
ná válása az ÖiI'ölkké;vialóna:k szornszéd
sága míatt, lelkesítés és fenyegetés
egyszerre" - jelenti ki Guardirni. S
valahogy így is van - zárja fejtege-
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téseit Decurtíns -, úgy elvontan eb
bern kell látnunk a búskomorság mé
lyebb értelmét, aminek felismerése a
pszichiáter számára is hasznos.

"Minden jócselekedet együttvéve sem ér föl a szentmiseáldozattal; mert a
jócselekedet az ember műoe, a mise pedig Istené. Ehhez hasonlítva a ,vértanú
ság semmi. A vértanúság az ember áldozata, amelyet élete áránioészít az Is
tennek, a mise az Isten áldozata, melyet saját testéből és véréből készít az
embernek ...

Mikor Isten az oltárra tekint, ezt mondja: Ez itt az én ezeretett Fiam, ,ki
ben nekem kedvem telik. - Semmit sem tud tmeqtaqcuini, haiennek az áldo
zatnak érdemeire hivatkozunk ...

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk laz átváltozás után ép
penúgy jelen van itt, mint az égben. Ha az ember jól megértené ezt a titkot,
meghalna a szeretettől . . •

Ugy-e, ha azt mondanák nekünk: Ebben és ebben az órában föl fognak ,tá
masztani egy halottat, - gyorsan futnánk megnézni. De nem jóval nagyobb
csoda-e a halottföltámasztásnál az átváltozás ... ? Legalább negyedórát kelle
ne fordítanunk az előkészületre . . . Meg kellene semmisülnünk a jó Isten előtt

az ő mélységes megsemmisüLésének példájára, melyet az Eucharisztiában lá'
tunk. Lelkiismeretvizsgálatot kellene ,tartanunk, .mert a jó misehallgatáshoz a
kegyelem állapotában kell lenni . . .

A szentáldozás után ajánljuk fel neki szeretett Fiát, halálának és szenve
désének minden érdemével együtt. Semmit illem tagadhat meg tőlünk."

(Vianney Szent János. Monin-Vácz: Szól az Arsi Szent. 65-67.)

Valamikor sokszor hallhatta az em
ber: Én vasárnap kimegyek a nagy
természet templomába, ott solokal
jobban tudom az Istent dicsérni, mint
a négy fal között. - Ha a nagy ter
mészet mínden Isten-dicséretét össze
tennénk; a madárdal, a patak-csörgés
és a tenger zúgása, a viharok és or
kánok 'tombolásá, a virág-rllat, a csil
lagok, a hold fénye vagy a nap ra
gyogása, nem jelent akikora megdicső

ítést a jó Isten számára, mintha egy
értelmes teremtmény egyetlen egy
szer mondja: Istenem, szeretlok. 
Viszont, ha rninden angyal és ember
teremtésétől fogva soha nem szűnő

időkön keresztül' térdenállva imádná
Teremtőjét, e dicséret távolról sem
közelíti meg a tiszteletet és hódola
tot, amelyet a Szentháromság ölén az
örökkévalóság bármely "pillanatáb8llI1"
ad az örök Atyának.

"A rníndenség nagy szerit dala" min
dig csak véges Isten-tisztelet marad,
bármilyen végtelennek látszó világban
számunkra megszámlálhatatlan an
gyal és ember zengje is azt. A Máso
dik Isteni Személy, az Ige tisztelete
és szeretete az AJtYJ8 iránt az igazárn
végtelen, az egyetlen "Istenhez mél-

tó" hódolat és imádás. - E végtelenül
értékes istentisztelet a míénk lett a
megtestesüléstől kezdve. Nem hiába
énekelték az angyalok karácsony éjt
szakáján a gloriát. Azóta mi emberek
az Ül' Jézus Krisztusban, Vele és Al
tala igazán végtelen, az Atyáihoz mél
tó és neki minden körűlmények kö
zött tetsző hódolatot és dicséretet tu
dunk adni szent Fönségének.

