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AZ EGYHAZI ÉVEŰL

I!rten esztendeje

Az egymást váltogató évszakok körforgása életünket is válto
zatossá teszi, rneg új í tja a természetet, új termést érlel és gazda
gít minket, mikor áldását betakaritottuk; azután előregedik a ter
mészet és látszólag megdermed, meghal, hogy a napok hosszabbo
dásával és felmelegedésével ujra kezdődiók előlről az egész..

A Szentlélek sugalmazó és vezető tevékenysége az Egyházban
a természetes évhez hasonlóan létrehozta a természetfölötti év kör
forgását. Az Egyház éve, a liturgikus év, az Ül' esztendeje ez. Ha
valahol, itt szemlélhetjük a Szentlélek titokzatos és bölcs tevé
kenységét: hogyan vezette az Egyházat a századok folyamán, ho
gyan fejlesztette ki, növelte kicsiny magból az egyházi évet tere
bélyes fává, úgy hogy megfelelt mindig minden kor újabb szükség
leteinek és igényeinek.

Ragyogó égboltként magasodik az Isten esztendeje a Vándor
Egyház földi pályája fölé. Alló csiflagai a szépséges Mária ünne
pek, a szentek szinte megszámlálhatatlan ünnepei bolygókként tün
döklenek rajta, napja és holdja a két liturgikus kör, Adventtel
kezdődik a keresztény élet első ünnepköre; Karácsony, a megvál
tás előkészítésének liturgikus ciklusa. A második ünnepkör Het
vencd "\ asárnappal kezdődik és Pünkösddel végződik; ez a LÚH, éti
ciklus, me ly Szentháromság vasárnapjával fejeződik be. Ez az
Egyház fő ünnepköre, tárgya a megváltás végrehajtása. Utána
egészen Adventig az ünnepkörökön kívülálló idő kezdődik: az
évfolyás vasárnapjainak ideje.

Advent homályában ujra látjuk, hogyan ültette el Isten a meg
váltás magvát a gyenge Sziíznek méhében, meglátjuk, hogyan
sarjad ki .Jesszé törzsökén Dávid szép virága, a kis Jézus; szem
Iéljük a karácsonyi ünnepkörben. hogyan bontakozik ki, hogyan
növekedik. Látjuk a keleti bölcsek hódolatát, nézzük megkereszte
lését, nyomon követjük műkődését, Azután egyre magasabbra
hágunk: a Megváltás műve egyre jobban érlelődik, míg a Kálvá
ria magasán megtermi érett gyümölesét. 'Husvét az aratás ideje a
természetfölötti .,életben, Pünkösd a betakarítás kezdete: a mennyei
Atya megépíti roppant csűrét, az I<Jgyházat, hogy jókat és r08Z
szakat eg-ybe,,;yüjtsön benne, m íg a v ilác végén különválasztják
őket. Ennek az időnek, a dolog-tevő nyári és őszi napoknak szimbó
luma a két narrv ünnepkör közötti hosszú idő: a "dominieae per
an num", az Evvház küzönséges vasárnapjai és hetei. Egy év
körforgása azután mindent visszahoz, amint már a keresztény
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ókor is észrevette: "A~ Lsteu e/';zlB!iU!~.ie ar, időbeli teljesedik be,
Iwm vénül meg' és körforgása. adrli:J: hozza vissza, amig mlnket a
lrirsáznapra elvezet ,,-- mond.ia T(rizolog Péter egyházatya,

Az egyházi ét, értelme

Az egyházi év lényege: eik lux (k vk lcs, azaz kűr}. Kürfurgás
han ep.:y év tartama alatt vi:,;sz;;hm.:al ugynna'J1Jak :t doiognak
egyes réRr,eit, mint a természetes év ujra meg uir.: liwghozza az
éys7.akokat. Mit hoz ujr-a vissza mk ii nk az l',!~:lTh(I:;',i {v, ól termé
szetfölötti élet szcnt esztonrlejo?

