PAPI EGYSÉG A SZERETETBEN.
Az elsó egység nap? INNSBRUCK, 1955. dec. 14-én.
Exerzitien Haus der Barmherzigen Schwestern.
Vezetójeo P. ŐRY MIKLÓS S.J.
FŐTISZTELENDŐ URAIM! Szeretettel köszöntöm Önöket

az Ur JÉZUS és az IWJ.AKULATA nevében. Örülök, hogy
JÉZUS Szive elsó hivására ily számosan megjelentek.
JÉZUS itt van közöttünk~ "Ahol ketten vagy héroman
összejönnek az én nevemben? ott vagyok köztük"
Mt. 18,20. Itt van a papok édesanyja is, aki Szt.
Fiánál könyörög érettünk. Kántorbőjti napon jöttünk
össze, ma a hivek a szent papokért imádkoznak.
Ugy érzem magam, mint az I. egyetemes zsinaton.
Csatatérről jöttek oda az atyák. Arcukon, lelkükön
hordozták a harc nyomait. Ft. Uraim l Önök is a küzdelemből jönnek. Testükön, lelkükön a nagy magyar
küzdelem nyomait viselik. A niceai zsinatról az atyák közös hitvallással, symboIum fideivel távoztak. Bárcsak a mi összojövetelünk is egy nagy papi
"SymboIum cari tatisban"csendülno ki.
Lehet, hogy ezt az órát egykor fel fogja jegyezni
a magyar történelem, amikor néhány magyar pap szent
barátságban arra vállalkozott, hogy segitsék egymást hivatásuk betöltésében? a bujdosó magyarok ösz
szetartásában és kegyelmileg összeforrva erőt sugározzon hazafelé.
Az angyalok mindenesetre felirják az Élet könyvébe
ezt a találkozást. Az Ur JÉZUS mélyen belevési mindegyikünk nevét Szt. Szívébe, hogy onnan semmi vihar
ki ne törölhesse. A Magyarok Nagyasszonya és az Egyházat oltalmazó Szt. JÓZSEF védápalástjukat teritik
vállalkozásunkra, hogy a láng, melyet most gyujtunk
meg, ki ne aludjon soha.
l
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SZERETET A PAPI EGYSÉG ALAPJ s.

Ez a kegyelmi együttes~ mort megbeszélésünkot elmélkedéssel és imaórával akarjuk kezdeni~ ogy másik kegyolmi órát juttat eszembe; a világtörténelem legszentebb és legkegyelmibb órájáto
Minden szent misében lelkünk elé varázsol juk azt
a döbbenetes óráto Pridie quam pateretur.o. Vagy
szt. Pál fogalmazásában; Dominus JÉSUS~ in qua
nocte tradebaturooo
Azon éjszakán. o
amikor az ószövetség nagytanácsa a főpap
pal az élén JÉZUST halálra itéli~ mint istenkáromlót.
amikor népG~ az ISTEN választott népe, közösségéből kilöki~ mint hazaárulót,
amikor választottai közúl egyik elárulja,
a másik megtagadja~
és valamennyi hütlenül elhagyjao
amikor egészen elárvul az ISTEN FIA,
amikor a pokol a gyúlölet orgiáit rendezi 1
ezon az istongyilkos éjtszakán,
a halálba torkolló véres keresztut előtt,
JÉZUS kezébe vette a kenyeret, az emberi munka
gyümölcsét, megáldotta, megszegte, tanitványainak
adta. A föld termését égi konyérré változtatta,
törékeny embereket ISTEN munkatársaivá avatta.
Megalapitotta a SZERETET SZENTSÉGÉT. Örök emlékére az ISTillJ legnagyobb szeretetének, aki vérét
és életét adta népe büneiérto
Miután ettok a szeretet lakomájából és beteltek
KRISZTUSSAL és kegyelemmel, a Mester tanitani
kezdo- Az áruló már nincs közöttük, kiment a sötét éjtszakába, szivében hordozva a lélek még
sötétebb éjszakájáto Egészen meghitt családi
körben van.
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Barátainak szólitja őket; "mert mind ont tudtul adtam noktek" ,
- megigéri nekik a mennyei hazát: ahová megy helyet késziteni nekik
- a szöllőt~ és a vessző parabolájával ~eltárja
előttük a JEZUSSAL egyesült élet titkát~"nálam
nélkül semmit sem tehettekt1 •
- majd bevezeti őkat a SZENTHÁROMSÁG legbensőbb
szentélyébe~ kinyilatkoztatja nekik az istenség
belső életét és külső misszióját.
Közben egyszer megáll~
"Gyermekeim!"~ először szólitja őket az édesanyai
szeretet leggyengédebb, legbizalmasabb szavával~
"Már csak rövid ideig va~ok veletekll!
Az apostolok felfigyelnek. Erzik, ez a távozó
Mester utolsó szava, a halálba induló Atya végső
akarata, Vezérük legfőbb parancsa.
És mit mond nekik?
Emberileg igy képzeljüki Végső utasitásokat ad az
Istenország, az Egyház szervezésére. - Talán ilyenformán.
PÉTER. te elmész ANTIOCHIÁBA~ ahol felállitod az
első püspöki széket, onnan ROMÁBA sietsz, a Birodalom központjába, hogy ott megalapitsd a Cathedra PETRIT. Titkárodat ALEXANDRIA püspöki székébe
emeled; Hogy igy mogszállva 3 nagy központot,
RÓMÁT, ALEXANDRIÁT, ANTIOCHIÁT, az ősegyház szellemi gócpont jait, a konzuláris utakon küldhesd
szét papjaidat az evangélium örömhirével.
ANDRÁS: te SCYTHIÁBA és ACRAJÁBA mégy és megkereszteled a görög világot. Igy a Golgota
ormán a vatikáni dombon, ACHAJA ismeretlen helyén, áll a 3 kereszt; KRISZTUS
keresztje, PÉTER keresztje és ANDRÁS keresztje.
Atyámfia JAKAB z te az Óvilág nyugati határáig hatoisz, Hispániáig, hogy az egyik fellegv{~a legyen a kereszténységnek.
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TAMÁS. te felkeresed a kincses Kelet titokzatos
országait, Pe~zsiát, s Indiát, hogy megismertosd voli~ a hit és kegyelem kincsét,
amellyel megvásárolhatják az örök életet.
JÁNos

fiam~ szeretett tanitványom, tereád bizom
Szivem legmélyebb titkait és lelkem legdrágább kincsét, Édesanyámat.

