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már csak néhány hónap választ el a régvárt naptól, OJ111Jikor immár valóság lesz ·a
számodra: "tu es sacerdos in aeternum".
Talán már ott ragyog .:l lelkeden a papság eltörölhetetlen jegye, amelvet a
Szentlélek 'Úristeti égetett a lelkedbe G
diákonus-szenteléskor. Itt az ideje, hogy
lélekben felkészülj arra a nagy napra,
papi életed legünnepélyesebb napjára,
amikor elöször lépsz az ,Or oltúra elé,
hogy bemutassad ,a Szeplőtelen áldozalot . . .
Igaz, jelentősebb, nagyobb .az áldozópappá-szentelésed napja, amikor elnyered
a krisztusi papság hatalmtit s amikor IQ
püspökkel és társaiddal együtt mutatod
be közösen először ,a szentmiseáldozatot.
Mégis Reád és szeretteidre nézve is az a
teleíttietetlenebb, sodróbb élményű, melegebb raqvoqású nap, amikor először ajánlod fel egyediil nZClmny-p(1ténán a hó-
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fehér ostv át és önmagadat uz úrnak
Amikor először száll le hívó szovcdra az
Isten ,az ostya igénytelen srúnei alá. Amikor először feszü/sz ,ég és föld közé s
érzed, hogy .slispensatoc mysteriorum
Dei" vagy, igazi kÖ'lvetítő Isten és ember
között. Ekkor jutsz igazán tudatára a
krisztusi p-:1pság királyi méltosaqának s
nem csodá/od, llogy még szüleid is, atyáid
is megcsókolják felszentelt, áldó kezed.

Ptimicia ... Ebben cr varázsos szóban
benne muzsikál mindez. Beteljesülése
régi, kispapi álmoknak, kiindulópontja
az áldozatbemut.ató
felséges
út j áIL-:1 k.
Haec dies, quam ie cit Dominus, exsuliemus el laelemur in ea ez a zsoltár
elalol majd a lelkedben ezen ,-:1 napon.
Ennek a napnak ragyogása soká, egy
egész életen ketesztúl kell, hogy bearanyozza ákiozopaot életedet. De nemcsak
a Magad, hanem szetetteid számára is
emlékezetessé kell tenned ezt a napot,
amikor imádkozol értük, fejükre estled
lsten áldását - és százan meg százan
kérik esengve a zsenge áldozat gyümölcseit cr maguk s a Te lelked számára. Legyen ez a nagy és szép nap a felhőtlen
IJolclogs(íg nopia. Kegyelemmel és lelki
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örömökkel teli neopresbyter-lelkedet ne
z,a.w:LTják földies, hétköznapi gondok, külső
nehézségek, s ne keverjenek ürömcseppeket ou szent öröm setleoébe.
Ennek titka: készítsd elő alaposan,
odaadással, bensőségesen és ügyesen primiciádai, mituien külső vonatkozásávat
és személyi mozzanauivot egyetemben.
Ha eJJwnyagolod ezeket és nem ügyelsz
rájuk, megkeserítik örömünnepedet. Ez is
szimbolum: itt is érezzük és szenvedjiik
a szeltem és anyag kettősségit. üdJ. az
áhítatos, bensőséges tuinqul xt, ha külső
keJJemetJenségek, szemreluuivtisot«, zökkenők zavarják meg azt. Viszont egy kis
törődéssel, fáradsággal elsimulnak, eikerüliletők az összes siemélv i és tárgyi nehézségek.
Ebben akar segítségedre lenni ez CI
kis írás. Egy felejthetetlen primieia eltörölhetetlen élménye, sok-sok bensőséges
primícia i együttörvendező ünneplés tanulságai - mint manuductor, szónok, diakonus, segédkező vettem részt bennük ihlették e sorokat. De tanúja voltam
kisebb-nagyobb zavatoknak. ünnepi hangulatot rontó mozzanatoknak, bosszúságoknak is. Hogy ettől megkíméljelek,
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írtam e sotokai. Legfőbb forrásom egykori
kalazantínumí igoJlg,atóm és pasztorálistanárom, Zimányi Gyula exprovinciáJis
.,'Ltya előadásai, útmutatásai, amelyek a
gyakorlat, a tapasztalat tűzpróbáját kiállották. Epp ezért, inkább közvetítőként,
mint szerzbként ,ajánlom kegyeletes lélekkel soraimaia Kalaeatüinumnak, minden
piarista papi lélek érlelő tűzbelvétiek,
melengető otthonának.
Kalazantinumi tesivéreimen kiviil másodsorban ajánlom kispap-tanítványaimnak, kispap-testvéreimnek is e kis írást,
ezért szó] fogalmazásom szerzetesbez és
világi paphoz egyaránt. Merítsenek ihletet
a Kegyes Iskola szelleméből!*
Budapest, 1948. Bzetu Péter és Pál
ünnepén.
P. Török

.. Csaknem tízéves
e komoly időkben csak
bocsátom útjára ezt ben amúgyis közkézen
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Jenő

Sch. P.

íróasztalr pihentetés után
többek óhajának engedve
a két papnevelő intézetforgó - igénytelen írást.

/.