A Ipgklnsf':',ikl1sahh llH'g-hnUIl'oz;,,;j " Mediato1' I):; l'i'l·ildik<l
adja:

"A Iiturniku: év nem hidcg és tetlen megje1cnit':~T azo.inak <1 (k'\-ld=k.
melyek a mult időhöz tartoznak. nem puszta és csupasz visszaemkkezés il rég
mult korszak escmónyeire. Sokkal inkább ;n,lga Kríszrus. aki Eqyház,ílJan állan
dóan megmarad. s aki márhetetlen iroulmassaqának ütj:ít júrja. hogy az ern-.
berek lelke misztérlumaiban részesedjék é:> ezek által éljen, Ezel: a mrsztcnumok
nern olyan bizcnvtalan és homályos inódon van. nk jelen. miut némely újabb
iró Allltotta, hanem ú\JY, ahogya k.itolikus tanitils ,'lilitja. á!landó,11J és tcvéke
nyen: a keresztény tökéletességnek ralJj'C'gá példái ugyanis ezek ,,~ <1Z isteni ke
gyelemnek forrásai." ,

l. Az egyhúzi óv tehát Ho Szeutatvu meghatáror-ása szerint mago
Kriszius, aki Egyházúban állandóan megmarnrl. A liturgiku>! év
az ő mérhotetlcn i rgallllll 'H';ii g'{m ak ú tju : évröl-évre Ú,>;1 !'lI'g"'júrja
rr,t az utat és mind irr pJíí]rö] kezdi. Ez teszi érthctíÍ\'{\ Ii()~;y :l

kőzépkorí Jiturrriúban Advent e1f'ó vasámnpiáuak evall'~"·Jiumn

több orszárrban, így MagyarOl'RzúgOlJ is, .Jézus d iudalm.is bevonu
láeáról szól. Az r-r .fézus szamúrhúton, ujjongó tÜll1t'g[.ÖI kiirÜI·
véve, a hozununa éneklőso kőzbcn vonlll he -Ieruxsálernbc. Ez az ej
SŐ, külűnősnek tetsző evangélium egészen világos t'zimbólulIl: <I

keresztény tömegek ujjonganak, hogy új esztendő kezdíídik, mcly
ben Krisztus uiból megkezdi a körforg-ás útját. EUlle!; az útnak
az a célja, hogy az emberek lelke Kl'i!'zlm; ru isztór-i u um.ihau "ész'l

sedjék és ezek által éljen. Az ('.'!y!i,'tzi f.V tehát misztériu m ; azaz ti
tokzatos üunenlés, arnelvben neu.csak emlékezünk :I:~ e~('Il1{'nyckrt"

,<\'hogy a Szentatva mondla, a li turr-ikns év nem hid\'!~, tU i~")n1eg

elevenítése m: elmult korszakok eseményeinek. Ennél sokkal több:
a meg-váltás ténye, amely ünneplósűuk tárgya, sz imbólumok leple
alatt ujra, titokzatos, de valós n.ódon "jelen vnn (;s mü/djdik".

Hogya pápa tanításának ezt a jelen WI' réRz,ét 'Ldjescll lIlcgert
siik, mélyebh megokolásrn van 8zükség. Az (·,gyhúzi ty iinneplésúnek
középpontja ugvanis mi ndig a szentmiscáldozat kÖZÖH ünneplése,
és benne történik meg a Mesrvúltás esész térivének mevismétléso.
.,.MindaTJllyiszor. rnidön "'·zen :í.ldozal ernlókozotót ünllcpd:iiik. meg
váltásunknak művét gyakoroljuk" (Pünkösd után k iloncedik Va8I1r-



