
áldozók, a I a p o s a n k I k e I lok t a t n i a hit e l emeiről. Ezeknél a három
oktatás aIIg mondható kielégítőnek. I:ppen ezért tudatos ít anunk kell . hogy
az esküvőre legalább három hónappal elóbb kell a jegyeseknek jelen tkezniök.

PAPI JUBILEUMOK

VASMISE

Beöthy István, a veszprémi székeskáptalan szenior kanonokja július 14-én
mutatta be vasmiséjét és ugyancsak ekkor iktatta be őt Klempa Sándor
apostoli kormányzó a nagyprépost i székbe. Teológiai tanulmányait a Péz
máneumban végezte . Teológia i tanár lett a veszprémi papnevelő Intézetben .
Majd sümeg i és veszprémi székesegyházi plébános . Ma is aktívan vesz
részt a lelkek gondozásában és ilyenkor még attól sem riad vi ssza, hogy
88 éves fejjelodaüljön a motorkerékpárra káplánja mögé. Lelkes ünneplés
ben részes ftette az egybegyűlt papság.

GYEMANTMI SI:K

Kovács Vince szeptember 22-én tartotta gyémántm iséjét és harminc éves
püspöki jubileumát. A nyugalmazott apostoll kormányzó kettős jubil eumán
résztve tt csaknem az egész magyar püspöki kar . Kacziba József püspök
mondott szentbeszédet . Bánk József váci megyéspüspök látta el a kéz
vezető tisztét. Akos Géza irodaigazgató a Szentatya üdvözlő levelét olvas
ta fel. Mise után a hatalmas papi menet a püspöki palotába vonult. Itt az
Allami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese, Balló István köszöntötte a [u
bi lánst és adta át ajándékát. Az egyházmeg ye üdvözlése után a többi egy
házak vezetői fejezték ki jókivánatalkat, majd a v árosl tanács elnöke.

TImaff y László püspök i tanácsos . a budapesti Pat rona Hungariae Leány
gimnázium ny. igazgatója az Intéze t kápolnájában augusztus 30-án mutatt a
be gyémántmJséjét. Endrey Mihály püspök volt szónoka és manduktora.

Dr. Gáspár Pál esztergomi egyházmegyés, a budai érseki gimn. lqaz
gatója volt. A 82 éves jubiláns, az ottani hívek közkedvelt .Pall bácstja" ,
töretlen testi és szellemi frisseségben mutatta be gyémántáldozatát Göte
borgban (Svédország), 1970. jún . 28-án.

ARANYMISI:K

Csopotl Lajos piarista tanár július 29-én mutatta be aranymi séjét Baltán.
Déva mellett.

Jancsáry Béla kassai kanonok jún ius 29-én tartotta aranymiséj ét. A
magyarországi papok nevében Fekete István perkupa i plébános köszöntötte.

Adám László szalézi atya augusztus 24-én Budapesten mutatta be arany
miséjét. A szép ünnepség az Újpest·kertvárosl plébán iatemplomban volt.
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..MI eRT VAGY eN LELKEM SZOMORÚ es MleRT HÁBORGATSZ ENGEM?"

(Egyéni reflexiók Boros László könyvéhez. .A köztünk é l ő lsten" -hez.)

.Amerre én jártam. kövek énekeltek.
Mert az édesanyám üzent a köveknek.
Szive ment előttern elöre követnek . . .. (Mécs L.)

Közel negyvenéves Iparkodás van a hátam rnöq ött , Uram . Hozzáértö
lelki emberek itélete is az. hogy derék iparkodás volt. Sokszor mlntaszerú.
Nem hetvenkedésböl mondom. Ami jó volt. a Te kegyelmed. jól tudom.

I:desanyám. szentéletú rokonok. derék jó hivek imája kisért. Sokaké, mert
sokakat tudtam szeretni Veled és lOrted. Meg önmagukért is. Magam is
cipelem az embernyomor minden terhét. Tudom , mekkora kincs és er őforr ás

a szeretet. Azért iparkodtam öket szeretnl , mert jól esett nekik. mert
segitette őket. mert valamit megsejtettek Belöled.

De a kövek nem énekeltek, Uram . Megsebeztek. Föltörték nem a lá
bamat . de lelkem és szivem legmélyét. Csup a seb . csupa vér , csupa rongy
ott lenn a legmélyebb lényegem.