Az Úr Jézus a legtökéletesebb áldo
mtot a kereszt, a föltámadás és a
mennybemenetel egyetlen nagy áldo
zatában mutatta be. Az ószövetségi ál
dozatoknál sem csupán az áldozat le
vágása, hanem testének elégetése és
vérének bevitele a "szentek szentjé
be" is hozzá tartozott a teljesen elégő

és a nagy engesztelő áldozathoz. Szerit
Pál - főként a Zsidókhoz írt levelé
ben beszél legtöbbet az Úr Jézusról,
"aki az örök Lélek által önmagát
ajánlotta föl szeplőtelen áldozatul Is
tennek". (Zsid. 9, 14.) Ugyanitt emle
geti legvilágosabban azt is, hogy vé
rérnek bevitele a mennyekbe, "aboo a
nagyobb és tökéletesebb sátorba, ame
lyet nem ember keze alkotott" (Zsid.
9, 11.), hozzátartozik az örök Főpap

egyetlen áldozatához. - A föltáma-
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-dásra vonatkozólag pedíg a Szent
atyák Szent Pál gondoliatát f\ejtik ki
tovább: a föltámadáskor a Szentlé
lek a legtökéletesebben eláradt az
Úr Jézus emberi természetén. a föl
támadás óta az Úr áldozati teste és
vére, mintegy örök szent egészen el
égő áldozat ég a Szeritlélek tüzén.
Az Uj szövetség Látnoka az Úr
Jézust az égi dicsőségében is, mirutegy
örök áldozatot látja: "a trón, a négy
élőlény és a vének között ott áll a Bá
rány, míntegy megölve." (Jel. 5, 6.)

Ezek után talán jobban megértjük,
hogy a mindenben lényeget kereső

római liturgiában miért imádkozzuk,
hogy "az áldozati adományt" "a mi
Urunk Jézus Krisztus szenvedésémek,
föltámadásának, mennybemenetelének
emlékezetére" mutatjuk be. Egyéb li
turgiák a szentmísében az Úr szüle
tésének, Itéleta-e való eljövetelének
vagy egyéb titkaínak emlékeztetőjét

is látják. Mi azonban így imádkozunk
az Urfölmutatás után: "Megemléke
zünk Fiadnak, Krisztus Urunknak ál
dott szenvedéséről, halottaiból való
föltámadásáról, és dicsőséges mennv
bemeneteléröl." A szentrnisében laz Ú<r
Jézus életének egyetlen nagy áldozata
elevenedik meg és újul meg közöt
tünk, hogy ez az áldozat a míénk is
legyen, hogy ebbe mi is belekapcso
Iódhassunk. Az égben örök áldozat
ként élő Bárány megjelenik a kenyér
és bor színe alatt, hogy a mi áldoza
tunk is lehessen.

Ugye, mennyire igaaa van az arsi
Plébánosnak, amikor azt mondja, hogy
a szentmise több, mint a vértanúság:
Ha minden ember vállalná a vérta
núságot, önfeláldozásuk míndíg csak
véges ajándék maradna. A szentmíse
pedig (egyetlen szentmíse is!!) vég
telen áldozat, az örök Ige végtelen
hódolata él benne tovább az Atya
iránt emberi testének állandóan meg
újuló fölál1dozásában: "Valalhányszor e
kenyeret eszitek, s e kehelyből isztok.
az Úr halálát hirdetitek, míg el nem
jön." (1. Kor. 11, 26.)

