
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

B. L. Budapest, - Abban igaza van, hogya Krisztina városi plébánia
templom mellett álló Mária szobor Budapest legrégibb közterületen álló szobra.
Eredetileg a Déli pályaudvar helyén állott 1702-jiíl lll55-ig. A jelenlegi formá
jában azonban újrafarugús. Az eredetije a Fővúrosi Múzeumban van.

S. D. Miskolc. - Az a tény, hogy ,I Ku-k lux klan, a hírhedt nmcrikat tit
kos szervezet terrorcselekményeit ún. tüzkeres:.lol,kel, azaz keresztalakú fák
lyák meggyújtásúval jelenti be. egy~t1ja];'m nem jelenti. hogy valíúso« szervezet
volna. Különösen nem lehet :1 kutol icizmussal kapcsolnt.ha hmm i - hacsak
nem azon az alapon. hogya kn tol ikusol: lilcli;;,('se is egyik .,programpontja". A
szervezet persze eJs,',sorban n(~ger('Jlenc:s. A r:;!Jsmlr>,;tsúg eltörlése után, 1867
ben alakult az USA egyik ,·:11:lm,·tix1l1. K;\1·"lin,·,\1;lll. Az,,).; tiimíjrülkk benne,
akik ellenezték arabszolgasúg e!tiir!('s(,1. II n':'f~e.rek f'olszabaditásút. Hosszú
csuklyás á lr uhújuk kétségtelen ü I husonl íl. :1 spurivo] nagypénteki körmene
tek résztveviiinek csukl'y~;júr;l. de sr mmiFól« s;~erzetcsl'endi ruh.iho» semmi
köze. Alruhát azért visellek. hogy lit' ismel'j{,], IcI ől«:}, mikor ll,;gr'n;ket 
később katolikusoka! ós zsidókat l i ncscltek. - E(~y(bk('nl ma múr korántsem
az a hatalom, ami 1H71-ig, az anti-ku-klux tőrvúnv kiad;"ts;'lig volt, amely után
katonai erővel nyom ták el.

G. G. Budapest. - Annak .IZ élc1szC'ntségne'k, .unotvot az El',yhúz az il ka
nonizált tagjait ..)l megkíván, norn kell együttjúrnja tudományos kérdésekben
való júrtassógga1. Különöscn nem, ha a szcnt a kora fe)[ogúsának hatása alatt
V;]1l valamelv téves tudományos I"e][ogúst. A kőzépkor szcntjei tóvedtok például
abban. hogya Föld lapos. egy helylx-n (dl l"; II Nap forog kijl'lilötte, nem
megrordítva. Ez voll a kol' közJdfogasa e kórdóshen, saj;'Jt korú ból pedig senki
se tud kibújni. - SzenL Jeromos, Szent Agoston. Nagv Szen! Ger~;el'y valóban
azt hitték, hógy a vibg vége hamarosan bekilvelkezi:;. Persze. t évcdtek. De
akkor ez volt " közhangulnt. Adjmai blrodalom hanv.rtlóbnn volt. úgy lát
szott, hogy minden elpusztul, :.!l1)i a római kulturához tartozol i .•Jeromos is,
Agoston is, Gergely is nagyon szerotték hazújukat. Múig is mogr'cndülten ol
vassuk Szent .Jeromos hazafiúi koscrgósót. Csoda-c, hogy rnikor mindannak
hanyatlúsát lútták. amit szerottek. megtelt a szívük vil:"gv('g hanuulattal ? Vi
szont nem tévedtek a h rt és erkölcs kórdésoi ben. f:s alázatosan vallották, amit
Krisztus mondoí.í. hogy il vil.u; idejének tltkút az Atya magának tartotta fenn,
Annyira vallottak. hogy tudtak alkotni. Olyat alkotni, ami rendk ivül i mérték
ben hatott az utánuk következi) másf'él évezred kultúráiának kialakulúsára.

Zs. J. Budapest. - Arr» :l kérdésére vonat kozóan, hogy mit jelent a Szent
atya egyetemes zsinatru vonatkozó "Motu proprlo't-ja, a kiivetkeziíket kell tud
ni: A pápai okiratokat két csoportba osztjuk. Az egyik csoport törvényhozó, a
másik adminisztratív, egyhúz.közigazgatási jellegű. Az elsií csoportba tartoznak
az apostoli kons1:ituciók. a "Motu proprio"-k és az enciklikák. A konstituciók
alapvető hittani és Icgyclmi kórdésekben hozott ünnepélyes döntések. Apostoli
konstitucióval hirdetik ki a pápák a dogmákat. hittételeket. A .,Motu proprio"-k
nem ennyire alapvető jclcntósógű kérdésekben hoznak intézkedést. Amíg az
apostoli konstituciókat alapos előkészület. néha az Egyhúz püspökeinek meg
kérdezése is előzi meg. tehát a tanító hivatal egyetemességének álláspontját
foglalja össze, il "Motu propi-iov-ban közvctlcncbhül. spnntúnabb módon jut
kifejezésre il pápa személyes allástoglulása, célkitűzcse. akarata. A Szentatya
által az egyetemes zsinat előkészítésével kapcsolatban most pünkösdkor ki
adott rendelkezés is .,Motu proprio". Az enciklika az egyetemes Egyhúzhoz in
tézett instrukció, el lgazitús. amely a doktrina vagy a disciplina, a tan és a fe
gyelem valamelyik pontját, kérdésót fejti ki részletesen és mélyrehatóan. A
második csoportba tartoznak a bullúk és a brévók. A bulla a pápa adrnínísztra
tiv jelleg{j határozatutnak és rendeJl,ezéscinek ünnepélyesebb válfaja. Fonto
sabb. nagyobb jelentőségü iigyeLhcn alkal mnzzúk, mint amilyenek a szentté-
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avatás , új egyházmegye létesítése, püspök kinevezése. A breve kevésbé fontos
ügyekben kiadott pápai in t ézked és , melynek form á ja is kevésbé ünnepélyes.

