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1949. Keresztjáró napok. Három nap mulva, ha élek, s ha az érsek
urat semmi szerencsétlenség nem éri, s a lábát sem töri ki, - pap le
szek. Ujra és ujra ezt - mondogatom , magamnak: "Misézni fogok, mí
sézni fogok." - És a Cobre-í Szűzanyára gondolok, akinek templomába
elzarándokoltam kilenc évvel ezelőtt. Ö vette kezébe ügyeimet, s azokat
valóban jól igazgatta, az O szeretete kísért idáig és elvisz majd egészen
az Istenig.

Nem tudok mást olvasni, csak Keresztes Szent Jánost. Felütöm az
Égő Lángot ennél a versnél: "Rompe la tela deste dulce enrenentro." A
papság: lelkem legbensejének találkozása az Élő Istennel! Még nem ér
tem ezt. Talán csütörtökön jobban megértem. Mindenesetre így imádko
zom: a függöny húzódjék kissé odább, az érzékek szolgasága, mely egész
életemre teherként nehezedik, könnyebbédjék egy kissé, hogy szabad le
gyek és a szentmisében közelebb kerüljek Hozzá, - minden mísében,
melyet valaha is be fogok mutatni. Hogy minden misén világítsa meg
a légkört körülöttem s vigyen közelebb egy Iépéssel az Éghez és a Lá
táshoz. Hogy minden szentmise gazdagodast és szabadulást jelentsen az
én lelkem számára és mindazon lelkek számára, akiknek a Legszentebb
Szűz elgondolása szerint szükségük van ezekre a misékre, hogy eljussa
nak az életszentségre és a konternplációra, hogy megtalálják a szabad
ságot és az örömet.

A Iegtöbb könyv, melyet a papságról irtak, nem elégít ki Dom Casel
és Bouyer könyvein kívül, de pillanatnyilag ezeket sem tudom olvasni.
Nagyon is mesterkélteknek tűnnek szememben - nem irodalom kell most
nekem, hanem az élő Isten. sttivit anima mea. Az erős, az élő Isten.
Elégek a nagy vágyakozásban az O békéje után, az O állandósága után,
az O csendessége után, az O közvetlen cselekedeteinek ereje és bölcses
sége után, - hogy megszabaduljak a magam nehéz mívoltától. Úgy hur
eolorn magamat, mint egy nehéz tonnányi súlyt.

Május 24. A papság problémája számomra még a szegénység prob
lémája is. Tudom, hogy nincs minden pap hivatásánál fogva teljes sze
génységre kötelezve. De az én esetemben ez a kettő szorosan összefügg.
Papnak lenni azt jelenti, - legalább is nálam, - semmivel sem birni,
semmire sem vágyni, - s nem lenni más, mint Krisztus tulajdona.
Mihi vivere Christus est et mori lucrum. - Ha azt akarod, hogy minden
a tied legyen, ne vágyakozzál. semmire.

A kontemplativ szerzetesnek nincsen köze a lelkipásztori feladatok
koz sem, - ez is a teljes szegénységhez tartozik, - s így ez is teljesebb
és lelkibb lesz. A lelkeknek mi nem adhatunk semmit prédikáció, vezetés,
tehetség és inspiráció útján. Szinte restelkedünk minden aktiv apostol
ság miatt, mely láthatólag tőlünk indul ki. S így egészen eltűnünk a
misében, ~ omnium peripsema usque adhuc.

Szegénységen a szellemi javakban, hiányaim és tökéletlenségeim ezek
is mind ide torkol1anak. Ha az oltár elé lépek, Szent Pál szavaira fogak
gondolni, hogy Isten a világ erőtleneit választotta ki: lnfinna mundi
elegit Deus ut confundat fmia.
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Továbbá: imádságom és egész belső életem, úgy, ahogy van, mélyeb.
és teljesebb belső hallgatást igényel - egy olyan meleg és benső hall
gatagságot, mely azt sem engedi meg, hogy magamról gondoskodjam
Hallgatni magamról, belső életem kibontakozásáról: abszolut szükséges
ség számomra, úgyannyira, hogy eleinte azt hittem, fel kell hagynern
azzal is teljesen, hogyakontemplációról írjak, még ha csak nagy álta
lánosságban is. Hihetetlennek tetszett előttem, hogy az emberek véle
ménye szerint az volnék, akinek a kontemplációról van valamiféle mon
danivalója. Ha erre gondolok, olyan rossz érzés fog el, hogy szeretnék
azonnal fürödni és ruhát váltani.

Május 25. Aldozócsütörtök vigiliája. A Martyrologiurnban egybefűző

dik ennek a nagy ünnepnek meghirdetésével - mely engern mindig olyan
boldoggá tesz - Szent Agostonnak, Anglia megtérítőjének ünnepe. Szá
zadok multán én is az ő imáinak, apostoli fáradalmainak és áldozatainak
gyermeke vagyok ...