De 'akkor is igaza van Vlanneynek,
amilkor arra bíztat, hogy buzgóbban
jőjjünk a szentmisére, míntna egy ha
lott föltámasztására mennénk: Valaki
egyszer kételkedve mondta nekem: O
nem tudja elhinni, hogy egyetlen bű

nös szentmíse malasztásért - ilyen
kis dologért - valakit örökre elkárr
hoztassori az Isten. - Valóban kis do-
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log az egyetllen Istenhez méltó tisztelet
és a végtelen hódolat megtagadása ?
- Ma azonban, hála Istennek, a szerit
rrnsével kapesclatban nem azt szá
rnoljuk, hogy bűn vagy nem bűn, ha
nem emberi életünk kis útján boldo
gan jövünJk e nagy, állandó, szent ál
lomáshoz. Keressük minél tökélete
sebben a bekapcsolódást Jézus áldoza
tába, hogy életünk apró áldozatainak
rajta keresztül örök értéke legyen.

Ma már tudjuk, hogy a szentmísét
nem lehet "hallgatni", márstahogy ke
vés volna "lakodalmat" "hal'Lgatni"
vagy kevés volna egy lakodalomban
csak úgy résztvennünik, hogy ott be
szélgetünk vagy énekelünk. Ma a ka
tolíkus tömegek érzik, hogy nem elég
"jelen lenni" a szentmisén, hanem
bele kell abba kapcsolódnunk és pe
díg éppen úgy, mínt a száz éve el
hunyt nagy, ma is modern arsí Lelki
pásztor ezt kívánja: a kegyelem álla
potában a szerrtáldozáson keresztül.
Az áldozatban régen és ma is az áldo
zati lakomán keresztül vehetünk iga
zán részt. A szentmísén legalább a
papnak kell áldoznia, de a jelenlévők

közül csak azok kapcsolódnak be iga
zán az áldozatba, azok vesznek ben
ne részt, akik szentáldozáshoz is já
rulnak. A töl::lbiek valójában csak
,/hallgatják a szerrtmisét", legföljebb
még énekelnek és imádkoznak alatta.
Akik azonban áldozmak, azok a pappal
együtt mutatják be a mennyeí Atyá
nak "szeretett Fiát halálának és szen
védésének minden érdemével" - még
hozzá tehetjük: föltámadásának min
den szépségével, rnennvbemenetelének
minden dicsőségével együtt.

.Mímden szentrnisében - főként az
áldoztató rácstól - nemcsak vissza
pdllanthatunk a keresztre, arnelvre az
oltáron lévő feszület emlékeztet min
ket, hanem fölnézhetünk az égbe is:
a föltámadás és a mennvbernenetel
káprázatos kilátását élvezhetjük. Ezek
ben oly bíztosan lesz részünk, mint
amilyen biztosan részesedünk a szerit
mísén keresztül az Úr Jézus testében
és vérében.

Valóban igaza van az ami Szent
nek: A Mennyei Atya semmit sem
tagadhat meg tőlünk, amíkor a szent
misében legszentebb Fiát triutatjuk be
Neki. Am amikor Szent Fiát neki be
mutatjuk, ne csak nagyobb kenyérre,
cifrább vagy melegebb ruhára, ké-



nyeímesebb vagy gazdagabb otthonra
gondoljunk. Ne egészséget, esőt vagy
szép időt kérjünk, hanem feledkez
zünk rajta a föltámadás szépségéoen
és a mennyország gazdagságáhan meg
jelenő Aldozaton. Résztvenni az Úr
Jézus testében és vérében annyit je
lent, mint résztvenni a szépségoen és
dicsőségben, amelyet e test és vér
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magában hord és amelyet velünk meg
osztani akar.

Ha most resztveszünk az istentiszte
letben, amelyet közöttünk az örök Ige
bemutat, nyugodtak lehetünk, hogy
ezzel már meg is kezdődött számunk
ra a részvétel a Második Isteni Sze
mély végtelen, örök, égi istentisztele
tében.