nap seeretája). A szentmise ruisztériumában ugyanis az oltáron
sacramentálls múdon, tehát leplek alatt, de valóságosan és lényege
szer-int (realiter ct substantialiterJ megjelent Krisztus. Tehát ka
rácsonykor az oltáron, mint valami jászolyon ujra megtörténik a
születés; Epiphania ünnepén, mint a betlehemi barlangban, ujra
megjelenik övéi és a világ előtt; a nagyhéten Isten Báránya lesz,
akit a "szavak kardja", azaz H consecráló szavak, jelképesleI! testté
ás vérré választanak széjjel, úgyhogy a szenvedés és a halál képe
is megjelenül II Kálvár-iát is jelképező oltár kövén; de ott van az
Eucharisztiában a sírból feltámadott Krisztus is, hiszen az Oltári
szentség Krisztus megdicsöült teste, nem a passibilis, azaz szenve
désre képes; sőt az Atya jobbján ülő és onnan eljövendő Krisztns
is itt van közöttünk és egyesül velünk, tehát megvan a rnisében
11. Parusia is. Hógy a keresztény ókor mennyire valóságnak tartot
ta ezt, mutatja az ősi Gelasianum egy liturgikus szővege, mely a
szentrnise kánonjában az átváltozás után ezeket mond.ia: "Ezért
megemlékezünk a mi Urunk, Jézus Kr-ísztus megtestesüléséről és
megnyilvánulásáról (ep iphnniáiáró l). valamint boldogító szerivedé
séről, az alvilágból való feltámadásáról. továbbá mennybe fel mene
teléről és dicsősóges visszatéréséről" (Unde et memoresJ.

Az egyházi év, mely tehát "sokkal inkább maga Kr'isztus",
;uaz állandóan jelenlévő és müködő misztér-ium, egyes ünnepein
és ünnepköreiben az ünneplés által a fentebb felsorolt és a szetit
urisében jelenlévö valamennyi krisztusi titok kÖ7:iil elsősorban azt
emeli ki, amely az illető ünnepek tárgya, Karácsonykor például
Krisztus megtestesülését. az ó-szláv "kruesun" szó az inearnatió
hól származik. E:'. a születés karácsonykor az oltáron titokzatos
módon, misztérium leple alatt ujra megjelenik ámuló szemünk
előtt. Ezért az Egyhaz liturgikus szővegei, mint jelenvalót ünnep
lik: "Christus natus est nobis", Krisztusunk megszületettl És íg'Y
van a többi ünnepen is, a szentmise és a zsolozsma szavai mindig
mint jelenvaló, "mintegy akkor t<irténil" titkot csodálja és imádja
azt, amit ünnepeltünk.

2. E" rnisztérlumos ünneplés által az egyházi év egyúUnlvisz
«saemlékezés az üdvösség történetének eseményeire. Nem ugyarr
.,puszta és csupasz visszaemlékezés a régmult korszak esemé
nyeire", hanem a keresztény tökéletesség ragyogó példáját tárja
szemünk elé és egyúttal az isteni kegyelemnek forrása. A régi
heortologusok, ünnepkutatók, csak egyoldalúan ezt az emlékünne
pélyt tartották szem előtt és egyedül csak ezt hangsúlyozták. Igy
például H. Kellner szerirrt: "Az Egyház szentévében szemünk elé
tária az Úr életéből a legfontosabb eseményeket és megváltó te
vékenységének legkiemelkedőbbmozzanatait," Ez egyoldalú szem
lélet, mely a MediatoT Dei meghatározása szerint korántsem me
i-iti ki az egyházi év értelmének lényeg ét.

De ha az emlékező ünneplés másodrendű is, azért valóban



meglévő valami. Kétségtelen, hogy meg talúl.iuk ezt az egyházi
esztendőben. A nagyhét három utolsó napja, a Szent Há romna p é.~

a husvétvasárnap pontosan megfelel a . történeti események SOl'

rendjének. A születésnapnak megtett december 2;j-ikéhez törtéueti
Leg pontosan illeszkedik március 25-c, Krisztus Iognutatása, kilenc
hónappal Karácsony előtt. Karácsony után nyolc nap multán ün
uepli az Egyház Jézus körülmetélésének ünnepét; úgy, mint uegyven
nap 111ult.án, február 2-án ünnepli uz csakugya II negyven nap
leforgása alatt történt bemutatást a jeruzsálemi templomban. Ez
az emlékező ünnepelés hasznos: arra neveli a híveket, hogyegyiitt
éljenek és együtt érezzenek Krisztussal s elmélkedéssel belehatol
janak az Ő életébe. A szent idők arra szolgálnak, hogy az em
beriséget a kereszténységre neveljék ; lehetövé tegyék számára.
hogy könnyen beleélje magát az evangélium életébe.