JAKAB; to őrállója leszel a jeruzsálami anyaegyháznak.
Azután küldök majd nektok ogy ragyogó szellomet 7
PÁLT, a lánglolkü apostolt, aki végigjárja az öszszos ogyházakat és szellemével összefoglalja és
theologiailag feldolgozza a kinyilatkoztatást.
Vajjon igy történt-e? Valamikor ez lesz a valóság?
Azonban az Ur Jézus most alapot akar vetni ohhez
a világhóditáshoz.- Amint mi is, most alapot vetünk
egy megmozduláshoz.
Ez az alap:" F i a c s k á i m s z e r e s s é t o k o g y m á s t ill Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek ••• Uj parancsot adok nektok, szeressétek egymást. Amint én szorettelek titekot, ugy szeressétek egymást. II
Uj parancs ez? Már a mózesi törvényben olvassuk;
IlSzoresd felebarátodat 7 mint tenmagadat" Do itt
uj a mód és motivum; sicut ego dilexi vos •••
Arról ismerje meg mindonki 7 hogy tanitványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
A Szentlélek láthatatlan pocsétje mellett ez
lesz az uj ország uj polgárainak látható karaktere.
A római és keleti közösségek közös célt, annak megfelelő jelszót, jelvényt választottak, de egyik
filozófiai vagy vallási közösségnek sem jutott
eszébe, hogy a s z e r e t o t o t válassza
jolszavának.

Az élet Istene élő jelvényt ad apostolainak,
de nom az űdvözitő hitről beszél,
sem a megváltói keresztről,
sem a karizmatikus életszontségről.
Ennek az országnak az isteni emberszeretot lesz a
zászlója, cimere, jelszava, az állampolgárság bi
zonysága.
Azután folytatja beszédjét z
- Békességet hagyok nektek, az én békességemet
adom nektek. A lélek belső békéjét és boldogságát
igéri nektek. De csak akkor, ha szeretet lesz bennük.
- Bő termést igér. "Én vagyok a szőlőtő, Atyám
szőlőmivos, ti a szöllővesszők. Aki bennem marad
bő termést hoz", dc csak akkor, ha előbb a szeretet bő termését hozzák.
- Megváltói halálról és vértanuságról beszél, de
csak akkor lesz világot megváltó vértanuság, ha
az áldozatnak indítóoka a szeretet. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért."
- Az imádság hatékonyságát igéri nekik; amit nevemben kértek, megadja nektek az Atya" Do hozzáfűzi: ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást.
Minden gondolat záróakordja, minden igéret állandó refrénje i "SZERESSÉTEK EGYMÁST!"
Ez az uj parancs
Ez az én parancsom.

A.j
~~~~~~~~;~~~~~g~=~~=~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~.
Azóta minden apostol-ünnep officiuma ezzel kezdő
dikz Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicomJ
Igy értolmeztek azek, akik ennek az isteni órának
tanui voltak, soraikból még érzik az élmény el
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nem muló melegsége.
l. PÉTER~ ez a viharzászló~ akiből az Isten kegyelmes s~iklát faragott, amikor megirja első pápai enciklikáját s a kegyelem bulláját, amely kelt
sub cruce CHRISTI et in sanguine piacatoris~ hisz
tanuságát vérével pecsételte meg~ ennek az éj@zakának visszhangjaként irja a Pontusban, Galáciában Kappadociában~ Ázsiában, Bithiniában szétszórt
hontalanoknak •••• Mintha nekünk irná a Stájer-ban~
Karinthiában~ Felsőausztriában, Tirol-ban, Voralberg, Burgenlandban szétszórt hontalanoknak •••
"Közel van mindennek a vége. Logyotok hát okosak
estote prudontes ot vigilato in oratione. Mindenekelőtt tartsatok ki egymás odaadá szoretetébon~
quia caritas operitmultitudinem peccatorum. Logyetek vendégszeretők egymás iránt~ szolgáljatok
egymásnak" L Pe. 4.7.1 .Ncm ennek a Péter"házigazd ának" a példáját kövotto Tl osvay szatmári kanonok minden szerdán rendezett "papi fogadójával?,j
2. JAKAB~ az Ur rokona~ a frater DOMINI~ a szórványban levő 12 törzsnek irja: "Toljositsétok az
Iráshoz hiven a királyi törvényt";

"SZERDSD FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT!"
A gyakorlatban mibon áll ez a "lox rogalis"?
A jótékony, adakozó szeretetben
és a nyolv megfékezésében.
Milyen szép karitász motivum! "Ha egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája és a mindennapi élelemben szükségot szenved~ ha egyik azt
mondja, menjetek békével melegodjetek! Lakjatok
jól"! - de nem adja meg nekik amire szükségük
van: ugyan mi t használ neki... A hi t cselekedet
nélkül holt.
A pap is szeretet

nél~jl
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halott.

Nyelvvel áldjuk az Urat, a mi Atyánkat és átkozzuk az embert, az Isten képmását. Ugyanabból a
szájból ered az áldás és átok. Testvéreim ennek
nem szabad megtörténni. A sós forrás nom ont édes
vizet.
"Aki szavában nem vét az tökéletes férfi l" Jak.
3,9-12. Ba kevesebb kritizáló papi nyelv volna,
mennyivel több szent pap volna!

3. JÁNos, aki az utolsó vacsorán a Mester Szivén
nyugodott, hallotta Szivének dobogását, a szeretet aranybulláját nem kézzel és tintával, hanem
szivének lángjával rótta papirraz"A régi parancs;
aki mogtartja ISTEN parancsait, abban Isten szeretete tökélotes~'.
FILIOLI /még a megszólitást is a Mestertől vette/
Ám uj parancsot is irok nektek;
Aki nem cselekszik igazságot, nem ISTEN-től való,
de az sem, aki testvérét nem szereti. Az üzenet,
amit kezdettől hallottatok ez; Szeressük egymást.
Aki gyülöli testvérét, az gyilkos, mint KAIN •••
Arról ismrtük meg Isten szerotetét, hogy életét
adta értünk J nekünk is oda kell adnunk életünket
testvéreinkért.
Aki birtokolja a világ javait és látja, hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja előle
szivét; hogyan él abban ISTEN szeretete?
Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!
Szeretet az ISTEN 3 aki szeretetben él. Aki IstentóI született, bünt nem követ, mert isteni csira
van benne.
