
sem történik. Az egész egyházban használatos egyetemes naptárba csak
azoknak a szenteknek a nevét vették fel. akik időben és térben a keresztény
életszentség minden típusát képviselik . Az új naptár 25 római , 37 olasz, 16
fran cia, és 11 spanyol szentről emlékezik meg , és a japán , a kanadal . az
ugandai, az óceániai és a délamerikai egyh ázak vértanúi és szentjei is helyet
kapt ak az új naptárban . A püspöki karokra hárul a feladat. hogy az egyes
egyh ázak sajátos ünnepeit meghatározzák .

Bár az új rend 1970. jan. t -én életbe lép , követése csak akkor lesz köte
le ző, amikor az új misekönyv és az új breviárium is minden pap által besze
rezhető lesz . Az 1970-es év liturg iai naptárát még úgy áll itják össze , hogy
mind a régi. mind 3 Z új rendet követn i lehessen

O. M.

A SZERZETESUJONCOK NEVELESE eGYEBEN KIADOTT UTASITÁS·

Ennek bevezető része egyrészt kiemeli , hogy a zsinat tanítása szerint a
szerzetes intézmény , bár nem alko tja a hie rarchlal szervezet részé t, mégis
az egyház életének lényeges eleme és szentségének kifejezője. táp lálója;
másrészt a bevezető rámutat arra , hogya zsinat a rendek reformját is elölrta .
ez ped ig a szerzetesek életét szabályozó tö rvények módosftását ls rneq
kíván ja. A reformokat az egyes rendekben a legfőbb törvényhozó testület,
a nagykáptalan határozza meg. Uj tö rvények is szükségesek, de korunkban
akkora a fejlőd és és annyi a változás, hogy nem lehet .a priori" megállapítani.
hogy mi fog bevélni . milyen előírásoknak lesz igazi haszna. A szerzetesek
ügyelt i ntéző római kongregáció a rendek reformkáptalanjai részéről be érke
zett javas latok és a rendfőnökök uniójának az előterjesztése alapján ugy dön
tött. hogy a szerzete sujonc ok nevelését szabály ozó egyházi előí rá sokon ki
sérletképpen változtat.

A kongregáció utasításának két része van. Az e l ső rés z azokat az alap
elv eket foglalja magában , amelyek szerint a második rés zben ta lálható ner
mákat meghatározzák. A z e I s ő r é s z először is leszögezi , hogy az utasl tás
bő teret enged az egyes rendeknek. hogy az uj norm ákat sajátos körülrnényük
nek megfelelően alkalmazzák. Az egyházban női és férfirendek mükOdnek,
ezek vagy a szem lé l ődésne k élne k. vagy apostolkodnak . Tehát másk ént kell
neveln i a nő i rendek fIatalja it . mint a férfirendekét, és másképpen azokat .

Sacrae Cong regat ionis pro Relig iosis et tnstitutis saeculartbus . Instr uct io de ecco
rnodata renovatione instltutionis ad vitam religiosam duc endam (Az inst rukció
latin szöveg ének kezdószavai : . Renovationis cansam , . .. )
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akik a szemlélődésnek szentelik életüket, min t azokat. akik az apostoli életre
vállalkoznak. KorunK fi atalja i egészen más körülmények között élnek, min t az
előző koroké . Eddig az volt az elölras. hogy az újonc i dő eltelte után a fi a
talok Időleges fogada lmat tettek és csak több év elteltével került sor az
örök fogadalomra. A kongregáció utasitása rnost lehetőséget nyult arra, hogy
az Időleges fogadalom helyett a fiatalok valam i más formában kötelezzék el
magukat. A szegénység, ti sztaság és engedelmesség fogadalm a a szerzetes
életnek lényeges eleme. A fogadalom lényegét a kongregác iónak ez az enge
délye semmiképpen sem érinti, ha megenged i. hogy az i d ő l eges fogadalom
helyett más módon kötelezzék el magukat a f iata lok; ezt csak azért te szi,
mert számol a mai f lat laság sajátos lélektani helyzetével. Mivel korunk fia 
talj al nem egyszer olyan környezetből je lentkeznek a szerzetesi éle tre, amely
merőben különbözik attól a világtól , amelybe belépnek. ezért ajánlatos, hogy
a sz ö szeros érte lmében vett újoncidő előtt kellő nevelésben részesüljenek .

Ennek a vall ésl-lelki nevelésnek a célj a nemcsak az, hogya szerzetbe
készü lő fiatal hivatására fényt derltsen . hanem az is, hogy az Illető vallá si
lelki müveltségét kiegész ltse, a hiányokat ezen a téren pőtolja. Az újoncidőt

a jelentkező csak akkor kezdje meg, amikor már világosan látja, hogy mi re
akar vállalkozn i és teljesen szabadon vállalja is a szerzetesi életformát . A
ma mutatkozó sok válság oka éppen az, hogy az illetők éretlen fejjel lépte k
a szerzetb e. Az újoncéletre való előkészitésnek annál hosszabbnak és lnten
zivebbnek kell lenn ie, minél kevesebb volt a kereszténységből abban a környe
zetben, ahol a jelentkező eddig élt. Mert olyan f iatal, aki merőben vallásta lan
környeze tben nőtt fe l és a kereszténységről vajm i kevese t tud, csak Igen
nehezen képes beilleszkedni a szerzeteséletnek az evangéliumi lelki séggel
áthatott világ ába. A tapasztalat továbbá azt rnutatja, hogy minél jobb valaki·
nek a képzettsége, annál több hiányt mutat vallási müveltsége.

