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A ROMAI MISEKÖNYVET. amelyet a trentói zsinat ha tározata
fol ytán elődünk, Szent V. Pius 1570-ben tett kö zz é.! köztudomás
szerin t ahhoz a sok csodás hatás ú eredményhez kell számítanunk,
amelyek az említett szent zsi na tbó l Kri sztus egész egyházára há
ramlottak. E kön yvet tek intették ugyanis a latin szertartású papok
a miseáldozat bemutat ása kötelező szabályának, a szent evangé
lium hirdető i pedig mag ukkal vitték a földnek csaknem valamennyi
részére. Bőségesen tá plál ta ezen kívül számtalan szerit élet ű ember
lelkének Isten íránt való áhita t át, mert belőle olvasták a Szent
írá st. és bel őle merí tet t ék az imádsá gokat. Mindezeknek a zöm ét
még Na gy Szent Gergely pápa szedte megha tározott tendbe.

Am amióta szélt ében -hosszában terj edni kezdett a keresztény
nép között a szent liturg ia ápolása és tanulmányozása - amely
el őd ü nknek. a tiszteletreméltó emlékezetű XII . Piusnak vélemé
nye sze rint a gondviselő Ist en véghetetlen jóságát jelzi kortársa ink
iránt, val amint a Szen tlélek üdvöss égszerző múködését az ő egy
h áz ában- - , azóta vilá gossá vál t egyúttal az is, hogy egyrészt né
miképp át kell dolgozni a Római Misekönyv sz öveqeit, másrészt
újabb anyaggal kell gazd ag ítani. Ugyanezen elődünk már bele is
kezdett a feladat megoldásába, ami kor megújította a húsvét i vi r
rasztás és a nagyhét sze rtart ásrendj ét.I és így mintegy megtette
az első lépést a Római M isekönyvnek k orunk új lelki igényeihez
való alkalmazása irányában.

Legu tóbb pedig a II. va tikáni egyetemes zsinat Sacrosanctum
Concilium kezder ű rendelkezésének kiadásával ler akta az a lapokat
a Római Misekönyv általános megúj ításához. Kimond ta el őször is.
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hogy úgy kell rendezni a szövegeket és a szettart ásokat, ·hogy az
általuk jelzett szent dolgok világosabban kifejeződjenek;4 azután,
hogya szentmise rendjét úgy kell átdolgozni, hogy az egyes ré
szek kölcsönös összefüggése világosabban kitünjék, és így a hivek
buzgó és tevékeny részvétele konnyebbé váljék;5 továbbá. hogy
Isten igéjének asztalát minél gazdagabban kell megteríteni a hívek
számára, és még jobban föl kell tárni a Biblia kincsestárát." végül
pedig. hogy el keJl készíteni az együttmisézés új szettartásái, és
bele kelJ iktatni a Főpapi Szertartáskönyvbe meg a Római Mise
könyvbe.7

Nem szabad azonban úgy gondolnunk. hogy előzmények nélkül
megvalósítható volt a Római Misekönyvnek ilyen jellegü megújí
tása. Az utat kétségkívül előkészítette a liturgiai tudományok elő

haladása a legutóbbi négy évszázad folyamán. Annak idején. a tren
tói zsinat végeztével, jelentékenyen hozzájárult a Római Misekönyv
megújításához a vatikáni himyot át régi kódexeinek és az egyebütt
felkutatott további hodexehnek tanulmányozása. amint ezt tanú
sítja is az elődünktől, Szent V. Piustél kiadott Quo primum ke z
det ű apostoli rendelkezés. Azóta viszont egyfelől megtalálták és
kiadták a liturgia legrégibb kútf őit, másfelől szorgalmas kutat á
sokkal mélyrehatóan tanulmányozták a Keleti Egyház liturgikus
szövegeit. Következésképp sokan óhajtották. hogy sem a tanítás
nak. sem a vallásosságnak enemű kincsei ne a könyvtárak homá
lyában heverjenek. hanem épp ellenkezőleg: napvilágra kell hoz
nunk őket a keresztény lelkek megviJágosítására és táplálására.

Hogy pedig legalább nagy vonalakkal mintegy előre felvázol
juk a Római Misekönyv új szerkezet ét, el ősz ör is felhívjuk a fi
gyelmet arra, hogy azon Altalános Rendelkezéseli, amelyeket elő 

szófélének szántunk a kötetben. előadják a szentmiseáldozat be 
mutatásának új szabályait : a sze rtartások lefolyását. minden egyes
segédkező és résztvevő saját szerep ét, a szent cselekm ényekhez
szűkséqes fel szerel ések és helyek miJyenségét.

Az átdolgozás fő újdo ns ága vélemé nyünk szerint az úgynevezett
eukar isz tikus imádsá gba n van. Ig az. ennek az im ád ságnak első ré 
sze . azaz a prefáció, a ró mai rítusban különféle szöveg form ákat
öltött mag ára a századok folyamán , a második rés ze azonba n 
az úg yn evezett Canon Action is - már a negyedik-ötö dik század
ban vá ltoza tla n for mát kapott , míg a kel eti liturg iák ezekben a l:
anaforakb an bizonyos valtoza tos s áqo t fogadta k cl. Ezek m int áj ára
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már most el ősz ör is gyarapodott az eukarisztikus imádság több új
pref ációval. amelyek va gy a Római Egyház régebbi hagyományá
ból vannak véve, vagy egészen új fogalmazások, hogy egyrészt
világosabbá . tegyék .h it ünk titkának részleteit. másrészt. hogy vál
tozatosabbá és tartalmasabbá tegyék a hálaadást. Elrendeltük to
vábbá, hogy az emlitett imádsághoz három új kánont kell hozzá
adni: ügyeltünk azonban az úgynevezett lelkipásztori szempon
tokra. és meg akar tuk könnyít eni az együttmisézést is. ezért úgy
kívántuk. hogy Urunk szavai ugyanazok legyenek valamennyi
kánonszövegben. Azt akarjuk tehát. hogy az említett szavakat a
következőképpen mondj ák mindegyik eukarisztikus imádságban:
(a kenyér fölött) Vegyétek. és egyetek ebből mindny ájan, mert ez
az én testem. tu ely értetek adatik : (a kehely fölött pedig) Vegyétek
és igyatok ebbol minduy ájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új
és őröl? szövetségé, mely érte tek és sokakért kiontatik a bűnök bo
csánatára! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! A Mysterium
fidei szavaka t ki kell hag yni Kr isztus Urunk szavainak összefüg
géséből. Ezeket a pap mondja. és mintegy ajtót nyit velük a hívek
felkiáltása szám ára .

A mis e rendjét illetően egyszerűsödtek a szertart ásoh, de a lé
nyegük hűségesen megőrződöttJ" Elmaradt tudniillik mindaz. ami
idők folyamán megkettőződött, vagy amit kevésbé sikerűlt módon
i űz tek hozzá az erede tihez.n ki váltképp, ami a kenyér még a bor
fölajánlási sze rtartását és a kenyértörés meg a sz entáldozás szertar
tását illeti .

Ráadásul az egy házatyá k ős i irányelvei nyomán helyreáll egy
néhány olyan mozza nat. amely veszendőbe ment az idők mostoha
sága folytán . to Ilyenek például a szentbeszéd 1I és az egyetemes' kö 
nyörgések. vagyis " a hívek imája" ,12 tov ábbá a bűnbánati cselek
mény , vagyis az Istennel és testvéreinkkel való kienqesztelődés

nek a mi se ke zd etén végzendő szerta rt ása : ez utóbbi kellőképpen

viss zakapta fon tosságát.
A II. vatikáni zsinat egyik előírása meghagyja továbbá. hogy

meghatározott sz ám úév lef orgása alatt föl kell olvasni a nép előtt

a Szetitir ás jel entékeny részét. l:" Ezért van hároméves rendbe osztva
a vas árnaponkint felol vas andó szövegek összessége . A számotte
vőbb ünnepnapokon pedig ug yan ezért van a szeritlecke és az evan
gélium olv asása előtt még egy ol vas rn ány vag y az Ösz övets éqb ől,

vagy - a húsvéti időben - az Apo stolok cselekedeteiből. Ez az el-
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járásmód ugyanis részletekbe menően meqviláqítja, és Isten Jti
nyilatkoztatott igéjével bizonyítja üdvösségünk titkának szakadat
lan folyamatosságát. Ez a roppant gazdag bibliai olvasmányanyag.
mely az ünnepnapokon ' a hívek el é tárja a Szentírás jelentékeny ré
szét. jól kiegészül rnindazzal. amit köznapokon hozzáad a szent
könyveknek fölolvasásra szánt többi része.

Az egész elrendezés azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban fel
ébressze a hívekben az Isten igéjére való éhséget." Ez az éhség
ugyanis - a Szeritlélek vezetése alatt - mintegy mozgásba hozza az
Ú jszövetség népét az Egyház tökélctes egysége felé . Miután tehát
az ő s szeá l l í t á s elkészült. nagyon bizakedunk abban. hogy mind a
papság, mind a hívek egyrészt lélekben szeutebbül felkészülnek
az Úr vacsorájára, másrészt a Szentírás mélyebb átelmélkedése által
napról napra jobban táplálkoznak az Úr igéjével is . Következik
végül mindebből . hogy - a II . vatikáni zsinat intelmei szerint 
ki-ki úgy tekintse a Szeritirást. mint a lelki élet- örök k útforrásá t ,
mint a keresztény hitoktatás föanyagát. és mint a bármi néven ne
vezendőhittudomány velejét.

Amde a Római Misekönyv jelen átdolgozásában nemcsak az a
három rész változott meg. amelyről eddig sz éltunk. azaz nemcsak
az eukarisztikus imádság meg a mise rendje és az olvasmányok
rendszere. A Misekönyv többi törzsanyaga is átdolgozáson és nagy
fokú változtatáson ment át : az egyházi év időszaki miséi, a szentek
saját miséi. ci szentek közős mis éi, az úgynevezett rituális (szertar
tásokkal kapcsolatos) és a . votiv (megemlékező) misék. Bennük is
kiváltképp a könyörgések részesültek kül önös figyelemben. Nem
csak megnőtt a számuk, hogy korunk új szükséqleteinek új könyör
gések feleljenek meg; hanem egyúttal épp a legrégiebbek vissza
nyerték most az eredeti szövegüket. így naponta más-más könyör
gést kaptak azok a köznapok. amelyek különleges idöszakokba es
nek: adventbe. a karácsonyi. a nagybőjti. meg a húsvéti időbe.

Ehhez járul még a Graduale Romanum anyaga. Ennek szöve
ge - legalábbis. ami az éneket illeti - nem változott. Könnyebb ért
hetőség végett azonban kellőképpen újra van alkotva egyfelől az
a válaszos zsoltár. amelyet Szerit Agoston és Nagy Szent Leó gyak
ran említ. másfelől a kezdőének és az áldozási .ének csendes misé 
ben használandó antifónája.

Hátra van még valami, aminek megvalósulását most sürgetni
óhajtjuk azok alapján. amit az új Római Misekönyvról előre
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bocs átottunk. Amikor elődünk. Szent V. P ius közz étette a Róm ai
Misekönyv legelso kiadását. ezt úgy mutatta be a keresztén y
világnak, mint a liturgiai egység egyik eszközét és az Egyház
hamisitatlan ist ent iszteletének tanúbizonyságát. Mi is. bár a II.
vatik áni zsinat eloírása szerint helyt adtunk az új Misekönyvben
k üi önb öz ö torvenv es o áltozatolinalc és alkalmazási lehctőséqeknek.

1.-, m éqi s ug yanúgy bizakodunk , hog y a keresztény hívek ezt a köte
tet is úg y fog adják, mint valamennyi ünk kölcsönös egységét tanú
sító és e rős í tő támogatást. Segitségével mindnyájunknak más-más
nyelv ű. de egyazon é r t e lmű imá dsá ga - f őpapunk , Jézus Krisztus
által a Szen tl élekben - bármilyen tömjénnél illatosabban fog föl 
s.i állni men nyei Aty ánkhoz.

E rendelkezésünk eloírásai folyó évi november 30-ától. azaz
advent első vasárnapjától lépnek érvénybe.

Elrendeljük. hog y e határozatainknak és előírásainknak most
és a jövőben teljes joghatálya legyen még akkor is. ha az elődeink

kiadta rendelkezések, szabályozások. valamint egyéb említésre mél 
tó és visszavoná sra érdemes előírások esetleg másképp intézkedtek.

Kelt Rómában, Szent Péternél. 1969. április 3-án. naqvcsűtőrtö 

kőn, pápaságunk hatodik évében.

VI. PAL PAPA
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1 Quo primum apostoli rendelke 
zé s, k elt 1570. július H-én .

t Vö. XII. Pius: Beszéd az assisi
első nemzetk özi liturgikus-lelki pász
tori össze jöv etel résztvevőiElez 1956.
szep te rnbe r 22-én ; A. A. S. 48 (1956)
7123. o.

:1 Vö. Rítu skongre gác ió : Dominieae
Resurr ectionis ált alános hat ároza t
1951. feb ru ár 9-én ; A. A. S. 43 (1959)
128 sköv . o. : Maxima redemptionis
nostrae mysteria ál tal ános hat á rozat
1955 . november 16-án: A. A. S. 47
(1955) 838 sk öv. o.

t, II. vat. zsina t: Sacrosan ctum Co n
.cilium r endelkezés a szent li turg iá ró l,

21. sz. : A. A. S. 56 (1964) 106. o.
5 Vö. uo., 50 . sz. , 114. O.

6 Vö. uo .. 51. sz.. 114. o.
7 Vö. uo.. 57. sz., 115. o.
8 Vö. 110 . , 50. sz., 114. o.
u Vö. /10 .

10 Vö. uo .
II Vö. uo.. 52. sz., 114. O.
12 Vö. uo., 53. sz.. 114. O.

II Vö. uo.. 51. sz .. 114. o.
1\ Vö. Am 8, ll.
" Vö. n . va t. zsi nat : Sacrosanctum

Concilium r endelkezé s a szen t litur
giá ró l. 38-40. sz. : A. A. S. 56 (1964)
110. o.
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ELOSZO

1. Krisztus Urunk. amikor a tanítványokkal meg akarta ünne
pelni a húsvéti vacsorát. amelyen Testének és Vérének áldozatát
rendelte, megparancsolta, hogy készítsenek elő' egy tágas termet
az étkezésre (Lk 22, 12). Az Egyház mindig úgy vélekedett. hogy
ez a parancs reá is vonatkozik. Ezért rendelkezett arról. hogy a
szent Eukarisztiát milyen lelki felkészültséggel. hol s milyen szer
tartásokkal és szövegekkel kell megünnepelni. Az Egyház gondos
kodásának újabb bizonyítékai a mostani irányelvek is, amelyeket
a II.. vat ikáni egyetemes zsinat akaratának megfelelően előír, vala
-rnint az új Mi sekönyv, amelyet a lat in szertart ású Egyház ezentúl
használ. Ezek ismét tanúsítják az Egyház hitét és változatlan szere
tetét az Euk arisztia fenséges mis zt ériuma iránt, egyúttal állandó és
megszakítás nélküli hagyományát is, - bár néhány újítást is tartal
maznak.

Tanúság a hit változatlanságárót

2. A szentmise áldozati jellegét az Egyház egyetemes hagyo
mányának megfelelően a trentói zsinat nyilvánította ki ünnepélye
sen.' A II. vatikáni zsin at újból kimondta ezt. amikor a misével
kapcsolatban nyomatékosan kijelentette: "Üdvözítőnk az utolsó
vac sor án megalapította Testének és Vérének eukarisztikus áldo
zatát. hogy így a keresztáldozat a századokon át az ő eljöveteléig
állandóan jelenlevő valóság legyen; és ezért szeretett jegyesére,
az Egyházra bízta halálának és feltámadásának emlékezetér', 2
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A zsinatnak ezzel a tanításával lépten-n yomon ta lá lkozunk a
szentmi se szövegeiben . A Sacramentarium Leonianum töm ören igy
fog alm azza meg e gondolatot : "Valahányszor ennek az áldozat
nak emlékét ünnepeljük, megváltásunk m űve valósul meg" .3 Az
eukarisztikus imák pedig pontosan és szabatosan kifejtik a taní
tást. Am ikor ugyanis a pap ezekben az im ák ban az ana mnéz ist ,
(me gemlékezést) végz i. az egész nép ne vében is Istenhez fordul,
hálát ad, felajánlj a az élő és szen t áldozatot, tudnii1lík az Egyház
ál dozatát és azt a Bárányt, akinek feláldo zása árá n Isten kienqesz
tel ődn i ak art." és könyörö g, hogy Kris ztus teste és vére a mennyei
Atya előtt kedves és az egész vil ág javára üdvösséges áldoza t
legyen.5

Az új Misekönyvben tehát az Egyház imádságának törvénye
egybehangzik a hit örök törvényével. amely arra figyelmez tet,
hogya bemutatás eltérő módját kiv éve a keresztáldozat és annak a
szentmis ében történő szentségi megújítása egy és ugy anazon áldo
zat, am elyet Krisztus Urunk az utolsó vacsorán rendelt, me g
hagyva apostolainak. hogy emlékezetére ők is ezt cselekedj ék .
A szentrnise tehát egyszerre dicsőítő , hálaadó, engesztelő és elég
té telt nyújtó áldozat.

3. Azt a csodálatos miszt ériumot, hogy az Úr valósá gosan
jelen van az eukarísztikus szinek alatt, a II. vatikáni zs inat" és az
egyházi tanít óhivatal? más határozatai is ug yanabban az ért elem
ben és felfogásban erősítik meg, amelyben a trentói zsinat a hi t
szabályaként kimondta.f A szentmise ' bemutatásakor' a valóságos
jelenlét kifejezésre jut nemcs ak az átv áltoz ás szavaiban, amelyek
kö vetkeztében Krisztus átl ényegülés által jelenik meg. han em a
legmélyebb tisztel et és imádás szellemében és k ű l s ő megmutat ásá
ban is, amely az Eukarisztia liturgiájában helyet kap. Ugyanezzel
a megokolással bu zd it ja az Egyház a keresztény népe t. hog y nagy
csütörtökön és Úrnapján k ű lő n leqes módon tis ztelj e és imá dja
ezt a csodálatos szents éget.

4. Az áldo zópap Kr isztus személyében mutatj a be az ál doza
tot, és Isten szen t népe közösségének élén áll. Hogy mit jelent
szolgálattevő papsága, az kiviláglik magából a szertartásból. a
papnak a mis én elfoglalt k ülön helyéből és saját os fclad ata iból.
A pa p sajátos feladatait felsorolja, világosan és bőven ki fejti a
nagycsütörtöki ola jszentelési mise prefációja.

Ezen a nap on ugyanis a papi rend alapítás ára emlékezünk. Az
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említett prefác ió rávilágí t arra. hogy a papi ha talom átadása
kézföltételle l tör ténik; me gemlít i az egyes k ötelezettségeket. és le
írja mag át a papi hatalmat. amely Krisztus, az újszövetségi főpap

hat almának a folytatása.
5. A szolgála ttevő papság mivolt.a egy másik. kétségkívül nagy
j elentőségű papságra is fényt vet: a hívek ki rályi papságára. A
hívek lelk i áldozata - egyesülve Kris ztusnak, az egyetlen köz ve
títőnek az áldozatával - az áldozópapok szo lgála ta ál tal lesz tel
jesse." Az Eukariszt ia megünneplése az eg ész Egy ház tevékeny
sége. amelyben mindenki meg teszi mindaz t, de csakis azt. ami rá
tartozik az Isten népében betöltött sze re pe szerint. Inne n adódik.
hogy az Eukari szti a meq űnnepl ésén él most jobban el őtérbe kerül
nek olyan mozzanatok, ame lyekre az elmúlt századok ban kevesebb
gondot fordítottak. Isten né pe ugyanis olyan nép. amelyet Krisztus
szerzett vére árán, az Úr hívott egyb e. és igéjével tá plál: Ez a nép
arra hivatott. hog y az emberisé g egé sz családja nevében Istenhez
könyörögj ön. és Kri sztus áldozatát felaj ánlva. őbenne adjon há lát
az üd vösség misztéri umáért. Ez a nép Krisztus testének és vérének
vétele ál tal for r egybe. J óllehet már eredete szerint szent. mégis
folyamatosan növeks zik él sze n tségben az eukariszt ikus miszté
riumban való tudatos, cselekvő és gyümölcsöző részvétele által .!"

A hag yo má ny foly tonossága

6. Mid őn a II. vatikáni zsi nat elrendelte. hog y a szentmise
rendjét új ra átdolgozzá k. és többek köz ött azt is meghagyta. hogy
néhán y szert ar t ást "az egyháza tyák ő si irányelvei sze rint állítsa
nak vissza "."! - ugyan azokat a szav akat használta. mint Szent V.
Pius "Quo primum" kezdetű ap ostoli leve lében. mellyel a trentói
misekön yvet 1570-ben közzétette. A szavaknak ebből a megegye
zéséből megállapíthat ó. mennyir e egyenlő értékű és egyforma ha 
gyományt foglal ma gában mi ndkét Római Miseköny v, jóllehet
négy évs zázad választja el őket egymástól. Ha pedig ennek a
hag yományn ak bel ső elemeit mérleg eljük, azt is megértjük, milyen
kiv ál óan és szerencs ésen tökéletes íti ez a mostani az el őbbí t.

7. Azokban az igen nehéz időkben . amikor veszélybe került a
katol ikus hit igazság ai köz ül a szentmise áldozati jellege, a szolgá
)attev.ő papság. Krisztu s val ósá gos és áll andó jelenléte az eukarisz-



16 .A ROMAI MISEKÖNYV

tikus színek alatt, Szent V. Píus mindenek előtt arra törekedett,
hogy megőrizze a méltánytalanul támadott korábbi (nem túl régi)
hagyományt, és ezért a szent szertartásokban csak igen csekély vál
toztatást vezetett be. Az 1570. évi misekönyv valóban nagyon ke
véssé különbözik az 14;74. évi nyomtatásban első ízben kiadott mi
sekönyvtől, amely viszont hűségesen megismétli a III. Ince pápa
idejéből származ6 misekönyvet. A vatikáni könyvtár kódexei pe
dig, bár bevezettek néhány kifejezésbeli javítást. a "régi és elismert
szerzők" kutatásához nem nyújtottak többet, mint a középkorból
ránk maradt liturgikus kommentárok,
8. Ma már azonban "az egyházatyák irányelvei", melyeket
Szent V. Pius misekönyv ének előkészítői és javítói követtek, a tu
dósok számtalan tanulmánya révén gazdagodtak. Miután ugyanis
a Sacramentarium Gregorianumot az 1575. évben először kiadták,
a régi római és ambrózián szakramentáriumokatkritikai kiadásban
gyakran közzetették. Hasonlóképpen történt az ősi hispániai és gal
likán liturgikus könyvekkel is. Igy igen sok, eddig ismeretlen és
nem csekély lelki értékű imádság került napvilágra.

Mivel oly sok liturgikus dokumentumot fedeztek fel, ezért most
az ősi - még a keleti és nyugati rítus kialakulása előtti - századok
hagyományait is jobban ismerjük.

Az egyházatyák tanulmányozásának előrehaladása pedig megvi
lágította és gazdagította az eukarisztikus misztérium teológiáját a
keresztény ókor legkiválóbb atyáinak tanításával. Ilyenek: Szent
Iréneusz, Szent Ambrus, Jeruzsálemi Szent Cirill, Aranyszájú Szent
János.

9. Ezért "az egyházatyák irányelvei" nemcsak követelik, hogy
megőrizzük azt, amit nagy elődeink ránkhaqyományoztak, hanem
azt is, hogy gyűjtsük össze és alaposabban vizsgáljuk meg az Egy
ház egész múltját és az összes m édokat. ahogyan megnyilvánult az
egyetlen hit az emberiség kultúrájának egymástól annyira k ülön
b őz ő formáiban, melyek a szemita. görög, illetve latin nyelvterűle

ten virágoztak. Ez az alaposabb megismerés azt is megsejteti ve
lünk, hogyan ad a Szentlélek csodálatos hűséget Isten népének a
hit letéteményének változatlan megőrzésében, bármily nagy legyen
is az imák és szertartások változatossága.
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Alkalmazkodás az új körülményekhez

11

10. Az új misekönyv tehát . amikor tanúságot tesz a római Egyház
im ádkozásának struktúráj áról , és megvédi az előző zsinatoktól át
hagyományozott hitletét em ényt. ugyanakkor nagyjelentőségű lépés
is a liturgikus hagyomán yb an,

A II. vatikáni zsinat atyái hűek maradtak a trentói zsinat hitté
teleihez. de szavuk egy eg észen más világban hangzott el. s ezért
olyan lelkipásztori elgondolá sokat és határozatokat tudtak megfo
galmazni. amelyeket négy évs zázaddal ezelőt t még csak sejteni sem
lehetett.
11. Már a trentói zs ina t felismer te a szen tmise ünneplésében
rejlő nag y katek etikai ér téke t ; de az ebből adó dó összes következ
m én yek et összegyű jteni és a gy akorlati életre alkalmazni nem volt
képes. Tény. hogy már akkoriban sokan sürgették: lehessen hasz
nálni az eukarisztikus áldozat bemutat ásánál a nép nyelvét. A zsi
nat azonba n er re a követel ésr e azon kor körülményeivel számot
vetve. k ötels ss éq énck vé lt e. hogy új bó l leszögezze az Egyház taní
tását. mel y szerint az eukarisztikus áldozat elsősorban magá nak
Krisztus nak a cselek ménye. és így ennek saj átos hatása nem függ
a m ódt ól , ahogyan a hivek ré szt vesznek benne. Ez ért határozott.
de egyútta l m érs ékletet tanúsító szavakkal ki mondta : .,Jóllehet a
szentmise nagyon al kal mas a hivő nép ta nítására, még is úgy látták
jónak az atyák. nem lenne hasznos. ha a szent mi sé t minden továb
bi nélkül népnyelven mutatnák be" .12 1::s elí télte az t. ak i helytelení
tené " a róm ai Egyh áz szer ta r t ásá t. am iért a kánont és a kcnszekrá 
eió szavait csak halkan mo ndj ák. vagy ped ig azt állitan á. hogy a
sz entmisét a nép nyelvén kell bemutatni 'U :' M indazonáltal amikor
megtil tott a a szentmisében a népn yelv haszn ála tát. ugyanakkor
megparancsolta a lelkipászto roknak, hogy ezt megfelelő kat ekézis
sei helyettesí tsék : "Hogy Krisztus nyáj án ak bá rá nyai ne éhezze
nek , . , a szerit zsina t meghagyja a lelkipá sztoroknak és mi ndazok
nak. akik a lelkeknek gondját viselik. hogya szentm ise bemuta tá sa
közben . vagy sa ját maguk . vagy mások. gyakra n fej tsék ki a szerit
mise szőveqeit. és több ek kö zött magyarázzák meg en.nek a leg szen 
tebb áldozatn ak a mis ztériumát. Különösen tegyék meg ezt vasár
napokon és ünnepeken' t.!'
12. A II. vat ikáni zsin at azért gyűlt egybe. hogy az Egyház sa 
játos apos toli feladatát a mai kor szükségle teihez alkalmazza. A

2 A miseliturgia
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trentói zsinathoz hasonlóan a II. vatikáni zsinat is mélyen meg volt
győződve a szent liturgia tanítói és lelkipásztori jelleqéről.l'' Mivel
senki sem volt a katolikusok kőzűl, aki tagadta volna a latin nyel
ven végzett szent sz.ertartás törvényességét és hatékonyságát, a II.
vatikáni zsinat elismerhette , "Gyakran fölötte hasznos lehet a nép
számára az anyanyelv használata", és lehetőséget adott a népnyelv
alkalmazására.l'' Az a fellángoló lelkesedés, amelyet ez a határozat
mindenütt kiváltott, végül is azt eredményezte, hogy - a püspökök
nek, illetve magának az Apostoli Szentszéknek irányításával - a
nép részvételével végzett valamennyi liturgikus cselekményt sza
bad a nép nyelvén végezni, hogy minél jobban érthetővé váljék az
ünnepelt misztérium.
13. A népnyelv használata a szent liturgiában igen nagy je
lentőségű , mert általa érthetőbben fejeződik ki az ünnepelt misz
térium tanitása. A II. vatikáni zsinat mégis figyelmeztet, hogy va
lósítsuk meg a Tridentiumnak azokat az előírásait is, amelyeket
nem minden helyen hajtottak végre. Ilyenek például, hogy vasár
és ünne pnapokon tartsanak homíli át.!? és hogy a szent szertartások
ba - a szükség szerint - bizonyos magyarázatokat és intelmeket
iktassanak be . is

S ugyanaz a II. vatikáni zsinat, amely a szentmiseáldozatban
való tökéletesebb részvétel miatt ajánlotta, .hogy a hivek a pap ál
dozása után ugyanabban a szentrnisében átváltoztatott szentostyát
vegyenek magukhoz, is különösképpen buzdított arra, hogy valósul
jon meg a trentói zsinat atyáinak az a kívánsága, hogy az Eukarisz
tiában való minél teljesebb részesedés miatt ,la jelenlevő hívek
minden szentmisében ne csak lelkileg, hanem az Eukarisztia szent
ségi vétele által is áldozzanak". 20

14. Ugyanettől a lelkülettől és lelkipásztori törekvéstől vezé
relve a II. vatikáni zsinat új szempontbólrm érleqelhette a trentói
rende1kezéseket a két szin ala tti áldozásról. Ma ugyanis a legki
sebb ké tség sincs azzal a tanítással kapcsolatban, hogy teljes értékű

a szentáldozás akkor is. ha az Eukarisztiát csak a kenyér színe
alatt vesszük magunkhoz. Ezért a .II. vatikáni zsinat bizonyos ese
tekben megengedte a két szín alatti áldozást, amikor tudniillik a
szentségi jel kifejezőbb formája által különleges alkalom adódik
an nak a misztériumnak a mélyebb megértésére, amelyben a hivek
részesülnek,21
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15. Eképpen az Egyház - mint az igazság tanítómestere - hű

séges marad feladatához. hogy őrizze a "régit", azaz a ha gy omány
letéteményét, de egy ben betölti azt a feladatát is, hogy megvizsgá l
ja és okosan alkalmazza az "új at" (vö. Mt 13,52) .

Az új mis ekönyv egyes részei ug yan is az Egyház im áit kifejezet
tebben hozzák összefüggésbe korunk sz üks éqleteivel : eze k főleg a
rituális misék és a "közérdekű sz ánd ékok ra" mondott m is ék, ame
lyekben a ha gyomány jól párosul az újdonsággal. Tehát. amíg érin
tetlenül megmaradt igen sok - az Egyh áz legősibb , ép pen a gya
korta kiadott misekönyv álta l feltárt hagyományából szá rmazó 
szöveg , több más szöveg a mai követelm ényekhez és adottságokhoz
van alkalmazva ; ism ét más részeket pedig egész újonnan al kottak.
Az utóbbiakhoz tartoznak a könyörgések az Egyházért. a vilá
giak ért. az emberi munka megs zenteléséért, az összes nemzetek
egy ségéé rt , korunk sa já tos szükségleteiér t ; ezeknek gondolatai t.
gyakran kifej ezéseit is az új zs ina ti dokumentumokból vett ék.

Tov ábbá a világ mai, új helyzetét figyelembe véve egyáltalán
nem tekinthető mélt ánytalannak a tiszteletreméltó kinccsel sze m
ben, hogy az ősi hagyom ány szöveqein ek felhasználásában egyes
fog almazások megváltozz anak. Íqy szavunk jobban alkalmazkodik
a mai teo lógia nyel vezet éhez. és a va lóság nak megfele l ő en fej ezi ki
az Egyház jelenlegi fegyelmét. Ezért válto ztak meg egyes kifej ezé
sek , am elyek a földi javak ér tékelésé re és ha sználat ára vonatkoz
na k . Hasonló a helyzet a bűnbánat bizonyos külső formáj ára vo
natkozó kifejezéseket illetően, melyek az Egyh áz más korszak ainak
sajátosságát tükr özt ék.

tgy teljesedett be és vált tökéletesebbé igen sok dologban a tren
tói zsinat lit urgikus törv ényh ozása a II. va tiká ni zsinat ha tározatai
által. Ez a zsinat juttatta sikerre azt a törekvést , hogy a hívek kö 
zelebb kerüljenek a szent litu rg iához. Mind a négy évszázadban,
de külön ösen az újabb időkben történtek ilyen ke zdeményezések ,
főképpen a liturgikus mozgal om révén, amelyet Szent X. Pius és
utódai támogattak.
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AZ EUKARISZTIKUS ÜNNEPLE:S JELENTOS E:GE
ss ME:LTOSAGA

1. A szentmise ünn eplése Krisztusnak és a hierarchikusan ren
dez ett Isten népenek a cselekménye. Az egész keresztény élet kö
zéppontja mind az egyetemes Egyház. rnind a helyi egyházak . mind
p edig az egyes hivek részére. t Csúcspontja Isten műv ének, amellyel
Krisztusban a világot meqszenteli, és annak a kultusznak is. ame
lyet az emberek mutatn ak be az Atyának . imádva öt Krisz tus, az
Isten Fia által." A szentmisében ezenkivül megváltásunk miszté-.
r iumai t úgy ünn epeljük meg az év folyam án; hog y azok bizonyos
módon jelenl év őkk é válnak sz ámunkra." A többi szent cselekmény.
valamint az egész' keresz tény élet ugyancsak a szentmisével van
összefüggésben. abból fakad. és feléje ir ányul."
2. Éppen ezér t nag yon is szüksé ges . hogy aszentmisének .. illet
ve az ú r vacsorájának az ünn eplése olyan legyen. hog y a papság
és a hivek sajá tos helyzetüknek megfe!elően bekapcsolódva minél
bőségesebben ka pják meg azokat a lelki gyümölcsöket." amelyek
nek elnyerésére Krisztus Urunk Testének és Vérének eukarisztikus
áldozatá t rend elte. és azt halálának és felt ámadásának emlékeként
szeretett. jegyesére. az Egyházra bizta.';
3. A szentmise bemutatása, tekintetbe véve az egyes k özöss é
gek ter mészetét és sajátos körülményei t, akkor történik ilyen gyü
mölcsöző m ódon. ha a hiveket arra a tudatos , cselekvő és tel jes.
testi és lelk i. hitből. reményből és szer étetből fakadó bek apcsoló
dásra vezeti, amelyet az Egyh áz meg kiván . Ezt magának az ünnep
lésnek a természete megköveteli. és ez a kri sztusi népnek a kereszt
ségből származó joqa és kötelessége.7
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4. A hívek jelenléte és cselekvő bekapcsolódása r , amely a
szcntmise bemutatásának közösségi természetét érzékelhetőbben

kinyilv ánítja." ;.... olykor nem valósítható meg. Az Eukarisztia ün 
neplése azonban ilyenkor is hatékonysággal és méltósággal rendel
ke zik, minthogy Krisztusnak és az Egyháznak a cselekrn énye.?
amelybena pap mindig a nép lelki üdve érdekében cselekszik.
5. Az Eukarisztia ünneplése, miként az egész liturgia is, érz é
kclhető jelek útján megy végbe. Ezek a jelek a hitet táplálják, erő

sítik és kifejezik. w Ezért igen nagy gondot kell fordítani arra, hogy
az Egyháztól felkínált formák és elemek közül azokat válasszuk ki
és azokat alkalmazzuk, amelyek a személyi és helyi adottságokat
figyelembe véve a cselekvő és teljes bekapcsolódást intenzívebbé
teszik, és a hívek lelki javának jobban megfelelnek.

6. Ezeknek a Rendelkezéseknek tehát az a célja, hogy megad
ják az álta lános irányvonalakat az Eukarisztia méltó ünnepl és ére .
továbbá, hogy közöljék azokat a szabályokat, amelyeket az egyes
bemutatási formáknál szem előtt kell tartanunk. Az egyes Püspöki
Karok pedig a Liturgikus Konstitució alapján saját területükre hoz
hatnak olyan rendelkezéseket. amelyek figyelembe veszik az egyes
népek, országok és a kirl őnf éle közösségek hagyományait és adott
sáqait. !'
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II.fejezet
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A SZENTMISE FELEBíTESE. ALKOTO ELEMEI Es R:E:SZEI

l. A SZENTMISE ALTALANOS FEL~pIT~SE

7. A szentmise, vagyis az Úr vacsorája. Isten népének szent
gyülekezete a pap vez et ésével - aki Krisztus személyét képviseli -.
hogy az Úr emlékezetét. vagyis az eukarisztikus áldozatot megün
nepelje.I" Ezért az Egyháznak erre a helyi összejövetelére nagyon
is vonatkozik Krisztus ígér ete : "Ahol ketten vagy hárman össze
gyűlnek az én ne vemben. ott vagyok közöttük" (Mt 18. 20). Ami
kor ugyanis bemutatj uk a szentmisét, amelyben a keresztáldozat
állandóan meg újul. 13 Krisztus valóban jelen van az ó nevében egy
begyűlt köz össéeben. a pap személyében. szent iqéiben, valamint
lényegileg és valóságosan az eukarisztikus szinek alatt. 14

8 . A szentmise tulajdonképpen két r észb ől áll : az ige liturgiá
jából és az Eukarisztia liturgiáj ából. Ezek olyan szorosan kapcso
lódnak egymáshoz. hogy egyetlen istentiszteleti cselekményt alkot
nak.!5 A szentmise ugyanis mind Isten igéjének. mind Krisztus tes
tének terített asztala. Innen kapnak tanítást és lelki táplálékot a

"h ívek .lG Bizonyos szcrtart ások pedig a szentmise bemutatását beve
zetik. illetve befejezik.

II . A SZENTMI SE KÜLÖNF~LE ALKOTO ELEMEI

Isten igéjén ek felol vasása és magyarázata

9. Amikor a szentírást felolvassák az Egyházban. Isten maga
sz ól, népéhez. és az igéjében jelenlévő Krisztus hirdeti az evangé
Iiumot.
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Ezért az Is ten felolvas ott igéjét. mint a liturgia igen fontos al 
kotó részét, mindenkinek tisztelettel kell hallgatnia. Jóllehet az is
teni ige a sz erit ír ás olvasmán yaiban minden idő minden emberéhez
sz ól, éspedig érthetően, mé gis n övekszik a hatóereje az életszerű

ki fejt éssel, azaz a homili ával. amely ré sze a lit urgikus cselekmény
nek.J?

A könyörgések és a papra tartozó egyéb részek

10. A papra tartozó részek k özőtt e lső hel yen áll az eukariszti
kus ima. Az eg ész szentmisének ez a csúcspontj a. A papra tartozik
továbbá a könyörgések v ég zésé; mégped ig: a könyörgés (coll ecta) ,
a felajánló könyörgés (or a tio super oblata) és az áldozás utá ni kö 
ny örgés (oratio post communionem ). Ezek et a kön yörgéseket a pap,
aki Krisztus szem élyét képviselve a kö zös ség elö ljá rója , Istenh ez
intézi az egész szent nép és minden j elenlévő nevében. ll> Mélt án
nevezzük ezeket elöl járói im ák na k (orat iones praeside n tia les).
11. Ugyancsak a papra, mi nt az egy be gy ült kö zösség vezetője

re tartozik a szerta r tásban el ő í rt néh án y intelemnek (rn onitio), va
lamint a kezdő és a záró formulának elmond ás a, továbbá Isten igé
jének hirdetése, végül a befejező áldás. Szabad azonfelül a papnak
a híveket a mise ke zdetén rövid en bevezetn i a napi szentmisébe, az
olvasmányok előtt az ige liturgiá jába. a prefáció előtt az eukarisz
tikus imába. és bezárni az egész szen t cselekmé nyt az elbo csá tás
előtt.

12. A pap elöljáró i tis zt ség éhez tartozó részek jellege megkí 
vánja, hog y azokat érthetően és fennhangon mondják, és hogy m in
denki figyelemmel hallgassa. HJ Am íg a pap ezeket az imákat mon d
ja. m ás imák va gy énekek nem végezhetők. és az orgonának. illet-
ve minden más hangszernek hallgatnia kel l. .
13. A pap azonban nemcsak mi nt az egész közösség elö ljárój a
imádkozik, hanem olykor a maga nevéb en is. hogy szolq álat át na
gyobb lelk i összeszedettséggel és bensőséggel tö lthesse be. Ezeket
az im ákat halk an mondja.
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14. Minthogy a szentmise bemutatása természeténél fogva ..k ö
zösségi" j clleq ű. ?" nagy jelentőségűek a mis éz ő pap és a hívek k ö
zötti párbeszéd ek (dialógusok) és a nép felkiáltásai (akklamá
ci ók}."! Ezek ugyanis nemcsak k ülső jelei a k öz ös bemutatásnak,
hanem a pap és a nép kö zötti egységet is meg teremtik és ápoljálc
15. Az akklam áci ók, valamint a hívek feleletei a pap üdvözlé
seire és >imáira, bi ztosítják a cselekvő rés zvételnek azt a fokát.
amelyet az egybegyűlt híveknek mindenfajta szentmisében el kell
. é rniő k . hogy az egé sz köz össéq tevékenysége világosan kifejeződ

jék, és eleven marad jon.P
16. De vannak a szentmisének más részei is. amelyek a hívek
bekapcsolódásának kimutatására és fokozására nagyon hasznosak,
és így szintén az egész kö zösségre tartoznak. Ezek főleg: a bűnbá

nat, a hitvallás. az egyetemes könyörgések és a Miatyánk .
17. Végül a többi m iserész k ö z űl .

aj ném elyik ön álló szer ta rtás, illetve cselek mény, mint a Glória
a válaszos zsoltár. a Sanctus . az átváltoztatás utáni akklamáció és
a hálaadó ének az áldozá s ut án,

b] némelyik pedig szerta rt ást kis ér, mégpedig a bevonulást (can
tusad introitum). a felajánlást (cantus ad offertorium). a kenyértö
rést (Agnus Dei ) és az áldozást (cantus ad Communionem) .

A k ülönf éle szövegek előadási módja

18. A hangosan mondott szövegeknél a pap, a segédkezők és
az összes j elenlevők vigyázza nak arra, hogy a hang feleljen meg a
szöveg je llegéne k . Más ugyanis az előadás m ódja, ha olvasm ány r ól.
könyörgésrő!. intel ern r ől. felel e trő l vagy énekről van sz ó. Tov ábbá
fe leljen meg a bemutatás form áj án ak (péld ául éne kes mise, gyász
mise .. .) és az összejövete l ünnepélyességének. Ezen felül figye 
lembe kell venni az egyes nyelvek sa já tossá gait és a népek gondol
k odásmódját.

A következő ru brik ák ban és elő irásokban tehát ezek a szavak :
mondani (d icere). előadn i (proferre) egya rá n t vonatkozhatnak
énekre vagy ped ig pr ózára, megtartva a fentebb közölt alapelveket.
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Az ének jelentősége

19. Az Apostol figyelmezteti a keresztényeket. akik Uruk eljö
vetelét várva gyűlnek eg ybe, hogy szívvel-lélekkel énekeljenek
zsoltárokat, h imnuszokat és szent énekeket (vö. Kol 3,16) . Az ének
ugyanis a sz ív örvendezésének a jele (vö. Csel 2,46). Helyesen
mondja Szent Agoston: "Aki szeret, az énekel".23 Már régtől fogva
tartja a k őzrnondás . "Kétszeresen imádkozik, aki szépen énekel".

A szentmise ünneplésében tehát nagy szerepet kell juttatni az
éneklésnek, tekintetbe véve az egyes nemzetek ízlését és az adott
közösség képességeit , de mégsem szükséges minden alkalommal
énekelni minden sz őveqet, amely egyébként éneklésre van szánva.

Az egyes ténylegesen éneklendő részek megválasztásánál elsőbb

ségben kell részesíteni a jelentősebb részeket. főleg azokat, ame
lyeket a papnak vagy a segédkezőknek a néppel felváltva, illetve
a papnak és a népnek együtt kell énekelnie.ö

Minthogy manapság egyre gyakrabban előfordul. hogy külön
b öz ő nemzetekből jönnek össze hívek istentiszteletre, igen hasznos.
ha ezek a hivek a szentmise úgynevezett ordináriumának legalább
egyes részeit - főként a hitvallást és a Miatyánkot - könnyebb dal
lam szerint latin nyelven is együtt tudják énekelni.2:)

A testtartás és a gesztusok

20 A gyülekezet összes jelenlévő tagjának azonos testtartása
a közösség összetartozásának és egységének a jele ; szépen kifejezi
és egyben növeli is a jelenlévők azonos gondolkodásmódját és ér
zéseit. 21i

21. A mozdulatok és a testtartás egyöntetúségének elérése vé-
gett a hivek engedelmeskedjenek a diákonus, a pap, vagy valame
lyik segédkező felhivásainak, amelyek a szertartás közben elhang
zanak. Minden szentmisén , hacsak nincs más rendelkezés, állni kell
a kezdő ének elejétől. illetve a pap oltárhoz vonulásától egészen a
könyörgésig bezárólag; az Alleluja éneklésére az evangélium előtt;

az evangélium, továbbá a hitvallás és az egyetemes könyörgések
alatt ; a felajánló könyörgéstől a szentmise végéig, kivéve az aláb
biakban szereplő mozzanatokat.

A hivek üljenek az olvasmány, a szeritlecke. valamint a válaszos
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zsoltár alatt a homília alatt, felajánláskor, amíg az áldozati ado
mányok el ők észitese tart és a tetszés szerint tartható áldozás utáni
szent csend ala tt. Térdeljenek átvá ltoztatá s alatt, hacsak a szűk

hely , vagy a jelenl évők sokasá ga , vagy más ésszerű ok ezt nem aka
dályozza .