Aki azt állit ja, szeretem Istent, de felabarátját
gyülöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti test-
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vérét~

akit lát~ ISTENT, akit nom lát, hogyan 8Z0rethetné? Ezt a parancsot kaptuk tőle, aki szoreti Istont~ szerosse testvérét is." /zJo.2-4 fojozot;l.
Tehát mit mond oz a szolid JÁNOS?

Aki gyülöli testvérét; az sötétségben él, nom ismeri IST~iT~ az ördög fia, az gyilkos~ az hazug.
Mci viszont szeret; az világosságban van az ISTENben él, abban istoni csira van, abban Iston él.
I Ezek mind Szent JP.1mS szavai!;1
Ismerjük az efozeusi jelenetet. Szent Jeromos jogyezte fel az utókornak I Z]IIL. 26,462
Az aggastyán János apostol tanitványaira támaszkodva viteti magát a templomba. Már nehezen beszél. Nem is
sokat beszél. Csak egyet ismétel folytonosan;
Filioli, diligite alterutruml A tanítványok unják
az egyhangu prédikációt. Kérdozik tőlo, miért nem
mond mást is. És mennyi mondanivalója lohetett
annak~ aki ovangéliumát ezzel fejozi bo, Ha mindent IDogirnánk, azt hiszem~ hogy az egész világ
nem tudná bofogadni a könyvekot, amelyekot irni
kellene!" - Miért nem mond mást? "Quia praoccptum Domini ost. Si solum fiat, sufficit" - válaszolja.

zi

4. SZENT PÁL ; összefoglalja a többi apostol tanitását.
Az egész törvényebbon a mondatban teljesedik bo;
"Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Gal.

5,14.
"Aki felebarátját szoreti~ betölti a törvényt"
Rom. 13,8. "Szeressétok egymást, mort ez a tökéletesség kö t oLéko s " Kol. 3,14.
l Kor. l2-bon a különböző karizmákról beszél; a
prófétálásról, csodatovő hatalomról, a nyolvek
adományáról, a kormányzói képességről; valamennyi
kiváló papi erényi Do azután folytatja, Törokod-
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jetek értékesebb adományokra l Magasztosabb utat mutatok nektek.
És elzengi a szeretet Himnuszát,
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak csngő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden
tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érok,
Osszam el bár ogész vagyonomat a szegényeknek
S vessem oda testemet, hogy elégossenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
mert~

a prófétálás mogszünik,
A nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik,

de;

A szerotot soha ol nem mulik.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De közöttük a lognagyobb a szeretet.
Törekodjetok a szoretotre!

Amikor a ~alatalevélben felsorolja a Lélek gyümölcseit,/öröm, békesség, türelem, kedvesség,
jóság, hűség, szelidség, önmegtartóztatás, tisztaság/ az egész orénycsapat élére helyezi, mint
vezért a szeretetet,
mert a szeretet a gyökér,
rény fakad Szt. ÁGOST.

9-

amelyből

a többi a-

B./

Igy értették az első századok papjai és püspökei
is. Még ma is tüzet fog a lelkük, ha olvassuk prédikációikat, amelyek nom iróasztal mellett készültek, hanem az élet forgatagában és szivből születtek.
l. Haz. SZENT GERGELY. Mennyire a lelkében égett
a Mester tanitása? amelyet 3 nappal a halála előtt adott az olajfák hegyén. Jövőbe látó látomásában hirdette ki, mi fog történni az utolsó
itéleten
Jöjjetek Atyám áldottai és birjátok a világ kezdetétől nektek készitett országot,
Mert óheztem és ennem adtatok
SzorJjuhoztam és innom adtatok •••
Az erények közül a legszebbet kiválasztani épp
olyan nohéz, mintha ogy virágzó illatos réten
a legszebb, logillatosabb virágot kerosnénk.
Szép a hit, remény, szeretet tiásza, szép a buzgóság, a magány, a szegénység, az alázat •• Mindegyik ut az üdvösségre, de legszebb mégis a jótékony sZl3rotet.
A bélpoklosok iránti
jezi bo beszédét.

szeretetről

szólva igy fe-

Ha tehát ti KRISZTUS szolgái, testvérei és örökösei, most rám hallgattok, tegyük meg amig idő van~
KRISZTUST látogassuk, KRISZTUST tápláljuk,
KRISZTUST ruházzuk, KRISZTUST fogadjuk bo és KRISZTUST tiszt~ljük meg, do nen csak drága kenettel,
nint Mária tette, nemcsak sirral, mint Arim József, nemcsak arany, tömjén és nirrhával, mint
a napkeleti bölcsek, hanem a sziv aranyával, a
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lélek kenetével. A résztvevő irgalmas szeretet többet ér ezer hizott báránynál~ a világ minden aranyánál. Misericordiam volo et non sacrificia.
2. SZillJT ÁGOSTON. Coelestin diákosnusnak irja:
Mindig tartozom a szeretettel~ melyet ha viszonozom
is, tovább is kötelez. Minél jobban viszonzom, annál adósabb löszek. Ha viszonzom, nem vesztem ol,
hanom még jobban gyarapodik bennem. És mivel nem
lohet adni a szeretetből, csak akkor~ ha nekem is
van, mogőrizni sem tudom, ha nom adok abból, ami
nekem van. J\mikor pazarlom~ akkor nő bennem igazán és annál több lesz nokem is, mennél többet juttatok másnak.
Nem ugy vagyunk a szeretettol mint a pénzzel? Ha a
pénzt költöm, fogy. A szeretet azzal gyarapszik, ha
folyton költök belőle. A pénz azt gazdagitja, akinek adják és eltávozik attól, aki adja. A szeretet
abban nő, aki viszonzását kivánja, hisz a másik is
akkor kezd gazdagedni, amikor viszonozza. Igy hát
testvérem szivesen viszonzom jóságodat és bármenynyire szeretlek, mindig adósod maradok.
Egy mostornek vagyunk tanitványai és az Ő apostola
azt parancsolja "No tartozzatok senkinek semmivel,
csak azzal, hogy egymást szeretitek, mert aki emhertársát szereti, betölti a törvényt." Rom. 1),8.
]e talán Önök is Fülöp apostollal kérdezik:
Mutasd meg milyen az IST~T - és ez elég nekünk.
