
A KIS ÚT
Azt hallottam, hogy az új nagyheti szertartások egyike azoknak az

,tí.jítcísoknak, amiket a Szentatya látomása alapján rendelt el, amelyben
,egy év előtt részesült, amikor megjelent neki az Or Jézus, és új Simeon
nak nevezte őt, megigérte, hogy mindaddig nem fog meghalni, mig úji
tásait érvénybe nem lépteti. ~n kétségbe vonom a nagyheti szertartások
krisztusí" sugalmazás6,t, mert azok igen primitivek. Nagycsütörtök és nagy
péntek szertartásainak idejében még van következetesség, de akkor miért
nincs a feltámadási körmenet vasárnap hajnalban, mint az őskereszté

nyeknél volt? Ha a hivek el tudnak 'menni az éjféli misére, és egész
,ádventben a hajnali misékre, akkor egyszer egy évben hajnalban is fel
tudnak kelni. Nagyszombat szerta~tása egyébként is hosszú. A mai em
ber ennyit nem bir el. Azután, az egyik helyen volt lábmosás, a mási
kon nem. A különbözőség megbontja a katolikus egységet.

~rtesülése a megújított szertartá
sok eredetére vonatkozólag egyálta
lában nem látszik valószínűnek, a
leginkább kifogásolt husvét vigili
ájára vonatkozólag pedig biztosan
nem az. Ezt ugyanis már 1951-ben
engedélyezte á Szentszék, bár csak
az idén rendelte el kötelezően. Te
hát nem egy egy év előtt kapott
krisztusi sugalmazásról van itt szó,
hanem e&y már évek óta folyó,
tervszerű, liturgiánkat megújító
munka újabb eredményeiről.

De még ha biztos forrásból szár
maznék is értesülése, hite és az
Egyházhoz való hűsége egyáltalá
ban nem szenvedne csorbát, ha két
'ségbe vonná az új szertartások el
rendelésére indítást adó látomást.
A rendelkezést természetesen el
kell fogadnia, az új szertartásren
det meg kell tartania mindenkinek,
de nincs kötelezve az indítékok el
fogadására. Az indítékok kétségbe
vonásáért. sőt megtagadásáért. 
természetesen, ha ezzel nem követ

-el tiszteletlenséget, és' senkit meg
nem botránkoztat, semmiféle

. megrovás sem érhet senkit. A szö
ban forgó esetben tehát, mégha a
'Szentatya maga hivatkozott volna
Í8 látomására - amit nem tett 
nem volnánk kötelesek elfogadni,
-elhlnní annak megtörténtét, tehát
ca szertartások közvetlen krisztusi

sugalrnazottságát 'sem. Az ilyen
közlések, kínyrlatkoztatások ugyan
is, tekintet nélkül az azokban ré'
szesülő szernélyre, még ha maga a
pápa volna is az, aki azokat kap
ja, míndíg csak magánkinyilatkoz
tatások maradnak. Ezekre vonatko
zólag pedig az Egyház tanítása az,
hogy bármilyen értékes felvilágosí
tásokat, épületes mozzanatokat tar
talmaznak is, sohasem lesznek egye
temesen kötelező vallási ismeretek
nek forrásai. Megtörténtükre. tehát
a kmyílatkoztatcttság tényére vo
natkozólag az Egyház sohasem kö
vetelte magának a tévedhetetlensé
get. Adott esetben tehát nagyon üd
vös, ha tudjuk, mi az, amit' el kell
fogadnunk, amit hinnünk kell, és
mi az, amiben szabadok vagyunk,
mert Egyházunk nem' akar kötele
zőep parancsolni.