+
IOn is álmodtam sokat. sokszor és nagy dolgokról. Ismerem dicséreted

a prófétáról, akit a vágyak emberének mond az Irás . Mint ö, sirtam és
Imádkoztam lsten szent városáért: az Egyházért, népemért. ezért a jobb
sorsra érdemes sz ép világodért. a rám bizott és hozzám közel kerü lt
lelkekért.

Es most fáj látnom a pusztulás útálatosságát a szent helyen . A gyönge
ség ezer Jeiét . a választottak romlását. Fáj nekem minden emberf ájdalom.
fáj a gyúlölködés uralma, fáj az ártatlanok romlása és fáj, nagyon fáj az
eget·földet megvívni akaró nagy emberi er őfesz ít és . mert annyiszor lesz
belőle még nagyobb csalódás. emberszenvedés és emberkín.

Biztam és reméltem. hogy tehetünk értük valamit. Szebbé tehetjük a
földet. A vadócból tényleg kivlrít a rózsa : a szebb , a békésebb. az emberibb
élet virága .

Ertük és Erted akartam nagyot tenn i. Hol az eredmény?
. . . Erösltsd hitemet. Hadd tudjam: álmodni szabad . tervezni kell, a

szolgálatban kifáradn! nem szabad . a harcot mindig újra kell kezden i. Utána
és közben ped ig nem szabad felednem : Uradat. Istenedet imádjad és csak
NEKI szolgálj l A te kiismerhetetlen, titokzatos akaratodnak.

+
Tehetséget, talentumokat adtál nekem is. Uram. Nem a legtöbbet, de nem

ls keveset. Dolgoztam, tanultam, virrasztottam és imádkoztam , hogy jól
kamatoztassam öket. Nem kellenek Neked a talentumaim? De hiszen Te adtad .
Es még a csekélyke adományról is el kell számolnunk. Ki érti , mit akarsz
velem?
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lrni, beszélni szerettem volna . Tanítani, oktatni sokakat. ezreket. rninden
kit . - Tanulmányaim abbamaradtak. Nem mintha megbuktam volna . Magna
cum laude minösítettek. Mások kevese bbel csi llo gnak. tanulnak, írnak,
szerepelnek. Miért gyújtottad az én lámpámat ? Erdei fatelepeken tíz-húsz
egyszerü hívönek? A nyelvet csak tö rö kis gyermekeidnek?

Igaz, néha fölállítottál a templom párkányára is . Ezrek itták szavamat és
lelkesedtek értem. Atmenet vol t . . .

Frustratio tal entorum? Elkótyavetyé lése a Te ajándékaidnak? Vagy
sacrificium talentorum ez? Mint mi kor Pál két évig a börtönben volt? Mint
aki három doktorátussal segédmun kás. némaságra ítélve ?

Adj Uram reményt. bízó, erós reményt , hogy Te jobb an tudod. Hogy
Pál csak vet. ApolIo önt öz. de a növekedés. az eredmény egészen Rád
tartozik . Te nagy határban szánts z és vetsz. Te tudod. kit hol és mit miko r
használ sz fel. Hol fekteted be ta lentumok áldozatát a Kr isztus-test növeked é
sébe. Te megado tt szívet kívánsz és nem a csillogó eredményekkel mérsz ...
Vérzó szíwel , emberi csalódások kínja között hadd tudjam: Boldog , aki
Benned meg nem botránkozik . . .

Engem akarsz , Uram. nem az eredményeimet?
A szívem kell Neked . nem a sikereim?

+
De éppen ez a legm élye bb fájdalom, ez a legégetöbb seb, Uram ! Mi

lett ezzel a szívvel . mi lett belölem?
Megértem, hogy a vil ágmegváltó ere dmények elmaradtak. Mások. nagyobb

adottságokkal éppen il yen sorsra jutottak, és nekik bizonyára nehezebb.
Magam is megc sóválom a fejem és szégyenkezem, ha hiúságom, naqyra

törésem álmodozásán rajtakapom magam.
De ezt reméltem, hogy a bel s ő öntudat megmarad. Azt hittem, ezt

meghagyod, Uram . Bíztam, hogy az apostoli sikertelenségek , a külsö ál
dozatok mögött én, a szívem legbelsö mozdu lásával, akaratom oda~sá

ban mindig hű maradok Hozzád.
Pedig itt történtek a legnagyobb trag édiák. Ó mennyire tudom , mily en

igazak a rövid Confi teo r szavai is az én v étkemr ő l , az én igen nagy
vétk emröl! Culpa rubet vultus . Milyen orcapirulással nézek szembe a
hívekkel a szembefordított oltárt ól , a szószékról! Hogy szeretnék eltűnni

az élök f öldj ér ől , míg mind en ki nem derül!
Mennyit ártottam , akit azért küld tél , hogy áldás fakadjon a nyomomban!
Mennyiszer estem el, holott a gyöngék támogatására, az elesettek

fölemelésére küldöttél!
Hányszor látták. akik igazán megláttak és akik elött a kegyel em minden

ható erejét kellett volna megtanúsítanom. hogy én is gyönge vagyok . esend ő .

nyomorult és bűnös!