1. A legelső teendő a Primícia helyének, templomának kiválasztása, megállapítása. Hol akarod tartaniprimíciádat?
Erre a kérdésre elsősorban magadnak kell
vá.1.1as;zomod. saját lelki szükségleted, igényeid kíeíégítésén túl azonhan gondolnod
kell ana, kik, hol eSI rniért tartanak "jusst
id fiúhoz". Elsősorban a szülőföld temploma, plébánosa, hívei (-"Enyém a fa; ő
gyümölcse") vagy ha jóideje másutt éltél
VidJgy élnek szüleíd, akkor a Iakhely temploma hív. Vagy szerzetesisko'lában nyerted hivatásodat s vár ennek a kápolnája,
régi áhítadod színtere, diákkori áldozásaid
oltára. Esetleg jó apácák taníttattak s hív
id meghitt zárdekápolna ... Sok ilyen vagy
ehhez hasonló lehetőség merülhet fel.
Esetleg . áldozatot keH hoznod magasabb
érdekből: pl. oa papi toborzódás kedvéért
egyházmegyéd vagy szerzeted valamelyik
ilyen szempontból jelentős helyén kell in-
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kább mondenod ia. P-t, mint szülőhelye
den. Idejekorán döntened kell. S ha való. ban több jogos igény között kellett választenod, szépen, szeretettel mentsd ki
magadat, érts szót ott, ahová hiába várnak, Esetleg "infra octavam" fogsz majd
ott misézni. (Lásd IV. 1.)
2. A P. nap]« legyen lehetőleg a felszentelésed után következő első vasár.vagy ünnepnap. Lehetőleg ne hétköznap:
hadd rés-zesüljenekminé'1 többen a P.
kegyelmében. Ami ..a közelebbi időpontot
illeti, természetesen oéiilkl(l[mazkodni kell az
illető templom miserendjéhez. Függ ·attól
is, hogy énekes vagy csendes mise lesz-e
a Primícia, Általában 9, 1/210 órai időpont
látszik ,él! le galkalmas abbnek, de semmiesetre 'se kezdődjék 10 óra után. E késői
időpontot v,agy a szekésos nagymise adeje
Vlagy a vonat késői érkezése indokolja,
3. Mind la P. helyének, mindaz idő
pontnak megállapítása során szem előtt
kell tartanod a hazai viszonyaink k.özt
irányadó szempontot. az újmise egyúttal
a hívő nép, az egyházközség vagy más
közület (szerzetesrend vagy szerzetház,
intézet stb.) iinnepsége is legyen, ne csupán aJZ újonnan fölszenteltnek egyéni,
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meghitt csendes élménye, tehát a közösségnek is ünnepe, nemosak laz egy;éné!
4. Amikor a P. helyét és idejét kellő
megfontoil.ás után s 'az érdekeltekkell is
szót értve megállapítottad, személyesen
vagy levélileg fel Iken keresned az illetékes plébánost vagy szerzetes-elöljárót
(rector ecclesiae-t], és engedélyt keU kérned a P-ra. Bármennyire is kegyelem ez
Iéi) hívek számára',
a köteles szerénység
megkívánja az udvariasengedélykérést.
Pontosan jelezned kell, hogy csendes vagy
énekes misét aJkarsz mondani és ki lesz a
manuductor és a szónok.
5. A manuductor és a szónok megválasztásánál előtérben áll az a szempont.
hogy papi életed e Iegszebb napján mel'Yik idősebb paptestvéredet. ilietve aJtyádat szeretnéd megad mellett Jámi? A választás során gondolnod kell lelkiatyádra,
- részint arra, akinek még díékkorodban
része volt hivatásod 'kialakulásában,
részírst arra, aki kispapságod idején
állott rnelletted - szemínéríumí elöljáródra, plébánosodra. egykori h íttanérodre.
szerzetestenérodra, egykori növendéktérsadre, esetleg a prímíciai templom
plébánosára, házfőnökére stb.. A gondos
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márlegelés után itt is szeretettel, de hatérozo1Jtan szót kell érteni azokkal is, akik
hiába tartanaik reád igényt, különősen, ha
ez indokolt és ha tudtodra adták; egyébként fölösleges magyarézkodni. Később
egy szeretetteljes meghívás, egy szépen
dedikáJlt szeritkép sok. mindent helyreüt.
Akiket viszont fel aJkarsz kémi, hónapokkal elóbb kell akár levélben, lakár
személyesen felkérni a hely, idő- és egyéb
körüímények gondos jelzésével. Természetesen kétséget kizérő .módon jelezni
kell, hogy a fellkérés manuductorságra
vagy seónokletra vagy esetleg míndkettő
re vonátkoeik.
6. A manuductor és szónok után sor
kerül a P. többi lunkcionáriusainak, szereplőinek megválo.gatá:sára, felkérésére.
Diakonus, subdíakonus, kántor, az énekkar
vezetője vagy esetleges szó!ószámok szereplője, főbb rendező jöhet itt számításba.
A kisebb szereplők felkérése maradhat
későbbre (pl. az esszisztencía többi része),
vagy rábízhatjuk másra is (p[. az énekkar
vezetőjére Iéi' szólisták felkérését. diákonusra az asszisztencia összeállítását, bár
'ez utóbbit inkább az újmisés intézze).
1. Vigyázni kell arra, hogya helyi
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plébános, illetve szerzetház feje az UJmísénél megfelelő szerephez jusson, kü-

Il'önösen ha még a'IlJYi()jgiilJag is hozzájárul
az újmiséhez [elszállésolás, vendéglátás).
Ki kell éreznünk, mit várnak tőlünk és
hogyan kerülhetjük el a jogos nehezeélést
és kifogásokat. Ezek utóbb nekünk is roszszul eshetnek. Tapintat és gyermeki nyiltszívúséga legtöbb esetben megoldja a
helliyzet nehézségeit. Nem Iehet kizárólagos szempont a szerepek felajánlésánéf.a
rokonszenv, sőt nem egyszer érdemes itt
is "művészi önfegyelmet" gyakorolva más
jelentős szempontot követni. Esetlegokkal-möddel - a jövőt, szeretteink jövő
jét tartani szem előtt (pl. akinek laltyj,3.
mint taní tó vagy egyházközségi funkelonéríusa plébános munkatérsa, nem mellőzhetí azt, stb.).
8. Jókor kell hozzáfognod a meqniv,:mdók összeírásához is. Itt azután igye-

kezzünk eJteget tenni mindenkinek, aki
részt óhajt venni életünk nagy napján.
Egyszerre aligha tudjuk éttekíntení a meghívandókat. Viszont az alébbí rnódszer segítségével alígha mared ki jogos igénylő:
Hónapokkal előbb egy noteszben vagv
füzetben, több :kategóriába' osetva, más:
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más Lapon megkezded a meghívendok
összeírását. Ilyen csoportok: oselád, egyházmegyeí paptestvérek. illetve rendi
testvérek, szeminárium, barátok, egykori
iskolánk, egyetemi kurzustérsak, csal1ádi
vagy lakóhelyi ismerősök stb. Időközben
új meg új nevek jutniaik eszünkbe,' közben
találkozunk egyík-másíkkel s meg is kérdezh et jük, hogy abból ,éli körből kinek
meghívására gondol és így tovább. Igy
azután mások hozzászólása, de elsősorban
saját tudatallal1:Jti gondolkodásunk nyomán
idővel teljes névsort kapunk. Ezt -azutén
mással is ellenőriztet jük, kiegészíttetjük.
9. Idejekorán kell az ízléses meghívók és szentképek kíválesztáséról, ki-

