




OLVASÓINKHOZ 

A SZENT ISTVÁN EMLÉKEV Karácsonya és Újéve al
kalmából tisztelettel ésszeretettel kUldjUk ajándékul új ki
adványunk, J u n gm a n n professzor írásának els5 ezer pél
dány át kedves Olvasó iknak. 

Ezt az alkalmat egyúttal némi tájékoztatásra is felkí
vánjuk használni. Ismertetjük az egyidejűleg megjelent 
legújabb kiadványainkat, közöljük a közvetlen ezeléltt 
megjelenteket és utalunk a készülélkre is. 

AZ IGEHIRDETÉS segédkönyvei: nem példatárak, nem 
beszédvázlatok, hanem a lényegi mondanivaló forrásai: 

Tht' ll dN Fi l t h a u t 

IGEHIRDETÉS ZSINAT UTÁN 

Hogyan közvetítsük a Zsinat tanítását 1 
A kiváló német pasztorálteol6gus biztos tudással és világos 
áttekintéssei foglalja össze a Zsinat vezérgondolatait, hogy 
azokat az igehirdető, shitoktató értékesíthesse. Egyben új 
utakat is keres, Új feladatokra ismutat rá a katechézis szá
mára. -Megjelent 1970 decemberében. 1591. 

André L i é g é 

TANUIM LESZTEK 

Nagy korú kereszténységre nevel e z a könyv. Kíméletlentil 
leplezi le a keresztény valláS torz és gyerekes formáit. A 
Biblia Jézus f~risztusát állítja a középpontba. Beléile kiin
dulva és Öhozzá viszonyítva vizsgálja hittink nagy kérdé
seit. Friss, evangéliumi szellemű írás. - Bécs, 1970, 196. 
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Alois Miil!er 
KERESZTÉNYSÉG, EGYHÁZ - ÚJ SZEMMEL 

E könyv a belslS egyházi dialógust kívánja · szolgálni. Ve 
zérgondolata, hogy a mutáció korában a változ6, megúj
hodó egyházszeretetére csak úgy nevelhetnek a nevellSk: 
a szüldk és a lelkipásztorok, ha ismerik az egyház meg
újhodásának törvényszerGségét és irányát, s magukévá te
szik az új szellemet. SzerzlSnk ezért négy fontos kérdést 
vesz szemügyre a zsinati teológia szellemében. 
Me g j e l e n t l 9 7 O d e c em b e r é b e n , 120 l. 

KRISZTUS PAPJA - TEGNAP, MA, HOLNAP 
Rekollekciós elmélkedések és olvasmányok 
l. Gaston C 0 u r t" is 
KETTEN A MESTERREL 
Papi re koll ekc iós elmdkedések, 148 l. 
·> Georges }.1 i c h u n n e a u - Francois V a r i ll o n 

A NAGY LEHETÖSÉG 
Gyakorlati gondolatok az igehirdetésrlSl, 155 l. 
A két mű egy kötetben. Az elslS a pap Krisztushoz fűz(S 

kapcsolatát kívánja elmélyíteni, a másik indítást ad, hogy 
elslSsorban Jézus Krisztust hirdessük. 

Segítség a prédikációs eidkészület startjánál, egy - egy gy a
korlati alkalmazású bibliai gondolat: 
VASÁRNAPRÓL VASÁRNAPRA A BIBLIÁVAL 
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zatai és elmélkedése i. Megjelenik 1971 tavaszán. 
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l. A LITURGIA MEGúJITASÁNAK 

ATFOGO TERVE 

3 

A liturgikus reform, amit a második Vatikáni Zsinat 
határozott el, befejez~dött. 1969 Advent els~ vasárnap
ján életbe lépett a megújított szentmise végleges formá
ja. Az "Ordo Missae"-vel, amelyet VI. Pál pápa 1969 
nagycsütörtökön adott ki, lezárultak az utolsó intézkedé
sek.1 Miel~tt rátérnénk a végleges miserend egyes pont
jaira vessünk egy pillantást a liturgia eddigi alakulására. 

A liturgia kialakulása 
Tekintsük a liturgiát épületnek, amelyben az egyház 

istentisztelete megvalósuL Régi építmény. Al~ p jai oly an 
id6sek, mint maga a kereszténység. De a tulajdonképpeni 
épület, oszlopaival és boltíveivel, ablakaival és kapuival 
csak akkor jöhetett létre, mikor már a kereszténység sza
badon fejl~dhetett. A negyedik és hetedik század között 
fokozatosan rögzítették le a római liturgia rendjét, úgy 
ahogy azt a régi misekönyv~l ismerjük: imáival, az ol
vasmányok meghatározott rendjével, a Zsoltárok Könyvé
nek énekeivel, szenanásaival. Kés6bb már nem igen jött 
hozzá olyasmi, ami szerkezetén lényegesen változtatott 
volna. Az egész tehát jóval több, mint ezer éves. Hogy 
egy ezer éves épületen szükséges a javítás és korszerüs í
tés, azon senki sem csodálkozhat. Már régen esedékes lett 
volna. De általában az ember ragaszkodik a megszokott, 
századokon át tiszteletreméltóvá vált formákhoz. Inkább 
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apró változtatásokkal próbálkozik és halogatja a nagyobb 
beavatkozást, men az mindig fájdalmas és sok kedves 
szokást, érzést, emléket megzavar, esetleg le is rombol. 
Még egy utolsó lépés 

Az advent els6 vasárnapján bevezetett újítással kap
csolatban azonban azt mondhatjuk, hogy a változás na
gyobbik fele már eMz~leg "menetközben" megvalósult 
az utóbbi évek részreformjaiban. Most már csak az utol
só símításokról van szó, ezek is többnyire inkább a papot 
érintik, mint a népet. Más változások inkább az egyházi 
év menetére, mint a vasárnapi szentmisére vonatkoznak. 

Valójában már legalább négy évtizede kész!ilc5dik a 
szentmise új formája. A fiatalabbak közülünk már alig 
tudnak valamit a régi javításra szorul6 építményr61, ami
kor vasárnap - és gyakran hétköznap is - csak latin mi
sét mondtak. Ez, önmagában véve magasszínvonalú forma 
volt. A templomi kórusok, k!ilönösen a városokban az "ün
nepélyesség" és "szentség" díszruhájával vették körül a 
szentmisét, de ezzel egyszersmind el is takarták. A hivek 
nagyrésze számára zárt személy volt a szertartás, amely
be nem tudtak belépni, csak jelen voltak. 

Egyszerll emberek rózsaf(ízért imádk8ztak a s~entmise 
alatt, ami nagyszer(! ima ugyan, de egyáltalán nem erre 
való. Mégis egyre nc5tt azoknak a száma, akik elkezdtek 
misekönyvvel a kezükben a pappal együtt imádkozni, míg 
egyszercsak arra is bátorítást nem kaptak, hogy közösen 
válaszoljanak a papnak. Igy már 1950-ben széles körben 
megvalósult az, amit a fiatal Romano Guardini ( + 1968. 
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1.10.) mondott egyik barátjának úgy 1910 körül: azt sze
retném megélni, hogy amikor azt mondom: Dominus vo
biscum, mindnyájan ráfeleljék: Et cum spiritu tuo! 

A szentmise közös ünneplése 
A hívek hozzászoktak, hogy ne csak "hallgassák" a 

szentmisét, hanem a pappal együtt részt is vegyenek ben
ne. Amennyire csak lehetett, beléptek a mise személyé
be. Erre a szakemberek úgy gondolták, itt az ideje, hogy 
a szentmise is lépéseket tegyen a hivek felé. És a zsinat 
nem zárkózott el ez eMl a feliroserés el~. Legelö'ször is a 
szentmise reformját akarták megval6sítani, Új épületet 
emelni a régi, mozdíthatatlan alapokra .• 1963. december 
4-én tették közzé ezt a dekrétumot. Ez volt az elsö' ünne
pélyes zsinati határozat. Az azóta eltelt id~ alatt lénye
gében megvalósult az átépítés. 

A zsinat programja 
A zsinat programmja szerint: "Ezeknél az újításoknál 

úgy kell a szöveget . és a szertartást rendezni,- hogy a 
"szent", amit a jelek szelgálnak, világosabb kifejezésre 
jusson és azt a keresztény nép, amennyire csak lehetséges 
könnyebben megérthesse és teljesen, tevékenyens együtte
sen, a köZősségbe kapcsolódva vehessen részt a liturgiá
ban. • (21.) Kifejezetten a szentmilér61 pedig: 
"A szentrnise rendjét úgy kell újra átdolgozni, hogy az 
egyes részekflek sajátos értelme és a részek kölcsönös ösz
szefüggése világosabban kitanjék ••. Ezért a szertartások-
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nak egyszertlbbeknek kell lenniök, de azok lényegét azért 
hűségesen meg kell d'rizni. El kell hagyni mindent, amit 
az id6k folyamán megkett<Sztek, vagy kevésbé sikerült 
módon fa ztek hozzá. Másokat viszont. • • vissza kell ál
lítani, ha azok az id6k folyamán meg nem értésb61 kima
radtak, amennyiben alkalmasak vagy szükségesek." (50.) 

Ez a program lebegett a tanácsadó szervek és a döntés
re hivatott, a világ minden részéb61 összehívott negy
ven pUspökb61 álló Liturgikus Tanács szeme el6tt. Amint 
ez általában a reformoknál lenni szokott, nem látták kez
dett61 fogva tisztán az Új forma minden egyes részletkér
dését. El<Sször például nem gondoltak arra, hogy a f6falak 
egyikét, a latin nyelvet majdnem az alapig lebontják. A 
legtöbb onzágban csak a hívd'k sorából jöv6 sürgetések és 
kérdések, és a pOspökkari konferenciák döntése vezetett 
ide. De az irány kezdett61 fogva megvolt. 

