
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
T. I. A címzetes püspök ma már nem azt jelenti, hogy nem szentelik

fel püspökké. A régebbi szokás volt, hogy nagyobb plébániák vezetőit

püspöki címmel, de csakis címmel, tüntették ki. Ma már minden címzetes
püspök föl van szentelve, de egyházmegyei kormányzó hatalom nélkül.
Külőnböző kisázsiai és afrikai egyházmegyék címeit, ahol az izlám ural
kodik, jogfönntartás céljából viselik, egyébként azonban rendesen egy
megyespüspök vagy érsek mellé nevezi ki őket Róma segédpüspöknek.
Manapság tehát címzetes püspök vagy segédpüspök egyet jelent.

Erna. - Aldásban a meg nem kereszteltek is részesülhetnek. Ellen
ben szentségeket és olyan szentclményeket nem vehetnek fel, amelyeket
egyenként és nyilvánosan szolgáltatnak ki, tehát a Balázs-áldást sem.
Ez a katolikus álláspont. Az illető részéről azonban, ha vallásos érzésé
vel ez megegyez, semmi akadály nincs, - elutasítani - ha csak botrány
nem fenyégetne - nem fogják. Polgárilag már régóta nem tilos az érint
kezés. Csak a .,communicatio in sacris" tilos, tehát az olyan fajta rész
vétel a más vallások szertartásain, hogy azzal vallási kötelességeinknek
akarnánk eleget tenni vagy azokat vallásos elmélyedésünk helyéül vá
lasztani.

Gyakori gyónó. - A gyónót nem sujtják olyan súlyos büntetések a
gyónásban elhangzottak kirecsegéséért, de ez korántsem jelenti, hogy őt

nem terheli felelősség. Aszerint, hogy rnit és hogyan, ki előtt, milyen
következményekkel mond el, egészen súlyos bűnt követhet el. Ha má
sokat megbotránkoztat vele, a szentségből, a papból gúnyt űz, bizony,
meg kell gyónnia.

Érdeklődő. - A dolog helyes megértéséhez a középkor gyakorlatát
kell ismerni, Egyházi javadalmakat világi személyek is élveztek. Koper
nikus eszerint lehetett kanonok, ugyanakkor, midőn csak a kisebb papi
rendeket vette fel. Meg kell jegyeznünk, hogy élete vége felé valószínű

leg a nagyobb egyházi rendeket is felvette. Kopernikus könyvét halála
után hetvenhárom évvel sorolta a tilalmazott könyvek közé a kongregáció,
azzal a megjegyzéssel, hogy a könyv hasznos, de feltevésnek tekintendő

mindaddig, amíg a tételeit teljesen be nem bizonyítják. Teljesen elutasító
álláspontot a könyvvel szemben azonban az Egyház soha sem foglalt el.
XIV. Benedek pápa a tiltott könyvek jegyzékéből 1757-ben ki is hagyatta.

Jóga. - Igen, divatos dolog egyes körökben a hindu jogik és a ke
resztény szentek, a jógagyakorlatok és a keresztényerénygyakorlatok
összehasonlítgatása. De ilyen alapon az egyszerű európai tornát is össze
lehet hasonlítani a jóra törekvő keresztény lélek belső és külső küzdel
meivel, mint ahogy azt Szerit Pál meg is teszi. De egyébként lényegében
és formájában egyaránt teljesen más a hindu tökéletességre törekvő erő

feszítése és ismét más a mi szeritjeink útja. Más lényegben: a jogi célja
a mesterséges, az előidézett elragadtatás, a révület, önkívület. A ke
reszténv szent sokkal alázatosabb, teljesíteni akarja a parancsolatokat és
követni a tanácsokat s ezáltal a szeretetet akarja magában kialakítani,
növeIni Isten és a felebarát iránt. A révületet. elragadtatást a mi szen
tünk ajándékul vagy megpróbáltatásként kapja Istentől, de nem maga
idézi azt elő. - Formailag, külsőleg is mélységes az eltérés. A joga
tulnyomó részben torna, - testi és szellemi torna. A szent tökéletességre
való törekvésének eszközei pedig: imádság, elmélkedés és jócselekedet.