A pü spök i Kai' feladata a római miserendben leírt gesztusok és
testtartási m ódok a lka lmaz ésa az egyes népek sz ok ásaih oz. Ügyel
ni kell azonban arra, hogy mindez feleljen meg a szertartások ér
telm én ek és jell eq ének.~ 7
22. A ges ztu sokkal kapcsol atban kell említeni a papnak az ol
tárhoz történő bevonulását. az áldozati adományoknak az oltárhoz
való vitelét és a hívek szent áldoz áshoz való járulását is. Illő, hogy
ezek a cselekmén yek méltósággal történjenek, alkalmas énekek kí
sé retében, amelyekről részletes szabályok intézkednek.

A szerit csend

23 A szent csendet is. mint a szertart ás részét. a maga idejében
meg kell tartani .P Ennek belső tartalma a mise egyes részeihez iga
zodik: a bűnbánatnál és az imádságra való felhívásnál a csendben
ki-ki szálljon magába; az 'olvasmány , vagy a homília végén rövi
den elm élked jék az előbb hallottakról; áldozás után pedig szíve
mélyén dicsérje és im ád ja az Istent.

III . A SZENTMISE EGYES RJ::SZEI

A) Bevezető szertartás

24. Annak a résznek, amely az ige liturgiáját megelözi, kiin-
duló , bevezető és el őkész ít ő jellege van. Ide tartoznak: a kezdő

ének (introitus), a hívek köszöntése (salutatio) , a bűnbánat (actus
paenitentialis) ,Uram irgalmazz (Kyrie) Dicsóség (Gloria) és a kö
nyörgés (collecta).

Ezeknek a szertartásoknak az a céljuk, hogy az egybegyült híve
k et közösség gé form álj ák , előkészítsék Isten igéjének figyelmes
hall gatására és az Eukarisztia méltó ünneplésér e.
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25 M id ön a nép együtt van, a pap a segédkezőkkel bevonul. és
felhangzik a Kezd őének . Ez az ének van hivatva megnyitni a szer
ta rt ást , az ös szegyűl teket egységre hangolni, lelküket a liturgikus
időszak vagy ünnep misztériumába bevezetni, tov ábbá a pa p és a
segédkezők körmeneti bevonulását kísérni.
26 Énekelhet: az énekkar (szkóla) és a nép felváltva, vagy ha

sonló módon á kántor és a nép , vagy a nép illetve a szkóla egye
dül. Vehető a Graduale Romanum -ban található antifóna a zsoltár
ral, vagy a Graduale simplex-ben lévő antifóna a megfelelő zsoltár
ra l, vagy pedig más , a Püspöki Kar által jóváhagyott ének, amely
megfelel a szent cselekménynek, az ünnep illetve a liturgikus idő

szak hangulatának.
Ha a bevonulás alatt nincs ének, a misekönyvben közölt antifó

nát vag.y a hívek mondj ák. vagy egyesek a hívek k öz ül, vagy a lek 
tor; egyébként magának a papnak kell elmondania a hívek üdvöz
lése után.

Az oltár és a hívek köszöntése

27. Amikor a pap a segédlettel megérkezik a presbitériumba,
meghaj ol. illetve térdet ha jt az oltár előtt. Tiszteletadásuk j eléű l a
pap és a segédkezők (ministri sacr i) megcsókolj ák az oltár t. A pap .
ha megfele l őn ek lát ja (pro opportuni tate). meg is incenzál ja azt.
28 A kezdőének elhangzása után a pap és az egész közöss ég
keresztet vet magára. Ezután a pap a hív ek köszöntés e által jelzi
az egybegyűlt közösségnek az Úr jelenlété t. Ezzel a köszön téssel
és a nép válaszával v álik érzékelhetővé az ös szegyűl t Egyház rnisz
téri uma.

Bűnbánat

29. A nép üdvözlése után a pa p vagy más alkalmas segédkező

igen röviden bevezethet i a híveket a napi szentmisébe . Ezu tán a
pa p búnbánatra szólí t fel. mire az egész közösség közgyónás for 
máj ába n búnbánatot tar t. végü l a papi feloldozás köv etkezik.
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30. A bűnbánat után kezd ődik az ..Uram, irgalmazz" (Kyrie
eleison). hacsak helyet nem kapott már magában a bűnbánatban .

Minthogy a Kyrie olya n ének. 'amellyel a közösség az Úrhoz kiált
és irgalmasságát kéri. mindenkire tartozik. Végezheti azonban fel 
váltva is a nép és a kórus. ill etv e a kántor.

A Kyrie akklamációi rendszerint kétszer hangzanak fel. Nincsen
azop-ban kizárva a többször i ism étl és. vagy rövid trópusok (szöveg 
kib ővit ések) közbeiktat ása scm. ha ezt az egyes nyelvek. a zenei
alkotások sajátoss ágai vagy egyéb körülmények megkívánják. .Ha
a Kyr ie -t nem éneklik. akkor mondani kell.

Dicsöség

31. A ..Glór ia" na gyon régi. tiszteletreméltó himnusz. amellyel
a Szentlélekben összegyű l t Egyház az Atyaistent és a Bárányt
dicsőíti. és hoz zá könyörög . A Di csőséget énekelheti a hivők k özös
s éqe. vag y a h i v ők és a szkóla vá ltakozva. vagy a szkóla egyedül.
Ha nem énekl ik . mondan i kell. vagy mindenkinek kö z ösen. va gy
felvál tva.

Glória van : va s árnapok on . k ivéve Adventb en és Nagyböjtben.
tov ábbá a főünnepeken (sollemni tas) és ünnep ek en (festum) . vala
mint ünnepélyeseb b alkalmakkor.

Kön yörgés

32. Ezután a pa p kö nyörgés re szólí tja fel a népet. M indn yájan
csendben va nnak a pa ppal egy ütt egy kis ideig. hogy tudatosítsák :
most Ist en szine el őtt á lla nak. és hogy egyéni k éréseiket megnevez
zék : Maj d a pap elimádkozza a mise kön yörgését. ame lye t k ollekt á
na k is szokás nevezni. Ez kifejezi a napi liturgia sajátos jellegét .
A pap a könyörg ést az Atya ist en hez intézi Krisztus által a Szent
léle kben .

A nép csa tlakozik a kön yörgéshez. és azt az "Amen" akklarn á
ci óva l magáévá tes zi.
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A szen tmisében csak egyetlen könyőrqés van. Ez vonatk ozik a
felajá nló könyö rgésre és az áldozás utáni könyörgésre is.

A könyörg és (colle cta) hoss zabb befe jezéssel zárul, mégpedig :
ha az Atyához van intézve : "A mi Urunk Jézus Krisztus, a te

Fiad által. aki veled él és uralkodik a 5zentlélekkel egységben,
Isten mind ör ökk ön- ör ökké",

ha az Atyá hoz va n in t ézve. de a végén említés történik benne a

Fiúról: " Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökk ön-örökké";

ha a Fiúhoz van intézv e : " Aki élsz és uralkodol az Atyaistenne]
és a Szentlélekkel egységben, Isten mindőrökkön- örökké".

A felaj ánló könyörgés és az áldozás utáni könyö rgés viszont
rövidebb befejezés sel zárul. mégpedig :

ha az Atyáho z van intézve : "Krisztus, a mi Urunk által" ;
ha az Atyáh oz van int ézve. de a végén emlí tés van benne a Fiú

ról :
..Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké";

ha a Fiúhoz van intézve : "Aki élsz és uralkodol mindörökkön
örökké".

B) AZ IGE LITURGIAJA

33. Az ige liturgiájának legföbb részét a sze ntírás ból vett olvas
mányok képezik a k özéjük beillesztett énekekkel; a homilia, a
hitvallás és a híve k könyör gése kifejti és lezár ja ezt a részt. Az
olvasmányokban ugyan is - amelyeket a hom ilia magyaráz meg 
Isten szól n ép éhez.?" k inyilvánítja a megv ált ás és az üdvösség
miszt érium át. és lelki táplálékot nyújt. Maga Krisztu s van jelen
igéje által hívei k ő z őtt . F' Ezt az isteni igé t a nép szívébe foga dja
éneké vel. és csa tlakozik hozzá a hi tvallással. Isten igéjével betelve.
az egyetemes könyörgésekben az egész Egyház szükségleteiért és
az egész világ üdvösségéért imádkozik.

Szentírási olvasmányok

34. Az olvasmán yokban Ist en igéjének teritet t aszt ala vár a
hívekre, és feltárul elöttük a szeritirás k incsesh áza .v' A hagyomány
ból világosan ki t űnik . hogy a lekci ók felolvasása nem el őlj á r ói,
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hanem szolqálattevői feladat. Ezért általában a di ákonus. vagy
annak hiányában egy másik pap olvassa az evangéliumot, a többi
ol vasmányt pedig szubdiákonus vagy lektor, Diákonus. vagy egy
másik pap hiányában maga a mis éz ő olvassa az evanqéliumot.é?
35 . Az evangélium olvasását a legnagyobb tisztelet övezze! Ma-

ga a liturgia tanit erre. am ikor az evangéliumot a többi olvasmány
kö zül ki em eli. és külön ös tisztelettel veszi körül: az evangélium ol
va sá sára rendelt szo l gá l a ttevő áldáskéréssel és imádsággal készül
elő; a hivek pedig áll va hallgatják, hogy Krisztus jelen van és szól
hozzájuk ; az evangéliumos könyvnek is megadja a liturgia a tiszte
let k ülsö jeleit.

Olvasmányok közötti ének

36. Az első olvasmány után következik a válaszos zsoltár
(psalmus responsorius, illetve graduale), amely az ige liturgiájá
nak szerves része. A zsoltárt rendszerint az olvasmányok könyvé
ből vesszük. mivel mindegyik zsoltárszöveg szorosan kapcsolódik
az egyes olvasm án yokh oz; a zs oltár kiválasztása ugyanis az olvas
mányoktól függ. De, hogy a nép könnyebben énekelhesse a zsol
tár-válaszokat. kiválasztottak a liturgikus év k űl önb öz ő id őszakai

ho z, ill et ve a sze nte k különféle miséihez olyan válaszokat és zsol
tárokat. amelyekkel helyettesithet ök az olvasmányoknál · fel tűnte

tett szövegek, valahányszor éneklik a zsoltárt.
A zsolt árén ek es. azaz a pszallista. az ambóról vagy más alkal

mas helyről éne k li vagy ol vassa a zsoltárverseket. Az egész k özös
ség ül ve hall gatja . és rendszerint bekapcsolódik válaszával, kivéve,
amikor csak a zsoltá rt adják elő válasz nélkül.

A lekción áriumban ' fel tűn tetett zsoltár helyett, ha éneklik, vehető

a graduál e a Graduale Romanum-ból, vagy pedig a válaszos illetve
alleluj ás zsoltár a Graduale simplexből. amint ezekben a könyvek
ben található.
37. A második olvasmányt az Alleluja követi, vagy pedig egy
másik ének, ahogyan ezt a liturgikus idő megkívánja.

a) Alleluját énekelünk a nagybőjti idő kivételével mindig. Az
Alleluja éneklését vagy mindenki kezdi. vagy csak a kórus illetve
a k ántor. és megismételh ető . A hozzá való verseket a lekcionáriurn
ból vagy a Graduál éból vesszük.

b) A má sik fajta ének az evangélium előtti ének (vers), vagy
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egy másik zsoltár, illetve traktus, - ahogyan az a lekcionáriumban
vagy a Gradualé-ban található.
38. Amikor csak egy olvasmány van az evangélium előtt:

a) olyan időszakban.. amikor Alleluját kell mondani, vehető:

'vagy az allelujás zsoltár, vagy a zsoltár és az Alleluja a versével,
vagy pedig csak a zsoltár, illetve az Alleluja;

b) olyan időszakban, amikor nem mondható Alleluja, vehető

vagy a zsoltár, vagy az evangélium előtti vers.
39. Az olvasmányokhoz kapcsolódó zsol tárt, ha nem énekeljük,
el kell mondani. Az Alleluját illetve az evangélium előtti verset,
ha nem éneklik, el lehet hagyni. _
40. A szekvenciákat húsvét és pünkösd napját. kivéve teszés
szerint (ad libitum) mondjuk.

Homilia

41. A homilia (szentbeszéd) a ~iturgia szerves része. Mondása
igen ajánlatos,33 hiszen a keresztény élet szükséges tápláléka. A
homilia fejtse ki vagy a szentírási olvasmányok egy-egy szempont
ját. vagy az ordin áriumnak, illetve a napi mise propriumának vala
melyikszövegét - szem előtt tartva az éppen ünnepelt misztériu
mct, illetve a hallgatók sajátos szükséqleteít.é?
42. Vas árnapokon és parancsolt ünnepeken kötelező a homil ia
minden olyan misében, amelyet a hivek részvételével mutatnak be.
A többi napokon is ajánlatos, különösen ádvent, naqybőjt és a hús
véti idő köznapjain. valamint olyan ünnepeken és alkalmakkor,
amikor a hivek nagyobb számban jönnek össze a templomba.35

A homiliát általában maga a celebráns mondja.

Hitvallás

43. A szirnbolum, illetve a hitvall ás szerepe a szentmisében az,
hogy a hívek az olvasmányokban és a homiliában hallott isteni
igére készséggel válaszoljanak, és felidézzék lelk ükb en a hit igaz
ságai t, rniel őtt az Euk ar isztia liturgiája elkezdődn é k .
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44 . A hi tvallást a papnak a néppel együtt kell mo ndania . Kö te
lező va sárnapokon és főünnepeken. Ünnepélyesebb al kalmakkor is
m ondható .

Amikor ének lik, á lta lá ba n mindenki énekelje együttesen vagy
váltakozva .

Egyetemes k önyörgések

45. Az egyetemes könyörgésekben, vagy másként: a hívek
könyörgésében Isten népe saját papi sze rep ét gyakorolva imád
kozik minden emberé r t. Tanácsos. hogy a könyörgés általában,
he lyet kapjon mi nden közösségi szcntmis ébe n, mégpedig úgy. hogy
a kérésekkel gondoljanak az eg ész Egyházra, a közhatalom gyá
k or l óira, továbbá a kül önféle nehézségekben k üzd ökre. végül min
den emberre és az egész világ üdvöss éq ére.iv
46. A szándékok so rrendje álta lá ban a következő:

a) az Egyh áz sz ükséq lc tei.
h) a közha talmat gyakorl ók és az egyetemes k őzj ó ,
c) a k ül ő n f é le szüks ég et szcnved ők,

d) a he lyi kö zösség.
Sajátos alkalma kko r azonban. ami lyen a bérmálás. a házasság

k ötés, a temetés. a szándékokat a k ülönleges eseményre való tekin
te tt el leh et összeáll ítani.
47. A . mis é z ő pa p feladata a hivők könyörgését irányítani;
rövid figyel mezte tés se l a híveket im ádság ra sz ólitani, majd pedig
a könyörgést bezá rn i. Ta nácsos. ho gy a szándékokat a diák onus
vagy a k ántor va gy va la ki más mondja.F Az eg ész közösség pedíg
kétféle módon fejezi ki kéréseit: va gy úgy . hogy az egyes szándé
k ok után k ő z ös fohász t mond. vagy pedig csendbe n im ádko zik .

C) AZ EUK ARI SZTIA LlTURC rAJ A

48. Az utolsó vacsorán Krisztus hú své ti áldozato t és lakom át
rendelt ; ezáltal a keresztáldozat az Egyh ázban ál1an dóan jelenlé vő 

vé válik , mivel a pap Krisztu s Urunkat képviselve ug yan azt teszi.
am it maga az Úr tett, és amit tan ítványaira bizott. hogy az ö ernl é
kezetére tegyél, .3.."

:. A misel iturqia
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Krisztu s ug yanis ke zébe ve tte a kenyeret és a kelyh et. hálát
adott. meg törte. tanítvá ny ai nak ad ta. és így szólt: Vegyétek . eg ye
tek és igyatok ebből; ez az én Testem ; ez az én Vérem kelyh e.
Ezt csel ekedjétek az én eml ék ezetem re! Ezért az Egyh áz az Euka
ri sztia liturgiáj ának egész ünneplését- olyan részekből épí tett e f ől .

am elyek megfelelnek Kri sztus említett szava inak és tettein ek .
M égpedig : '

1. Az adományok el ők ész it é sckor az oltárhoz viszik a kenyeret
és a bort a vizzel . tehát az t. amit Kri sztus a kezébe vett.

2. Az eukarisztikus imában hálát adunk Istennek az üdvösség
egész m űv é ért, 'a felajánlott adomán yok pedig Krisztus teste és
vére leszn ek .

3. Az egy kenyér megtörése a hivők egységére ut al. A szent ál
dozásban pedig a hivők Krisztus testét és vérét kapj ák ugyanúgy .
mint ahogyan az apostolok kapták magának Krisztusnak a kezéből.

Az ado má nyo k előkészítése

49. Az Eukarisztia liturgiája ele jé n azokat az adományokat,
amelyek Krisztus testévé és vérévé változnak át. az oltárhoz hozzák.

Először az oltárt. illetve az Úr asztalát. az Eukariszt ia egész
liturgiájának központját készitik elő.39 amikor a korporálét. puri 
rikatóriurnot. kelyhet és mi sekönyvet helyezik rá.

Azután az áldozati adományok at hozzák. Dicsérete s. ha a ke nye 
r et és a bort a hívek adják át; a pap pedig vagy a diák onus alkal 
mas helyen átveszi tőlük. és az oltárra teszi megszabott I órmul ák
kí séretében . Jóll ehet a hív ek a ken yeret és a bort már nem a sajá t
jukból hozzák . mint régen , még is az á tadás szerta r tása lelki ér tel
met és jel entést hordoz.

Pén z vagy más adomány is átadható a sze gé nyek vagy az
Egyház' szá mára. vag y gyűjtés is történhet a templomban . Ezeket az
adom ányokat azonba n ne az oltár as ztalár a, hanem más alkalmas
helyre teqy ék le!
50. Az adomány ok at átadó körmenetet ének ki séri , leg al ább
addig. amíg az adom án yok az oltárra kerülnek. Az éne klés szabá
lyai ugyanazok. mint a kezdőéneknél (26. pont). Ha nem ének lik a
fela jánlási antifónát, akkor elm arad.
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51. Az oltáron elhelyezett áldozati adományokat és magát az
oltárt meg lehet t örnjénezni, hog y jelképezzük : mint a t ömjenf üst.
úgy száll Isten színe elé az Egyház áldozata és írnája. Magát a
papot és a híveket is meqincenz álhatja a diákonus vagy más segéd
kező, az áldozat i adományok és az oltár megtömjénezése után.
52. Azután a pap kezet rnos: ez a belső megtisztulás vágyát
fejezi ki .
53, Az áldozat j adományok elhelyezése és a kisérő szertartások
elvégzése, ut áji a pap, felszólít. hogy vele együtt imádkozzunk. A
felajánlá kön yör géssel pedig véget ér az áldozati adományok élő

készítése: és kezdődik az ' eukarisztikus ima.

Az eukarisztikus ima

M. Most következik a szentmise bemutatásának központi. leg
kiemelkedőbb 2se l~kménye : az eukarisztikus ima. a hálaadás "és a
meg szeutel és ,imája A pap felszólítja, az Úrhoz, és magához kap
csolja a 'népet abban az imában, amelyet az egész közösség nevé 
ben int éz J ézus Kris ztus által az Atyához . Ennek az imádságnak
az az érte lme. hogy .az egész közösség csatlakozzék Krisztushoz
Isten csodás .tetteinek magasztalásában és az áldozat felaj ánl ása
ban.
55. Az -eukarisztikus ima főbb elemcit így lehet megkülönböz-
tetni:

aj Hálaadás (gratiarum actio): ezt különösen a prefáció fejezi ki.
Ebben a pap az egész szent nép nevében dicsőíti az Atyaistent, és
hálát ad neki az Íídvtörténet egés z m űv éért, illetve annak vala
melyik mozzanatáért - a líturgikus nap, ünnep vagy időszak

különbözősége szerint.
hj A nép felkiáltása (acclarnatio}. ebben az ~gész közösség egye

sül az égi seregekkel, és énekli vagy mondja a ,,Sanctu&'~t. Ez az
akklamáció mag ának az eukarisztikus imának a rés ze; a pappal
együtt az egész .n ép énekli.

ej Lélekhívás (epiclesis}. ebben az Egyház fohászkodik és ese
dezik Isten erej éér t. hogy az emberektől felaj ánlott adományok
legyenek szentté. azaz legyenek Krisztus testévé és vérévé ; a tiszta
áldozat pedig legyen üdvössége azoknak, akik a szentáldozásban
magukhoz véve rés zesültek benne.
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d) A szentmise szerzésének elbeszélése a konszekrációval (nar
ratio institution is et consecratio} . Krisztus szavával és cselekede
te ivel jelenvalóvá válik az áldozat. amelyet Krisztus az utolsó
vacsorán rendelt, amidőn Tes tét és Vérét a kenyér és a bor színe
alatt áldozatul felajánlotta, apostolainak adta ételül és italul, és
parancsba hagyta meg nekik, hogy ugyanezt a miszt ériumot állan
dósítsák.

e) Megemlékezés (anamnézis): ezáltal teljesíti az Egyház az apos
tolokon keresztül kapott krisztusi parancsot, és megemlékezik ma
gáról Krisztusról, felidézve főképpen áldott szenvedés ét. dicsőséges

feltámadását és mennybemenetelét.
l) Felajánlás (oblatio) . a megemlékezés keretében az Egyház,

elsősorbanaz itt és most egybegyűlt Egyház, felajánlja a Szentlélek
ben az Atyának a szepl ő telen áld ozatot. Az Eg yháznak az a szán
déka, hogya hivők necsak a szeplőtelen áldoz at ot ajánlj ák fel. ha
nem önmaguk Iela jánl ását tanulják meg: S Kriszt us közvetítésével'
napról . napra egyre jobban egyesüljenek Istennel és egymással,
ho gy végül Isten legyen minden mindenben .i''

g) Közbenjáró imák (Intercessiones) . ezek által jut kifejezésre,
hogy az Eukarisztiát az eg ész , mind az égi, mind a földi Egyházzal
.val ó közösségben ünnepeljük, és hogy az áldozat bemut at ása az
eqész Egyházért történik, összes élő és elhunyt tagjaiért. akik meg
hívást kaptak a megváltásban való rés zesedésre és a Krisztus teste
és vére árán szerzett üdvösségre.

h) Záródicsőítés (doxoloqia fináli s}. ezzel Isten dicsőítését fejez
zük k i; ezt a nép felelete megerősíti és lezárja.

Az eukarisztikus ima megkivánja, hogy mi nd enki tisztelettel és
csendben hallgassa, illetve a beiktatott akkla rn ációkkal vegyen
rész t benne.

Az áldozá s ri tusa

56 , Minthogy az eukari sz tikus ünneplés húsvéti lakoma, az
Úr parancsa ér telmében ajánlatos, hogy a kellően felkészült hívek
magukhoz ve gyé k Krisztus testét és vérét lelki tápl ál ék ul.i! Erre
utal a k enyértörés és a többi előkészítő szertar t ás, A hivőket a
szentáldozásra közvetlenül előkészíti :

aj A Miatyánk. Ebben kérjük a mind ennapi kenyer et ; azt a
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ken yeret amely a kereszté nyeke t emlékezteti az eukarisztikus
kenyérre is . . kérjük benne a megtisztulást a b űntől, hogy igy a
szent dolgokat valóban szentek kapj ák. A pap hí v fel az im ádko
zá sra. ia M iatyánkot az onban az összes j elen levők vele eg yü tt
mondj ák. A pap egyedül csatolja hozzá az em bolizmust. amit a
nép do xológiával zár be . Az em bolizmus az Úr imájának ut olsó
kérését részlete zi. és kéri a gonosz hatalmától való szabadulást a
a hivők egész közöss ége számára. Az imá ra való felhí vást, magát
a~ :Úr imáját, az embolizmus t és il doxol óqi át, amellyel ezt a részt
anép bezárja, éneklik , vagy fennhangon mondj ák.
: . h) Következik a bék e-ritus (ritus-pacis) . ebben a hívek békét és
egység et kérnek az Egyház és az ember iség nagy családja számára.
kifejezik kölcsönös sze retetü ke t. mielőtt az egy kenyérből rés zesül
nének.

A béke-r itus mó djá t a Püspöki Karoknak kell meghatározniok
az egyes népek ~'··l.'mé szete és szokásai alapján .

e) Kri sztus az u tolsó vacsor án megtörte a kenyeret ; az apostoli
korban az egész eu kari sztik us cselekmény erről kapta nev ét. Ez a
szertartás ne mcsak kegyelmi hatással rende lk ezik, hanem azt is
jelzi, hogy mi soka n egy test et képez ünk . mi vel a szentáldozásban
ugyanazon eg y él ő kenyérből. Krisztusból részesültünk. (1 Kor
10 , 17)

d) Egyesítés (imrnixt io}. a celebráns a szentostya egy darabká
ját a kehelybe ejti.

e) "Isten Báránya" (Ag nus Dei) : a kenyértörés és az egyesítés
alatt a szkóla vagy a kántor az ,.Isten Bárányát" énekli, a nép
bekapcsolód ásáva l. Ha nem ének li, fennhangon mondják. Ez az
invokáció addig i sméte lhető , ameddig a kenyértörés tart. Utolsó
alkalommal "adj nékünk békét" (dona nobis pacem) szavakkal
zárjuk.

f) A pap mag án előkészülete : a pap csendes im áva l készül arra,
hogy Krisz tus testét és vérét gyümölcsözően mag ához vegye.
Ugyanezt teszik a hívek, csen dben im ádkozva .

g) A pap ezután az áido zá sra szánt euka risztikus kenyeret fel 
muta tja a híveknek , és Kriszt us lakom áj ára hí vj a meg őket. Egy
ú ttal a hívekkel eg yü tt al ázatosan aj k ára veszi az evangéliumi
szavakat : " Uram, nem vagyok m éltó •. •"

h) Nag yo n kív ánatos , hogy a hívek ugyan abban a szentmisében
konszek rál t ostyáv al áldozzanak, és meghatározott esetekben a
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kehelyből is rés zesüljenek. tgy a jeleket tekintve jobban kit ű n ik ,

hogy az áldozás a ténylegesen bemutatott áldozatban való része
sedés.i?

i) Amíg az Oltáriszentséget a pap és a hívek magukhoz veszik.
áldozási éneket énekelnek. En nek az a szerepe. hdgy kifejezze az
áldozók lelki egységét. tanúsítsa a szív örömét és az áldozási mene
tet mé g testvériesebbé tegye. Az ének a pap áldozása alatt kezdő

dik, és addig tarthat. amíg a hivek áldoznak. Ha azonban a szent
áldozás után szent csend helyett hálaadó ének is van, az áldozás
alatti éneket idejé ben be kell feje zn i.

Aldozási énekként vehető vagy az anti fóna a Graduale Romanum
ból akár zsol tárral, akár csak magában. vagy az antifóna zsol tárá
va l együtt a Graduale Simplex-b ő l , vagy más alkalmas ének. amit
a Püspöki Kar jóváhagyott. Énekelheti a szkóla eqyed ű l , vagy pedig
a szkóla, illetve a kántor a néppel együtt.

Ha nem énekelik az áldozási éneke t, akkor a misek önyvben jel
zett antifónát vagy a hívek mondj ák, vagy egyesek k öz ülük, vagy
a lektor, különben a papnak kell azt elmondania a saj át áldozása
ut án, miel őtt a hívek áldozását elkezden é.

j ) Az áldoztatás befejezése ut án a pap és a hívek kis időt csend
ben töltsenek el, illetve magukban imá dkozzana k ! Ha úgy tet szik,
himnuszt. zsoltá rt vagy más dicsérő éneket is zenghe t az egész .
közösség .

}~) Az áldozás ut áni ' könyörgésben (orat io post Communionem)
a pap az ün nepelt mis zt érium gyümölcseiért esedezik. A nép
..Am en" felkiá ltással tes zi azt mag áévá.

D) Befej ező szertartás

57. A befej ező sze r tartás része i:
a) A pap üdvözlése és áldása ; ez bizonyos napoko n és alka lmak

kor zárókönyörg éssel vagy más ünnepély esebb áldá s-form ulával
gazdagodik.

h) M aga az elbocsátás. Ezzel tört énik meg a közösség elbocsá
tása, hogy ki-ki Istent dics érve és magasztalva távozzék , minden
jócsel ekedet re készen.
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III. f e j e z e t

FELADATOK ss SZOLGALATOK A SZENTMISEBEN

39

58. A szen tmisére összegyült közösségben mindenegyes jelen
levőnek joga és kötelessége kivenni részét a bemutatásból.P bár
kűlönbö z ő m ódon, sajátos papságának és szerepének meqfelelően.w

Tehát mindenki, ak ár a papok és a segédkezők, akár a hivek, fel
adatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind tegyék is meg,
ami rájuk tartozik. Igy magából a bemutatás módjából is kitűnik

a különböző rendekből és szolgálatokból felépülö Egyház.

.1. A PAPI REND FELADATA ts SZOLGALATA

59. A4 Eukariszti a t örv ényszerű ünneplésének irányitása a püs
pök joga, amit ő akár szemé lyesen gyakorol. akár segitő társain :
az áldozópapokon ke resz t ül.v

Ha a püspök is jel en van , amikor a hiv ek összegyűlnek szent
mis ére, illik, hogy ő legyen a közösség elöljárója; gyűjtse maga
köré papjait, és amen nyi ben lehets éges, koncelebráljon velük.

M indez nem a sze rt artás k űls ő ünnepélyességének növ elése vé~

gett történ ik . han em azért, hogy élesebb megvilágításban mutatkoz
zék meg az egység szakramentum ának. az Egyháznak a miszté
rium a.t"

Amennyiben nem a püsp ök rnis ézik, han em má st biz meg, akkor
is i l l ő, hogy ő vezesse az igelitu rgi át, és ö zárja be a szentmisét az
elbocsátás szertartásával.
60. Az áldozópap is az összegyűl t közösség élén áll, mivel az
egyh ázi rend szent ségi ere je álta l a hivők közösségében neki van
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hat alma arra, hogy Kri sztus szemé lyében bemutassa az áldozatot. j?
O irányítja a hívek kön yörgéseit, hirdeti az üdvösség üzenetet.
egyesíti rnaq áva l -a nép et, hogy együttesen mutassák be az áldoza 
tot Krisztus ál tal a Szerit l élek ben az Aty ának ; te st véreinek az örök
élet kenyerét adja. és abból velük egy ütt részesed ik . Midőn tehát a
szentmiseáldozato t bem ut at ja. méltóságának tudatában. de egy
szersmind al ázatosság ga l is ke ll szo lgálnia Is tenn ek és a népnek.
és olyan leg yen a magatartása, úgy hirdesse Is ten igéjét, hogy
Krisztus élő jelenlétéről tanúskodj ék a hívek előtt.

61. A segédkezők között az első helyet foglal ja el a diákonus.
akinek papi rendje már az ősegyházban nagy tiszt eletnek örvendet t.
A szentmisében a szerpap sajátos feladata az evangéliumnak és oly
kor az Isten igéjének hirdetése. a hívek egyetemes kö nyörgésében
a szándékok el őim ádkoz ása. az áldozópap segítése az Eukarisztiá
nak, főleg a szent Vérnek a kiosztás ában. és alkalo madtán az egész
közösség magatartásán ak, illetve testtartásának irányítása.

II. AZ ISTEN NÉPÉNEK FELADATA ÉS SZEREPE

62. A szent mi se ünneplésében a hív ek alkotják a szent nemze
tet a tu la jdonul lefoglalt népet. a kir ályi papságot, hogy hál át ad 
janak Istennek. és a szepl őtelen áldozatot necsak a papa keze által.
hanem vele együttesen is felajánlj ák. és megtanulják magukat is
áldozatul hozni .j" Jellemezze őket a mély vallá sossá g és a szeretet
együtt ünneplő tes tvéreik iránt.

Kerüljék tehát az elkülönülésnek és eg yéniesk ed ésnek még a lát
szatát is. Ta rtsák szem e l őtt, hogy egy Atyánk van az égbe n. és
ezért mindnyájan egymás testvére i vagyunk.

Egy testet alkossanak. amikor az Isten igéjét hallgatják. a kö 
nyörgésekbe és énekekbe bekapcsolódnak. s főleg az áldozat k özös
felajánlásában és az Úr asztaláró l való közös ré szesedésben. Ez az
egység sze pen jelentkezik a hívek egyszerre vég zett mozdulataiban
és egyform a test tar tás áb an. Ha a híveket felké ri k. hogy valamilyen
külön szerepet váll al janak a sze ntmise bemu tat ásán ál. ne vonakod
janak örömmel szolgálni Isten népének!

f>3. A hí vek körében saját liturgikus felad at át teljesíti a szko la.
illetve az énekkar. Felada ta go ndoskodni arr ól. hogy a kijelölt ré
szeket a különböző múfajoknak megfelelően énekel jék, és elömoz-
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dítani a hívek tevékeny bekapcsolódását az ének Íésbe.l,!l Ami az éne
kesekre vonatkozi k, á ll megfelelő módosítással a zen észekre is, fő

leg ped ig az orgonis tára.
64 . Illik. hogy leg ye n kántor (el őénekes), ill etv e karmester. aki
a nép éne két irányítja. vezeti. SŐt, ah ol nin cs szkola , a kán tor fel
adata a k ül önb ö z ő énekeket veze tni, bek apcsol va a nép et a neki k i
jelölt rész éneklésébe.f"

nr. KŰLÖNFf:LE SZOLGAL ATOK

65 . A szubdiákonus. az oltár sz olq ála t ára. az á ldoz ópap és a
diákonus segítség ére van re ndelve. Rá van bízv a főként az oltár és
a szent ed ények el őkészítése és a szentlecke felolvasása.
66 . A lektor. még ha vilá gi hivő is. sajátos szerepet kap a szent
mise bemutatásában . amit neki kell végeznie akkor is. ha maga
sabb rendű segédkezők va nnak jelen. Rátartozik a sze ntírá si sza
kaszok felolvasása. k ivéve azevanq éliumot, illetve a szen tleckét is ,
ha szubdiákonus van jelen. Ha nincs zs oltá r énekes. a lektor énekel
heti. illetve mondhatja a zsoltá rt is az olvasmányok kö zött.

Hogya hívek sziv ében a szent olvasmányok hallásakor a Szent
írásnak bensőséges és élő szeretete ébredjen. s! szükséges, hogy a
fe lolvasásra kiválasztott lektorok valóban alkalmasak legyenek;
készüljenek is fel szorgalmasan.

A Püspöki Kar megengedheti, hogy amikor alkalmas férfi nincs
jelen a lektor szerep ének betöltésére. akkor arra alkalmas nő ol
vassa az evangéliumot megelőző olvasmányokat, a presbitériumon
kívül elh elyezk edve.
67. A zsoltárénekesnek az a feladata. hogy előadja a zsoltárt,
vagy más szerit írási éneke t, amit a lekciók közé iktattak be. Fel 
adatának j ó betöl téséhez sz üks éqes. hogy járatos leg yen a zsoltár
éneklés m ű v észet ében. a helyes kiejtés és el őadás mesters égében.
68 . A többi segédkezők közül egyesek a presbit ériumban. má
sok a presb itériu mon k ívül végeznek k ülönf éle szolgála tokat.

A pre sbi tériumban teljesítenek szol gálatot : a mi sek ön yv és a füs 
tölő kezel ő i . a keresztvivő . a qyertyaviv ő , a ken yér. bo r és viz fel 
szolgá ló ja.

A presbitériumon kívül tel jesíten ek szolgála tot:
a) A magyarázó (com me n ta tor). aki magyarázatokat ad és fi-
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gyelmeztetésekkel szolgál a hí vek nek, hogy a szentmise menetébe
bet ekintést nyerjenek, és jobban megért sék azt. Szüks éqes. hogya
magyarázó alap osan készítse el ő a megjegyzéseit, és okosan, vilá
gosan mondja el azokat.

Feladata végzés ekor alkalmas hel yen álljo n a hívek el őtt, az am
bóra azonban ne menjen fc!'

h) A rendezők, akik egyes vidékeke n a híveke t a templom kapu
jában fogad já k. és őket a helyükrevezet ik . Ok irányítj ák a hívek
körmeneteit is.

e) A perse lyez ők , akik az adományokat összegy ű jtik a templom
ban.
69. Főleg nagyobb templomokban és közöss égekben lehetőleg

jelöljenek ki va la kit. aki gondoskodik arról . hog y a szent cselek
mén yek rendben történjenek. és hog y a segédkezők sze pen. ponto
san és ő s szeszedet te n tel jesítsék fel ad at aikat.
70. A szubdiáko nusé ná l a lacsonyabb bármely szo lgál at ot ell át
hat világi hivő. A presbitér iumon ki vül végzendő szolgá latok ra nők

is alkalmazh atók, a templomigazgató bölcs be lá tás a sze rint.
71. Ha többen is ak adnak. ak ik ug yan azt a szolg álatot képesek
jól ellá tni. semmi ak adálya annak , hog y azt megosszák egymás k ő 

zött. Például 1!.Z egy ik di ák on us válla lhatja az éneklést, a másik az
olt ár körüli szc lq áláto t. Vagy. ha töb b olvasmány va n, töb b lek tor
is lehe t, és így to vább.
72. Ha közösségi mis én csa k egy segédkező van jelen, az több -
féle sze repet is betölt het .

73. M indencgyes szentmise előkészítése legyen mindazok nak
k öz ős sz ív üqye . ak ikre a szertart ások lelki pásztori és zenei szem
pon tból tarto znak . Mindezt a templomigazgató irányit ja. de meg
ke ll hallg atn i a hívek véleményét is azokba n a dolgokban. amelyek
közvetlenü l rá juk tartoznak.
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74. A helyi Egyházban mindenképpen első hely illet i meg. je
lentése miatt, azt a szentrnis ét, amelyet a püspök mutat be áldozó
papjai és segédkezői k ör ében. V és amelyen Isten szent népe is egész
lélekkel és tevékenye n ré szt vesz . Ez ugyan is az Egyház legszemlé
letesebb meg nyilvánulása.

15. Nagyra kell értékelni az t a szentmisét is. am elyet valamely
k özöss éqben, fő l eg pl ébániai közösségben mutatnak be . Ez is az
egye temes Egyháza t jeleniti meg térben és időben. különösk éppen
a va sárnapi szentrnis én.P
76 . Azok köz ött a sze nt misék k özött , amelyeket bizonyos k ö
zösségek mutatnak be. külön leges helyet fogl al el a kon ventmise,
a napi officium része ; valamint egy kommunitás (például szerze
tesh áz) "közösségi miséje" . Bár ezeknek a miséknek külön előírt

form áj uk nin csen . nagyon illő. hogy ezek énekelt rnisék legyenek.
de az is. hogy a szerzetesi közösség vagy a kanonoki testület min
de n tag ja teljesen bekapcsol ódj ék . Ezeken a szentmiséken tehá t
minden egye s résztvevő gyakorolja a tisztségét a felvett egyházi
rendj e sze rin t. Nagyon i llő továbbá. hogy ezeken a szentrnis éken az
összes áldozópapok , hacsak nem kötelesek a hivek számára miséz
ni, koncclebr áljanak.f Ezenkívül. min dazck, akik a közösséghez
tartoznak , a papok. ak ik a h ívek szá mára külön kötelesek mis ézni,
ép pen úgy. mint a nem -papok. ké t szín al att áld ozhat nak.
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11. Közösségi misének nevezzük azt a misét, amelyet a nép be-
ka pcsolásával ünn epelnek. Illő , hogy a közös ség i misé t, amenn yire
csak lehetséges, főleg vasárnapokon és parancsolt ünnepeke n, éne
kel ve és megfelelő sz ám ú segédlettel mu tassák be.'j5 'yégezhető

azonban ének nélkül és egye tlen segédkezővel is.
18. Kívánatos, hogy a mis é z ő papnak segí tségére legyen a lek
tor, a kántor és legalább egy segédkező. Ez a forma a továbbiakban
a mis e alapformája (Mi ssa typica) név en szerepel. Az alább vázolt
szertartásrend azonban lehetőséget nyújt nagyobb számú segédkező

bekapcsolására is.
Bármely mis ebemutatási módnál alkalmazható di ákonus. aki ott

a maga diáko nusi tisztjét gyakorolja.

Előkészitendők

19 . Az oltártlegal ább egy terítő borítsa . Az oltáron vagy körü
lötte legalább két. vagy né gy. ill etve ha t - , sőt ha az egyházme 
gye püspöke celeb r ál. akkor hét - gyertyat artó legyen elhelyezve
égő gyertyákkal. Ugyancsak az ol táron, vagy közelében álljon a ke 
reszt. A gyertyatartók és a ker eszt hozhatók a bevonulási körme
netben. Magára az oltárra kik észithet ő, hacsak ezt is nem a bevo
nulási körmenetben hoz zák, az eva ngéliumos könyv, amely k ülön
bözik az olvasmányok könyvétő l.

80. A presbitériumban (ami nálunk többnyire a szentély) , elő

kell készíteni
aj a papi szék mellett a misek öny ve t, és ha szükség van rá, az

énekekhez megkívánt könyvet;
b] az ambón az olvasmányok könyvé t ;
ej az asztalkán a ke lyhet, ko rpor álét. puri fikat óriurnot. és ameny

nyi ben haszn ála tos. a pall át. a paténát és az áldoztató edényeket 
ha szü kség van ráj uk - ostyával a pap, a segédkezők és a nép ál
do ztat ásához , az am polnákat borral és vizzel. hacs ak ezeket nem
maguk a hívek hozzák oda offer toriumko r . továbbá a ké zmosáshoz
szükséges fels zerelést. A kelyhet vélummal kell letakarn i . ez min 
dig lehet fehér szin ü.
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81. A sekrestyében - a külön böző miseformáknak megfelelően

- kell él őkészteni a pap és a segédkezők ruháit:'
aj a pa p részére : a lb át , stól át és ka zul át,
bJ a diákonus részé re : alb át, stólá t. dalrnatikát: ez utóbbi el is

maradha t. va gy azért mert n incs, vagy pedig, hogy ezált al jusson
k ife jezésre a mi se kevésb é ünnep ély es jellege.

d} a többi segédkező számára : albá t vagy karinget.
Aki alb át visel. az használjon cingulumot is, és vegyen fel vá ll

kendőt. hacsak az alba szabása ezeket fcleslegessé nem teszi .

A) A mi se alapformája

Bevez ető szertartás

82 . Amikor a né p Összegyű l t. a pap és a s egédkezők szent ru -
hákban az oltárhoz von ulnak a következő sorrrendben:

aj a turifer a füs tö l gő turibulurnmal, ha tömjénezés is lesz ;
bJ a gyertyav i vők , ha vannak, s k özött ük. ha van , a keresztv i vő

a kereszttel. majd a többi m inistr áns .
.ej a lektor, ak i hozhatja az evangél iumos könyvet;
d} a mis éz ő pap.
Ha tömjénezni akarnak, indulás . előtt a pap tömjé nt tes z a pa 

r ázsr a .
83. Amíg a bev onulási körme net tart. a kezdőéneket éne kelik
(vö. 25-26. pontokat).
84, Am ik or megérkeznek az oltárhoz, a mi sé z ő pap és a segéd
kezők kellő tiszte letadást v éqeznek . azaz mélyen meghajol nak , vagy
térdet ha jtanak , ha a tabern ákulumban Oltá riszentség van.

Ha a bevonulási körmenetb en kereszte t is hoztak , azt az oltár
mel lett. vagy más alkalmas helyek en kell elhelyezni . A gyertyatar
tókat. amelyeke t a segédkezők hozt ak , az oltár mell é vagy az asz
ta lkára k ell ten ni . Az ev an géliumos kön yv pcdig az ol tá rra kerül.
85. A pap fölmegy az oltárhoz. és tisz telete j e ló űl megcs óko lja .
Ha alkalmasnak lá tszik , megincenzálja az oltárt. körül já rva az t.
.%. A pap ezután ülőhelyéhez megy. Amikor a kezdőének vé 
g et ért. a pap és a hivek ke resztet vetnek. A pap rnondja . " Az Atya.
il Fiú és a Szenil élek ne vé ben" . A nép feleli : , .Amen".

M ajd a pap a nép fel é fordul va kitárja k ezét , és köszöntő szava-
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kat mond valamelyik megadott formulával. Ezután ő maga. vagy
pedig más alkalmas segédkező egész röviden bevezetheti a híveket
a napi misébe.
87. A bűnbánat után következik a ,.Kyri e" és a "Glória" a rub-

rikák szerint (vö. 30-31. pontokat). A "Glóriát" kezdheti vagy ma
ga a pap. vagy az énekesek. sőt kezdheti egyszerre mindenk i is.
88. Azután a pap könyörgésre szólítja fel a népet. összetett kéz-

zel mondva: "Könyörögjünk '" Erre mindenki a pappal együtt rö
vid ide ig csendben imádkozik. Majd a pap széttárt karral végzi a
könyörgést, melynek végén a nép "Amen'~ne l válaszol.

Igeliturgia

89. A könyörgés befejezésekor a lektor az ambóhoz megy és
felolvassa az első olvasmányt. M ind enki ülve figye l, és a végén az
előírt választ mondja.
90. Az olvasmány befejeztével a zsoltár énekes. illetve a kántor.

vagy maga a lektor, kezdi énekelni vagy mondani a zsoltárt, a nép
pedig újra meg újra ismétl i a válaszokat (vö. 36. pontot).
91. Azut án. ha van másodi k olvas má ny az evangélium előtt, a
lek tor elkezdi azt olvasn i az amb ón, mint előbb. Mindenki ül és fi
gyeL a végén válaszol az akklamációval.
92. Következik .az " Alleluja' : vagy pedig más 'ének, amint azt
a liturgikus idő megkiván ja (vö. 37-39: pontokat),
93. Amig az "Allelu ját ", illetve az el ő írt egyéb éneket (nagy
böjtben az evangélium elötti verset) énekelik, a pap tömjént tesz
a tűzre, ha evangélium elő tt lesz tömj énezés. Azu tán összetett kéz
zel az olt ár előtt meghajolva , csendben imádkozza : "Tisztítsd meg
szívemet . . ."