nyomatásáról gondoskodni. A mai fejlett
egyházművészeti ízlés és örvendletesen
terjedő liturgikus szellem világában törekedjünk 'élJ nemes egyszerűség mellett
stílusra, ízl'ésre. Kerüljük a giceset. az ízléstelen lenyomatoket. Igen olcsón juthetunk hozzá rnűvészi reprodukciókhoz és
szép, liturgikus szímbolumoket ábrázoló
képecskékhez is. (Lásd Liturgia, Bpest, L,
Krisztina-körút 125.) A szöveg ,Legyen magyaros. (Nem: ,,25-én tartom első szentmisémet, amelyre tisztelettel meghívom",
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hanem: ,,25-én mutetom be első szentmíse
áldozatomat. Erre tisztelettel és szeretettel
meghívom. ") A szentképre jelmondat
szokott kerülni. Ez fejezze ki 'a papi hivatás va.gy az első szentmíse bengulatét v,agy
valamely mozzanatát, s ne legyen ~ még
Szentírásból sem - valamí erőszakolt
idézet, sőt esetleg idézetek halmaza.
10. Az első szentmisére magára all'aposan el kell készülnünk. HaJ nincs is kitűnő hangunk vagy hallésunk, ha csak
tehetjük, alapes készülettel, hónapokon
k eresztü l is, merjünk és tudjunk énekes
n.~gymisére vállalkozni.
Mint kispapok
évelctg gyakorol1uk a segédkezést: ne
féljünk tehát' attól, hogy amikor megkezdjük fölséges áldozatbemutató-utunkat,
akkor aJZ első alkalommah is igazi, teljes'értékű liturgikus cselekménnyel, ünnepélyes nagymisével mutessuk be első hódoletunkat lalZ Úr előtt. Vitán felül áll, hogy
szeritbeszédnek kell lennie az újmisén.
Nagyon is lehet szó arról, hogy ,a szónok
- egész mise alatt a szószéken állva konierália a szentmíseéldozatot.
ll. Ajándékot ne várjunk senkitől. Sőt,
ha lehet, hérítsuk el. De ha ez nem1ehetséges és tudtunkra jut valamely készülő
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ajándék (pl. hímzés, kézimunka stb.),
akkor tudjunk szépen, szerényerr és 1Japíntetosan, de haitározottan eligazítást
nyujteni vagy nyujtatni. Szívesebben veszik ezt, mintha fölösleges vagy céltaían
munkára vagy költségre vállalkoznánk
(pl. olyat készítenek, oaJIIlJit mér mástól
kaptunk, esetleges liturgikus vagy más
szempontból hibásaJt, hasznáJlhialtatlant terveznek és i. 1.). Tólünk se várjanak ajándékot. I1Iló azonben. hogya manudúctornak, szónoknak, segédkezóknek, álttadában
a P. közvetlen jótevöinek küfön kiválasztott és dedikált, vagy legalább sajátkezű
leg aláirt szeritképpel kedveskedjünk.
12. Igyekezzünk primiciánket VaJláspedagógilélJilag kihasenélni. Legyen az szeretteink számáre - ha szükséges - az
Istenhez való visszatérés, léII magábaszállás
napja. A mí kezünkből szívesebben fogadja a Legszentebbet esetleg évek óta téveJlygő rokonunk. Kérjük tőle, míntegy
aJjándékképen, hogy így vegyen részt a
mi ünnepünkben,áldJozatunkban. Legyen
ez a nap a vérszerinti család Treuge Deije, megbékélésre valóalkalma, a béke és
szeretet ünnepe: "Quam specíosí pedes
evangelízantíum pacis, evangelizantium
14

bona ..." (Róm. 10, 15.) Ennek az elökészítésében éberek és fáradha1JaJtlanok legyünk, híven az apostoli figye'lmeztetéshez: "Insta opportune, importune, argue,
obsecra, increpe in omni petientia et
doctrína." (II Tim. 4, 2.)
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ll.

1. Kedves Testvér, már közeledik a
P. nagy napje, Már csak két hét választ
e~ tőle. Itt az ideje, hogya már jókor elkészített meghívókat széjjelküldjed. E téren azonban nem lehet egyöntetűen eljárnod. A manuductornek, szónoknak, legközelebbi rokonaídnak, plébánosodnak
(ha szerzetesképoínában mísézel: a szerzetes-elöljárónak), esetleg más meghívandó funkcionáriusnak.
vagy Ievélben,
kísérő-sorokkal kell a meghívót elküldened vagy személyesen elvínned, ha ez
lehetséges. Esetleg elég a nyomtatott meghívót névaLáírássaJl, egy-két melegebb
hívó szóval is ellátni ("Nagy szeretJettel
hívja", "Föltétlenül' elvárja", "Szíves
részvételére nagyon számít": IIJöveteiét
igen kérem" stb.). Ugyanígy járunk el a
primíciánk egyéb szereplőível (segédkezők, kántor, templomanya és í. t.).
Mindezek feltétilenül elvárhatnak tőlünk
16

többet a nyomtatott meghívónélj m~g akkor is, ha régebben megállapodtunk ve1Jük: ez esetben legalább nevünket írjuk
alá sajátkezűleg.
2. A hirdetésnek másik mozzanetéról
is kell gondoskodJnod: meg kell kérné az
illletékes Plébánost vagy rectorecclesíae-t,
hogy legalább egy héttel elöbb hirdesse
ki és függessze ki 0& hirdetőtáblára vagy a
templomajtóra IB, primícia pontos idejét,
körülményeit, személyi mozzanataít (Prímícíéms, manuductor, szónok neve). Gondoskodni kelí, hogya környéken (fill i áik)
is hirdessék. Ha van he1yiLa'p (esetleg
egyh~özségli! értesítő), akkor ebben is
közzé kell tétetni.
3. Még a meghívok szétküldése előtt
pontosan megbeszélrted, illetve levélileg
elintézted a plébénossal, ilJletve rector
ecclesiae-vel la. szentmíse pontos idejét
(órá.já.t is) s seabatosan körülírtadazt is,
hogy a szenemisével kapcsolatban mit
kérsz, illetve miröl gondoskodsz magad
(asszisztencia, ének vagy énekbetét) .
Minderre nézve világosan szót kell érteni.
4. A meghívéssas egyidejúi1eg lélJ manu.ductornak, szónoknak s egyéb fölkért
funkcíonáríusoknek (essztsatencíe, éneke-