Szent ÁGOSTON-nal felelek, Ha látni akarod Istent,
arra gondolj, hogy I S T TI N a s z e r e t e t •
Uilyen arca van a szeretetnek?
Uilyen alakja, termete van, mily.en keze és lába?
Senki sem tudja megmondani, Mégis van lába, mert
az hoz az Egyházba, keze, mert kenyeret ad az éhes
szegénynek, van szeme, mert meglátja, ki szenved
szükséget, van füle, mert meghallja Isten hangját.
Akiben megvan a szeretet, az egészet látja egyszerre. Lakozzál a szeretetben és lakást vesz nálad
II

az Isten, maradj őbonno és benned marad. Ki szereti azt, amit nem lát? Amikor magasztalom a szerotet szépségét, ti felugortok, tapsoltok és ujjongtok. Mit mutattam nektek? Talán ragyogó szineket,
aranyat, ezüstöt, talán gyöngyöt csillogtattam a
kincsoibből?Mégis ujjongtok, amikor a szürotet dicséretét mondom. Szemmol nom láttok semmit és szivetok mégis mcgtelt örörr~el. ~a ennyire totszik a
szeretet hangja, ugy kedvel jétek meg, hogy szívetekbe zárjátok mindenkorra.

JA

két Szt Ágoston idézot P. Varga cikkéből való;
A tökéletosség köteléke, Papi Lelkiség IS. szám./
A s z o r e t c t
:JGYSJJG.

II.
a z

g y ü m ö l c s c

:Sddig a szoretetről olmélkedtünk, amely alapja és
fundamentuma losz vállalkozásunknak• .A gyökér, a·molyből ki küll sarjaunia a papi ogységnek. A szoretet gyümölcsöt fakaszt és oz a papi táborban az
"ac cs bonc erdinata" az c L'l cino , Concordia ost
offoctus charitatis. :Sz Szt .T1J,I~s.. tanitása? 2.2.
í

<l.29.e.3.
Ezt a gyümölcsöt iB az Lm JÉZUS csillogtatta meg
az utolsó vacsorán. A 3zoretot Szontségénol;: al~
pitása és a szorototről szóló ozhort~ció után a
Főpapi .Irnában ezért a papi ogységért imádkozott:
IIÉrtük könyi';rg:5~:: 3Zol1t-jityá;n! iiom-;;:----v'ilágért kön;yörgök) hanem azokér-t 7 ak i ke t nckom p,dtá1. Tioid
ők? hiszün mindaz, ami 8Z onyém 7 a ti8d? és a~i a
tiéd éJ,Z QZ enyém és én mc.gd í.c sőd.I t cm Jonnül:. En
már nom vagyok e világban~ do ők a világban vannak.
Én hozzád mcg;yok. Szont Atyám, tartsd mog őkat nevedbon, amolyat nokoQ Qdtál) hogy o g Y o k
l e g y o n o k , mint m.i , UT SINT m'lJ::IIT."
Monnyire nyomában jártak a Mestornek az Bgyház
papjai: Szont ÁGOSTON lángelméjo ogy nagyvonalu apostoli közösség mogtoromtésén töprong.
És amikor a láthatatlan papi karaktor látható
12

12 al Sa.t ÁgosÜ'n után

3.Igy 'rtette saent Ágonton llt~ az .Qh'z legnagyobb
teolo8\l8.,Agu1nól sagt !MJÚ,I.S.er1rlte i l a l.gt~bb
eNny a ••• r8tet,.e17 ll1n4en eNIl., gökere,alakt tó torúja,s!Ül'wja ••111C8 igazi 8NJl7 s.eretet nAlkUl.
S.eretet a l'lek legt4bb ...nved'lya,amelynek kicsi
parin7'val 111 legylJahetjUk a legheveaebb kls'rtf§seket
3 q 6~ a 6 ad 3.A tel.bar'ti 8ze~ot.t isteni erény,ead•• namero eat c
oaritas nel et proxim1 2.2 Q 26 a 1
az eabert iateniv' alakitJa,általa Isten atl4nkk4 les.
6. lelldlnk J.IJ...." 2.2 q II a 2 aci 3

4.De halljunk a azaretet dlclé.. t6nek Y1lágkora84ból
egy magyar lJh&n8)t is .PÁl.MÁlfX Ute!' a flebariti szere-

tetralsSóló pr'd1k4oiójában arra ttgyelmeatetl hivelt,
hOf!1 -Istenf1nJrnek sokkal vagyunk adosak,d. mlvel Ö nem
sSUk61k6d.1k jaTalak Mlkttl.ciaoNtUftlOt a40tt,hogy teletlarátunlmak t1aes_Uc,Uivel neki tartozunk.És IIOha
De. fiaathetjUk uSJ,bog adu".ásunk tenn nB maradJon.Mert a s.eretet törv'nle tltalAno. 's örak:
II s•• géll1 n.. tartozUt al.tsan4t adni,
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a beteg nem tartozik

b~jt6lnl,

'll

a "11 ember n . tartozik sok ng4ulra
nag munkára
aa egU&'U tudatma n . tartozUc _so1llt oktatni,
de .a aty.ti Izer-etetN:lIl1nd l!Izeg'ny bolaog,mind T'I1
ifjU_mind tudó. tudatlan egyarint kötelel,halál óri-

19 fennmarad es a kötel•••'II/PWnk.12.vas./
Több 4rtelellhTato sajtóhiba :
ll.old.alul~l

a 8.sor után b••&urandO:Milyen araa

van a •• eret.tn.k?~ll7en alakj••••
14.o1d.alulrál 7.8or:k1Y4nja be17ett olT.kivonja

jeIét keresis az egység szellemében és szeretetében találja meg~ Azt várjuk, - irja Homil. in l Johogy akinek kézfeltétellel SZENTLELK3T adtak, ujra
nyelveken beszéljenek, és mert nom halljuk, azt
mondjuk, ezek nem kapták a Szentlelket? Ha tehát
nem nyelveken, min ismerjük meg, hogy elnyerték a
Szentlelket? Mindenki kérdezze meg a szivétz Ha sz
szereti testvérét, az ISTEN Lelke van benne. Vizsgálja meg IST~ jelenlétében, vajjon van-e benne
szeretet a béke és egység iránt, szeretet az egész
földön elterjedt Egyház iránt?
