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„Botrány-rovat”
Inkvizíció? Sokan az „Egyház bűnei” között
szokták emlegetni, mint valami szigorú és
igazságtalan dolgot. (Pedig az Egyháznak nincs és
nem lehet bűne, csak az egyes keresztényeknek-
sajnos!) Pláne az utóbbi 50 évben ferdítették el
előszeretettel az ezzel kapcsolatos igazságot. Pedig
nem minden úgy van, ahogy híresztelik. Hogy
reálisan tudjunk gondolkodni, szükség van a háttér-
információkra.

Az inkvizíció fellépett az eretnekekkel
szemben. De kik is azok az eretnekek? Akik
szándékosan szembeszegültek Isten igazságaival,
vagyis a Katolikus Egyház hiteles tanításával. Ilyen
eretnekek voltak már az első századokban, és sajnos
most is vannak bőven. De igazi társadalmi
problémát a XII. századtól jelentettek. Ekkor
kezdtek tért hódítani a katharok és a valdensek
(összefoglaló néven az albigensek, mert Albi városa
volt a székhelyük). Ők tagadták a családot, a
házasságot, a test értékét (tagjaik egymást is
megölték, mert hittek a lélekvándorlásban),
erőszakkal ellene szegültek a törvényes hatalomnak,
elvetették a szentségeket. Sajnos ebben az egyes
keresztények rossz példája is szerepet játszott, főleg
a papoké. De ezeknek az albigens eretnekeknek a
ténykedése nem merült ki pusztán abban, hogy
jámborul másként gondolkoztak, imádkoztak, más
paphoz jártak, más szertartásokat végeztek. Ők
erőszakkal elkezdték a nézeteiket terjeszteni.
Raboltak, fosztogattak, gyújtogattak, egyes
embereket meg is öltek. Egyszóval Isten nevében
követtek el köztörvényes bűncselekményeket. Már
pedig ez nem krisztusi. Éppen ezért az állam
fellépett ellenük. Ma is a rendőrség okkal és joggal
eljár azok ellen, akik megszegik a törvényt. Ez
szükséges is. Abban a korban is az volt. Az utolsó
csepp az lett a pohárban, amikor az albigensek a
hozzájuk küldött pápai követet megölték. Erre föl a
francia király hadsereget küldött ellenük. De a
császár nem elégedett meg, hanem elejét akarta
venni a további lázadozásnak, nem akarta, hogy a
külső ellenség mellett (ami pedig volt bőven) belső
ellenség bomlasszon és gyengítsen. Illetve,
természetes volt abban a korban, hogy a felségsértőt
halállal büntették. Márpedig a legfőbb Felség: Isten,
az eretnekség pedig – mivel szándékos ferdítés –

felségsértés Istennel szemben. Ezért is vették ezt
olyan komolyan. Folyt. köv.

Kallós Péter
Hasznos tudnivalók

Az állami törvénykezés szükséges ahhoz,
hogy a közös együtt élés és tevékenykedés egy
országban mindenki számára biztosítsa a
megélhetést és az alapvető jogokat. Éppen ezért az
Egyháznak is szüksége van bizonyos törvényekre,
szabályokra, hogy minden világos legyen, illetve,
hogy mindenki lássa az egyes cselekedetek értelmét.
Krisztus a főpapi imájában az egységért is
könyörgött, mert ez kiemelkedően fontos. Az
egység épít, a szakadás pusztít. Az egyházi
törvénykezés is ezért az egységet szolgálja, hogy ne
a hívő vagy éppen a pap kedvétől függjön valami,
hanem áttekinthető és világos legyen az Egyház
élete. Éppen ezért a keresztény embert
lelkiismeretben kötelezik az egyházi törvények, a
papoknak pedig különös kötelességük a
lelkipásztorkodás során a törvények betartása.

Hosszú időn keresztül nem volt teljes egység
az egyházjogban, éppen ezért – hogy ez megszűnjön
–  1917-  ben  adta  ki  az  Egyház  az  első egységes
törvénykönyvet, a „Codex Iuris Canonoci”-t. A II.
Vatikáni Zsinat után ez átdolgozásra került, és a
mostani Egyházi Törvénykönyv 1983-ban lépett
életbe (a régi érvényessége megszűnt), és
visszavonásig érvényes. 1752 kánont tartalmaz. De
ezen kívül vannak az egyes egyházmegyéknek is
saját törvényei, tekintettel a helyi sajátosságokra.
Ezek az adott egyházmegye papjait és híveit
kötelezik.

Rendkívül bőven lehetne ezt a témát
tárgyalni. Én úgy gondoltam, hogy azokkal kezdem,
amik a híveket a leginkább érdeklik vagy érintik, és
utána majd meglátjuk a sorrendet. Az elsők között
szeretném venni a keresztséget, bérmálást,
házasságot, és a válást. Folyt. köv.