Az els6 lépések 
Az eddig megvalósított részújítások már mind a teljes 

reform szellemében történtek. El6vételezték az egész 
program egyes részeit, amelyek a zsinati határozat nyil
vánosságra hozatala után már nem késhettek sokáig. 

Az sem lett volna okos, ha a keresztény népet egyszer
re minden el6készítés és fokozatosság nélkül állítják a 
kész reform elé és elvárják, hogy hirtelen térjen át a ré
gi formáről az újra. Az átmenet fokr61-fokra történt és 
így végrehajtása lényegesen könnyebb volt. Most az utol
só lépcsd'foknál tartunk. 
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A kezdet: 1965. március 
Az els<'l nagy lépést 1965. március 7 -én, nagyböjt el

st$ vasárnapján tettük meg. Azóta olvassák fel az amb6r61 
a lektorok az olvasmányokat, az evangéliumotpedig rend
szerint maga a pap, aki a misének legalább ebben az els<'l 
részében a nép felé fordult, ami kés6bb a szembeoltár be
vezetésével az egész mise alatt általánossá vált. A "Mi
atyánk"-ot azóta mindnyájan a pappal együtt imádkoz
zuk vagy énekeljük. Ugyanakkor lerövidítették a szent
mise elejét (lépcs<'lima) és befejezését (utols6 evangé
lium, XIII. Leo imádsága). 

Mindenki értse meg a szent szöveget 
A második lépés 1967 Péter és Pál napján: a reform 

kiterjesztése a kánonra. Többé már ezt sem kell csend
ben mondani. És mind a kánonban mind az egész szeni
misében megengedték a népnyelv használatát. Igy min
denki számára szabaddá vált a belépés a legbels6 szen
télybe. Ugyanakkor további egyszert!sítéseket vezettek be, 
hogy áttekinthet<'lbbé legyen a szentmise. Mindig csak egy 
könyörgést mondanak. A tisztelet kifejezési formái: térd
hajtás, keresztvetés, oltárcs6k, eddigi gyakoriságuk ál
tal csak vesztettek jelent6ségükb61. Most er6sen csökken
tették a számukat, és csak ott alkalmazzák, ahol értel
mük világos. 

Harmadik jelent6s lépés 1968 Nagyboldogasszony nap
ján az Új kánonok és prefáci6k bevezetése volt. Igy most 



8 A LITURGIKUS MEGÚJIT ÁS 

már nemcsaj<hogy népnyelven mondják a szentmise leg
f&b részét, hanem sZÖvege is egyszerabben és világosab
ban fejezi ki hálaáldozatunk lényegét. 

Isten népének szentmiséje 
Ezek mélyreható változások. Jellemzi! rájuk a lelki

pásztori beállítottság: a néppel együtt mondott, vasár- és 
ünnepnapi köZÖsségi szentmisét tartják szem el~tt. nem 
a pap magánmiséjét.2 Ennek a célja pedig az, hogy a hi
vek ne csupán az istentiszteletre vonatkozó kötelességü
ket teljesítsék, hanem lépjenek be a mise szentélyébe is, 

hiszen ez az ~ miséjük. 

Senki se ,.jövevény" 
Legyen bennUk tudatos, hogy nem jövevények Isten 

Egyházában, hanem ~k maguk alkotják az Egyházat. A 
pappal együtt ~k is az oltárnál állnak és tudatosan részt
vesznek az áldozatban, amelyben Krisztus velük együtt 
áll a mennyei Atya eMn. Az egyház Krisztustól kapott 
egész gazdagságát megtalálják és átélik itt. 

Szentbeszédeink rövidek lettek, mert a liturgia maga 
a legf&b prédikáció. Nemcsak az olvasmányok és a nép
hez sz6ló szavak, hanem a nép nevében mondott imád
ságok is, amelybe mindenkínek be kell kapcsolódnia. A 
szentmíse így a hít iskolája lesz. De nemcsak a puszta 
hité, hanem annak tettekre váltása is Isten dics~ítésében; 



ÁTFOGÓ TERVE 9 

Most fegyelemre van szükség 
Biztos, hogy nem tud a reform, lezárása után sem,min

den kíváll$ágot kielégíteni, amennyiben végleges lezárás 
egyáltalán lehetséges. Annál kevésbé, mivel a vélemé
nyek gyakran nagyonis eltér6ek, annyira, amennyire egy
általán különböz6 irányzatok lehetnek Isten Egyházán be
lül. Sok megoldás így csak kompromisszum lehetett. Ha 
pedig bírálni kellene, akkor épp azoknak lenne a legtöbb 
mondanival6juk, akik maguk is résztvettek a megújítás 
munkájában. Most azonban arr61 van sz6, hogy az egy
házban fegyelem legyen, és hogy mindnyájan heillesz
kedjünk a nagy egységbe. 

1 Az Ordo Missae magyar fordítását aM. Püspöki Kar eM
terjesztésére a Kultuszkongregáci6 1969. jÚlius 30-án 887/69. 
sz. a. kelt dekrétumával hagyta j6vá (Notitiae, 1969. 355). 
2 Az 1969 Ádventjével életbelépett új, végleges miserend (Ordo 
Missae) reálisan számol a helyzenei és kétféle misetípust közöl: 
a néppel végzett (cum populo) szentmisét és a pap magánmisé
jét (sine populo). (A kiad6 megjegyzése) 
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Templomépítés során mindenütt, ahol a térviszonyok 
megengedik, ügyelnek arra, hogy ne csak néhány lépcs6 
vezessen fel a fc5kapuhoz, hanem lehet6Ieg szabad tér is 
maradjon eMtte, hogy a templomlátogatók ne lépjenek 
köZvetlenill az utca zajából a szentély csendjébe; legyen 
átmenet, el(Skészület: érezzék, hogy itt szent területre 
lépnek. Ugyanez az elv érvényesül a szentmise felépíté
sében. Kezd6dhetne egyszerilen az olvasmányokkaL így 
is volt még Sze nt Ágoston ( + 431) idejében. A pap ugyan 
eUSször köszöntötte a hiveket: ,.Az Úr legyen veletek!" -
de aztán mindjárt kezd6dött az olvasmány. Aki résztvett 
már keleti szentmisén emlékezni fog rá, hogy ott az ol
vasmányokat nemcsak a pap köszöntése, hanem az el($
készületek hosszú sora el6zi meg: tömjénezések, zsoltá
rok, litániák, imák, énekek. Többszörös el6tere van a 
szentmise tulajdonképpeni épületének. 

Római középút 
A római liturgia kezdett<51 fogva középúton járt. Az 

ünnepet méltóképpen kell megnyitni, hogy minden részt
vev<5ben tudatosodjék: most lsten elé lépünk. A reform azt 
akarta elérni, hogy ez az ,.lsten elé járulás" még világo
sabb legyen. Ami fölösleges járulék azt elhagyta, a lé
nyeget pedig jobban kihangsúlyozta. Ezért maradt el már 
a reform els6 lépésekor a 42. zsoltár, amely a lépcs6ima 
része volt. A végs<5 módosítás most még jobban leegysze
rasíti a szentmise bevezetését. lsten elé lépünk. Ha en
nek formát akarunk adni, kapcsolatot kell keresnünk két 
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szembenálló valóság között. Az emberi nyomorúság és az 
isteni szentség: ellentétes p6lusok; ezeket kell összeköt
nünk. Igy a szentmise bevezetlS részének két leglényege
sebb pontja: saját méltatlanságunk beismerése és egy ün
nepélyes ima, amellyel a pap a közösség élén járul lsten 
elé: a könyörgés. 

A lépcslSima és benne a közgyónás mindig is ezt a sze
repet töltötte be: bílnbánati ima volt, amelyet ezért mé
lyen meghajolva imádkoztak az oltár el5tt. De csak a pap 
mondta segédletével vagy a ministránsokkal. Ez még ab
ban az id5ben alakult ki, amikor annyival is megeléged
tek, hogy a hivek csak kivételesen, nagy ünnepeken ál
dozzanak. ilyenkor áldozás el6tt még egyszer beiktatták 
a közgyónást. Az elmÚlt évtizedekben a lit!Hgikus moz
galom nyomán aztán kialakult egy kettdsség. Akiknek ér
zékük volt a liturgia iránt, azok nem sok értelmét látták 
ennek a szentáldozás ellStt beiktatott közgyónásnak, hi
szen az már eidfordult egyszer a mise elején. Különben 
is az embernek nemcsak a szentáldozás, hanem az egész 
szentmise eldtt be' kell ismernie méltatlanságát. A mise 
elején elmondott közgyónás viszont nem a nép bűnvallo
mása volt. Ezért több helyen kialakult az a szokás, hogy 
a hivek is elismételték a közgyónást a mise elején, leg
alábbis azokban a szentmisékben, amelyekben nem éne
keltek. Most ez a kettdsség is megszűnt. 
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Közös bocsánatkérés 
Az új .,Ordo Missae" a köszöntés után btlnvallomással 

kezd6dik, amelyet a pap és a nép közösen mond. Ez a 
btlnbán6 lelk\llet és egyszersmind bocsánatkérésünk kife
jezése. Mondhatjuk itt a közgyónás leegyszertlsített for
máját, de választhatunk banbánatunk kifejezésére még 
két másik forma köZÖtt is. A pap meghív: Testvéreim! .•. 
bánjuk meg baneinket, hogy méltóképpen ünnepelhesstik 
az Úr szent titkait." Itt rövid csend következik, majd az 
els6 formula szerint így mondjuk mindnyájan együtt a bfin
vallomást:.,Gyónom a mindenhat6 Istennek és nektek test
véreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, sz6-
val, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vét
kem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos 
szaz Máriát, az összes angyalokat és szemeket, és tite
ket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, 
Istenünkhöz." A pap ehhez kapcsolja az eddig is szoká
sos feloldozáskérést: .Irgalmazzon nekünk a mindenható 
Isten ••• " A bfinbánati cselekmény másik két formája job
ban eltér ugyan a hagyománytól, de a lényeget talán még 
jobban kifejezésre juttatja. 