P. P. - A cimzett szeretettel köszöni a kedves akrosztikon-verset és
szivélyesen üdvözli a szerzőt.
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Többeknek. - Napló rovatunkban a csillaggal jelzett Olvasó napló-
ját" Rónay György írja. "

Ö. S.-nek és többeknek. - A helyszűke miatt a szerkesztői üzenetek
ben nem vállalkozhatunk a ho zzánk beküldött írások megb ír álására. Kér
jük közölje címét.

József-házasság. - A felvetett kérdésére csak levélben tudunk vála
szolni, kérjük közölje címét,

H. G. - Már sokszor volt szó arról a Vigilia hasábiaín , hogy a sze
retet nemcsak valami érzelem, amely kellemesen melengetí sz ívemet,
akár kapom, akár adom, hanem erény, amelyet gyakoroln i kelJ. Espedig
nemcsak a szelg álat-t étel alakjában kell gyakorolni , hanem azáltal, hogy
bizonyos lelkületet és ennek megfelelően bi zonyos magatartást alakítunk
ki magunkban felebarátunkkal szemben. A szer étetet mint valami mű

ködő faktort kell elgondolni, amely k ülönböző alakú vagy színű ablakki
vágásokon keresztül sugározza - k ül önböz ö formában - a fény t, amely
elviselhetővé, kellemessé, kedvessé és vég ül is nélkül özhete tl enné teszi
az együttélést. A szeretetnek ilyen "ablakformái ból" közlünk itt néhá
nyat : Türelemmel elviselni egymás gyöng éit és bűneit, - Egymást -se
gíten í és vigasztalni a bajban és gondban , - kölcsönös nagyrabecsülés,
- az engedékenység gyakorlása, - mindenirányú diskréció, - szóban és
cselekedetben megnyilvánuló bölcseség és rnértéktartás. Ha ezeken több
ször elmélkedik és főleg, ha elkezdi gyakorolni és hatásait megfi gyelni,
hamarosan r áj ön arra, mil yen gyerekesen éretlen és felelőtlen az ilyen
mondás: már nem szeretem, hát jobb, ha elválunk . A házastárs nem
ruhadarab, amelyet levetünk és eldobunk, amikor megurituk.

H. K. Bp. Ne haragudjék, kissé mosolyogtunk a dolgok érdekes já
tékán, mikor panaszát olvastuk: "Megfogadtam, hogy ha totón nyerek,
ezer forintot adok édesap ámnak. És épen ezer forintot nyertem. Köte
les va gyok-e ezt a fogadalmam alapján odaadni, mikor nekem semmi se
marad belőle?" - Fo gadalom alatt a katolikus erkölcstan szer-int az Is
tennek szabad akarattal , ti szt a elmével, megfelelő komoly for mában és
komoly szándékka l valami jócselekedet végrehajtására tett igéretet kell
értenünk. Ilyen értelemben igérete aligha fogadalom. Nem nagyon való
színű ugyanis, hogy .ezt a lehetőséget előre komolyan átgondolta. Ellen
ben az a megjegyzése, hogy fiúi szeretete így is odaadutja a pénzt ap
já nak, bizonyára megkönnyíti az e ljárást. Sőt ha apja igazán rászorul
erre a nem is csekély összegre, Ön pedig megvan nélküle is, m ódja van
a pietás egy sz ép cselekedetének gyakorlására. Ez a cselekedet semmi
képen nem látszik köteles adománynak, hanem szabad a jándék. Még
megjegyezzük, hogy kivált az ilyen nagyobb összegű fogadalom kérdését
nagyon érdemes a gyóntatóval előre megbeszélni és akkor elejét vesz
szük az ilyenféle nyugtalans ágnak. Mert a komoly fogadalmakat súlyos
bűn terhe alatt teljesíteni kell.