94. Majd kezéb e veszi az evangéliumos könyvet, ha az az oltá
ron van. és a .ministránsok (turiferek, ak olitusok) utá n az ambóhoz
megy.
95. Az ambón a pap kinyitj a a könyvet, és mondja : " Az Úr le
gyen veletek IH A nép felelete után folytatja: "Evangélium Szent ..•
könyvéből", mik ő zben hüvelyku jjával keresztet rajzolt a könyvre,
homl okára. ajk ára és rnel l ére. Ezután megtömj énezheti a könyvet.
A nép akklarn ációja után olva ssa vag y énekli az evangéliumot. A
végé n hozzáfű z i : "Ezek az evangélium igéi", a nép feleli : " Aldunk
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téged, Krisztus !"Ezután a pa p megcsókolja a könyvet, és csendben
mondja : "Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára!"
96. Ha nincs lektor, a pap olvassa fel az olvasmányokat, és irá

nyítja, szükség ese t én , az olva smá nyok közötti énekeket is, az am 
bón állva. Ott tesz tömj ént a tűzre, ha sz ükséqes, és ott mondja el
meghaj olv a: "Tisztítsd meg szívemet ..."
97. A homília helye vag y a szedesz. vagy az ambó.
98. A hi tva llás t a pa p a nép pel együtt mondja (vö . 44 . pontot).
Eszavakra : "Megtestesült ..." mindnyájan meghajolnak , Gyü 
mölcsoltó Boldogasszony és karácsony ünnepén pedig letérdelnek.
99. Ezut án az egyetemes könyörgések következnek a hívek
megfelelő bekapcsolódásával; a pap a sz édeszr öl vagy az ambóról
vezeti (vö. 45-47. pontokat) .

Az Eukarisztía liturgiája

100, Az egy etem es könyörgések befejeztével kezdődik a fel 
ajánlási ének (vö. 50. pontot). A segédkezők korpor álét. purifika
t óriumot. kel yh et és mis ekön yvet tesznek az oltárra.
101. Kíván ato s. hog y a hívek . részvételük kifejezésére, maguk
aj ánlj ák fel a szentmise bemutatáshoz a ' kenyeret és a bort ; vagy
más adományok at is adj anak át, amelyeket az Egyház szükségle
teire és a sze gények nek szántak.

A hívek adomá nyait átvehe ti maga a pap a segédkezők k özre
működésével. Az ad ományokat alkalmas helyre teszik le, a kenye
ret és a bort pedig az oltárra helyezik.
102. A pap az olt árn ál átveszi a segédkezőktől a paténát az
ostyával. M ind két kezével k issé felemeli, és az oltár fölött tartja,
miközben az előírt imát mondja.:Majd a paténát - rajta az ostyával
- a korporáIéra teszi.
103. Ezut án az oltárnál oldalt áll va bort és vizet önt a kehely
be , közben csen dben mon d.ja az elő í r t imát. Az olt ár közepére visz 
szatérve, mindkét kezével megfogja, a kel yhet, kissé felemelve tart
ja, és az előírt imaszöveget mondja. Utána a kelyhet akorporáIéra
hel yezi , és h a szükségesnek véli. palIával lefödi.
104. Miután a pap a kelyhet visszahelyezte az oltárra, megha-
jol va csendesen imá dkozza ; "Alázatos lélekkel ..."
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10S. A pap ezután, ha ak arja, megincen zálja az áldozati ado-
mányokat és az olt árt ; a segédkező pedig a papot és a népet.
106, Az ..Alázatos lélekke l •. : ' kezdetű ima , illetve az incen
zálás után a pap az oltá rn ál oldalt állva kezet mos. Csendben mond
ja az előírt imát amíg a ministráns a vizet a kezére önti.
107, Ismét visszatér az oltár k özepére. a nép felé fordulva ki
terjeszti. majd összeteszi a kez ét imádságra szólítva fel a népet:

" ImMkozzatok. tes tv ére im , " .. A nép válasz-imája után kitárt kar
ral elvégzi a felajánl ási konyörgést. Erre a nép " Amen" -nel felel.
108. Ekkor kezdi meg a pap az eukarisztikus imádságot. Ki
tárt karral mondja : "Az úr lcgyen veletek l" Magasabbra emeli
a kezét. amikor folytatja : " Emeljük föl szívünk et! " ts. kezét ösz 
sze nem téve. hozzáfűzi : ..Adjunk hálát Urunknak . Istenünknek l"
A nép válasza : " Méltó és igazságos" után a pap énekli vagy fenn 
hangon mondja a prefációt. A prefáció végeztével kezét ő sszetesz i .

a segédkezőkkel és a néppel együtt énekli vagy fennhanqon im ád
kozza: ,.Szent vagy , . , Áldott. aki jön .. ." (Vö. 55. b. pontot.)
109. A pap ezután folytatja az eukarisztikus imát azon rubri -
kák szerint. amelyek az egyes eukarisztikus imáknál találhatók .

Kevéssel a konszekrálás előtt a ministráns csengetéssel figyel 
mezteti a hívek et ha ez megfelelőnek látszik. Hasonlóképpen csen 
get a helyi szokások szerint mindkét szín felmutatásakor is.
110. Az eukarisztikus imát záró doxológia után a pap összetett
kézzel vég zi a Miatyánk előt ti felhívást. Magát a Miatyánkot ki
tárt kézzel a néppel együtt énekli vagy mondja.
111. Utána a pap ki tárt kézzel egyedül mondja az emboliz
must . " Szabadíts meg . . ." Ennek végén a nép felkiáltása így hang
zik : "Mert tiéd az orszá g. a hatalom és a d ics ő s ég m ind ö r ö kk ő n 

örökké l"
112. A pap ezut án végzi a kö nyö rgést : " Urunk, J ézus Krisztus,
te azt mondottad . . ." Amikor befejezte, kiterjeszti a kezét. majd
ismét ősszetesz i. meghird etve a béké t : " Az ú r béké je legyen vele
tek mindenk or !" A nép vá lasza: "És il tc lelkcddcl !" Ezután hoz 
zátehe ti: " Enge sz te l ődj e tek ki szívből egymással l" Erre rnindenki,
a helyi szokásn ak megfel el ően , a béke és a szeretet jelét adja. (Ná 
lunk ezzel a felelettel: ,.Legyen bék esség k ő zt ünk mindcn ko r l" }
A pap pax-ot adhat a segédkezőknek .

113. Ezek után a pap a szent ostyát a paténa fölött megtöri. Egy
darabkát a kehelybe ej t, és csen dben imádkozza : " A mi Urun k. Jé-
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z. us Krisztu s testén ek és vercrick . . .' Ezalatt a kórus és a nép ének
li vagy imádkozza : ..Isten B ára uvn , • ." (VÖ, 56 . e. pontot.)
114. Majd a pap csend ben mondja az " Ura m. J ézu s Krisztus.
e l ő lst en Fia . . ." vagy pcd ig az .,Urel m. J óus Krisztus. szcnt tes
ted . . ." leezdet ű imát.
1 1.'), Az ima befejezt ével a pap térdet hajt, kezébe veszi a szent
ostyát, azt ki ssé fel emel ve tartja a patena fölött, és a nép felé for 
dulva így szól: .. lme. ;1/. lst en ba ranya . . ... : majd a néppel együtt
egyszer mondja : ..Ur.nn , i ] ern \ ,Igyok mc lt ó . .."
I I ti . Ezután az oltár felé fordulva a pap csendben imádkozza:
..Kri sztu s teste ori zzcn Jll e ~l e n g e m a;.: örö k clctrc !" - és tisztelettel
magához veszi Krisztus testét. Majd fogja a kelyhet, és mondja .
..Krisz tus vere O I'lUL'11 P ll' lJ e Il0l' ! 1 ~ az ,) I', ) K clet re !" - és tisztelettel
magához vesz i Krisztus vérét.
117. Azután fogja a pat én át. vagy az áldoztató edényt (pyxis-t).
és az áldozókhoz megy. A ki ssé felemelt szentostyá t mindenkinek
külön felmutatja. és mondja : ..Kri szt us teste ' " Az áldozó " Amc n'"
nel fel el. és magához veszi a Szentséget.
II H. A két szín ala tt i áldozás esetén 'meg kell tartani a közölt
utasításokat (vö. 240 -252. pontokat).
119. A pap áldozása alatt ke zdjék el az áldozási éneket (vö. 56.
i . pontot) .
120. A hívek áldozás a után a pap visszatér az oltárhoz. Össze
gyűjti az esetleges fragmentumokat. Azután az oltárnál oldalt,
vagy az asztaIká ná l állva a mi s é z ő kehely fölött purifikalja a paté
nát. ille tve az áldo zta tó edényt, majd mag át a kelyhet is . Az utób
bit kehelykend ővel kitörli . Ha a purifikálás az oltárnál történt a
szent ed ényeket a ministrán s az asztalkára viszi . Szabad azonban
a purifikálandó edé nyeke t, fő lcg, ha többről van sz ó. megfelelöen
letakarva és korpor áléra téve az oltáron vagy az asztalkán hagyni.
és a szentrnise bef eje zté vel. a nép elbocsátása után végezni el a pu
rifik álást.
121. Pu rifikálás u tán a pap visszatérhet a székhez. Szent csen
det ta rthat egy kis ideig ; vagy lehet dicsér ő én eket, illetve zsoltárt
én ekelni ; ezalatt mind enki ül (vö. 56. j. pontot).
122. Majd a pap a szé knél vagy az oltárnál állva a nép felé for
dul. és mondja . " Könyö r,'ig junk !" Ezután kitárt ké zzel elimádkoz
za az áldozás utáni im át, am it rövid csend előzhet meg, ha áldozás

4 A miseliturqia
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után nem tartott ak szent csendet. A posztkommunió végén a nép
"Ament" felel.

Befejező szertart ás

123. Az áldozás utáni könyörgés befejeztével kell a néppel kö-
zölni az ese tleges rövid hirdetéseket.
124. Ezután a pap ki terjeszti a kezét. üd vözli a népet : " Az Úr
legyen veletek! " A nép vá laszol : "És a te lelkedd el !" A pap foly

tatj a : "Aldjon meg ben ne teke t a mindcnható Isten, - keresztet vet
rájuk - az At ya , a Fiú és a Szcntlélek !" Válasz : "Amen': Bizonyos
napokon és alkalmakkor az említett á ldá sformula előtt vehető, a
rubrik ák szerin t. más ünnepélyesebb formula, vagy pedig egy záró
kön yörgés (ora tio super pop ulum) .

Áld ás ut án a pap össze te tt kézze l az onnal hozzáfűzi : " A szent
mise véget ért. Menjctek bék ével! " M indenki feleli: " Istennek le 
gye n hál a ' "
125. Ekkor a pap, tisz tele te je l éül. megcsókolja az oltárt. A se-
gédkezőkkel együtt kell ő t isz teletadást végez, és elt ávozik .
126. Ha azo nban a szen tmisét va lamilyen li turgikus cselekmény
követi, akko r a befejező sze rta rt ás : az üd vözlés , áldás és elbocsátás
elmarad.

B) A di ákonus feladata i

127. Ha olyan diákon us van je len, aki di ákonusi tis ztjét végzi,
az előző fejeze t előírásai t az al ábbiak figyelembevé telével kell
megtartani .

AltaJán osságban a diákonus :
aj az á ldo zópapnak seg édkezik, és az ő oldalán halad;
hj az oltá rná l va gy a kehely, vagy a könyv k örül tevékenykedik;
ej ha nincs más segédkező, a helyzetnek megfelelően, mások sze-

repét is betölti .
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Bevezető szer tar tá s
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128. A sze nt ruhákba öltözött di ákonus. ha az evangéliumos
könyvet is hoz za. az oltárhoz vonuló pap előtt halad; egyébként
oldalt megy mellette.
129. A tiszteletadást az oltár előtt a pappal együtt végzi. Vele
egyszerre lép az oltárhoz. és ha az cvanq éliu rnos könyvet is hozta.
azt az oltárra helyezi. és a pappal egy szerre csókolja meg az oltárt
ti sztelete jeIéül. Ha incenzálás is van , segédk ezik a papnak mind
il t őmjénbetételkor, mind pedig az olt áricen zálás alatt.
130. Oltáricenzálás után a misézővel együtt a székhez megy,
ott a pap mellett áll és segédkezik, amikor arra szükség van.

Ig eliturgia

131. Amikor az All eluját vagy az előirt egyéb éneket éneklik
(a nagybőjti időben az evangélium előtti verset), ha van t örnj énbe
tétel, segit a papnak. Azután meghajol a pap előtt. és áldást kér,
halk hangon mondva . "Adj áldást . Atyám!" A pap áldást ad e sza
vakkal: " Az Úr legyen szívedben . . ." A diákonus "Ament" mond
rá . Ekkor megy az evangéliumos k önyv ért. ha az az oltáron van.
Majd az ambóhoz vonul a ministránsok után. Ezek vihetik a gyer
tyát s a tömjént. Az ambóról üdvözli a népet. meqincenz álje a köny
vet, és olvassa vagy énekli az evangéliumot. A végén a könyvet
tisztelettel megcsókolja. és csendben mondja : "Az evangélium taní
tása . .•" majd visszatér a mis éző mellé. Ha pedig nincs homília,
sem Hiszekegyet nem kell mondani. akkor maradhat az ambón. az
egyetemes könyörgések végzésére. A ministránsok evangélium után
a helyükre mennek.
132. A hivek könyörgésének szándékait a pap bevezető szavai
után a diákonus mondja akár az amb óról. akár más alkalmas hely
ről.

Az Eukarisztia liturgiája

133 . Offertóriumkor a pap a szédesznél marad, amíg a diáko
nus a segédkezőkkel az oltárt előkészíti. A szent edényeket azon-
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ban maga a diákonus kezeli. Segíti a papot a nép adományainak
az átvételében is. Majd odanyújtja a papnak a paténát, rajta a
konszekrálandó ostyával. Bort és kevés vizet önt a kehelybe. és
átnyújtja a papnak. De a bor és víz kehelybeöntését végezheti az
asztaikánál is. Ha t örnjéneznek. seg ít az áldozati adományok és az
oltár incenzálásánál, majd ő maga, vagy más segédkező megíncen
zálja a papot és a népet.
13·t Az eukarisztikus ima alatt a diákonus a miséz ő közelében
áll. de kissé mögötte ; ha szükséges, seg ít a kehelynél vagy a mise
könyvnél.
135 . Az eukarisztikus ima záródicsőítésénél (doxologia finalis)
a pap oldalán áll. és felemelve tartja a kelyhet. miközben a pap a
paténát emeli fel a szentostyával. egészen addig. amig a nép
" Amen " felelete elhangzik.
136, Miután a pap elimádkozta a béke-k önyörgést, és a pap
köszöntésére : " Az Ur b éké je legyen veletek mindenkor !" a nép
válaszolt : "t s il te lelkeddel " . a béke-felhívást. ha van. a diákonus
mondja . oo EngcszteJödjetek ki sziv b ől egymással !" Majd a pax-ot
átveszi a rnis ézőt ől . Továbbadhatja azt a közelében álló segédke
zóknek.
137 . A pap áldozása után a diákonus is két szín alatt áldozik.
azután segít a papnak a nép áldoztat ásában. Ha a hívek áldozta
tása is két szín alatt történik. a diákonus nyújtja a kelyhet az
áldozóknak. és utolsónak iszik 'a kehelyből.

138. Aldoztatás után a diákonus a pappal együtt visszatér az
oltárhoz. Összegyüjti az esetleges fragmentumokat. azután elviszi
a k ely het és a többi szent edényt az asztalkára. Ott purifikalja. és
a szokásos módon összerakja azokat. Közben a rniséz ő visszatér a
papi szé khez. Szabad azonban a purifikál ásra váró edényeket az
asztalkán hagyni. korporálén és megfelelően letakarva. és azokat
csak a szentmise vég én, a nép elbocsátása ut án purifikálni .

Be f e j e z ő <zert art as

139. A posztkommunió után a diákcnus k özli a néppel az
esetleges hirdetn ival ókat. kivéve ha maga a pap akarja ezt végezni.
14 11 . A pa p áldása utá n a diákonus bocsátja el a népet : ..A
szcntmi sc vcq et ér t . . .",
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141 . Ezután a pappal eg yütt ti szt elete jel éül megcsókolja az
oltár t, és az elői rt tiszteletadás után a rnise elején történt bevonu
láshoz ha sonló rendben táv ozik.

CJ A szu bd iákonus feladatai

142. Amikor olyan szubdiákonus van jelen. ak i szubdiákonusi
tiszt jét tölti be, az a lábbiak hoz ta rtsa magát ! Alta lában a szu b
diákonus :

a) segítségére van a diákonusnak, illetve az áldoz ópapnak . ami
kor sz üks éqes .

h) a szentleck ét. azaz az evangélium előtti olvasmányt ő olvassa
fel;

c) ha nincs más segédkező, akkor az evangélium e lőtti többi
olvasmányt is ő olvassa fel. És, ha szükséges. más segédkezők fel
adatait is ellátja .

Bevezet ő szcrtart ás

143 . Szent ruhába öltözötten von ul az oltárhoz. Viheti az evan
gé liumos könyvet. ez esetb en a pap vagy a diákonus e lő t t halad;
kü lönben va gy a pap olda lán mcq y. vagy pedig vis zi a kereszt et
a két égő gyer tyával ha ladó ak olitus előt t .

144. Az olt ár e l ő t t a pa ppa l és a szerpappal eg yütt tiszt ele t
ad ást végez, és velük lép az oltárhoz . Az evangéliumos könyvet
rá teszi az ol tá rra , az oltárt tisztelete j e l é ű l megcsók olja a pap pal
és a szerpappal együtt. Ha van oltárincenz ál ás, seg itségére va n él

papna k a tömj én ezésb en. Azu tá n a pappal és a szerpappal együtt
a papi székhez vo nul; o tt. amik or szükséges, seg itségére van a
pa pna k.

Igeliturgia

145. A szen tleck ét . illet ve az evang élium elötti olvasmányt az
ambór ól olvassa fcl. Azu tá n visszatér a pap mellé.
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146 . Segédkezik a papnak az evangélium előtti tömjénbetétel
nél. A szerpa pot az am bóhoz ki s éri, és ott szolgálatára van az evan
gélium éneklések or. Az evangélium után a diákonussal együtt meg
felelő sorrendben viss zat ér a miséző mellé.

Az Eukari szt ia liturgiá ja

147. Az egyetemes kö nyö rgések után, mi alatt a felajánlási
éneket éneklik, az alszerp ap. má s segédkezők k özrem ük ödésével,
előkészí ti az oltárt. Ezal a tt a pap és a szerpap a széd esznél ma
radnak. Az ol tár e l őkészí tése után az al szerpap a szerpap ot és az
áldozó papot segíti a nép ese tleges adományainak át vételénél. Az
ut án velük az olt árhoz megy. ahol vizet önt a kehelybe. Ha incerr
zá lás is van, segít a papnak az ob lá ták és az oltá r tömj éne zésekor.
148. Az eukarisztikus ima ala tt az alszerpap a mis éző kö ze
lében áll. tőle kissé há tr ább . és kezeli a misek önyvet . amikor sz ük
séges .
149. A szerpap bék e-felhívása után ő is á tvesz i a miséz őt ől a
di ák onus ut án a pax-ot, és továbba dja a közelében álló segédkezők

nek.
150 . A szerpap ut án az als zerpa p is két sz ín alatt áldozi k .
151. Aldoztat ás ut án, amikor a pap a széd eszhez megy, segít
a szerpapnak a szent edé nyek purifikálásában és össze ra kásában.
Azután a szerpappal eg yütt vissz atér a misé z ő mell é.

Befej ező szcrtarr ás

152. M iután a szerpap a nép et elbocsátotta , az als zerpap a
misézővel és a sze rp appal egy ütt tis ztelete jeIéül megcsókolja az
olt árt, és a többi seg édkezővel az elő írt tis zteletad ás után a mi se
elejé n tartott bevonuláshoz hasonló rendben táv ozik.
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II . A KO NCELEBRALT M ISE

Előzetes megjegyzések
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153. Az együttmisézés (konce!ebrá lás) alkalmas mód on fejezi
k i a papságnak, az áldoza tnak és Isten egész népének egységét .
Azok on az ese teken kívül. amikor maga a liturgia írj a elő végzését.
a következő alkalmakkor lehet koncelebrálni :

l -a) Nagycsütört ökön, mind a krizrnaszentelés i, mind az est i
szentmise alkalmával;

h) zsina tok, pü sp öki összejövetelek és szinodusok mis éin ;
e) ap átmegáldás mi s éj ében,
2- Az or dinárius, akinek feladata a kon celebr ál ás jogosultságát

megáll ap íta ni, engedélyezh eti az együttmisézés t :
a) konven tmis éken és az egyes temp lomo k. kápolnák f őrnis éin.

ha a hí vek lelkipásztori ellá tá sa nem kív ánja meg a jelenlévő pa
poktól a külön mi sézést:

h) azokon a mi s éken. am ely eket világi vagy szerzetes papok bá r
milyen összej övet elük al ka lmá ból tartanak.ó''
154. Ahol na gy szá mba n élnek papok, az illetékes elöljáró meg
engedheti, hogy ugyanazon a napon többször is legyen együttmísé
z és, egymásután i i dőpon tokban , V3gy más-m ás szent helyen .57
155. A püspökre tartozik, hogy az együttrnisézés rendjét egy 
házmegyéj éb en megáll apítsa , még az exempt szer zetesek templo
maiban és félig nyilván os káp oln áiban is. Az együtt misézé s alkal
mas voltát azon ban meg állapíthatja és arra engedélyt adhat bár
mely ordinárius, továbbá a nem exempt pap i szerzeteseknek , vala
mint a fogadalom nélküli k ö z ő s életet é lő papi társulatoknak na
gyobb elölj árója is, sajá t templomaikban és k ápoln áikban.P
156. Ha a sze nt mis e elkezdődött , már senki sem k apcsolódhatik
be. a koncelcbr ál ásba . ő?

157. Fokozottan kell értékelni azt az együttmisézést. ami t a me
gyéspüspök végez egy házmegyéje papjaival. főleg nagycsütör tökön
a krizmaszentelési mis ében. egyházmegyei zsinat vagy lelk ipás zto
ri látogatás idején. Ugyanezer. okból ajánlatos az együtt misézés. va
lah án yszor a papok ta lálkoznak p üspök ükkel. aká r lelkigyakorla
ton, akár más gyűlé sen. Ezekben az ese tekben ugyan is fok ozott
m ért ékben lesz szemléletessé előttünk a papi re nd és az Eg yház egy-
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s éq e, a mely eqyébk érit is megmutat koz ik minden eqy űttmisézés 

nél. 60

158. Különleges okból. akár a szertart ás. akár az ünnep jelen
tősége miatt m egvan a felhat almazás a többszöri m is ézé sre, illetv e
együttmisézésre ugyan azon a napon. a következő esetekben :

a) aki nagycsütört ökön a krizmaszentelési misét végezte. vagy ab
ban mint koncelebráló részt vett. az az esti misét is végezheti, ill et
ve az on koricel ebr álhat.

b) aki húsvét éjj elén misé zett vagy koncelebrált, az húsvét nap
ján is misé zhet. ill etv e kencelebr álhat.

e) karácsonykor min den pap három misét mondhat , vagy három
mis én kencelebr álh at. felt éve. ha az eg yes mis éket a maguk id ej é
ben mondj ák .

d) aki zsinaton. lelkipásztori látogatáskor vagy papi összejöve
tel idején saját pü spök ével, vagy annak delegátusával kencelebr ál.
az - püspökén ek hozzájárulásával - misézhet a hívek számára iS.61

Ugyanez áll. ha - megtartva a vonatkozó előírásokat - szerzetesek
koncelebrálnak saját ordináriusukkal . vagy annak delegátusával.
159. A koncel ebrált mi se menete, bármilyen formájában, iga 
zodik a szentmise általános előírásaihoz . az alábbi vá ltozta tá sokat
kivéve.
160. Ha a koncele brált misében nincs szerpap. sem más segéd-
kező. azoknak saj átos fel adatait végezzék a koncelebrál ók.

Bevezető szertartás

161 . Az együttmisézők a sekrestyében vagy más alkalmas he
lyen felöltik a szent ru hákat . mint amikor egyed ül rnis éznek. Jogos
okból azo nban . ha például sokan vannak. és nincs elég mi seruha, el
lehet hagy ni a kazul át : csa k stólát kell felve nni az alba fölé. A fő

celebrán s azon ban ilyenkor is min dig vegyen ma gára kazulát.
162. Ezek ut án bevonulnak a templom on keresztül az oltárhoz
a szokott módon. Az együttm i sézők a fócelebrán s előtt haladnak.
163. Am ikor megérheznek az oltá rh oz. a koncelebrálók és a fő

celebráns az előír t tiszteletadás után az ol tá rt tis zt eletük j el é űl

megcsókolják. és kijelölt ü lőhel y ü kre mennek. A f ő cel ebr á ns pe
dig incenzalhat. majd a papi székhez megy.
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Jge1iturgia
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3M . Az igeliturgia alatt a ko ncelebrálók a helyükön ülnek. il-
letve felállnak ugyanúgy, mint a föceleb rá ns .
365. A hornili át rendszerin t a I ő celebráns mondja, vagy pedig
valamelyik az együttmisézők k özül.

Az Eukaris ztia litu rgiá ja

165. A fela já nlás sze rt art ásait a I ő celebr áns végzi. a többiek a
helyükön maradn ak.
:J 67. Az offertórium végén az eqy űttmis é z ők az oltárhoz men
'nek, és úgy veszik kö rül az olt árt, hogy a sze r tar tás okat ne akadá
lyozzák, s a hívek a szent szer tar tást jól l áthassák. a szerpap, ill et 
ve als zerpap pedig akadálytal anul végezhes se szolg álatát az oltár
körül.
~ 68. A prefaclót egye dül a I ő cclebráns rnondja . a ..San clus "-t
mindnyájan éneklik vagy mondj ák, a ' hív ekkel és a szkólával
együtt.
:1 59. A ..San ctu s" után a koncelebrálók az eukarisztikus imát
az alá bb közölt módon mondják. A gesztu sokat egyedül a I őmis éz ő

végzi. ha csak nincs más utas ítás .

J~ z eukariszti kus ima vég zési módja

no. Azokat a szövegeket, amelyek minden koncelebrálóra tar
to znak , a koncele brálók valamivel halkab ban ~gy mondjá k, hogy
a I őce lebr á n s hangja jól ha lla tszék . így a nép a szöveget könnyeb
ben megérti .

A) .h2 J. e uka r isztik us im a , a róm a i k ánon

~171. " Könyörögve kérünk": csak a föcelebráns mon dja, k itárt
kézzel.
~72 . Az él őkrő l való megemlékezést (memento vivorum) és a
,.,Szentek k őz ős s éq ébcn" (Communicantes) eredetű szakaszt rá le-
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het bízni egy-egy kencelebrálőra. aki egymaga, kitárt kézzel és
hangosan imádkozik.
173. " Kérü nk tehát. Istenünk" (Hane iqitur}. ezt ismét egyedül
a főcelebráns rnondja, kitárt kézzel.
174. Az " AIdd meg, Istenünk" - tő l (Quam oblationem) egészen
a "Mély alázatta! kérünk" -ig (SuppIices te roganiu s) bezárólag a
koncelebrál ók mindent együtt mondana k, mégpedig :

a) az "AIdd meg, Istenünk " imát az adományok fölé kiterjesztett
kezekkel;

h) " A kí nszenvedése előtti est én" (Qui pridie) és "A va cso ra
után" (Simili modo) részeket összetett ké zzel;

e) az Úr szavait lehetőség szerint az ostya és a kehely felé nyúj
tott jobb kéz zel; a felmutatott szentostyára és kehelyre föltekinte
nek. majd pedig mélyen meghajolnak;

d) a " Megemlékezünk tehát" (Unde et memores) és a " Néz d ke 
gyes" (Supra quae) imákat kitárt kézzel ;

e) a " Mély alázattal" -t (SuppIices) meghajolva és összetett kéz
zel , egé szen az "ennek az oltárnak áldozatából részesülve" (ex hac
altaris participa tione) szavakig ; ezután felegyenesednek és keresz
tet vetnek magukra "a menn yei áldás és kegyelem telj essége tölt
sön el" (omni ben edictione eaelesti et gratia repleamur) szavaknál.
175. A ha lottakról való megemlékezést (memento mortuorum)
és a " Nekünk is" (nobis quoque) kezdetü szakaszt rá lehet bízni
egy-egy kencelebr ál óra. aki egyedüL széttárt kézzel és hangosan
végzi ezek et az imáka t.
176. E szavakra : "Nekünk is b ű n ös szolgá idnak" (Nobis quo-
que peccatoribu s) valamennyi koncelebráló mellét veri.
177. " Istenünk, te mindezeket" (Per Christum) kezdetü részt
egy edül a főcelebráns mondja.
178. Ebben az eukarisztikus imában az "AIdd meg , Istenünk"
től (Qua m oblationem) egészen a "Mély alázatta!" -ig (Supplices]
va lamen ny i rész és a záródicsőítés énekelhető is.

B) A II . eukaris ztikus ima

179. "Valóban szent vagy" (Vere Sanctus) : egyedül a f őmis éző

mondja, kitárt kézzel.
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180 . A "Kérünk teh át" (Haec ergo .dona) szavaktól egészen a
"Kérve kérünk" (Et supplices) kezdetú ré szig mindent együtt mon
danak a koncelebrá lók, mégped ig :

aj A "Kérünk tehát" k ezd etú részt az adományok fölé kiterjesz
tett kezekkel ;

hj az ,,0 , miel ött önként" (Qui cum passioni) és ,.A vacsora
után" (Simili modo) részeknél öss zete tt kézzel ;

ej az Úr sza vai t lehetőség szerint az ostya és a kehely felé nyúj
tott jobb kézzel; a felmutatott sze ritos ty ára és kehely re föltekinte
nek. maj d pedi g mélyen meghajolnak ;

d) az "Ezért tehát" (M emores igitur) és a "Kérve kérünk" (Et
supplices ) részek et ki tárt kézzel.
181. Aközben járások : ..Viseld sz ívedcn" (Recordare, Domine)
az é lőkért . az " Emlékezzél meg" (Me mento eti am) a holtakért. rá 
bíz ha tók egy-egy ke nce lebrá lóra. ak i egyedüL széttárt kézzel és
hangosan vég zi ezeke t az imákat.
182 . Ebben az eukarisztikus imában énekelhetők a következők :

..O. m icl ött önként" (Qui cum passioni), ..A vacsora után" (Simili
mo do) . "E zért teh át" (Memores igitur), 'továbbá a z á r ódics ő ít é s.

e) A Il l. c uka risz.t ik us im a

183. "V alóban sze nt vagy" (Vere San ctus): egyedül a fömisézó
mondja, k itárt kézzel.
184 . A " Kérv e kérünk tehá t" (Suppl ices er go) résztő l a "Te.
kints , kérünk" (Respi ce quaesumu s) rés zig bezárólag mi nde nt
eg yütt mondanak a ko ncelebr álók. mégpedi g :

aj a ..Kérve kérünk tehát" imát az adományok fölé kiter jesztett
ke zekkel ;

hj az ,,0 ugyan is" (Ipse en im) és " A vac sora után" (Sirnili mo
do) részeket összete tt kézz el;

ej Az Úr szavait lehetőség szerint az ostya és a kehely felé nyúj
tott jobb kézzel; a felmutatott sze ntostyára és kehelyre föltekinte
nek, majd pedig mélyen meghajolnak;

d) az ..Annak eml ékér" (M emores igitur) és a "Tekints, kérünk"
(Respice quaesumus) szakaszokat kitárt kézzel.
185 . Aközben járások : ,,0 tegyen minket" (Ipse nos) és " Ké
rünk. Istenünk" · (Haec hostia no strae reconciliationis) rábízhatók
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egy-egy kencelebr álóra. aki egyedül, szé tt árt kézzel és hangosan
végzi ezeke t az imák at.
]86, Ennek az euka risztikus imán ak énekelhetők a következő

részei: "Ö ugyanis" (Ips e enim), " A vacsora ut án" (Simili modo).
I.Annak ernl ékét" (Me mores igitur) és a z ár ódicső ít és.

D) A IV. eukarisztikus ima

187. A "Dicsérünk téged" (Confitemur tibi, Pater san cte) ke z
dem imát egészen a " minden mcgszentelést teljessé tcgycn"-ig (om
nem san ctificat ionem compleret ) a föcelebráns mcndja. k itárt kéz
zel.
188. A " Kérünk tehát" (Quaesumu s iqi tu r j -t ól egészen a ..Te
kints, Istenünk" (Respice, Domine) részig bezá rólag mindent együt t
mo ndanak a koncelebr álók, mégpedig :

a) a I.Kérünk tehát" imát az ad ományok fölé kiterjeszt ett ke zek
kel ;

h) az "Amikor ug yanis eljött az óra" (Ip se enim, cum hora ve
nisset), továbbá az " Es ugyanígy" (Simili mod o) részeke t összetett
kézzel ;

e) az Úr szavait lehetőség szerin t az ostya és a kehely felé nyúj
tott jobb kézz el ; a felmuta tott szeritostyára és kehelyre föltekin
tenek, majd pedig mélyen meghajolnak ;

d) a ,.Mi is meq űnncpelj űk ' (Unde et nos) és a "Tekints, Iste 
n ünk " (Respice, Domine) imákat kitárt kézzel.
]89, A közbenj ár ásokat : "Most pedig, Istenünk " (Nunc ergo,
Domine) rá bízhatják egy koricelebrál óra. aki egyedül sz éftá rt kéz
zel és hangosan végzi.
390. Ennek az eukarisztikus imának énekelhetők a következő

részei: .,Amikor ug yanis eljön az óra" (Ipse enim) , "ts ugyanígy"
(SimiH modo), "Mi is" (Unde et nos), valamint a záródoxológia.
191. Az eukarisztikus ima záródoxológiáját vag y csak a fő rni

s éz ő mondja , vagy valamennyi koncelebráló a f őrnisé z ővel együtt.
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192. Ezek után a I őcelebr áns összetett kézzel mondja a
Miaty ánk előtti felhív ást. maj d szé ttá r t kézzel akoncelebrálókkal
és a néppel eg yütt az Úr im áj á t.
19 3 . A " Szabadít , meg " (Libera nos)-t ismét csak a f öcelebr áns
rnondja. k itár t kézzel. Az együttm i sézők és a nép a záróakklarná 
ciót mondj ák . " Mert tiéd az ország "
194 . A szer pap vagy egy kon celebráló felhivására : ..Enqes zte 
l ódjetek ki szívb ől cqy m ássa l" . min dnyájan pax-ot adnak egymás
na k. Aki k a f ő celebrán s mell ett á llnak, azok t őle veszik át a pax
ot, a szerpa pot megelőzv e .

19 .'5 Amíg éne k lik vagy mondják : ..l stc n Baranya ' . egyesek
a ko ncelebr ál ók közül segíthetnek a főmisézőnek megtörni a szerit
ostyakat. mind a kon celebr álók. mind pedig az áldozók számára.
196 Miután az egyesítés (imrn ixtio) m cqtört ént . csak a f őce

.l ebráns mondja. cse nd be n, az .Ura m. J l' /.U-; Kri s.-tu«. e lo Isten Fia "
(Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi) . vagy az ..Ur .im. jl'l.1l5 K;-isl 
tus. szent tested és vered" (Perceptio) kezdet ű könyörgést.
19 7. Ezután a f ő ce lebr áns térdet hajt, és kissé oldalt áll. A kon
ce lebr ál ók eg ym ás ut án az oltár kö zepe he z mennek. ott térdet haj
ta nak . Krisztus testét az oltárról t isztelettel jobb ke zükbe veszik,
bal ke züket ped ig a szentostya alá tartva vissza térn ek a helyükre.
Az együ t tm isézők azonban maradha tnak a helyükön is. ott veszik
ki a szeritostyá t az áldoz tató edényből. amit a föcelebráns vagy egy.
ille tve több kencelebr ál ó körbevisz előttük. Azt is meqtehetik. hogy
egymásnak adj ák tová bb az áldo zta tó edényt.
198 Ezután a föcelebráns kezébe veszi a szentostyát, a paténa
fölött kis sé f ől ern e l ve tartj a . és a nép felé fordulva mondja : " l m~.

az Ist en Báránya " . A kon cel ebrálók és a nép folytat ják : " Uram.
nem vagyok m élt ó . . ."
199 . Ezután a I ő ccleb r á n s az oltá r felé fordulva csendben mond
ja : " Krisztus teste ór izzon meg engem az arak életre" , s Kri sztus
tes té t magáh oz ves zi. H asonlóképpen cselekszenek a ko ncelebrá lók
is. Outánuk a sze rpap és az a lszerpap fogad já k, a f őrn isé z ő kezé ből.

a z Úr testét.
200. ' A szent Vért magu kh oz vehet ik a kon celebrálók vagy úgy.
hogy isznak a kehelyből. vag y s ziv ócs ő vet vagy kanalat használ
nak, vagy pedig a szcntos tva bern árt ás ával.
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201. Ha a Szerit Vért úg y ves zik maguk hoz, hogy a kehelyből

iszn ak, ez kétféleképpen lchets éqcs .
aj A I őcelebr á n s vcszi a kelyh et . és csendben mondj a : "Krisztu s

v ére őrizzen mcg cngem az örök éle tr e" , Eg y keveset iszik a szent
Vérbő!' és a kelyh et á tadj a a di ák on usnak vagy cgy konceleb ráló
nak. A I ő celebr án s megál dozta tja a híveke t, va gy a szé de szhez
mcgy. A koncelebr ál ók egyesé ve l vagy kettesével - ha két kehely
ben va n a szent Vér r , az oltá rhoz vonulna k , isznak a sze nt Vérbő!'

és ü l ő hel y ű leh ö z mcnnek. A szerpap vagy a koricelebr ál ó a k ehe ly
szélét a purifika tó ri ummal rnindcn alkalo mma l megtörli.

h j A f őcelebr á ns mag áh oz veszi a szent Vért a szokott m ódon,
a z oltárnál közép en állva.

A koncelcb rál ók pedig hely ük ön maradva iszna k a kehelyb ő l

úgy, ho gy vagy a sze rpap, vag y eg y konce lebrá ló nyújtja nekik a
kelyhet. vagy egy másnak adják azt tovább . A keh ely szélét minden
alkalommal megtörl ik : vagy az áldozó, vagy az, aki a kelyhet
nyújtja. A szent Vér vétele ut án mindenki ülőhelyére megy.
202. Ha sziv ó cs ővel történik az áldozás, ez les z a szent Vér
vételének a menete: a f ő celebr áns ves zi a szí vóc sövet. és csend ben
mondja . " Krisztus v ére őrizzen mcg engcm az örö k éle tre" . Egy
kevés szent Vért fel szív, és a szívócsöve t rögtön purifikálja oly
m ódon. hog y kevés vizet is felszív rajta ker esztül az oltá r meg
felelő hely ére készített edé nyb ő l . Azt án a szívócsövet leteszi egy
patánára. Ezután a szerpap. ill etve cg y kon celebrál ó a kelyhet vagy
az oltár közep én hagy ja , va gy pedig az oltá r jobb old alára visz i,
s egy másik korporái éra helyezi. A k eh ely mell é kerül a vízzel telt
edé ny a szívócsövek puri fik ál ás ához. és a pat éna, amelyre a sz ív ó
csöveket helyezik .

A koncelebrál ók ped ig egymásu tá n az oltárhoz járulnak, veszik
a sz í v ócs ő vet . és cgy kevés szent Vért vesznck magukhoz; a sz ívó
csövet purifikálj ák víz felszív ás ával . és az od ah elyezett edénybe
tes zik.
203. Ha a sze ntá ldozá s k iskanál segít ségév el történik, a mód
ugyanaz, mint amikor sz iv ó cs ő v el áldoz nak. Vigyázni kell arra,
hogy az egyes áldozók ut án a kí skanál vízzel telt edénybe kerüljön,
amit az alszerpap az áldozás ut án a ki s asztalhoz visz, hogya kana
lakat purifikálja és megt örölj e.
204 . Utolj ára járulnak az oltárhoz a di ákonus és a szubdiáko
nus. Az al szerpapnak a szerpap nyújtja a kehelyben Krisztus vérét,
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A koncclcbr ál ók áldozása úgy is tö r ténhe t, hogy az oltár
nál a sze ntos tya vé te le után mi ndj árt a sz erit Vért is maguk hoz
veszik .

Ebben az esetbe n o. f öcelebr áns mind két szín a la tt me gáldozik ,
mint amikor egyed ül misczik , megtartva a keh ely vét elén él az
egyes esetekben vá laszto tt rítust, - a mit azu tán a töb biek kö vetnek .

M ikor a f ő c cl cbr án s rncq áld ozc tt, a kelyhe t az oltár jobb oldal á ra
teszik eg y másik k orp or ái éra . A kon celebrál ók egyenként vo nulnak
az olt ár k özepehez. ott térdet ha jtanak és magukhoz veszik a szent
Testet, majd az oltár jobb olda lára mennek és ott magukhoz veszik
a sze ri t Vér t a kehe lybő l va ló á ldozá sra vá las zto tt, fentebb már
említett rítus szeri nt.

A segédkezők áldozása és a keh ely purifik ál ása ugy anúgy tör
tén ik ez ese tb en is, mint e l őbb .

206. Ha a koncelebrá lók áldoz ása b~mártással történik, a fő

celebrán s a sz okott módon veszi magáh oz az Úr test ét és vé rét.
Vigy áz azonba n arra , hogy a szent Vérből el egendő maradjon a
koncel ebrá lók áldozásáho z. Ezu tán a sze rpap. va gy valak i a ken
celebrál ók k ő z űl. a kelyhet vagy az oltár kő zepén . vagy pedi g az
ol tár jobb c lda lán egy másik korporálén elhelye zi, és ug yanigy
a par tik ulakat is a pa tén án . A ko ncelebrá lók egymásután az oltár
hoz jönn ek, térdet haj tanak . és a kézb evet t par tikulá t a szent Vérbe
mártják. A pat én át aj kuk alá ta r tva magukhoz veszik a bem ártott
partikul át, és vissza térnek ü l ő he ly ü kh ö z . mint a sze n tmise elej én.

Bem ártással részesül az á ldozá sban a d iákonus és a szubdi áko
nus is. Az egyik koricelebr áló mondja nekik: "Krisztus teste és
vére! " Ok ped ig válaszolják "Amen" . A di ákonus magához ves zi
a megmaradt szent Vért. Majd az oltártól az asztalkára viszi a kely 
het, és ott purifikálja. A szubd iákonus pedig kitörli és összerakja.

és rnondja . " Kri sztus vére", mir e az feleli: ,.Amen". M ajd a diá
konus mag áh oz veszi a kehelyb en maradt szent Vért, a kelyhet az
as zta lk ára visz i, és ot t purifik a lja. Az alszo rpap kitörli és öss ze
rakj a .
205.

Befejező szertartás

20 7. . A szentmise veg elg a föcelebráns végzi a szertartásokat,
a szek ott módon . A kon cel ebrál ók helyükön maradnak.
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2 ll f) . Mielőtt az oltárt elhagynák, az oltárnál elvégzik a kellő

tis zteletad ást. A föcelebráns pedig megcsókolja az oltárt. tisztelete
jelé űl.

III . A MAC ANMISE

209 . Olyan szentmiséről va n szó , amelyet a pa p csak egy mi -
nistráns jelenlétéb en mutat be , aki neki segédkezik és válaszol.
21 II Az ilyen sze ntmise á lta lába n követi a közösségi rnise rítu-
sá t. A nép szcrep ét, amennyire lehet. a ministráns tölti be .
l ll . M in istráns nélkül a szen tmise bemutatása csa k súlyos
.s z üks éq eset én L ex grav i nece ssitate") történhet. Ebben az ese tben
e lma rad na k a z üdvöz lesek és a mise végén az áldás.
21 2 A kel yhet mi se elött kell kikés ziteni vagy az asztalkára
a z oltár mellett . vagy az ol tá rra ; a misek önyvet pedig az oltár bal
oldalára kés zitjük ki .

BC\'CLctó szcrtart a,

213 . A pap az oltárnak sz óló tisztelet adás után kereszt et vet:
. In neminc Pa tri s" . a min istrán s felé fordul. és üdvözli a megadott
form ulák egyiké vel; ezután az oltá rlépcsöknél állva elvégzi a bún
bánat í sz er tartás t.
2 14 Ezu tán föl megy az olt á rhoz, és megcsókolja . Majd az oltár
ba l olda lá n l é v ő mi sekön yvh öz lép , ott is marad az egyetem es kö 
nyörgések befe jezéséig.
21 5. Elol vassa a kezd ő éneke t. azután elmondja a Kyri é-t és a
Gl óri á -t. a ru brikák szerint.
2 16. M ajd ös sze te tt kézzel mondja . ..Orem us". és szokáso s rn ó
don rövid cse nde t ta r tva, kitárt kézzel folytatja a könyörgést. A vé
-gén a min istrán s vá laszol: ..Arn en " .
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Ig eliturgia

217. Könyörgés után a rni nistr áns. vagy maga a pap, olvassa
az els ő olvasmányt és a zsoltá r t, valamint a má sodik olv asm ányt
és az All elu ja..verset, illetve az előírt egyéb éneket (na gyböjtben
az evangélium előtti verset) .
218. Ezután a pap ug yanazon a hel yen maradva meghajol, és
mondja : " M un da cor", majd olvassa az evangéliumot. A szakasz
végé re érv e tisztelete jeléül megcsókolj a a kön yvet, és csend ben
rncndja . •.Per evanq clica dicta" . A minist rán s az előírt a k k la rn áció 
val válaszol.
219. A Hitvallást, ha van , a pap a ministr ánssal együtt mondja.
220. Következnek az egyetem es kön yörgések, am elyek mag án
misékben is végezhetők. A pap mondja a szándékot. a ministráns
fele l rá.