A közösség szószólója 
Banbánatunk ellenpólusa a könyörgés, amellyel a pap, 

mint a közösség sz6szól6ja fordul Istenhez. Ebben a ke
resztény imádság teljes nagysága kifejezésre jut. Nem áll 
meg a földöntúli világ valamelyik alakj ánál, hanem egye
nest az isteni Fölséghez s zól; És sajátosan keresztény ima, 
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amelyet bízalommal telve "a mí Urunk Jézus Krísztus a 
Te Fiad által" intézünk Istenhez. Amí a két p6Ius közbtt 
van, az fokozatos fölemelkedés a bílnbánattól a könyör
gésíg. A végleges szöveg, amely az Ordo Míssae-ben e-
16ttünk áll, itt lehet5leg hílségesen ragaszkodik az eddigi 
hagyományhoz. Megmaradt a Kyrie és a Gloria. 

A Kyríe, mínt bocsánatkérés 
A Kyríe, vagyis az .. Uram irgalmazz"': kiáltás Krísz

tushoz. Hiszen 6 vezet bennünket Istenhez és az 6 áldo
zatával járulunk Isten elé. Ez a kiáltás is egyszerabb lett 
most. Már nem háromszor három könyörgésb51 áll, mínt 
eddig, amíkor a pap és a nép közbttí váltogatás során min
díg vígyázni kellett, hogy "Uram" vagy "Krísztus" követ
kezík, hanem csak háromszor két mondat._ A nép csak 
megismétli a könyörgést úgy ahogy elmondják, vagy el6-
éneklík. Egyébként a bílnbánati cselekmény harmadik vál
tozata már a Kyríét is magában foglalja. Az irgalomké
rést a bílnbánat szellemében kib6vítették: "Jézus Krisztus, 
akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szí
víleket: Uram, irgalmazz! •.• " Ilyenkor természetesen 
nincs killön Kyrie. 

A Kyrie uttn a Glória következik, mint régen. De csak 
az Úr ünnepein és néhány már az 6segyházban tisztelt 
szent (pl. az apostOlok) miséjében. 

Bevonulási Ének 
Ez tehát a szent cselekmény el6játéka. Van azonban 

még egy rés:ztet, amit talán bevezet~ akkordnak nevez-
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hetnénk. Mert az sem lenne helyénval6, az ünnep köz
vetlenill a banbánati cselekménnyel kezd6dnék. Régen, 
különösen ünnepélyes istentiszteleteken, amikor a pap 
segédlete kíséretében bevonult, ezt a bevonulást (latinul: 
introitust) mindig egy ének, az "Introitus" kísérte, amely 
bevezetett az ünnep hangulatába. Ez az ének régi ha
gyomány szerint mindig egy-egy zsoltárvers volt. Ez a 
bevonulási ének megmaradt az új misekönyvben is, csak 
többé-kevésbé Újra fogalmazva. De helyette, ha énekel
nek, szabadon lehet más odai11!5 éneket is választani abból 
a gyfijteményb(fl, amit a püspöki kar erre a célra j6vá 
hagy. (Ugyanez vonatkozik a felajánlási és ál<lozási ének
re is.) Ez azt jelenti, hogy válogathatunk templomi éne
keink gazdag kincstáráb61, és ugyanakkor mavek alkotá
sára is ösztönzi azokat a költ6ket és zeneszerz!5ket, akik 
a templomi istentisztelet szellemébe beleélték magukat. l 

Isten egybegyalt népének igazi köszöntése 
Az ének végeztével a pap keresztet vet a megszokott 

szavakkal: "Az Atya .•. nevében" és üdvözli a népet, a
hogy azt már - mint láttuk - Ágoston is tette. Persze, ez 
a köszöntés nem lehet olyan konvencionális, mint egy vi
lági rendezvényen. Csakis vallásos köszöntés lehet. Az új 
miserendben erre is három forma áll rendelkezésünkre. 
Ha a pap nem elégszik meg: "Az Úr legyen veletek" sza
vakkal, alkalmazhatja azt az ünnepélyes kösZÖntést, a
melyet Szent Pál használ le"eleiben: "A mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a Szentlé-
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lek egyesít6 ereje legyen mindny ájatokkal." (2 Kor. 1:3, 
13) A nép ráfeleli, ahogy szokás: "És a, te lelkeddel." 

Még valamit kapcsolhat a pap, vagy valaki az 6 meg
bízásáb6l,a köszöntéshez: rövid bevezetést a napi mise 
sZÖvegébe és hozzáteheti azt is, hogy milyen különös al
kalomból mondják a szentmisét. Egy ilyen bejelentés kU
lönösen a hétköznapi szentmisékben lesz gyakran hasznos. 
(Mindenesetre mutatja a miserendnek ez az új intézkedé
se, mennyire törekszik az egyház a val6ság talaján álló, 
igazi ünneplésre.) 

l A Proprium Missae-t (lntroitus, Offertorium és Communio) 
helyettesítll népénekeknek szinte els<'l jegyzékét a M. Piispöki 
Kar el<'lterjesztésére a Consilium még 1966. október ll-én 2746/ 
66. sz. a. engedélyezte. Egyházi népénekeink nagy része a meg
újított miseliturgia keretében nagyszer(ien beilleszthetll a Prop
rium Missae helyére. 
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lll. AZ OLVASMANYOK úJ RENDJE 

A liturgikus reform hiveinek egyik legrégibb kívánsá
ga a szentmise olvasmányainak új életre keltése. Mert év
századunk eleje csak a iatin olvasmányokat ismerte. Ép
pen ezért Haydn közismert énekes miséjében az evangé
liumra is külön ének van, éppúgy mint a glóriára, mert 
az evangéliumot nem olvasták föl, hanem énekeltek alat
ta. Lercaro bíboros 1954-ben, a luganói liturgikus érte
kezleten mondta ki, hogy, ha X. Pius Krisztus Testének 
asztalát hozzáférhet<'!vé tette a hívek számára, itt az ide
je, hogy végre Isten Szavának az asztalát is megterítsék 
a szentmisében a nép számára. Ezzel csak felelevenítette 
azt a gondolatot, amely m.tr Kempis Tamásnak "Krisztus 
követése" c. könyvében is szerepelt. Ott ugyanis az egyik 
fejezetnek ez a címe: "Arról, hogy Krisztus Teste és a 
Szemírás különösen szükséges a hiv<'! lélek számára." 

Az ige liturgiája és az Eucharisztia 
A szentmisének, mint az elipszisnek két gyújtópontja 

van. Az egyik Isten szava a Szentírásban, a másik az Eu
hariSztikus áldozat. Ezért az els<'! részt az "Ige liturgiá
já" -nak, a másodikat az Eucharisztia liturgiájának nevez
zük. Mindkett&en jelen van Krisztus, persze különböz6 
módon. Mert a Szentírás szavában is Krisztus sz61 hoz
zánk, mikor hivatalból felolvassák a tamplomban. Krisz
tus, aki a megbízást adta. Jelenléte az Igében el6készíti 
a Szemségben való magasabbrendll jelenlétét, amely az 
átváltozásban jön létre. 
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Közben a szentmise olvasmányai már jóval a zsinat 
el~t Új életre keltek. Úgy segítettek magukon, hogy amíg 
a pap latinul mondta a leckét és evangéliumot, egy lek
tor felol vasta a szöveget népnyelven is. A zsinat ebben is 
helyreállította a természetes rendet: az olvasmányokat 
csak a nép nyelvén olvassák fel és ez is hozzátanozik a 
liturgi ához. 

Sok ismeretlen részlet 
A vasárnapi evangélium felolvasását sohasem kellett 

a keresztény népnek nélkülöznie. Mindig is ez volt a szent
beszéd alapja és tárgya. Bár a perikópákba a négy evan
gélium legszebb részeit válogatták ki, mégis igen sok ér
tékes anyag kihasználatlanul maradt. Ki ismeri pl. a Pé
ter templomadójáról szóló részt, vagy a hasonlatot a ját
szadozó gyermekekről ? Ezenkívül ugyanazok a szövegek 
ismétl6dtek minden évben, úgyhogy a papnak, aki az e
vangéliumhoz akana tanani magát, fáradságába került, 
hogy ne zökkenjen minden alkalommal ugyanabba a ke
rékvágásba. A vasárnapok szemleckéit ugyan Szent Pál 
leveleiből vették, de ezek nem egyszer olyan részletek 
voltak, amelyeket alaposabb magyarázat nélkül nem is 
lehetett megérteni. Ez bizony sz(íkös táplálék volt. 

TerítsUk meg gazdagabban az asztalt 
Ezeket a nehézségeket tanotta a zsinat szem el6tt, a

mikor nemcsak azt határozta meg, hogy az olvasmányo
kat a nép nyelvén mondják, hanem azt is megkívánta, 
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hogy .,Isten Igéjének asztalánál ment61 táplálóbb eledel 
készüljön a hív6k számára", ezért "a Biblia kinestárát 
b6vebben kell kitárni, úgy, hogy meghatározott számú 
év leforgása alatt a Szemírásnak minden jelent6s és fon
tos része föl ol vas ás ára kerilljön a nép számára." (51.) 