Nem akarok farizeus lenni. - Igen, ön nek iga za van. És még s incs egészen
igaza. Az em ber meggy ónja bűneit, elmondja a sokszor elismételt szöveget :
teljes sz ívernből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal Téged, vé g
telenül jó és szeretetremélt ó Istenemet megbántottalak ... A szövcgnek ezt a
részét rnindny ájan őszintén, ti szta szívvel átérezz ük. Aztán így foly tatjuk:
erősen foga do m, hogy többé nem vétkezem és a bűnre vezető alkalmat elke
rülöm ... És itt már az ember m intha meginogna belső érzéseiben. Ahogyan
ön panaszkod ik : sokszor fari zeusnak érzi magá t, 'mer t közb en arra gondol:
sajnos, tud om, vé tkezni fogok, sa jnos, nem tudom elkerülni a bűnre vezető al
kalma t. Val óban, sokan, sokszor gyónnak ilyen gondolatokkal és érzés ekkel.
Sokan érzik azt is emiatt, amit ön panaszol : hogy nem tisztultak meg, s méltat
lanul járulnak utána a szent áldoz áshoz, Kétségtelen, az az igazi és tökéletes
gyónás, ha a z embert lelke m ély éíg á that ja az elhatározás az erős fogadás sza
vai alatt : megjavul, szembefordul gyarlóságaival és bűneivel. Mégis, azt mond
ju k, hogy nin cs igaza, míkor farizeusnak érzi magát, mert előre lá t ja további
botladozása it. Mindaddig nem fa r ize us , nem érvénytelen a gyó nás a és nem
szentségt ör ö az áld oz ása , am íg " bele nem egyezik abba, am it lát, amíg
csak látja a további b űneinek lchetös égét, de nem akarja azokat kife
jezetten . Nem kell magyarázn i, hogy egészen más lelkületról tanúskodik, ha
így gondolkodik: Istenem, elmondom az erős fogadás igéit , mort Egyházad
parancsol ja , de tudom, hogy nélküled nem tudok megállni, még kevésbé
előrehaladn i a jóban - és ismét m ás lelkületre vall, ha így fogal mazza meg
érzéseit : nin cs értelme ' az egésznek, nem segít rajtam se gyónás, se ál dozás,
hisz az embe r képtelen fel kelni bűneiből és ha fel is ke l egy piHanatra, utána
ismét bizon yosan elesik. Az el ő bbi csupán a saját emberi erejében kételkedik,
a másik az isteni kegyelem ha talmában, Isten segitő készségében is . Győzze le
a reménytelen ség kí sértését és új ra meg újra mond]a : a Te kegyelmedben
bízva, arra hagyatkozva , erősen fogadom . . .

Édesanya. - Nem tudjuk osztani nézet ét. Nem szabad annyira komor kö
vetkeztetéseket levonni abból, hogy kislánya gyakran hazudik . Ha ön helyesen
aka r hozzálá tn i a valóban kellemetlen hiba kilrt ás ához, nem szabad megelé
gednie a végnélküli ko rholással. Ami nt levelébe n m aga panas zolj a , a puszta
sz ídás fal ra hányt borsó. Először az okot, va gy az okokat kell meg állapítanía ;
mi ért hazud ik a kislány, Lehet oka fél elem és túl erős, zabolátlan fantázia is .
Talán éppen azé rt hazudik lép len-nyomon a z ön kisfánya is, mert ön sokat és
túlzottan korholja őt. Nincsen a rányban a gyermek á lta l elkövetett hiba a fel
h áborod ással , amelyet önben kiv ál t. Ön talán minden a p r óságért nagy tüzet
gyújt, t úlzott köve tkeztetéseket von le . Édesanyák nagyon el tudnak késered
ni , hogy százszor és százszor eli smételnek egy fig yelmeztetés l, gyerm ekük
mégis újra meg újra elköveti il hibát. Ilyenkor szokott az ifj ú fe jek re r áz údulrit
a szidalmak özöne. A gyermek védekezik ellene, ahogy tud. Mi, felnőttek is
gyakran élt ünk végéig hurcol juk gyarlóságainkat, látjuk az onban s tudjuk,
hogy nem mindig elvetemültsé gb ől fakadnak, hanem gyönges égb ől , a gyermek
is ugyanígy ár ta tla nnak érzi mag át. S hogy elhárítsa a szidalomözönt, letagad
nyilvánvaló tényeket, megtörtént és kö nnyen ellenőrizhető eseményeket, cse
lekedeteket. Nem azt ajánljuk, hogy egyáltalán ne is figyelmeztesse gyermekét
hibái ra , a hazugs ágaira. De a szer étet fölényével, m ért éktart ásával és bölcses
ségével tegye. Na gyon jó az , ha a gyermek re spekt álja szüleit, fél őket meg
bántani, nekik bánatot ok ozni. De ezt a félelmet sohase hagyjuk od áig fej
lődni, hogya gyermek elveszítse ő szin tes é gé t velünk szemben. Mert ez any
nyit jelent, hogy nem sz ámít már többé segítségünkre, ha hibáj a miatt bajba
kerül.