Az Eukarisztia liturgiája

221 . Az offertóri um -antifóna elmarad. A ministrán s a korporá
lét. a purifik ató riumot és a kel yh et az oltárra helyezi, hacsak ez
már a mise e lőtt meg nem tör tént.
222. A ke nyér és a bor felajánlás a, ille tv e a víz betöltése ugyan
úgy tört éni k, mint a kö zös ségi mis ében, a misekön yvb en megadott
formul ákkal. A kenyér és a bor olt árra hel yezése ut án a pa p ke zet
mos az oltár oldalánál állva. A vizet a mi nistrán s önti a kezére.
223. A fela jánlá kö nyörgést és az eukar isztikus imát a pap
úgy vég zi, ah og yan a kö zösségi misében van el őírv a .

224 . APatcr noster-t és az embo lizmust úgy kell végezni, mint
a közösségi rnis én.
225 . Az embolizmus ut án elhangz ott akk lamációt követően a
pap elimá dkozza a "Domine Iesu Christe, qui dixisti" imát ; utána
rnondja . "Pax Domini sit semper vobiscum", a ministráns pedig
vá la szol: "Et cum spiritu tuo" . A rnis é z ő pax -ot adha t a minist
rán snak .
226 . Ezután a pap, mia latt a min istrán ssal együtt az "Agnus
Dei" -t imádko zza, a patena fölö tt megtöri a szentostyát. Az "Agnus
Dei " utá n a kehelybe ej ti a partik ul át, csendben imádk ozv a : "Haec
co rn m ixtio" .

5 II m iseli turqia
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227. Az egyesítés után a pap cse ndbe n imádkozza a " Domine
Jesu Christe. Fili Dei vivi ' t.vaqy a ..Perceptio·' kezdetü könyörgést :

térdet haj t, kezébe veszi a szeritostyá t. és ha a ministráns is áldozik.
akkor feléje fordulva a patena fölö tt kissé fel emeli. és mondja :
" Ecce Agnus Dei". A min ist ránssal együtt egyszer hozzá teszi: ..00
mine, non sum diqnus", Ezut án visszafordul az oltárhoz, és magá
hoz veszi az Úr testét. Ha pedig a ministrán s nem áldozik. akkor
térdhajt ás után a pa p az olt ár felé fordu lva marad és csendesen.
egyszer mondja : ..Domine. non sum diqnus". és ma gához veszi
Kri sztus tes tét. A szent Vér vétele úgy tört énik, min t a kö zösségi
miséb en .
228. Még a min istráns áldozása e l őt t a pap elmondja az áldozá-
si anti fóná t.
229 A kelyhet az oltár oldalánál purifikálja . Enn ek megtörtén 
te ut án a ministrán s az asz ta lkára viheti a k elyhet. vagy pedig ma
radhat az az oltáron. mik ént a sze nt mise kezdetén volt.
230 A kehely purifikál ása után a pap tartha t sze nt csendet:
vég ül elmond ja az áldozás utáni könyörgést.

Befejező szertartás

23] A befejez ő szertartás úgy történik, mint a közösségi rni-
s ében , az He, missa est azonban elmara d.

IV NEHANY ALTALANOS, MIN DE N M ISEFO RMARA ERVE NYES SZABALY

Az oltárnak és az cva ngéliumos könyvnek járó tiszteletadás

232. A hagyományos liturgik us szokások szerint az oltár és az
evangéliumos könyv ir ánti tiszteletet csókkal fej ezzük ki. Ott azon
ban . ahol a tis zteletadásnak ez a jele ne m felel meg a vidék hagyo
mán yán ak és qondcl kod ásm ódj ána k. a Püspök i Kar áll apí tsa meg
helyet te a tiszteletadás megfelö jel ét, Erről a Szeritsz éke t értesíteni
kel l.
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233. A sze ntm isében háromszor kell térd et hajtani, mégped ig :
a sze ntos tya-felmutatás ut án, a kehely felmutatása után és áldozás
előtt .

Ha azonban a szents égház az Oltáriszentséggel a presb itérium
ban va n, sze ntmise előtt és ut án térdet kell hajtani az Oltáriszent
ség el őtt, és a sze ntmise közben is, valahányszor va laki elhalad
el őtte.

234. M egkülönböztetünk fejhajtást és meghajlást :
a) fejet kell hajtani (inc1inatio capi tis), mid őn a három isteni

szem élyt együtt cmlítj ű k . to vábbá J ézus. Szű z Mária és annak a
szentnek nevénél. akire emlékezve végezzük a szentmisét .

b) megh aj olunk (inc1inatio corporis, seu profunda) : az oltár előtt,

ha nin cs rajta tab ernákulum Oltáriszentséggel; a "Tisztítsd meg"
(Munda cor) és az "Aláza tos lélekkel" (In spiritu humilita tis) kö 
nyörgések alatt ; a H iszek eg yben a "Megtestesült" (Et incarnatus
est) szavak nál; a ró ma i kánon ba n a "Mély alázattal" (Supplices)
kezd etu szakasznál; ugyan igy haj ol még a sze rp ap, amikor áldást
kér az evangéliu m olvasása előtt. Ezenkívül: a pap megha jol. de
csak kevéssé, amidőn az átváltoztatás szavait mondja.

Tömjénezés

235 . A tömj én tetszés szerint alkalmazható bármely mis ében :
a) a be vonulási kö rmene t al a tt ;
b) a szentmise kezd etén az oltár in cenzál ás ára r

1..) evangél iumj körmenetk or és az evangélium felol vasása el őtt ;

d) felajánláskor. az ado mányok. az oltár, a pa p és a nép ince n-
z álásá ra .

e) a konszek ráció utá n a szentostya és a k ehely felmutat ásakor.
236. A pap tömjént tesz a f üst ő l őbe, megáldj a a kereszt je lével,
k özben nem mond semmit.

Az oltár incenzálása így tör tén ik :
a) ha az oltá r és a fa l kö zött va n hel y (példáu l szembeoltár ese 

tében), a pap körülj árva ínccnz ál .
b) ellenke ző esetben először az oltár jobb oldali részét incenzalj a

majd átmegy a túl só oldalr a, és a ba loldali rés zt t őmj én c z.i meq .
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Ha a kereszt az oltáron vagy az oltár mellett van, még az oltárt
megelőzően ke ll megtömjénezni ; ha pedi g a kereszt az oltár m ö
gött áll, akkor kell megin cenzálni, amikor elhaladn ak előtte .

Puri fikálás

237. Valahányszor a szeri tost ya morzsaja az ujjakhoz tapad,
k ül ö n ősen a szentos tya rneqt ör ések or vagy a hív ek áldoztatása
u tán . a pap dörzsöl je le ujj ait a pa tena fölött; szükség esetén ő b

lítse is le. Es gyűjtse össze azoka t a morzsák at is. amelyek ese tleg
a paténán k ívül vannak.
238. A szent ed én yeket a pap vagy a szerpap purifikálja leh e
tőlcg az asz taIkánál. A kehely puri fikálása borral és vízzel, vagy
csak vízzel történik. és azt a pap vagy a szerpap vesz i mag ához.
A pat én át szo k ás szerint, k ehely t örl övel ke ll letörölni.
239, Ha a szeritostya. vagy eg y r észeesk éje leesn ek. tisztelettel
Ie l k ell azt venni ; ha pedig a szent Vér ömlik ki, a helyet vízzel
fel kell mosni, a vize t pedig a szakráriumba kell önteni.

Két szín alatti áldozás

240. A jel szempontjából tök élet esebb form ája a szerit áldoz ás
na k, ha az k ét szín alatt történik. A két szí n alatti áldozásk or
ugyanis az eukariszt ikus lakomának a jele (az Eukarisztia lak om a
jellege) beszédesebben áll el őttünk . Világ osab ban ki feje zésre jut
az az is teni akarat is, amely az új és örök szövetséget az Úr vérével
szentesitette . és jobba n felismerhető az a szoros kapcsolat. amely
az euka ri sz tikus lak oma és az Atya országában reánk váró eszka
tológikus lakoma kö zött áll Fcnn.í'"
24 1. Legyen gondj uk a lelk ipász to roknak arra. hogy hiveiket.
a kik a szc n trni s én r észtvesznek. ille tve azon jelen va nnak. a l ehető

legjobban oktas sá k ki a sze rit áldoz ás formái ró l. a trentói zsi nat
tanítása szerint. Először is ar ra figyel meztessék öke t. hogya kato
likus hit ta nítása szer int eg yetlen sz in ala tt is az egész és telj es
Krisztust. a val óság os szcn tscq ct '.'eszik magukh oz. és ezért - az
á ldozás gyümölcsét tek intve - az egy szin ala tt áldozó sincs híj á
val semmiféle, az üdvösség elérésé re szükséges keqycle rnnck.P
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Taníts ák meg továbbá őket arra, hogy a szen tségek k iszolgálta
tása terén - megőri zve azok l ényeq ét - az Egyh ázn ak hatalma van
elrendelni vagy meg változt a tn i mi ndazt, ami t a sze ntségek iránti
tis zt elet. illetve a szentségekben részesülők lelk i haszn a érde ké ben
a változó k örűlm ények k özött, a különböző korokban és vidéke
ken, célravezetőbbnek it él." : Egy útta l arra is figye lmez tessé k a hí
veket, hogy azt az á ldozási rí tus t ta rt sák inká bb szívügyük nek.
amelybe n az Eukariszt ia la kom a-jell ege jobban megmuta tkozik.
242. A püs pö k enged ély ével . kellő fö lkészités ut án, két szí n
a latt áldozhatnak a következők y ,

1. a megkeresztel t fe l nő ttek a keresztelési mis ében . a fe l nőtt

b érm álkoz ók a bé rmá lá si rniseben : az Egyház közösség éb e vissza
térő kereszt én yek;

2. a jegyesek a nás zm iséb en ;
3. a szentelési miséb en az egyházi re nd fokoza tot felvevők ;

4. apátnők a ben edikálás i szentrnis ében . az Istennek szentelt
sz üze k konszekr áci ós misej ükben ; a szer zet esi fogadalmat tev ők,

úgyszin tén sz ű lei k . rokonaik és kenf ra terci k. fe lté ve. hogy ha a
szc nt misc keret ében teszik le vagy újí tj ák meg a fog ad almakat.
vagy tesznek örök ' foga da lma t ;

5. a vil ág i mi sszió s munkat ársak. az on szen trnis ében, amelyben
az ünnepély es k üldct ést ka pj á k ; valamint mindazok, akik sze rit
mise keret ében ka pna k egyházi rneqbiz ást .

6. a Szent Útraval ó k iszo lq áltar ásakor a bet eg mag a és minden
jelenlevő . ha - meg fel elő enge dé ly a la pjá n - a bet eg lak ásán van
a sze ntrnise ,

7. az éne kelt szc n trnis ében (missa cum can tu) a szerpap, az al
szerpap és a segédkezők;

8. koncelebrál ás esct én:
aj mindazok . akik cqy üttrni s éz és alkalmából va lódi lit urgi kus

fe lada tot töltenek be. még ha laikusok is. úgys zi nté n az összes je 
lenlévő papnöve ndékek ;

hj sa já t temploma ikban az evang éli umi ta nácsok at köve tő in
tézmények (In sti tuta) és más társu latok (Societa tes) összes tagja i,
ak ik magukat szerze tes i fog ad alm akkal. föla jánlássa l va gy igéret 
tel Istennek elkö telez ik ; a zon k i vű l mindaz.ok. akik az ilye n intéz
mén yek és tá rsul at ok háza iban álland ó je llegge l tartózkodnak ;

9. azok a pa po k. akik eg yes aika lmakkcr a nagy lét szám miatt
sem m is ézni, sem kc ncelcbr ál ni nem tudnak ;
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10. lelkigyakorlat idején az összes résztvevők a számukra mon
dott mis ében , ugyancsak mindazok, akik valamilyen lelkipásztori
öss zejövetel alkalmával a közösség számára mondott szentmisébe
bel ekapcsolódnak ;

ll. a 2. és 4. pontban emlitettek a jubileumaik alkalmával be
mutatott szentrnis én .

12. a felnőtt megkeresztelt kereszts zül ei, sz űlei, házastársa, vi
lági hitoktatói a keresztelési szentmisében ;

13. az újmisesek első miséin résztvevő sz ülök. rokonok és jó 
tevők ;

14. egyházi jellegü közöss égek a konventmis éj űk ön, illetve a
közösség mis éjén, a 76. pont utasítása szerint.
243. A két szin alatti áldozta táshoz e lő kell késziteni :

aj ha a szent Vér vé tele szív ó cs ővel történik. akkor a celebráns
és az összes áldozók részér e ezüst szivócsöveket; továbbá egy viz 
zel telt edé ny t a szívócsövek leöbl ítés ére, valamint egy paténát el
helyezésükre ;

hj ha a szent Vért kiskanállal veszik . akkor egy kiskanalat .
ej ha a két szín alatti áldozás bemártással történik. vig yázni kell,

hogyapartikulák ne legy enek vékonyak. se nagyon kicsik, hanem
a szokottól valamivel vas tagabbak ; így a szent Vérbe kissé bele
mártva. könnyen lehet kiosztani azokat.

1. A két szín alatti áldoztatás rítusa,
ha az áldozók a kehelyből isznak

244. Ha szerpap vagy más segédkező pap is van jelen:
aj A rnis é z ő pap a szokott módon ma gáh oz veszi a szent Testet

és Vért. Ügyel arra, hogy a kehelyben elegendő sze nt Vér marad
jon az áldozók részére . A kehely külsö perem ét purifikatóriummal
megtörli.

hj A celebráns a kelyhet a purifikatóriummal együtt átadja a
szerpapnak. ö maga pedig fogja a patén át, ill etve áldoztató kelyhet
a partikulákk al. A miséző pap és a szerpap ott helyezkedj ék el, ahol
az áldoztatás könnyebb en végezhető.

ej Az áldozók egyenké nt e l éj ű k lépnek , il lő tiszteletadá s után
megállnak a pa p e l ő t t , A rni s é z ő pap felemeli a szeritosty át. és
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mondja . " Krisztus tes te" . Az áldozó fele li : " Amen" , és magához
ve szi a pap kezébő l Kri sztus tes té t.

d] Az á ldo zó az után á tmegy a szerpaphoz és megáll e l ő tte.

A szerpap -ezt mondj a : " Kri sZtus vére" , az ál dozó feleli : ..Amen" .
A szerpap odan yújtja a purif ik a t óri u m ot és a kelyhe t. Az áldozó
ezt saj át kezével is a jkához emc 'n;eti , ba l kezével a jka alatt tartva
a purifika tóriu mot. Egy keveset iszik a kehe l yb ő l . ügyelve arra.
hogya sze nt Vér le ne cs öp pe n je k. Azután vissza tér a helyére, a
szerpap pedig a kehely pere mét megtörl i a p u r if ik a t óriumrnal.

ej Ha vannak , akik csak egy sz in alatt á ldo zn a k, a szerpap.
miut án a két szín alatti áldozók mi ndnyá jan itta k a kehelyb ől. a
kelyh et vissza teszi az ol ta r ra. A ,m i s é z ő pap pedig megá ldoz ta t ja
az egy szin a lat ti áldoz ókat. majd vissza tér az oltá rhoz. A meg
maradt szent Vért va gy a rn i s cz ő pa p, vagy a szerpap vesz i ma
gához; a sze nt ed ények purif ik ál ása t a szoko tt mód on vé gz ik .
245., Haszcrp ap. vagy más segédkező pap ni ncs jelen :

aj A mi séző pap a szok ott rri ódon magához veszi az Úr te sté t
és vé rét. Vigyáz arra , hogy a ke hel yben e l egendő szent Vér marad
jon az áldozók részére. ll. ke he ly kül s ő perem ét a purifik a t ór iu m 
mal megt örl i.

új Ezután úg y helyezked ik el. ho gy kö nnyen ny új thassa az áldo
zóknak az Úr testé t. A szo kott módon nyú jt ja az eléje járuló, két
szín a la tt á ldo zók mindeg yiké ne k :1 sze rito s ty át . akik kellő ti sztelet
adást végeznek , és az Úr testéne k vétele után . kissé fél reállnak .

ej Miu tán mindenegyes á ldo zó magához vette az Úr testét, a mi
s é z ő pap az áldozta tó edényt (pyxis) az oltárra tesz i. Azután a
kelyhet veszi ké zbe a pur ifika tóriummal. M inden egy es ál dozó is
méta celeb rán s elé von ul. Megáll el őtte; a pap mon dja . "Krisz'
tus "ére". Az áldo zó " Ame n"-nel vá laszol . a celebráns pedig nyúj tja
a kelyhet és a pur ifika tóri umo t. A pur ifika tór iumot az á ldozó bal
kezével a jka alatt ta r tja , egy keveset iszik a kehelyb ől . és nagyon
vigyáz ar ra , ho gy a szen t Vér le ne cseppenjék . Azután vis szamegy
a helyére, a pap ped ig a ke he ly pe re mét meg törli a purif ik at ór iu m
mal.

d} A sze nt Vér kiosztása után a pap leteszi a kelyhe t az oltárra.
Ha va nn ak olyanok. akik csa k egy szin a latt á ldoznak , akk or a
szokáso s mód on megáldozta tja őke t. Viss zatérve az oltárhoz, ma
gáh oz veszi a megma rad t szent Vért, és a p ur ifik álas t a szokott
módon végz i el.
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2. A két sz in a la tt i áldoztatás rí tusa,
ha az bemá rtas sa l történ ik

24 6. H a szer pa p " agy más seg édkezö pap is va n jel en :
a) A mis éz ö pap á tad ja neki a ke lyhe t és a puri fikat óriumot,

ő maga pedig fogja a paten at . illetve az áldozta tó ed én yt a szcnt
ost y ákkal. Mindk etten megáll nak ott. a hol a legkönnyebben tör
ténh et az ál do zta tás.

h) Az á ldo zók eléjük járuln ak . elvé gz ik az e l ő í rt tiszteletad ást.
és á ld ozta tó tá lcát (pa tina ) az ajkuk a la tt tartva á llnak a celebráns
elé. O a sze ntos tya egy ré szét be le m árt ja a keh elybe. majd a szen t
ost yát felem el ve mondja: Krisztu s te st e és vére". Az á ldozó fe
leli : "Amen". Megá ld ozi k. és v i's~zamegy a helyére.

e) Az egy szín a la tt á ldoz ók áldozta tá sa . a megmaradó szent
Vér vé tele és a purifikálás a fent je lze tt módon történ ik .
247. Ha sze rpap. vagy más segédk ező pap nincs jelen :

a) A ce lebrá ns a sze nt Vér vétele ut án ba l kezén ek mutat ó és
kő z ép s ő ujj a közé fog ja az áldoztató edé ny t vag y pat én át a sz erit
osty ákkal. a ke ly he t pe dig ba l ke ze hüv el yk és mu tató ujja k özé.
és od a á ll. a ho l könn yen tud áldcztatni.

h) Az á ldo zó k egye nkén t eléje járu lna k. kellő tisztel etadás után
a ce le brá ns e l őt t megálln ak . ajk uk a la tt tartva a patinát. A pa p
a szentost yát egy k issé be lem á rt ja a szent Vérbe , fele me li és mond
ja : ..K risztus teste és vére': Az á ldozó pedig fel el i : ..Am en' ; a
mi s éz ö kezébő l megáldozik . majd visszatér a hel yére.

e) Szabad az oltá r lépcsője e lő t t va gy az á ldoz ta tó rácsnál egy
ki s aszt alt fe lállíta ni. t e ri tőv el és ko rpor áléval . a cele bráns erre
hel yezze a kel yh et. hogy ezze l kö nnyebbé tegye az áldozta t ást,

d) Az egy szín a la tt á ldozók áldoz ta t ása . a fennma ra dó sz ent
Vér vét ele és a pur if iká lás a fen t je lzett módon történ ik .

3 . A két szín a latt i a ldoz ta t ás r it usa sz iv ócs övel

248 . A ce lebrán s is sz í vó cső v e l veszi magához a sz erit Vért.
249 . Ha szerpap va gy más segédkező pap is va n jelen;

a) Az Ur testével va ló á ldozta tás úgy történ ik, am iké nt azt fen 
tebb a 244 . pon t h) és e) a latt e l ő í rja .

b) Ezu tá n az á ldo zó a szerpap hoz járul, és megáll előtte . A szer-



pap így szó l : "Krisztus vé re" , az áldozó feleli : .,Amen" . M ajd az
áldozó átves zi a mi nistr ánstól a sziv ócs övet, belenyúj tja az t a sze nt
Vér be, és egy kev eset felszív bel ő le . Azu tán vigyázva, hogy a szent
Vér le ne cs eppenj ék. k iveszi a kehe l yből a sz ív ócs övct és a vízzel
tel t edénybe mártj a, ame lyet a sze rpap mellett álló ministrán s tart
a kezéb en. Az áldozó eg y ki s vizet sz ív fel a cs öv ön . ezzel puri fi
kál ja azt. A csövet ezután ráteszi a tálcára, a melyet a minist ráns
nyújt feléj e.
2~O. Ha szerpap vagy más seg édkező pap nincs jelen : a mis é
zó maga nyújtj a a kelyhet az egyes áldozókna k úg y, ahogyan az
a kehelyből t örté nő áldozá; nál (245. pont) elő írva van , amell ett e
álló min istrán s ta rtja a vizesedényt a cső purif iká lás ára .

4 . A két szin alatti áldozás ritu sa kiskan állal

'):-1 Ha szerpa p '/agy más segédkező pa p is van jel en , ez
- ;) .
ta r tja ba l kezében a ke ly het. a k iskaná llal ped ig mind enegyes ál-
do zón ak kiosztja a sze rit Vér t, és mondja . "Krisztus v ére" Vigyá z
arra , hogy az áldozók ajka és nyelve ne érintse a kanalat. Az áldo
zók pat inát tar tan ak ajk uk ala tt.
252. Ha sze rpap vag y más segédkező pap nin cs jelen. akkor
mag a a celebrá ns osztja ki ezen a módon a sze nt Vért a két szín
alatt áldozók nak, miut án ezek már előbb a szen tostyával meg ál -

. doztak .
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V. fejezet '

A TEMPLOMOK ELRENDEZESE ES FELSZERELESE
A SZENTMISEHEZ

1. ALTALANOS ALAPELVEK

253 . Isten nép e az Eukariszt ia megünneplésére általában temp
lomba jön össze, va gy annak hián yában más olyan hel yre. amely
mélt ó az ilyen fönséges misztériumhoz. Legyének tehát a templo
mok, és ezek az ut ób bi helyek is. alkalmasak a szent cselekmény
vég zésére és a hi vek tevékeny bek apcsolódásának biztosítására.
Ezenfelül mind a szent épületek. mind az istentiszteletre szánt tár
gyak legyenek va lób an mélt óak, szépek és a természetfeletti dol
goknak jelei, jelk épei .s"
254 . Az Eqyhá z szüntelenül k éri a művészetek nemes szolq á
lat át, és befogadj a minden nép és ország rn ű v észi kifej ezési eszkö
zeit.67 S Őt. mi k ént törek szik ar ra . hogy az elmúlt századok műv é

szi alkotásait és k incseit meq ő rizze .v'' és ha sz ű ks é qes , az új kívá
naimakhoz alkalmazza. ugyanúg y akar ja fejlesz teni az egyes korok
sz ellemé ne k megfelelő új ir án yokat is .w

Éppen ezért mind a művészek kép zéséb en . mind pedig a tem plo
mok ba kerül ő műa lk otás ok ki válas ztásába n el kell érn i az igazi
m űv észet szintj ét, amely táplálja a hitet és a vall ásosságot, hűen
feje zi ki. am it ábrázol, és meg felel a kivánt c élnak .P
255. Kívánatos. hogy a templom ok at ünnep élyes en szente ljék
fel. A hi vők tiszt elettel vegyék körül eg yhá zmegyéjük szék eseg y
házát és a sa ját templomuk at. Úgy tekintsék ezeket, mínt annak a
lelki Egyházn ak a jelk ép ét. amelynek épí tés e és növel ése keresz
tény mivoltu k nál fogva köt elességük.
256 , Az érdekeltek kér jék k i az Egyh ázm egyei Liturgikus és
Egy házm üvészeti Bizottság vélem ény ét, hogy az egyházi épületek
épít ése. felúj ítása , íll ctve átrendezése megfelelően me nj en végbe .
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A helyi főpásztor is kérje ki e bizottság véleményét. és vegye igény
be segítségét. amikor rendeleteket ad k i e tárgyban, vagy új épü
letek tervrajzait hagyja jóvá. vagy pedi g amikor döntést kell hoz
nia ilyen jellegű fontos k érd ésben ."

II. A TEMPLOM BELSÓ ELREN DEZJ:.SE A SZENTMIS~HEZ

257 . Istennek a szentmisére egybegyűlt népe összetartozik és
hierarchikus rendezettségű, ami az ünnepl és egyes részeinél a k ü
lönféle szolgálatokban és k ülön féle cselekményekben válik szem 
lél etessé. A szent épüle t el rende zet tségén ek tehát meg kell mutat
nia valamiké ppen az eg ybegyült közösségnek ezt a jelleqét, to 
vá bbá leh et öv é kell ten nie minden j el enlévő megfelelő elhelyez
kedését. és segítenie kell mindenkit a maga fela da tának illő teljesí
tésé ben.

A hívek és a szk óla olyan helyet kapja nak , ami megkönnyíti szá
mukra a tevék en y részv et el t.P

A pap és segédkezők a presbitériumb-an foglaljanak helyet. va gy
is a tem plomnak abban a részéb en, amely ki fejezi hierarchik us
sz erep üket. ki -ki itt vezeti, mint elöljáró, az imádságot. illetve hir
deti Isten igéj ét. vagy szo lgá l az oltárn ál.

M indezek a tagozód ások . jó llehet a hie ra rchikus elrendezettsé
get és a fela da tok különbözős égét kell kifejeznl ő k . ol yan belső és
egybefonódó egységet alkossanak , ho gy az az egész szent nép eg y
ségét vilá gos an k ifej ezze. A hely maga és az egés z fels zerelés is,
és mi ndennek a szépsége, foko zza az áhítatot és tükrözze az ün 
nepelt misz t ér iumok sze nt ség ét.

III . A PRESBITt:.RIUM

258 A presbitér iumot (szen télyt) vaq y valamelyes kiem eléssel,
vagy k ülönl eges kiképz éssc l és d íszit ósscl ke ll a templom hajójá
tól m egkü lönböztetni. T áqa s legyen. hogy a sze n t szertartásokat
akadál yt al anul leh essen v éqezni.F'
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IV. AZ OLTAR

A RÓM AI MIS EKONYV

259. Az oltár, amelyen jelenvalóvá lesz a szentségi színek alatt
a keresztáldozat. egyben az Úr terített asztala is; a szentmisében
ehhez hivatalos az Isten népe. hogy részesüljön róla; az oltár a
hálaadásnak is központja. mely az Eukarisztiában nyeri el töké
letességét.71,

260 . A szentmisét vagy rögzített (fixum) , vagy mozdítható
(mobile) oltáron kell bemutatni. ha szent helyen végezzük azt. Szent
helyen kívül bemutatható a mise asz talon is. főleg ha csak alkal
milag történik. Az oltárt is. az asztalt is minden esetben terítő és
korporálé takarja.
261. Rögzített oltárnak nevezzük azt az oltárt. amelyet úgy
építettek a padozathoz. hogy elmozdítani nem lehet. Minden más
esetben mozdítható oltárról van szó.
262. A főoltárt a faltól elválasztva kell felállítani. hogy köny
nyen körüljárható legyen. és a néppel szemben lehessen misézni.
Valóban központ legyen. amelyre önként ráirányul a hívek egész
közösségének a figyelme.7:;

A főoltár általában mozdíthatatlan oltár legyen. és legyen kon
szekrálva is.
263 . Az Egyház régi szokása szerint és a jelképszerűs ég miatt
az elmozdíthatatlan olt ár fedőlapja (menzája) kőből. mégpedig ter
mészetes kőből kés züljön . A- Püspöki Kar döntése alapján más
nemes, szilárd és müvészet i kidolgozásra alkalmas anyagból is
készülhet.

Az oltárlap tartására szolgáló alapzat. illetve alépítmény készül
het bármilyen mélt ó és szil árd anyagból.
264. Az elmozdítható oltár készülhet bármilyen nemes és tar
tós an yagból. Ez az an yag legy en alkalmas liturgikus használatra.
az ors zág ha gyománya és szokásai alapján .
265. M ind az elmozdíthatatlan. mind az elmozdítható oltárokat
a Róm ai Pontifik álc sze rta r tása sze ri nt kell konszekrálni. Az el
mozdítható oltárok at azonba n elég csak bened ikáIni . Nincs köte
lezettség arra , hegy az elmozd ítható olt árokon . valamint azokon
az asztalokon. melyek en a temp lomon kívül miséznek (vö. 260 .
pontot) , kon szekr ált oltárkő legyen .
266. Azt a szok ást. hog y a konszekrálandó oltárba szentek,
vértanúk va~y ncm vértan úk erek lyéi t zárjuk. i1Ictve az olt ár alá
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helyezzük azokat. lehetöleg meg kell ő rizn i . Vigyázni kell azonban
arra, hogy az ereklyék valódiság ához kétség ne férjen .
267. Mellék oltár minél kev esebb legyen! Új templomban a me l
lékoltár lehetöleg a templ om haj ójától valamiképpen elvá lasztott
kápolnában kapjon hel yet.

V. AZ OLTAR Dtsz ITI::SE

268. Az oltáron lega lább egy t erit ő legyen. t i szte le tbő l az Or
emlékezetének megünneplés e és a szent ven dé gsé g iránt, amely
ben az Úr testét és vérét kapjuk. A terítő m érete. alakja és díszí 
té se egyezzék magának az ol tárnak a st ruktúrájával.
269. A gyert ya ta rt ók az eg yes liturgikus cse lekmények nél a
tisztelet és az ün nepélyesség szü kség es ki fejez ői . Az oltáron vagy
az ol tár körül úgy kell elhe lyezni azoka t, hogy minde n össz hang
ban legye n . fig yelem be vé ve az oltár és a presb itérium struk túrá
já t. Vigyázni kell : a gyer tya tartók ne akadályozzák a hiveket ab
ba n. hogy lát ha ssák az t. ami az oltárn ál történik. és ami az ol táron
van .
270 . Hasonlókép pen vagy az oltáron . vagy az oltá r közelében
legye n a kereszt is. ho gy azt az egybegyült közösség jól lá thassa .

A PAPI SZEK t s A SEGEDKEZOK ÜLOHELYE.

VAGYIS AZ ELO L) ARO HELYE

27 J. A szerta rt ást végző pap ü l őh el yének jel ezn ie kell. hogy
ö a közösség c l ől j ú r ó j a . és fela da ta az imá dság irá ny itá sa . A papi
sz ék leq a lkalmasabb helye a nép pel sze mbe n a presb itérium ten
gelyében van . hacsak az épüle t st ruk túrája vagy más körülmény
ezt nem akadályo zza. például ha túl nagy távol ság neh ezít ené meg
a kapcsolat ot a pa p és a hí vek között. A trónszék minden lá tszat át
ke rü lni ke ll. A s egédk ezők ü l őh e l ye a presbitériumba n olya n alka l
mas helyen legyen . hogy a rá juk bízo tt felada tot könnyen teljesí t
hessek ."?
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VII . AZ AMBÓ, VAGYIS AZ ISTEN IGIO]E HIRDETIOslONEK HELYE

272. Isten igéj ének mélt ósága megkivánja, hogya templomban
leg yen egy rneqkűlőnb ő z te tc tt hely, ahonné t hirdetik. Az igelitur
gia alatt a hívek figy elme önként ide irányuljon !78

Ill ő, hogy általáb an ez a hely szilá rd ambó legyen, ne pedig egy
szerű, elmozdítható olvasóállvány. Az ambót a templom struktúrá
jának megfelelően úgy kcll clhely ezn i, hogy a hivek jólláthassák
és hallhassák azokat. akik az igeIiturigában szolgálatot teljesite
nek .

Az ambóról olvassák fcl vagy éneklik az olvasmányokat (olvas
mány, szeritlecke . eva ngélium), a válasz os zsoltárt és a húsvéti
ör öm éneke t . ez lehet a hely e a homíliának és az egyetemes kö
nyörgéseknek is.

Kevésbé alkalmas hely az ambó a magyarázó, a kántor és a kar
vezető számára.

VIII . A HIVEK HELYE

273, Úgy kell a hívek elhelyezéséról gondoskodni, hogy a szent
szert artásokat l áthass ák. és figyelemmel kisérhessék. Helyes, ha
szé kek vagy padok állnak ren de lkez és ük re. Azt a szokást azonban,
hogy egyes kiv áltságos személyeknek ülőhelyeket tartanak fenn ,
meg kell sz üntetni.?? A székeket és padokat úgy kell elrendezni,
hog ya hivek könnyen megtarthassák a sze r tar tás egyes részeinél
me gkivánt testtartásra vonat ko zó el őir ásokat . és akadálytalanul
járu lhassanak a szentáld ozáshoz.

Gondoskodni kcll arról, is, hogya hivek a papot. illetve a se
gédkezőket necsak láthassák. hanem, a ma i technikai eszközök se
gitségéveL könnyen hallhassák is.

IX. AZ ~NEKKAR, AZ ORGONA ~S A HANGSZEREK HELYE

274 , Tek int etbe v éve az egyes templomok adottságait , az ének:
kar t (schola cantorum) úgy kell elhe lyezn i, hogy vil ágos an kitűn

jék : igazi része az az cgybegyűlt k öz öss éqn ek, és abban különleges
feladatot tölt be. Elhelyezése könnyitse me g litu rgikus szolgála-
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tá t tagj ainak pedi g teg ye leh et övé a szen tm isén való tel jes rész 
vételt amihez a sze ntáldozás is ho zz átartozik.w
275. Az orgonát és a többi enqedé lyezett hangszert megfelelően

kell elhelyezni. hogy mi nd az ének karnak. mind az éneklő népnek
segí tsé gére lehe ssen ek. és amikor öná lló szerepet töltenek be, min
denki jól hallhassa azok at.

X. AZ OLTARISZENTSt G ORZtsE

276. Na gyon ajánla tos , hogy az Oltáriszentséget kűlön kápol
nában őrizzék, amely alkalmas helye a hivek maqánáhitatának.s!
H a ez nem val ósítha tó meg, akkor az egyes templomok elrende
zése és a jóv áh agyott hely i szokás szerint az Oltáriszentséget vala
melyik oltáron kell elhel yezni, vagy a templom más kiemeIt és
szépen di szített h ely én.s?
277. A szent Eukariszt iát egyetlen helyen, sz ilá rd anyagból ké
szült és biztonságos tab ernákulumban k ell őrizni. Tehát általában
egy templomban csa k eg y szentségház legyen.83

XI. A TISZT ELETRE ELHELYEZETT KJ::PEK ts SZOBROK

278 . Az Úr. a Boldog ságos Sz ű z Mária és a szentek ábrázol á
sait az Egyház ősi hagyománya sze rin t jogosan helyezik el a ,szent
helyek en a hívek tis zt eletadása céljából. Ügyelni kell azonban ar
ra, hogy ne legyenek nagy számban, és úgy helyezzék el azokat,
hogy a hívek figyeimét ne vonják el a sze nt cselekmé nyt ő l.f Ug yan
annak a sze ritne k ne legyen több ábrázolása. Altal áb an a templom
d íszítése és elrendezése szolgálja az eg ész hivő közösség áhitatát !

XIr. A SZENT HELYEK ELRENDEZtstROL ALTALABAN

279, A templom díszítése inkább a nem es eqyszerűsé qet szol 
gálj a. mint a pompát. A dí szítésre felhasznál t eleme k m egvál asz
tásában üg ye ln i kell azok val ódiság ára , és arra k ell törek edni, hogy
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a díszítés fejlessze és szolgálja a hí vek vallási múveltségét és az
egész szent hely méltóságát.
280. A templom és mindaz, ami vele kapcsolatos. legyen úgy
elrendezve. hogy feleljen meg korunk igényeinek. Ne csak arra
ügyeljünk teh át. ami közvetlenül a szent cselekmények vég zéséhez
tartozik, hanem arról is gondoskodjunk, ami az egybegyűlt hívek
illö kényeimét szolgálja, és amiről más. az emberek rendszeres
összejöv etelére szánt helyeken is gondoskodnak.
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VI. feje zet

A SZENTMISE BEMUTATASANAK KELLÉKEI

I. A MISf:ZESHEZ SZÜKSf:GES KENYf:R "BS BOR

281. Krisztus pél dáját követve, az Eg yh áz az Úr lakomájának
me günnepléséhez nlindig kenyeret és vízze l vegyített bort használt.
282. Az eg yetem es Eg yh áz hagyománya szerint a szentmise
bemutatásáh oz sz üks éqcs kenyérnek búzali s ztből kell készülnie.
amely a la tin Egyh áz hagyom ánya sze r int kovásztalan.
283. A jelnek a szempon tja megköveteli , hogy az eukarisztikus
lakoma anyaga valóban mi nt elede l á ll jo n előttünk . Kívánatos
ezért, hogy az eukarisztikus kenyér, jólleh et kovásztalan és ha
gy om ány os formá jú, oly módon készül jön, hogy a közösségi mis é
ben a pap val óban több részre t ő rb e sse . és a partikulákkal a hívek
nek legalább egy ré szét megáldoztathassa. Akisostyák használatá t
ez nem zá rja ki. amikor az ok alkalmazásá t az áldozók nagy száma
vagy m ás pasztorális ok ok megkíván já k. A kenyértörés mozzana ta
ugyan is hatásos és fontos jel - az apostoli korban egys zerúen ke
nyé rtöré snek nev ezték az Euka ri sztíá t -; nagyon szepen tá rja elénk
az egy kenyérben rés zesülök egységét és szer étet ét. mivel az egy
kenyeret a testvérek között osztj ák szét.
284. A miséh ez szük séges bornak sz ő l ő b ő l saj toltnak kell len
nie (vö. Lk 22,18) . Nem szabad idegen any agot hozzákeverni : le 
gyen az termész etes szi n-bor ,
285. Serény gonddal kell ő rk ö dn i a fölött, ho gy a misézéshez
szánt ke nyér és bor romlatlan állapotban maradj on meg, azaz vi 
gyázn i kell arra , hogy a bo r ne ecetesedj ék meg, a kenyér pcdig
mc g ne romolj ék , illetve ne szarad jon mcg annyira, hogy csak ne
hezen lehessen megtörni .

o A miceliturgÍil
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286. Ha a pap kcnszekr áci ó után vagy áldozás közben veszi
észre, hogy bor helyett vizet öntött a kehelybe, öntse ki a vizet egy
edé ny be, töltsön bort és vizet a kehelybe, és konszekrálja aztl
Mondja el az Euk ari sztia szerzése történetének azt a részét, ame
lyik a bor konszekrálására vonatkozik; nem kö teles a kenyeret is
újból konszekrálni.

II . A SZENT FELSZEREI.J:.sEKROL ALTALABAN

287 . M iként a templomok épít ésénél. úgy az összes szent fel
szerelési tárgy készí t ésénél is az Egyház engedélyezi minden or
szág m űv é szeti stíl usát. és elfogad oly m ódos ít ásokat, amelyeknek
célja az egyes nép ek ízlésé hez és hagyományaihoz való alkalmaz 
kodás, csak a szent felszerelés i tá rgyak jól felel jenek meg rendel
tetésüknek .85

Ezen a tér en is nagy gonddal ügyelnünk ke ll arra a nemes egy
szerűségre, amely az igazi rn ű v ész et velejárója.
288 . Am i a szent felsze relések anya gát illeti, az eddig használt
anyagoko n kí vül megengedett mindaz. a mi karunk felfogása sze
rin t neme s, tartós és sza krális haszn álatra val ó. Az illeték es Püs 
pöki Kar jogosult ebben a kérdésben dönteni .

III . A SZENT EDtNYEK

289 . A szentmise bemuta tásához szüks éges felszerelések k özött
külön leges tisztelet ille ti meg a szent edé nyeke t, ezek között is a
mi sézőkelyhet és a pa téná t. Ezeken ajá nlják fel a kenyeret és a
bort, eze ke n tör ténik a konszekr áci ó, és ezekből áldoztatnak .
290. A sze nt edé nyek szilárd és az egyes vidék ek közfelfo
gása szer int nemesnek tartott anyagból készüljenek! A dön tés mind
erről a Püspöki Karra tartozik . Előnyben kell részesiteni az ok at az
anyagokat, am elyek nem töréken yek és nem könnyen mennek tön k
re.
291. A kehelynek és minden, az Úr vér ének befogadására szán t
edén yn ek a kup ája olyan anyagból k észülj ön , amely a folyadékot
nem issza be. A talpazat lehe t más szilá rd és méltó an yagból.
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292 . Az ostyá k befogadására sz án t edények , úgymin t a pa tena,
áldoztató ed ény (ciborium és pyxis). sze lence (thcca). szen ts éq m u
tató és más effé lék k és zith e t ő k eg yéb , azo n a vidéken nag yra érté
kelt anyagb ól. például elef ántcsontb ól. vagy keményebb fából is,
csak felelj en ek me g a sze rit célna k .
293. A konszek rálandó ostyák szá mára e l őnyö s módon alkal
ma zható egyetlen nagyobb m érct ű patén a (áldoztató ed ény). Ezen
elfér a celebrán s, a segédkezők és a hívek osty ája is.
294 A fémbő l kés zül t szen t edé nyek et belül ált aláb an aranyoz
ni 10:ell , ha rozsd ásodá sra hajlamos fémből vannak. Ha vis zont rozs
dam ent es és aranynál is nemesebb fémből val ók, meqaranyoz ásuk
szük ségt elen .
295. Am i pedig a szcnt edények form áj át ill et i, a m ű v é szek

úgy k épezzék ki azt, ah ogy az egyes vidék ek szoká sainak megfe
lel, csak az edények legyenek alkalmasak a liturgikus használatra.
296. Az egy es sze nt edények meqáld ás ánál. ill etve kcnszekr á
lá sán ál meg kell tartan i a liturgikus könyvekben előírt szerta r t á
sokat.

IV. A SZENT RUHAK

297. Az Egyházban, rnely Krisztus teste, nem rninden tagnak
ugyanaz a szerepe. A szolq ála tok nak ezt a különbözőségé t az is
tentiszteleteken a sze rit ru hák k ülönböz óscqc ér zékelteti. Ép pen
ezért jelezni ök ke ll az egyes szolgá l attevők sa játos felad atá t.
Ugyanakkor a szent ru hák az ist entisztel et fényét is hivatottak
emelni.
298 . Bármely rangú szolgálatt evönek közös szent ruhája az
alba, ame lyet der ék ban cingulummal szorítu nk össze, hacsak az
a lba szabása ezt feleslege ssé nem tesz i. Ha az alba nem takar tök é
let esen a nyak k örűl. vállkendő t ke ll venni az alba al á. Az alba
helyettesíthető karing geL kivéve. ha m iseruh át. dalmatikát va gy
tunikát ke ll felve nni, vagy ped ig ha a stó la a mi seruhát vagy a dal 
matikát helyett esíti .
299 . A mis éz ö pap sajátos öltözéke a szentmiséné l és a szerit 
miséh ez közvetlenül kapcso lódó szen t cselekményeknél - hacsak
más el őírás ni ncs en - a mi seruha (kazu la), am elyet az alba és a
stóla fölé kell venni.



84 A RÓMAI MISEKÖNYV

300. A szerpap, sa játos ruhája az albára és a stólára vett dal-
ma tika.
301. Az als zerpap tunik át visel. amelyet az albára vesz fel.
302 . A pap nem teszi keresztbe a stól ája szárait; a szerpap
ped ig a bal válláról át lósan vez eti azt a jobb oldalra , és ott rö gzíti .
303. Plu vi álet vesz magára a pap körm enetekre és más sze nt
cselekmények nél. ah ogyan azt az egyes rítusok rub rikái előirjá k.

304. A szen t ruhá k formájá t a Püsp ök i Karok határozzá k meg.
és elő terjesztik az Ap ostoli Szentszéknek azokat a m ód os ításoka t.
amelyek megfelelnek az egyes országok igényei nek és szo k ásai
nak.86

305. A szent ruhák készíthetök a hagyományos anyagokon kí 
vül az azon a vidé ken ismert anyagokb ól. s őt mü szá lakból is, csak
fele ljenek meg az isten tisz telet mé ltós ágána k . Minderröl a Püs-
pök i Kar d önt.s? ,
306. Úgy ill ik. hogya ruhák szé pségé t és ne me sségé t ne a di
sz ítések sokaságában ker ess ük. hanem a felhaszn ált anyagban és
annak szab ás ában . A di sz ir ések olyan motívumok at, ille tve k épe
ket és szirnb ólumokat ábrá zoljanak. ame lyek a szent használ atra
ut alnak : mellözni kell rnin dazt. am i a szerit célhoz ke vésbé illő .