SZENT PÁL ugyanabban a levélben, amelybon elzengte
a szeretet himnuszát, a szeretet gyakorlati valósulását a hivek egységében látja. ~Unit a korintusi hiveknek ir, nokünk is szól, emigrációban élő papoknak: "Testvérok, a mi Urunk Jézus Krisztus l1evére
kérlek ••• titoketo Ugyanazt valljátok mindnyájan:
No szakadjatok pártokra~ hanom forrjatok össze ogyazon elvbon, ogyazon felfogásban. Azt a hirt hozta
Kloe házanépe felőletek, tostvérek, hogy pártokra
szakadtok. l~ra célzok, hogy vannak közöttetek, akik azt mondják; Én Pállal tartok, én meg Apollóval,
én Kéfással ••• Talán megoszlott Krisztus? Talán
Pált feszítették keresztre értetek? Vagy Pál nevében koresztolek neg?
Nem vagytok tulságosan emberiek? Mi az Apelló? Mi
a Pál? Csak szolgák, akik titeket hitre vezettek,
ugy, amint az Ur megadta •• Én ültettem, Apolló ön-cöz-ce'~ de a növekedést Isten adta. Ezért nom számit
e.kiJ.ltet, sem az aki öntöz, csak IST:cN, aki a növekedést adja. Az tiltetó, meg öntöző egyforma, el
is veszi míndogyik jutalmát fáradságához mérten.
Istennek vagyunk ugyanis munkatársai •• ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Mint gondos épitőmester Isten nekem adott kegyelmével ala
pot vettem, a lerakott alapon kivül, moly Jézus
Krisztus, mást senki sem rakhat. 1.Kor.l, 10.
Alapja a szellemi és lelki ogységnek az Eucharisztiából táplálkozó kegyelmi egység.
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"Az áldás kelyhe, melyet megáldunk, ugye KRISZTUS
való részesedés. S a kenyár, melyet megtörünk, ugye ICRISZTUS testében való részesedés? mi
ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagYUnk, mivel
mindnyájan egy kenyérben részesültünk. Nem ihatjátok az Ur kelyhét, meg az ördög kelyhét is. Nem
részesedhettek az Ur asztal ában, meg az ördög asztalában is." l,kor. 10.15.
véréből

Minden reggeli szentmisében jusson eszü~~bev nem
ihat juk az Ur édes kelyhét, ha lelkünk telo van
az ördög kelyhének keserü italával testvéreink
felé.
Már az Ur JÉZUS figylemeztet erre hegyi beszédében
"Ha ajándÁkodat az oltárhez viszed és ott jut oszodbe, hogy f~lebarátodnak valami panasza van olloned,
hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj bél:ülj ki
előbb felebarátoddal, aztán jöjj vissza és ajánld
föl a jándékodu t s " la. 5,23. Ha ezt komo Iyaan vennők, hány szentmise szakadna félbe a Confitoornáli
Pl~l~

PÉTDR , oz a lánglolkü főpap és apostol,
föntidézett prédikációjában a folebaráti szeremot
törvényét a misztikus Krisztustest dogmájából vezeti 10. Milyen mély pszihológia és megfigyolés
rejlik fejtegetésében. ;"NÉzd az emberi testben meny~
nyi különböző tagok vannélk. Ki felsőbb, ki alsóbb,
ki nagycbb , ki kisebb, egyik s om i téli a másikát ha··
az orrt a.Larinak , mort minden tag mlnd en tagnak szükséges, mindegyik segiti a másikb.t. A szem a lábn2.k lát
hogy járhasson, a láb a kéznok fárad, hogy mucl:ába
mohessen, a gyomor filinden tagnak főz. Azért egyik
rész a másik2.t segiti, fájdalmait érzi, nyavalyáit
orvosolja. Ha megsérszik a láb~ 0 nyelv kiállt, a
szem megnézi, él kéz kivonja a tövisei. Ilyen szeretetmel kiván Szt. Pál felebarátuluchos~liliol egység
vagyon az atyafiak között, senki veli~ nem bir,
szakazodva mindoniket ogyenkint megronthatja.
Nekiink magyar' papoknak még ldilön hozzáfűzi;"
Nem mindellici lehet szem a Krisztustcstben, a magyar papság tostében sem.

14.

Nem zugolódik-e a lelkem, ha csak kéz vagyok,
amely mindenkin segit, amely Hkivonja a tövisset"
szenvedő hive vagy papatestvére szivéből, vagy láb
vagyek, amely munkára siet, ahol szüksége van rám
az Egyháznak. - Mennyire szentpáli ez a gondolat.
"lJem mondhatja szen a kéznek nincs rád szükségem,
sem a fej a lábnak, nincs rád szükségem, ellenkezőlog, R g-Jöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek••• '1
Ha non t már kérdezzük, hogy miben is áll ez az
Z G Y S É G, amely a szeretetből srjad ki, azt felelhotj-~c; ez emberi közösség egysége, élő személyek og~dttose, szomélyiségek tulcsordulása a többi tagszemólyiségbo, kölcsönös ajándékozás, a javak kicseréléso, amely a szentháromsági közösségben
leli ástipusát és az Dgyház organikus egységében
földi Qogvalósulását.
III. II i é r t van
o g Y s é g r o?

s z ü k s é g

P a p i

LáttLuc, hogya szerote az Istonország alaptörvényo, amoly az ogyénelenek és lcözösségnek fényt,
élotot , kiteljosod~st és bodogságot kölcsönöz. A szeretet gyümölcso az egység. :Jnnele mogtcrer:J.tésére jöttünk összo~ mi bujdosó magyar papok.
De r:J.iért van szükségünk éppen nekünk , omigrációs
papok ak, orra az egységre? HárO/:1 motivumot soroLele fel. Többet is lehetne rnogncvczru • 110 oz a három i s elég lesz , hogy mcgé r t sük, papi létünk ,
lolklpásztori r:J.unkánk sikere és emigrációs hivatásunk betöltése függ attól, hogy egyek leszünk-o.
A./ Papi ~gység kell, hogy ogynást segitsük a papi
hivatásuruc betöltésére.
A vasárnapi ot'f c í.um Sextájában figye18eztet bonnüru~ot Szent Pál
Alter alterius onera portate et
sic adi8plebitis legem CHRISTI, Gal. 6.2.
í
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Egymás terhét hordozzuk
A kegyelmes Isten ingyen ajándBKu, de alázatos
imával kikönyöröghető. A papnak kegyelmekre van
szüksége, melyek loesdése sokszor felülmulja az
egyén erőit.~ ide lelki összefogás kell.