sek stb.), illetve egyszerű száltévendégeknek pontosan meg kell írnia vonat
índulésát, érkezését, ki fogja várni, lesz-e
kocsi vagy autó (ha nem, akkor legalább
az esetleges csomag szállítójáról ke!11 gondoskodni ·a manuductor, ilJl. egyéb tiszteletbeliszeméllyel kapcsolatban). Meg kell
írni a száHást (5iZáíHásadó nevét, foglalkozását} s '<Ut, hogy a meghívás iaiZ ebédre
(illi:. az esetleges agapéra) is vonatkozik-e
vagy sem. Mindjárt meg kell írni a visszautazás lehetőségeit ís, legkorábben míkor
érkezhet vissza. lakóhelyére, elia ra' pacta
boni amid - ezzel esetleges kellemetlen
meglepetésnek vehetjük elejét.
5. A már említett egyéb funkcionáriusoknak, mint pl. az esszisztálók, szentképosztó, kántor, énekesek stb. egészen
pontosan meg kell mondaní, illetve írni,
hogy mi lesz .:I szerepük s milyen kellékeket, felszerelést kérünk. tőlük, hogy
magukkal hozzák (pl. kering, kotta stb.).
6. Ha minden megtalálható a helyszinen, ami 'a!LasszisztendáJhoz szükséges,
mégakkor is jó előzőleg megtekinteni
(pl. van-e ebből a liturgikus színből teljes
ornátus, nem szorul-e kiegészítésre, megvarrésre. kimosásra va~y vaselésra stb.).
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A patamentuinok végleges összeállírása

azután előző napon történik, éppúgy, mint
az oltár virá,gokka/ való feldíszítése. Ez
utóbbi vagy Legalább ennek költségeáltalában a prírnícíámst. illetve hozzátartozói t
terheli. ~ helyi viszonyok megmondják
azonban, hogy szükség van-e mindierre
(pl. van "templomanYJaI", akit sértene beavatkozásunk. vagy jól Ielszerelt zárdakápolnáról van szó, gondosapácákkal és
így tovább).
7. Bnekkarraf-esszisztenciéval jó elő
zöleg a réssleteket megbeszélni, s ha lehetséges. előző délután kis próbát tartani.
8. Igen nagy körűltekintéssel ke1:l
megrendezni a P·V-al~ kapcsolatos ebédet
V'agy villásteqqelít (".aigapé" -t), esetleg
mindkettőt. Vegyük először azt az esetet,
hogy csak szűkkörű ebédről lehet szó.
Ebben az esetben a szűkkörű családon
kívü] hívateles az ebédre a manuductor,
il; szónok, a kántor; ha szerzetes a primiciáns, akkor még a helyi elöljáró (amenvnyiben mint manuduotor vagy szónok
nem volna érdekelve). Ha több meghívás
lehetséges, akkor az asszisztencia, legelábbí s a. diakonusok (különösen ha már
felszentelt papok ezek is), az esetleg részt2'
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vevő

többi oltártestvérek. OéII cseladból pea valamivet távolabbiak, esetleg jóbarátok stb. A kereszt- és, bérmászülők 'a
legszűkebb családhoz szémítanek.
d~g

9. Az "aJgapé", Illetve a villásreggeli
v,agy sörözés épp arra jó, hogy ha csak
szűkebbkörű ebédről lehet szó, a prímícíéns mégis megvendégelhesse, inter pocule caritatis maga körül Iáthassa a P.
jótevőit, segítőit, a tágabbcsa1ádot. Ez
esetben febtétlenül meghívandó mindenki,
akineka P. körül része volt: asszisztencia,
énekkar (ha csak egy pohár sörre is),
oltártestvérek. beleértve iélJ jelenlévő kispaptestvéreket is. Nem lehet mellőzní azokat sem, akik a mi kedvünkért utaztak
ide - ezeket bizonyos előjogok ill1etik
meg e helybeliekkel szemben. - Ha az
énekkar oly,aiTh tekintélyes számú, hogy
megvendégelé!se nehéz volna, akkor ezt a
kérdést - mint már ismételten láttam így oldhat juk. meg: Egy kis énekszámmal
szereped az agapé alett - "megloepetésszerűen" az énekkar s utána egy-egy
pohár sörrel, alletve egy hordó csapreveretésével köszöni meg az újmisés a
kedvességüket. Adhatunk az énekkarnak
pénzadományt is (pl. kíréndulásteíepra).
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10. Azt idejekorán kell végiggondolní
és ,aaJ érdekeltekkel megbeszélni, hogy újmisénkkel kapcsoletban milyen arányú
ebédet vagy ,agapét (esetleg mindkettőt)
tudunk adni paptérsemknak, szeretteinknek, .az újmise szereplőínek, Érthető, ha
m'yenkor ki akar tenni magáért ,a' szülői
ház, rokonság, j óakarók, plébános, rendház. Kár volna egyoldalú purítánsággal
gáncsot vetni a megnyilvánuló nagylelkű
ségnek. Ne legyünk ellenségei ,a jónak.
Legyen a primícia e részről is örömünnep.
De vigyáz:zunka mértékre, stílosra. SZQIídságre, díszkrécíóra. Túlzásba, nagyzásba, stííustalenságbe semmiesetre sem
egyezhetünk bele. Szeretettel és. tapintattal kel,l korlátokat szabnunk. Arra meg
különösen v:igyázzunk, hogy mi magunk
milyen igényekkel lépjünk föl 'a plébános
v.agy rendház irányában.
11. Nem lehet helyteleniteni, ha ,a
könnyebb megoldás, a szülőí ház tehermentesítése céljából az újmisés ebédet
(vagyagapét) valamely katolikus egyesület termében (kerthelyiségében) va'gy
tisztes vendéglő külön termében rendezik.
12. A nehezebb és kényesebb mozzanatok közé tartozik a primíciai lakoma
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vendégeinek meghatározása. Arról eleve
le kell mondanunk, hogy minden neheztelésnek elejét vegyük. A lehetőségekkel
számot vetve határozottan és elvi alapon
kell döntenünk. Nem Jehet általában az
azonos fokú rokonok közül a,zegyiket
meghívni, a másikat mellőzni. Természetesen itt is van kivétel, amely csak erő
síti a szebályt. pl. ha valamelyik komoly
áldozatot hozett az újmisés neveltetése
körül. Bár ,a sorompókat határozottan le
keI eresztenünkvaz utolsó píllanatban is
megjelenhetik olyasvalaki, akit nem lehet
meldőzni, Körültekintő éberség és szerető
tapintat legyen a vezérünk. Az ebédnek.
illetve agepének helyét és idejét gondosan (lehetőleg írásban) idejekorán közölni
kell az érdekeltekkel. Vdlágosen, kétséget
kizáró módon meg kell jelölnünk a meghivón, hogya meghívésunk a szentmisén
kivül az agapére v'agy ebédre is szól, Legalkalmasabb, ha a nyomtatott templomi
meghívó rnellé csatoljuk akár írott,
akár nyomtatott ebéd (villásreggeli)
meghívásunkat. Természetesen mérlegelni kell a külső körülményeket is: városban megteheljük., hogya szűkebb kört
ebédre hívjuk csak meg (ezek közben
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hazamennek), a távolabbi ismerösöket
V'agy szereplőket (asszisztencia, énekesek)
villásreggelire. De falun nehéz volna a
mísén is, ebéden is hívatalosakat a közben
rendezett viHásreggeLiből kihagyni!
13. Az újmisést tehermentesíteni kell
él' vendéglátás és rendezés munkája alól.
Az ő teendője míndössze az, hogya megfelelő szerepeket kiossza, a rendezőket
felkérje. Legyen valaki, aki oa vendégek
fogadását és elszállásolását intézi, másvalaki pedig az ebédet, illetveagapét.
Ezek dolga a meghívottak számontartása.
A templom körüli rendezesre a paptestvérek közül keN megkérni valakit, éspedig 'lehetőleg kettőt: az egyik az oltár
és a sekrestye körül intézkedik (ha aszszisztencía van, a ceremonarius} oa másik
a templom hajójában vagy tábori míse
eseten a hívek körében intézkedik. Ennek
főleg az áldozás és áldoztatás kapcsán
akad dolga.
14. Ha ez újmisés, közvetlen a P. e'őtt
érkezik meg, személyesen tisztelegjen
legalább a plébánosnál V'agy a rector
ecolesiee-nél, ha pedig szerzetes, a, helyi
elöljárónál. Ha van idő, személyesen intézheti va'gy pótolhatja a legfőbb meghívá-
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sokat, ha. ez nem levéldleg történt. Feltétlenül keresse fel a manuductorát, IS, ha
Iehet, vagy több nap van rá, akkor a szónokot, kántort, templomenyét stb.
15. Legalábbis a a'egrövidebb áldásformulát jó kivülről is megtanulní.
16. Legkésőbb előző napon ki kell
d olgozní, pontosan leirva,az újmise mementou. Erre jó előre készülni, eleve feljegyezve (rmnt a meghívandókat) ígért és
kijáró megemlékezéseinket.
17. Legkésőbb ia'z utolsó napon, el kell
készíteni köszöntőnket. pohárköszöntőn
ket, amelyben kösaönet jár a P. közelebbi
és távolabbi jótevőinek. Ez utóbbiak között szerepelnek ,a szülők, keresztszülők.
nevelők
(tanítók), lelkiatya, elöljáró,
Jelenlevő egykori tanárok stb. A közelebbi jótevők mindazok, akiknek a P.
körül bánmdnő szerepük van a manuductortól kezdve az énekkari tegokíg,
18. Szokás az újmise számára jobb
mínőségű borról ftokaji!?) gondos~odni.
19. Izlésed szerint jóelőre gondoskodj
fényképészről illetve il' hivatlan fényképésaele távoltartásáról.
20. Végül, kedves Oltártestvérem.
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fogadd meg ezt a· tanácsot is: az utolsó
napon, a P. előestéjén korán feküdj le, a
nélkül azonban, ho;gy megfe1edkeztél
volna az antícípéüésróll Tehát igyekezzél
kialudni magadat és jókor fölkelni.
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III.