307 . A szent ru hák k ű l önböz ő sz íne i azt a cél t szolqá lják, hegy
mi nd az ünnepe lt hittitkok sajátos jelleget. m ind pedig az egyház i
évhe z igazodó keresztény életet külsöleg is szemléletessé teg yék .
308. A szent ruhák színeivel k apcsolatban maradjon me g az
eddigi gyakorlat, vagyis:

a) feh ér szín t ke ll használni a húsvéti idö szak és kar ácsony offi 
ciumain és mis éibe n . az on kí vül az Úr ün nepein és megemléke
z ései n . k ivéve a szenved ésre vonatkoz ókat. Szűz Mária ünnepe in
és megeml ékezésein ; a k ővetkez ő ünnepeken : Mindenszentek (no v.
1.) . Kereszte l ő Szent J án os (jún. 24 .), Szent János evangelista (dec.
27. ), Szent Péter székfog la lás a (febr. 22 .) és Szen t Pál megtérése
(jan . 25.) ;

h) pi ros sz int használunk virágvasá rnap , nag ypénteken . pün
kösdk or, az Úr szcnvedé s ének ünnepei n, az apostolok és evangé
listák , val amin t a vértanúk ünnepe in;

c) zöld szí nt ke ll ha sználni az .,évközi" offi ciumokban és misé
ken ;

d ) violaszí nt ha sználunk adven t és nagy böj t idején. és tetszés sze 
r int a hal otti officiumokban és a gyászmisén is ;
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ej fekete szín alkalmazható agyászmiséken;
lj rózsaszínt lehet venni ad vent III. ("Gaudete·j és nagyböjt IV.

(.,Laetare") vasárnapján.
A Püspöki Karok azonban meghatározhatnak és a Szentszéknek

előterjeszthetnek bizonyos változtatásokat. amelyeket az egyes né
pek igénye és ízlése megköve tel.
309. Nagyobb ünnepeken lehet has ználni' a nemesebb anyag
ból ké szült ruhákat, még ha nem is felelnek meg a napi színnek.
310. A votívrnis éket az illető mis ének megfelelő színben vé
gezzük. de mondhatók a napi színben, illetve a liturgikus i dőszak

nak megfelelő színben is. A különféle szándékokra végezhető mi
séket vagy a saj át. vagy a napi, illetve időszaki színben mondjuk.

V. TEMPLOMI HASZNÁLATRA SZÁNT EGYJ:.B TÁRGYAK

311. A szent edényeken és ruhákon kívül, amelyeknek anyagára
előírások vannak, minden más berendezési tá rgya templomban,
ak ár kö zvetlenül szolgál liturgikus haszn álatra. akár k özvetve .
méltó legyen, és feleljen meg annak a célnak , amire has ználják!
312. Szorgosan ügyelni kell arra is, hogy a kisebb jelentőségű

tárgyak kivitelezésében is érvényesüljenek a rn ű v észet követelmé
nyei, és hogy a nemes egyszerűség mindig kellő ízl éssel párosul
jon.
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A MISf:NEK ES RÉSZEINEK M EGVALASZTASA

313. A szen tmi se bemutatásának lelkipász to ri hatékonysága
minden bizonnyal növek szik , ha az olv asmá ny ok nak. könyörgések
nek és éneke k ne k a szövege a leh e tő leg jobban megfelel a részt
vevők lelk i szükség letei nek és várakoz ásának , valamint ért elmi
fokán ak . Ez e l érh e t ő az al ább k özölt gazdag választási l eh etősé

ge k jó fölh asználásáva l.
A mi séz ő pap ezér t a szen tmi se meg vá lasz tásában inkább a k ö

zössé g lelk i javát, mint a saját elg ondolásá t ta rt sa szem elő t t. Ne
feledje azt scm , hogy az egyes részek összeá ll ításában teljes öss z
hang ban já rjon 'cl a s egédke z őkke l és rnind azokkal. ak iknek bár
m ilyen megbizat ásuk va n a szent mi se be mu tatásánál. Sőt még a
h ive ke t scm szabad k izárn i azo k na k a dolgoknak megb eszélésé
ből, amelyek közvetl enül ráju k vonatkoznak .

M in thogy sokféle vál toza t adó dh a t a sze n tmi se egyes részeinek
összev áloga tása so rán, szükséges, hogy a szentmise be mutatása
e l őtt a di ák onus. a lekt orok, a zsoltá ré nekes. a kán tor , a mag ya 
rázó és a szkóla pontosan tudja , melyik reáta rtozó szö veget kell
előadn i a . Semm it sem szab ad rögtöI1Zésre hagy ni. A szertar tá sok
harmo nikus elrend ezése és végzése ugyanis sokb an hoz zá járul ah 
hoz, hogya hívek meg fel el ő lelk ület tel kapcsolódjanak be az Euka
r isztia ünn epl ésébe.
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3 14 . Főün nepeken a pap köt eles k övetn i a nnak a templ omnak
a litu rg ikus n a p t ára t . amelyikben m isézik .
3 15. Vasárna pok on . a z adven ti , ka rácson yi , nagyböj ti és hú sv é-
ti idő k öznapj a in . az ünnep eken és a köte l ező em lék na po k on :

a) ha a pa p köz össég i mi sét mond . kövesse a te mp lo m kalcnd á
riumá t .

b ) ha magánmi sét m ond . akkor válasz tha t vagy a templom, va gy
a saját kalcnd ár iuma között .
316. Nem kötelező em lék na pok on :

a) a dventi I éri ákon december 17-tő l 24 -ig , kar ác son y nyolcada
al a tt és nagybőjt fér iái n - ki véve ha mva zószerdá t és anagyhe tet 
a pap a litur g ikus nap ról m ondj a a sz cn tm isó t . a rról a z em lék nap
róI a zo nban. a mely az á lta lános ka lend áriumban éppen arra a na p
ra va n beírva. lehe t venni a könyörgést (collecta), - kivéve hamva 
zószerdá n vagy nag yh ét f éri áin .

b) adven ti fér iák on d ec em ber 17 el ő tt. a karácsonyi és a húsvé ti
idő Iéri áin a pap vá lasztha tja va gy a féria rn iscj ét. vagy a napi szerit
m is éj ét. va gy ve heti a szcntrnis ét eg y olyan szen t r ő l . ak ine k emlék
na pj a va n , va gy pedig a rró] a szentr ő l . aki a zon a napon szc repel
a Martiro lógiumban ;

c) évk özi fériákon a pap vá lasztha tja: vagy a fe ri a mis éj ét. 'vagy
a z arra a nap ra es ő nem kötelező eml ékn ap mi s éj ét. vagy veheti a
szentmisé t arról a sze ri t r ő l . aki azon a napon sz crepc l a Marti ro ló 
gi umban, vagy pedi g választhat a külön fél e al ka lmak ra szánt és a
vo tivmis ék közü l.

Amikor a pap kö zöss égi misét m c nd . e l s ős orban a hívek le lk i ja
vát kell szelqa ln ia. és óv a ko djék, nehogy a saját elgondol ását e ről

tesse a h ivek re . Főleg azonban arra ügyeljen . hogy gyak r an és kell ő

o k nélkül ne hagyja cl a zok at az olvasm án yoka t amelyek et min 
d en eg yes hé tközna pra k özöl az olvasmá nyrend . Az Eg yház ugyanis
a zt óhajtja. hogy az Isten ig éjének rnin él bőségesebb asztalá t ter ít
sék m eg a h ívek sz ám ára .s"

Ug ya nezen ok ból leg yen m ért éktar t ó a gyá szm ise mond ás ában !
M inden egyes szentmisé t ugyanis mind az él őkért mind a meghol
tak ért muta tunk oe .

Ah ol a h ívek sz iv éhez n őtt a Boldogságos Szüz M ária v.agy a
szentek valam elyik nem kötele ző em lék nap ja , ott legalább egy
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szentmis ét veg yenek róla, ho gy a hívek jogos áhítatának eleget te
gyenek!

Ha pedig lehetöség nyíl ik arra . hogy válasszu nk az eg yetem es
naptár emléknapj a és az egyházmegyei, illetve szerzetesi na ptár
eml éknapja közo t t. e l ő nyben kell rés zes íte ni. azonos föltételek mel
lett és a hagyom ányn ak rn cqfele l ően. a helyi eml ék na p o t"

II . A M ISE Rt:SZEINEK M EGV ALASZTAsA

317. Amikor a mise egyes részeinek szövegeit választju k meg.
- akár a liturgikus idö, akár a szentek mi s éi r ől van szó r , a követ 
kezöket kell sze m el őtt tartani .

Olvasmányok

318. Vasárnapok ra és ün nepnapokra három olvas mány van ki
jelölve , mégpedig a Prófét a, az Apo stol és az Evangélium szöveg ei.
Ezek révén nevel őd ik a keresztén y nép an -a. hogy a csodál a tos is
teni elgondol ás szerint az üdvösség rn ű v e a jelenben is folytatód ik .

Nagyon kívánatos tehá t, hogy va lóban három olvasmány legyen.
Lelkipásztori okokból és a Püsp ök i Kar dönt ése alapján egyes he 
lyeken megenged ett , hogy csa k k ét olvasmán yt vegyenek. Am ikor
a papok így v álasz tha tnak a ké t e l s ő olvasmány között, a lekcioná
r iumban k özölt normá k vezessek öket. és az a szándé k, hogya hí 
veke t a szent írás rnin él alaposabb megismerés ére seg ítsék. Legke
vésbé scm szab ad a szöveg rövi dség e vagy kö nnyebb volta szerint
választani.
319. - A hétkö zn ap i lekcionári umban egész éven át mindegyik
hét minden eg yes nap jára ta lálunk olvas má nyokat. Ezért álta lá ba n
ezeke t az olvasmányok at vesszük a megfelel ő napon, ha csak köz be
nem jön valam elyik föünnep vagy ünnep.

Ha pedi g valamelyik héten a foly ama tos olvasást félbeszak ítaná
egy ünnep vagy különleges alkalom, szabad a pa pna k. figyelembe
véve az olvasmá nyok eg ész heti rend jét, vagy a következőkhöz csa 
tolni a kimarad t részek et. vagy ped ig eldönteni , rnelyik szöveget ré
sze sítse el ő nyben il má sikkal sze mben.

Ha a pap egy sa játos jellegü közösségn ek mis ézik , szaba d a mi-
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s éz ési alkalomnak jobban megfelelő szövegek et fel olvasni a . arn eny
nyiben ezeket a jóváhagyott lek cion árium szövege iből választja ki.
320. Ezen kí vül van a sze ntírási szöveg eknek egy külön össze
állí tása az on szen tmisék sz ámára, amelyekben szentségeket va gy
szentelményeke t szo lq álta tnak ki, vagy amelyeke t különleges al-
kalmakkor végeznek. ,

Az olvasmányok ezen összeállítása azér t készült, hog y a hívek
Ist en alkalomszerűen választott igéjének hallgat ása által tök élete
seb ben megért sék a m iszt ér iumot, am elyben részesednek, ugyanak
ko r ped ig Isten igéjének od aad óbb szere te tére is bu zduljanak.

Éppen ezé r t a liturgikus közösségben olvasott szövegek megv á
lasztásánál figy elem be ke ll venni mind a megfelelő lelkipásztori
szem pon tokat. mind pedig a megadott választási lehetőséget.

Imádságok

321. A pref áci ók bősége a római misekönyvben azt a célt szel
gálja, hog y a hálaadás eszméje az eukari szt ikus ima keretén belü!
sok féle mód on ragyogjon fel , és hogy az üd vösség misz tériumának
kül önféle szempon tjai teljesebb fényben áll ja nak elénk.
322 . Az eukarisztikus imá k megválasztá sá t az alább i nonnák

ir ányít ják :
a) Az el ső euk arisztik us ima, vagyis a római k ánon mind ig ve

hető . Ig en alkalmas azo nban azokon a napoko n, am ikor saját
"Communicantes': illetve "Hanc igitur" szerepcl . ezenkivűl az

apo stolok ünnepe in és azo knak a szenteknek a napjain, akikről

megemlékezés történi k a kánonban. Hasonlóképpen ajánla tos a va
s ár napokon. hacsak lelkipásztori szem pontok ne m javallanak má
sik eukari sztikus imát.

h) A második euk arisztik us ima különl eges sajátosságai miatt.
inkább h étk öznapra. vagy sajá tos alkalmakra való.

No ha saj á t prefációj a van, más prefációkkal is vehető , főleg azok
kal, amelyek az üdvösség misztériumát összefoglalóan tárják elénk ,
mint például az évközi vasárnapok prefációi vagy a közös pref á
ci ók.

Amikor elhunytér t mutatjuk be a szentmis ét. a megjelöl t helyen,
tudniillik az " Emlékezzél meg" (Memento) előtt, beiktathatjuk a
jelzett külön imádságot.



90 A ROMAI MISEKONYV

ej A harmad ik euk arisztikus ima bármelyik prefációval végezhe
tő ; külön ösen vasárnapoko n és ünnepeken ajánlott.

Ebben az eukarisz tikus imában is vehető a k ülőn formula az el
hunyt ért. A jelzett helyen iktat juk be, vagyis a következő szavak
után : "Jóságos Aty ánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szét
szóródott va lamennyi gyennekedet" (Ornnes filios . . . conjunge) .

dJ A negyedi k eukarisztikus ima saját. mással nem helyettesíthe
tő prefáci óval rendelkezik , és az üdvtörténet átfogóbb összefoglalá
sát nyújtja. Vehető , amikor a mis én ek nincsen saját prefációja. Na
gyon alkal mas végezni olya n híveknek a közöss ége előtt, akík ki
tűnnek a szentírás mélyebb ismere tébe n. .

Ebbe az eukarisz tikus imá ba , tek intettel szerkezet ére. nem lehet
bei k ta tni k ülön imaszöveget elhunytért.

ej A sa ját prefá cióva l ellá tott eukarisz tikus ima vehető ugyan
ez en prefáció megtartás ával olyan szentrnis ékben is, amelyekben
egyé bké nt idős zak i pr efáció t kellen e mondan i.
323. Bármely szcntrnisé ben. hacsak más utasítás nincs, az illető

mise sa já t kön yörgéseit kell venni.
Az em léknapok mis éib cn azonba n vag y a saját kön yörgést (col 

lec ta) vess zük , vagy a szen tek közös mis éib ől való megfelelő kö 
nyörgést ; a fela já nlás i k ő nyö rq é s t és az áldozás ut áni k önyörgést
pedig, hac sak nincsen sa ját szöv egük, vehe tjük vagy a k ö z ösb ől .

vagy a meg fel el ő fér iáról.
Az évköz i féri ákon pedig, az előző vasárnap könyörgésein kívül

mondhat juk vagy bá rmely másik évközi vasárnap könyörgéseit,
vagy a misekönyvben található alkalmi kön yörgések (orationes ad
di versa) közü l v álasz tha tunk . Mindig szabad azonban ezekből a
rrnsékb ől csak a kön yörgést (coll ecta) venni.

Ily mód on a szövegek nagy bősége áll rende lkezésü nkre, és adva
van a l eh et ős ég is nemc sak arra , hog y állandóan vá ltozatos legyen
a li turgikus közösség imáin ak a tartalma, hanem arra is, hogy eze
ket az imák at meg fe lel ően alka lmazz uk a hívek, az Egyház és a vi
lág szüks ég leteihez. Ez az alka lmazk odá s már meg is valósult az
év fontosabb időszaka i ban : a mis ek ön yv mi nden egyes . fériára az
i dőszaknak meg fel elő saj át könyö rg éseket k özöl.
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324. Az eg yes olvasmány ok közötti, valamint a kezd ő -. fel
aján ló és ál dozási éneke k megvá lasz tásán ál a már k özölt szabályo
kat kell megtartani .

Különleges felhatalmazások

325. Az előző pontok lehetőséget adnak néh án y alkalmasabb
ol vasmány m cq v ála szt ás ár a . Ezen a lehetős égen k ívül a Püsp öki
Karo kn ak megvan a fcl hatal ma zásuk a rra, hogy különleges körül
mén yekre bizo nyos módosít áso kat vezesse ne k be az olvasmá ny ok
ka l ka pcsola tb an. A szöv egeket azon ban mindig szabá lyszerűen jó
váhagyott lekcion á r iu mból kell venni.
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VIII. fejezet

1. SZENTMISf:K ss KÖNYORGf:SEK KÜLO~Ft:LE

ALKALMAKRA, VOTfVMISf:K, GYASZMI5t:K

I. SZENTMISJ:.K ss KÖNYÖRGJ:.SEK KOLÖNFJ:.LE ALKALMAKRA.

VOTIVMIStK

326. A szentségek és szentelmények liturgiája azt célozza, hogy
a jól fölkészült hivek életüknek szinte minden eseményét megszen
teljék a húsvéti misztériumból kiáradó isteni keqyelemmel .P Es ,
mivel az Eukarisztia a szentségek szen ts éqe, olyan mi seszövegek
kel és könyörgésekkel szolgál a misek őnyv . am elyeket a keresz
tény életben alkalmazni lehet az egész világ vagy az egy etemes, il
letve a helyi egyház szükségleteire.
321. Mivel az olv asmányok és könyörgések megvá lasztásá ra
úgyis szélesebb körű lehetőség va n, a k ülönf éle szándék okra mond
ható miséket csak mértékkel végezzük , vagy am ik or igazán k iván
ja az alkalom!
328. Ezekben a külön féle szán dék okra végezhető misékben le
het venni a f éria olvasm ányait . hacs ak k ifejezetten más rendelke
zés nincs . Ug yan ez áll az ol va sm án yok közötti énekekre is, arneny
ny iben ezek az ünnepléssel összha ng ban vanna k .
329. A különféle szá ndé kokra végezhető szentmi sék nek három
fajtáj a va n:

aj r ituáli s mis ék, amelyeket bizo nyos szentségek vagy szentel
mények k iszolgá lta tásával kapcsola tban vég zünk;

hj különféle szü kségle tekben mo ndo tt szentmisék , ame lyeke t
ado tt k ö r űlmények között végzü nk, va gy e lőre meg ne m hat ározott ,
vagy ped ig rendszeresen i smétlődő időpon tban;

ej vot ívrnis ék. ame lye ke t a hivek áh it at án ak meqfele l ő en, szaba
do n lehet vá la szta ni az Úr m iszt ér iumaival, vagy pedig a Boldog·
sá gos Sz ű z M ária és a szen tek tiszt elet ével kapcsolatban.
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330. Tilosak a rituál is mi sék az adventi . na gybö jti és húsvéti
idő vas árnapjain. a főünnepeken . valamint hamvazószerdán és
egész nag yhét en. Ezenkívül figyelembe kell venni azokat az elő
írá sok at is. amelyek a sze rtartá sk önyvekben, vagy pedig az egyes
rituális misékn él találhatók.
331. A különféle szá ndé ko kra m ondható szentmisék köz űl vá
laszthatja ki az illetéke s egy házi hatóság a könyörgő napokon vég
zendő mís éket, a Püspöki Kar iktatja be e napokat az egyházi év
be.
332. Valamely sú lyosabb szükség ide jén vagy megfelelő lelki
pásztori okból az or dinárius re nde let ére vagy engedé lyével minden
nap mondhat ó ezeknek megfelelő sze ntmi se, k ivéve a f ő ü nnpeket,

advent. nagybőjt és húsvét va s árnapjait . továbbá ham va z ószerd át
és anagyhetet.
333. Kötelező emléknapokon vagy az adventi. karácso nyi és
hús vé ti idő féri áin. mely ck en tilosak a votívmísék, komoly szükség
esetén vagy lelkipászto ri okból a köz össégi szentmisékben vehető

ennek a szükségnck vagy lelk ipásztor i oknak megfele lő mis e - a
templomi ga zg at ó vag y a mis éz ö pap megítélése sze rint.
334. Évk özi I éri ákon. amelye ken nem kötelező emléknap vagy
pedig fcr iáli s officium van . bármelyik mis ét vehetjük. illetve bár
melyik k ülönb öz ö sz ánd ékokra mon dható könyörgést mondhatjuk,
- de nem rnondhat ók. hacsak nin cs meg a kapcsola tos sz erta r t ás ,
a rituá lis mis ék.

It. GYASZMISIOK

335. Az Egyház az elhuny takért is fela jánlja Krisztus hú svéti
eukar isztikus áldoza tát. hogy ez Krisztus öss zes tagjainak egymás
sal való szoros kapcsolata révén eg yeseknek kieszközölje a lelki
segí tséget. másoknak pedig a remé ny vigaszát nyúj tsa.
336 . A gyászmi sék között az első helyet fog la lja el a temetés i
mise . Végezhető mind en nap. kiv éve a parancsolt ün nepeket. to
vábbá advent. nagybőjt és h úsv ét vas árnapj ait.
337 . A ha lálhír vé tele ut án vagy a végleges elteme tés alkalma
val, valam int az első évford ul ón v égezhető gyászmise : a kötelező

eml ékna pokon. továb bá va lam ennyi Icr i án, kiv éve hamvazószerdát
és a nagyhetct.
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A többi , egyszerű megemlékező gyás zm ise azokon a napokon vé
gezhető , am elyek en meg engedett a votí vmi se is, - felt éve, hogy va
lóban megholtak ért ajánljuk fel.
338. A tem etési rrns éken általában legyen rövid homília. Mel
l őzzűk azonban a halott bárminemű dic séretét! Ajánlott a homília
minden más közösségi gyászmiséb en is.
339. Buzd ítani k ell a hívek et főleg a gyász oló családot hogy
az elhunytér t bemutatott eu kariszt ikus áldozaton szentáldozással
vegyenek részt.
340. Ha a tem etési mis e közvetlen kapcsolatban van magával
a temeté ssel. akkor az áldo zás ut án i k ön yörgés befej eztével elma
ra d a mise befejező sze r tart ása . és mindj árt következik a halottól
való bú csú vétel rítu sa. Ez azonban csa k a hol tt est jelenl étében vé
gezhető.

341. A gyászm isék , fől eg a temetési mi sék változó részeinek a
megv álasztásán ál (példá ul könyörg ések , olvas má nyok, egyetemes
könyör gések) tek in te tte l kell lenni a lel k ip ásztori sze mpontokra. il
letve az elhuny tr a. a családjá ra és a j el enl evőkre.

Kül ön ös fe le lősséget ére zzenek a lelki pásztorok azokért. akik a
temetés alkalmából a litur giku s cselek ményen jelen va nnak s hall
gatj ák az örömhírt. akár nem ka tolikusok. akár olyan katolikusok,
ak ik sze ntmis én soha vagy csa k nag y ritkán vesznek rés zt, vagy
már a hitüket is elveszí te tték. Sz üks éqcs ugyanis, hog y a papok
mi nden embe r szá má ra legyenek Kr isztus evangélium ának szolgái.
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VI. PÁL PÁPA APOSTOLI LEVELE

MOTU PROPRIO
AZ EGYHAZI ÉV EGYETEMES SZABALYAINAK

ÉS AZ Új ALTALANOS ROMAI NAPTARNAK
JOVAHAGYASAROL

HÚSVÉT SZENT TITKA meg ünneplésének igen nagy fontossága
van a keresztény vallási életben. Ez az ünneplés a napok, a hetek
és az egész év folyamán bontakozik ki, amint világosan tanítja a II .
vatikáni szent zsinat. Következőleg Krisztus húsvéti titkát jobban
meg kell világítanunk a liturgikus év megújításában - ennek sza
bályait épp a zsinat adta meg I - akár az egyházi év időszaki sz öve
gei (az úgynevezett "Proprium de Tempore") és a szentek saját szö
vegei C,Proprium de San ctis"), akár a Római Naptár átdolgozását
illetően.

L

Idő haladtával ugyanis a vigíliák meg az ünnepek sokasodása és
az utóbbiaknak nyolc napon át tartó megünneplése miatt, de a li
turgikus évbe lassankint beiktatott különféle részek miatt is néha
valóban annyira belemerültek a hivek a különleges áhítatgyakorla
tokba, hogy szinte elterelődött a figyelmük az isteni megváltás fő

titkairól.
Ismeretes azonban. hogy elődeink - Szent X. Pius és boldog

emlékű XXIII. János - kiadtak egynéhány rendelkezést arra vonat
kozólag, hogy egyrészt a vas árnapot vissza kell helyezni régi mél
tósáq ába, és igazi elsőrendű ün neppé ! kell tenni mindenki részére.
másrészt pedig meg kell újitani LI szent nagybőjti idő liturgiai meg
ünneplését. Nem kevésbé fontos , hogyelődünknek, boldogemlékű

XII. Piusnak rendelkezése szerint' helyre kell állítani a nyugati
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Egyházban húsvét éjszakájána k ünnepi virrasztását, és ezen - a
kereszténységbe avatás szentségeinek kis zolgáltatása folyamán 
Isten népének meg ke ll új ítania lelki szövetségét a föl támadó Úr
Kris ztussal.

Ezek a pápák, szilárd akarattal követve az egyházatyák ta nítását
meg a katol ikus Egyház hagyomá ny át, na gyo n helyesen úgy vélt ék.
hogya liturg ia évenki nti kö rfo rgása nemcsak megemlék ezik azon
tettekről, amelyek által Jézus Kri sztus meghozta nekünk halál ával
az üdv össéget; és nemcsak fölidézi az elmú lt események emléké r,
ami oktatja és táplálja a keresztén y lelkeket, még az egyszerűbbe

ket is, ha elmélkednek raJ ta; ha nem azt is ta n ított ák. hogya litur
gikus év megünnep lésének hülön leges sz entségi ereje és hatása is
van a k ereszt ény élet táp lálására." Mi szi nté n ezt tartjuk és vall juk.

Amik or tehát Krisztus sz űlet é s ének ti tk át" és a vilá gban való
megnyilatkozását ünnepe ljük, helyesen és méltán könyörgünk azért,
hog y o általa. akit tes tben maquukhoz hasonlónak ism erünk. léle k 
ben új ember ré vá ljunk .fi Megújítv a pe dig az ő hú svétját, kérjük
fölséges I s tenünk től, hogy akik újjászülettek Krisz tussal, életük ál
tal tart s álc meg az t a szent valóság ot. amelyet hitte l fogadt ak. 7 M ert
a II. vat ikáni zsina t szavai sze rint, ha ig y ün nepli meg az Egyház
a megvált ás titkait . ahkor tni nden időben va lam i módon jelen való
sággá teszi Urunk erényeine k és érdemeitlek gazdagságá t. m egnyit
va ez ehe t a hívek előtt.. hogy részesü ljenek belőlük. és eltölt se őket

a k egyelem üdvözítő ere je.8

Ezért tehát az egyházi év átdolgozása és a megújításából követ
kező szabályok épp arra valók , hogy a hívek a hit, a remény és a
szerétet álta l min él bensőségesebben egyesül jenek Ktisztus egész
m isz tériumáual, am int ez az év k örforgásában ki bontak ozik.9

II.

Úgy gondoljuk. hogy enn ek az érvelésnek nem mond ellen az a
tény, hogyaBold ogs ágos Szűz ünnepei meg a szentek emlék napjai
szinté n ragyogó fényben tünd ököln ek. His zen a Szen t Sz ű zet föl
oldha tatlan kapcsolat füzi össze Fián ak m űv é vel . 10 a szentek em
léknap jai közé pedig jogosan és mélt án sorol ód ik hitvalló és győ-
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zelmes nagyjainknak11 égi születésnapja. A szenteli ünnepei ugyan
is Urunk azon csodála traméltó vonásait hirdetik, amelyek szolq ái
ban nyiluánulnal: me g. a hivek számára pedig követendő jópéldával
szolq álnah.í? A katolikus Egyh áz mindenkor meg volt róla győződ

ve. hog y a szentek ünnepei Krisztus húsvéti titkát hirdetik és újít
ják meg .13

Mivel tagadhatatlan. hogy a századok folyamán a szenteknek
kelleténél több ünnepe honosodott meg. ezért helyénvaló a zsinat
figyelmeztetése : A ezentek ünnepei ne nyomják el azokat az ünne
peket. amelyek az üdvösség titkait ünneplik! A szentek ünnepei
közül tehát többnek a megtartását egy -egy részegyházra. nemzetre
vagy szerz etes-családra kell hagynunk, és csupán az olyan ünneplé
seket k ell k iter jesz teni az egész Egyházra, amelyek valóban álta
lános jelentőségű szentekről emlékeznek meg. H

Az egyetemes zsinat e határozatainak foganatosítása végett már
most egyrészt egyes szentek neve kimaradt az általános naptárból.
má srés zt meg van engedve. hogy más szentek emléknapjait tetszés
szerint meg lehessen tartani. és a tiszte letüket megfelelő módon
helyre lehessen állítani a nekik engedélyezett k űl ön területeken. 19y
tört én t. hogy egyes - nem mindenütt ismert - szentek nevének a rá
ma: naptárból való törlése után. hely et kapott benne néhány olyan
vértanú, akinek hazájába csak később jutott el az evang élium híre.
Ezér t látni e jegyzékben minden népfa jnak min tegy a képviselői t.

ak iknek egyformán tisztelet tel ad ózunk. akár Krisztu sért ontott
vérük. akár a legkimagaslóbb erények gyakorlása miatt.

Úgy gondoljuk tehát. hogy az új általános naptár. amely a latin
rítus ha sználatá ra készült. egyfelől jobban illeszkedik korunk val 
láso sságának szempontjaihoz és érzületéhez, másfelől pedig jobban
kifejezi az Egyház egyetemes voltát ; hiszen ezentúl épp azoknak
a nagyhíru személyeknek a nevét terj eszt i elő, akik a sokféleképpen
kialak ított életszentség szembesz ők ö példáit tá r ják Isten egész népe
elé . Arról felesleges szólnunk, hogy ez mil yen nagy lelki has znára
válik majd az egész kereszténységnek.

E szempontoknak az Úr színe előtt val ó szorg os megfontolása
után tehát apo stoli tekintélyünkkel jóváh agy juk egyrészt az új ál
t.alános római naptárt, amelyet a szent liturgiáról szóló rendelkezés
végrehajtására alakított Tan ács szerkesztett , másrészt a li turgikus
év átre ndez ésére von atkozó általános szabályokat. Legyenek ér
v ényb en 1970. jan uá r l-től kezdve azon ide iglenes határozatok sze-



102 MOTU PROPRIO AZ EGYHAzI tVROL

rin t, amelyeket a Szertartások Szent Kongregációja készít el az
az említett Tanáccsal karöltve, és ame lyek addig lesznek érvény
ben, amíg meg nem jelenik a kellőképp megújitott Misekönyv és
Breviárium.

Elrendeljük, hogy ' mindannak, am it ezen Motu proprio formájá
ban kibocsátott levelünkkel határoztunk, teljes joghatálya legyen
még akkor is, ha az elődeink-kiadta rendelkezések, szabályozások.
valamint egyéb említésre m éltó és visszavonásra érdemes előirások

esetleg másképp intézkedtek.
Kelt Rómában, Szent Péternél, 1969. február 14-én, pápaságunk

hatodik évében.
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1. feje zet

A LITURGIKUS F.V

1. A megváltás krisztusi m űv ét az év folyamán meghatározott
napokon szent megemlékezéssel ünnepli az Anyaszentegyház. Azon
a napon, amelyet az Úr napjának, vasárnapnak nevezünk, hétről

hétre megemlékezik az Úr föltámadásáról, és ezt évenkint egyszer,
húsvét ünnepén kül ön is megünnepl i Urunk áldott szenvedésével
együtt. Egy év leforgása alatt Krisztus~ak egész misztériumát ki 
fejti, de megemlékezik a szentek ég i születésnapjáról is.

Az Egyház a liturgikus év különböző időszakaiban - hagyomá
ny os rend szeri nt - testi-lelki áhíta tgyak or latokkal, tanítással,
imádsággal, a bűnbánat és az irgalmasság csel ekedeteivel neveli hi
veit, t

2. A most következő elveket mind a római rítusra, mindpedig
valamennyi más rítusra is lehet és kell alkalmazni. A gyakorlati
szabályok azonban csak a római ritusra értendők ; hacsak nem
olyasmiről van sz ó, ami a dolog természete folytán más ritusokat is
érint.é

r. A lit urgi k us napok

I. A liturgikus nap általában

3. Ist en népe minden egyes napot megszentel liturgikus ünnep-
léss el. főképp a szentmise- áldozattal és a zso loz smával.

A liturgikus na p éj féltő l éjfélig tart. A vasá rnapok és a Iő űnne

pek megülése azonban már az előző nap estéjén megkezdődik.
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II A vasárnap
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4. M inden egyes hét els ő napjan. vas árnap, a húsvéti mi szt é
riumot ünnepli az Egy ház. Krisztus föltámadásának napjáig vissza
nyúló apostoli hagyomán y alapján. A vasárn ap tehát elsődleges je

.1entöségü ünnepnapnak sz úrnítso n P
5. A vasárnap - k ülönleges fontossága miatt - csak főűnne

peknek engedi át az ünneplést. tov ábbá az Or űnnepeinek . Adv ent,
nagyböjt és húsvét vasárn apjai azonban megelőzik az úr mi nden
ünnepét. sőt minden f ő űnnepet is. Azokat a f ő ünnepeket. am elyek
esetleg ezekre a vasárn apokra esnek. a megelőző szembaten tartjuk
meg.
6. Bár vasárnapra nem kerülhet áll andó jelleggel semmil yen
más ünneplés. mégis :

a) a ,karácsony nyolcadába eső vasárnap a Szen t Csal ád ünnepe.
b) a január 6-a után i vasárn ap Urunk megkeresztelkedésének ün 

nepe.
c) a pünkösd utá ni vasárnap a Szentháromság főünnepe.

d) az utolsó ..évközi" vas árnap Kri sztus Ur unknak. a vil ágmin
denség Királyának föünne pe.
7. Ahol pedig vízkeresztet. Urunk menn ybemenetel ét vagy úr
napját nem kell parancsolt ünnepnapként megtart ani. ott vasárnap
ra kell át ten ni mint saj át napjára, a következő m ódon :

a) vizkeresztet a január 2-a és 8-a közötti vas árn apra.
b) Urunk mennybemenetelének ünnepét húsvét hetedik vasárna p

jára,
c) úrn apját a Szentháromság főünnepét követő vas árn apra.

II I. A f ő űnncpek . az ünnepek és az eml éknapok

8. Az Egyház, miközben évente megünnepli Kri sztus titk át.
megkülönböztetett szeretettel tiszte li Isten An yját. a boldogságos
Szüzet is ; továbbá a hivők kegyeletének tárgyává teszi a vértan úk
és más szentek emléket."
9. Kötelezően megtart juk min da zon szentek na pját. akiknek
egyetemes jelentőségük van az egész Egyházban . A töb bi szentek
napja mint tetszés szerint meg tartható kerül a napt árba, vag y csak
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valamelyik helyi eg yh ázban , nemzetben, szerzetes csal ádban ta r tják
meg azt.
10. A liturgikus ünnepl ések a nekik tu la jdonitott fontosság sze
rint különböznek egymástól. E szer in t van : föünnep, ünnep, emlék
nap.
11. A lo űnnepel: különleges napok . Ünnepl ésük már az el ő z ő

napon, az e lső ve cser ny ével kezdődik. Egynéhány f ő űnnep sa ját
előes ti misét is kap : ezt az előző nap estéj én kell mo ndanunk. hu a
mise az esti órá k ban van.
t 2. Húsvét és Karácsony főünnepének megülése nyolc álló na-
pon át tart. Mindkét nyolcadot saját törvényei szabályozzák.
13. Az ünnepeket a természetes nap határain belül üljük meg.
Ezért nincsen első vecsernyéjük - kivéve, ha az Úrnak olyan ünne
peiről van sz ó, amelyek " évközi" vas árn apra. vagy a karács ony i
időszak vasárnapjaira esnek, és ezek ünneplését helyettesítik.
14. Az emléknap vagy kötelező, vagy tetszés szerin ti. Megtar
tását összekapcsoljuk az egyidejű hétköznapéval azon szabályok
szerint. amelyeket a rnis ér öl és a zsolozsmáról szóló általán os ren
delkezések ré szlet czn ek.
Anagybőjti hétköznapokra eső kötelező emléknapokat pedig

csak tetsz és szer inti ernléknapké nt lehet megtartani.
Ha ugyanazon a napon több tetszés szerinti ernl ékn ap van a nap

t árba iktatva. csak cgyet ta rtha tunk meg, a többit pedig mell őzzük.

15 . Az olyan "évköz i" szombatok. amelyekre nem esik kötele
ző emléknap, a Boldogságos Sz ű z tetszés szerinti emléknapjai.

IV. A köznapok

16. Koznapok nah: hivjuk a hétnek a vasá m apra következő nap
ja it. Ezeket más-más rn ódon tartj uk meg, saj átos fontosságuk sze
rint:

aj Hamva zószerda és a nagyhét napjai, hétfőtől csütörtöki g be
zá ró la g, előnyt élv eznek mi nde n más ünnepléssel szemben.

h j Adven t köznap ja i dec ember 17-től 24-ig bezáról ag, vala mi nt
a nagybőjt összes köznapjai előnyt élveznek a kötelező emlékna
pokkal szemben.

ej A többi köznap enge d minden főünnepnck és ünnepnek, az
eml éknapokkal pedig egybek apcsolódik.
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II. Az év lefolyása

17. Egy év folyam án az Egyház Krisztus egész misztériumának
emlékezetét ün nepli a megt est esül és töl kezd ve pünkö sd napjáig,
utána pedig Urunk eljö vetelének várásáig.

T. A húsvéti szent három nap

18. Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőíté

.s ének mú vét Krisztus főképp az ő húsvéti titka által vitte végbe.
amikor ha lálun kat halálával meg törte, és az életet föltáma dásával
újj ászerzette . Ezért az Úr szen ved és ének és föltám adásá na k húsvéti
szent háromnapja az egész egy házi év tetőpont jaként t ünd ök lik ."
Ahogya vasárnap csú cspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a
hús vét ün nepe is az egyházi évben .f
19. Az Úr szenved és ének és fölt ámadá sá nak húsvéti szen t há 
romnapja a na gycsü tör tök-est i szentmisével kezdődik , középpontj a
a húsvéti virrasz tás, befejezője pedig hú svétvasárnap vecsernyéje.
20. Nagypénteken m inden űtt," - és ahol alkalmasnak lá tszik .
nagyszombat on is a húsvéti vir raszt ásiq l" - meg k ell tartani a hús
véti sze nt bőjtöt.

21. Húsvét el ő est éj ét . vagyis azt az éjszakát. am elyen föltá
madt az Úr, "valamennyi vigili a sz ü l ő an yj á nak" tekintj űk.!' Ezen
az éjszakán az Egyház virrasztva várja Krisztus fel támad ását. és
szeuts éqek ki szolgált atásával ünnepli. Ezt a szen t vir rasztás t tehát
telj es egészében éjszaka kell megünnepclnün k, mégpedi g vagy úgy,
hogy az éj szaka, a sö té tedé s beállta után kezd ő dj é k , vagy úgy. hog y
a vasárnap hajnala előtt fejez ödj ék be.

II. A húsvét i idő

22. A húsv ét vasá rn apjá tól pünkösdvasárnap ig tart ó öt ven napot
ujjongó örömben üljük meg : egyetle n ün n ep n a p k én t . sőt " na gy va
s árnapk ént" . 12

Ezeket a napokat az Alleluja gyakoribb ének lése jellemzi.
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23. A húsvéti idő vasárnapjai húsvét vasárnapjainak számíta
nak. és - húsvétvasárnap után - húsvét második. harmadik, negye
dik, ötödik, hatodik és hetedik vasárnapjának hívjuk őket. Ez az:
ötven napra terjedő szent idő piinkösd vasárnapjával zárul.
24 A húsvéti idő első nyolc napja: húsvét nyolcada. Minden
egyes napja az Úr főűnnepe.

25 Húsvét után a negyvenedik napon ünnepeljük Urunk
mennybemenetelét. Ahol ez nem parancsolt ünnepnap, ott át kell
tenni húsvét hetedik vasárnapjára (vö. 7. p.).
26 Az Urunk mennybemenetele utáni köznapok - pünkösd
szombatjáig bezárólag - a Vigasztaló Szentlélek eljövetelét készí
tik elő.

III A nagyböjti idé

27 . A nagyböjti idő célja húsvét megünneplésének előkészítése.

A nagyböjti liturgia ug yanis egyrés zt a keresztségre készülőket

hangolja a húsvéti titok m eq ünnepl ésére, a kereszténységbe avatás
k ülön féle fokozatai álta l ; má srészt fölk észíti reá a híveket is, akik
vi sszaemléke znek kereszts éqűkre , és bűnbánatot tartan ak .P
28 A nagyböjt i dőszaka ham vazószerdától nag ycsütörtök estig,
a szentmise megkezdéséig tart.

Nag yböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Allelu
ját.
29 A nagyböj töt megnyitó szerdán van a hamvazás. Ez a nap
mindenütt b öjt.!?
10. Enn ek az i dőnek vasárnapj ait nagyböjt első, második, har
mad ik. negye dik és ötödik vas árnapjának hívjuk. A hatod ik vasár
na p a nagyhét kezdete: virág vasárnap. az Úr sz enved éséne k vasár
napja .
3 1. A nagyhét rend elte tése. hegy em lékezzü nk Kr isztus szenve
désének ese ményeire, am elyek a Jeru zsálembe való messiási bevo
nul ás ával kezdődnek .

Naq ycs üt ör tk ön reggel a püspök együtt misézik papjaival. K öz
ben megáldja a szent olaj okat, és megs zen teli a krizm át.
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IV. A karácsonyi idő
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32. A hús véti mi szt érium évi megünneplése után az Egyház leg
fontosabbnak tartja, hogy megemlékezzék Uru nk szű leté sé rő l és el
ső megnyilatkozásairól. Ez törté nik a karácsonyi időszakban .

33 . A karácsonyi id ő karácsony első vecsern yéjével kezdődik,

és a vízk ereszt utáni - vagy a jan uár 6-a utáni - vasárn apig bezá
rólag tart.
34. Karácsonyelőestéj ének miséjét december 24-én este mond-
juk, ak ár az első vecse rn ye előtt, akár u tána.

Karácsony napján pedig - régi róma i hagyomány szerint - há
romszor lehe t misézni : éj jel. hajnalban és nap pa l.
35 . Ka rácsony nyolcada a következő rendben folyik le :

a) a nyolcad alatti vasá rnap - vagy ha ilyen nincs, ak k or decem-
ber 30-a - a Szen t Család ün nep e ;

b) december 26-a Szent Ist ván első v értanú ün nepe;
c) december 27-e Szent J ános apostol és evangéli sta ün nepe ;
d) decem ber 28-a Aprós zen tek ünnepe;
e) de cemb er 29-e, 30-a és 31-e : a nyolcad alatt i napok ;
I ) január l -én - karácsony nyolcadán - Mária ist enanyaságának

főünnepe van, de eze n a napon em lékezünk me g Jézus névadásáról
is.
36 . J anuár 2-a és 5-e közé eső vasárnap : a k arácson y ut áni má-
sodik vasárnap .
37 . Vízk eresztet j a nu ár 6-á n ünnepeljük . Aho l azonban nem pa
rancsol t ünnepnap, ott a január 2-a és 8-a közé eső vasárn apra kell
tenni (vö. 7. p.).
38 . A ja nuár 6-á t követő vasárn ap az Úr megkereszte lkedésének
ünnepe.

V. Az adventi idő

39. Az ádventi időnek kettős jellege van . Ez az előkészü l e t ide
je a karácsonyi ün nepekre, amik or is Isten Fiá nak az ember ekhez
val ó első eljöveteléről eml ékezün k ; de a visszaemlékezés egyú ttal
ráirá nyí tja figyelmünket ebb en az időszakban Krísztus tört én elem
végi, második elj övete lének várá sára is. E k ét ok miatt bizonyul az
ad venti idő a bensőséges és örvendező vá rak ozás idejének.
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40. Az ád ven ti idő a november 30-ra eső - vag y hozzá legk öze
lebbi - vasá rnap első vecse rnyej ével kezdődik. és ka rácsony első

vecsern yéjével végződik .

41. Ennek az időnek vasárnapjait advent első, második. harma-
di k és negyedik vasárnap jának nev ezzük .
42. A köznapok decem ber 1?-től 24-ig bezárólag k özvetleneb-
bül is az Úr születésén ek előkészí tését szolgálják.

VI. Az "évközi" id ő

43 . A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom.
esetleg harmincnégy hét az év folya mán. Ilyenko r Krisztus titkát
nem valamely külön sze mpont szerint ünnepel jük. hanem éppen a
maga egész telj ességében. kiváltképp a vasárnapokon. Ezt az idő

szakot hívjuk "évközi időnek" .

44. Az "évközi idő " azzal a hétfővel kezdődik. amely a ja nuár
6-a utáni vasárnapot követi. Tart egészen a nagyböjt előtti keddig
bezá ról ag. Majd újr a kezdődik a pünkösd vasárnapját követő hét
főn . és az ád venti els ő vasárnap el ső ve cserny éj ének kezdetével zá
rul.

Ehhez igazodó szövegsorozat található vasárn apokra is. közna
pokra is. mind a Brev áriu m ban. mind a Misekönyvbe n.

VII. Keresztjáró nap ok és " évn egyedes idők"

45. Az Egyház sz ok ása. hog y keresztj áró napokon és "évnegye
des időkben" kö nyö rö g Ist enhez az emberiség különféle szükség 
leteié rt . elsősorban a föld terményei ért meg az em beri mu nka ered
ményess égéért, és nyilv ánosan hálát is ad mindezekért.
46. A Püspök i Karok ra tartozik. hogy szabályozzák a kereszt
já ró napok és az " év negyedes i dők" me gtartásának rn ódjai t és idő

pon tjait; alkalmazva eze ke t híveikn ek és a k ül ö nb öz ő földraj zi he
lyeknek sajá tos szükségl eteih ez.

T éhát - a helyi szüksé gletek szemmel tart ásával - az ille tékes
egy házi tekintély szabja meg e napok megtart ásának arányait : az t,
hogy egy vagy töb b napon á t tartsanak-e. és hogy rnily gyakran is
métlődjenek az év folyamán.