Ezért külön tanulmányi csoportot alakítottak az el6-
készít6 munkára. Ez komolyan nekilátott a feladatnak. 
Tagjai csakhamar egyetértettek abban, hogy a legnagyobb 
Unnepek régi olvasmányait továbbra is meg kell tartani, 
egyébként azonban teljesen Újra kell szerkeszteni az ol
vasmányok rendjét, ha azt akarják, hogy kerek egészet 
alkosson. A világ legjobb szakembereinek közremíiködé
sével kiválogatták a Szentírásnak azokat a szakaszait, a
melyek mindig aktuálisak és nem tÚlságosan nehezen ért
het6k. Mert a Szemírásban sok minden van, ami els6-
sorban az akkori, régmÚlt idl'l és régmúlt helyzethez szól, 
és ugyan nagyon tanulságos lehet alaposabb tanulmányo
zás esetén, de a nép számára ma már nem sokat mond. 
Azután az anyagot el kellett osztani hosszabb idd're az 
egyházi év szerint. Áttanulmányozták a keleti és nyugati 
liturgiák kipróbált megoldásait, elszakadt testvéreinkét is, 
hogy a lehet6 legjobbat állítsák össze ezek segítségéve!. 
A negyven pilspökblSl álló liturgikus tanács végtil az ol v as
mányok három évre való felosztása mellett döntött. 
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Teológus-javaslat s lelkipásztorok tanácsa 
A tanulmányi csoport vasár- és ünnepnapokra három 

olvasmányt javasolt: egyet az Ószövetségb61, egyet az 
Apostolok LeveleiblSl, vagy az Apostolok Cselekedetei
blSI és egyet az Evangéliumból. Evangéliumra az évközi 
vasárnapokon évente folyamatosan egy-egy "színoptíkus
nak" (Máté, Márk, Lukács) a m(fvét olvassák fel, a Já
nos-Evangélíumot bizonyos ünnepi ídlSszakokra tartották 
fönn. Aztán mínden vasár- és ünnepnapra kiválasztottak 
egy -egy ÓsZÖvetségi részt, amí az adott evangéliumi sza
kaszhoz illik. A cél az, hogy Isten üdvözítlS terve vilá
gosan látsszon: az ÓsZÖvetségben az ellSkészítés és a tá
volabbi meghirdetés, az Újban a beteljesülés. Az Ó- és 
Újszövetség egymás mellé állítása mínden bizonnyal szép 
gondolat. A nagyböjt egyes napjain eddig is rriegvolt. Kü
lönféle liturgiák is nagymértékben alkalmazták. A gy a
korl6 lelkipásztorok azonban kezdettlSl fogva tíltakoztak 
az ellen, hogy a híveket három olvasmánnyal terheljék 
meg. Nem is annyira a szentmíse meghosszabbodása mí
att, - hiszen másutt úgyis eléggé lerövidítették, - mint 
inkább a szellemi tÚlterhelés míatt, ami úgysem hozna 
eredményt. Három olvasmány inkább csak egy-egy ritka 
ünnepélyes alkalomra képzelhetlS el. Mindeneseue sem 
a negyven püspök, sem maga a Szentatya nem akarta kö
telezlSen el6írni. A püspökkari kooferenciák döntenek ró
la, hogy el&rjál<-e saját területükön és milyen határok 
köZőtt a három olvasmányt. A legtöbb pilspöki kar a lel
kipásztorokra bízta, hány olvasmányt vegyenek. 
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A hétköznapok olvasmányai 
A hétköznapoknak külön olvasmányrendje van. Hogy 

ugyanannak az olvasmánynak fáraszt6 ismétlését elkerül
jék (vasárnapi olvasmányok a rákövetkez~ héten, vagy 
a szentek közOs miséinek olvasmányai), már 1965 6ta, 
mi6ta az olvasmányokat népnyelven olvassák fel, j6vá
hagytak Rómában pr6baidc5re néhány "heti olvasmány
rendet". Németországb61 és Franciaországb61 származ6 
tervezetek voltak ezek, vagy olyanok, amelyeket Róma 
maga alkotott (Olaszország részére). A mostani végleges 
hétköznapi olvasmányrendben a szemleckét kétévenként 
ismétlc5dc5 rendszer szerint osztották be, az evangéliumok 
évente térnek vissza. Ezenkívül kisebb szentek Unnepein, 
vagy különleges alkalmakkor az olvasmányokat szabadon 
is ki lehet választani. Ilyen esetekre is felsorolnak egy 
csom6 olvasmányt. 

Az olvasmányok közötti énekeket is Újrarendezték és 
többé-kevésbé egybehangolták az olvasmányokkal. Az 
evangélium elc5tt (nagyböjti idc5n kívül) Alleluját énekel
nek a megfelelc5 zsoltárverssel. Az Ige liturgiájának befe
jezc5 része, úgymint eddig, a hitvallás és a hivek könyör
gése a pap zár6imájával. 

Türelem és bizalom 
Btelik egy idc5, amíg az olvasmányok új rendje kifo

gástalan, felolvasásra alkalmas fordításban rendelkezé
sUnkre áll, a könyveket célszer(f kiadásban kinyomtatják 
és a papság és a nép meg is szokja. Végül azonban nyil-
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vánvalóvá kell válnia, hogy istentiszteletünk sokat gaz
dagodott. A szentbeszéd sok Új kiindulópontot nyer. Már 
maguk az olvasmányok is sok újat adnak. Hiszen ez Isten 
Szava, a maga eredeti formájában. A keresztény tanítást 
ugyan nem szigorú logikai rendben nyújtja, mint egy ka
tekizmus, de minden olvasmány egy-egy termékeny mag, 
amit elvetnek, fénysugár lelkünk sötétjébe, indítás ke
resztény gondolkodásra és cselekvésre és ezzel a legjobb 
el6készület a Misztérium megünneplésére, amelyet Krisz
tus, az Úr velünk egyÜtt akar bemutatni. 
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IV. A FELAJÁNLÁS 

A felajánlás a szentmisének az a része, amelyet az 
eddigi reform legkevésbé érintett. Ez vonatkozik a cse
lekményre és az imádságokra egyaránt. Az imádságokon 
csupán annyit változtattak, hogy az eddigi csendes imát 
a régi nevén "felajánlá imának" nevezték, és Újra hango
san mondták, mint régen. Ez ugyanis épp úgy lezárja a 
szentmise e harmadik eléíkészítéí részét, mint ahogy az 
eléízéí két részt is a pap imája zárja le: a megnyitást a 
napi könyörgés, és az Ige liturgiáját a hivek könyörgésé
nek záróimája. 

A lényeges pont: "Emeljük fel szívünket!" 
A felajánlásnak nincs önálló jelentéísége. Kevesebb a 

súlya, mint az olvasmányoknak. Csupán eléíkészület. Hi
vatalos neve most: "az áldozati adományok eléíkészítése". 
Minden az utána következéí féícselekményre trányul, amely 
evvel a felhívással kezdéídik: "Emeljük föl szívünket!" 
Adjunk hálát ••• ! " Hálatelt szívvel állunk Isten elé azzal 
az adománnyal kezünkben, amellyel maga Krisztus adta 
és akarja most velünk együtt adni a legtökéletesebb dicséí
ítést Istennek. Krisztus, "akinek rendelése szerint ezeket 
a szent titkokat ünnepeljük". (3. eucharisztikus imádság). 
De Ö úgy rendelte, hogy kenyér és bor legyen a Titok ki
indulása. Ezeket tehát eléí kell készíteni. Ezt egyszeraen, 
minden különösebb formaság nélkül is meg lehetne tenni. 
Mikor a reform ehhez a ponthoz ért, súlyos érvek merül-
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tek fel, az eredeti egyszeraséghez val6 visszatérés mel
lett, nehogy a felajánlás elhomályosítsa azt, ami majd 
csak a szívek felemelésére val6 felsz61ítással kezdl'ídik. 
Mások kitartottak amellett, hogy a zsinat csak olyan vál
toztatásokat kívánt, amelyek "valóságos és biztos hasz
not" jelentenek az egyháznak (23. pont). És úgy látszik, 
hogy ez az utóbbi felfogás volt az irányadó a negyven piis
pök döntést hoz6 i.Uésén - és az 1967 -es római piispöki 
szinóduson is. 

Mégis: fölajánlási menet 
Kétségtelen, hogy már nagyon régen jelentkezett az 

egyházban az a törekvés, hogy ezt az ell'íkészítl'í aktust 
formába öntsék, nem annyira az imádságokat, mint in
kább magát a cselekményt. Még a keresztéhyi.Udözés ide
jén vált szokássá, hogy a hívek kenyeret és bort hoztak 
magukkal. Ebbl'íl alakult ki a rákövetkezc.'S évszázadolt fo
lyamán a többé vagy kevésbé ünnepélyes, énekkel kísért 
felajánlási menet. Ez a régi m6don ma már keresztill vi
hetetlen a mi nagy plébániáinkon. De a bevezetl'í útmu
tatás az Új "Ordo Missae" -ben melegen ajánlja a felaján
lási menet leegyszer(fsített formáját (49. p.): "A kenye
ret és bort dícséretre méltó m6don a hivek nyújtsák át, a 
pap vagy a diakónus az erre megfelel6 helyen vegye át 
és helyezze az oltárra. Ugyanekkor egyéb adományt is át 
lehet nyújtani, amit az egyháznak vagy a szegényeknek 
szánnak. Talán szokássá válik, hogy mondjuk a vasárna
pi nagymisén a tálkát az ostyákkal és a kannácskákat a 
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borral és a vízzel az egyházközség két képviseMje vagy 
egyszertlen két ministráns viszi az oltárhoz és nyújtja át. 

