


























































































































A KÖNYV MÓDSZERE ÉS CÉLJA. 

Kedves Felnőttek! 

Mi vagyunk az Egyház 
A könyv szereplői Marika és Jóska lehetnek saját gyerme
keink éppenúgy, mint unokáink, keresztgyermekeink, vagy 

éppen jó ismerőseink gyermekei . Könyvünk célja nem az , 
hogy gyerekes magyarázatot adjon a templom berendezé
séről, felszerelés i tárgyairól és a mise menetéről. Címe is 
mutatja: ez a könyv a miséről szál, amisepedig elsősorban 
hálaadás lstennek Jézus Kr isztus által (Róm 7, 25) . Amikor 
lsten népéről beszélünk, akkor mindig közösségre gondo
lunk, arra a közösségre, mely számunkra kézzelfogható , 
megtapasztalható , amely vasárnaponként a templomban 
gyűlik össze. A templomot szaktuk lsten házának is ne
vezni . Ezt az elnevezést szándékosan mellőzzük, mert 
könyvünkkel éppen azt akarjuk tudatosítani, hogy a temp
lomban a hangsúly nem az épületen, hanem az Egyházon , 
rajtunk embereken van. l st en népe akkor vá l ik látható vá, 
amikor a templomban Jézus hívására találkozunk egy 

mással. 

Kulcsfontosságú jelképek 
Marika és Jóska, mint a mesebeli alakok bekerülnek a gye
rek életébe. Közismert dolog, hogy a gyerekek kérdéseikkel 
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nem hagyják békében a felnőtteket , mindent tudni akarnak. 

Állandóan kérdeznek, minden érdekli őket, mindent tudni 
akarnak : Mi történt Piroskával a farkas gyomrában? Hogyan 
kerül a tej a tehénbe? Miért sántít a nagybácsi? stb. stb. 
Ugyanígy érdeklődnek a templomban lévő tárgyak, szimbó· 

likus jelek és látható cselekmények, mint pl. a harang, 
szenteltvíz, örökmécses, a pap gesztusai, szavai után. 
Könyvünkkel segítséget akarunk nyújtani ahhoz, hogy a 
gyermekek kérdésére meggyőző, tárgyilagos válaszokat 
tudjanak adni, olyan válaszokat, melyek később is meg
állják a helyüket, melyeket nem kell később visszavonni, 
módosítani, legfeljebb kiegészíteni, elmélyíteni . A pap 
kitárt karokkal üdvözöl mindenkit, ezzel lsten védő, gond
viselő oltalmát juttatja kifejezésre. lsten mindenkit, a gyer
mekeket is szeretettel fogadja, őket is emberszámba veszi, 

komolyan törődik velük . A pap kéztartása imádság köz
ben alapvető emberi hiányérzetet fejez ki, melyet egyedül 
lsten képes kielégíteni . A térdhajtás lstennek szóló köszö
nés a hivő közösség előtt . Ugyeinünk kell arra is, hogy a 
jelképes gesztusok ne válljanak üres, modoros szokásokká. 
M isemagyarázatunkban a korszerű valláspedagógia alap
elvét alkalmazzuk. Lehetőséget adunk a gyerekeknek 
ahhoz, hogy megérezzék azoknak a vallási szimbólumok
nak mélyebb tartalmát, amelyekkel a mise folyamán 
találkoznak. 

A gyerekek persze csak akkor érzik meg a szimbólu-
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mokon keresztül lsten valóságát, ha mi felnőttek mellettük 
állunk. Ezért fontos a jelképek helyes megvilágítasa. Köny
vünkkel ezeknek a megszakott és gyakran ismeretlen tar
talmú szimbólumoknak, szokásoknak értelmére, jelentésére 
akarunk rávilágítani. A szenteltvízről, örökmécsesről, közö
sen mondott Ámen-ekről szóló mélyebb magyarázatok 

jobban hozzáférhetővé teszik azt a láthatatlan valóságot, 
amit ezek ki akarnak fejezni. 

A mise fontosabb mozzanatai 

Szülőknek, hitoktatóknak, lelkipásztoroknak segítséget aka
runk nyújtani ahhoz a meglehetősen nehéz feladathoz, hogy 
a gyermekekkel könnyebben meg tudják sejtetni a szent

mise lényegét. Az a célunk, hogy a mise egyes lényeges 
mozzanatait tudatosítsuk. Ezért a hivatalos liturgikus szö
vegekből csak keveset vettünk át . Ugyanis nem az az elsőd 

leges célunk, hogy a gyermekek érthetetlen formulákat 
tanuljanak meg, hanem hogy érthető természetes nyelven 
közöljük velük azt, ami a misében történik . 

G vermekek számára készü It m isemagyarázatu nkba n 
tehát sajátos szempontokat domborítottunk ki : A mise 
imái elsősorban nem egyéni, hanem közösségi imák. A hí
vek közös könyörgéseikben a látható Egyház határain túl
lépve mindenkiért imádkoznak. Ha nem is mondják el a 
gyermekek szó szerint a hitva llást - ezekkel az imá kka l 
valóban meava ll ják hitüket . 
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Különösen fontos, hogy minden gyerek megérezze: 
a kenyér és bor az emberek életét, munkáját jelzi. Az
zal, hogy kenyeret és bort helyezünk az oltár asztalá
ra, rámutatunk mindazok részvételére, akik ezeknek az 
adományoknak elkészítésén dolgoztak . Igy fejezik ki a 
felajánlott adományok azt, hogy l st en az egész emberiség
gel szoros kapcsolatban van . A kenyérrel és borral együtt 
önmagunkat is lstennek adjuk át, egyszerűen úgy amint 
élünk: otthon és az utcán, munka és pihenés közben, egész
ségesen és betegen. Mennyei Atyánk gondol ránk, ennek 
tudata tehet boldoggá minket . Jézus asztalánál meggyőződ
hetünk arról, hogy Ő szeret minket . Ez a tudat éltet ben 
nünket. Szeretete táplál, erősít mindennapi életünkben . 
Utunk tehát a templomból a mindennapi életbe vezet. 

Kedves Felnőttek! Őszintén kívánjuk, hogy ered
ményesen tudják építeni lsten országát gyermekeik életé
ben. A miséről szóló újszerű könyvünkkel az első felelőség
teljes, helyes és eredményes lépések megtételéhez próbá
lunk segítséget nyújtani. Különösen fontos ez az elsőáldo 

zásra való helyes előkészítés idején, mert a gyermekek 
bensőséges kapcsolata lstennel egyben a felebaráti sze
retetet is fejleszti, erősíti bennük. 

Engelbert Gross 
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