Ennek ellenére a megújított szer
tartásokat primitiveknek minősítő

ítéletét el kell utasítani, még pedig
több okból: Bár az Egyház nem kí
vánja meg híveitől, hogy az általa
elrendelt vagy engedélyezett isten
tiszteletet minden ízében tökéletes
nek, megfellebbezhetetlennek tart
sák, azt azonban tanítja, és annak
elfogadását híveitől meg is kívánja,
hogy egyetemes istentiszteletének
megalkotásában és rendezésében
szerepe van az Egyházat oltalmazó
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és irányító isteni Gondvíselésnek,
Ebben a vonatkozásban tehát köte
lező az a tisztelet, amellyel annak
az Egyháznak tartozunk, amelyről

az Úr Jézus mondotta: "Aki tite
ket hallgat, engem hallgat és aki
titeket megvet, engem vet meg." A
primitivnek való minősítés magá
ban még nem tiszteletlenség, hi
szen az isteni Gondviselés irányí
tásának nem kell a legtökéletesebb
módon megnyilvánulnia, itéletének
megfogalmazása azonban arra mu
tat, hogy véleményének olyan kö
rülmények között adott kifejezést,
ami legalábbis nem vall erre a kö
teles tiszteletre, és nem mozdította
elő annak másokban való ;felkelté
sét és megerősödését sem. Itélete
egyébként két tévedéssal is kap
csolatos: 1. Az egyetemes Egyház
liturgiája nem ismeri a feltámadá
si körmenetet, az tehát nem is tár
gya a megújított liturgiának. A
Szentszék a helyi főpásztorokra

bízza az áhitatot komolyan előmoz

dító helyi szokásoknak a megújí
tott Iíjurgíával való összehangolá
sát. 2:Husvét vígílíája szertartásá
nak a Szeritszék által elsősorban

és nyomatékkal ajánlott ideje: éj
jel, úgy, hogy a szentmise éjfél' kö
rül kezdődjék, tehát a feltámadás
örömhírét hirdető Alleluja már va
sárnapra virradóra hangozzék. A
hiányolt következetesség tehát na
gyon is kifejezésre jut a megújított
liturgiában.

Nagyon szubjektiv színezete van
annak a me"gállapításának,hogy
husvét vigiliájának szertartása
hosszúsága miatt untató, és jövőre

már távoltartja a híveket. Nekünk
éppen ellenkező tapasztalatot volt
módunkban szerezni. Már ötödik
éve ugyanazon a helyen, egyálta
lában nem az volt a benyomásunk,
hogy megfogyatkozott a hívek szá
ma. Sőt annak sem láttuk .semmi
jeIét, mintha unták volna: Ellenke
zőleg, a szertartás változatos, szím
bolikában gazdag tartalma, szinte
láthatóan felajzotta érdeklódésün-
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ket, és komoly élményt jelentett,
számunkra. Nem helytálló tehát az
a megállapítása sem, hogy a mai
embernek ez sok. Ne nézzük le
annyira a mai embert, hogy össze
szedettséget kíváno komoly telje-'
sítményekre képtelennek tartjak..
és ne akarjuk esetleges gyengesé
geit legyezgetní, vagy még inkább
fokozni azzal, hogy szinte reá kény-.
szerítjük az erőtlenség és tehetet
lenség tudatát. A mai embertök
igenis lehet várni időt, idegeket"
összeszedettséget és erőkifejtést

igénylő teljesítményeket. A mai;
ember 3-4 órát el tud tölteni szin
házban, operában. Ennyit a litur
gia mégsem kíván tőle, pedig a li
turgia is tud adni olyan lelki él
ményt, amilyen szellemi élmény és:
élvezet egy szindarab, vagy opera.

Ha egy kicsit ismeri az Egyház
életét, nem fog fennakadni azon.
hogy egyik helyen volt lábmosás, al
másikon nem, és nem fogja ettől

a katolikus egységet félteni.
Hiszen azt is kifogásolhatná, hogy
egyik templomban van keresztvíz-.
szentelés, a másikban nincs. Az:
Egyház egysége nem merev egyfor
maság, hanem eleven élet, 'amely-
nek alaptörvénye a változatosság.
Az Egyházban kezdettől fogva ér
vényesült a Szent Agostonnak tu
lajdonított elv: In necessariis uni
tos, in non necessariis libertas, in:
utrisque caritas - a lényeghez tar
tozó dolgokban a legszigorúbb egy
ség, a nem lényegesekben szabad
ság, de mindkettőben szeretet! ~lr

ez .nem vált az Egyház kárára, sőt

ezáltal tudott igazán katolíkue
lenni.