A szentmise az egyháznak is az áldozata 
A Felajánlás tehát mégiscsak olyan rész, amelyben ál

dcnatunk egyik lényeges része jut kifejezésre. A szentmi
se ugyanis nemcsak a közöttünk jelenlévc'Své vá16, Krisztus 
áldozata, hanem Krisztusnak és Egyházának egytittes ál
dozata. Az egyház mutatja be az adományokat, amelyet 
Krisztus a F6pap ad kezünkbe. Az egyház pedig itt és most 
els&orban az épp egybegyűlt hívek közösségél jelenti a 
pappal az élén. Az igazi áldozat azonban mindig önát
adás, életünk Istennek szentelése, bt1nös egyéni akaratunk 
feladása és odaadása az isteni törvénynek és isteni akarat
nak. A hívek, akik a szentmisén nemcsak éppen jelen 
vannak, hanem abban részt is akarnak venni, Isten elé vi
szik napi életüket. Ezt fejezi ki, ha a kenyérb61 és borból 
álló adományt dk maguk, vagy valaki az 6 nevUkben 
nyújtja át. Mert kenyér és bor azt jelképezi, ami az é
lethez kell, az életet magát jelenti. Sc'St még többet. Hi
szen nem nc'S a kenyér készen szántóföldjeinken vagy a bor 
sz616hegyeinken; ezek emberi munka termékei. Tehát 
jelentik napi munkánkat, fáradozásunkat is. 

A mai felajánló imádságok 
Éppen ezt fejezik most ki az Új felajánlási imádságok, 

amelyekr61 azt mondják, hogy a Szentatya határozatából 
kerültek a szentmisébe. A pap fölemeli a paténát a ke-
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nyéradománnyal és ezt mondja: "Áldott vagy, Urunk, 
mindenség Istene, mert a Te b6kezílségedb61 kaptuk a ke
nyeret. Fölajánljuk Neked, mint a föld termését és az em
beri munka gyümölcsét. Ebb& lesz számunkra az élet ke
nyere." Ugyanígy mondja a bor felajánlásakor: "Áldott 
vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bdkezűséged
b& kaptuk a bort. Fölajánljuk Néked, mint a sz6I6t6 ter
mését és az emberi munka gyümölcsét. Ebbdl lesz szá
munkra a lélek itala." Az áldás, amellyel mindkét imád
ság kezdl5dik abb6I az asztali imáb61 val 6, amelyet va
I6színí!Ieg már Krisztus idejében is használtak Palesztíná
ban, tehát feltehet6, hogy az Ór maga is így mondta. A 
második rész áldozatunk tulajdonképpeni éneimét fejezi 
ki. Ha közben nem énekelnek, akkor hangosan mondja 
a pap ezeket a szavakat és a nép mind a kétszer ráfeleli: 
"Áldott legyen az Isten mindörökké!" 

A többi imádságb6I, amelyek eddig a felajánlást kí
sénék: csak egy lerövidített fohász maradt meg, amelyet 
a víznek borba elegyítésénél mondanak: .A bor és a víz 
titka ál tal részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen 
részese lett emberségünknek". Ezenkívül az önfelajánlás 
imája Dániel Könyvéb& (3,39): .Alázatos lélekkel ••• ": 
egy rövid zsoltársor a kézmosáshoz és végül az eddigi "O
rate fratres". Ezt úgy tekinthetjük, mint egy nagyobb nyo
matékkal hangsúlyozott "könyörögjünk" felsz6Iítást a Fel
aján16 Könyörgés el6tt. 
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Titokteljes jelképek 
Azok véleménye szerint, akik a szertartás tömörségére 

és áttekinthetéSségére törekedtek mind a kézmosás, mind 
az .,Orate fratres" elmaradhatott volna. De mégsem alap
talanul döntöttek a megtartásuk mellett. Ilyen szent cse
lekménynél nem lehet a végletekig vinni a j6zanság szem
pontját és nem az a legfontosabb, hogy mínél rövidebb és 
tömörebb legyen. A kézmosásnak különben is megvan az 
értelme. Egyike azoknak a szímb61íkus cselekményeknek, 
amelyeket minden ídéSben és míndenütt megértenek. A 
kézmosás: megtísztulás. Nem a fizikai tísztaságr61 van 
itt sz6. Tévednek a misének azok a magyaráz6i, akik sze
rínt a kézmosás onnan ered, hogy a papnak a kenyér és 
bor átvétele után kezet kellett mosnia. Az antik kultúrát 
áthatotta a kézmosás jelképes jelentéSsége. Még a pogá
nyoknál is alapelv volt, hogy az ember mossa meg a ke
zét, miel<5tt imára emeli az Istenséghez. Igy a kézmo
sás ma is minden részvevéS számára a szent ünnepnek meg
felel<5 lelki elllkészület jelképe lehet. 

Az isteni villám 
A Felajánlás csak el<5készület. Maga az áldozati cse

lekmény az Átváltoztatásban megy végbe. Ez az, isteni 
villám lecsapásának pillanata, amint valaki mondta. Itt 
olvad össze a mi adományunk az áldozattal. amelyet Jé
zus szakadatlanul bemutat. Itt veszi imádkoz6 kezUnket a 
magáéba, ahogy azt az imádkoz6 anya teszi gyermeke 
kezével. Itt val6sul meg a nagy Isten-dícséret. 
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V. AZ EUCHARISZTIKUS IMÁDSÁGOK 

A liturgikus megújulás alapelveit maga a zsinat hatá
rozta meg: "A szertartások... alkalmazkodjanak a hí
vllk befogad6képességéhez és általában ne szaruljanak sok 
magyarázatra." (34. pont) Az új eucharisztikus imádsá
gok sZÖvege val6ban nem szorul magyarázatra. Csak az
zal a nyugodt méltósággal · ll llket ellladní, amely meg
adja minden mondat és minuen sz6 súly át. Itt most nem is 
a kánonok SZÖVegét akarjuk magyarázni, hanem az Új ká
nonok bevezetésének célját s az ellSzetes terveket. 

Milyen szándékkal vezették be tehát az Új kánonokat l 
A zsinaton még nem beszéltek r6la egyértelmaen. Két el
lentétes irány volt egymással szemben a lítt,ugía és a szent
mise reformjával kapcsolatban. Mindkettllnek a nyomai 
világosan kívehet6k a liturgiár61 sz616 konstitúci6ban. Az 
egyik elismerte ugyan a reform szUkségességét, de azt l! 

mínímumra akarta korlátozni. Eszerint teret lehet enged
ni ugyan a népnyelvnek, de el6sZÖr csak bízonyos határok 
köZÖtt (36. pont). A szentmise szertartásának megújítá
sánál "a lényeget azért haségesen meg kell llrizni." (50. 
pont) Másrészt azonban olyan irányelveket állított fel a 
zsinat, amelyeket alapos reform nélkill lehetetlen volt 
megval6sítani. Általánosan kimondta ugyanis, hogy: "e
zeknél az újításoknál úgy kell a SZÖveget és a szertartást 
rendezni, hogy ... azt a keresztény nép, lehetlSleg, köny
nyen megértse, és benne teljesen, tevékenyen és közös
ségileg résztvehessen." (21. pont) A szentmíse reformjá-
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val kapcsolatban az ell'lkészítl'l bizottság csak azt kívánta, 
hogy a hívek a szertartást és imákat könnyen megértsék. 
A zsinat azonban pontosabban fejezte ki ezt a követel
ményt, amikor eMírta: a reform olyan legyen, hogy a hi
vek a szentmise misztériumát "a szertartások és imádsá
gok által jól megértsék". (48. pont). 

Megújulás a kánonban is 
Minden lelkipásztornak el kell ismernie, hogy ez a kö

vetelmény észszer(! volt. De ha arról van sz6, hogy az 
Eucharisztia misztériumát megértsük, nem torpanhat meg 
a reform épp a kánon ell'ltt, ahol a misztérium jelenval6-
vá válik. Igy lett a reform elsl'l lépése a mindent össze
foglaló záróima; a nagy Doxol6gia hangos imádkozása: 
"Óáltala ••. " (Elsl'l instrukció 1964. IX. 26.) A második 
lépésben (Második instrukció, 1967. V. 4.) már az egész 
kánonra nézve feladták a csendes imádkozást, és mivel 
a hiveknek nem sok segítséget jelenthetett a latin kánon 
hangos imádkozása, a püspökkari konferenciák mindjárt 
megkapták a jogot, hogy a népnyelvet is engedélyezzék 
- ami nálunk igen hamar meg is történt. Hamarosan be
látták azonban, amit az ezzel megbízott tanulmányi b i
zottság kezdett61 fogva hangsúlyozott, hogy a római ká
non egyszera lefordításával még nem érik el a kívánt célt. 
A titok még mindig rejtett marad. Hogyan ismerjék föl 
a hívek a megváltás misztériumát, amely jelenvalóvá 
lesz közöttük egy olyan imádságon keresztül, amelynek 
elsc5, átváltoztatás ell'ltti részében az egyházért és a kö-
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rüláll6kért imádkoznak és a szentek hosszú sorát sorolják 
fel? Vagy megfeleló' reformot kell végrehajtani magában 
a kánonban, vagy pedig a hagyományos kánon mellett be 
kell vezetni a szentmise f~imádságának más formáit is, 
amelyekben a központi gondolat egyszerűbben és érthe
t&ben fejez6dik ki. 

A Szentatya a második lehet6ség mellett döntött. 
Most tehát négyféle eucharisztikus imádságunk van. 

Az els~ az eddigi r6mai kánon, amely nem szanik meg, 
s6t Új testvérformái még érthet6bbé és világosabbá teszik. 
Ehhez jön a három új forma: a II. , III. és IV. kánon. 

Újrafogalmazott lényeg 
Milyen terv alapján jöttek tehát létre az új kánan

imádságok? El6sZÖr is tisztázni kellett, hogy a kánon nem 
csak a Sanctus után kezd6dik, hanem már evvel a felszó
lítással: "Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!" A II. és 
IV. eucharisztikus imádság val6ban ezzel a felszólítással 
kezd6dik. A 111. kánon is, csakhogy itt az els6 részben ér
vényben maradnak az eddigi Prefáci6k, amelyekhez még 
sok új Prefáci6 is járul. 