CI/; ILa·fJlJ napon
1. Kedves Újmisés Testvérem, miután
reggel hál'átadtáJ az Úristennek. hogy
reád köszöntött a nagy nap, mondd el ·a
napi zsolozsmát a Nonéig.
2. Meg kell nézned, vagy a felkért
paptestvérrel megnézetned, hogy ez oltár
körül és a sekrestyében rendben van-e
tninden. Van-e rituale vagy imakönyv ,a
Veni Sancte (Veni Creator) himnuszhoz.
megvennak-e a szentképek, tálca, az
áldésformulák. A szeritképek osztogatójáról legkésóbb most kell gqn<loskodnod,
megfelelő utasítésokker ellátnod.
3. Vedd elö és nézd át a mementék
jegyzékét. Szentrnise közben elég erre
gondolni, de jó - ekkor ís, máskor is hozzátenni: "et eorum omnium pro quibus
scis et v~SJ me debere orare".
4. Ugyelj -e« ö/tözésnél. Az újmisén
különösen rosszul hal a lelógó alba, le-
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csúszó kazula. Ez utóbbi elkerüíhetö, ha

a szalagokalt fent szorosan kötjük meg.
5. Az újmisét sokhelyütt

búcsúztatás a

megelőzi

oa

háznál va,gy üdvözlés
a plébánián. Legyen/aki ezt is rendezi,
intézi.
6. Érthető az ízgelorn a szentmísén,
mégis törekedned kell a nyugalomra. Nyugalmat meríthetsz egyrészt .a célhozérés
fölötti háJl'a érzéseből. másrészt a királyi
papság fenséges méltóságánek átérzéséből. Fogadd el ,a manuductor (M) segitségéta szövegek mondása körül. Meg is
kérheted erre előzőleg, ha nem vagy még
egészen biztos a kívülről mondandó !SZÖvegekben. A M. egyébként a presbyter
assistens szerepét töltí be.
szülői

7. Az áldoztatás során a szentélyben,
a kispapok után á'doznak a legközelebbi
vérrokonok, testvérek, kereszt- és bérmaszülők. A többiek a korlétnál. Ezt a rnise
előtt a M. vagy más pap harsány hangon - hirdesse is ki. Valamelyik paptestvér segítsen és ígazgasson itt.
8. Primícia végén [ehet -- de nem
szükséges - Te Deum-ot énekelni. Ez
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stílusosan fejezi ki az újmisés hangulatát
és liturgikus szempontból is megengedett.
9. Míse után VlaJgy az oltárnál levetheted a kazulát és manípulust, vagy in...
kább a sekrestyében öltözz át karingbe,
stólával. A sekrestyei átöltözés közben jó
lesz meginnod az előre odakészített pohár
tejet V'élJ-gy kávét. Közben a M. vagy erre
fölkért pap kihirdeti jó hangosan az áldás
rendjét és vigyáz is ez irányításra.
10. Az áldás alkalmával két karingbe
öltözött Kispap vagy mínístráns segédkezik: egyik a formulát tartja, 'cl másik ·a
tálcán a szeritképeket s ezeket osztogatja.
Az áldás sorrendje: Előbb a papság, ezután
a. szülők, rokonok és hívek. A papság 50rában mindenképen a M.az első, Utána
következik szerzetesnél a rendfőnök
(vagy képviselője). helyi elöljáró. Azután
a szónok, a diakonusok és 'elZ asszisztencia többi tagjai. Ezután következnek a
szülókés legszűkebb család, mint az áldoztatásnál is (7. pont) a szentélyben. A
többi hívek a korlátnál.
ll. Hosszabb áldásformuJát - különösen ha sok pap van jelen (pl. egész
rendház) - csak a menuductornél és szó-

