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A Pasqualina-cikkről. A Vigilia novemberi számában kis naplócikket
közöltünk Mater Pasqualínáról, aki a Szentatya körüli személyes szolgá
latokat ellátja. A cikk olvasóink egy részében, amint a hozzánk érkezett
öt levélből látjuk, félreértést okozott. Megértjük őket, sőt bizonyos jóleső

érzéssel olvassuk, hiszen félreértésük ugyanabból a szeretetből, Szerit
atyánk személyének és tekintélyének szerétetéből ered, amely cikkírónk
toltát verette. Gondosan ujra átolvasván a cikket, rnost már a félreértök
szemével is, mi is találtunk egy-két, hogy úgy mondiuk franciás kife
jezést, amelyet magyar fül másként ért. A francia suggerer ige jelen
tése nem azonos a hipnozrsra utaló szuggerálással, hasonlóképen fran
ciául az angolból eredő chef-nek sem főnök a magyar mása, amit a ma
gyar vendéglátóipar szaknyelve is igazol, "chef"-nek nevezvén a sza
káesmestert, 'aki főnők ugyan, de csak 'a konyhában. Ezeknek a szavak
nak pontatlan értelmű átültetésétől eltekintve, nem tudjuk osztani a
félreértök véleményét. A leglelkiismeretesebben vizsgálva a kérdést sem
látunk semmi megbotránkoztatót abban, hogy egy olyan férfiú körül,
mint 'a Szentatya, aki laIZ egész világ katolícízmusánek s mondhatni az
egész emberiségnek gondját-baját hordozza és átérzi lelkében és aki
nemnég a halál küszöbéről tért vissza, szüksége van egy földi értelem
ben vett "őrzőangyalrn", akí egészségére és testi épségére vigyáz és ház
tartását rendben tartja, Más, az ő korában lévő öregurak egyébbel sem
törődnek, mint különféle betegségeikkel és azok gyógykezelésével. O any
nyira a nyájának él, hogyha nem vigyáznának reá, még a saját maga
legelemibb kiméletét is elhanyagolná, Kérdezzük: mi vian ebben rend
kívüld ? Arinak pedig, 'a'ki azt mondja, ha így is van, miért kell azt a
nyilvánosság elé tární, az alábbiakban válaszolhatunk:

Mater Pasqualináról és a Szentatya körül betöltött fontos szerepé
ről mi már több évvel ezelőtt magából az Osservatore RomanobóJ. érte
sültünk először. A novemberi Vigilia cikkben említett balesete kapcsán
emlékezett meg róla a Szeritszék félhivatalos lapja. De a világlapok
azóta is egész sor intimitásról szóló közleményt és képet közöltek a kato
likus egyház fejéről, lefényképezték őt vállán két kedves madarával is.
Mindez a mai embernek abból a tennészetes igényéből származik, hogy
előljáróit, feljebbvalóit emberi közelségben szeretné látni, felfedezni ben
nük azt, ami minden emberben közös, A Szentatya sok egyébhez ha
sonlóan a modern embernek ezzelaz igényével szemben is a legteljesebb
megértéssel víseltetík és ezért nem emelt soha kifogást az olyan közle
mények ellen, amelyek az ő emberi személyleégével kapcsolatosak. Elő

fordult, hogy egy élelmes fotoriporter valami magasabb párkányról rá
"hallózott" és a Szeritatya mosolyogva belenézett a fényképezőgépbe. Egy
más alkalommal pedig, míkor egy csupa kétméteres néger óriásból álló
kéztlabda-csapat tisztelgett nála, nem kergette el őket, amikor gyer
mekes örömükben a történelmi multú vatikáni fogadóteremben elkezd
tek előtte vidáman "fejeIni és passzolni".