47. Minden egyes ilyen nap miséjét a votív misék k özűl kell vá-
lasztani: az t, am elyik inkáb b megfelel a könyörgés tárgyának .
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A NAPTA R

l. A naptár és annak előírt tartalma

48. A liturgikus év ünneplési ren djé t az egyházi naptár (calen
darium) irányitja ; megkülönb öztetünk álta lános naptárt, melyet az
Egyház az egész római ri tus szám ára ír elő, és részletes naptárt,
melyet valamelyik helyi egyház vagy szerzetesi család használatára
állapít meg . .
49. Az általános na ptár tartalmazza az ünneplések teljes soro
zatát, részint azok ét. amelyeknek az üdvösség misztériuma a tár
gya, vagyis az egyházi év időszaka iba tartoznak (Propri um de tem
pore), rés zint azoknak a szen teknek az ünneplésé t, akiknek egyete
mes a jelentőségük, és ezér t mindenki k öte les mege mlékezni ró luk,
vagy azokét, akik jól szem léltetik az életszentség álta lán os és meg 
szakítatIan valóságát Iste n népében.

A részleges nap tárak viszont a sz űkebb kört érintő ünne pl éseket
tartalmazzák . ezeket szervesen kapcsolva az általános ünnepk örbe.
Szükséges ugyanis, hog y az egyes helyi egyházak és a szerzetesi.
családok megkülönböztetett módon tiszteljék az olyan szen teket,
akiket kiváltképpen tekintenek a maguké nak.

A részleges naptárakat. melyek et az illetékes egyházi hatóság ál
lít össze, az Apostoli Szentszéknek kell jóváhagynia.
50 A részleges naptá rak össze állítás án ál a k övetkez ökre kell
ügyelni :

aj Az év időszaki ünnepeinek körét ünnepeivel és fóünn epeivel
(Proprium de tempore), am elyben a megv áltás titkát fejtjük ki és
tiszteljük a liturgi kus év folyamán, mindig éri ntetlenül kell hagyni.
Szükséges, hogy ez mind en részleges ünnepléssel szemben élvezze
az ót megillető kiváltságot.



.5 AZ Új NAPTARRÚL 111

b] A k ülön ünnepléseket sze rves kapcsolatba kell hozni az egye
temes ünnepl ésekk el. figyelembe véve mindegyiknek re ndjét és elő

jogát, amint az a liturgikus napok alábbi táblázatában k ül ön-k ülön
fel van tüntetve. A ré szleg es na ptárakat ne terheljék meg a kelleté
nél jo bban ; ezé rt minden egyes szentnek csak eg yetlen ünnepe le
gyen a liturgikus év ben, me ghagy va , ha a lelkipászto ri szempont
ezt javallja, a másik ünnep lés t nem-kötelező emléknap formájában ,
amikor a helyi egy há zak va gy sze rzetesi csal ádok védőszentje i , il
le tve alapitói er eklyéin ek átv i telérő l, vag y megtal ál ásáról van szó .

ej Az engedélyezett ünne pl és tárgya ne legyen olyan, ami már
úgyis előfordul a sze nt titkok ünnepl ésének körén belül ; és az ilyen
ünneplések száma ne legyen túl nagy.
5 1. Minden egyes egy házme gyének meg lehet ugyan a maga k ü
lön na ptára, leh etn ek k űl ő n zsolozs ma- és miseszöv egei (Proprium),
de annak sincs akad álya, hogy egy egész tartománynak, vidéknek
vagy ne mzetnek, sőt még nagyobb földraj zi egységnek legyen k ő 

zös naptára, és legyen ek saját sz övc qei , ezt az érdekeltek közöse n
állítsák össze.

Ez az elv ug yanigy érvényesülhet a polgárilag eg ya zon terület
he z tar tozó sze rzctes -tartorn ányok esetében is .
52 . A részleges naptár úgy készül , hogy az ál talános na p tárba
beiktatják a saját főünnepeket, ünnepeket és ernl éknapokat. m ég 
p ed ig :

aj Az egyházmegyei naptárba a védőszenteknek és a székesegy
ház fels zentelése évfordulój ának ünneplése in kivül azokét a szente
két és boldogokét is, ak iknek valamilyen kapcsolatuk vol t az egy
házm egyével, például ott születtek vagy haltak meg , vagy hosszabb
ideig ott tartózk od tak;

b} a szerzetesi naptárba a Cím (titulus), az a lapító és a védőszent

ün nepl ése mellett azokét a szentekét és boldogokét, akik a szerze
tes i család tagjai voltak, vagy azzal számottevő kapcsolatban áll
tak;

ej az eg yes templomok naptárába az egyházmegye, ese tleg a
szerzetesi család saját ünneplésein kívül magának a templomnak
azokat az ünnepeit, amelyeket a liturgikus napok táblázata sorol
fel, továbbá azoknak a szentek nek emlékezetét, akik nek teste ab 
ban a templomban nyugszik. A szerzetesi családok tagjai pedi g a
helyi egyházak k özösség ével együtt ünneplik a székesegyház fel -
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szentel és ét, továbbá lak óhelyük vagy a tágabb földrajzi egység fö
védőszentjeit.

53 . Ha vala mely eg yházmegye vagy szerzetesi család számos
szentet vagy boldogot mo nd magáénak, ügyelni kell . hogy túlságo
san zsúfolttá ne leg yen az egész egyházmegye vagy az eg ész szer
zet naptára. Ezért :

aj Az egyházmegye vagy szerzetesi csa lád valamennyi szentje
vagy boldogja, ese tleg azok egy csoportja köz ösen ünnepelhető;

b) K űl ő n-k űl őn történ ő ünneplés céljából csak azok a szentek
vagy boldogok kerül jenek be a naptárba, ak ik kiemelkedően fonto 
sak. az egész egy házmegye va gy szerzetesi család számára.

c ) A többi sze nte t és boldogot csa k azokon a helyeken ün nepel
jék meg , amelyekhez sajátos kapcsolatok fűzik őket, vagy ahol a
testük pihen .

54. . A sa já t ünnepl ések. mint kötelező vagy nem-kötelező em
léknapok kerüljenek be a naprárba. kivéve, ha egyesek már egyéb
ké nt' is 'szerepelnek a liturgikus napok tábl ázatában. vagy pedig sa 
j áto s tör t énelmi és lelk ipásztori szempon tok indokol ják az eltérés t.
Annak azonban ni ncs akadálya. hogy bizon yos ünn eplések egyes
helyeken ma gasabb fokúak legyenek, mint másutt az egyhá zmegyé
ben va gy a szerzetesi csa lád ban.

55. M in dazok. akik a szóban forg ó naptárt k övetn i ta rt oznak,
kötelesek me gtartani a saját naptárjuk ünnepl éseit . s azokat csak
az Apostoli Szeritsz ék jóváhagyásával lehet rangjukban me gváltoz
tatni. vagy a k alendáriumból törölni.

ll. Oune pl és saját napon

56, A szerit eket égi születésnapjukon szo kta ünnepelni az Egy
ház : ajánlatos ehhez igazodni a rész leges naptárak külön ünneple
sei nek rögzítésénél is.

Jóllehet a k ülön megünneplésnek megvan a ma ga jelentősége az
egyes helyi Egyházakban vagy szerzete si családokban. még is na 
gyon has zn os. ha az által ános kalend áriumban feltüntetett f ő űnne 

p ék. ünnepek és kötele ző em lék napok megtartásában annyira ő riz

zük az eg ységet, amennyire lehetséges.
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Ezért a külön ünnepléseknek a részleges kalendáriumban történő

besorolásánál ezekre kell ügyelni:
aj Az olyan ünneplések, melyeket az általános naptár is fel tün

tet , a k ülön naptárban is ugyanarra a napra kerüljenek, megváltoz
tatva az ünnepl és foká t, am enn yib en szüksé ges.

Ez az ir án yad ó az olyan ünnepl ések besorolására is, amelyek
csupán az egyházmegyei vagy a sze rze tesi naptárba tartoznak.

h) Az általános naptárban nem szcreplő szentek megünneplését
az ok égi születés na pjára ke ll tenn i.

Ha pedig az égi születésnap ism eretlen, a szentt el kapcsolatos
valamely más körülmény alapj án kell rög zíteni az ünneplést, pél 
dául fel szentelésének , ereklyé i megtalál ásának vagy átvitelének
napjára 'kell azt tenni . Mindezek hiá nyába n pedig a részleges ka 
lendáriumnak má s ün nepl éssel le nem foglal t napj ára.

e) Ha pedi g az égi születésna pot vagy a kijelölt napot az általá
nos vagy a külön naptárban szereplő más kötelező ünneplés aka
dá lyozza, mégha annak alacsonyabb is a rangja, akkor a legköze
lebbi nem aka dályozott napra kell besorolni.

d) Ha viszont olya n ünnepl ésekrő l van szó, am elyek lelkipászto
ri okok miatt nem v ihetők át egy másik napra, akkor az akadályo
zó ünneplést kell áth elyezni.

ej Az úgyn evezett engedélyez ett ünnepl éseket a lelkipásztori
szempontból indokoltabb na pra kell helyezni .

l) Font os, hogy a liturgikus év kö re a maga telj es fényében ra
gyogjon, és a szentek ünneplése se ütkö zzék állandóan akadályok
ba. Ezér t is hagyjuk a külön ünneplésektől szabadon azokat a na
pokat, amelyeket rendszerint úgyis lefoglal a nagyböjti idő és hús
vé t nyolcada; valamint a december 17 és 31 közötti napokat is, ha 
csak nem egyszerű (nem köte l ező) emlékna pról van szó, vagy azok
ró l az ünnepekről. amelyeket a liturgikus napok táblázata tartal
maz a 8. pont a, b, c, d szakaszába n ; vagy olyan fő ünnepekr ől.

amelyek et nem leh et más napra átte nni.
A Püspöki Kar átteheti Szerit József I ő ü nnep ét, hacs ak nem pa

ran csolt ünnep. má rcius 19-rő l a nagyböjtön kivülre eső valame
lyik napra.
57. Ha egyes szenteket vagy boldogoka t ugyan azon a napon
említ a napt ár, mindig együtt kell őket megün nep elni, amennyi
ben ünn epl ésük fok a azo nos. még akkor is, ha egyik ük nek vagy
eg y csoportjuknak va n csupá n sa já tos vonatkozása. Ha azonban e
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szentek vagy boldogok egyikét, illetve egy csoportját magasabb fo
kozattal kell rneq ünnepelni, akkor a nap liturgiájában csak ezekről
történjék említés, elhagyva a többiek ünneplését. illetve. ha meg
felelőbb, áttéve napjukat egy másik napra kötelező emléknapi foko
zattal.
58. A híveknek lelkipásztori szempontb ól vet t érdekét tartva
szem előtt, sza bad az évközi vas árnapokon megrendezni azokat az
ünneplé seke t. amelyek a megelőző héten fordultak elő , s amelyeket
a nép vallásos érzé se becsben ta rt , fe lt éve, hogy az ünneplések el
sőbbségének táblázatán (tabell a praecendentiae) a szóban forgó va
sárnap fölött állanak . Ezekről az ünneplésekről lehet a miseszöve
geket mondani mindazokon a miséken. ame lyeken a nép nagyobb
számban vesz részt.
59. A liturgikus napok ünneplési rangsorát kizárólag az alábbi
táblázat szabályozza.
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A LITURGIKUS NAPOK TABLAzATA

ünneplé s ük rangso ra sze ri n t

I

115

1. Az Úr szenvedé sének és feltámadás ának húsvéti szent három-
napja.

2. Karácsony, vízkereszt. Urunk menybemenetele és pünkösd.
Advent. nagyböj t és húsvét vasárnapjai.
Hamvazószerda.
Nagyhét k öznapjai . hétfőtől nagycsütörtökig bezárólag.
Húsvét nyolcadán ak napjai.
3. Az Úr nak, a Boldogságos Szűz Máriának, és az általános nap-

tárba felvett sze ntek ne k főünnepei (soll emnitas) .
Hal ottak napja.
4. A saj át f őű nnepek , mégpedig :
aj A hely, a hel ység , a vá ro s fő védőszent jeinek főűnnepe,

b] A tem plom felszenteléséne k. illetve felszen telési évfordulójá
nak főünnepe.

ej A tem plom Címén ek (titulus) főünnepe.

d] A szerzetesrend vagy szerzetestársulat Címének, alapítójának.
fő védőszentjének főünnepei.
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5. Az Úr ünnepei (festum), amelyek az általános naptárban ta lá l
hat ók.

6. A karácsonyi idő és az "évkö zi idő" vasárnapjai.
7. A Boldogságos Szűz M ária és a sze ntek általános naptárban

ta lálható ünne pei.
8. A sa ját ünnepek, mégpedig :
a) az egy házmegye főpártfogój ának ünne pe,
h) a székesegyház felszentelési évfo rdulójá nak ün nepe,
e) a vidék, a tartomány, a nemzet, a nagyobb földra jz i egység f ő 

pártfogójának ünne pe,
d) a szerzetesrend va gy a szerzetest ársulat, illetőleg szerzetesi

tartomány Címén ek , alapítójának , főpárt fogójának ünnepe, a 4.
pont el őírásainak szemme lta rtásával.

e) a templom egyéb sa já t ünnepei,
t) más olyan ünne pek, amelye k fél va nnak tüntetve az egyház-

megye, a szerzetesre nd vagy szerzejes i-társulat naptárában.
9. Advent kö zna pja i december.17;töl 24-ig bezárólag.
A karácsony nyolcadába eső na pok .
Nagyböjt k öznapjai.

III

10. Az általános naptár kötelező emléknapjai (memoria obliga
toria).

11. A saját kötelező ern l ék napok . mégpedig :
a) a hely, az egy ház megye , a vidék vagy tartomány, a nemzet,

a na gyobb földrajzi egység, a szerzetesre nd , illetve a sze rze tes t ársu 
lat és szerzetesi tartomány védőszentjei (pa tron us secundarius).

h) valame ly templom sajá t kötelező emléknapjai.
e) azok a kötelező ernl ékna pok . amelyeket az egyházmegye , a

szerzetesrend. vagy a szerzetestá rsulat naptárai tartalmaznak.
12. Nem kötelező em léknapok (memo ria ad lib itum). Megtartha

t ók a táb lázat 9. po ntjában felsorolt napokon is, mégpedig a m is ér c
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és a zsolozsmára vonatkozó Altalános Rendelkezésekben leirt sajá
tos módon.

Ugyanezen az alapon mint nem-kötelező eml ék napok ünnepel
het ők azok a kötelező ern léknapok. amelyek nagyböjt k öznapjaira
esnek.

13. Advent köznapjai december 16-ig bezárólag.
A karácsonyi idő köznapjai január 2-től Vízk ereszt után i szom

batig.
A húsvéti idő köznapjai a húsvét nyolcada utáni hétfőtől kezdve

a pünkösd előtti szombatig bezárólag.
Az évközi idő köznapjai.

60 . Ha ugyanazon napra több ünneplés is esnék, az marad meg,
amelyik a liturgikus napok táblázatán előbb áll. De a rangelsőséget

élvező li1:urgikus nap által akadályozott főünnep kerüljön át a leg
közelebbi olyan napra, amely mentes az elsőbbségi táblázatban az
1-8. számnál megjelöl t ü nnepl é sekt ő l . szemmel tartva azt is, ami
az 5. számnál elő van irva. Az egyéb ünneplések abban az eszten
dőben elmaradnak.
61 . Ha pedig egyazon napon kellene elmondani a napi zsolozs
ma vecsernyéjét és a következő nap e l ső vecsernyéjét. akkor. el őjo
got az a vecsernye élvez, amelyik elóbb áll a liturgikus napok táb
lázatán . egyenrangúság esetén pedig az aznapi vecsernye.
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Január

Cal.

IV

III

Pr id .
N on .
vm
VII
VI
V

IV
III

Prid .
ldib.
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XlV
X III
XII
xl
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
1II

Pr id.

I SZŰZ MÁRIÁ NA K, IST EN ANYJÁNAK ü N N EPE
Újé v, K iskar ácso ny

2 Nagy Szen t Vazul és Naziánzi Szent Gergely
pü spökök és egyháztanítók

3
4
5
6 U R U N K MEGJELENÉSÉNEK ÜNN EPE. Vízkeresz t
7 Penna/ ort Szent Raimund áldoz ápap"

8
9

ID
II
12
13 Szent Hilárius ( Vidor) püspök és egyháztanító
14
15
16
17 Szerit Antal apá t

18
19
20 Szent Fábián pápa és vértanú, Szem Sebestyén vértanú
2 1 Szent Ágnes sz űz és vértan ú
22 Szent Vince diákonus és vértanú
23
24 Szalézi (D e Sales) Szent Ferenc püspök és egy háztaní tó
25 SZ ENT PÁL MEGT ÉRÉSÉNEK ÜNNEPE. Pá l fo rdu lása
26 Szent Timóteus és Szent Ti tu s püspökök
27 Merici Szell/ Angéla sz üz
28 Aq uinó i Szent Tamás á ldozópap és egyh áztanít ó
29
30
31 Bosco Szent János á ldozó pap

Vasá rn ap január 6. ut án:
U RU N K MEGKER ESZTELKEDÉSÉNEK ÜN N EPE

Főünnep

Emléknap

Főünnep

Emléknap

Emléknap

Emléknap
Ünnep

Emléknap

Emléknap

Emléknap

Ünnep

• Amikor nincs jelene az ünneplés foka, akkor tetszés szerinti emléknap

értendő (mcmorta ad libitum) .
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Február

119

Ca l. l
IV 2 URU NK BEMUTAT ÁSÁNAK ÜN NEPE. Gyertyaszentelő Bo ldogasszony Ünnep
III 3 S zent Balázs püspök és vértanú

Szent Anszgár ( Oszkár) püspök

Prid .
Nun.
VIII

VIl
VI
V

IV

III

Prid ,

Id ib .
XVI
XV
XI V

XIII
XII

XI
X
IX
V III
VII

VI
V
IV

JII

I'rid .

4
5 Szent Ág ot a szüz és vér ta nú

6 Szent Miki Pá l és tár sa i vérta n úk

7
8 Emiliáni S zent Jeromos

9
10 Szent Sko lasztika sz űz

II A Boldogságos Sz üz Mária lourdesi megjelenése

12
13
14 Sze nt Ci ri ll szerzetes és Szen t Metód pü spök

15
16
17 A szervita rend hét szem alapitoja

18
19
20
21 Dam i ániSzem Péter püspök és egyháztanító
22 SZENT Pf.TER SZÉ KfOG LALÁSÁNAK ÜNNEPE

23 Szent Poli kárp pü spök és vér tanú

24
25
26
27
28

Emléknap
Emléknap

Eml éknap

Emléknap

( 'nncp
Eml ékn..p

S/(\~ ("'\ bell k l' l lI'Ü h óna j- : ') na r húl áll , é, ~ ': tvc r kcl l mu nda ni ..Se vto

Calcnda -.", a l J I ~ 4 - l"1 C"l ~5 · l·1. A l 1I1111lTde"ll-!-.bt:1l al u n h a n nincs "ú!t ol.;b,

~tl llIl ~, lI..l p UJl \l.: gl' l l l! k . ;11111.:1) 1 ~1 ~ . 1 napuu Jc:i/ i.
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Március

Cal.
vr
v
IV
III

Prid .
Non .

VIII
VII

VI
V
IV
III

Prid .
Idib .

XVII
XVI
XV

XIV

xm
XII
XI
X
IX
VIII

l
2
3
4 S zent Kázmér
5
6
7 Szent Perpetua és Fe licitász vért an úk
8 Istenes Sze nt J ános szerzct es
9 Római Sz ent franciska szerzetesnd

IQ

II
12
lJ
14
15
16

17 Szent Patrik piispök
18 Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyhá ztani/ ú
19 SZ ENT JÓZS EFN EK . SZŰZ MÁRIA JEGY ESÉN EK

ÜNN EPE
20
21
22
23 Mongrovejái Szent Turibius p űspiik

24
25 AZ ANGYALI ÜDVÖZLET ÜI':NE PE . Gyümölcsoltó

Bo ldoga sszon y

Emléknap

Föiinner

Főünner

VII 26

VI 27
V 28
IV 29
III 30

Prid 31
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Április

121

Cal.

TV
iiI
Pr id
Non .

vm
VII
VI
V
IV
ITI
Prid .
Idib .

xvm
XVJl
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V

IV
III
Prid

2 Paolai S zent Ferenc remete
3
4 Szent Izidor püspök és egyháztanító
5 Ferreri Szent Vince áldozópap
6
7 De la Salle Szent János áldozópap
8
9

10
II Szent Sz aniszló püspök és vértanú
12
13 Szent I, Má rton pápa és vért an ú

14
15
]6
17
18
19
20
21 S zent Anzelm püspök és egyh áztanitá

22
23 Szent Cyörgy vértamí
24 S igmaringeni Szen t Fidél áldozópap és vértanú
25 SZENT M ÁRK EVANG ELISTA

26
27
28 Chanel S zent Péter áldozópap és vértanú
29 Sziénai Szent k ata lin sz ű z és egyháztanító
30 S zent V. Pius pápa

Emléknap

Ünnep

Emléknap
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Május

Föünncp

F ő ünnep

Emléknap

Emléknap
Ünnep

Ünnep

Ünnep

Szent Beda Venerabilis áldozópap és egyháztanitá, Sz ent VI/ . Gergely pápa
Pazzi S zent Már ia Magdolna szűz

26 Néri Szent Fü löp áldozópap
27 Canterbury Szent Ágoston püspök
28
29
30
31 MÁRIA LÁTOGATASANAK ÜNNEPE

A pünkösd utá ni első vasárnap : A SZE NTHÁ ROMSÁG
ÜNNEPE

A Szent háromság ünnepe utáni cs ütörtök : AZ Ú R
TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ÜN NE PE. Úrna pja F ő ünnep

A pünk ösd rrrisoüik vásárnapja utáni p éntek : J ÉZ US SZ ENT
SZÍVÉNEK ÜNNE PE

A pünkösd második vasarnapja ut áni szornbat : Szűz Mária
Szeplátelen S zlve

1 A munkás Szent Józse! ünnepe
2 Szent Athanáziusz püspök ésegyháztanító
3 SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK

4
5
6
7

8
9

10
11
12 Szent Néreusz és Szent Akhilleusz vértanúk, Szent Pongrác vértami
13
14 SZENT MÁTYÁS APOSTOL

15
16
17
18 Szent I, János pápa és vértanú
19
20 Sziénai Szent Bernardin"áldozópap
21
22
23
24
25

Cal.
VI
V
IV
III
Pr id.
Non.
Vlll
vll
VI
V
IV
III
Pr id.
Id ib.
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
Xl
X
IX
VIII

VII
VI
V
IV
III

Prid.
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Június

123

Cal.
IV
III

Pr id.
Non .
VIII
VII
VI
V
IV
III

Pr id.
ld ib
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X

IX
VIII

VII
VI
V
IV
III

Prid .

1 Szen t Jusztinusz vértanú
2 Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk
3 Szent Lwanga Károly és társai vértanúk
4
5 Szent Bonifác püspök és vértanú
6 S zent Norbert püspök
7
8
9 Sz ent Efrém diákonus és egyháztanító

10
11 Szent Barnabás apostol
12
13 Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
14
15
16
17
18
19 Szent Romuáld apát
20
21 Gon zága Szent Alajos szerzetes
22 Nolai Sze nt Paulinusz püspök

Fischer Sze nt János piispök és M órus Szent Tamás vértanúk
23
24 KERESZTELŐ SZ ENT JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK

ÜN NEPE
25

26
27 Alexandria i Szent Cirill püspök és egyháztan ító
28 Szent Ir éneusz püspök és vértanú
29 SZE NT PÉT ER ÉS SZE NT PÁL APOSTOL ÜNNEPE
30 A római egyház elsó szent vértanúi

Emléknap

Emléknap

Emléknap

Emléknap

Emléknap

Emléknap

F ő ünnep

Eml éknap
F öünneg
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Július

Ca l.

VI
V
IV
ill
Prid.
Nen,
vm
VII
VI
V
IV
III
Prid.
Idib

XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII

VI
V
IV
III
Pr id.

)

2
3 SZENl' TAMÁS APOSTOL

4 Portugáliai Szent Erzsébet
5 Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap
6 Goretti Szent Mária sz űz és vértanú
7
8
9

10
II Szent Benedek apát
12
13 Szent Henrik
14 Lellisi Szent Kamill áldozápap
15 Szent Bonaventura püspök ésegyháztanító

16 Kármelhegyi Boldogasszony
17
18
19
20
21 Brindisi Sze nt Lőrinc áldozópap és egyháztanító
12 Szent Mária Magdolna
23 Szent Brigitta szerzetesrui
24
25 SZENT JAKAB APOSTOL

26 Szent Joachim és Szent Anna, a Boldogs ágos Szűz Mária
szülei

27
28
29 Szent Marta
30 Aranyszarú (Krizologusz} Szent Péter püspök és egyháztanító
31 Loyolai Szent Ignác áldozópap

Ünnep

Emléknap

Emléknap

Emléknap

Ünnep

Emléknap

Emléknap
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Augusztus

125

Cal
I V
III
Pr id.

Non .

VIII
VII

VI
V

IV
III
Pr id .
(d ib .

XIX
XVIII

XVII
XV I
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII

VII
VI
V

IV
III
Prid.

I Liguori Szent Alfonz Mári a püsp ök és egyháztanító
2 Vercelli S zent Özséb püspök
3
4 Vianney Szent János Mária á ldo zó pa p
5 Havas Boldogasszony . Szűz Mária római f ótemplomának

f elszent elési ünnepe
6 URU N K SZiNEVÁLTOZÁSA

7 Szent ll. Xisztusz pápa és társai vértan úk

Szellt Kajet án áldozópap
8 Szent Domonkos á ldo zó pap
9

10 SZ ENT LŐRINC DI ÁKO NUS ÉS VÉRTANÚ

II Szent Kl á ra szűz

12
13 S zent Pont ián úsz pápa és Szell t H ippolyt úsz áldozópap

vértanúk
14
15 SZŰZ MÁRIA M ENNY BEVITELÉNE K ÜNN EPE .

Nagyboldogasszony

16 Szent Ist ván magyar k irály
17
18
19 Eudes Szent János áldozópap
20 Szent Bern á t apát cs egyházta nító
21 Szent X. Pius pápa
22 Szűz Mária Királynő ünnepe
23 Limai S zent Róza sz űz

24 SZENT BERTAL AN APOSTOL

25 S zent Lajos
Kalazanci Szen t Józse! áldozópap

26
27 Sze nt Monika
28 Szen t Ágoston pü spök és egy há zta nító

29 Keresztelő Sze rit János vértanúság a

30
31

Emléknap

Em lékna p

Ünnep

Emléknap

Ünnep
Emlékna p

F ő unnep

Em lékna p
Em léknap

Emléknap

Ünnep

Emlékna p
Em lékna p

I::mléknap
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Szeprember

Cal.

IV
III
Prid .
Non .

vm
VII
VI
V
IV
III

Prid.
Idib.

XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIlI
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
111

Prid

I
2
3 Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
4
5
6
7
8 szüz MÁlUA SZÜLETÉSÉNEK: ÜNNEPE. Kisboldogasszony
9

10
II
12
] 3 Aran yszájú Szen t Já nos püspök és egyháztanító
14 A SZENT KERESZT FÖLMAGASZTALÁSÁNAK ÜNNEPE

15 A fájdalmas Szűzanya ünnepe
] 6 Szent Kornél pá pa és Szent Ciprián püspök vértanúk
17 Bellarmin Szem Róbert püspök és egyh áztanit á
18
.19 Szent Januáriusz püspök és vértanú
20
21 SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGELISTA

22
23
24
25
26 Szent Kozma és Damján vértanúk
27 Páli Szent Vince áldozópap
28 Szent Vencel vértanú
29 SZ E!'<"T MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RÁFÁEL

FŐANGYALOK ÜNNE PE

30 Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Emléknap

Ünnep

Em lék na p
Ünnep

Emlé knap

EnL1ékllap

Ünnep

Eml éknap

Ünnep

Emléknap
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Október

127

Cal.

VI
V
IV
III
Pr id .
Non.

vm
VII

VI
V

IV
III
Pr id
Id ib.

XVII

XVI
XV
XIV

Xl1l
XII
XI
X
IX
vm
VII
VI
V
IV
III
Prid.

I A Kisded Jézusról nevezett (Lisieuxi) Szent Teréz szűz

2 Szent Ő rz ő angya lok

3
4 Assziszi Szent Fe renc
5
6 S zent Br ún ááldozópap

7 Rózsafüzér Királynéja
8
9 Szem Dénes püspök és társai v értan úk

Leonardi Szem János áldo zópap
ID
lJ
12

13
14 S zent Callistus pápa és vér/ami
15 Ávi la i (Nagy) Szent Teréz szűz és egyháztanító
16 S zent Hed vig szerzetesn á

Alacoque Szem Margit sz űz

17 An tioch ia i Sze nt Ign ác püspök és vért anú '

18 SZE NT LU KÁCS EVANGE LISTA

19 S zent Br ébeuf János és S zent Jogues Izsák áldozópapok és
társaik, kanadai vértanúk
Keresz/es S zent Pál áldozó pap

20
21
22

23 Kapisztrán Sunt János áldozópap
24 Claret Szent Antal Má ria püspök
25
26
27

28 SZEN T SIMO N ÉS SZE NT J UD ÁS APOSTOLO IC

29
30

31

Emlé knap
Em léknap

Em lékna p

Em léknap

Ernl éknap

Emléknap
Ünnep

ünnep
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November

Cal.
IV
III
Prid.
Non.
VIII
VII
VI
V
IV
III
Prid.
Idib.
XVIII
XVII
XVI

XV
XIV

XII I
XIl
XI
X
IX

VIII
VII
VI
V
IV
III

Prid .

I MI N D ENSZE NTE K Ü NNEPE

2 HALOTTAK NA PJ A
3 Porres Szent Má rton j 'ZUUU:l

4 Borromei Szent Károly püspök

5
6
7
8
9 A LATERÁ NI BAZ lU KA PÖLSZENTELÉSÉNEt.:: ÜNNEPE

10 Nagy Sze n t Leó pápa és egyháztanító

II Toursi Szent Márton pü spök
12 Szent Joza fá t pü spök és vértanú

13
14
J5 Nagy S zent A lbert püspök és egyh áztonit á

16 Skóciai S ze", M argit
Sunt CU Irúd sz űz

17 Árp ádházi Szent Erzsé bet szerzetesn ő

18 S zent P éter és Sunt Pal aposto l bazilik aja

/ ölsu",e/ésén f'k űnnepe

19
20
21 Boldogasszony bemutatása
22 Szen t Ce cília szűz és vér ta nú
23 Su", I. Kelemen pápa és vértan ú

Sz ent Kolumbán apát

24
25
26
27
28
29
30 SZ ENT AND RÁS APOSTO L

Az utolsó évk öz, vasárnap ' KR ISZT US K IRÁL Y Ü N NEPE

Főünner

Ernl éknap

Ünnep

Em lékna p

Eml éknap

Em lékna p

l-ml éknap

fmléknap

Em lékna p

Ünnep
FÖÜnDep
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December

129

Cal.

IV
III
Pr id.
Non.

VIII
VII
VI

V
IV

III
Prid .
Idib.

XIX
X VIJI
XVII

. X VI

XV
XIV
X III

XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V

IV

II I

Prld

]

2
3 Xavéri Szen t Ferenc á ldo zópap
4 Damaszku szi Szem János áldozópap és egyháztanító

5
6 Szent Mikl ás püspök
7 Szent Ambrus püsp ö k és egyh áz tanító
8 SZ ÜZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOG ANTATÁSÁN AK

ÜN N E PE
9

JO
I I S zent /. Damazusz pápa
12 Chantal S zent Johanna Franciska szerzetesnd
13 Szen t Lúcia s z ű z és vérta n ú
14 Ke resztes Szent János á ldozópa p és egyháztanít ó

15
16

17

18

19

20
21 Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyh áztanit á

22
23 Kel/ty S zent János áldozópap
24
25 AZ . R SZ C'LET ÉSÉNEk ÜN N EPE. Kará cson y
26 SZE :>;T rsrv Á :>; ELSÖ VÉRTA:>;Ú

27 SZ F.ST JÁ:"OS ' APOSTOL is EVA S G ELIST A

28 AP RÓSZ E:>;TE I.:

29 Beck et S zent Tamás püspök és vértan ú

30
íll Szem / . S zilvcszter pápa

A kar ácson- nyo lca da a la tt i \ a s ámap, vagy ha ilyen n inc"

december 30 . A SZENT CSA LÁD Ü N N I:.PF.

Emléknap

Emléknap

Főünnep

Emléknap
Emléknap

Főtinnep

ünnep
Ünnep
Ünnep

Ünnep

9 A miseli turg ia
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NEVEZETESEBB

Naptúri év

Ini

Hamvazó Hú svét
szcrda

febr, 24. I ápr. ll.

Áldozó I P ün kösd Úrnapja
cs üt ört ök I

máj. 20. máj. 30. I j ún . 10.

1972
1973
1')74

1975

febr. 16 I

m árc, 7. I
febr. 27. I

febr, 12. I

ápr. 2.
á pr. 22.
áp r. 14.
márc . 30.

máj . ll.
máj. 3 1.
máj . 23.
máj . 8.

máj . 21.
j ún. 10.
" ..,
Jun. ~.

máj. 18.

j ún. I.
j ún. 21.
jún. 13.

I máj. 29.

jú n. 6.
máj. 29.
máj . 14.

jún . 3.

müj.27.
máj . 19.
máj . 4.

máj. 24.

ápr. i 8.

áp r. 10.
márc. 26.

ápr. 15.

márc.3.
fcbr. 23.
febr, 8.
fcbr. 28.

1976
1977
1978
1979

jún. 17.
j ún. 9 .

máj . 25.

~ ~ , I j ún. 14.

máj . 3 1.
máj. 16.
máj. 8.
máj . 28.

1980
1981
1982
19S3

1984
1985
1986
1987

febr. 20.
mürc.4.
febr, 24.
febr, 16.

már c.7.
fcbr.20.
febr. 12.
márc.4.

ápr. 6.

ápr. 19.
ápr. II.
ápr. 3.

ápr. 22.
ápr. 7.

márc.30.
ápr. 19.

I máj. 15.

I
máj . 28.
máj . 20.
máj . 12.

I

máj. 25.
jún. 7.
máj . 30.
máj. 22.

jún. 10.
máj . 26.
máj . 18.
j ún. 7.

j ún . 5.
jún. 18.
jú n. 10.
jún . 2.

I

j ún . 21.

jún. 6.
máj. 29.
j ún. 18.

1988
1989
1990

1991

Ifebr. 17.
febr, 8. I
febr, 28. I
febr, 13. I

ápr. 3.
már c.26.
á pr. 15.
márc. 31.

máj. 12.

máj . 4.
máj. 24.
máj. 9.

máj . 22.
máj. 14.

jún. 3.
máj. 19.

j ún. 2.
máj .25.

I jún. 14.

I máj . 30.

1992

1993
1994
1995

1996

1997

1998
1999

márc.4.

febr, 24. I
fcbr. 16.
rnárc. J.

febr . 21.
febr , 12.
feb r, 25.
febr, 17.

áp r. 19.
ápr. ll.
á pr. 3.
ápr. 16.

ápr. 7.
má rc.30.
ápr . 12.

ápr. 4.

máj. 28.
máj . 20.
máj . 12.
máj. 25.

I má j. 16.
máj . 8.
m,!j.21.

máj . 13.

jún. 7.
máj.30..' ..,..,maj. __o

jún. 4.

máj. 26.
máj . 18.
máj. 31.

máj. 23.

j ún . 18.
j ún . 10.
jún . 2•

jún. 15.

jún 6.
máj . 29.

jún. ll.
jún. 3.
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ÉVKÖZI H ETEK
Ádvcnt I.a nagyb őj t el ő tt pü nkösd után

v égs ő na p hctek száma kezd ő nap kezdő h ét
vasarnapja

fcbr. 23. 7 máj . 3 J. 9 I nov. 28.

fcbr. 15. 6 máj .22. 7 dec . 3.
má rc. 6. 9 j ún. I J. 10 dcc.2.
fcb r. 26. 7 jún.3. 9 dec. I.
febr. I J. 5 máj . 19. 7 nov. 30.

-
Imár c. 2. 8 jún.7. 10 nov. 28.

fcbr . 22. 7 máj . 30. 9 nov. 27.
febr . 7. I 5 máj. 15. 6 dcc.3.
fcbr. 27. I S jú n.4. I 9 dcc. 2.

fc~r. 19. I 6 máj.26. 8 nov. 30.
marc. 3. I 8 j ún. 8. 10 nov. 29.
febr. 23. I 7 máj.3 1. 9 nov. 28.
fcbr. 15. I 6 máj . 23. 8 no v. 27.

-
Imín:.6. 1 9 jú n.. 11. 10 dcc. 2.
fcbr. 19. I 6 máj . 27. 8 dec. I .
fcbr. I J. 5 máj. 19. 7 nov. 30.
m árc. 3. I 9 jim . 8. 10 no v. 29.

febr. 16. 6 máj. 23. 8 I nov. 27.
fcb r. 7. 5 máj . 15. 6 dcc. 3 .
Tcbr . 27. I 8 jún. 4. 9 dcc.2.
feb r. 12. I 5 máj . 20. 7 dec , I .

- I

Imán:. 3. I 9 jú n.8. 10 nov. 29.
feb r. 23. I 7 máj. 3 J. 9 nov, 28.

~cbr. 15' 1 6 máj . 23. 8 nov. 27.
febr, 28. 8 j ún . 5. 9 dec. 3.

febr. 20. 7 máj . 27. 8 I dec. l.
febr. II. 5 máj. 19. 7 no v. 30.
feb r, 24 . 7 jún. I. 9 nov. 29.
febr. 16. 6 m.íj. 24. 8 nov. 28.
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A LITURGIKUS KONSTITÚCIÓ
VÉGREHAJTÁSÁHOZ





ISTENTISZTELETI KONGREGÁCIÓ

HARMADIK INSTRUKCIÓ

A SZENT LITURGIAROL KIADOTf KONSTIJ'ÚCIO
HELYES VE:GREHAJTASARA

A liturgikus reformok, amelyek a II. Vatikáni Zsinatnak a Szent
Liturgiáról kiadott konstitúciója végrehajtásaként születtek. főként

az eukarisztikus misztérium ünneplésére vonatkoznak. "Hiszen az
Eukarisztiában benne van az Egyház minden lelki kincse. Krisztus
a mi húsvéti Bárányunk és élő Kenyerünk. O maga a Szentlélekben
élő és életet adó testével az ernbereket élteti. és ezáltal rávezeti. fel
szólítja őket arra, hogy Vele együtt áldozatul mutassák be saját ma
gukat, munk ájukat és minden teremtményt'"J A liturgikus közös
ségekben ismételten bemutatott szentmise-áldozat pedig kifejezője

annak, hog y az egész egyházi életnek mintegy központja az Euka
risztia ünneplése, melyhez minden más igazodik. Ezért a szertartá
sok megújításának az a lelkipásztori törekvés a célja. hogya litur
giát tekintsük csúcspontnak és forrásnak. amely Krisztus húsvéti
misztériumában való életre vezet."

A megújitott miseliturgia gazdag lehetőségei

Az elmúlt hat évben a megújítás munkája lépésről lépésre előké

szítette az el őző liturgiáról az új liturgiára való áttérést. Ez miután
megjelent a Missale Romanum. az Ordo Missae-vel és a hozzácsa
tolt Institutio generalis-szal most már világosan. a maga teljességé
ben áll előttünk. Nyitva áll a reményt keltő új út a liturgikus pasz
toráció számára. A nemrég kiadott olvasmányrend. valamint a Ró
mai Misekönyvben található sok formula pedig bőséges lehetőséget

nyújt az Eukarisztia gyümölcsöző ünneplésére.
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A szövegek sokféle ség e, a rubrik ák ha jlékonysága ug yanis való
ban e lérhetővé teszi, hogy a szentmi se élővé , vonzóvá és üdvössé
vá ljék azáltal . hog y a helyi kö rü lményekhez és a hívek gon do lkodás.
m édj ához. valamint szokásaihoz alkalmazkodik . Semmi szükség
sinc s teh át egyé ni elképzelésekre és ön kényes kedésekre, mert ezek
a szentmise bemutatásán ak csa k ártalm ára lenn ének .

Ellenállók és türelmetlenek

A jelenleg i új formára va ló áttérés fokozatos megvaló sítása szük
sé ge s volt, mivel nagy munkát jelen tett az átdolgozás, és figy elem 
be kell ett venni az igen sokféle helyi szempontot is. Ezt a pap sá g
és a hivő nép álta lába n megért éssel Ioq adta. " és csak eg yes helye
k en volt tapasztalható ellenállás ',Tagy türelmetlens ég .

Eg yesek a múlt .haq yc m ánya ihoz ragaszkodva, ne héz sz ívvel fo
gadták a reformokat. M ások visz ont pasztor ál is igé nyekre hivat 
ko zva úgy v élt ék. 'hogy nem kell megvárni a vég ső dö ntése ke t. tgy
tör tént, hogy ném elyek eqy énieskedve elsie tett, nem egyszer kellő

k ép pen át nem go ndolt megold ások at , egészen új dolgokat és egy 
szerüsítéseket vezettek be , melyek többször ell enkezt ek a liturg ia
a lapszabályaival. Ez aztán megzavar ta a hi vek lelkii smeret ét, és
magának a helyes refor~nak ak adálya és hátráltatója lett.

Ezért sok püsp ök , pap és világ i hivő kerte az Apo stoli Szentszé
ket, hogy tekint élyév el biz tosí tsa és növelj e a liturgiáb an a termé
ken y és az annyira óha jtott összhangot, mely az Isten e l ő tt össze
gyűl t keresztény közösség sajátos vonása .

Ez azonban nem történhetett meg mi ndadd ig, míg a " Consilium"
dolgozo tt a liturgia reformján . Most az onba n elé rkezett a biztos és
végleges döntés id eje.

A püspökök felelőssége

Elsősorban az egyes püspö kö k fe le lősségére k ell hiva tkeznu nk.
akiket a "S zentl élek helyezett a nyáj élére el ölj ároku l. hogy igaz
gassák az Isten egy házá t" ,I, és akik " az Isten tit kainak fő megb ízo t
ta i. ugyanak kor a rájuk bíz ott Egyházban a liturgikus élet irányí
tói. előmozdítói és ő re i " . " Rá juk tartozik , hogy irá nyítsanak, iq az-
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ga ssan ak, serke ntsenek. ha kell f ékezzenek. de mindenképpen utat
mutassanak a helyes reform végrehajtásában . és gondoskodjanak
a rr ól. hogya munka az egész Egyházban egységesen . a szeretet egy
ségében haladhasson : az egyházmegyében. az országban és a világ
ban. A pü spökök e feladatát szü kségessé és igen sürgetővé teszi az
a tény. hogya litu rgiá t és a hitet bensőséges kapcsolat füzi össze.
olyannyira. hogy ami az egyiknek ked vez. az a másiknak is ja vára
szolgál. -'

A püspökök teh át a liturgikus bizottságok k ö zreműköd és ével

szo rgosan tájékozódjanak a rájuk bizott hiv ek vallási és általános
emberi helyzetéről, lelki szükségleteiről és arr ól. hogy miképpen
lehet ezeken segíteni. felhasználv a az új szertartás adta minden le
hetőséget is. Ezért mérlegelniök kell, mi az. ami az igazi megújulást
el őseqíti, illetve hátráltatja. majd megfontoltan és bölcsen meg kell
szabniok a tenni valókat úgy. hogy figyelembe véve a jogos helyi
igényeket is, meg valósitsák az új liturgikus törvények által megkí
vánt teljes reformot.

A püspökök táj ékozottsága komoly segítséget ad a papoknak eb
ben a szolqálatban. ame lyet a papsáqnak -a hierarchiával való k ö
zösségben kell v éqeznie." és könnyebbé teszi a kötelező engedel
mességet, ame lyre a kultusz tökéletesebb megvalósitása és a lelkek
megszentelése vég ett szükség van.

Hogy pedig minél könnyebbé váljék a püspökök számára a litur
gikus szabályok megfelelő végrehajtása. amelyek elsősorban a Ró
mai Misekönyv Altalán os Rendelkezéseib en találhatók. és hogy az
Eukar iszti ának. az Egyh áz élete k özpon tj ának. az egység jeIének
és a szeretet k ötel ék ének? ünnepl ésében helyreálljon a rend és fe
gyelem. - megfelelőnek láttuk a következő szabályok és buzdítások
közlését.

1. Szabadság és engedelmesség

Az új szabályok egyszerűbbé tették a formulákat. a testtart ást.
a lit urgikus cse lekményeke t a Szent Liturgiáról ki ad ot t konstitúció
el ő í r á sa szerint , " A szer ta rtásokat tegy e szé pp é a nemes egysze ru 
ség, áttekin thetővé a rövidség. és leg yen ek mentesek a fölösleges
ismételgetésektő l. 19y alka lmazkod ja nak a hivők befogadókép essé
géhez. és általába n ne szo ru ljanak sok maqyar ázatra .t" De e teki n-
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tetben sem szabad túllépni az előírt határokat. mert akik ezt teszik.
niegfosztják a liturgiát szent j ellegétől és sajátos sz éps éq ét ől. ami
pedig szükséges, hogy a keresztény közösségben valóban az üdvös
ség misztériuma valósuljon meg, és azt megfelelő magyarázattal,
a látható dolgok fátyla mögött helyesen fogjuk fel.

A reform ugyanis semmiké ppen sem akarja szent jellegétől meg
fosztani (deszakralizálni) a szertartásokat, és semmiképpen sem
óhajtja előmozdítani azt a törekvést, amelyet elvilágiasodásnak
(szekularizáció) neveznek. Tehát meg kell őriznünk a sze rtartások
méltóságát, komolyságát és szent jelle gét.