28

noknál (szerzetes-elöljárónál, plébánosnál) kell használni, továbbá, szülőknéf és
testvéreknél. Kéz- és ,errecsók csak módjával, diszkrécióval forduljon elő: esetleg
a szülőn, manudúctoron kívül papi elöljérónál, diakonusnél. Viszont az újmisés
a királyi papság méltóségának kijáró magától értődésset fogadja a kézesókot tenyerének belső részén, -a presbytetré kenetés helyén. Áldás közben kezünket a
megáldandó feje föíött tartjuk, sohasem
a v,áJUán (papoknál sem!). Gyermekhez lehajolunk. de sohasem: térdel ünk I,e, ez
stílustalan, nem illő. Az südástormulákat
(lásd Függelék) gépeljük le és ragasszuk
erős kartonra; ezt a balfelől segédkező
tartja. Az áldás módjának leírását Iásd a
Függelékben.

12. Ha rendkívül negy a tömeg, akkor használhatunk áldáshoz stólát is,
vo(lJgyis egyáldáSIt adunk a kifeszített stóla
alatt térdeplő hívekre. Mivel a hívek szíves-en várnak ez áJldlásra s ez inkább személyes élmény a számukra, ha egym:tguk.
kapják, ezért ha csak lehetséges, áldjunk
meg mindenkít külön-külön. - Igen érdekes közvetítő megoldás. az újmisés elő-
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ször (a papség és család megáldása után)
a szószékről ad áldást míndenkíre s utána
egyenkint mindazokra, al{lik hozzája: járuhnak. Igy mindenki hozzájut a külön
áldáshoz is, viszont, akinek sürgős a' dolga, beérheli a közös áldással.
13. A szentmíse után tartják ha
tartják - az agapé t, viHásreggelit. Az
újmísés ilyerukor meleget igyék vagy
egyék. A vendéglátó házigazda tisztét
más lássa el, nea kHáradt újmisés. Különben is előfordul, hogya villásreggelit még
az áildá9 befejezése előtt megkezdik, ha
nagy a tömeg, tehát ezért is kebl póthá-zigazda.
14. Mise után szekott történni - ha
gondoskodtak róla -éL fényképezés is.
Senkinek sem szabad erről lemaradni, akinek lényeges szerepe vOrIta' P. körül, de
a szűkebb családnak is feltétlenül szerepelnie kell ,a fénykép 00. Ebből azután
kapjanak az érdekeltek: M.,szónok, aszszísztencíe és í. t.
15. Az ebéden természetesena főhely
az újmísésé. Ha a megyéspüspök vagy
rendfőnök is jelen van, akkor ketten Mnek a középen. illetve asztalfőn. úgy,
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hogy 'az Ordinárius ül az újmisés jobbján.
Jó névkártyát termi ,a terítékek mellé, Ha
15-20 vendégnél több van,akkor legyen
valaki, aki a vendégeket is, az elhelyezést is ismeri ésa. helyrekalauzolést végzi
- v,agy készítsen az ebéd rendezője kis
helyrajzat. A scrrendet iUletőleg tudni
kell, hogy- az első helyek: az újmisés
jobbján, balján, a szembenülő. ennek
jobbján és ballján és í. t. Az ültetés sorrendjénél természetesen nem a társadalmi
állás, hanem az érdekeltség a foka és a
papi méltóság megbecsülése legyen az
irányadó szempontunk.
16. Az ebéd soréri először a M. vagy
más pap (plébános, szerzeteselöljáról
rnond köszöntőt. A P. feltétlenül vá:lJ;lszo;}jon. (Lásd II. 14.) Lehetőleg más ne szólaljon fel - esetleg az édesapa vagy házigazda, ez egykori tanító vagy tanár, ha
igen meleg kapcsolatok fűzík az újmiséstiez, Előzőleg meg kell álilapítani ésa számot rögzíteni: általában 'élJZ ünnepelten
kívül 3 felszólaló a maximumnak tekinthető.

17. Az újmisésnek mindenkíhez legyen legalább egy-két jó szava. Ezért az
idejekorán végzett esztalbontás után ve31

gyiiJljön a vendégek közé s ha (pl. klauzúre míatt) megosztott a: vendégsereg, látogasson áta többiekhez is,
18. A nagy nap megilletődött komolyságávaJ, a királyi papság méltóságával
nem elllenkezik a derű és jókedv. Tudjunk. együtt örülruí a velünk, miattunk
örvendezőkkel. Soha és semmi körülmények között nem vehetünk részt táncban. Az új mísével kepesoletban rmnden
vaűlésos lelkületet sértő világias mulalaw (támlc)eliítélendő. Nagy felelősség
gel vigyázzunk a kíspapokra: a mi papságunk örömünnepe ne legyen nemhogy
derékbatörője, de még csak veszélyeztetője se egyetlen kispapihivaltásnaJk. Ha a "hangulat nagyon emelkedik", tudjunk eltűnni - de legyen józan, felelős,
stílusérzékkel rendelkező heilyettesünk,
aki ügyel 'ana, hogy ne Iegyen botrány,
s ha kell, egyeseket idejekorán eltávolítsenak, hezakisérjenek.
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ir.

dl llF-imieia után
1. Szép és hasznos - Lelki gyümölcsöket hozó - szekés az "infra octavam
prímítíee" mísék (vulgo: pótprimÍcia, secundítía etc.) rruondása újmisés áldás osztésávalegybekötve. Erunek megvannak a
pszichológiaí gyökerei: részint magunk
érezzük lelki szükségét annak, hogy az
újmisés áldás kegyelmében részesítsük
egy-egy templom, zárda, egyházközség
lelki családját, amelyhez bizonyos lelki
szálak, kapcsok fűznek. Részben épp ezek
is igényt tartanak reánk a pnrníciéval
kapcsoletban s mivel ettől elestek, így
kárpótoljuk őket. Igy pl. ha szerzetes nem
rendi templomában mondotta első miséjét, íllík, hogy a második misét, vagy az
octáva vasárnapjénak, illelve közbeeső
ünnepének miséjét saját szerzete ternplomában mondja De számításba jön volt
iskolánk, gyermekkori áhítatunk oltúra.
3