Miért törted össze bennem ezt a legbensöbb öntudatot?
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Miért engedted. hogy a mécses csak pislákoljon, holott annyira kell a
fény és olyan sokaknak? Mi ért engedted az én n ádsz álarn összetörni, holott
sokan akartak rám támaszkodni?

Te tudod . titokzatos. mindenható és mindent látó lsten, hogy ez a
legnehezebb.

I:s csak Te tudsz erösíteni. a szeretetet bennem megöríznl , hogy ezt a
nyomorult elesett magamat ls el tud jam fogadni a kezedböl és nyomorúságom
mélyéröl is Feléd kiáltsak: Még ha megöl is . Benne bízom és szeretem Ct !

Mert könnyü lenne odatenni lábad elé az eredményeket .
Mert az sem nehéz: kegyesen megköszönni Neked a sikereket.
De csak a Te kegyelmeddel megy a mélységböl , megalázot tan és ő sz

szetörten , mégis Hozzád kiált ani: ~n Uram és én Ist enem !

E. H.

Jo~e f Sudbrack : P r o b I e m e - P r o g n o s e n e i n e r k o III III e n d e n
S p i r i t u a I i t li t . Echt er -Verlaq , Würzburg . 196a. 160 lap (DM B.BO ) .
J. Sudbrack S. J. a . Gelst und Leben" rnunkat ársn: a lol ki élet teológi ájának

szakernbe re fl St immen der Zeit fol yóiratnál : több szak folyó iratb an és lexikonban közölt
ci kkeket. Az ill ös szegyűjtött tanulm ányok megvi lágit ják a modern ker esztény
lelkiség áramlatalt . i ö keresztmet szetet nyú jta nak a je lenlegi kutatásokró l. Sudbrack
sokszor idézi K. Rahner írása it. De jól ismeri a keresztény lelk iség antik és középkori
sze rző i t is .

M elyek n. árrnost a kialakuló új lelk iség l ep je ll emz őbb von ásai? A kötet utol só
tanulm ánya alapján a következőket neve zzük meg: Az új lel kiség 'középpontjában a
J ézus-nuszt értum áll : a ke reszte n meghalt és fel t ámadt Jézus t it ka ma csa kúgy. mint
teq nap a keresztény lel ki ség fókusza. - Egy más ik je llemző vonás: a sokrétűség .

A sze llem tudom ányok. a pszicholó gia. 11 szoc iológia és a mod ern ku ltúra különbözö
ágaival fo alalko :!ó kuta tások kétségkív ül a kereszté nyek lelk i életében is éreztet ik
hatás ukat. A kereszt ény lel kis ég egységét ma nem az un iformizálásban keressük.
hanem a húsvét i misztérium aktual izá lásában és a szolq álö szeretetközösség
kialakítás ában. - Egy köve tkező jellemvonás: a val ös áqlq énv, a realItásra való
törekvés. ami azonos az igazság-ke res ésse l és az őszin teség Igény ével. Végső soron
a te ljes tapasztalat vágya és az igazságkeresés nem más . min t az Úr Jézus keresése.
aki az Igazság. - A valósá g- és valódi ság-igény term észetesen a vil ág fe lé való
nyit ottságot követe li. Nem menekülés a v ilá gtól. hanem annak áta laki tása : kovászként
kell át járni a tel jes emb er i valóságot. Ennek feltétele pers ze a diszkréció. a
"szellemek megkü lönböztetése ". . Mi ndent viz sgáljatok meg, a jót tartsátok meg'"
(1 Tessz. 5. 21) A legfőbb kritérium itt ls maga az Úr Jézus. és a l egfőbb parancs
a ezere tet . lí j parancsa" . Jézust kell fe lfedezni. szerem i és szolgá lni a legkisebb
emberte stvérben is P. Sudbrack egyes tanulmányai Jobban elmé ly it lk ezeket a
szempontokat és jó elig azítást ny últanak a lelki éle t teológ iáját é rintő új abb Irodalom
ban.

Sz. F.
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