Ennek megérzése 3 fokozódó élményben jelentkezik
a papnál
InnrYA gondolatai~1

Ip.

a.1

1~ ember kicsi és törékeny, a hivatás nagy és
sulyos, a mai idő hozzá rendkivüli igényekkel lép
elénk.

A saját jellemén faragó ember és KRISZTUST sugárzó apostol warcangolóan átéli saját elégtelenségét.
Érzi, hogy kiut csak egyetlen van és ez fölfelé
mutat: ez a fölséges vállalkozás sikerülhet, de
csak magasból jövő erők zuhatagában, mely benne
mozgató onergiává alakul.

b.1

Feszültebb élménnyel éli meg a bőségesobb kegyelem szillcségességét az önmagával küzdő viaskodó
pap; a belső kettősség párbaját vivó, ösztöneitől
öklözött KRISZTUS-bajnok, aki a természet és kegyelem, az önfeláldozó szeretet és végső kiábrándulás, az ~steni_ magasság és állati mélység szörnyü harcát vivja • Fönséges ez az imádkozó, önsanyargató bajvivás, meg nem torpa~ás. Igazi szabadságharcJ
Micsoda fölemelő tuda~ hogy mellette paptestvérei imája és mögötte hivei könyörgése száll az ég
felé ••.• érte. l
c. I Legdöbbenetesobben éli meg a kegyelem szillcségességét az önmagával meghasonlott pap.

Számára a kegyelem fénye már kialudt~, lelke_meghasadt, a isteni meg kihullott, régi melege megfa
gyott. Élotének szmnpadán megjelent az ősember,
a maga durvaságaival, ösztönösségével. Lelkében
a szentségi jegy tetemre hivó jel. Beszéde kétélü
kard, mely lelkét hasogatja.

16.

Kiut csak föafolé van. De a kapszkodás nehéz. Ha
ogy fölfoghatatlan kegyes és szivós szeretet halálosan konoly öleléssel fölkanolná! De ez csak ingyon jöhet~ csak mástól jöhet. Végső fokon Istentől és önzetlen lelkek önzetlen szeretetinájából?
testvérok meleg megérő segitségéből f'akadha.t ,
Berchmans Szt. jánes egy hivatásával viaskodó tegta terve, de terve nera
fog sikorűlni, mert én annyit fogok imádkozni,
hogy I8TciT nem engedi meg, hogy hűtlen legyen hi~
\To,tásáhozovár-nole azt mond tu : t.udom mi

BJ.. P a Il í T;; g.;[ s é L k e l l
a K r i s z .:Lu _.8-L~~J__.k i,_é P~_~~_El é r e.

Ui nomc sak önmagunk tökéletességén faragó 9 válé1sztott ember-ck vagyunk, hanern a lelkek pás:atora.i ,Az
Ls t ongye rraeke k a ty ja , a betegek c.nvo aa , a· "tl',datlanok mestere, a tengeren bolygók csillO-ga 1 a I(risztussereg kap i t.ánya , vagy ahogy Szt. Pál t.ömör on
mond j a ~ Aod f í.ce't c r Corporis CIul.ISTI 6 a Kr-si z tunt o s t épí tőmostcro vagyok,
í

IST~~T

kövoto vagyok, I<RISZTUS 0nnyit ér hiveiD
::::,milyennok én Dut['.,tOD. Es az Egyház annyit
ér bujd.osó Dccg;jtar h í.ve í.n o l őt t 9 crrí Lycnnck a bt:jdos
r,1agYL'.r p<:1pság eg~rüttosc DutatjiJ,. Gondol tunk
rJá):' erre? Kr sz tuu kG.lcletésünl:: legeőbb bffizonyitéka, ha egyek V<:1C:fLmk. Zgyok iJ, pa:-"ok ogymás között és o@';Jolc a ve:38rkn.r s h i.vok, :'jzért irJtéJ.1(Q,~
zik tovtbb KRISZlJ:US cl. f'őpap i ir.:ában ~
olőtt,
ó

á

í

é

lTeucs::ü: érti.U( kön.;yörC'3k9 hanern azokért is? akik
sz~vukrQ. hinni fogn2k bonneu. ~og~~~~k Dindnyáj~
CJl1y~1~. llJnint To ATYA bonnom és én tebenned 9 ug:,;'
leg;y:enek ök is egyek ral bennűnk és i.gy e;J.l1i.gy.io a
~~ 1 h0 6J To küldöttél engem.

Az egység tehát a

logfőbb

Istenérv.

Kr í.s ztus isteni küldetésének legerősebb bizonyitélm,

az

Egyház istoni eredetének

17.

perdöntő

arguL1Cntur:la.

Ha erről meg volnánk győződve, mennyivel kevesebbet kellene prédikálnunk és mennyivel inkább kellene egymást szeretnünk. Nemcsak az UR JÉZUS bizonyit igy, hanem Szent PÁL
is. Jssek fel csak a votivrnisék között az egyik
legszebbet~ Missa ad tollendum schisma. Szivesen
mondogatom Önökért, az otthoniakért, az Egyházért.
A mise evangéliuma az előbb idézett Főpapi Ima. A
többi szöveg majdnem mind a Szont PÁL-ból van véve. A szentlecke az efezusi levél egyik lcgs~ebb
részlete. Az előző fejezetben a nomzetek apostola
a megváltás istenemberi müvéről beszélt. Ezzel a
szép doxologiával fejozi boc Neki aki a bennünk
müködö erővel mindent megtehot, dicsőség legyen
az Egyházban és KRISZTUS JÉZUS-ban minden nemzedéken át örökkön-örökké, Ámen.
De aztán eszébe jut az innsbruck-i Papi Összojövetel. Nekik még hozzáfüzi ; "Én PÁL, KRISZTUS
JÉZUS foglya, aki fogoly vagyok az Urban, kérlek titeket, - és következik a Szentlecke, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, melYRok
rés~esoi lettetek, igaz alázatosságban, szelidségben, türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arna, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. Dgy a Test,
egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Dgy az Ur, egy a hit, egy a keresztség. 7Jgy az IST~T mindnyájunk Atyj.a. Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit
KRISZTUS adott. Ó egyoseket apostolokká tott,
másokat profótává, ismét másokat evangélistákká,
pásztorokká és tanitókká,
hogy istenszolgálatra neveljék a szenteket
és felépitsék KRISZTUS

testét,

amig mindnyájan el nem jutunk a hitnek és
TEN FIA megismerésének egységére.