Lehet, hogy mindez kissé szekatlan vagy éppen bántó egyeseik szá
mára. Bizonyos, hogy a mi északíbb, tartózkodóbb, az ünnepélyes barokik
kor emlékeiből sokat megőrzött vallásosságunknak és tekintélytdsztele
tünknek nem míndig könnyű megérteni az olaszok könnyedebb. vidá-
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mabb, gyermetegebb vallásosságának élénkebb és intimebb formáit. Ez
a meleg vallásosság azonban közel áll az evangélium szellern éhez. Mi
katolikusok a Szentatyáról mindig úgy emlékezünk meg, m int Krisztus
földi helytartójáról. Krisztus földi helytartójának lenni azonban egyet
jelent a krisztusi út követésével. És nézzük meg, mit mond az evangé
lium Jézusról. O körülötte is ott voltak és el is kisérték minden útján
a bibliai szent asszonyok, a Máriák, Magdolnák, Veronikák, akiknek
szerepe ugyanaz volt, hogy ennek az első kis krisztusi k özcss égnek ház
tartását rendben tartsák. Akadt köz tük zsémbes is. Gondoljunk csak
M ártára. hogyan f ölcsattant, mikor azt látta, hogy huga Mária - sze
rinte - csak az Úr lábainál .Jebzsel", miközben ő agyondolgozza magát.
Az evangélium semmi kétséget nem hagy aziránt, hogy szernrehányásá
nak éle elsősorban Jézus felé szól. És lám, az Úr nem utasította vissza
felháborodottan a szemrehányást, hanem valószínűleg csak szelíden rá
nézett, talán el is mosolyodott és amit mondott, azt mai szavakkal így
valahogy lehetne kifejezni: Ne morgolód] Márta, hiszen derék teremtés
vagy te, tudom én azt, de hát ebben nincs igazad. Vagy gondoljunk
Zakeusra,az élelmes fotoriporter bibliai el ődjére, aki miután apróter
metű volt és a sokaságtól nem láthatta Jézust, felmászott egy fügefára
és onnan kiabált rá. És ime, az Úr Jézus megállt a fa alatt és azt mond
ta neki : szállj le gyorsan, mert hozzád megvele ma ebédelni. Pedig zakeus
az akkori zsidó társadalom legmegvetettebb kasztjához tartozott, a vá
mosokhoz és Jézus mégis elment hozzá, vállalva azt, hogy nemcsak a
farizeusok, hanem a saját hívei ís sokan megbotránkoznak rajta.

Persze a pápa, aki ma már egy vil ágegyh áznak. egy hatalmas in
tézménynek feje, nem járhat mezitláb az utcán, mínt ahogyan az úr
Jézus tette. Neki vállalnia kell a hatalomnak és a pompának bizon vos
elkerülhetetlen külsőségeít, amelyeket Jézus teljesen elutasított magától.
Ez is emberi igény a hívek felől. De a kereszténység feje azért még nem
szfinx, hanem ember, Krisztus szolgája és követője és annál jobban sze
rethet íük és tisztelhetjük, mennél inkább emberinek érezzük. Hiszen az
úr Jézus is azért követelheti tőlünk, hogy olyanok legyünk, mint ő 
szószerint mondotta ezt - mert Isten létére mindenestől emberként
járt közöttünk.

D. L. Békéscsaba. - Minek a szentségek, mikor Krisztus úgyis
megváltott bennünket? - Nem tud Ön erre a kérdésre talpraesetten
megfelelni az illető okoskodónak ? Pedig egyszeru és kézenfekvő hason
lattal lehet megvilág ítaní számára a kérdést. Tudniillik, ugyanolyan ez,
mintha valaki azt hozná feJ, hogy mínek a szobában a kaocsoló, rníkor
úgyis feltalálták már az elektromosságot. Krisztus a megváltásban meg
nyitotta az utat a mennyország felé, de nekünk magunknak kell rálép
nünk erre 'az útra. Végtelen kegyelemkincset halmozott fel számunkra,
de ennek el kell hozzánk jutnia. Ennek eszközei a szentségek. Maga
Krisztus rendelte azokat, a kereszténységet, a bűnbocsánatot és az Oltári
szentséget kirnondottan azzal a megokolással, hogy a megváltás kegyel
meiben részesüljünk.