Illik a nap liturgiájához a ragyogó idő. Egyetlen felhő sincs a mély
kék égen. Reggel olyan hűvös volt, mint szeptemberben. Keskeny hold
sarló lebegett a mezők felett és szinte azt vártam volna, hogy a földe
ken érett kalászok ringjanak. Vocem juncuditatis auruuuiaie et audiatur.
Alleluja. - Nagyon boldog voltam, hogy énekelhettem az Evangéllumot.
Krisztus nagyszerű diadalát, mely a papszentelésben találja meg vissz
hangját és kifejezését, különösen egy olyannak a papszentelésében, mint
amilyen én vagyok, akit az erkölcsi világ hajótöréséből O szedett fel és
házában rejtett el. Ö az, aki az én gyenge és hűtlen lelkemből az égre
tekint és kiáltja: Pater, venit hora, clariiica Fílium tuum, et Filius tuus
clarificet te, És a további szöveg int engem, hogy kihez tartozom:
Dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam
aeternem, - Az én örömem Krisztus nagy ereje. Ezekben a napokban.
ujra örülök az én nagy erkölcsi szegénvségemnek, mely mindig szemem
előtt van, de nem kínoz és nem nyugtalanít, mert minden; magához ölelt
az O nagy irgalmassága.

Nagyon igaz, hogy igen-igen távol vagyok attól a szerzetcstől és
klerikustól. akinek lennem kellene. Egész életem riern más, mint zava
ros összevisszasága azoknak a félig tudatos ürügycknek, melyekkel ma
gamat a kegyelemtől és kötr-lességtől elvonom. Mennyi míndcnt csináltam
rosszul. Mennyi lehetőséget szalasztottam el. De ahelyett, ho-tv belebe
tegednék a kétségbeesésbe, - Krisztus iránti minden hűtlenségem arra
késztet, hogy vakon belevessem magamat irgalmassága karjaiba.

Május 29. Vasárnap Áldozócsütörtök nyolcadában. Az emberekne-:
abban a tömegében, kik primiciámra jöttek, gondolni sem tudtam arra,
hogy irjak valamit a szentelésről, a misernondásról, a három napig tart"
Agapé-ról. T'alán egyszer visszatekintve, részletekben sikerül leírnom
Tudatában lenni annak az egyszerűen irtózatos dolognak, ami ebben a
három napban rajtam és általam végbement, - s ez a három nap egy
úttal még fokozást is jelentett. Szentmíse, felkenés, s szentelési mise
majd az első csendes mise minden tartozékával együtt. Tegnap a nagy
mise és délután beszélgetések a fasor fái alatt. Bennem az az érzés
maradt meg - melyet talán mint eredményt kőnvvelhetek el - hogy
én nem csak átalakultam, hanem ennek a három nagyon is kimente,
napnak fáradalmai és örömei által bennem a létnek új világa keletkezett,
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nagyszerű világ, telve olyan dolgokkal, melyeket a következő egy-két
évben még egyikünk sem fog tudni megérteni. (Idáig jutottam feljegy
zéseímben, mikor P. Vedastus azt mondotta, meniünk fel és adjunk a
betegeknek is áldást. A betegek: az öreg P. George, aki gondolatokba
mélyedve támaszkodott az asztalnak és Nereus testvér begipszelve és
egész arca merő nevetés.)

Szeretném, ha valamilyen módon meg tudnám magyarázni az én
nagy ünnepem három napjának lépcsőzetes mivoltát. Mindegyik lépcső

külön-külön nagyszerű kibontakozás, óriási fejlődés, de ezt sem felfog
ni, sem elmondani nem vagyok képes. Végül az volt a benyomásom,
hogy összes látogatóim énekkel, jóhírrel és prófétálással telve szétszó
ródtak a szélrózsa minden irányában, nyelveken beszélve, készen akár
halottak feltámasztására, mert három napon át valóban Szentlélekkel
voltunk tele és Isten Lelke mindig jobban birtokába vette lelkünket, 
életem első három miséje által, - eddigi életem három legnagyobb ke
gyelme által.

Minden olyan szokatlan nekem. E kegyelmek egy apostoli rendbe
tartoznak, mely túlhaladja tapasztalatunkat. De nem mondhatom, 
ha csak nem akarok balga és hálátlan lenni, - hogy ezek hivatásomon
kívül állanak, inkább bizonyos értelemben hivatásom koronájának te
kinthetők. Azt gondolom, hogy életemnek azt a szakaszát, az én utolsó
hét évemet koronázzák meg. Erre születtem.