33

növendékéveiink szentélye, papi jótevőnk,
rólunk gondoskodó kedves nővérek temploma és í. t. Természetesen rnértéktartók
legyünk s érjük be ez octávával - ezen
túl csak akkor rnondhatunk újmisés áldással szentrnisét, ha fizikailag lehetetlen
volt előbb, viszont az első lehetséges alkalmat felhasználjuk. Igy pl. külföldi szemínáríumban felszenteltek hazajövet az
első vasár- v,a,gy ünnepnapon mondhatnak
ilyen misét. Viszont itthon felszentelt
pap ősszel, díspozícíójénak színhelyére
érkezve már ne rnondjon újmisés áldással
misét.
2. Ez "infra octavam" misék az igazság, az igazlelküség és szelídség szellemében nem hirdethetök úgy, :mint primíciák. "Ekkor N', N. újmisés szen.tmiseáldozatot mutat be és újmisés áldást oszt"
- ez az egyetlen becsületes megoldás.
E misék egyébként Inem folyhatnak Iaaz
újmise külsőségeí közt: manuductor szerepeltetése nem engedhető meg, Udvariasság kedvéért ne sértsük meg áldozathemutatóí hívatásunk első napjaiban a Iíturgia előírásait. Viszont nincs akadálya,
hogy a szentbeszédben említés tétessék ,a:
papi hivatás jelentőségéről, az újmisés
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áldásáról stb. e szentmise kapcsén. Ha jut
szentkép, ekkor is osztogathatunk - ha
nincs elég (valamít tartasékolní kell belől e), akkor azoknak juttassunk, akiknek
Ieltétlenül kell adnunk. Pl. ha zárdatemplomban míséztünkvaz összes ottani apácáknak. Ez a juttatás történhetik utólag
is, hogy -a többieket meg ne bántsuk.
3. Az ilyen pótprimiciák előkészítése
kapcsán - mutatis mutandis - több elvet
érvényesíthetünka P-val kapcsoletban
mondottak közül.
4. Az "infra octavam" miséknek megvan a maguk külön pecfl'1.gógiája. Nemcsak a hely és hívek szempontjából (pl. a
succrescentia érdekében kitűnően kíhasználhatók, a papi hivatásról szóló szeritbeszéddel). hanem az intenció szempontjából is. Felajánljuk szeretteinkért, kedves
halottainkért, nagybetegért. jószendékra
és í. t. Természetesen előzőleg közöljük
az érdekeltekkel, hogy megjelenhessenek.
Nem ratione iustitiae, hanem a mélyebb
papi lelkiség, finomság, stílus szempontjából tartják elítélendőneka rníndjárt
pénzért való misézést - és joggaL Épp
az illyen pótprimíciák, nemes célra fel-
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ajánlva (esetleg épp azoknak széndékára.
ahol mísézünk, pl. apáceképolna esetében) eleve kizárják még 'a látszatát is annak, hogy pénzért, stipendiumért misézünk már az első héten.
'
5. Ha nem is azonnal a primícia után,
de záros határidőn belül válaszoljunk az
üdvözlésekre s póto'juk az elmeradt szóbeli köszönetet a P. (vagy pótprimície] jótevőinek. Ha nem adtunk a P. elkalméval,
akkor pótlólag küldjünk szebb, esetleg
kézírással dedikált szentképet, feltüntetve ,a megajándékozottnek nevét vagy szerepét (pl. Szemtett manuductoromnak,
diákonusomnak stb.).
6~ Ha velaki köszönökártyákat nyomatna, azokra ugyanaz a szabály érvényes, mínt a meghívokra (lésd II. 1.).
Tehát lesz, aki csak a nyomtatott köszönő
kártyát kapja, egyesekét aláírjuk, másokénáll hozzáfűzűnk néhány meleg szót (pl.
"Hálás szeretettel N. N. "), ismét másoknak
külön levélben mondunk köszönetet. Feljebbvalóknak nyomtatott válaszkártyát
küldeni a legnagyobb fokú neveletlenség
volna. De egyébként lis, ha néhány százrót is van szó, lehetőleg írjuk alá legalább
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nevünket sajátkezűleg, ebben van valami
meleg, személyes gesztus, Jó ilyen téren
példát, stílust mutatni ebben a rideg, elgépiesedő világban (amikor pl. nem ritka,
hogy bensőséges és gyászmisék felajánlás-át is jelző résevétnytlvénítésunkr.a
nyomtatott névkárty.a-a köszönet e világ
fiai részéről). Legyünk a lélek emberei,
neveljünk példánkkal.
7. A lelkiség vonaláru viszont nem
eshetünk az el/enkező túlzásba, ne ukarjunk míndent "lelki borravelóval" elíntézní. Igy pl. a sekrestyés joggal elvárhat
valamelyes pénzadiományt; ha a kántor
szegény, adjunk neki vagy gyermekének
hasznos, gyakorlati ajándékot és í. t.
8. Gondosan rakjuk el megmaradó
ptimicíat szentképeinket - és eleve gondoskodjunk is arról, hogy maradjon, Ne
is csak egy-kettő, hanem pár száz. Nagy
örömet fogunk majd velük később, évek
mulva diákjainknak, híveinknek, rninistránsadnknak okozni. Nagy megbecsülésnek veszik az ilyet. Gazdállkodjunk velük
- ha az Úristen élnünk enged - ezüstmisénkig. Akkor újra kezdhetjük ...
9. Primíciánk évfordulóinadijunk há37

lát annak kegyelmeiért, ha lehet, rmsezzünk prirníciás oltárunkon. De nem mondhatunk oommemoretíot ezzel, kapcsolatban. Ez csak a felszentelés napjának ----,s így a tulajdonképení első misézésünk
napjának - évfordulóján van megengedve (Pro seipso sacerdote). Ne feledkezzünk meg erről, ámbár a tapasztalat azt
rnutatja, hogy a papok sokkal jobban emlékeznek újmisejük napjára, mínt a felszentelés dátumára. Az <ilyen megemlékezések elmélyítik papi öntudatunkat - s
minden hálaima új hivatásbeli segítő
kegyelmek kieszközlője lehet.