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IS-

Akkor nem leszünk többé éretlenek,
inkább igazságban fogunk élni,
szeretotben teljesen egybe fogunk nőni a fővel
KRISZTUS -sal. Ő az, aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja a különböző izok segitségével és minden tag arányos ogyüttmüködésével.
G

Igy növekszik a Test és épiti föl magát a szeretetben. II
Az egységre tanit minkot a két utolsó pápa két legfontosabb enciklikájában. XI. PIUS a Quadragesimo
Anno, XII. PIUS a KRISZTUS misztikus Testéről szoló körlevélben.
XI. PIUS: II ISTEN kegyelmével az emberiség sorsa a
kezünkben van. Ne engedjük, hogy a világ fiai a
maguk nomében okosabbak legyenek nálunk, akik a
világosság fiai vagyunk. Látjuk, hogy azok tervszerüen vtlogatják és iskolázzák rajongó hivoiket
és egységes frontban törnek céljuk feléT Egyesüljenok a jóakaratu emberek is, akik KRISZTUS
jó és békés harcát harcelni készek. Saját nézotét áldozza fel, ba a közjó magasabb érdeke kivánja, hogy mindenek folott ICRISZTUS uralkodjék és
KRISZTUS kormányozzon!!"
XII. PIUS ti Félolmoteson nagy misztorium és soha
elogot nem elmélkedhetünk róla, hogy sok-sok embor üdvözülése a, titokzatos Krisztustest tagjainak imájától, ~e~éklésétől és attól a közremüködéstől
függ, mollyel a lelkipásztorok isteni üdvözitőnknek tartoznak."
o

Tudom-e még a dogmatikából? Hogy minden kegyelem
a közösségben áramlik. Hogy az egyedi keresztényt
a Misztikus Testen koresztül éri el az isteni Fő.
Aki üdvözülni akar, annak valamiképpen hozzá kell
tartoznia ehhez a közösséghez.

19

A nyáj üdvös~égéért, nekünk papoknak egységre kell
lépnünk. Hivoink egységéért koll a Papi Bgység.

e.1

Kell a papi egység, hogy erőt sugározzunk hazafelé.

Még egy harnadik motivum segitsen bennünket, hogy
minden áldozat árán is megteremtsük a Papi Egységet. És ez az ~ A relativ nyugabm és béke part járól erőt sugározzuru~, kegyelnet közvetitsünk
a harcban álló, golgotát járó és keresztrefeszitett magyar egyháznak.
Lelki szemünk kitárul és látjuk, hogy a bilincsbe vert PÁL apostol kezét megfogja MINDSZENTY hercogprimás, PÉT~RY püspök, a börtönben sinylődó, deportációban élő, koncentrációs táborokban kinlódó
kemény őrhelyeiken őrlődő magyar paptostvérek és
magyar hivek PÁL-lal együtt kérnek ~ Mi, akik foglyok vagyunk az Urban, kérünk titeket, testvérek,
hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatalhoz, melynok
részesei lettetek, tartsátok fönn a lolki egységet
a béke kötelékében.
Legyetek egyek az imádságban - értünk!
Legyetek egyek az áldozatban - értünk!
Legyetek egyek a munkában - értünk

!

Legyetek egyek a szeretetben - értünk
A mi sorainkba minduntalan betörnek a farkasok idegen szollenmol, nem KRISZTUS, nem az evangélium,
nom a szoretet szellemével. De ti, akik szabad földön éltek, akiknek nincsen megkötve a kezük és
nyelvük "legyetek egyetértők KRISZTUS JÉZUS akarata szerintV, Róm. 15.5.
Segitsen ebben néhány magyar kép.
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- Valahol titokban hetenként összejön egy-egy csoport magyar pap és magyar kispap, buzgó szentségimádásban imádkoznak egymásért és a többi csoportért, - hogy egyek legyenek és kitartsanak a kálváriás uton, mindenki a maga őrhelyén.
Milyen 30~p, ha itt kint is volnának ilyen imádk00ó papi szigetek?
- Valahol egy jómódu magyar család minden pénteken kenyérenés ViZüh bőjtöl püspökei és papjai
helytállásáért. Mi volna, ha az emigrációban is
volnának ilyen áldozatos magyar családok?
A kegyelem forrásai az imádságból, a
az engesztelő áldozatból fakadnak.

szeretetből

Azért igyekeztünk kezdoményozésünknek kegyelmi
hátteret is biztositani. Amint az otthoni Papi
Lelkiség, a Kalot 5 és ELRIA iJV munkáját állandóan táplálta az ISTEN-nek szontelt kolostorok, a
kontemplativ magyar szerzetek buzgó imádsága ja
két cisztercita-trappista monostor BORSODPUSZTA
és BAKONY-BOLDOGASSZONY-ban, a karmelita remeteség ATTYAKCRT-enj 9 ugy akanunk a Papi :egységnek
is folyton tápláló kegyelmi forrásokat nyitni.
Egy kármelita, egy örökimádó, több angolkisaszszony kolostor már megigérte az"imahátvédct".
De bc kell szervezni mindenütt a papi és férfi
szerzetek mellett a bujdosó magyar apácákat, és
pásztoraicid<al együttérző magyar családokat,
főlJg az ártatlan
gyormekeket. Az ő imájill( áttör a felhőkön és leesdi számunkra az ISTEN áldását.
A mi részünkről pedig legértékosebb ajándék lesz
ISTEN az Örök Főpap és paptestéreink felé; az
önzetlen és áldozatos szeretet.
Annyi lesz bennünk a kegyelem, amennyi a testvéri szeretet.
Annyi lesz az apostoli áldás, amennyi áldozatot
hozunk az Dgységért.
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Mert Szeretet az Ur törvénye, az Egység annak gyümölcse.
LELKIISM:8RETVIZSGÁLÁS.
Apoc. 2,2. "Az efezusi egyház angyalának ird meg••
Ismerem a tetteidet, fáradozásodat, és állhatatosságodat. Tudom jól, hogy nom türöd meg a gonoszokat. Állhatatos is vagy~ szenvedtél értom és nem
fáradtál boIo. De az a kifogásom ellened, hogy elha~Jtad olső szeretetedet. Gondold meg honnan
süllyodtél ide •• Tarts bünbánatot és tégy ugy, mint
előbb. Különben föllépek ellened és elm zditom helyéről gyortyatartóidat, ha bünbánatot nem tar-tasz. ".
