
désekben. például a vasárnapi kötelességek erkölestaní megítélésében.
Ugy teljesíttéti velünk a bűnbánattartás evangéliumi parancsát, hogy
egyúttal tiszteletben tartja a keresztény ember felelősségteljes szabad
6ágát is. Nem merjük állitani, hogy a látszólagos lazítás ellenére köny
rryebb helyzetet teremt az eddiginél, Kiüresedésre hajlamos formák
helyébe lelki tartalmat, a merő szabályteljesítés helyébe erkölcsi érték
valósítast állít. Ezért mái" nem a böjti szabályok teljesítésébe kell be-
gyaikorolnu11Jk a seI~dületlen vagy a kiskorú ifjúságot sem, hanem éppen
oa. vezeklés szellemében. Így nevelni őket egyaránt kötelessége - a rendel
kezés szerínt - a szülőknek lis, a lelkipásztoroknak is.

Az új törvény általában 1966 hamvazószerdáján lépett életbe. Oly
területeken, ahol, mint hazánkban ds, különleges felmentések voltak
érvényben, hathónapos törvényszünetelés (vacatio legis) után kezdett
köteLezni, vagylis 1966. augusztus 17-én. Életbeleptéhez nem volt szüksé
~es, hogy a püspökök kihirdeesék. Aki tudott róla, igazodhatott hozzá.
A püspöki karok természetesen világszerte igyekeztek élni az általános
fegyelem módosítására kapott jogukkal. Volt oly.an afrikai ország, ahol
az alkoholos italok tilalmát jelölték meg a hústól való tartózkodás he-
lyettesítője gyanánt. A nyár derekán az olasz püspöki km azzal lepte
meg a világot, hogy a nagyböjté idő kivételével megszüntette oa pénteki
hústilaimat a katolikus Itáliában, és a hívek tetszésére bízta, hogy mily
vezeklő cselekményt gyakorolnak helyette. Ezt a példát követték ma
gyar püspökeink is. Egyúttal felmentést adtak a hústilalom alól minden
olyan pénteken. amelyre akár törvényes állami ünnepnap, akár taná
csolt egyiházli. ürmep iesdk. A kedvezményezett napok közé szárnít kará
("sonyelőnapja (december 24) és Szálveszter napja (december 31) is.
A felmentés teljesen megszüntetí az ilyen péntekeik vezeklőjellegét; a
hívek tehát böjthelyettesítő bűnbánati gyakcrlatra sincseneik kötelezve
e napokon. -
ÁGOSTON IMÁJA

Kimondhatatlan!
A gondolat ösvényén
Kereslek szakadatlan.

Te Mérhetetlen!
Lényedtől roskadozva
Szivárog szavad bennem.

. Fényed kQzött keringek
Te Láthatat'tan!
A mélyben és magasban.

Elérhetetlen!
Forrásod keresqélem
A titok-rengetegben.

Te Halhatatlan!
Új életre keltettél,
Kit bűnökkel zaklattam.

Én jártam-e Mögötted?
Vagy Te utánam járva
A sorsomat így szőtted?

Az igazságod féljem
}!;s reszketve bolyongjak
A sziklás meredélyen?

Szeresselek [eledoe
A múltat, mint avultat
S így boruljak Szívedre?

Oh, vágylak és zaklatlak
Arnvában hata.lmadnak,
Fényében irgalmadnak.

Nagy Mikló.
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