A LEGÚJABB EGYHAZDOKTOR. MiIloor eljutott hozzánk a hír, hogy
XXIII. János pápa 1959. március 19-én kibocsátott apostoli brévéjével Brindisi
Szent Lőrinc kapucinus testvért egyházdoktorrá nyilvánította, sok avatatlan
ernber méltatlankodva kérdezte: "Hogyan, hát annyira leszállott az egyház
doktori cím ázsiója, hogy már közönséges kolduló barátoknak is osztogatják?"
Akik azonban jártasaobak a hagíografiában, vagyis a szentek élettörténetében,
azok jól tudják, hogy kevés szent szolgáJt Irá jobban a magas kitüntetésre, mint
éppen Brindisi Szerit Lőrinc. Mert íme, ő eszményi mértékben egyesítette ma
gában az egyházdoktorság három alapvető kelléket: az igazhitűsóget (doctrína
orthodoxa), az életszentséget (sanctitas vitae) és a kiemelkedő tudást ·(eminens
eruditio). De más vonatkozásban is korának legkülönb egyéniségei közé tarto
zott ő s közéleti. politikai, diplomáciai, sőt hadi szereplésével kitörölhetetlenül
beleírta nevét a vége felé siető XVI. és a kezdődő XV II. század történetébe.

Az új egyházdoktor 1559. július 22-én adélolaszországi Brmdistben szüle
tett. Eredeti nevén Russo (Rossi) Julius Cézárnak hivták. Szerzetbelépése al
kalmával azonban családi nevét szülővárosának, keresztnevét pedig a keresz
tény ókor híres vértanújának, Szent Lőrinc diákonusnak nevével cserélte fel.
Apai és anyai ágró'! egyaránt jómódú és tekintélyes családból származott.
Szülei, a helybeli minoriták segitségével, nagyon gondos vallási nevelésben ré
szesitették. Bizonyság erre a "kis angyal" név, mellyel kortársai a vonzó meg
[elenésű ifjút illették. 14 éves korában magasabb tanulmányok végzésére Péter
nevű nagybátyja velencei házába került. De itt csak két esztendeig időzött,

mert 1575. február Ifi-én régi vágyat követve a kapucinus rendbe lépett, mely
épp az időben indult el Európa-, majd valamivel később világhódító útján. Alá
zatosságára jellemző, hogy egyszerű szolgáló testvérként kérte felvételét és
csak elüljáróinak határozott parancsára fogott hozzá a teológiai tanulmányok
végzéséhez..

Felszenteltetése után (1583) először a páviai egyetemi ifjúság lelki gondo
zásával bízták meg. Ez a munkakör nagyon ínyére volt neki, de nem sokáig
maradhatott benne, mert elüljárói már négy évre rá, 28 éves kora ellenére
velencei guárdíánná (1587), újabb négy év múlva (1590) pedig toszkánai, illet
ve velencei provinciálíssá nevezték ki (1593). És amint egyszer belekerült a
közbizalom sodrásába, nem volt többé megállása. Az 1596. és 1599. évi egyetemes
káptalanok generálisi tanácsossá, definitorrá, 1602. május 24-én pedig egyhan
gú lelkesedéssel generálissá választották. Tíz évvel később (1612) rendtársai
újból felajánlották neki a legfőbb rendi vezetést, de ő másdrányú elfoglaltsá
gára való hivatkozással elháritotta magától a nagy megtiszteltetést. A defini
tori tiszttől ellenben élte fogytáig nem tudott megszabadulni. Sőt egyidoben a
genovai provínciálisságot is vállalnia kellett.

Igy Lőrinc atya működése legszorosabban összeforrott rendje történetével.
Hogya kapucinus rend a diadalmasan kibontakozó katolikus ellenhatás korá
ban olyan páratlan népszerűségre és elteriedtségre jutott, azért elsősorban őt

iUetí az elismerés. A középeurópai fészekrakás meg egyenesen az ő személyes
műve volt. A bécsi, gráci, prágai és münchení kolostoroknak ő vetette meg az
alapját. Pedig a vállalkozás nem volt könnyű, A szekatlan ruháju és szakállas
barátokat elŐSZÖIf mindenütt ellenszenvvel és bizalmatlansággal fogadták.
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