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Gy. S. Sohasincsen későn valamilyen tanuláshoz fogni, mín
dig lelki öröm, és valamilyen magasabbrendűségi érzés fakad be
lőle. Ciceró egyenesen azt mond.ia, hogy az öregség ellen úgy lehet
védekezni, ha mindig tanulunk valamit. Persze azért nem jó, ha
lehetetlen célokat tűzünk magunk elé, mert az önmagunkban való.
csalódást és letörést hozna az öröm és vigasztalás helyébe. Ponto
san meg kell határoznia magában. hogy miért akarja a nyelvet
megtanulni. Lehet, hogy riagy eUoglaltság,a és kora miatt nem
gondolhat arra, hogy beszélni tanuljon meg, de annyit elsajátít
hat, hogy .goromba hibákat ne kövessen el, amikor a köznapi élet
ben találkozik az illető nyelv szavaival, idézetekkel stb. Mrinthogy
azonban jól tud latinul, könnyen elsajátíthat annyit belőle, hogy
elolvashatnáa szép francia lelki könyveket, szakfolyó iratokat, sőt
szépírodalmat is és ezzel nagy lelki és szellemi meg'gazdagodást
szerezhetne önmagának és másoknak is.

H. T. Kegyetlen és felelőtlen állítás, hogy az igazi tehetség
keresztül tör minden gátat és érvényesiti magát minden nehézség
ellenérc is. Az igazság az, hogy hozzánk aztán végül csak azok
a tehetségek érnek el, akik minden nehézség ellenére mégiscsak
valahogy napfényre kerültek. De hogy hány fiatal tehetség sor
vadt el, és pusztult el a mostoha társadalmi viszonyok kőzt, az
emberek fagyossúg-a. közönye, vagy egyeneeen ellenségessége mi
att, .. azt nem tudjuk. Igenis fel kell magunknak tennünk időn

kint a kérdést: vari-e befogndóképesség-ünk mások gondolatai, tö
rekvései, felbuzdulása, célkitűzései számára. és így tudunk-e nekik
teret és biztatást adni a kibontakozásra, v:agy fagyosan és unot
tan csak a megszekott mellett maradunk. mert így kényelmesebb'l

F. M. A keresett idézet Szent Jakab apostol levelének záró
része és így hangzik: ..Szomorkodik valaki közületek l Imádkoz
zék. J ó kedve vauf Énekeljen zsoltárokat. Beteg valaki közűle
tek~ Hívassa az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, és kenjék
meg az lJr nevében. A hitből fakadó ima javá.ra lesz it betegnek.
- ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer." .

Cs. T. Az oltárra helyezett virágnak nem az a szerepe, mint
a sainpadi díszletnek, t. i. hogya nézőből valamilyen hangulatot
váltson ki. Ez csak éppen velejárója a szép díssítésnck, de nem
a célja. A virággal Isten iránti hódolatunkat akarjuk kifejezni,
de különöskópen a legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtőző má
sodik Isteni Szemólynok akarunk köszönetet mondani je1enlé.téért.
Ebből magából következik, hogy hamis - panírból, viaszból való
- virágokat nem helyezhetünk eléje. Csak élővirággal fejezhet
jük ki hódolatunkat. ős ha nem tudunk ehhez jutni. elégedjünk
meg a tél folyamán fenyőgallyal. Bár ügyes női amatőr-kertészek
nagyon szép hajtatott korai nővénvokkol, virágozó ágakkal. kora i
nú rcisszal, jácintnkkal szoktak kedveskedni m&r február másodi
kán isa Szűzanvának, ős március 19-én Szent Józsefnek. Hogy
aztán a szepen díszított oltár IMekemelőCill hat a hívekre is az
csak természetes. '

B. A. Próbálja meg megszerezni Bernhard Haer-ina moráltheo
l.ígiá:ifJt: Krisztu« törvénye. Ez egy kötetben (1300 old.) behatóan
foglalkozik azzal ,,;unit Krísztus azoktól kíván, akbk őt szeretik".
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A szerző úgy mutatja be a keresztény életet, minta kelg-yclembőJ,
és igazságból való gazdagság életét, Nem a bűnök foglalkoz,tat
ják el sősorban hanem az erények. T,allÍin megtalálja benne azt az
irányítást. amelyre vágyódik.