Azután világossá kellett tenni, hogy a szentmise f6i
mádsága hálaadó imádság, amely csúcspontját a Sanctus
ban éri el, de folytat6dik a Sanctus után is. A szavakkal 
val6 hálaadás aztán átmegy a szent adománnyal val6 há
laadásba, amelyet az Átváltoztatásban kapunk; és ennek 
alázatos bemutatásába. A szentmise minden bizonnyal ké
r~S és engeszteM áldozat is: hatékonyan hozzákapcsolhat-
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juk minden kérésünket. De elsl5sorban mégis hálaáldozat. 
Hiszen ezért kezdlSdik evvel a felsz61ítással: ~Adjunk há
lát!" Ezért nevezték és nevezzük még ma is Eucharisztiá
nak, ami "hálaadást" jelent. Ugyanaz az áldozat ez, a
melyet a mi Urunk mutatott be a keresztfán, de a kereszt
halál Krisztus áldozata volt a világ megváltásáén, most 
pedig az Egyház mutatja be a megváltottak áldozatát. 
Ezért gyűlnek össze a megváltottak az apostoli idl5k 6ta 
elslSsorban vasárnap, a feltámadásban beteljesedett meg
váltás napján, hogy hálaadással ünnepeljék meg ezt a 
szent titkot. 

Ebb/51 következik az Új eucharisztikus imádságok mene
te. El kellett kerülni, hogy a hálaimádságot megszakítsák 
a Sanctus utáni könyörgések és a szentekrl51 val6 megem
lékezés. Rövidebb átmenetet kellett keresni az Átváltoz
tatáshoz. Ugyanakkor ki kellett fejezni könyörgésünket, 
(mint a régi Átváltozás ell5tti imában, de világosabban) 
felülr/51 val6 erl5ért, a Szentlélek eljöveteléért; hiszen az 
Átváltoztatás nem emberi mt'I. Az egyházétt és egyes ki
emelt tagjaién va16 könyörgést és a u:enteiql51 va16 meg
emlékezést nem akarták elhagyni, csak a kánon végére 
helyezték, összeyonva a halottakről val6 megemlékezés
sel. Az Átváltoztatást azáltal is kiemelték, hogy utána 
a nép hangos dicsl5ítéssel vallja meg hitét. 

Ezek után azonban arra is rá kell mutatnunk, mi az, 
anú .nem változott és nem is változhatott, lllint pl. ·az Át
v~ztatás szavai. Az eucharisztikus i.m.tds4g min<legyik 
fonnájában megvan az Átváltoztatás után a megemléke-
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zés és az áldozat felajánlása. Ami az Átváltoztatásban 
történt, azt most szavakba is foglaljuk. Az ilyen szavak 
olyannyira szükségesek, hogy a keresztény liturgia min
den formájában megvannak a legrégibb idl'lk 6ta Keleten 
és Nyugaton egyaránt. Mindig azt mondjuk: "felajánljuk", 
tehát az Új kánonok is világosan kimondják, hogy a hívek 
azok, akik élükön a pappal felajánlják Krisztus Testének 
és Vérének áldozatát. Mint saját áldozatukat mutatják be 
és kifejezik, hogy egyetértenek azzal, amit Krisztus tett: 
mint keresztények Krisztust akarják követni, és így a ma
guk részérl'll is val6ra váltani az áldozatot, amelyet be
mutatnak. Mert az áldozat, ~kármilyen szent is, csak ak
kor val6ságos és igaz, ha azt akarjuk vele mondani, hogy 
egész életünk Istené. 

Minden val6ban megértett és lélekben átélt szentmise 
így két dolgot éleszt Újra a hívek szívében: A hála lelkü
letét, azért amit Krisztus Urunk értünk tett, és a készsé
get, hogy egész élettinkkel Istent szolgáljuk. Nyilvánva-
16, hogy ennek igen nagy a vallási jelentl'lsége. A szent
mise így val6ban a hit és a keresztény élet is-kolájává vá
lik. 

A második eucharisztikus imádság 
Az elsl'l, ami szemünkbe ötlik, hogy ez az Új kánon, 

a második eucharisztikus imádság feln'f~en rövid. Ez tu
lajdonképpen az a miseszöveg kissé kib6vítve, amit Hip
politus, r6mai presbiter jegyzett le görögül, úgy 215 kö
rül. Ez azután külön~ változatokban széles kötben el-
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terjedt keleten és az abesszíniai keresztényeknél mind
máig fennmaradt. Az új kánon az eredeti szöveget 6rizte 
meg. Csak a Sanetust iktatták közbe, amelyr61 nem igen 
mondhatunk le, ehhez kapcsolódik a Szentlélek hívása, 
amely minden további nélkül - érzésem szerint talán túl
ságosan is gyorsan - átvezet az Átváltoztatás szavaihoz. 
Ez a kánon különösen világosan és helytállóan sorolja fel 
mindazt amiért hálát adunk. 

Kezdddik a teremtéssel, amely az isteni Jóság alap
vet6 ajándéka. Azután a Megváltás két legjelent6sebb ál
lomásáról szól, ahogy az egyházi évben is tinnepeljük: A 
Karácsony titkáról: Krisztus Szlfzt& való születésér61 és 
kissé b6vebben és nagyobb hangsúllyal a Húsvét Misztéri
umáról: a Szenvedésr& és Föltámadásról. 

Sokatmondó a szenvedésr61 szóló szöveg: "a kereszt
fán kitárt karral elszenvedte a kínhalált". Ebben benne 
van a szenvedés önkéntessége és kifejezi azt is, hogy az 
Úr az egész világot át akarta fogni és ezzel szent népet 
szerezni Istennek. Szembet11n6, hogy ez a kánon meny
nyire hasonlít a szentmisében szerepM hitvalláshoz, gon
dolatmenete szinte megegyezik avval. Ott is ugya!laz a 
sorrend: az Atya, mint Teremt6; a Fiú, aki Sz11z Máriá
tól született, szenvedett, feltámadt; és a Szentlélek, mint 
Beteljesülés. Ezért az ismét16dés elkerülése érdekében ezt 
a kánont nem használják, ha a hitvallás már szerepelt. 
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A harmadik eucharisztikus imádság 
A harmadik eucharisztikus imádság lesz talán az a ká

non, amit legszívesebben mondanak majd vasárnapi szent
miséinken. Mert ez egyesíti magában mindazt ami jó volt 
a r6mai liturgiában és más régi és Új liturgiák eucharisz
tikus imádságaiban. Az elsil rész a Sanctusig megtartja 
a római hagyományt: valamelyik Prefációt kell mondani. 
Erre a régiek köztil elsilsorba n a z ünnepi prefációk alkal
masak. Ezek ugyanis mindig a Megváltás titkáról szól
nak, kiemelve abból az ünnepnek megfelelil részt. Egyéb 
napokon - ahogy azt már régen megállapították, - kissé 
szegény volt a római hagyomány. Az egyszert'i vasárnapo
kon az eddig szokásos Prefáció inkább a Szentháromság 
titkának ünnepélyes megvallása volt, mint .hálaima. Hét
köznapokon pedig az "általános Prefáció", eltekintve a 
Megváltó említésétilL egyáltalán nem foglalkozott hála
adásunk tárgy ával. 

Nem volt nehéz megoldást találni. A kánon-imádsá
gok nyilvánosságra hozatalával egyid&en több Új Prefáci
ót is közzétettek, köztük kettilt az egyszert'i vasárnapokra 
és két általános Prefációt. A végleges misekönyv még sok
kal gazdagabbá teszi ezt a választékot. Igy minden szem
misében változatosan és gazdagon tehetünk eleget a fel
sz61ításnak: "Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!" 

Ez a kánon különösen szerencsésen oldja meg az át
menetet a Sanctustól az Átváttoztatáshoz. Nem oiyan hir
telen, mint a második kánon, és nem olyan hosszan, mint 
a negyedik, amely in az egész üdvösségtörténetet elbe-
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széli. A harmadik kánon a Sanctus után harmónikusan foly
tatja a hálaimát. Sanctus ell'!n a változó préfációkban már 
utalt nagy vonásokban az üdvtörténet egy-egy eseményé
re, egy-egy idlSszerll hittitokra. Most pedig a Megváltás 
gyümölcsérl'!l, az egyházról szól. Az egyházban folytató
dik ugyanis az Úr mennybemenetele után az üdvösség mll
ve, egészen az Úr Újraeljövetele napjáig. Éspedig a leg
láthatóbban éppen abban folytatódik, hogy a szent nép 
egybegylilik "napkelettl'!l napnyugatig". Maga Isten hív
ja össze népét, hogy mindig újabb résztvevl'!k mutassák 
be Neki a Malachiás próféta által megjövendl'!lt tiszta ál
dozatot. ( Malach. l, ll) Az egyház marad a kánon köz
ponti gondolata az Átváltozás után is. Miután, - csakúgy 
mint a többi kánon, - szavakkal is elmondja,, hogy mi 
történt ell'!zlSleg az Átváltoztatásban, Megemlékezés és 
Áldozat, azt az egyház áldozatának nevezi. Igy lesz az 
egyház mélyebb lényege láthatóvá: hiszen éppen az Eu
charisztia tartja össze, általa tölti el a s:z:entlélek, úgy
hogy már egy Test és egy Lélek. Ezután érvényre jut az 
egyház felépítése is. Tekintettinket azokra vetjük, akik 
már célhoz értek. Nem említUnk sok nevet, csak a Szdz
anyát és adon esetben a nap szentjét. Ezután könyörgé
sek következnek az egyház földön élt'! tagjaiért, pászso
raiért és "az egész megváltott népért, majd azokért, akik 
a tisztulás helyén várakoznak az örök birodalomra, az égi 
mennye~re, amelyre hivatalosak vagyunk mindnyájan. 
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A negyedik eucharisztikus imádság 
A negyedik eucharisztikus imádság k!ilönbözik legin

kább az eddigi r6mai hagyományt61. Egy keleti eucha
risztikus imádság, pontosabban a bizánci -szír liturgia fel
építését követi. Evvel is az egyházak újra egyesillésének 
ügyét akarták szolgálni. A második kánonhoz hason16an, 
az egész szöveget egységesen átalakították, kezdve az 
"Adjunk hálát ••• " felsz61ítást61 a zár6 doxol6giáig. De 
ellentétben a második kánonnal nincs benne gyors átme
net a Sanctustől az Átváltozáshoz, ellenkezdleg a hála
imádság itt bontakozik ki a maga teljességében. A Sanc
tus el6tti ima inkább a mindenhat6 Isten ünnepélyes di
cs6ítése, aki elérhetetlen fényben tündöklik, mégis 6 te
remtett mindent, a földi dolgokat és az é_g angyalait, a
kikkel együtt kell dics5ít6 éneket zengenünk. A Sanctus 
után az üdvtörténet kifejtése következik: az emberi nem 
bukása és fölemelése, amely már az Ószövetségben kez
dc5dött és Krisztusban teljesült be. A mi Urunk útját is 
részletesebben tárgyalja, néhány vonással megrajzolja 
nyilvános mllködését is és a megváltás történetét folytat
ja egész a Szentlélek eljöveteléig, miel6tt az Átváltoz
tatás szavait elmondaná. 