Kallós Péter
Miserend
Péntek Este 17.00
Szombat Este 17.00
Vasárnap Délelőtt 10.00



Történet: AKI KRISZTUS KERESZTJÉT
MEGVETI.
A fogadósné a Ruhr-vidékről származott. Apja
protestáns volt, anyja katolikus. Édesapja az
esküvőkor ígéretet tett, hogy gyermekeit katolikus
hitben neveli, és nem gördít akadályt, hogy
katolikus templomba járjanak. Később azonban nem
tartotta be ígéretét.
- Születésem után - mesélte a fogadósné -
nagymamám elvitt katolikus templomba
megkereszteltetni. Mikor ez apám tudomására jutott
ő is elvitt az evangélikus keresztelőre. Később is
evangélikus iskolába kellett járnom, és testvéreim is
mind evangélikus keresztelésben részesültek.
Amikor nagykorú lettem, katolikus paphoz kezdtem
jártam hitoktatásra, és hivatalosan is áttértem a
katolikus hitre. Ez volt édesanyám életének
legszebb napja. Nem sokkal azután meghalt.
Sajnos öcsém vad ateista volt. Anyám halála után ki
akarta dobni a keresztet, amely a falon függött.
Apám azonban nem engedte. Aztán öcsém sokszor
követelte a kereszt levételét, és kidobását. Egyik
ilyen alkalommal édesapám így szólt hozzá komoly
hangon. ”Egyszer még bezúzzák azt a konok
fejedet”
-Hülyeség! - üvöltötte mérgesen a testvérem.
Két év múlva meghalt, bányaszerencsétlenség érte.
Még egyszer szerettem volna látni, ezért kértem,
nyissák fel a koporsót. De bár ne tettem volna,
olyan borzasztó látvány volt. A feje fekete,
alaktalan, semmit sem lehetett belőle felismerni. A
bányában, ahol az öcsém dolgozott, leszakadt 20
mázsa szén, és teljesen szétzúzta a fejét.
Akkor eszembe jutott édesapám szava. „Egyszer
még összezúzzák azt a konok fejedet” Így járt, aki
nem tisztelte Krisztus keresztjét.

Gyerek-sarok
I. FEJEZET: BENEDEK ELEFÁNT
RÓMÁBAN-1.
Kedves Gyerekek! Tavasszal, pontosabban 2005.
április közepén igen nagy izgalommal készültem
Rómába. A Tv-ben hallottam, hogy rövidesen
összeül a Bíboros Atyák testülete, hogy új pápát
válasszanak. Az Egyház legfőbb vezetője, Krisztus
földi  helytartója  a  pápa.  II.  János  Pál  pápa  halála
után mindenki találgatta, hogy vajon ki lesz az új
pápa?
Nekem akkor még nem volt nevem sem, mindenki
csak „Elefántnak” szólított.
Kimentem az állomásra, és megvártam, amíg
beérkezik a gyorsvonat, amely Budapestre ment.
Gyorsan felszálltam, és elbújtam egy néni kosarába.
Képzeljétek a kosárban gyümölcs volt.
Valószínűleg a néni piacra vihette eladásra.

Gondoltam, egy almát nyugodtan elfogyaszthatok,
beleharaptam, de a nagy csámcsogásra a néni
felfigyelt, és észrevett.

-  Hát  Te,  Elefánt,  hogy  kerültél  a  kosaramba?  –
kérdezte. Elmondtam, hogy Rómába készülök, mert
szeretném a Szent Péter téren megvárni, míg
megválasztják az új pápát. A néni nagyot nevetett,
és azt mondta, nem hiszi, hogy én eljutok oda.
Megengedte azonban, hogy egyek a kosárból
gyümölcsöt, sőt, mikor a kalauz bácsi jött, még
jegyet is vett a számomra, úgyhogy most már
nyugodtan utazhattam. Mikor Pestre értünk,
megígértem a néninek, hogy hozok neki képet az új
pápáról, és majd meglátogatom, ha visszaérkeztem,
így köszönöm meg a szívességét.
Pesten voltam most már, de a repülőtérre kellett
kijutnom. Járkáltam az állomáson, és füleimmel
hallgatóztam. Egyszer csak idegen nyelvű hangokat
hallottam. A beszédet nem értettem, de annyit, hogy
MALÉV tisztán hallottam. A fiatalemberek után
eredtem, akiknek nagy hátizsák volt a hátán. A
taxiállomáshoz mentek, ahol sokáig kézzel-lábbal
magyaráztak. Ezt kihasználtam, és a taxi nyitott
ajtaján szépen bebújtam. Az ülés alatt helyet
foglaltam. Nemsokára elindultunk, és elég sokáig
mentünk. Mikor megállt a taxi, óvatosan, hogy ne
vegyenek észre, kiszálltam. Képzeljétek, hogy
éppen a repülőtéren voltam. Hú, de megörültem! A
csarnokban mindjárt megláttam, hogy ki vannak
írva a repülőgépek indulási idői. Kérték, hogy a
római gép utasai fáradjanak vámvizsgálathoz, és
jegyellenőrzéshez. Éppen egy üzletember ment arra,
akinek nagy bőröndje, diplomatatáskája, és kabátja
volt. Abból gondoltam, hogy üzletember, mert
fekete öltönyt, fehér inget, és divatos nyakkendőt
viselt.  A  nyomába  eredtem.  Mikor  levetette  a
kabátját, szépen elbújtam a kabát ujjába. Senki nem
vett észre, így minden baj nélkül feljutottam a
repülőgépre. A kabáttal együtt a poggyásztartóba
kerültem. Hű micsoda zaj volt, mikor felszállt a
gép! Azt gondoltam, hogy megsüketülök.
Folyt.köv.   BENEDEK ELEFÁNT
Kérem, ha elolvasta, adja tovább egy helyi ismerősének!