Pénteken mondtam el első mísémet, melyet a cobre-i Madonnának
:!sértem. Mindig azt mondták nekem, hogy eleinte nehezen ismeri ki
magát az ember a rubrikák között, s így az első mise igazán nem gyö
nyörűség. Ezt én nem mondhatom. Ellenkezőleg: az volt az érzésem,
mintha egész életemben mindig is misét mondtam volna. A Szűzanya

votív miséjének erre az évszakra eső liturgikus szövege utolérhetetlen
gazdagságban bontakozott ki előttem. Szent Anna oltáránál álltam és a
templom (a Capituium után) telve volt napsugárral. A közelben nem
volt más mise, úgy hogy a szavakat valóban kimondhattam. - Azt a
gyönyörű kelyhet használtam, melyet Dan Walsli hozott magával. Váll
kendőm, corporálém, kehelytörlőm és kéztörlőm néhány színes fiú és
leány ajándéka volt a mobilie-i katolikus főiskoláról, Alabamából.

A St. Louis-i kórház egyik nővérétől cíngulumot kaptam. Ha mín
denkit névszerint felsoroltam volna, akikre a Mernentó-ban gondolni
akartam, délig ott állhattam volna. De már napokkal előbb imádkoztam
mindenkiért, hogy a megfelelő időben mind együtt legyenek. Mindenkire
zoridoltam ncvszermt, akinek Isten előtt adósa voltam e pillanatig,

Megáldovtattarn Nannvt és Dan Walsh-ot, Bob Luxot és Ed Riee-t
és Bob Giroux-t. aki haditengerészeti egyenruhájában jött el, Tom Fla
nagant. aki Eddel és Rod Mudge-t, aki Dannal jött, Me. Canliffet, aki
itt valamit irt a költészetről. Dp .Iav Laughllnt és Seymourt nem tudtam.
megáldoztatni. A rnise után volt elég időm a hálaadásra, egyedül, a Gy6
zelmcs Miasszonyunk kápolnájában, majd kimentem, és beszéltem, he
lyesebben valaki más beszólt rajtam keresztül. Csodálatos reggel volt ez,.
az alatt a fa alatt, melyet P. Mauritius egykor Ginko Bilobának neve
zett el, - habár összes botanikus ismertető jegyei eltüntek volt.

Most már tudom, hogy af: egész amerikai egyház imádkozott értem.
Ennyi kegyelem. s az a tudat. hogy míndahhoz mely velem kívülról és
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belülről történt, én édes kevéssel járultam hozzá, meg is félemlített és
meg is vigasztalt. Felemelt és tovaragadott engem annak a nagy szere
tetnek árama, mely az emberekben felfakadt annak a könyvnek nyo
mán, mely az én nevem alatt jelent meg. Ez az áramlat milliókat ra
gadott el, - talán az egész kontinenset, - az Ég felé. Mindez engemet
egészen az Istenanya gyermekévé tesz (Mulier ecce filius tuus), akinek a
legnagyobb kegyelem adatott. Ha O bennem létrehozott valamit az O
alázatából. akkor Isten vég nélkül el fog árasztani kegyelmével, nem mí
attam, hanem az egész világ rniatt, azért, hogy mások nagyokká legye
nek, míg én a magam semmiségében vesztegelek. Ez lenne számomra a
legnagyobb öröm.

Bizonyos tekintetben ennek a három napnak a tapasztalata a visz
szája és tökéletes ellentéte mindannak az elképzelésnek, melyet én a
lelkigyakorlatok alatt az egyedűllétről alkottam. Vagy ez talán a teljes
sége annak, és én még nem értem?

Június 4. Pünkösd vigiliája. Forró nap. üres gyomor. Nagyszerű go-
moly felhők vitorláznak az erdő felett. Minden csendes. ..

A mise a legcsodálatosabb valami, mely valaha is életembe lépett.
Az. oltárnál érzem, hogy végre az az ember vagyok, akinek az Isten
akart. Ennek a Tökéletes Áldozatnak tisztaságáról és békéjéről nem tu
dok logikusan összefüggőt mondani. De mélyen tudatában vagyok an
nak a sajátságos kegyelmi atmosphérának, melyben a pap ezekben a
pillanatokban és egész napon át él és lélegzik. Az biztos, hogy ez a kü
lönös kegyelem valami egészen személyes és közölhetetlen, de eredete
a szentmise közös jellegében is van. A legnagyobb adomány, melyet egy
ember valaha' is elnyerhet, ebben a végtelen Aktusban való részvétel,
melyben Isten az O szerétetét minden emberre kiárasztja. Ebben az
értelemben az Egyedülvalóságnak és a Közösségnek legfőbb kegyelmei
összeolvadnak és eggyé válnak, - ez megy végbe a rnísézö papban, mint
ahogy ez megy végbe Krisztus lelkében és Mária Szivében.