Egyes rendeknek eddig ls voltak kisszemináriumalk , ezekben azokat a f ia
talokat nevelték, tanitották, akik az illető rendbe szándékoztak lépnI. A fia
talok a középiskola után egyenesen az ujoncházba kerültek. A kongr egáció
utasitása az eddig követett gyakorlattal szemben azt ajánlja, hogy a kissze
minár iumokban nevelt fiatalokat . mielőtt az újonc i dőt megkezdenék, pröbállák
ki, és csak akkor engedjék az újoncházba. amikor megbizonyosodbtt, hogy az
iiletők minden szempontból érettek.

Ezek után a szerzetes ek ügyelt I ntéző konqreq ácíö utasitása az újoncok
nevelésének a problémái ra tér. Az apostoli rendek legnagyobb problémája
ezen a té ren az, hogy mint neveljék ugya fiatal szerzeteseket. hogy azok
életében az apostoli munka és a szemlélődés egységet alkosson . Először ls
azt kell megértetnl , hogya lelkiélet minden apostoll munka alapja . Lelkiélet
nélkül senki sem lehet jó apostol. de szerzetes sem. A lelkiség prőbája

pedig éppen az apostoli tevékenység. Ezért az újoncokat e szempontbő l ls ki
kell próbál ni Adjanak nekik l ehe tősége t arra . hogy a rend apostoll munká-
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jába bizonyos idóre, bizonyos fokban bekapcsolódjanak. Az utas lt áa következó
szakaszában avval a kérdéssel foglalkozik, hogy mikor engedjenek valakit
örök fogadalomhoz. A szükséges érettségnek a jele , ha valaki számára a szer
zetesél etforma vállalása nem nehezen vlselhetó teher, hanem a szeretetben
való növekedés és tökéletesedés segitóje. Az örök fogadalom elhalasztása
ugyan segithetl az illető Ilyen irányu lelki érését, de sok esetben az e lhalesz
tás csak káros, mert a fiatal szerzetes, aki még bizonytalannak érzi magát,
nem hivatásában, hanem ölzonytalanságában erősöd i k meg. Ha az előljárók

úgy látják, hogy valaki nem való a szerzetbe, elbocsátását ne halogassék,
mert az Ilyen ek épp oly nehezen és lassan tudnak vissz allleszkednl a vil ági
életbe, mint amilyen nehezen és lassan Illeszkedtek a szerzeteséletbe . Azok
a rendek , amelyek az i dőleges fogadalom helyébe az elkötelezetts égnek va
lami más formáját választják, j61 fon tolják meg, hogy miért eszközlik ezt a
választás t és mit léptetnek az idól eges fogadalom helyébe. Mi ndenesetre
i dő l eges fogadalom nélkül is elő lehet késziteni a fiatal szerzetes eket az
örök fogadalo mra.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az újonc i dő elteltével sok fia tal még
egyáltalán nem érett arra, hogy bármilyen fogadalmat ls tegyen. Ezért kérték
egyes rendek, hogya náluk szokásos Idóleges fogadalom helyébe az elkö
teleze ttségnek valami más, lazább formáját léptessék életbe. Bármily en ls
legyen ennek az elkötelezettségnek az alakja, szükséges, hogy szövegében
a három evangéliumi tanácsra valami módon utalás történjék.

Az újoncidő alatt nem egy fi atal komoly nehézségekkel küzd és ezek a
nehézségek az újoncidő leteltével ls megmaradnak. Ilyen esetben engedj6k
meg az elóijárók, hogy az Illető a szerzetes házon kivül éljen egy Ideig , hogy
nehézségeivel alaposabban és gyakor lat ilag is szembenézhessen. De adódhat
eset, hogy ez sem elég . Ilyenkor bocsássák el az illetőt, hadd menjen vi 8za
a világba . Bocsássák el avval, hogy visszatérhet a rendbe, é8 nem ls kell
újból novlclátust végeznie, ha mégis úgy találja, hogyaszerzeteséletre hlvJa
ót a jó lsten.

A szerzetesek ügyelt intéző római kongregáció utas ltásá nak a m á s o d I k
r é s z e azokat a Jogi normákat sorolja fel , amelyek szertnt az egyes rendék
nek az újoncok nevelését meg kell új ita niok. Végül a rövid harmadik részben
a kongregáció figyelmeztet mindenk it, hogy az egyházjog el61rásal, amennyi·
ben nem ütköznek az utasi tásban foglal takkal, érvényben maradnak, az Itt
közölt engedélyeket delegálni nem lehet; ha egyes rendek reformk6ptalan
jukat már megtartották, döntsék el, hogya fiatalok nevelésére elrendelt re
formokat bevezethetik-e, vagy pedig erre is nagykáptalant kell-e öSllZehlvnl,
III. a dolgokat a legközelebbi nagykápta lan19 elhalaszthatják-e. Az utasltjsban
foglalt normák az utasítás kihirdetése napján érvénybe ls léptek.

ortán Miklós