Egyéni lelki életünk, melyet ugyancsak a Mediator Dei sze
rint pusztán a liturgia nem elégíthet ki, az K!yház évével való
együttélés által rendkívül sokat nyer. Gazdagodik s a liturgikus
évben való lélekzése által nienekülhet meg leginkább az egyéni
élet általános veszedelmétől, az elszürküléstől és az unalomtól.
Ezért az egyéni lelki élet kiváló nagy mcsterei elmélkedéseiket
könyvekben napról-napra az egyházi év körforgásáhoi szabják.
Lelkipásztori szempontból is nagyon fontos az egyházi esztendő:

ismertetése és méltó megünneplése által a híveknél ujra fel lehet
lendíteni a szent időkkel való együttélést. A körforsrásbau ujra
visszatérő ünneplés is rendkívül hasznos: a lélek mindig új anya
got kap táplálékul. Hogy viszont' évenként m indig ugyanaz ~

tárgy kerül sorra, ez ünnepeinket meghitté teszi, sok szép rógi.
gyermekkori lelki élményünket eleveníti fel és így újabb buzg-é
ság forrását fakasztja bennünk.

Az egyházi év keletkezése

Az egyházi év mélyebh megértéséhez hozzátartozik, hogy ll";

Egyház esztendejét keletkezésében, legalább dióhéjban is meg
értsük. Ha úgy tekintjük, mint mustárrnagoeskát az apostoli JCU"

szakban, csodálva látjuk, hogyan növekedett meg mo numentál is
egyszerűségben a katakombák egyházává. Örönlmel szcmléliük,
mily gyönyörű, erőtől duzzadó életfájává terebélyesedett az arany
kor két évszázadában, a IV-V. században. E." a fa azután az ('g'ész
vilagra kiterjesztette áldásthozó ágait a kőzepkor eh;ő feléhen s
a népvándorlás korának barbár nemzetei kereszténnyé szelíd ülve
és műveltté alakulva ennek az életfúnak árnyékftban élt{~k l i tur
giától keretezett, egyre fejliídő nemzeti életüket. Sok mindent hoz
záadtak ehhez a szent esztendőhöz még a gMikus kor, s az újkor
századai, aszerint, amint újabb szükséglete], kívánták.

A katakombák egyházának liturgikus éve monumcntálisan egy-



":.oU·Ű volt. Kőzépponti ünneplésének tál'g'ya: a vasárnap, a szent
miHe megismétlésének napja, mikor egyben a misében az egé"z
Jllcgváitás művét gyakoroltúk. A vasárnap k{>t"l'gtelenül apostoli
intézmény. Első nyomát Szcnt Pálnak a kor inthusiakhoz írt leve
Iében látjuk (I. Kor. 16, 1.). Ezt a levelet Pál apostol Kr. u. 57
ben írta, és benne fi vasárnapot már mint magától -értetődt'. dol
got tételezi fel. Neve: Kyriaké, "A~ Urnak napja", Kr. n. 9U kö
rül megvan már; így nevezi Szcnt J ános apostol (Jel. 1, 9) és az
első keresztény irat, a Dldaché, a tizenkét apostol tanítása. Keresz
tény őseink az ókorban nem győzik magnsztalni az Úr napját.
Az iTI' feltámadásának ünnepe ez, melyet kegyes áhítattal kell
mel!ülniiik, hiszen reánk sugározza Krisztus kegyelmét: "A feltá
madás és héke napja ez, a? iga'!' világosságú és életé", amint ('gy
ókeresztény forrás mondja,

A vasárnapot a katakombák egyházának korában a szornbat
1'01 ~. rsár'n aprn virradó éjjel ünnepelték ; ai éjs?aka lep~e alatt.
Ez; H virrasztás, virrll ia a legrégibb minden vigilia között, ez lett
mindcn más vigiliának mintaképe. A hívek nagyon szarették az
f,jszakai istentissteleteket: a vasárnapot bevezető éjjelhez az al
vás helyett a virrusstás illett az ő felfogúsuk szerint: "Töltsük
a lélek őrködésével el azt az éjszakát, molv a szcntséges, hozzá
férhetetlen fénynek ad vissza minket" - mondja eg"y régi zsinat
elűirása. A vasárnapi istentisztelet ősi eleme az Isten Igéjének
hallgatása.