Micsoda öröm, emberekre gondolni, akikért a Mementóban imádko
zom. Pappászentelésem előtt úgy gondoltam, hogy a nevek felsorolása
eltérfti gondolataimat. Oh, nem: mindez csak fokozza lelkem mélyének
ragyogó fényességét. De ez sötét fényesség, - mely a képek nélküli hit
hallgatásában izzik, - de annál ragyogóbb, mert örülök sötétségének.

'Ha megtartottam volna, eredeti elhatározásomat, akkor nem beszél
tem volna vendégeimnek arról, ami velem történt, s hogy mivel volt
eltelve egész bensőm első szentmisém után. De azt gyanítom, hogy ez is
egyike volt azon jófeltételeknek, melyeket végül maga a Szentlélek söpör
el. Sokszor határozzuk el magunkat valamilyen jóra, mely mégsem egé
szen jó, mert saját elgondolásunkból származik. Ha Istennek úgy tetszik,
megláttatja ezt velünk s elveti az egészet valami nyilvánvalóan [ebbért,
Ezt a változási lehetőséget azonban nem szabad úgy tekintenünk, mint
általánosítás alapját, s én is megmaradok annál a vágyamnál. hogy legyek
tartózkodóbb. Nincs értelme ennyi önleleplezésnek, s még rosszabb, ha
elmondunk ilyen benső megtapasztalásokat, lerántva azokat a mindennapi
és anyagi síkra, s így elvész belőlük a legjobb, melyben lélek és élet
volt.

Június 10. KántOTPéntek. Napjaim legnagyobb eseménye eddig 8

szentáldozás volt. Most maga az Aldozat, melynek az áldozás csak egy
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része. Lelkiéletem súlypontja áttevődött arról a félóráról. melyet a Győ

zelmes Miasszonyunk oltára előtt szoktam volt tölteni, sötétben térdel
ve, arra a tíz-tizenöt percre, míg Krisztus teste és vére előttem van az
oltáron, miközben karjaim a könyörgésnek abba a kis görcsös mozdu
latába merevülnek, mely nálunk általában az orantes szélesre tárt kar
jait helyettesíti. De jobb is a szentmisében egy bizonyos tartózkodás. Az
egész Aldozat valami olyan iszonyatos, hogy hatalmas lendületét úgy
sem lehetne kifejezni. Az a kis észrevétlen lehajlás a Suplices Terogámus
nál, mikor at oltárt megcsókolom, olyan mozdulat, mely mindig felemel
és békével tölt el. A Pater Noster-t mondani olyan, mintha a nap szívé
ben úsznánk.

Orákkal a szentmise után is mindig nehezemre esik, hogy más iránt
érdeklődjek. Még olvasni is restellek. Később napközben ujra és ujra
eszembe jut, s olyan erővel ragad meg az emlékezés, hogy miért csiná
lom azt, amit éppen csinálok.

Az áldozás előtti imádságok igen szépek, szeretem őket, de egy ki
csit zavarnak, mert ellentétben látszanak lenni az imént történtekkel, s
így most ujra az én szegényes kis énemért beszélek. Viszont ez hozzá
segít ahhoz a gondolathoz, hogy Istentől különválva létezem elveszve
egy borzasztó, de általam mégis szeretett nyomorúság mélyén. Ezt a sze
génységet nem szabad soha elfelednem. Szeretném, ha megérteném szép
ségét olyan jól, mint Szent Ferenc - mert a külső szegénység, mellyel
ő jegyet váltott, egyszerűen csak annak a Semmiségnek kifejezése volt.
melyet ő önmagában szeretett. - Ezen a héten, ezen a Szentlélektől el
árasztott héten ujra megéreztem abból az örömből, hogy önmagamban
semmi vagyok és mindenben a Szűzanyától függök. Ez a kulcsa a belső'

élet legkönnyebb és legegyszerűbb útjának: nem vágyakozni a nagyságra.
vagy szentségre vagy jelentőségre, mint valamire, ami sajátunk lehetne.
hanem teljesen az Ű szeretetére és védelmére bízni magunkat, jól tud
va, hogy a megfelelő pillanatban kieszközli a kegyelmet számunkra,
hogy véghezvíhessük mindazt a jót, amit Isten tőlünk akar. Ettől fogva'
az egész lelkiéletben nem kell mást tennünk, mint bizalommal rátekín
senünk. s mindent hűséggel elfogadnunk, amiben Altala részesülünk;
anélkül, hogy ahhoz ragaszkodnánk, vagy mint sajátunkat meg akarnók
tartani, s anélkül, hogy magunk felett tépelődnénk.

,,"t.. '·O~ "