A liturgikus cselekmények hatékonyságát nem a többszöri kísér
letezések, újítások vagy akár a for mák véglet ek ig való eqyszerűsí

tése adja meg, hanem az, ha az Isten igéj ébe és az ün nepel t misz 
tériumba mélyebben hat olunk be. Ezeknek megjelenítését pe dig az
Egyház r ítusaina k megtart ása biztos ítja, nem ped ig az, hogy vala
mel yik pap saj á t ke dve szerint végez valamit.

Szem előtt kell ta rtani azt is, ho gy az egyes papok által végzett
sze r tartás-módosítások sértik a híveket, és ut a t nyitn ak az eg yénies
kedő formáknak, pedig a sze nt szertartások az egész Egyházr a tar
toznak.

A papi szolgálat ugya nis az egész Egyház szolgálata . Ezt csakis
engedelmességgel és a hierarchiával való közösségben szabad vé
gezn i, és azzal a szándékkal . hogy Istennek és a testvéreknek szol
gálunk. A liturgia hierarchikus jellege, sze ntségi ereje és a hívek kö
zösségén ek nagyrabecsülése nyi lván megkívánja, hogy a pap a
sze rtartásokban úgy végezze feladatát, mint "Krisztus szolgája és
Is ten ti tk ainak mcqbízottj a" ." és ne vezessen be olyan szertartást.
am el y ni ncs bent a litu rgikus könyvekben, és nincs jóváhagyva.

2. A szentírási olvasmányok

A szent szövegek k özott. amelyek et a liturgikus közösségben
használnak, különleges méltóságu k van a Szent írá s könyveinek : az
Isten szól ezek ben népéhez, és Krisztus, aki jelen van az igében,
maga hirdeti az evanq éliumot.!" Ezért :

aj Az ige liturgiáját a legnagyobb tis zteletben kell tartan i. Soha
sem szabad helye tt esí teni más szöveggeL - legyen az egyházi vagy
világi s zerz őt ől . régitől vag y újtól való. A homília célj a az , hogy
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Isten igéjét ma gyarázza a híve knek, és az t karunk színvonalán fej t
se ki. Ez a pap dolga. A hivek tartózkodja nak a k özbeszól ásokt ól.
párbeszédektő l és hasonlók tól. Csak egy olvasmányt nem szabad
venni.

hj Az ige liturgiája az eukarisztikus liturgiá ra készít elő, és oda
veze t. Azzal egy istentiszteleti aktust képez. \I Ezért egyiket a má
sik tól elvála sztani, különböző helyen. vagy k ü l ö nb öz ő időben vé
gezni nem szabad.

A szentmisé t megelőző szertartásoknak vagy a zsolozsmának aa
ige li tur giájához való helyes illesztéséről a' liturgikus könyvekben
adott k ülön szabályok ad nak eligazítást , ha ez szükséges .

3. A liturgikus szovcqck : enekek. zene . magyarázatok

Az Egyház ált al összeállított liturgikus szövegeket is a legna
gyobb tis ztelettel kell kezelni. Senk inek síncs joga önkényesen v ál
toztatni azokon. mással helyettesiteni azokat, hozzáadni vagy el
venni belőlük12.

aj Az Ordo Missae-ben fogl al tak ·pontosan megtartandók. AlJ
ott ta lálha tó for mulákon semmiféle okb ól. még énekes mise eimén
sem szabad vál tozta tni. Egyes részekn él. - amilyenek a b ű nb ánat,

az eukarisztikus imák . a nép akklamáció i, áldás a mise végén - a
k ül ö nb ö z ő formulák között választani lehet úgy. amint ez a maga
hely én az egyes szertartásoknál je lezve van.

b] A kezdőének és az áld ozás i ének a Graduale Romanumból,
a Grauduale simplexből, a Mi ssal e Romanumból vagy a Püspöki
Kar ált al eng edélyezett énekgyüj teményből vehető. A miseénekek
összeválogatásában a Püspöki Kar vegye figyelembe a szent időket,

a k űl ö nb ö z ő alkalmakat és a hívek igényeit is!
ej A nép énekét minden eszközz el elő kell mozd ítani. a mai em

ber igénye ihez mér t új szerzeményekkel is. A Püspöki Karok ál
lít sanak össze oly énekren det is. amely egyes részközösségek, pl.
fiatalok. vagy gyerm ekek szá má ra va ló. és szövegéveL dallamával,
ritmusával és zeneeszközeivel megfelel a hely és a szent cselekmény
méltós ágának.

'A z Egyház maga nem zár ki semmiféle szentzenét a liturgikus
cse lekményből t:l . azonban nem tartható minden da llam, ének és ze
ne egyf ormán alkalmasnak az imá dsá g el ősegítésére és Krisztus
rniszt érium ának kifejezésére. Az egyház i zenének ugyanis az a ren-
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deltetese. hogya szent cselekményt szolgálja. Ezért legyen szent
és értelmes lit , a liturgikus cselekmény szellemének, valamint az
egyes részek term észetének feleljen meg, az egés z közösség cselek
vő részvételét ne akadályozza .t - és a szent ténykedésekre irányítsa
a figy elme t és az áhítatot !

A kérdés gyakorlat i rendezése a Püspöki Karokra tartozik, vagy
ha azok nem hoznak általános szabályokat, akkor az egyes püspö
kökre a saját egyházmegyéjükben lG. Gondosan meg kell válogatni
a helynek és a közösség jellegének megfelelő hangszereket és azok
számát, hogy áhítatot keltsenek és ne legyenek szerf elett zajosak.

d) Bőséges lehetőség nyílik a könyörgések meg választására.
Ezek főleg az évközi hétköznapokon vehetők a 34 vasárnap bár
melyikéb ől . az alkalmi (ad diversa) mis é kből.I? vagy a votív mi
sékből.

A szövegek ford ításában a Püspöki Karok élhetnek azokkal a
különleges engedményekkel, amelyek a Consilium által 1969. janu
ár 25-én kiadott és a liturgikus szövegeknek népnyelvre való for 
dításáról szóló, val am int a k őz ősséqi mis ét érintő instrukcióban
találhatók.ts ,

e) Minden vasárnapnak, ünnepnapnak és hétköznapnak megvan
nak a maga olvasmányai. Ezenkívül vannak olyan olvasmányok
is. amelyek a szents égek kiszolgáltatásánál vagy más alkalmak
kor használhatók. Egy es csoportok számára végzett szentmisékben
lehet a helyzetnek megfelelőbb rendkívüli szöveget választani. de
a választás a jóváhagyott Lectionarium szövegeiből t őrt énj ékP.

L) A pap szentmise közben röviden szólhat a néphez: a mise kez
detén, az olvasmán yok és a prefáció előtt. és rniel őtt a népet el
bccsátja-". Az eukarisztikus liturgia végzése közben azonban ta r
tózkodjék mindenféle figye lmez te téstő l. Szavai mindig legyenek rö
videk. hatásosak és jól átgondoltak. Ha ezen felül szükséges még
szélnia. azt a magyarázó (kommentátor) végezze. kerülve a b őbeszé

dús éget : tehát csak azt mondja. ami va lóban szükséges l
g) Az egyetemes köny örg ésekbe ajánlatos a helyi közösséget

érintő külön szándékot is beiktatni azon szándékok mellett, amelye
ket az Egyházért. a vil ágért és a szüksé get szenved őkért mondanak.
A római kán onb an az élőkért és a holtakért va ló mementóba más
szándék nem sz őhet ő bele. Az említett szándékokat elő kell készí
teni. le kell írni . és az egész szöveg st ílus ához alkalmazni.12 Felol-
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vasásuk rábízható bárkire. vagy töb bekre is a liturgikus közösség
tagjai közül.

E lehetőségek, ha okosan alkalmazzák azoka t, bő változatosság
ra nyújtanak alka lmat, és így semmí szüks ég nincsen eqy énies
ked ő rögtönzésre. Ezért a pap oknak meg kell tanulniok, hogy elő

kell készülniök a sze ntmisé re szem elő t t ta rtva a helyzetet és a hi
vek lelki sz üks éqlet ét. valamint hogy az Institutio generális által
megszabott korlátokon belül bátor szabadsággal cselekedjenek.

4. Az eukarisztikus ima

A szentmise részei között az eukarisztikus ima mondása csak
a papra tartozik, éppen hivatásá nál fog','an . Tilos teh át bármelyik
részét más, nem papi rendben levő segédkezőnek, va gy a köz ös-

.ségnek, vagy valamelyik hívőnek elim ád koznia. A liturgia hierar
chikus természet ével ugyanis az ilyesmi nem egyeztethető össze.
M indenki csak azt vég ezze, de azt egé sze n, ami az ö dolga23. Tehát
az egész eukari sztikus imát egye dül a pap nak kell mondania .

.5. Az Eukarisztia ünneplésekor használt kenyér

Az Eukariszt ia ünneplésér e szolgáló kenyér búzak enyér, még
pedig a latin Egyház ősi hagyom ánya szerin t ko vásztalan kenyér.24

A jel ig azsága szempontjából .kívánatos , hogy igazi étel benyo
mását keltse. amelyet a testvérek között megtörne k és sz étosztana k,
de mi nd ig a hagyományos formáb an készü ljö n a Mi ssale Roma num
Altalános Rendelkezéseiben foglalt előírás szerint 25, ak ár a hív ek
áldozta tására szolgáló kis ostyá ró l va n sz ó. aká r a nagy ostyá kr ól .
a melyeket az tán részekre tö rnek.

Az iga zság megkíván ja, hogy fontosabbnak kell te kintenünk a
kenyér szin ét, ízét és töm örségét, mint az alak já t. A Szentségnek
tartozó tis ztelet miatt az Eukariszti a számára való ke nyér nagy
gonddal és figye lemmel készítendő, hogy jól törhető leg yen, és vé
te le a hívekre nézve ne legyen kell emetlen. Nem' szab ad használni
sületlen, liszt ízű kenyeret, sem olyat, am ely gyorsan megkemé
nyedik , és már ehetetlen.

Ezen felü l a Szentség et illető legnagyobb tisztelettel kell végez ni
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az átváltoztatott kenyér megtörését és ennek. valamint az átváltoz
tatott bornak vételét a szentáldozáskor és a szentáldozás ut án i eset
leges konszum álásn ált''.

6. Az áldo ztatással kapcsolatos előí r ások

A szent jel szempontjából tökéletesebbnek kell mondanu nk a hí
véknek két szín alatt történő áldoz ás át-". Az így történő áld ozást
a Missale Romanum Altalános Rendelkezései (N. 242) és az Isten
tiszteleti Kongregációnak 1970 . június 29-én a két szín alatt való
áldozás kiterjesztéséről kiadott rendelkezései szabályozzák. Esze
rint :

a) Az Ordinariusok ne adjanak ki általános engedélyt a két szín
alatt val ó áldozás ra, hanem a Püsp öki Karok által meg áll apított
kereten belül pontosan jelöljék meg az eseteket és a vé gzé si m ódot,
Az olyan alkalmakra ne adjanak engedélyt, amikor nagyon sz á
mos áldozó van jelen. A csoport legyen meghatározott. rendezet t
és egységes.

b) Gondosan ki kell oktatni a híveket a két szín alatti áldozás
előtt, hogy jól felfogják annak értelmét.

c) Ha kehelyből történik az áldozás. jelen kell lenni e papnak
vagy szerpapnak vagy felszentelt akolitusnak. Ok nyújtsák a kely
het az áldozók nak ! Ha azonban fels zentelt személyek nincsenek
jelen, a Missale Romanum Altalános Rend elkezéseinek 245 . pont
jába n foglaltak szerint kell eljárn i.

Nem lá tszi k hel yesnek az az el járás i m ód. hog y egy ik személy
a mási kn ak ny újtsa a kelyhet. vagy hogy az áldozó k ma guk já rul
janak a kehelyhez a Szent Vér vét elére . Ilyen esetekben ink ább
bemártással tört énj ék az áldoztatás !

d) El sősorban a mis éző pap dolga az áldozta tás. azutá n a szer
pap é és bizonyos esetekben az akolitusé. A Szentszék megengedheti,
hegy megbí zással más jó h írű személye k is kijelöltessenek áldoz
tat ásra. Akinek nincs megb izatása, az nem áldoztathat. és szent
edényben a Szentséget sem vihe ti.

Az áldoz ta tá s módj át illetően megtart andók az előírások . am e
lyek a Mi ssal e Romanum Altalános Rendelkezéseiben (N. 244 - 252.)
és az Istentiszteleti Kongregáció által 1970, június 29-én kiad ott
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szóbanforgó rendelkezesekben foglal tanak. Ha pedig .előfordul,

hog y az áldoztatásnak a hagyományos módtól eltérő végzé sére enge
dél yt adnak, akkor az Apostoli Szentszék kikötéseit meg kell ta r
tani.

ej Ahol nincs pap, és az Apostoli Szentszék engedélyével - főleg

missziókban - a püspökök hit oktatókat (katekétákat) bíznak meg
az igeliturg ia végzésével és az áldoztatással, az eukarisztikus ima
mond ásától ott is minde nképpen tartózkodjanak! Ha úgy vélik,
hogy alkalmas lenne az Eukarisztia alapí tásának történetét felolvas
ni, ezt az igeliturgiában olvasmányként végezzék. E k öz öss éqekbe n
az igeliturgia után imádkozzák el a Miaty ánk-ot, és az előírt m ódon
tör ténjék az áldo zta tás!

l] Bármely m ódon történik az áldo ztatás, ez mindig m élt óság
teljesen, áhítatosan és ünnepé lyesen végeztessék ! M inden tisz telet
lenséget kerülni kell, és figyele mbe kell venni a liturgikus k özös
ség jellegét és az áld ozók korát, körü lményeit és fölkészültséq ét-",

7. A nők szo lqá la ta il liturgi ában

Az Egy ház hagyomá nyos szabályai szerint tilos a nőknek (leá
nyoknak, háza soknak, szerzetesnőknek) még női otthonok, kell é

'giumok és intézmények tem plom aiban is az oltárnál a papnak szol
gálatot tenni.

Szabad azonban a nőknek az er re vonatkozó előírások szerint:
aj az olvasmányokat felolvasni az evangéliumot kivéve. Felada

tuk végzésében vegyék igénybe a modern techn ikai eszközöket,
hogy szavuk mindenki által ha llható legyen. A Püspöki Karok pon
tosabban meqjelölhetik a helyet, ah onnan litu rgiku s közöss égekben
a nők Isten igéjét hirdetik ;

hj az egye temes kön yörgések szándékait felolvas ni;
ej a liturgiku s közösség éneké t vezetni, orgonálni és megenge

dett ha ngszeren játszani;
d] mag yarázatok at (vagyis oktató figyelmeztetéseket) felo lvas

ni. amelyek segítik a híveket a szerta rtások jobb megé rtésére;
ej a hívek gyülekezetének szolgálatára kül önb ö z ő feladatokat vé

geznek, ame lyeket a n ő kre szoktak bízni, pl. a templom aj tónál a
híveket foga dni, őket helyük re irányít an i, körmeneteket rendezni.
vagy -adom ányoka t a templomban ő s szeqyű j tenié'',
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8. A liturgikus felszerelések és ruhák

HARMADIK INSTRUKCIÓ

A szent edényeket, ruhákat és .felszereléseket külön tisztelettel
és gonddaf kell kezelni. Az anyaguk és alakjuk tekintetében adott
nagyobb szabadság arra szolq ál, hogy a különböző nem zetek és m ű

vészek tágabb teret nyerjenek, és így egyéni adottságaik és képessé
geik szerint a' legjobbat nyújthassák az istentisztelet ek szolgála
tában.

Szem e lőtt tartand ók azonban a következők :

a) A szent felszerelések anyaga mindig "nemes, tartós, haszná
latra alkalmas' <v legyen. Tilos tehát oda nem való közönséges fel
sze relés t alkalmazni .

h) A kelyheket és pat énákat használatba való vétel el őtt a püs
pöknek kell konszekráln ia. Ö állapítja meg, hog y arra a célra,
amelyre használni akarj ák azokat, alkalmasak-e.

c) Bármely rangú szclq álattevőnek köz ös szen t ruhája az alba31•

Eli té lendő vissza élés, ha valaki egyszeruen csak szerzetesruha (ku
kulla), közönséges papi ruha vag y k ülönösen világi ruha fölé tett
s tólával misézik. M ás szent cselekményt sem sza bad világi ruhára
tett stólával végezni; pl. szente l endőkre kezeket felten ni, szentsé
geket kiszolgáltatni, áldást adni.

d) A Püspöki Karok joga eldönteni, hogy szükséges-e az eddig
használtaktól eltérő ruhaanyagot igénybe venni. E döntésükről

azonban tegyenek jelentést az Apostoli Szentsz éknek é',
A szen t ruhák alakját ill etően a Püs pöki Karok dönthetnek. és

javaslatokat tehetn ek az Apostoli Szentszéknek arra von atkozólag,
hogy mi a megfelelőbb az egyes vidékek kö rü lményeinek és sze
kásainak-".

9. Az eukarisztikus ünneplés helye

Az Eukarisztia ünneplése ál talában szent helyen tört énlk-". Nem
szabad tehát iga zi szükség nélkül, - amit hiva ta lából k ifolyólag
az O rdinárius ítél meg, - templomon kivül mis ézni , Ha az O rd iná
rius erre mégis engedélyt ad , gon doskodni ke ll arról, hogy méltó
helyet válasszanak, és a szent cselekm ényt megfelelő aszta lná l vé
gez zék. Amennyire lehet, ne misézzenck ebédlőkben vagy étkező

a sztalon.
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10. Liturgikus térség végleges kialakítása

A liturgikus re form végrehajtása sor án a püspökök egyik leg 
főbb gondja legye n, hogy a szen t hely. főként a presbitérium állan
dó jellegű és méltó elrendezé st nyerj en a Missale Romanum Alta
lános Rend elkezéseif' és az Euch aristicum mysterium kezder ű inst
rukcí óban-" foglalt előí rások szerint.

Az utóbbi évekb en ideiglenesen történt átalakítások kezdenek
végleges form át ölte ni. Ezek közül némelyek a Consilium irány
elveivel nem egyeznek, ennek elle nére ma is meqv annak, bár sér
tik a liturgikus érzüle tet és a szé pérz éket, a szent cselekmények
könnyebbé té te lével. val amint méltóságával pedig el lenkezneks".

Az egyházmegyei Liturgikus és Egyházművészeti Bizottságok
munkájá val. sőt. ha sz üks éqes. szakértők és világi hatóságok be 
vonásával új tervek készüljenek, a meqlev ő elrendezések pedig fe
l ülvizsq áltassanak . hogy mind en templomban kialakuljon a vég
leges rend. amely egyrész t az esetleges ottlev ő m üemlékeket meg
őrzi. másrészt pedig az új követelmény ekn ek, amennyire csak le-
hetséges. megfelel. -

11. Liturgikus szövegek fordítása és kiadása

A li turgikus reform érthetővé tétele még nagy munkát igényel :
az á tdolgozo tt liturgikus kön yveket gondosan népnyelvre kell for
dita ni és kiadni. mégpedig tel jes egés zükben. Az eddig használt li
turgikus kö nyveke t pedig a haszn álatból ki kell vonni.

Ha a Püspöki Karok szük ségesnek látják, hogy más formulákat
is bevezessenek. vagy a meglevőket kie gészítsék. ezt a Szeritsz ék
jóváhagyásával tegyék, és az ere de ti la tin sz ö veqtől nyomdailag
különböztessék meg.

A fordítást nem szabad elsietni. A munkában sokan seg ítsenek :
nemcsak teológiai és liturgikus szakértők. hanem nyelv- és iroda
lom tudósok is, hogy a ford ítások időtá ll ó, szé p rnűvek legyen ek ,
és így saj átos szépségükeL összhang jukkal, alakjukkal. stílusukkal
és szókincsükkel időtállónak bizonyuljanak. és közkedveltek le
gyenekl38

A liturgikus könyvek nép nyelvú kiadásánál a hagyományos sza
bály irányadó; tehá t a Iord ítók és a szerzö k neve a kiadványokon

10 A rnisel itu rq ia
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ne szerepelj en. A liturgikus kön yvek ugyanis a kereszt ény köz ös
ség számára és mindig a hierarchia rendeletére és tekintélyével
készülnek és kerülnek kiadásra. Semmiféle magánvélemény nem
hatálytalanítja azokat. Ez ugyanis sértené az eqyházi hatóság sza
badságát és a liturgia méltóságát .

12. A kisérletezésre vonatkozó előirások

Egyedül erre a Kongregációra tartozik, hogy engedé lyt adjon
k is érlerezesre a liturgia terén, ha er re szükség van, vagy igy látja
jóna k. Az enged élyt írásban adja, pontos és meghatározott formá
ban, és az ill eték es egyházi hatóság felelőssége mellett.

A szentmi sét ill etően a reform vé grehajtás a során k ís érlete zesre
ad ott enged élyek érvény üke t veszt ik. Az új M issale Romanum ki 
adá sáva l ugyanis azok a misézési sza bá lyok és form ák va nnak ér
vé nyben . amelyeke t az In st itutio ge neralis és az O rdo M issae közöl.

A Püspöki Ka ro k pontosan ha tározzák meg, hogy a liturgik us
könyvekben megadott alkalmazkod ási m ódck kö zül melyeket vezet 
ne k be, ezt ter je sszék az Apostoli Szeritsz ék elé jóváhagyásra !

Ha még másféle alka lmazkodá si módra is szükség van, a Litur
gikus Kon stitu cio 40 . pon tja szerint a Pü spöki Kar jól vizsgá lja
meg a dolgot : vegye tekintetbe a nép je lle gze tes ségé t és hagyom á
ny ait , va la mint a sajátos lelkipás ztori követelményeket! Ha ki sér
let ezésre van szükség, enn ek por. tosan írj ák körül a határait, tör 
ténj ék ez al kal mas közösségben , k ülön kij elölt bölcs emberek ve ze
tésével! Nagy közösségben ne történjék ki sérletez és. .hírét ne ter
jesszék , és egy év nél tov áb b ne tartson! Ut ána jelen tést tesznek az
Apostol i Szcntsz ék nek . M eg kell várni a vá las zt, és csa k akkor sza
bad a kért vá ltoz ta tások at bevezet ni. Amikor pedig a szertartások
szerkezetéről vag y a részek sorrendjé ről van szó , amelyeket a litur
gikus könyvek megszabnak, vagy va lame ly hagyománytól mer ő 

be n el térő do lgo kró l vagy egészen új szövegekrőL bármiféle ki sér 
l étez és megkezdése e lő tt az Apostoli Szcntsz ék elé kell terj eszteni
a minden pont jában k idolgozott terveket.

Ezt az eljárás t követel i meg a Liturg ikus Kon st itu ció az ügy
fontoss áqa m iatt-",
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13. A papság és a hívek alapos liturgikus nevelése
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Végül is megfontolandÓ az , hogy a Zsinat által hozott liturgikus
reform az egész Egyház ügye. Éppen ez ér t- lekipásztori összejöve
teleken foglalkozni kell annak elmé leti és gya~orlati szempontjai
val. a nép keresztény nevelése érdekében, hogy a liturgia élő, vonzó
és helyesen alkalmazott legyen .

A jelenlegi reform olyan liturgikus imakincs bevezetésére töre
kedett, am ely élő és ősi hagyományokb ól származik . Úgy kell meg
mutatkozni a, hogy Isten egész népének tul a jdona, amely különböző
r endekben és szolgá la tokban él'". Épp en ebben az Egyházat ösz
sz eta r tó egységben nyil vánul meg a biztos erő és hi telesség.

Elsősorban tehát a lelkipászt orok leqyen ek saj át példájukkal az
eg ységes liturgia m ű vel ői azza l. hogy az Egyház törvényét és elő

írását megt artj ák. és a hit sze lle mé ben munk álkodnak. Mondjanak
le egyéni hajlam aikról és kedvtel éseikr ől. és a liturgia tanul mányo
z ásával. valamint közérthető és állhatatos oktatásukka l legyenek
munkásai annak a virág zó tavasznak, ame lye t a liturg ikus reformtó l
várunk ! De ezt a korszer ű liturgikus megújulást nem járathat ják le
vil ág ias és .önkényesen bevezetett fo rm ák.

Ezen in strukciót, am elyet a pápa rendeletére az Is tentiszteleti
Kongregá ció készí te tt, maga VI. Pál pá pa folyó évi sze prember hó
3-án jó váhagyta, tekintélyével megerősitette, k özzetétel ét és me g
tartását pedig elrendelte .

Kelt az Istentiszteleti Kongregáció sz ékhely én. 1970. évi sze p
te mber hó 3-án.

BENNO GUT bíboros
elnök

A. BUGNINI
titkár
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JEGYZETEK
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A papi szolq ála tról é:; életrők 5..
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n ici In s trukció. 5-6.
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~ Vö. ApCs el 20, 28.
r. II. Vatikáni Zsinat : Határozat a
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Lit. Korist . 22 .
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7 Lit . Ko nst. 47 .
~ Uo. 34.
!I Vö. IKor 4. 1.
l U Lit. Konst. 7,33 .
1\ Uo. 56.
11 Uo . 22/3.
l.1 Vö. Rítuskongregáci ó : Mu sicarn

sacram instruk ció. 9; Lit . Kon st. 116.
If, Vö. Mu sicam sa cram instr. 4.
1', Vö. Lit. Konst. 119- 20.
l G Vö. Musicam sacram inst r . 9.
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nos Rendelk ezései, 323.
18 Vö. Notiti ae 5 (1969) 9 -10. o .;

vö. továbbá uo . 21 - 24. sz., 7- 8. o.
1:1 Vö. Ist en tiszt eleti Kongregáció :

Instr. dc Mi ssis p ro Coetibus parti
cularibus, Act io pastoralis, 1969 . má
jus 15, 6/e : A. A. S. 61 (1969) . 809. o.

20 Vö. Alt. Rend . 11.
21 Uo. 45-46.

22 Uo. 10.
2:l Vö. Lit. Konst. 28.
2\ Vö. Alt. Rend . 282 .
2:. Uo . 283.
f, Rítuskong regá ció : Euchanisticum

myster ium instr . 48.
2, Vö. ·Alt . Rend . 240 .
:n Vö. Istenti szteleti Kongregáció:

In str . de a rnpliorc fa cu1tate S. Com
munion is sub u traque specie adrni
n istrauda c. Sacra me nta li Communio
ne. 1970. jún . 29. 6.

!! I Vö. Alt. Rend. 68,30.
:«1 Uo. 288.
3 1 Uo. 298.
32 Vö. Lit. Konst . 128
33 Vö. Alt. Rend . 304.
31 Uo. 260 .
:1'. Uo. 253-280.
:,i; Uo. 52-57.
:17 Let car o kardinal is. a Consilium

elnökének lev el e a pü spök i k a r okhoz
1965. jún . 30. Notit iae 1 (1965) 161 
262.

:1' VI. Pál beszé de az ola sz országi
l iturgikus bizottságokhoz 1969. feb
ruár 7. (L'Osserva tore Rom . 1969.
febr. 8.)

3 1 Vö.40.
'.n Vö. Alt . Rend. 58.
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TÁRGYMUTATÓ

A ROMAI MISEKÖNYV ALTALANOS RENDELKEZ~SEIHEZ

(A megadott számok a szakaszok sorszámai)

A

ADOMAN YOK a szegén yeknek vagy a templomnak: 49. Az oltár hoz h ozzák:
49. 101.

ADÖM ANYOK ELÖKÉSZ!Tf:SE: 48-53. Közösségi misében. 101-107. A szer
pap feladata: 133.

ADOMANYOK OSSZEGYŰJTÖI : 68c.
ADVENT, ajánlatos a hom ilia: 42; a pap k özösségi misében a templom ka

lendáriumá t köteles követn i, magánmiséb en a sa já tját k övetheti: 325. Va
sárnapokon nincs Glória : 31; nem rnond ha tó mises zöveg "valamely súlyo
sabb szükség idején" : 332. sem temetési mi se . 336.

AKKLAMAcIÓ : 14-15. Kyri e . 30; olvasmá nyok után : 91; evangéliumra :
32.95 ; prefá ció után: 55b; az eukanisetikus imában : 17a. 55; az ernb ólizmus
végén: 111.

ALAP!TAs TORTI::.NETE : 55b , 174c. 180c. 188c.
ALBA formája: 304; anyag a : 305, dís zítése : 306. Használata : 298; papná l : 81 ;

d iákonu sn ál : 81b,300; szubdiákonusnál: 31c, 301 ; más segédkezökné h 81 d;
Ikollcelebrálóknál : 161..

ALDA S a mise végén: 57a ,124. Elmarad. ha nincs ministráns-: 211.
ALDozAs szertartása: 56. Közösség i mis ében : 110-122; 136-138 a diákonus

fe lada ta; 149-151 a szubdiákonus feladata . Koncelebrált rnisében . 192
206; magánmisében : 224 -230. - Két szín alatti áldozás: 56h, 118,240-241;
megeng edve: 76.242. Elók észítend ók: 243. Szertartása: 244-252. A diá ko
nus két szín a la tti áldo zása : 137; a szubdiá konus-é: 150; koncelebrált rnis é
ben: 200 - 206. Aldozás ug yanazon misében k onszek rá l t szentostyával : 56h.

ALDOz AS UTANI HALAADAs : 56j . Közösség i misében: 121; magán misében :
230.

ALDozAs UTANI KONYORGI::.S : 10,12,13.56k . Közösségi misében: 122; megvá
lasztása : 323.
ALDOZTATÓ EDI::.NY, tál, patena. pyxis : anyaga : 290, 292-294; alakja : 29'!'-;:

konsz ekrálá sa, 296; kitehető a fe lajá nlás i asz talkara . 80c; az oltárra viszikr
102; purifikálása az ol tá rn ál vagy az asztalkánál : 120, 138; rnise utá n is'
purifikál ható : 120. 138. Magá nmisében : 212,229.

ÁLDOZTATÓ TALCA (patina) : 246b. 247b, 251.
ALL min d enk i : 21.35,86.
ALLELUJA: 21.37a 39.92-93 (a k özösségi rnis ében ), 131.
ALLELUJAs I::.NEK. lásd Evan gélium e lő tti ének .
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AMBÓ : 272; olva smányok hel ye: 89.91.95.131.146: a válaszos zsoltárok he
lye : 36.96; a h om ília h ely e . 97; az eqyetemes könyörgések hel ye: 99,131 
132; 272. Nem a magyarázó helye ; 68a, sem a kántor é vagyakarmesteré :
272.

ALSZERPAP, lásd Szubdiákonus.
..\MEN a könyörgés vég én : 32.88; a fela jánló könyörgés végén : 107; a z euka 

r isztikus ima végén : 55h ; az áldozás u táni k önyörgés végén: 56k, 122; e k e
resztvetés végén: 86; az á ldo zó válasza : 117,204,20G,244d.24 5c,246b,247b,
249b,25 l.

ANAM NÉZIS: 55e .
APAT MEGALDAsA : k oncelebráció enq edél yezve . 153/1c; apátnő meq áldá sa .

ké t sz ín alatt áldozha t: 242/4.
ASZTALKA. el ők é sz ítése a közösségi mis éhez . 81 ; ma q ánmi sé rc: 212. A szeri t

edények puri fikálása itt történhet : 138. 203. 206, 238. A diákon us itt bort és
vizet önthet a k eh ely be : 113. A szerit edényeket purifikálá s u tán .'1 segédke
ző viheti az aszta lk ára . 120. 229. - Külön a szta lka 'lehet a ké t szin alatt i ..'1
doz áshoz . 247c.

ATYALTOZTATAS, lá sd konszekr álás.
.. AZ ÚR LEGYEN SZIVEDBEN", ima: 13l.
.. AZ ÚR LEGYEN VELETEK", e vangélium előtt : 95; prefá ció előtt : 100; ál dá s

előtt: 124.

B

BEFEJEZO SZERTARTAs : 57; k özöss éqi mis ében . 123-126; 139-141 a diáko
nus , 152 a szubdiákonus szerepe. Koncel ebr áltmis ébenr 207-203; magán
m isében : 23l.

,BEKAPCSOLÓDAs . lásd Hívek bekapcsol ódása.
BÉKE-RITUS: 56b. Közösségi mis ében, 112; 136 a diákonus, 149 a szu bdi ák o

IIlUS feladata. Koncelebrált rnis ében . 194. Magánmisében: 225.
BEMARTAs két szín alatti áldozásnál. Koncelebrálók : 200, 206. Hivek: 246-

247.
.BENEDIKALAs : oltár: 265; szent edények : 296.
BERENDEZÉS, templomé : 287-312.
BÉRMALAs : egyetemes könyörgések a rnisében , 46; felnőtt bérmálkozók két

sz ín alatt áldczhatnak . 241/i.
BEVEZETO SZERTARTAs : 24-32. Közösségi mis ébcn. 82-88. A diákonus fel 

adata: 128-130, a szubdiákonus é: 143-144. Koncelebrált mi sében . 161
163; magánmisében : 213-216.

,BEVONULAs : 22. 25-26; a templomon á t : 162: lásd még : Kereszt, Incenzálás,
Diakonus, Szubdiákonus.

,BIZOTTSAC, Liturgikus és Egyházmúvészeti : 256.
,BOR: 281-286. A hívek adják át : 49, 10l.
BONBANAT: 16, 23 (a szent csend ideje}, 29, 87.

c
CINGULUM használata : 81, 298.
CSEND, lásd Szent csend .
CSENDBEN (secreto) mondja a pap az evangélium előtti , 93, utáni imát: 95;

az adományok előkészítését kisérő ímákat: 102-104: a kézmosás imáját:
106; az egyesités (immixtío) imáját : 113: az áldozás előtti imát: 114, 116.

CSENGO: 109.
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DELEGATUS. püspök i. koncelebrálás : 158d .
orAKONUS teend ő i , 34. 47 . 49. 51. fil . 71. 127-141 ; a koncelebrá lt m is ébcn .

167. 194. 199.201. 204. ·-206 ; két szín alatt áldozhat : 242/7; ruhája: 81b. 298.
300. 302 .

orCSOSIOG . lásd Glor ia .
DOXOLOGIA az eu ka r is ztik us ima vc qc n . 55h. 110 a közöss égi mis ébcn . 135

a di á konus fela data; 178. 182. 191. 196 a k oncelebr ált m is ébe n. Az ernboliz
mu s után : 56a .

E

EG YETEM ES KÖ NYÖRGES EK: 15. 21 m ind cnk i álL 33. 4;> -47. K ö z ő sséqi mi 
se be n 6t. 99. 131-1 32 a d iákon us fel adata; a pa p irá ny it ja a szedeszt ől

\·a gy a z a m b ór ól 99. 272 . Maqánrn is ébcn , 220 ; gyász misé ben: 341.
EGYHAZI NAPTAR. lásd Ka le nd ár-iu m .
EGYHAZMŰVIOSZET : 251- 256.
EGYÜTTM ISÉZÉS. l ásd Koncelebrá lá s .
ELBOCSATAs : 57b .
ELOKÉSZÜlET a szentáldcz ásra . magánj ellegű ; 56f.
ELÖLJ AROI IMAK: 10. 12. 13. 18. 21. Lásd még : euka r isztik us ima. könyör

gés. fela j ánl ó könyörgés . á ld ozás ut áni k önyörgés.
EM BOLIZMUS a Mia tyánk u tá n: 56,1. K özősséq i m is ébcn . 111 : ko ncelebrá lt

mi s ébcn . 193 ; magán miséb en : 224.
EM LÉKNAP. lás d Memoria .
ÉNEKEK : 19. 26. 50. 56i és j. 324.328.
ÉNEKKAR. lásd Szk óla ,
ÉNEKLÉS: 12. 14 -1 9. 22. Bevonul ás ra : 17b. 21. 25- 26. 83: olvasmányok k ö

zö tt : 36- 40. 90. 92-93 ; e van gé liu m elölt: 37 - 39. 92-93. 131; fela jánlá sra :
17b. 50. 100. 147; kenyértörésre : 17b ; áldozá sra : 17b. Sli. 119 ; hálaadás
ra : 17a . 51j. 56j . 121.

ÉNEKVEZETO. lásd Kán to r.
EPIKLÉZIS : 55c.
EREKLYÉK : cl he lyczh c t ók az oltárba . vagy az ol tár a lá: 266. .
.. ET INCARNATUS EST . . ... sza vaknál mi nd cnki meg ha jol : 98 ; rn élyen : 234 ;

a z a ngya li üdvözlet ünne pén és karácsonykor le térdelünk : 98.
EUKARISZTIA ün n ep lés ének fontosság a és mél tósága : 1- 5. A mi sc lit urgiáj á 

na k fel ép ítése : 24 - 57 ; a .. szcntséqek szen ts éqc" . 326. Az Eukariszt ia lit u r
g iá ja : 48 - 56 ; k öz öss éq i m is ébcn . 100 - 126; a d iá konus feladata 133 -138 ;
a szubd iákonu s Fela da ta. 147- 15 1; kon celebrá lt rrnsé ben . 166-206 ; magán 
m is ébcn . 217 -220.

EUKARISZTIK US IMA : 10. 12. 13. 48. 54 - 55 ; a kö zöss égi mis ében . 108 -110 :
a d iá konus fe lada tu . 134 - 135 ; a szu bdiá kon us felada ta : 148 ; koncelebrál t
m ís éb e n . 169 - 191; m aq án m is óbcn . 223.

EVANGÉ LIUM. a d iá kon us vagy j ele nlev ő mási k pap feladata : 34 ; ti sztelet
adás eva ngél iu m ra: 21. 35. 232 . K ő z ö s s é q i m isé bc n 92 - 96. 131; magánmi 
s ébcn . 218.

EVANGÉLIUM ELOTTI ÉNEK : 37b . 38 - 39. 92 - 93. 131.
EVANGHIUM OS KÖN YV. aj ánla tos . hogy leg yen külön kötetben és d ísze '

sebb. m in t az olvasm á nyo k k önyv e : 7 ~ . Bevonulá skor il fel ol vasó ho zhatja :
82c. vagy az a lszcrpap . 143. va gy a szerpa p : 128 ; az oltárra helye zik : 79.
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84. 129. 144. Tis zt eletadás az evangéliurnos könyv előtt : 35 ; közösségi mis é
ben : 95. 131 a szer pa p fe ladata; magánmisében : 218. Az evangéliumos könyv
megcsókolása : 35. 232.

F

FEHÉR szin . 308a . A kehely tak a ró mi nd ig lehet fehér : 80c.
FE]H A]TAs : 234a .
FEKETE sz in . 308e.
FELA]A NLASI ASZTALKA : innét vi hetik a s egédkezők va gy a hi vek a z ol 

tá rh oz a ke nyeret. bort . ad ományckat : 49. 101.
FELA] ANLO KÖNYÖRGÉS : ro. 12. 13. 53; közösség i m is ében . 107 ; maq ánrni -

seben : 223. Meg választása : 323.
FELHtV As . lásd Magyaráza t.
FELOLVASO. lásd Lek tor.
FERIA. olva sm ány rendje , 319. Az év köz i i dőben a mi se m eq v álas ztása . 316;

a kön yörgések megvá las ztása : 323.
FOÜ NNEPEK. a m is é z ő köt eles a templom kalendá riumát k övetni : 314; nem

lllondha tó mi seszovcq ,, "alamciy súlyosabb szükség ide jén": 332. se m te
met és i m ise . 336. Glór ia : 31. Kré d ó 44. - van. Lásd még : Ünn ep ek .

G

GLORIA . a beve zető szertar tásban : !7. 24. 31. Mikor és ho gyan éne klik vagy
mondják: 31. Kik kezdhe tik el: 87.

GR ADUALE: 36. 39.
GYASZMISÉK : 316. 335 ; temetési gyászmisék : 336. 338. 340 . 341. Egyéb

gyá szm isék : 337 . Külön im aszöv eg a II. és III. eukariszti kus imá ba n : 322b
és c. Hom ília : 338. Hí vek á ld ozása : 339 . A búcsúvéte l sze rta rtása . 340 . A
r ítu sok és szövegek rucq v álaszt ása , 341.

GYERTYA. qycr ty atart ók , hozhat ók abevonul ás ná l: 79. 82b . 143; elhelyezé 
sük az oltáron V,lgy az olt ár körül : 79. 84. 269; illetve a z asztalkán : 84. Az
eva ngélium m egh ird et ésénél : 94. 131.

H

HANGHORDOzAs az elöl já róra ta r tozá részeknél : 12. A szövegek ki ej tése : 18;
a kon cel ebrál óké az euk a r iszt ik us imában: 170 ; a d iák onus áldáskérésénél :
131.

HAZASSAG. lásd Nászm ise .
HIMNUSZOK : 19. Aldozá s után : 56j. 121.
HIRDETÉSEK a pap vagy a diákonus feladata : 123. 139.
HIVEK BEKAPCSOLODAsA: 3. 4. 14 - 17. 32 k önyö rgésben. 35 akklamáci ójuk

kal eva ng élium ut án . 36 vál as zos zs ol t árba. 37 a z Al leluj ába. 43 -44 a Kr é
d óba. 47 az egy et emes könyörgésekbe . 49 az ado má nyo k el ök észit ésébe. 55
az eukarisztikus imá ba . 5öa a Miatyá nkba. 56b a béke r ítus ába . 56e az Is ten
Bá rá nya ének be. 56g- i az á ldo zá s szer ta r t ás ába . 56k a z á ldozás u tá n i k ő 

nyörgésb e. Ist en nép e felada ta . szerep e 62 -64. Közösség i mis ék . 76 - 77.
HIVEK KÖNYÖ RGÉSE. lásd Egyetemes könyörg ések.
HOMILIA. lényege és fo nt oss ága : 9. 33. 41; mikor és ki tartsa : 42. 165 konce

lebrált rn is ében , 338 qy ászmi s ében : he lye: 97. 272 ; a nép ülve hallga t ja : 21.
HÚSVÉTI IDO : a já nla tos a homília: 42.
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H ÚSVt TVASÁRNAP, mis éz és. együttmisézés, áldoz ás .. 158b ; szekvencia kötele
ző : 40.

HÚSVtT VASÁRNAPJ AI, nem mondható mis eszö veg "valam ely súlyosa bb
sz ükség ide jén" : 332, scm temetés i mise , 336 .

I

IGEHIRDETÉS, lásd Homília,
IGELITURGIA : 33- 47. Közös ségi rnis ében . 89 -99; a d iá konus feladata : 131

132, a szubdiákon us felada ta : 145 -146 : koncelebrált misében . 164- 165; ma 
gán m isében : 217-220.

" t ME, AZ ISTEN BÁRÁNYA , . ,:'. közösségi mis ében . 115 ; k on ce lebrá lt rnis é
ben: 198 ; magánm isé be n : 227 .

INCENZÁLÁS. mikor tör ténhet : 235. A tö mjén megá ldá sa ; a z oltár és a k e
r eszt t őrnj é ncz ése : 236 . 01tár incen zál ás a m ise elej én : 27, 85, 129, 144, 163;
a z adomá ny ok c l ők ós zi t é sckor .' 51. 105, 133,147: a z evang é liumos könyv in
ccn zál ása . 95.

" IN SPIRITU HUMILITATIS .. ." ima, a pa p mélyen megh a jol : 104, 234b.
" ISTEN BÁRÁNYA . . ." é nek: 17b , 56e . 113 a kö zösségi rrns ében . 226 a ma

gá nmisében.
"ITE MISSA EST" : 124. A d iákonus fela da ta : HO, Ma q ánrn is ében- elmara d :

231.
" IU BE DOMI NE BENEDICERE" : 131.

J

JEL EK : 5.
JELENLÉT : Jézu s jelenléte az egybcgyül t közösségben : 28 : a szent írási olvas 

má nyokban : 33,35; a pap személ yé ben : ID, 60 ; a z á tv á ltoztatott Kenyérben
és Borban : 48,Ssd , 56 . .

K

KALENDÁRIUM, főünnepeken: 314 ; va s árnapokon . adven t és nagy böjt köz
na pja in , ün ne pe ken és k ö t e l ező emlék na pokon : 315: eml éknapokon . az év
közi i d ő köz na pjai n : 316.

KANÁL. áldozá shoz. - kon celebrálók és seg édk ezők : 203; h ívek: 251- 252 .
KÁNON , római , has zn á la ta : 332a : konce leb rá lt m isén : 171-178.
KÁNTOR , szer ep e . k ezdőének : 26, Kyr ie : 29. vá la szos zsol tá r és Alle lu ja : 36 

37, 90 ; a z c~J y e tem e s könyörgések foh ásza i : 47 ; fela jánlá si ének : 50; "Isten
Bá rán ya . . .'". 56e .; á ldozási éne k : 56i . Közösségi misén legyen : 78 : a nép
éneklését segí tse, vezes se : 64, 272 . Ká ntor vagy é ne k esek intonálhatjá k a
Glór iá t : 87.

KÁ POLNA, az Oltá ri szentség őrzésére : 276 . MellékoLtárok inkább k ápolnában :
267.

KARÁCSONY, három misét lehet mondan i vagy k on celebrálni : 158c ; " Et in-
ca rn a tu s" -ra leté rd eles 298 .

KARING : 81d. Egyes es etekben helyettesítheti az a lb át . 298.
KARMESTER: 64. Nem vezényelhet az amb ór ól 272 .
KEHEL Y, a nya ga : 290 - 292, 294 : alak ja: 295 : konszekrálása : 296. Elhelyezhe

tó az asztalk án, vagy kitehető az oltárra : 80; felajánláskor az oltárhoz vi-
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sz ik . 59, 100. Ké t sz ín a latti áldozásn ál. hogyan vehetik koncelebrálók és
segédkezők : 200 - 206 : hivek: 244-252.