Ha az- Egyházban és az Egyház
zal való. élet nem is mentesít ben
nünket mínden problémától és ne
hézségtől, s ha nem is tudjuk a leg
nagyobbaknak gyermeki alázatát ég
húségét követni, a szentnek kijá-
ró tisztelettel 'párosult egyházias ér
zés, a magunkért és másokért való
komoly felelősség tudata átseglt
bennünket a zökkenőkön, és meg-



mutatja az utat, hogyan lehetünk
magunkban és másokban is a krísz
tusi életnek élesztőt, ami kötelessé
günk. Talán szabad ilyen összefüg
gésben is utalni a husvét utáni 4.

NAPLÓ

vasárnap szentleckéjének szavaira:
"Értsétek meg szeretett testvéreim:
Legyen minden ember készséges a
hallgatásra, de meggondolt a be
szédben." (A.)

LOURDES A CENTENARIUMRA KÉSZűL. 1958. februárjában lesz
századik évfordulója a lourdesi csodás jelenésnek. Az IZlustration
című francia folyóirat evvel kapcsolatosan részletesen közli a nagysza~

bású centenáris előkészületeket, amelyek során a világhírű kegyhely
valósággal átalakul és újjáépül. És főként: kibővül. Mert a. zarándok"
tömegek befogadására szolgáló építmények már régóta szűknek bízo
nyúltak amúgy is. Igy például az új nagy bazilikában mindössze 5000
ember fér el, a többi ezrek és ezrek időnként kintrekednek. .

Maga II lourdesi püspök, Théas, vette kezébe a centenáris építkezések
irányítását. A nagyarányú tervek kidolgozásával egy hattagú építész
mérnök bízottsaget bízott meg, rnelynek élén nevéről következtetve (Pi
erre Vago - Vágó Péter?) egy bizonyára magyaT származású építész
áll, s kivüle részt vesz benne egy-egy olasz, svájci, angol, belga és fran
cia neves műépítész. A tervek készen vannak; a munkálatokkala jubile
umi évre készülnek el.

A tervekből egy egészen grandiózus átépítés és kibővítés körvonalai
bontakoznak ki. Lényeges változtatások a következők. A sekrestye ezen
túl nem fogja eltakarni a barlangot, hanem attól balra lesz. Előtte ed
dig kovácsolt vasrács volt; ezt is eltávolítják. A forrást borító cementla
pot üveglappal fogják helyettesíteni, hogy látható 'legyen. A medencék
számát is növelik, az eddigi kilenc helyett tizennégy medencét építenek,
'8 ezek nem lesznek egymáshoz olyan közel, mínt eddig. A medencék
átépítési munkálatai csak tél folyamán folyhatnak, amikor a betegek
nem fürödnek bennük. A medencék vize különben nyáron is csak II
fokos, megbetegedést mégsem okozott soha.

Eddig két szállódája volt a kegyhelynek. Az egyik, a "Hét fájdalom"~ .
ról elnevezett szálló tulságosan messze van a barlangtól, bent a város
ban; a másiknak, az "Asile"-nek is az a hátránya, hogy lakóinak keresz
tül kellett gyalogolniuk a városon, ha magához a kegyhelyhez akartak
jutni, azonkívül a Gave folyó ibalpartján olyan elhelyezésű, hogy épü
lettömbjével rontja a festői kilátást. S bár aszállodák közös termei
meglehetősen túlzsúfoltak voltak, a szükséglethez képest mégsem volt
elég férőhely.

Most új szálló épül a Gave [obbpartján, ezt a balparttal széles híd
köti össze. Az ablakok és a terraszok a bazilikára és a barlangrá nyil
nak, de azért elég távol annyira, hogya szálloda élete ne zavarja a
kegyhely áhitatát, A négyemeletes új szálloda 900 ágyas lesz, örökrnos
~ó Hfttel felszerelve. A fekvő betegek majd a földszinten nyernek elhe
lyezést a szállításuk megkönnyítése érdekében. s ez a földszinti ~pület~
rész a barlanara nyíló napos terraszban végződik. A szállodához a vá-'
roson kívül fekvő egyenes út vezet majd az állomásról. Közös termei
nem lesznek olyan túlzsúfoltak. Az épület szentmisék tartására és kör
menetek rendezésére is alkalmas lesz.
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