Bünbánatunk
gálás.

első

jele legyen az a lolkiismeretvizs-

Az ISTEN szine előtt, a szent Ostyában jelenlevő
KRISZTUS előtt megjelenok őszinte számadásra.
Megkérdezlok Mester, mi fáj Nekod bennem?
Amikor a papszenteléskor a püspök reánk adta a casulát igy szól hozzánk,' II Accípe vestem sacerdotalem, per quam caritas intelingetur, potens ost enim
DEUS, ut augoat tibi caritatem et opus porfocturn."
Mi azt feleltük rá. "Deo Gratias !"
Meg van-e még bennem az a szeretet ? ISTEN, KRISZTUS, Egyház a lelkek iránt?
Vajjon növekedett-o benno az a szereret,
KRISZTUS, ~gyház, a lckek iránt?

IST~,

Miért nom jutott el "ad opus perfcctum" a tökéletességre.

A.I

Szeretetem a hiveim iránt.

Az Ur JéBUS

kegyeltjoi~
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a betegek, szegények,

bünösök~

a gyermekek voltak.

1./ A betegek iránt.
Aggodó szivvel figyelem-e~ van-e beteg hiveim között? L~togatom-e éket •
Idejében gondoskodom-e, hogy szentségekben részesüljenek?
A haljoklók mellett ott virrasztok-e? Az ISTEN
számon fogja kérni tőlem ~ mindegyik hivem lelkét.
A betegek iránt szeretettel vagyok-e, mint egy
atyához illik, Imádságosan-e, ahogy a paptól elvárják?
Hiveimet buzditom-e~ hogy felebarát jaikat látogasssák, vigasztalják, a nagy utra előkészitsék?
2./ A szegények iránt. Vigasztaló lélekkel észreveszem-e, kik azok?
A közöttűnk
nük?

élő

szegény KRISZTUS-t látom-e ben-

Segitek-e rajtuk anyagilag, lelkileg?
zok-e feléjük?

Erőt

sugár-

Akik hozzám fordulnak, azokat atyai szeretettel
fogadom-e?
Elmondhatom-e Jóbbal /29.12/ "Szeme voltam a vaknak, lába a sántának, atyja a ez ogényeknek ",
Szivesebben vagyok-e gazdagok~ tanultak, a kellemesek társaságában, mint az egyszerü hivek és
szegények között?

3./ A bünösök iránt. JÉZUS a bünösők barátja volt,
mort "nem az egészségesek szorulnak rá az orvosra,
hanom a betegek!"
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Érzik-e hiveim, hogy én képviselem közöttük KRISZTUST ?
A bünösöket

kereső,

gyógyitó,

megmentő

Mestert?

Milyenek a prédikáoióim? Ledorongolók? Vagy
szigoruk, de nem letörök?

épitők?

A gyóntatószékben hogyan kezelem a bünösöket?
Atyai szigorral és anyai szeretettel?
Nem vagyok-e tulszigcru, kemény és türelmetlen ?
Vagy talán tulságosan elnéző és elkényeztetó?
Hajlandó vagyok-e felőrölni magamat a hivekért, mig
van bennem egy morzsányi erő és élet?

4./

A gyermekek iránt. Okosan figyelmeztetem-e a
hogy gyermekeiket jóra tanitsákg Imádságra, igazi erényes kat. életre? Szivügyem-e a hitoktatás? Az első áldozásra való előkészités, gyermekgyóntatás?
szülőket,

Összegyüjtom-e a felnött ifjuságotó gyakori gyónásra, ifj. egyesületekbe? Gondoskodom-e arról,
hogy tisztességes szórakozással elvonjam őket a bünös vagy veszélyes szórakozástól?

5./ Melyik csoportra forditok több gondot hiveim
kazött?
A férfiakra-e? még akkor is, ha nehezebb?
Vagy a

nőkre,

mert ez könnyebb, és kellemesebb?

Egyszóvel; a lelkipásztori munkában van-e igazi
és katolikds szivem, amelybe elfér minden ember képe. amelyből jut éhesnok kenyér, szomorunak mosoly, betegnek vigasztalás, hitetlennek
fény, télben dermodtnek tavaszi élet, halottnak
feltámadás, és minden embernek áldás?
B.J Szeretetem testvéreim felé?
kris~tusi

a./ Ismerem-e azokat, akiket a
magyar nyáj élére helyezett?
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gondviselő

ISTEN a

Érdeklódöm-e néha hollétük, hogylétük és munkájuk
iránt?
Ha buzgóságukról, sikerükről hallok, van-e elismerő szavam? nom fog-e el az irigység, féltékenység?
Invidia claricalis. Caritas inter sacerdotes raritas?
Ha valamelyik paptestvérem betegségéről, sikertelenségéről hallok, van-e résztvevő és felemelő sorom?
Ha anyagi vagy lelki nyoDoráról értesülök, segitségére sietek-e?
Van-e vigasztaló és bátorit ó szavam?
b./ Imádkozom-e értük? amikor az oltárnál bemutatom a kczös áldoztatot? És imádkozatok-e értük,
tudva, hogy erő csak felülről jöhet? Van-e meleg
szivem irántuk? A jó omber, mielőtt megszóhl már
gyógyitólag hat. Aki mást vigasztalni akar, azt ~
először szeretni kell.
e./ Van-e egyattérző szivem a közösségi munkák
iránt? a hazafelé irányuló szeretet szolgálatban?
Nem tartom-o magam távol a lelkigyakorlatoktól?
a rekollekciótól?
a lelkipászori konferen~iáktól?
Szivescn veszem-e más irányitását
tanácsait
figyelmeztetését?
~

A szeretot nem

gőgösködik,

nem keresi a

magáét~

Confiteor •••• és Deo gratias ••••
Légy hü mindhalálig és neked adom az élet koronáját." -
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Vasárnapi levél hetenként jelenik meg.
Dgyházi Értesitő;
magyar menekültek katolikus egyházi lapja.
megrendelehető; "Herold" Druck und Verlags.
Gos. m.b.R. Wien 1 VIII. Stozzigasse 8.
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néhány régebbi száma még kapható.
Az Ausztiában
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