Az ókor felfogása szeriut a vasárnap megszenteléséhez a fele
lmráti szeretet gyakorlása is hoszútartozik az irgalmasság" «sele
kedetei által. Már Szent Pál is, midőu először említi a vasárnapot,
ezzel kapcsolatban teszi ezt, Ielszólitva a híveket, hog;v adakez
zanak, illetve g'yűjtseuek inséges testvéreik részére.

A katakombák egyházának liturgikus éve tulajdonképpen a
vasárnap megünneplése. Az évet szent évvé ez a nap tette; "az
Úrnak a napja a f'öltámadásé, a napoknak királya, amelyen az
élet támadt föl számunkra és Krisztusban az élet legyőzte a ha
lált", amint egy apostoli atya, Szent l anác írja (Ad" Maznes 9,
4.). 'Más ünnep a katakombák egvházában voltakép nem volt,
mert e korszaknak két ünnepnapja, a husvét és a pünkösd vasár
napi ünnep volt, Kisázsiát leszámítva az egész keresztény föld
kerekségen. Altalános ünnep más nem is volt az első három szá
zadban ; csupán a vértanúk emlékünnepeit ülték, de minden vá
ros csak a saját vértanúiról emlékezett meg. Ezért beszéltünk
monumentális egyszerüségről ebben a korszakban: nem volt meg
Jézus születésénelr ünnepe, sem semmi másflnnep ; Ortgenés ki
fejezetten mond.ia, hogy a keresztények ünnepei: "a vasárnapok.
péntekek, (melyeket már az I. század óta böjttel ültek meg), a
husvét és a pünkösd" (P. G. 11, 1550).



Az egyházi év kivirágzása

A legnagyobb, tíz évig tudó üldözés után GI03~-31il) az Eg~

házra a béke korszaka virradt. Az után az idő után, hogya világ
egyház trónja négy évig betöltetlen volt, azonnal olyan virágkor
következett, hogy a következő két évszázadot (1V.-V. század)
méltán nevezzük az Eg'yhúz urauykoránnk. Az Ül' titkait II m iut
egy varázsűtéssel földből növő bazilikákban ülhet/ék immár, me
lyeknek építésében Nagy Konstantiu és édesun yj», Szent 'Ilona
vezetett. A hazi likák megadták a liturgia élettcrót, a IV. század
első felében már rohamosan fejlődni kezd tehát az egyházi PI
is, Mindaz, ami mú ig kedves, vonzó az egyhúzi évben, ebbe a kor
ba ereszkedik gyiikereivel. Ebben a két évszázadban l'ejJiídik vi
rágzáHba a Megtestesülés m isztúi-iuma, .ll iszcu in i udjú.r! ti ",.,k.,
első évtizedeiben fellángolt az EgyhúzbaJl 11 holső kűzdelcm Krisz
tus személyének istenemberi rnivolta ],örül. Szel lemtörtóncí.i SZ:'111

pontból érthető ez a dolog: a béke (:l];~.) után roppant türne',r,e1,
özöntöttek az EgylJúzba. Ezek II nemzetek, cL"{)sorball a Hi roda 'om
keleti részében, a hellőnizmus k örúből jiiUd::, 'I'orrnúszetcs, h(lb~

előttük lehetetlennek látszott a Megtestesülúa m isztériuma, s í;:;~

.Jézus istenségének -tagadása, az ar-ianizmus, csakhamar széles
körökben talált követésre. A ehristolugiai hurr-ok rúnvoin iák b0
lycgüket az arunvkorszukra, Az örök kérdús: ,,: fogyn II vélekedtek
Krisztusról I'' --- két pártra osztotta az Eg'yhúzat. Az eretnekekkel
szembenálló, a hagyományhoz hű maradó Egyhúz a krisztu-fu»
ősi álláspontját szögezte le örök időkre, nemcsak a zsinati hutú
rózatok dogmatikus kánoniaibun, hanem (/ MC!lft'.~fesül(;.': ÜJlJ;f