A, D. A lelkeken való csendes, befelé irányuló munka min
dig megtenni a maga gyümölcseit. Az biztos, hogy az a munka
nem "mutatós", de Isten előtt sokat ér, és egy későbbi talán na
gyobb lendülettel végzendő esetleges külsőmunkának biztos alap
jául szolgál, A franci.a katolicizmus megú.ihódása nem lett vol
na lehetséges, ha nem előzte volna meg egy évtizedekig tartó gon
dos lelkipásztor-i munka, Ne csüggedjen el tehát, amikor látja,
hogy inkább az ,.aprólékos munkára" van tehetsége és kedve.
Isten ilyen munkásokat is akar az ő szőlőjében,

Névtelen levélíró. Köszöniük levelét. Érthető. hogy olyan fi
nom, zárt lélekhez. mint amilyen ebből a levélből suaárzik' (tar
talom, külső-belső fonna), ehhez a levélhez hozzátartozik, h().g~·

ismeretlen akar maradni. Fnzadja hát ebben a formában melesr
kéeszor-ításunkat, és köszönetünket, Kívánjuk Isten áldását az új
esztendőre is.

Lelki szegénység. Sokféle magyarázatot fűztek már Krisztus
Urunknak ehhez a mélyértelmű szavához. A modern aszkézis nagy
mesterei szerint, az a lelki szegény, aki semmihoz sem tapad hoz
zá. "Éljen úgy - tanácsolja Keresztes Szent János valakinek 
mintha ezen a világon nem léteznék más, m int Isten és ön, hovv
ilymódon szivét ne köthesse le semmiféle emberi dolog." A lelki
szegénység tehát az Istenszeretet legmagasabb foka, nem nediz,
mint az ön kocafilozófus barátja fecseg-i: együgyü, vugy szellemi
legl tompult állapot.

G. I-né. Nem tudunk igazat adni barátnőjének. A lelkiatya
nem arru való, hogy vele minden aját-baját mezbeszélje, l\llig az
sem szűkségos, hogy naponta tartson számára lélekelemző beszél
getéseket. A lelki atya nem csevegő partner, méz lelkiekben sem
az, Tlyennek csak unatkozó hölgyek képzelik és akarnák. akik in
kábh szórakozní akarnak, mint haladni. Vagy fl. tehetetlenek és
lusták, akik nem mernek vagy nem akarnak tenni egye,tlen 1[.
pést sem önállóan. Az ilyenek azt hiszik, hogy a lelki vezető kö
telessége őket bevonszolni a menyország kapuján, anélkül, hogy
ők a legkisebb önálló erőfeszítést tennék. A lelkiatvn csak annyit
beszélgessen lelki vezetettjével, amennyi a legszükségesebb ahhoz,
hogy megállapítsa, hol tart az a tökéletesség útján és hoav egy
szerűen, röviden, érthetően fogalmazza meg" annak számára jó
tanácsait és útmutatásait. A vezetett aztán induljon el eg'Yedül a
maga hétköznapi útjain és tennivalóibnn, igyekezzék valóravál
tani a kapott tamlesokat és útmutatásokat. Megállapodhatnak ah
han, hog;r szabályos időközönként keresi fel vezetőjét, vagy ak
kor, ha szükségesuek Játszik, de a lelki vezetéshez mindig csak u
legsajátosabban lelki kérdések, problémák tartosnak. s a vezetett
-sak ezekre vonatkozóan kívánhatja meg a beszélgetést, utasítást
lelki vezetés eimén.


