
A hónap krónikája

Szokás szerint izgalmas, vitára serkentő olvas
mányokat tartalmaznak a Mérieg rnült eszten
dei számai. A 3. számban nagyobb írás foglalko
zik a fiatalok és az értékek nyugat-európai kon
frontálódásának jeleivel és tapasztalataival. Saj
nálatosan időszerű témát dolgoz fel a Times
ban megjelent kis írásában Basil Hume west
minsteri érsek. Cikkének címe: AiDS - Itt az
idő erkölcsi újjászületésre. A Pro és Kontra ro
vatban kiváló összefoglalást olvashatunk a Do
num Vitae kezderű vatikáni megnyilatkozás
nyomán kialakult széles körű, olykor szenve
délyes eszmecseréről, melynek kapcsán geneti
kusok éppúgy hallatják véleményüket, mint
teológusok. A gyakran egymással szögesen el
lenkező megnyilatkozásoknak józan, higgadt,
továbbgondolásra mindenképp serkentő össze
foglalását Edouard Boné A genetika tudomá
nya. Meddig szabad elmenni? című elemzése
egészíti ki. Külön örömmel olvashatjuk a folyó
irat bevezetésében a Paskai László érsekprímást
bemutató, méltatö sorokat. - A 4. szám
középpontjában egy ugyancsak sokfelől vitatott
kérdést fejt ki a Christ in der Gegenwartból
átvett tanulmány, melynek címe: lsten
országáért - Gondolatok a cölibátusről. A
Szemle rovatban ezúttal a teológiai könyvúj
donságok kiváló, tömör összefoglalását olvas
hatjuk. Törekvéseíkröl, legfontosabb jellemző

ikről alighanem elárul egyet-mást az
összefoglalás címe: .Mödszer és igazság a mai
teológiában - A teológia új korszaka felé?".

Rendkívül időszerű nevelési téma köré cso
portosította színvonalas anyagát a Szolgálat 76.
száma. A világban megfigyelhető értékválság
nagy nyomatékkal irányitotta a figyelmet a neve
lési módszerek és általában a nevelői szemlélet
megújításának szükséges, elodázhatatlan vol
tár-d. E vonatkozásban igen tanulságos Teleki
Béla Nevelési módszerek keresztény szemmel
című tanulmánya. Amint a Szentatya mondta el
a Katolikus Nevelés Nemzetközi Hivatalához
intézett levelében - melyet teljes terjedelmé
ben közöl a folyóirat -: a mai pluralista társa
dalomban a keresztény családok körében is bi
zonyos fokú tanácstalanság tapasztalható, s eb
ben a helyzetben nemcsak a keresztény szelle
mű nevelés szilárdsága adhat biztonságos ala-
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pot, hanem a keresztény intézményekben, az
iskolákban végzett, a katolikus szellemiséget
hangsúlyozottan érvényre juttató nevelői és ok
tatói tevékenység is.

Éppen ebben a pluralista szeniléletűvilágban,
a belőle fiataljainkat érő sokféle hatás közötti
egészséges és higgadt válogatás munkájában
lehet segítségünkre az OMC bécsi könyvkiadó
néhány magyar nyelvű könyvújdonsága. joseph
Moore munkája, az ÍtpI lesz barátom jézus
eredetileg az Egyesült Allamokban jelent meg, s
ott ezt az alcímet adták neki: "Bevezetés a lelki
életbe, fiatalok számára." A könyvecske feje
zetcírnei (Velem kezdődik, Ki a te Istened?,
Jézus a te testvéred, Hogyan imádkozzunk
személyes módon?, Jézus vonzásában, A ma
kihívása, Lépj túl önmagadon) okos pedagógiai
felépítésről, fokozatosságról és korszerűségről

árulkodnak, melyek hasznos eligazító 01
vasmánnyá avatják a művet. Gerard Rossé A
szent plébános címmel Vianney Szent János
életét, gondolatait foglalja össze, néhány
prédikációs szemelvénnyel gazdagítva az
érzékletes portrét. - Az újvidéki Agapé Kiadó
egy másik népszerű szent életrajzát adtá ki. jo
Lemoine Szent Rita című regényes életrajzát
Sinkó Ferenc fordította.

Küldetés címmel negyedévi folyóiratot indí
tott a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa.
Az első szám beköszöntőjét még az azóta tragi
kus-hirtelenül elhunyt Szakács József írta alá fe
lelős szerkesztőként. "Isten nevében" indítják
útjára lapjukat, amellyel mindenkit szeretnének
megszólítani: felnőtteket, szülöket, gyermeke
ket, célját tévesztett fiatalokat, szenvedőket.

Ennek a széles olvasókörnek megfelelően igen
széles skálán mozognak a beköszöntő szám
írásai is. A legnagyobb érdeklődésre talán a
már nálunk is híressé lett béna fiatalasszonnyal,
Jonival készült interjú számíthat.

Idén ünnepli fennállásának 350. évfordulóját a
Pápai Pálos, majd Királyi Katolikus, aztán
Bencés, jelenleg Türr István Állami Gimnázium.
A jubileumra Gaál Zoltán saját kiadásában jelen
tette meg könyvét, amely nem csupán egyszerű

iskolatörténet. A pápai volt bencés gimnázium
egykori növendéke könyvében bemutatja a pápai
pálos bencés templom és rendház történetét is,
valamint számos dokumentumot, levéltári anya
got, fotót tesz közzé.