KEHELYKENDO, Jásd Purr fika t ór iu rn.
KEHELYVÉLUM, m indig lehet fehér színü : 80c .
KENY ÉR: 281 - 285. A h ívek vihetik az ol tá rh oz: 49, ioi.
KENY(::RTÖR E:S: 48, 56c, 283. Közöss ég i m is éb en . 113: konceleb rált mis ében .

195 : m aq án m is éb cn . 226 .
KERESZT, hely e az clt áron vagy közelébe n: 79, 270. Viheti k a bevonul á si

k örm eneten : 79, 82b, 143. In cc nz álása , 236 .
KERESZTSE:G , a vele kapcsola tos rnis ében a felnőtt megk ereszt elt , va la m in t

sz ű l ei . h itt ves t árs a . keresz tsz ülei k ét sz.ín a la tt á ldo zhatnak : 242 ,1 és '12.
KERESZTVETE:S, a bev onulá si ének u tán: 28, 86 kőz ő ss éq i rrns éb en . 213 ma 

gá nmisében . A t ő mj é n meg áld ás a: 236. Evangéliu m előtt : 95.
KE:ZMO s As , a z oltá rn ál ol da lt áll va : 52, 10ó, 222.
KONCELEBRALAs : 95: rnely esetekben megengedett : 76, 153- 155, 157, 158 ;

rí tusa . 156, 159 -208. Ha a főcclebr án s a megyés püspök : 157 : k ét szin ala tti
á ld ozás : 200 - 206, 242/8 .

KO NSZEKRACJó : a né p térdel : 21 ; a pa p az Úr szavaina k k imon dá sa ko r ki s
sé m eg ha jol : 234b ; a pap mind a szeri tostya . rnind a ke hely felmuta tása
után t érd e t hajt: 233; uq yan a k k or a k on cclcbr ál ók m élyen me ghaj oln ak :
174c, 180e, 184c, 188c.

KONSZ EKRALAs , tem plomé : 255 ; olt á ré : 262, 265 ; sz eri t ed ények é. 296.
KONV ENTMI SE szerta r t ása . 76 ; k onceleb rál t forma : 153/2a .
KOR FOR ALE, kiké sztt ése a z aszta lká n : 80c : elh elyezése az olt á ro n : 49, 100

közösség i rnisén . 221 rnagánmisén. Erre hely ezzük az á ldozta tó edényt és
a kelyhet : 102- 103. Szent helyen k ívül rno nd ott rnis én él megfelelő legyen
az aszta l. amire terí tjük : 260 .

KÖNYÖR GJ:SEK, me qv álasztá sa . 323, 327, 334, 341 : zá ra d éka . a felajánlá és
az á ldo zás ut án i könyö rg é snél rövidebb: 32 . Coll ect a: 10, 12, 13. 21. 24, 32 .
Lásd Felajánló könyörgés, Ald ozás ut án i k önyörg és .

"KÖNYÖRÖGJ ü NK" . a " Könyörgés" el őtt : 88 ; az á ldo zá s u tá n i könyö rg ést
meqel őzően . 122.

KÖRMENET, b evonulá sra : 25-26, 79 ; sorrendj e: 82-84, 128 a d iákonus fel
ada ta , 143 a sz ubdi ák on u s fe lada ta : koncel eb rá lt mis ében . 162. Az ad om á
nyok el ők é sz ít ése 50, 101- 102, 133 il diák cnus feladata . 143 a sz ub d i ák o
nus fela data . Aldoz ás ra : 5ói, 119 , Lásd még Ren d ezők .

KÖZBEN] ARASOK az eu ka r isz tik us imában : 55 g ; koncel ebrá lt m iscben . 175.
181. 185, 189.

KÖZGYONAS , a bűn bána tba n , az egész k özösség r észv étel ével . 29.
KÖZ NAP, lásd F éria .
KÖZÖSSÉGI MISE: 77 - 208 . A meg vá la sztand ó misesz ő veq . 313, 315 -316.
KRJ:.DO: 16, 19, ha a r é s ztv e v ő k k ű l ö nbő ző nyelv ű ek . latinul ' , 21. 33, 43, 44,

98. Magá nmisében : 219. " Et inca rn a tus .. ." -ra meghajtá s, vag y térdelés :
98, 234b.

" KRISZTUS TESTE" : 117.
" KRISZTUS TESTE ORI ZZEN MEG . . ." ima : 116, 199.
" KRISZTUS VE:RE" : 204 . Két szín al a tt i áldozáskor: 244b , 245c, 246b, 24gb.

25 l.
"KRISZTUS VIO RE ORI ZZEN MEG . . ." ima : 116.
KYRIE : 24. 30. 87.



AZ ALTALANOS RENDELKEZE:SEKHEZ

L

151

LATIN, a mise egyes részeinek én eklése: 116 .
LEKCIO, fe lol vasója az a ls::erpap ·va gy a lektor: 65, 66, 142a , 145 : a magá n

mi s ébcn a segéd k ező va gy a pap olvassa : 117. Kül ön megvál a szt ható : 319 .
LEKClOS KÖN YV. az a mbóra t eh e t ő : aob.
LEKTO R. olvasha tja a k czd ő é n ck et. 26, a Válaszo s zsoltár t: 90 ; a z Áldozá s i

éneke t: 56i. Feladata : 34. 66. 70, 71. 78, 89, 91. Bevonul áskor- 82c. Helye :
272. Ké t szin a la tt á ldo zha t: 2427 és 8.

LELKIGYAKORLAT, m eg engedett a ko ncele brá lás: 157 : a két szín a la tti á ldo
zás: 242 '10.

LILA szin . 308d ; gyászmi séken is .

M

MAGANMI SE: 209 -231. A m is eszöveg m egv álasztása : 315b, 316. Ministráns
nélk ü l: 211.

MAGYA RAzAT : l l , 12. 18.21, 29, 61, 86.
MA GYARAzO : (kom me n tá tor) : 68a , 86, 272 helye nem az arnb ón van .
M EGEMLÉKEZES (ana mn ézis ) : 55e.
MEGHAJ LAs : 234b. Az olt ár felé mi se ele jé n : 84. 129, 163 , 213 . A " Mu nda

cor ... " imára : 93. 96. 218. .. Et inca rn at us es t . .." szavakra . 98. " In spiri
tu hu milita tis . . .": 104. Mi se végén a z oltá r fel é: 125, 208 . A kon celebr á
l ók meg haj olnak a sz eritostya és a keh el y felmutatása ut á n : 174c, 180c,
184c. 188c : a " Su pp líces" ·re : 175. A d iáko nus meghajol eva ngélium előtt :

131.
ME GYE:S FO pAs ZTOR . sz a bályozza a te mplom ok é p ítését, felújít á sá t, bcr e nd e

z és ét . 256 : elrendel i vagy e ng edé lyezi a na gyobb sz üks éq bc n mo ndható
m is éket : 332.

M ELLVERE:S. a .. Nob is q ucq uc' <-ra . 171>.
M EMORIA. kötelező em lék na p : a pap közöss égi misében a templom k al cnd á

r iu mát köteles köv etn i, ma gá n m is ében a sa já tj át követheti : 315. Köny örg é·
sek : 323 . Alka lm i rn isc k . 333. Gy ás zm isók . 337. Emléknap (memoria a d li
b itu m), vála sztha tó mi se . 316 ; kön yörgések : 323. Misék k ül őnb ő ző alkal- .
mak ra és votív misé k : 334.

M IATYA NK : 16, 56a . 110, 192. 224 . Ajánla tos, hogy a h ivek tudják lat inul
énekelni : 19.

MIN ISTRANS. legal á bb eg y legyen : 72, 78, 209. M ise m in is trán s nél k ül : 211-
K ét szin a la tt á ldoz ha t: 242 7 és 8.

MI SE ALAPFORM AJ A (m issa ty p ica) : 77 - 208.
MISE FELÉpIT ÉSE: 7-5 7.
MISE ING, lá sd Alba .
MISÉK ss KÖNYÖ RGÉSEK KÜLÖ NFt:LE ALKALMAKRA: 316. 328 - 334.
M ISEKÖ NYV. közöss ég i miscbcrr o szede sz hez tegyék : 80a; fela ján lás kor tc -

qy ék a z oltá r ra : 49. 100. A rna q án rnis ébcn az oltá r ba l olda lá ra kerül: 2 12.
MI SJ::K KÜLÖNFÉLE SZAN DEKO KRA: 327 - 328. 329b, 331-334.
MI SERUHA , a pap e l ő í r t ru há ja a mis én . 81a , 299 ; a koncel eb rált rnisé n , 16l.

Any a ga : 305 : szab ása . 304 ; d ísztt ése . 306 ; szine . 307 -310.
',M UNDA COR . . ... ima: 35. 93 . 96. 218 . Mélye n meghajolva kell mondani:

':!3Sd .
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NAGYBÖJT. a pap közössé g i mis c ben a templom k al end árium át köteles k övet
ni, maqánm ís ében a sa já tját köve theti : 315 . Va s ár na p jadn nincs Glória : 31 :
nem mondhat ó m iseszöveg vala me ly " súly osa bb szükség" idej én : 332. sem
temetési mi se , 336. Köznapja in ajá nlatos a homília : 42: Alleluja helyett más
ének : 37 -39.

NAGYCSÜTÖRTÖK. ko ncelebrálás : 153/1a. 157. 158a.
NAsZMISE. egyetem es kö ny 6rgése i : 46 : .k ét szin alat ti áldozás 242/2 .
NIOP FELKIALTAsA. lásd Ak klarnáci ó,
NÖ. lehet felolvasó: 66: a pr esb itér iumon kí vüli sz olgá la tokat ell á thatja: 70.

o
OLTAR. m egh atá rozása : 259 : rögzített : 260. 261; elmozd íth at ó 260. 261. 264 :

főoltá r: 262. 263 ; megá ldása va gy k on szek r ál ása . 265 ; rncll ókolt árok , 267.
Diszítése : 268 - 270. 279. Tiszteletadás az v:t á m a k : 27. 84. 85. 129. 144. 163,
214 : a m ise vé gé n : 125. 208. 232. 234b.

OLTARCSOK : 27. 232 ; a mi se kezdetén : 85. 129. 144. 163. 214 ; a rnise vé gén:
125. 141. 152. 208. 231.

" OLTARNAL OLDALT " . a mis é z ő ott mos keze t . 106. 222; a bo r t és vizet itt
önti a kehelyb e : 103 ; itt purif ikálhat: 229 ; ma gánmisében az oltá rn á l baJ
oldalon marad In troitus té ! a z Egyetemes kön yörgések végéig : 214.

OLVASMANYOK. Lásd Lek ci ó.
OLVASMAN YOK KÖ NYVE. ta rt al mazza a z ol vasmá nyok közt i én eket ís:

36 -37.
.. OR ATE FRATRES . . ." : 53. 107.
ORDINARIUS. engedél ye zi a koncel eb rá lá s t : 153/2. 155. 158d .
ORGONA : 12: helye : 275.
ORGONISTA : 63.
ÖV. lásd Cíngulum.

p

PALAsT. lásd Plu vial c .
PALLA. ha sználata a szűkséqnek megfel el ően : 103.
PAPISZIOK. hel ye : 271: ide kész íte n dő a m isekönyv és esetleq a z ének e s

kön yv : 80a . A pa p helye a z ige liturgia a latt : 86- 99: purifik álás ut á n : 121.
Diákonus a papi szé knel . 130 ; szu bd i ák on us . 144.

PATIONA. lásd Áldoz ta t ó edén y.
PATINA. lásd Ald ozta té tá lca .
PIRO S sz in : 308b .
PLUVIALE : 303 ; szab ása 304; anyaga : 305 ; d íszít és e : 306 ; színe . 307 - 310.
PREFAcIO : 55a . 108. Koncc lcbr.il t mis ébcn . 168. Megvál a sztá sa : 321 - 322.
PRESBITIORIUM (többnyir e a szcn t ély} . 257. 258. 272. Előkészítendők a k ő -

ző sséqi m is ér e , 80 . Szol gál atok a presbitériumon k ív ül : 70.
PURIFIKALAs : 258 . Közösség i m is én . 120. 138 a d iákonu s fel-ada ta . 151 a

szubd iákonus felada ta ; konceleb rá lt m is ébcn . 296; magánm isében : 229.
PURIFIKATORIUM. a z as ztalkara készí tendő : 80c; a z ol tárra kerül felaján 

láskor : 49. 100. 221. A koncelebrál ók áldozá skor ha szn álják : 201; a hiv ek
a sz ent Vér v ételekor 244 -245 : a purifikálók : 238 : közösségi mis ében . 120,
maq án rnis ében . 229.
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PÜN KÖ SD, kötelező a Szekvencia : 40.
PÜSPÖK, ha ő a főcelebráns, i.1letve ha csak prezideál: 59, 74. M int m egyés

p üspöknek 7 gy ertya jár: 79. Megszabja a konceleb rálás feltétel eit: 153,
155 , 157. 158a , 158d . El bírálja a .k ét szín alatti áldozás feltételeit: 242 .

PÜSPÖKI KAR. saját területére elő í rásokat adhat: 6; a k övetkez ökre nézve :
te sttartás: 21 ; kezd őé nek. 26; felajánlás i ének: 50; áldozá si ének : 56 i ; a
béke ritusa 56b; nők . min t felo lva sók : 66 ; tiszteleta dá s módja, az oltár
nak és az cva nq éli urnos k önyvnek: 232 ; az oltár a nyaga: 263; a ber en d e
zés anya ga . stíl usa: 288 ; a szent ruhák : 304. 305 , 308; vasár- és ünnep
napi olva smányok száma : 318; olvasm ányok sa já tos alkalmakkor , 325 ;
a k önyörgö napok i dőpon tja : 33l.

PYXIS. patena . á ldoztató tá l. lá sd : Áld ozta t ó edény.

R

RENDEZOK. a hí veket a templom ajtajában fog a d ják, helyükre irányí tj ák ,
a körmeneteke t rendez ik stb . 68b .

RIT UAU S MIS t:K. sa já t olvasmányokkal : 320, 239a, 330.
ROZSASz lN : 380f ,

s
SEGEDKEZO. lásd Ministr áns .
SEKRESTYE, előkészítendő ruhák a rn isézők és segédkezők részére : 8l.
STOLA . a nya ga : 305 ; sza b ása 304; díszítése: 306 ; színe : 307-310. Haszn á -

la ta. pap : 81a. 298 , 302 ; d iákonus . 81b. 302 ; koncelebr álók . 16l.
.. SUPP LICES TE ROGAM US . . ." ima, mé ly meghajlá ssal : 234b.
SZAKRARIUM, a purifikálásoknál felhaszn á lt víz bef ogad ására: 239.
.. SZANKTUSZ" akklamá ció : 17, 55b ; k özösséqi mi sében . 108 ; konce le br ált

m is ébcn . 168.
SZt:DESZ. lá sd Papi szé k .
SZEKVENCIA, hú své t é s pünkösd alka lmával, egyé bké n t tetsz és szerin t . 40.
SZENT CSEND. min t a szer tar tás része : 23 ; kö nyörgés el őtt 32, 88. 216; eg ye-

tem es könyörgések foh ásza i u tán : 47 ; á ldozás u tá n : 56j , 121, 230; á ld ozás
u tá n i k önyörgést bev ez e t ő csend : 122. 230.

SZENT EDt:NYEK : 289; a nyaguk : 290 -292, 294 ; a la kjuk : 295; bcncd ik ál ásuk
va gy ko nsz ek rá lás uk : 296,

SZENTEK m iséi, ü nn epek en és kötel e ző emlékna pok on : 315; emléknapokon
3 16 ; év közi idé közna pja in: 316.

SZENTEK ABRAzOLASAI (ké pek, szobrok ) 278.
SZENT RUHAK : 81, 161, 297-303 ; anyaga : 305 ; sza b ása. 304; díszítése : 306 ;

színe : 307 . 310.
SZENTSt:G HAz . lásd Ta bern ákulu m .
SZENTSt:GT ARTO (monstranc ia) , a nyaga : 292, 294 ; a lakja : 295 ; bcnedikálá sa :

296.
SZENT ÚTRAVALO, lás d Via tikurn.
SZERPAP. lá sd Diák onu s .
SZERZETESI f OGADALOM. meg eng ed ett a két szín a latt i áldozás : 242/4 .
SZlN EK : 307 -310.
Sz lvOCSO. a k et szí n ala tt i áldozásn ál . 200. 202 . 243a , 248-250.
SZKOLA. helye : 257. 264 ; felad a ta: 63 ; bevonulási ériekné l 26; Kyri én él : 30;
Glóri áná l: 31. 87; Allelu j án ál. 37; fe laj ánlá si éneknél . 50; Is ten Báránya ének -

nél : 56c : á ldozá si ének n él. 56 i . Két szin alatt áldozha tn ak : 247 - 248.
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SZO LGALATOK. a misében . 58-73 .
SZUBDIAKONUS, feladata : 65, 142- 152, 34 ; ko ncelebr ált misében, 167, 199.

203. 204, 206. Ruhája : 81c, 298, 301. Két sz ín alatt áldozhat : 242/7.
SZÜLOK. két sz ín a latt á ld ozhatna k feLnött keresztel és alkalmával és prim i

cia n . 242/12 és í 13.

T

TABERN AKULUM, az oltáron vagy máshol : 276. Egy te mplomba n csak egy :
277. Térdha j tás : 233 .

TEMETJ::SI MISE : 336. Homilia : 338 . A h ivek könyörgései: 46. 341. Külön
imaszöveg a II. és III. eukariszti k us imában : 322b és c. A hiv ek áldozása :
33a - A- búcsúvétel szcr ta r t ása . 340. Rí tusok és szöveg megválasztá sa : 341.

TEMP LOM . építés i és berendezési elvek : 253 - 257,· 279 - 280. Konszek rálása :
255 .

TEMPLOMIGAZGATO, joga miseszőveqek megvá laszt ás án á l : 333 ; feladata a
szertart ásck megfe lelö elö ké sz itése és megszer vezése : 69.

TJ::RDHA]TAs : 84. ils. 125,233. A nép letérd el átv ál tozta tá s ra . 21 ; k once lé b
rál ók té rdet ha jta na k ál do zás e l ő tt 197. Min de nk i le térdel a z "Et inca rn a tus
es t . . ." szavak ra az a ngyali üdvözlet ünnepén és ka rácsonykor: 98.

TERtTO, az oltá rra csak egy kell : 79. 268 : vagy az aszta lra, ha nem templom
ba n m iséznek : 260.

TISZTELETADAS, az oltárnak ; 232. 23.Jb. A m ise elején : 27: a k öz őse é gi

rrns ében. 84 - 85. 129 a sze rpap, 144 az a lsze r pa p, 163 a koncelebrá lók ré szé
r ő l . Ma gá nmisé ben : 213. A m ise vég én : 125 .

TÖM]J::NEZJ::S. lásd Incenzá lás.
TROPUS, a Kyrie k ibövitése : 30 .
T URIBULUM. a be vonulási k örmeneten v i het ő: 82a .

u
" URAM, NEM VAGYOK M J:: LTO . . ." ima eg yszer m onda nd ó 1! 5, 198, 227.
ODVÖZLI::S. a m ise elejé n: 24, 27. 86 ; magánmi sében : 211, 213.
OL. mind enk i : 21. 121.
OLOHELYEK, segédk ezö k szá m ára- 27 1. 130. 144 ; a nép számá ra : 273.
ÜNNEPEK (fcsta) . va n Glória: 31 : a pa p a közössé g i mi sében a templom ka-

lendáriu mát köteles követn i, magá nrrns ében a sa já tj át köv ethe ti : 315. A
mise lehetöleg én ekkel és segédkezö kkel leg yen : 77: homiliával : 42.

v
VALASZOK. a né p r é s z ér ől 15; a V álas zc s zso ltá r ra: 36 ; az Egy etem es könyör

gések re : 46.
VALLKENDO: 81. 298 .
VASARNAP , Glór ia van ádvent és nagyböjt kivételével : 31: homilia m inden

közö ss égi rrn s ében . 41; Kréd ó : 44 : közöss égi m is ében . 75 -77 . A pap k özös
ségi rnis ébcn a te mplom kalend áriumát kötele s követni. ma gánmisében a
sa játjá t követhet i : 315 . Három olva smá ny va n : 3 18. Mik or nem m ondható
miseszöv eg súlyosa bb sz ük ség eseten : 332. sem temetési rnise . 336.

VIATII<UM . két szin alatt : 242/6.
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VILAGI HIVO. lehet felolva só : 66; gyakorolhat minden, szubd i áko n us én ál
a la cson ya bb tis zt ség et : 70 .

VOTIVMIS~K (megemlékező vagy ün nepi meg em lék ező m ise Jézusról. illetve
a szcntek r ő l) . 316 . 327. 329c. 334. Feri ális olva sm ány re nd követhető : 328 .

z
ZEN~SZEK . ZE NESZER SZÁMOK : 12. 63. Helyük : 275 .
ZÖ LD szin : 3D8c.
ZSO LTÁR. ZSO LT ÁRf:NEK ES: 19. 36. 67, 7D . Allelu jás zsol tá r : 38 : hálaadó,

ál dozás ut á n: 56i. 121. V álaszo s . 17a. 36. 39. 9D. 272.

11 A miseliturqía
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TARGYMUTATO

TÁRGYMUTAT Ö

AZ EGYHAZI ÉV SZABA Ly AI
ÉS AZ ALTALA NOS ROMAI NAPTAR CÍMŰ RÉSZHEZ

(A megadott szá mok a szakaszok sotsz ám ai.)

ADVENT a z örv ende ző várak ozás ide je 39 ; kettős jel lege 39; kezdet e és vége
40: va sárnapjainak elnevezcse 41: va sá rn apja inak e ls őbbsége 59,2; va sár
napjai megelőzik az Úr minden ünnepét és a főünn epeke t 5; az ádventi el ső

vas árnap e lső vccse rn y éj óv e l zá rul a z évközi idő 44; közna pjaina k el sőbb 

sége de c. I6 -ig 59, 13;közna pjai dec. l7 -től 24-ig 16 és 42; k özna pjai nak
elsőbbsége de c. l7 -től 24-ig 59 , 9.

AKADALYOZAS tek intet be vé te le a kü lc n naptúr ő s s z c á l l i t á s ú n á l 56 c.
ALAPITO főünnepének elsőbbsége 59, 4.
ALDOZOeSÜTÖRTÖK. lás d Urunk mennyb em en e tele.
ALLELUJA gyakoribb én ekl és e je llem zi a hús vét i i d ő t 22.
ALTALANOS NAPTAR a római ritus szá mára van 48; ta rtal ma 49.
APOSTOLI SZENTSZÉK jóváhag yj a a kül ön naptá rakat 49: engedélye szü ksé

ges a külön naptárak meg változtatásához 55.
APROSZENTEK ünnepe 35.
ATTÉTEL: főünneppé, ak adályoztatás esc t éri 60 : naptárszcrk cs z tés kor . a leg

közelebbi napra 56 c; csoportosan ünnep elt szen tek egyik ének á tté tele más
napra 57.

ATVITEL: erekly éke. mint a szent ünn epl ésének nap ja 56 b: a z er ek lyék á tvi
-telének ünneplése 50 b.

B

BEAVATAs a kereszténységbe, mint nagybö j ti program 27.
BOLDOGOK : akiknek kap csol atuk vo lt az eg yh ázmegyével 52a; akik a szerze

tes család tagjai vo ltak, vagy vele kapcsolatban álltak 52b.
BÖJT: húsvéti böjt nagypénteken, esetleg naqyszörnba ton is 20.
BONBANAT ideje a nagyböjt 27.

c
eIM (titulus) főünnepének elsőbbsége 59. 4; ünnepén ek elsőbbsége 59, 8; szer

zetes család titulusa a naptárban 52b.
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EGYETEMES ÜNNEPLtSEK rendj ét és el őj ogá t figyelembe kelJ venni a külön
ünnepl és eknél 50b.

EGYHAz : neveli h ivei t az eqyh áz i ev idős zakai által 1.
EGYHAZMEGYE k ű lő n mi se - és zs olozsmaszov eqei lehetnek 51 : külön na p t á

ra leh et 51: mi t kell na p tárába beik ta tn i 52a ; az egyházm egyével ka pcsola
tos szen tek va gy boldo gok ünn epl és e 52a és 53 : főpártfogó ün nepén ek
elsőbbs ége 59. 8: sa j át em lék na pja ina k el sőbbség e 59. 11.

ÉJ FÉL a liturg ikus nap kezd ete és vége 3.
ÉJSZAKA a hús véti vi rra sz.t ás id eje 21.
ÉLETSZENTSÉG : ez t szemleltetik az általán os nap tá rba n szerepl ö szentek 49.
ELÓ ESTI MISE néhá ny főünnep elő t t 11.
ELSÓBBSÉG tá blázata 59 ; elsőbbség a va sá rn a p fölött 58.
ELVEK : a liturgikus év elve i m ind en r itusra alkalmazandók 2.
EM LÉKNAPOK (mcm oriae) fa jai 14: ünneplésüke t egyesit jük 'll l. eg yidejű k öz

na péval 14 : helyük a liturgikus na pok rangsorában 10: elsőbbségük 59. 10;
a kö tel ező emlék na p előn y t ad a k özn apnak nagyböjtben és dec. 17 -tőI24

ig 16: kö t el ező em lék na p nagyböjtben csak tetszé s szeri n tikén t tartha tó 14 ;
nem- kö t e l ezőv é vál ik . ha n a qyb őjti köznap ra esik 59. 12; ha több te tszé s
szerinti es ik ugyan ilzon napra. csa k egy ikük et ta r tha tjuk meg 14 : dec..17
és 31 közé kerülhet n em-köte l e ző eml ékna p 56f: a sajá t kül ön ünnepek em 
léknap for m ába n kerülj ene k a külön na pr árba 54 : a kül ön na p tár eml ék 
napjaina k elsőbbs é ge 59. 11 - 12; a z á lta lá nosa n kötelező emléknapok a k ii
l ő n na pt árban se kerülj enek l ehetől eg más napra 56; a csopo r tos szentek
eg y ikének ünneplése k öt e l e ző e mléknapké-nt át teh ető 57: nem-k öt el ező em 
lé kna p a szente k másod ik ünn eplésér e a külö n rmpt árban 50b.

ERE KLYl::K : ha a templomba n ny ugs zanak 52c és 53c: á tv itele va gy m egtalá
lá sa 50b : átvit ele. m int a szcnt ünne plés ének napja 56b: m eg találása , min t
a z ünneplés na pja 56b.

ÉVKÖZI IDÓ : ha r m inchá r e m vag y ha rmin cn égy hét 43; kezd ete és vége 44;
ú jra kezd ése a pünkösdöt köve tő h é t főn 44 : va sá rn a pja ina k el s őbbsége 59, 6.

ÉVKÖ ZI KÖ ZNAPOK: he lyü k a z ünn eplések ran gsorában 59, 13 .
~VKÖZI VAsARNA PO K ünneplését az Úr ünnepei helyettesíthetik 13.
ÉVNEGYEDES IDÓK (Ouatuor tempora) célja 45 : rnódj át és i dő pon t jai t m eg-

sza bn i a pü spök i ka ro kra ta rtozi k 46 : miscsz öveq ei 47.

F

FELSZ ENTELÉS: a sze n tek fel szent elésének napja a naptárban 56b; lásd m ég
TE M PLO M SZENT ELt S.

FÖ LD RAJZI EGYSÉG : külön na p tára és külön szövegei le he tn ek 51 : fővédő
szen tjé t a szerzctes csa l ádo k meg ünnepJ ik 52c.

FÓpARTFOGO f ó űn n e p é n ek e lsőbbség e 59. 4; ün nepének e l sőbbs ége 59. 8.
FÓŰNNEP (sollcmnita s) ünne plése az előző na p esté jén k ezdődik 3: az el ső

vecserny ével k ezdőd i k 11; es etleg előesti m is évcl is 11: helye a li turgikus
napok rangsorában 10 : el sőbbsége 59. 3 és 59, 4 : fóünnepnek a va s árnap
enged. k ivév e a z ad vent i. a nagyb őj r i és húsvéti vasárn a poka t 5 : ha ily va 
sárnapra esne k, a kkor il mege lő ző szombatra kerüln ek 5: áttételük a kadá
lyoztatá s cset éri 60 ; a hús vé ti nyolcad mind en napja I ő űnnep 24; főünnepek

a k ülön naptárban se kerüljenek lehetőleg má s napra 56 .



164

H

TÁRGYMUTATO

HAGYOMA NY az évenként i áh ita tgyakor la tok rend jében 1; a pos tol i. a va sá r
nap ünn epl ésében 1;

HALAL NAPJA: a szentck ün nep lése égi szü le t ésük napján 56; ha va la mely
s ze n té nem isme retes 56b.

HALOTTAK NAPJ A elsőbbség e 59. 3.
HANiVAZOSZERDA minde nütt böj t 29; ekkor va n a ha mvazás 29 ; elsőbbsége

59, 2 ; előnye mind en m ás ünneplés se l szemben 16.
HAR OM NAP (tr iduum sacr um) : húsvétkor 18; elsőbbsége 59, 1; a na gy csütör

tölt -es ti miséve l kezdődi k 19 ; közé p pon tja a hú své ti vir ras ztá s 19; befeje
zője a hú svétvas árnapi vecs ern ye 19.

HELYI EGYHAZ kül ön naptárral bir 48; ün nepli a ne m egyetem es j el en tőségü

szeriteket 9 ; tisztelje az olya n svcriteket. akiket magáénak tek in the t 49; vé
dőszentj ének másod ik ün neplése 50b.

HÚSVÉT Urun k á ld ott sz enved ésének és fel tá ma dásána k ün ne plése 1; cs úcs
pont az egy há zi évben 18; vasárna p ünnepli a z Egyház 4; ve cse r nyé jé vcl
végződik a szen t há romnap 19: böjtje van na gypéntek en, ese tleg na gyszo m
baton is 20 ; előes téje vi rra sz tás 21 ; főün n epének ny olcada va n 12 ; nyolca d a
szabad on m aradjon a k ülön ünneplések től 56f ; ny olcada napja inak elsöbb
sége 59, 2; vasárnapja i 23 ; va sárnapja inak elneve zé se 23 ; vasárnapjai meg
előzik az Úr mind en ün nepét, és a főün n epek et is 5.

HÚSVÉTI ID O húsv ét vasárnaptól pünkösd ig ta r t 22; öt ven na pra terj ed 23 ;
köznapjainakelsőbbsége 59, 13.

HÚSVÉTI TITOK ; megünn eplés ére a nagyböj t hangolja a keresztelendőket 27,
HÚSVÉTI VIRRASZTAS: ekkor kezdünk All elu ját énekelni 28.

I

ISTVAN el ső vé rt a n ú ünnepe 35.
JANOS apostol és evangéli sta ünnepe 3~.
JÉZUS né vadásáról január l- én emlékezünk 35.
JOZSEF: Szcn t Józse f ü nne pé t a püspöki ka rok áthelyezhetik 56f ,

K

KANTORBOJTÖK, lás d ÉVNEGYEDES IDO K
KARACSONY nyolcados főün n ep 12; elsőbbsége 59, 2; előkészüle t e az ádvent

39 ; az előes t i mi se 34 ; ünnepén há romszor lehet misézni 34 ; ny olca da lefo
ly ásának men ete 35; nyolcada a la tt i napok 35 ; e napok el sőbbsége 59, 9; a
nyolcad ik nap ja nu á r elseje 35 ; a ka rácson y u tá n i másod ik vasárnap 36.

KARACSO NYI IDO rend elt e tés e 32; ta r t ka rá csony első vecsernyéj étől a jan uár
6-a utáni vasá rna pig 33 ; va sárna pja it helyettesí theti k az Úr ünnepei 13; va
sá rnapja inak e l sőbbsége 59. 6; k özna p ja ina k elsőbbsége 59, 13.

KERESZTELENDOK a n a qyb őjt li tu rgiá jával ha ng oló d nak a h úsvéti titok ű n
n épl ésé rc 27.

KERESZTJARO NAPOK cél ja 45 ; mise sz övegei 47 ; m ódj át és i dőpontjá t meg
szabn i a p üsp ök i karokra ta rto zik 46.

KERESZTSÉG : e l ő ké sz ü l e t c il nagy böjti liturgia 27 ; a hívek na gyböj tben em
lékezn ek vissza rá 27.

KÖ NYORGO NAPOK 45 .
KöTELEZO EM LÉKN APOK nem-kötel ezö vé válnak a nagyböj t k öznapja in 59,

12,
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KÖTELEZ O ÚNN EPLtS akad ály lehet a külön na ptár szerke szt és éné l 56c .
KÖZN APOK a hét napjai a va sárnap kivé te te lével 16 ; faj ai 16; á lta lá ba n egy

beka pcsolód na k az emlék na pokka l 16; ra n gsor i hely ük évközi i dőben 59,
13; általába n engednek minden főün n epn ek és ünne pnek 16; c ls őbbsé qű k

ádv cntbcn dec. 16-ig 53, 13; cls őbbs éq ük a ka rá csonyi időben 59, 13 ; naq y
heti kö zna pok e lsőb bség e 59. 2 ; el sőbbs égük a húsvéti időben 59. 13; k öz
napok Urunk men nyb emenet ele ut á n 26.

KRISZTUS ti tka kibontakozik a z év leforgása al at t 1; t itk á t teljességében ün
nepli az évköz i idő 43; t itk á na k ün nep lése az év fo lyamán 8 és 17; min t fő

pap főképp a húsv éti titok á ltal m ük ő d ik 18; másod ik eljö vetele 39 ; te sté
nek és vérének főünnepé t át k ell tenni, ha nem pa rancsolt ünnep 7; m in t a
vilá gm in do nség Királ yának főün nepe 6.

KRIZMA szon tcl ésc nagycsü tör tök reggel 31.
KÜLÖN NAPTAR helyi egyházak va gy szerac tes csa ládo k szám ára 48 ; szűkebb

.k ő r t ér d ek l ó ünne p lesekkel 49; öss zeáll ítá sa az il let ékes egyházi ha t ós áqra
ta r tozik 49; az Apostoli Szc nts zéknck kel! jóvá hagynia 49 ; megvál toztatása
is csak az Ap ostoli. Szent szék engedélyé ve l leh ots óq es 55; készí tés én ek mód 
ja 52; összeá ll ít ás ána k sze mp ontjai 59; ne legyen túlt er he lve ünnep lések
!kel 50b; a szen tek ün nepl ését a jánlatos a h al áluk napjá ra beiktatni 56 ; aka
dál yozott na p ok a szcr keszt ésn él 56c; a dec. 17 és 31 k özötti na pok marad
janak szabadon a k ülön ünn epl ések től 56f; saját ünn epek elsőbbsége 59.8f ;
em lék napja inak elsőbbsége 59, 11 -12 .

KÜLÖ N ÜNNE PLtSEK j c lcn t ő s é q o 56; ki kötel es megtarta ni 55; számuk ne
legyen túl na gy 50c ; tá rgyuk ne legyen oly an, ami egyébk én t is előfordul

50c; sze rvescn ka pcsol ód ja nak az á lt:alá nos ünneplésekhez 50b ; be sorolá suk
sza bá lyai 56 . .

L

LAK,ÖH ELY fővédősz en t j é t a szeractes családok m egünn eplik 52c.
LELKIPASZTORI OK m ia tt át nem tehető ünneplések 56d ; az engedélyezett

ün neplések napjá na k meg választásáná ! 56c ; ily okból m ikor szabad évközi
vas ár na pok on meg rend ezni az előző héten előfordult ün nepléseket 58 ; ja
va llhatja vala mely szerit más odik ünnepl ését a külön naptárban 50b.

LITURGI KUS t v egésze 1 és 2; k örének teljes fény ét ne homá lyos ítsák el k ű

lö n ünn epl ések 56f.
LITURG IK US NAP megszentelése sz entmiséve l és zsolozs máva I 3 ; éjféltől éj

félig tart 3.

M
MARIA : a b oldogságos SZÜl. tis zte lete a z egyhá zi év ben 8 ; ünn epeinek elsőbb

sége 59, 7; istenanyas ág ának főünnepe 35 ; tet szés sze rinti emléknapja az
évközi szombatokon 15.

MEGTALALAs: er eklyék meg tal á lásán a k ünneplése 50b ; m in t a szentek ün
nep léséne k nap ja 56b.

N

NAGYBÖJT célja 27: tar t hamvazószerdát ól a na gy csü törtök-esti rnise kezde
té ig 28; ily enkor nom mondu nk Alle lujá t 28 ; napj a it szabadon kell ha gyni a
k ül ön ünnepl ésekt ól 56f; va sá rn apjainak elnevezés e 30 ; cl s őbbs éqűk 59. 2 ;
meqel őzik az Úr minden ünn epét és a főünnepeke t 5; közn apja i előnyt él
veznek 16 és 59, 9.
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NAGYCSÜTÖ RTÖK reggel a püs pö k együtt mis ézik papjaival 31; ek kor szen
teli . ill. á ld ja meg az ola joka t 3I.

NAGY HJ::T re ndelt e tése : Krisztus k ín szen vedesén ek em lékezete 31; k öznapjal
előnyt élveznek 16 ; elsőbbségük 59. 2.

NAGYPÉNTEK mint húsvé t böj tje 20 .
NAGYSZOMBAT mint hú svét bö jtje 20 .
NEM -KÖTELEZ O EMLÉ KNAP OK elsöbbségük 59. 12 : ilyenné vá lnak a k ötele

ző eml ékna po k . ha nag yböj ti kö znapra es nek 59. 12; szentek másod ik ün
neplés ére a z év folya mán 50b - lá sd még EMLÉKN AP.

NEM ZET : külön na p tá ra és szövegei lehetn ek 51; ünnepli a nem egyetemes
jelen tőségű sz ent eke t 9.

NYOLCAD sa já tos törvényekkel szabá lyozva 12 ; húsvét nyolcadának napjai
az Úr föü nne pe i 24 ; karácsony nyolcadának rendje 35 : karácsony nyolcada
alatti napok első bbs é qe 59. 9 : a kará csony n yolcada al a tti na pok 35 ; ka rá
csony nyolcadnapja ja nuár elseje 35.

o
OL AJOK megáldása nagycsütörtök reggel 31.

p

PAR ANCSOLT ÜNNEP átt étele. ha nem kell parancsoltként megtartani 7.
PRO PRIUM. egyházmegy éké 51.
PRO PRIU M DE TEMPORE az üd vösség titkait ünnepli 49 ; érin tetlenül marad

jon a külö n naptá rakban is 50a .
PÜNKÖSD el sőbbsége 59. 2; sz omba tja az utolsó köznap áldozócsütörtök után

26; pü!likösdig tart a husvéti id ő 22 és 23.

R

RANG SOR, a z ünn epek é. tá bl ázatban 59 ; bi zonyos ünneplés ek egyes helyeken
magasabb fokon á llha tna k a rangsorba n. m in t má su tt 54.

RITUS : a ró mai ri tu s naptári elve i 2; a nem -r óm ai r itusokat csa k az egyházi
év elv ei kötel ezi k ál ta lá ba n. de ese tle g gyakorla ti sza bá lya i is 2.

ROMAI RtTUS na ptára az á ltalános naptár 48.

s
S Aj AT EMLÉ KNAPOK elsöbbsége 59. 11.
SAjAT ÜNNEPEK el s őbbsége 59. 8.
5Aj AT ÜNN EPLÉSEK bci l lcs ztcnd ők a z általános naptárba 52 .
SZÉKESEGYHAZ felszentelését a sze rz et es cs a l ád ok együtt ün neplik a helyi

e gyházza l 52c : fe lszentelésének é vfordu lój a 52a : a fclszcntel ósi év fo rdul ó
e lsőbbsége 59. 8.

SZENT CSALAD ü nnepe 6; vasárnap karácsony nyolcad á ba n 35.
SZE NTEK csa k egy ünnepl é sü k lcq ye n a liturgik us é v foly amán 50b; eg ye te

m es je len tös ég üe k 9 és 49 ; ünn ep eikn ek el sőbb s ége 59. 7; cs oportosa n ün
n cpelt szcntek eg yi kéne k ma ga sabb 'fok ú ü nne plése 57; ha sze ntck ünn eplé
se azonos napra esik 57; ün neplésük ne üt közzék áll an dóan aka dá lyokba
56c : ü nnepl ésük . ha az által án os naptá rb an nem szcr cpclnck 56lJ ; szc n tek
k özös ü nne p lése az eg yházmegye naptárába n 53a, b és c; k ő z ő s ünneplésük
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a szerzetes-napt árban 53a, b és c ; akik a szeractes család ta gjai vol ta k .
vagy vele ka pcsolatban á ll ta k 52b ; akiknek ka pcsolatuk vol t a z eg yházme
gy év el 52a .

SZENTHAROMSAG főünnepe 6.
SZERZETES CSALAD naptá rába m i kerüljön be 52b és 53 ; ünnepli a nem egye

temes j el entőség ű szeri teket 9 ; tis z telje az olya n sz eutoket. akiket magáénak
tekinthet 49 ; kü lön nap tá rra l bír 48 ; az a la p ít ó vagy a cím fő űnnepének el
s öbbs éqe 59, 4; a cím, az alapí tó. a főpártfogó ünnepének el sőbbsége 59,8 ;
védőszen tjének vagy a la p ít ój ának má sodik ünnepe 50b ; k ülön emléknapjai
nak elsőbbsége 59, 11.

SZERZETES TARTOMANY .k ű l ő n na ptára és k ü l ő n sz ő veqe i leh etnek 51.
SZERZETES TEMPLOM külön na p tá ra 52c.
SZÜLET);:SNAP (égi) lásd HALAL NAPJ A.
SZOMBAT : megelőző szornba ton tartjuk meg a főünnepeke t, ha ád vcnti, nagy
b ő j ti vagy hú své ti va sá r na pra esnek 5; az évközi szornba tok Szű z Mária tet
szés sze rinti em lékna pjai 15.

T

TARTOMANY : külön na p tára és szövegei lehetnek 5t.
TEMPLOM ünnep ei a liturgikus napok táblázatában 52c; külön naptárának

tarta1ma 52c; saj át ün nepei 59. Be , sa ját emléknapjainak elsőbbsége 5g,11
- 12.

TEMPLOMSZENTELÉS főünnepén ck el sőbbsége 59. 4.
TEST. ha a templomban nyu gsz ik 52c.
TITULUS f ö ű nncp ének elsőbbsége 59. 4; sze rze tescsalád cím ének ünneplése

52b - lá sd még C Í~ .

u
UGYANAZON NAP. ha több ünneplés esik rá 60.
ÚR NAPJA , lásd VAs ARNAP.
ÚRN APJA, lá sd Kr isztu s testének és vérének ünnepe. főünnep 7.
ÚR ÜNNEPEI : c1sőbbségük 59, 5; enged ne k ik a vasárna p 5: első vecsernyejük

va n, ha a vasárnap ünneplését he ly ettesítik 13.
URUNK ME GKERESZTELKED);:SE: ün nepe 6 és 38; ja nuár 6-án va n 37 ; el

s őbbséqe 59. 2; át t étele. ha nem parancsolt ünnep 7; ilyenkor vasá rna pra
k ell áttc nni 37.

URUNK MENNYBEMENETELE húsvét ut án a negyvenedik na pon 25; elsőbb

sége 59, 2 ; átt étele. ha nem pa ran csolt ünnep 7; ilyenkor húsvét hetedik va 
sárnapjá ra k el l a tten ni 25.

ÜNNEP (festum) a természetes na p ha tára in belül marad 13 ; rendszerint n in 
csen első vecsern yéje 13; olyko r van 13; hely e a Iitu rq iku s napok raaqso
rá ba n 10.

ÜNNEPLÉSEK kül ön bsége fon tosság szcrin t 10 ; ra ngsorának t á blá zata 59; töb b
ünneplés sorsa , ha az onos na pra ker ü lnek 60; el ma ra dásuk eg y-.cgy eszt en
döben 60 ; l eh etőleg a külön na p tá rba n se kerüljenek más napra 56 : fok uk
m egvál toz ta that ó a k ülö n napt árba sorolásnál 56a ; szen tek ünne plése le nem
fogla lt napokon , a kü lön nap tá rban 56b ; egy~gy szeritnek csak egye tlen ün 
neplése il lit urg ikus év be n s ob .
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TARGYMUTATO AZ EGYHÁZI ~VHEZ

VAS AR NA P, az Úr na p ja 1 ; el s ődleqes jele ntösé gü ünne p 4 ; a feltámadás em
lé kezete 1; a hú svéti titok ünneplése 4 ; a hét el ső napja 4; ünneplése előz ő

este kezdődik 3; m ily napoknak engedi át az ün nep lés t 5 ; vasárnapra á l
la ndó jelleggel k erülő ünneplése k 6 ; vasá rna pra á lta lá ba n nem kerülhet
más ünn ep lés áll a nd ó jelleggel 6 ; némely para ncsolt ün nep á tté tele vasá r
nap ra 7; a hú sv éti i dő , rnin t egye tlen nagy vasárnap 22 ; a karácsonyi és az
évközi i d ő va sá rna pj ai na k elsőbbsége 59. 6 ; évk özi vasá rnapra tehetök a z
előző hét en elo fordult ünne plé sek 58 ; a z év közi idö va sá rnapj a i kiváltképp
ünn eplik Kri sztus titká t 43.

VECS ERNY t:K ü tközése 61.
VEOO SZENTEK az eqyh ázrneqyc i na p tá rba n 52a .
VIOI:.K : k ül ön naptá ra és s z ő vcqci lehe tnek 51.
VI G ILIA : va la m en nyi s zü l őa n yja hú svét éjszaká ja 21.
VI RAG VASARNAP a na gyhét kezdete 30; a z Úr kínszenvedésének vasarnapja

30 .
VIZKERESZr, lá sd Uru nk megkeresztelkedése.
vorrv MIS!::K szövege keresztj á ró napokon és é vnegyede s időkben 47.
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