy Adám és
Éva,


