
ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

IMA A SZENTÉVRE

Urunk Istenünk, az emberek Atyja és Barátj a,
te Fiadban, Jézus Krisz tusb an
az egész emberiséget ki akart ad engeszteln i magaddal.
O meghalt és feltámadt értünk,
és így minden embert kibékí tett egymással is.
Hallgasd meg néped imáját
a kegyelem és ű dv ö ss é q ezen évében.

A te Lelked az élet és a szentség Lelke .
O új ít sa meg bens őnket.

hogy egész életünkben
kapcsolatban maradjunk Krisztussal. a Feltámadottal,
Megváltónkkal és Testv érünkkel .

Minden kereszténnyel együtt úton vagyunk
az Evangélium útjain.
Add , hogy hűségesek maradjunk az Egyház tanításához,
töródjünk szükséget szenvedó testvéreinkkel ,
egész szívbó l munkálkodjunk a kiengesztelódésért,
egységért és békéért.

Vidd sikerre mindazok erófeszítéseit,
akik az emberek szolgálatában fáradozn ak.
Légy mindazok reménye és világossága,
akik keresnek anélkül, hogy ismernének,
és azoké is, akik ismernek
és azért mindig jobban keresnek.

Bocsásd meg bűneinket, erósítsd hitünket,
éleszd reményünket, gyarapítsd bennünk a szeretetet.
Add , hogy Jézus Krisztus követésében
mint szeretett gyermekeid éljünk.

Add, hogy Egyházad
Mária anyai segítsége által
legyen az üdvösség jele és szentsé ge
minden ember számára,
hogy a világ higgyen
a te szeretetedben és igazságodban.
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Hallgasd meg. jóságos Atyánk. azt az imát.
amelyet Szent lelked ad ajku nkra
a te dicsóségedre és a mi üdvösségünkre,
Jézus Krlsztus, a te Fiad. a mi Urunk által ,
aki út. Igazság és élet
mindörökkön örökké. Amen.

(Közös írnánál a nép felelheti : "Kérünk téged. hallgass meg mlnket " ,
vagy "Uram. irgalmazz" stb .)

( "basis" 1974.március)

A KIENGESZTELOD~S SZENTS~GE

Ha jó l odafigyelek a gyónásról folyó vitára , úgy tetszik nekem. első

sorban nem teológiai ősztönzésre folyik. Hevessége ta lán inkább annak
tulajdonítható. hogy az emberek mélyen elége detl enek a gyónás eddigi
gyakorlatának eredményével. ~Iénk fiata l papok. akik néhány hónapja is
merkedtek meg a gyóntatószékke l. ezzel a mérges fe lkiá ltással lépnek ki
belőle: "Legyen már vége ennek az értelmetlen. sőt keresztényt elen szo
kásnak! " Jámbor, buzgó qyónók, akik hosszú i dőn keresztül rendszeres en
gyóntak. azon jajgatnak. hogy iparkodásuk gyümölcstelen. valahogy butának
és gyerekesnek érzik álla ndóan egyform a búnvallom ásukat . amelyben még
sincs benne a lényeg. és alig van kiel égítő eredménye. A bírálatnak csak
a legalacsonyabb formája nyi lvánul meg egyes papok lustaságában. ame ly
menekülni szeretne a gyóntatás hosszú óráinak fára dságától. vagy a gyónók
gyávaságában. amely szeretné kiküszöbölni ezt a fájdalmas folyamatot. In
kább igazi. vallásos alapú kényelmetlen érzés rejtőzik mögö tte. a legjobbak
nál is.

Ezeket a meggondolásokat próbálom itt most szavakba fog lalni egy so
kat foglalkoztatott gyóntatóatya szempontjából. Találkozik az embe r olyan
gyónókkal. akik egyálta lán nem gondolják. hogy elkövettek bizon yos b ű nöket,

mégis befoglalják vallomásukba ("Irigy, fösvény. haragos. rest volt am" .
"azonkívül befoglalom még minden tudatos és nem tudatos bű nö met" ) .
Úgy viselkednek lst en előtt. mint valami rosszakaratú adó hivatal ban. ahol
az ember Inkább többet vall be. nehogy valamin váratl anul raj takapják. 
Mások olyan vétkeket vallanak meg. amelyekért semmiképpen sem fe l el ő

sek ("háromszor elmulasztottam a vasárnapi rnis ét" miért? "beteg voltam").
Tehát azt tartják búnnek. ami megsérti a fennálló jogi rendet. akkor is.
ha nincs benne személyes elfordulás I sten tő l. - Végül nem kevese n egé
szen felháborodnak. ha azt ajánljuk nekik . szabadulj anak meg valamelyi k
hibájuktól. Nem ezt keresték. hanem "le lkiismeretük megnyugvását". erre
való számukra búneik elmondása a gyóntatószékben. - A búnbánat alap
fogalmainak mélyenjáró félreismerése mutatkozik itt. el te kintve többfé le
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