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Az Istenhez fordulásnak két útját említi az Enciklika:
1. Mély vallásosság
2. Engedelmesség az Egyház iránt

10.
április 2.

Szombat esti gondolatok
XI. Pius pápa CASTI CON N UBII cím enciklikája
A keresztény házasságról - figyelemmel a család és a társadalom
mai helyzetére, szükségleteire, tévedéseire és b neire
IV. fejezet A keresztény házasság megújítása (1. és 2. pont)
Az Enciklika el z fejezete azokat a téved éseket, tám ad ásokat és
b nöket részletezte, am elyek a házasságot nap -m int nap érik. Ebben
a fejezetben az alkalmas gyógyszereket keresi, am elyekkel a visszaélések kiküszöbölhet k .
A gyógyszerek között els ként em líti: helyre kell állítani a helyes rendet
önm agu nkban. A z ember nem gy zheti le érzéki vágyait, ha el bb meg nem
hódol Isten el tt .
Elgondolkoztató, hogy a gyógyszerek között éppen ez a kijelentés
áll a legels helyen. Egyszer hallottam egy lelkiatyától: H a valaki
évente csak egy sú lyos hibáját legy zné, akkor még fiatal korában
él szent lehetne bel le. Vannak sú lyosnak vélt hibáink, am elyekkel
akár egy életen át kü szköd ü nk. Úgy gond olju k, hogy el bb ezeket le
kell gy znü nk, és csak így állhatu nk od a tiszta szívvel Isten elé.
Az Enciklika
az érzéki vágyainkkal kap csolatosan
e sorrend
m egford ítását ajánlja: El ször m ély hód olattal Isten felé kell ford u lnunk, és akkor majd uralkodni tudunk a testünk felett is.
Ezt a helyes sorrend et nyilván nem csak az érzéki vágyaink m egfékezésével kap csolatban, hanem általánosságban bárm ilyen m ás
küzdelmünkkel kap csolatban érdemes megszívlelni.

A következ gyógyszer az oktatás és nevelés. Ezzel foglalkozik
e fejezet 2. p ontja. El ször is m egállap ítja, hogy az igazi keresztény
embernek akár tanult, akár tudatlan az a sajátossága, hogy mindenben, ami a
hitre és az erkölcsre vonatkozik, Isten szent Egyházától, annak legf bb Pásztorától,
a római pápától várja a vezetést, akit viszont maga a mi Urunk Jézus Krisztus
irányít. Utána p ed ig kim ond ja, hogy nagyon fontos, hogy a híveket jól
oktassák a házasságról: szóban és írásban egyaránt, nem egyszer, nem is felületesen, hanem gyakran és alaposan, világos és súlyos érvekkel kell ket oktatni, hogy
ezek az igazságok az értelmet meggy zzék, az akaratot pedig megindítsák .

Ezt a m u nkát a p ü sp ököknek kell végezniü k p ap jaik, és gond osan
megválogatott világiak segítségével, akik az Actio Catholica tagjaiból hívhatók az apostoli munkára. mondja az Enciklika.
Ez az oktatási, nevelési tevékenység a háború el tt beind u lt, d e az
ötvenes évek egyházü ld özése szinte teljesen visszavetette. A hatvanas években házasságról szóló, katoliku s értékrend et követ könyvet, kiadványt nem lehetett kapni Magyarországon. Néhány magyar
nyelv kiad vány a nyu gati világban m egjelent, am it csak átcsemp észni lehetett a határon, és a kiváltságos család ok egym ásnak titkon adogatták.
Ma az írásban m egjelen oktatással sokkal jobban állu nk, a baj inkább az, hogy rengeteg az olyan könyv, am ely m ögött nem áll m ár
az Egyház, m ert kissé eltér , gyakran téves tanokat hird etnek. Hasznos lenne ebben a tekintetben, hogy ha lenne valam ilyen ú jság, honlap , kiad vány, am ely id r l id re ajánlaná azokat az olvasm ányokat, amelyek a házasságról szólnak, és az Egyház is egyetért a benne
foglaltakkal.
A házasságról szóló szóbeli tanítással azonban továbbra is gyengén
állu nk. Talán ezért is szü letett a Magyar Katoliku s Pü sp öki Karban
erre az esztend re a Család Éve gond olata, hogy er sítsék a házasságról szóló oktató-nevel tevékenységet az Egyházban.