Az els6 eucharisztikus imádság 
Az új kánonimádiágaknak talán az a haszna il meg

lesz, hogy jobban megértjUkami régi r6mai kánonunkat, 
amely megmaradt e~ kánonként. Amikor az 6j eucha
risztikus imádságok egyikét használjuk és az abban ki-



36 EUCHARISZTIKUS IMÁDSÁGOK 

hangsúlyozott gondolatmenet el6térbe lép, akkor észre 
kell vennünk, hogy ugyanez a gondolatmenet képezi a mi 
régi kánonunk alapját is, és annak lényeges elemeib& 
egy sem hiányzik bel6le, kUlönösen most, hogy az új pre
fáci6kkal is gazdagodott. A kUlönbség csak annyi, hogy 
a Sanctus és az Átváltoztatás köZÖtt néhány gondolatot 
valamivel jobban kifejt. És nem is olyan nagy baj, ha né
ha már a szent áldozat bemutatása el5tt el5terjesztjUk 
nagy kéréseinket az egyházért, testvéreinkért, baráta
inkért, és már itt egy pillantást vetünk az égre. (A két
szer tizenkét és kétszer hét szem nevének hosszú sorából 
ezután már csak az els6ket kell mondani, a többi csak 
zár6jelben szerepel.) 

Ennek a kánonnak sajátos értéket, patinát kölcsönöz az, 
hogy másfél évezred 6ta használják, és hogy el5deink va-
16szímlleg megtérésUk 6ta ebben a formában mutatták be 
a szent áldozatot, és ezzel emelték fel szívUket Istenhez. 
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VI. AZ ALDOzAS KÖRE 

A szentmise áldozási részében a f<5bb változtatásokat 
már korábban bevezették: A pap és a nép egyUtt mondja 
vagy énekli a "Miatyánk" -ot, az" Uram nem vagyok mél
tó ••• "-t is egy un mondják; a záróima és az áldás után 
az "elbocsájtás" -sal valóban vége a szentmisének. Már 
csak néhány kisebb, bár nem jelentéktelen kiigazítás volt 
hátra. 

A szentek közbenjárása értékes 
Itt van el<5ször is az utómondat a Miatyánk utáni kö

nyörgés: "Szabadíts meg. kérUnk ••• ". Az, hogy az Úr 
imáját minden liturgia kiemeli avval, hogy .bevezet6 rész 
és könyörgés közé foglalja. Mióta azonban ezt a könyör
gést hangosan mondják, észrevehet6bb len, hogy a ha
gyományos, de egyáltalán nem <5si szövegben kissé sok a 
szó. Ezért leegyszerí!sítették. A szentek nevei elmarad
tak. Igaz, hogy a szentek közbenjárása értékes számunk
ra, és kérjUk azt az Új kánan-imádságokban is, de tÚl sok 
név említése a hangos imádkozásnál csak elterelné a fi
gy elm et. 

A Miatyánk utáni könyörgés viszont gazdagabb lett egy 
az 6skeresztények számára kUlönösen drága gondolattal, 
és ez a vágyódó várakozás az Úr Újraeljövetelére. Ez a 
gondolat egyébként kifejezésre jut most az Átváltoztatás 
szavai utáni hitvall~ban is, megpedig mind a négy ká
nonban. Hiszen Szent Pál is azt mondja az Eucharisztia 
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megünneplésér51, hogy evvel hirdetjük az Úr halálát, "míg 
el nem jön". (l Kor. ll, 26) Igy tehát a b{fnt51 és bajtól 
való megszabadítás kéréséhez hozzá kapcsoljuk Szent Pál 
Tituszhoz írt leveléblSl (2,13): "míg reménykedve várjuk 
az örök boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak 
dics5séges eljöttét"; végül azzal a dics5ítéssel zárjuk az 
imát, amellyel egy régi, általános-keresztény hagyomány 
alapján az egyesült keleti szertartású katolikusok (nálunk 
a görögkatolikusok) és protestáns testvéreink is befejezik 
a Miatyánkot: ,,Me rt Tiéd az ország, a hatalom és a di
cslSség mindörökkön örökké". Ezt a dicslSítést pedig mind
nyájan közösen mondjuk. 

A békeköszöntés 
Tudjuk, hogy az els5 századok istentiszteletében nagy 

fontosságot tulajdonítottak a békecsóknak. Hiszen "kom
munio" (áldozás) közösséget jelent, éspedig nemcsak 
Krisztussal, hanem egymással is: egy test, egy kenyér va
gyunk, mert mindnyájan az egy Kenyérben részesülünk. 
A római liturgia ebb51 a "Pax Domini"-t lSrizte meg: "Az 
Úr békéje legyen veletek mindenkor." Ez a mondat egy
úttal felszólítás is a hívekhez, hogy békecsókot váltsanak. 
Az id5k folyamán a különböz5 liturgiákban a békeköszön
tésnek különböz5 formái alakultak ki: pl. kölcsönös meg
hajlás egymás felé, vagy lefelé fordított kézfejjeL új
heggyel érintették a másik felfelé nyújtott ujjait, vagy 
ahogy azt 1960-ban a müncheni Eucharisztikus Kongresszus 
nagy ünnepi szentmiséjén tették: cserkészmódra, kézfo-
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gással. (vagy az asszisztenciás nagymiséinkblSl ismert öle
léssel). Valamily kifejez{S mozdulatot az új rítus is ajánl. 
Erre hívja fel a híveket az: .. EngesztellSdjetek ki szívblSl 
egymással" felszólítás. De semmiféle külst1 jel nincs elt1-
írva. A püspökkari konferenciák népük szakásainak meg
feleMen hozhatnak közelebbi rendelkezést. 

Békeimádság hangosan 
Ezzel szemben kiemelték most a békeimát, amellyel 

a pap középkori szokás szerint a békecs6kot megnyitotta: 
.. Urunk, Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak: 

·Békességet hagyok rátok, az én békémet ..• ". Ugyanis a 
békeszertartás idlSközben eltol6dott; az ,.Agnus Dei" után
ra, ahogy azt mi is ismerjük a nagymiséblSl és a fenti i
mádság vezette be. Ezt az imát most hangosan mondja a 
pap, éspedig a békeköszöntés, a ,.Pax Domini" eldtt. Ez 
az Egyház és a világ békéjéért val6 ima, tehát a békét 
kiterjeszti túl azoknak a körén, akik most a tisztaság és 
béke szemségében részesülnek. 

Ezután a szent ostya megtörése következik, amelyet 
az .,Agnus Dei" ének kísér. A sorrend tehát most: béke
ima, Pax Domini (adott esetben a békeszertartással), és 
kenyértörés az Agnus Dei -vel. 

Csak egyszer: "Uxam, nem vagyok mélt6" 
Magában az áldozás szertartásában az Új Ordo Missae 

szerint csak egyetlen jelentds újítást kell megjegyeznünk: 
(kisebb változásoktól eltekintve, a csendesen mondott 
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imákban). Amikor a pap az ft Uram nem vagyok méltó ••• ft 
el{Stt, amelyet egyébként ezentúl csak egyszer kell mon
dani, felmutatja az Oltáriszentséget a következd szavak
kal: .,Ime az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ ba
neit", hozzáfazi: .,Boldogok, akiket meghív lakomájára 
Jézus, az isteni Bárány." Ez a mondat Szent János Jele
néseinek Könyvében ( 19, 9), a Bárány menyegz6jének le
írásánál szerepel, Bárány, Isten Báránya, ez Krisztus ne
ve és jelképe. A Megváltóé, aki keresztülment a halá
lon; menyasszonya az Egyház, amely földi idejének kUz
delmei után Vele együtt gy6zedelmeskedik. Az Eucha
risztia ennek az égi menyegz6s laJ<Orriának el6vételezése, 
földi képe, s6t megkezdése. A .,boldogok" tehát azokra 
vonatkozik, akik most készillnek az Ór Testét magukhoz 
venni. A kép a menyegz6i lakomáról, amelyre hivatalo
sak vagyunk az evanégliumi alapfogalmak egyike; az Ór 
Jézus több példabeszédében is említi. És az Oltáriszent
ség - amelyet az Ór az Utolsó Vacsorán ajándékozott ne
künk - minden bizonnyal a legalkalmasabb arra, hogy 
eszünkbe jutassa a menyegz6s termet. 

