
s Z E RKE SZTŐI ÜZENETEK

Gyónás. - "Félreértések miatt nincs bizalmam, ha súlyos bűnöket nem kö
vetek el, rnilyen időszakonként gyónjak;" - Az anyaszentegyház negyedik
parancsolata világosan megmondja: "bűneidet minden esztendőben meggyón
jad és legalább husvét táján az oltáriszentséget magadhoz vegyed". A leg
kevesebb tehát, arníc akár súlyos bűnben akár arinélkül élő hívőnek e tekin
tetben meg Ikell tenníe: az évenkénti egyszeri gyónás. Akiskatekizmusban
ezen :kívül szószerint ezt olvashatjuk: "Az anyaszentegyház nagyon óhajtja,
hogy rnímél többször gyónjunk és áldozzunk", Arra vonatkozóan, mit értsünk
ez alast, hogy: ,,minél többször", határozott időszakokat nem jelöl meg, mert
ismeri az emberi természetet, tudja, hogy csak a ,;minimumban" lehet határ
vonalakat megszabní, a "maximumdkban" nem. Kdnek kinek saját magának
kell tudnia, a tökéletesség mely fokán áll. Ha ön nem a minimumnak kíván
csupán eleget tenni, hanem kérdésével azért fordult hozzánk, mert azt szeret
né tudni, mennyí ideig járulhat napi szent áldozáshoz gyónás nélkül, azt ajání
juk, legalább havonként ismételje meg a gyónást. Lelkünkkel is úgy vagyunk,
mint a lakásunkkaL Ha nem is járunk sárban, nem is hordunk be szobáinkba
nagy sárfoltokat, egy idő múlva a tiszta lakást is be'lepi a por s a por sokszor
ugyanolyan piszkossá teszi a lakást, mint a sár.

Kutató. - Altalános tétel: az állatkínzás erkölcsileg meg nem engedett. Az
ember ugyanis nem gyakorolhatja uralmát önkényesen a teremtmények fölött,
hanem csak azok rendeltetése szerí nt, kerülve míndazt, ami visszaélés lenne a
kapott hatalommal. Az állatkinzás nemcsak ezért bűn, hanem azért is, mert el
durvítóan hat vissza művelőjére. A vivisectio, az állatok élveboncolása, ha tu
dományos kísérlet céljából végzik, megengedett. Persze a cél, amiért az állatnak
fájdalmat okozunk és a pusztulását előidézzük, valóban komoly, közhasznú kell,
hogy legyen. A merő egyéni kiváncsiság nem minősíthető tudományos célnak.
De még a legkomolyabb tudományos kísérlet közben is ügyelni kell, hogy feles
leges kínt ne okozzunk az állatnak. Azt írja, hogy kissé kiábrándult oa vőlegé

nyélből, míóta látja és figyeli, milyen hideg közönnyeh viselkedik a kísérleti álla
tok szenvedésével szemben. Altalában nem vall gyöngéd szívre a gyötrelemmel
szemben tanusított közöny, még ha alacsonyabbrendűlényekkel szemben nyilat
kozik iSI meg. De azért ne ítéljen elhamarkodottan. A kutató, ha egy célra kon
centrálja a figyelmét, könnyen megfeledkezik mindenről, ami nem tartozik szo
rosan hozzá, az előtte lebegő feladathoz. Mielőtt komolyabb döntést hozna je
gyességükkel kapcsolatban, figyelje meg vőlegényétmég alaposabban. Nem sza
bad könnyedén "túladni" az olyan férfin, aki megszállottja tud lenni a munká
jának.

M. J. - A törvény betartása csak addig nehéz, amíg megismerjük lénye
gét, hasznát, értékét. Az ember, amíg a lelki élet legalacsonyabb fokozatain jár,
mindent: a törvényt, Isten parancsolatait, az 'evangéliumi jótanácsokat is abból
a szempontból ítéli meg: kellemes-e és hasznos-e az, számára pillanatnyilag.
Minthogy az erkölcsi törvényben Isten az örök jót és a közösség hasznát érvé
nyesíti, az egyéni és pillanatnyi jó érzések útján járó ember csak nehéz fárad
sággal tud ezekhez felkapaszkodni. Aki azonban életét a törvényhez igazítja,
egy idő múlva szeretní fogja a törvényt. Ahogyan a zsoltáros mondja: - Az Úr
hűséges és üdvösséges - Az útjavesztettnek törvényt mutat, - Az aláza
tost jóra igazítja, - A szelidet útjára megtanít ja.