Kedves Testvér, a végére érve, fog'CiJdd megértéssel az elmondottakat. Ne
láss bermük kicsinyességet, aprólékoakod/ást, fontoskodást. Ha a dolgok mélyére
nézel, lehetetlen észre nem venned, hogy
itt végelemzésben minden a, papi lelkiség
elmélyítését, öntudetosításét. illetve a
kírélyí papság szellemének kisugárzását,
tükrözését szolgáJJ.ja. S egyben a nemes
formákra, lelket sugárzó stílusra oktatást
is. A szent út első állomásán is történjék
38

minden az egyre mélyebb kegyeletes lelkület kialakítására - ad maius píetatís
incrementum.
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{]ulJ·Q-elék

'Beuedieüone« fJenemleJ suaer.
quemeanque
Benedicai Te Omnipotens Deus, Pater

1" et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.

t

Benedictio Dei Omnipotentis, Patris
et Filii, et Spirilus Sancti descendat super
te (vos) et maneat semper. Amen.
Per impositionem manuum me.arum
et invocationem omnium Sanctorum benedicot te (vos) omni benedictione coelesti

* Az áldás-formulákat lásd Mihályfi A.: "A
nyilvános istentisztelet", Bp. 1933., 534. és Hegedüs
Imre: "A római katolikus egyházi sz crtartás kézikönyve", Budapest, 1891. 271-4,
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et terrestri omnipotens Deus, Pater t et
Filius et Spiritus Sanctus. Amen.

Iqriem sui amoris aceeiuleü Deus in
corde tuo, exaudiat te in die tribukuionis
tuae, proteqat te nomen Dei Jacob, tnittat
tibi Dominus auxilium de sancto, et de
Sion tueatut te.
Tribuat tibi Dominus spiritum sapientiae, intellectus. scientiae, consilii, fortitudinis, pietatis ac timoris Dornini. Illuminat vultum suum super te, mernor sit
omnis saorífícíí tui, et holocaustum tuum
pingve fiat; tribuat tibi Dominus longitudinem dierum ut videas bona Jerusalem
cunctis diebus vitae tuae. Tribuat tibi
Dornínus omnia secundum cor tuum, et
omne consilium tuum confírrnet. impleat
Dornínus omnes petíticnes tuas ad salutem animae tuae, det tibi Dominus longitudinem dierum et finalem gratiaru.

Et omni benedictione
terrestri benedicat te Pater,
Spiritus Sanctus. Amen.

t

coelesti, et
et Filius el
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Ignem sui amoris . . .

Adírnpleat omnes petitiones tuas Dornínus, ad salutem anímae tuae. Tríbuat
tibi Dorninus longitudinem díerum, ut vi·
deas bona Jerusalern cunctís diebus vitae
tuae. Det tibi spírítum sapientiae, intelleetus. scíentíae, cons ilii, Iortítudínis.
pletatis, ac tírnoris Dom~I1Ji, ut sis sacerdos
secundum cor Dei.
Et omni benedictione ...

Ignem sui amoris . . .

Accipe pater (mater) benedictionem
a Iibio, qui tibi sit baculus senectutis tuae,
tribuat tibi Dominus de thesauro suo abscondíto gratiam, impleat omnes petitiones tuas ad salutem animae tuae, det tibi
secundum cor omnia, et omne consilium
tuum confirmet, benedicet tibi in die tribulatíones tuae, pretegat te momen Domini Jacob, et de Sion tueatur Te. Benedictus (benedicta) sis in omni opere tuo,
ínvenías gratiern coram eculis Dorníní,
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qui tribuat tibi longitudinem dierum, ut
videas filios filiorum tuorum de generatione in generationem, sanctarn pacem
super Israel. benedicet te Domiesus benedictionibus coeli et terrae, et cum defecerit 'te virtus tua, non derelínquat te
Dominus, merces tua coprosa sit in coelis,
centuplum accipias, et vitam aeternem
posideas, gratíamque final em accípías.
Et omni benedictione

Ignem sui amoris . . .

Accipe Irater (soror) benedictionem

a fratre tuo, quam Deus rétarn habeat in
conspectu sua, et omnípotentía Petris
conservet te, sapientia filií illuminet te,
et caritas Spiritus sancti accendet te,
amore coelesti ardens terrena despícíes,
et soli Deo servlas. qui det tibi longitudinem dierum vitae tuae, det tibi tinalern
gratiam.
Et omni benedictione ...
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Ignem sui amoris . . .

Sanet te Deus et Dominus noster
JesUJSi Christus. intercedat pro te Beata
Virgo Maria, orerit pro te am~s sancti
beaterum spirituum ordines, interveniant
pro te ornnes sanett Dei, ut perfectam
sanitatem corporis et animae consequaris, videasque bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae.
EI omni benedieuone

13eJLediefio- Üt easu. muliiludinis populi
Ignem sui amoris aceeiulat Deus in
cordibus vestris, exaudiat vos in diebus
tribulationum vestratum. protegat vos
nomen Dei Jacob. tititt a t vobis Dominus
(auxilium de sancto, et de Sion tuealut
vos,

Pax Domini nostri Jesu Christi, et
virtus sanctissimae passíonis, et signum
sanctae' crucis, et Integritas B. Mariae
Virginis, benedictio omnium Sanctorum,
et suffragta E1ectorum sint 'in vobis, ut
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immicos vestros visibiles, el invisíbíles,
maxime in hora mortís superarevaleatís.

Et omni betiedictione coelesti, et terrestri benedicat vos Poter, et Filius, et
Spiritus t sanctus. Amen.

dh dldás lIuíd;.o.
A megáldandó feje Iölé tartjuk kezünket, egymást érintő, 'lefelé fordított
tenyérrel. . Közvetlenül a megáldás előtt
(a formul ában t jelzi) mellünkhöz vonjuk
s egymásnak forditott tenyérrel összetesszük kezünket és ezután adjuk az áldást, míközben balkezünket a szokásos
módon mellünkhöz tartjuk. Az áldás közben lerajzolt kereszt síkja nem függőleges
(rnint .a szentrníse végén) és nem is vízszintes (rnínt a kehely fölött), hanem ferde
írányú.
A papság, egészen közeli rokonok és
barátok megáldása után kezünket válIukra téve s lehajolva Pax-ot adunk. majd
jobbkezünk belső (szenteléskor krizmával
megkent) részét csókra nyujt juk (V. Ö.
III. 10-11.).
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