Biztosítsunk a csend számára is alkalmat 
Mivel már az eddigi reformok során is az volt az em

ber érzése, hogy a szentmise az áldozás után tÚlságosan 
hirtelen ér véget, azt tanácsolja az utasítás, hogy a hi
vek áldozását dics6ítd- és hálaének, vagy rövid csend kö
vesse. Ahol ezt a csendet megvalósítják, ( elsdsorban per
sze ott, ahol a hosszú áldoztatás nem hagyott már amúgyis 
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blSséges idlSt) ott ennek legszebb tartalma a keresztény 
szent öröme, aki az. áldozáskor abban részesedett, amire 
Isten jósága mindnyájunkat meghívott. A csendet az ál
dozás utáni könyörgés zárja le, éspedig kUlön üdvözlés 
nélkül, hiszen ezzel nem kezd6dik semmi Új. 

A szentmise befejezlS szertartása: a pap áldást ad és 
elbocsájtja a híveket. Az Új Ordo Missae megjegyzi, hogy 
itt, az Áldás ellStt van a hirdetések és egyházközségi köz
lemények legalkalmasabb id6pontja. Ne szakítsák meg 
ezekkel az Evanéglium és a prédikáció között Isten Sza
vát. Sokkal jobban illenek ezek az összejövetel végére 
miellStt a közösség szétoszlik, mint ahogy az egyéb ösz
szejöveteleken is szokás. 

Áldás és "ima a nép fölött" 
Az Áldás különleges alkalmakkor ünnepélyes formát is 

ölthet. Ehhez a kUlönbözlS liturgiák hagyományaiból nagy 
választék áll rendelkezésünkre. Talán kevesen tudják, 
hogy az .,ima a nép fölött", amely eddig a nagyböjt hét
.köznapjain az áldozás utáni imát követte, csak az áldás
nak, egy más, régebbi formája, a pap könyörgése Isten 
oltalmáért és áldásáért a nép számára. Másik m6dja az 
áldásnak, mely régi hagyomány alapján ma is s:zokásban 
van ünnepnapokon egyes francia katedrálisokban. A püs
pök adja az. áldást, részletekben moodja vagy ~nkább é
nekli, és a nép minden részletre "Amen" -nal felel. Eh
hez a M6zes negyedik Könyvében szerepllS úgynevezert 
ároni áldás szolgált mintául (6,22·26): .. Az Ór áldjon és 
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óvjon meg téged; az Úr ~ugározza rád tekintetének vilá
gosságát; és legyen kegyes hozzád; az Úr fordítsa rád te
kintetét és ajándékozzon neked békét! M Erre azonban nincs 
el6írás. 

Még egy csekéJység változott, ami azonban a legtöbb 
hív5nek alig fog feltűnni. A pap ezután nem az Áldás e-
15tt csókolja meg az oltárt, mintha az oltárról venné az 
áldást, hanem csak az elbocsájtás szavai után, utóljára, 
miel5tt elhagyná az oltárt. Mert az igazi értelme ennek 
az oltárcsóknak mindig is a búcsú volt attól a helyt61. ahol 
olyan szent esemény sajlott le, ngyanúgy mint ahogy a 
szentmise elején is a csók az oltár üdvözlése. 

Ha a szentm'ise új szertartásának kész épületét áttekint
jük, egyesek talán úgy lesznek, mint a zsidÓk a babyloni 
fogságból való hazatérés után, mikor Újra felépítették a 
templomot Jeruzsálemben. Az id6sebbek, akik még is
merték Salamon templomát, sírva fakadtak. Mert ez a 
templom nem volt összehasonlítható Salamon templomá
nak pompájával. 

Szentmise régen és ma. Mi id5szerű 1 
Egy ünnepélyes nagymise az utolsó századok zenei re

mekműveinek egyikével, jól iskolázott templomi kórus 
sok próba utáni el6adásban, -ezzel nem vetekedhet szép
ségben a második Vatikáni Zsinat miséje. Más szempont
ból azonban fölülmúlja a latin nagymisét - eltekintve at
tól, hogy a régi építményt nem rombolták le; az tovább
ra is megmarad, mint a latin szentmise általában, éspe-
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dig elsd'sorban ünnepi alkalmakra. De a latin nagymise 
pompája ünnepi ruha volt, amely a titkot inkább eltakar
ta, mim feltárta. Külső építmény volt. A megújított szem
misében a személybe lépünk: a kereszténység, az Egyház 
legbensőbb személyébe. A Misztériummal val6 érintkezés
ben meg kell er6södnie hitünknek, lángra kell gyullad
nia szeretetünknek. A szépség ezután másodrangú dolog. 
Annak is ki kell alakulnia az évek folyamán, de belül
r6'1 kell sarjadnia. A szentmise énekeinek is el kell nyer
niök lassanként a hozzájuk i116 formát, hiszen ezek te
rén is nagy lett a szabadság. Istenáldotta költ6k fogjanak 
munkához. Akkor majd a zenemavészet mesterei is meg 
fogják alkotni nagy maveiket, amelyek talán a néphez 
sokkal közelebb áll6ak lesznek mint az elmúlt kor klasszi
kus mavei. 
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LELKIPASZTORI LEVELEK 
1 
IGY IS VIZSGALD MEG A LELKIISMERETEDET 

A párizsi St. Severin-templom papi munkaközössége ösz
szeállította lelkiismeretvizsgálat azok számára készült, 
akik nem csak névleges keresztények akarnak lenni, ha
nem komolyan törekednek a krisztusi eszmény felé. Itt 
nem az egyes hibák, bűnök kutatásár61 van szó, hanem 
a követend6 krisztusi eszmény re figyelünk, az odairányító 
szeretetparancsra gondol va elséísorban alapvetéí beállított
ságunkat, lényeges ma g a t a rt ásunk a t vizsgáljuk. -

Bécs, 1964, 19 l. 

2 
B. HARING 

HAZASSAG, VALLAS, GYERMEKALDAS 
Mi köze van házaséletednek a valláshoz? 

E kis füzet elvi jelentéísége miatt messze túlhaladja sze
rény külséí keretét. Hlíring professzor - mint egy ízben 
maga elbeszélte - az itt felvetett gyakorlati kérdés kap
csán két elvi jelentéíségű tanítást nyújt. Az elséí a hitvesi 
szerelern, a házasélet és a vallás egységéréíl szól; a má
sodik pedig a keresztény erkölcs lényegére világít rá: nem 
parancsokról és tilalmakról van sz6, hanem a krisztusi esz
mény követésérc51. Akkor pedig az utólagos elbírálásnál 
döntéíen esik a latba, vajon az eszmény elvi tagadásáról 
vagy pedig csak emberi gyöngeségrlll volt szó. 

Bécs, 1964, 19 l. 



A CSALÁD a lelkipásztori munka jelent& területe. A 
fiatal édesanyák könyve második kiadásban jelent meg: 

Hilda Laible 
AZ ELSÖ ÉVEK 

"Hilda Laible könyve értékes szempontokat és tanácsokat 
nyújt a lelkipásztorkodó papságnak, s a szülc5knek is, akik 
a II. Vatikáni Zsinat tanítása értelmében gyermekeik el
s6számú lelkipásztorai" - írja ajánlásában Dr. L ás z l 6 
István püspök. Egy bölcs pedagógus ad tanácsokat, gya
korlati indításokat, hogyan lehet 6szinte, reális tanítás
sal, megfelel{) légkörben és stílussal bevezetni a kisgyer
meket a vallás világába. - Bécs, 1970 2 , 136.1. 

Régebbi kiadványainkból kapható még: 
Claire Souvenance 
LÉGY BOLDOG FELESÉG 

A házasság keresztény szemléletér61 és a családtervezés
r61 a Humanae Vitae szellemében. 

E16készületben jegyesek ~s fiatal házasok könyve: 

JEGYESEKKEL BESZÉLGETÜNK (Gyajtemény) 
A francia Házassági E16készítlS Központ vezérfonala, hat 
esti megbeszélésre, jegyesekkeL Ehhez gondolatébreszt6 
olvasmányanyaget hoz könyvünk 7 részben. Többek közt: 
Az egyház hivatalos tanítása (Zsinati anyag, "Humanae 
Vitae" részletek, VI. Pál pápa 1970. május 4-i beszéde.) 
M.Quoist a jegyességr61, házasságról. Az új család. Test 
és szexualitás keresztény szemlélete. Isten és a hitvesi sze
retet. Az eskUv6 liturgiája. - Megjelenik 1971 tavaszán. 



A KERESZTÉNYSÉG LÉNYEGÉRE világító írási 

Jean-Claude Barreau 
AZ ÖRÖMHIR (Jézus Krisztus üzenete) 

Egyszera nyelven, lehet6leg magának az Evangéliumnak 
szavával igyekszik jellemezni a szerz6 hitünk középpanti 
misztériumait. Nem rendszert nyújt, - mégis aki kor
szera "feln<ítt" katekizmusra áhítozik, ebben a könyvben 
megismerheti Jézus Krisztus boldogító örömhírét. 
Megjelenik el6reláthat6lag 1971 tavaszán. 

ÚJ KIADVÁNY AINKAT folyamatosan megküldjük mind
azoknak a F6tisztelencl6 Uraknak, akik ezt eleve igényel
ték. Ezután kerül a sor az újabb rendelések elintézésére. 
El6jegyzéseket is elfogadunk a késztiM könyvekre. 

Saját kiadványainkon kívül megrendelhet6k nálunk az 
AHOGY LEHET kiadványok is, s az Emberek között c. ma. 

Sz i ves elnézést, Olvasóink megértését kérjük, ha sem le
velezésre, sem idegen kiadók kiadványainak beszerzésére 
nem vállalkozhatunk elegend6 munkaer6 hiányában, te
kintettel arra is, hogy könyveinket részben háziüzemben 
állítjuk el6. Sajnos ez az oka annak is, ha ~zvetlenül 
az Új könyvek megjelenése el6tt átmenetileg a könyvkül
dést kénytelenek vagyunk szUneteltetni. 

Áldásos Újesztend6t kíván 1970 Karácsonyán az 
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