Fiatal lány. - 'Nagyon helyes a célkitűzése. Legyünk maiak, modernek,
talpraesettek, vidámak és ugyanakkor lélekben mélyek. A szentek mcsolya azon
ban nem azonos a "keep smílíng" amerikánus dlvat-vídámságával. Szerezze meg
valahol Lisieuxi Szent Teréz vagy Bosco Szent János hiteles képét és tegye oda
akármelyik sztár totogratíáia mellé. A szent nem mutogatja a fogait, csukott
szájjal mosolyog, de .mosolya nagyon mélyről - és nagyon magasról sugárzik.
A sztár mcsolya rnodorosság, álarc, vidámsága - bármennyire is állandóan
hordja az arcán - a íelszínről, ia pillanatokból, a hétköznapi [óérzésekből, fű-



képpen pedig a testből foszforeszkál. Elég egy főfájás, egy rossz hir, egy kel
lemetlen mondat a vetélytársak, az üzletfelek részéről, elpusztul e mosoly, mint
a t iszavirág. A szent mcsolyának fényforrása túl van mindezeken. semmi sem
érinti, semmi nem tud hozzá felhatolni. Ahhoz, hogy ezt a fényforrást elérjük, le
kell győznünk a világot és önmagunkat.

Gondolkodó. - Az imádságot babonának nevezi - a dolgok lényegének
teljes félreértését jelenti. Az imameghallgatásért könyörgő hív őt egy világ vá
lasztja el a varázsigéket morrnoló babonás embertől. A hívő Isten akaratától
teszi függővé imája meghallgatását, k érésé teljesedését, szándéka megval ósulá
sát. Eleve azzal térdel le , veszí kéz.be a r ózsaf űzért, kezdi meg a kis vagy nagy
kiencedeit, hogy ne az ő akarata szerint történjék meg, amit kér, hanem az is
teni gondviselés bölcsessége szerint. Buzgón, állhatatosan, bizalommal kér. De
ha nem következik be rögtön, vagy egyáltalán elmarad, amit kér, belenyugszik
Isten akaratába. A babonás ember viszont az anyagban önálló, az Isten akara
tától független titkos szellemi erőket hisz s ezek felett akar úrrá lenni Istentől

függetlenül, bizonyos szavak "varázsigék", cselekvések, "mágikus szertartások",
jelképek, "amulettek" használata által. Tagadja Isten abszolút hatalmát, nem
fogadja el az Isten akaratát, fáradság nélkül akarja engedelmességre kénysze
ríteni az anyagi vagy szellemi világ erőit. A babona, 'Varázslás, mágia - Isten
elleni lázadás, első parancsolata elleni bűn, bálványimádás, - a fekete mágia:
tudatos ördögimádás. Abban igazat adunk önnek, hogy van helytelen szellemű

és beállitottságú imádkozás is. Az olyan imádkozó, aki k ér ésé teljesedését nem
Isten akaratától, hanem az elmondott imák számától, vagy formájától teszi füg
gővé, rossz úton jár, a babona szel1emét lopja be az imádságba. Ezt az egyház
is elítéli. A tridenti zsinat például lelkére kötötte a főpásztornak : "ne engedjék
besziv árogn í a keresztény imaéletbe a babonásság szeUemét, amely a valódi
jámborságot csupán majmolja", A legteljesebb mértékben el kell ítélni az olyan
"ájtatoskodást", amely imádságával kényszeríteni akarja Istent, hogy teljesítse
kivánságát. Az ilyen "imádság" nem igazi ima, hanem annak csupán torz paró
diája.

Édesanya - kérdésére szívesen adunk felvilágosítást, bár útbaigazította
volna az illetékes helybeli plébános is. Kétségtelen, a gyónást lehetőleg élőszó

val kell elvégezni. Ez az egyház gyakorlata, amitől elegendő ok nélkül nem le
het eltérni. De a gyónás sz óbelí lebonyolítása nem isteni parancs, hanem, mint
említettük, az egyház gyakorlata. Ha valamilyen okból a szóban történő gyó
nás akadályokba ütközik - a pap nagyot hall, a gyónó néma, nehezen beszél 
elvégezhető jelbeszéddel és írásban is . K: lényeg, hogy a pap és a gyónó meg
értsék egymást a gyónás szándékára, a bűnvallomásra és a bűnbánat kifejezé
sére vonatkozóan. Jelen esetben, m ínthogy némáról van szó - s írni is tud, a
gyónást el lehet végezni írásban. A lebonyoLítás módját beszéljék meg az ille
tékes plebánossal.

G. I. - Védőszentjének. Joakimnak. Udvözítőnk nagyatyjának ünnepét
(augusztus Ifl-át) XIII. Leó pápa - családi nevén Pécchi Joakim emelte 1879
ben Szent Annáéval (júl. 26.) együtt másodosztályú ünnep rangjára. Arra a kér
désére vonatkozóan. miért nem szerepel Jézus nemzetségtáblájában (Máté 1,
1-12 - Lukács 3, 20-38), azt felelhet jük: a két nemzetségtábla Szent József
őseit sorolja fel, Joakim pedig Szűz Mária atyja volt. Parsch Pius megállapítá
sát az "üdvösség éve" című kitűnő liturgiai magyarázó könyvében mi is is
merjük. amely szerint: "Szent Lukács evangéliumának családfájában a Héli név
egyes értelmezók szerint Joákim helyett áll". Az értelmezést a tudós szerző

csupán a érdekesség kedvéért említi fel. A szentírás m índ a két h~lyen hatá
rozottan megmondja" hogy Szent József családfájár61 van szó,