peinek: megalkotásúban is.
Manap -- és már 1400 év óta -- ezek nek <1/, ünnepeknek :'01'

rendje: Advent, - karácsony -- Epiphllnia./\z ideolózini és lii 1'

téneti sorrend n lord itott. Bpiphllnia, Krisz tu» Urunknak dicső

ségében való megnvilvúnulúsa a g(jriig, közelebbről az alexaud rin i
keresztény lélek alkotása. Bizonyosra vehetjük, hogy 312-il2;, kö
zött fogadták el ezt az ünnepet, malyben ;léznH Istensóg ónek meg
jelenését ünuepclték, J ézus keresxtsógónek gondolatával, a meg
született Kis .Iézus imádásával a mágusok részéről s a kánai bor
csoda emlékezetével, jauuú.r 6-úll.

Az arianusok elleni harc és a uupval lús pogúny törnegei ellen í
kűzdelem emlékeként a római kereszténv szellem merralkotta il:!5
335 közott Rómában a karácsonyt, Krisztus Urunk örök isteni sr;ii
letésének, majd földi születésének ünnepét, december 25-én.

Ad1Jent ideje: Krisztus megjelenésének hosszúra nvuitott ün
neplése a keresztény kelta lelkiség miszticizmusából fakadt Gal
liában a IV.-V. században és onnan terjedt el az egész Anva
szentegyházban.

Ugyanebben az időben, már a IV. század (·1f;i) negyedt'il)'>lI /1



Szent Negyvennap ünneplése is megkezdödött; Anélkül, hogy, ke
letkezésének pontos idejét tudnék, egyszerre készen találjuk az
ókor és a középkor lelki életének óriási fontosságú intézményét, a
nagyböjtöt. A lelki öröm forrása volt ez a szent idő: keresz
tény őseink egymással versengve gyakorolták az önmegtagadás
gyakorlatait. Naponta hallgattak napi munkájuk elvégzése után
az esti szentmiséken a Szentírást magyarázó hosszú homiliákat.
Ebben az időben készültek elő a kateehumének á titkokkal terhei
husvéti szent éjszakára. A bűnbánók ebben az időben tettek eleget
nyilvános vezekléssel, kemény önsanyargatással nyilvános bű

neikért, hogy nagycsütörtökön. a szerétet ünnepén kiengesztelőd

jenek Istennel. Ez a Negyvennap llagy, általános kollektív lelki
gyakorlata volt az egész keresztény közösségnek.

A nagyböjt három utolsó napjának, a Szent Háromnapnak
liturgiája is ekkor, a IV.-V. század fordulóján hódítja meg meg
ható, dramatizált Htúrgiájával a világot. Jernzsálemből indult ki
diadalútjára, a legszentebb városból, ahol Jézus szenvedéséuek.
és megdícsöülésének, szinhelyén a napnak és az, eseményeknek
megfelelő olvasmányokkal ésszertartással ülték meg njra a még
váltás misztértumát, Ebben a. korszakban már megtaláljuk hus
vét után a negyvenedik uapónaz Úr mennybemenetelének Ünnepét,
valamint a Szent Kereszt Ünnepét, szeptember 14-én, ami nem
egyéb, mint a jeruzsálemi Feltámadás, .Ikésőbb Szent-Sir) bazi
lika 335, szeptember 14-én t(jrtént felszentelésének évfordulója. Az
V. századjelentősen hozzájárult a' dc tempore rész kialakulásához,
Rómában ekkor keletkeztek az évszaki böjt(jk (tempora), a Nagyobb
Könyörgés (litaniae maiorest április 25..én. Galliában. a kelta lel
kiségű li turg'ia területén kezdik el' ünnepelni II menny bemenetel
ünnepe előtti három napon II Kisebb Könyörgések liturgiáját
(litaniae minm'es).

A IV. században Máriának még' csak eg:iJellen ünnepe van, a
karácsony előtti vasárnap r. az Euangelismos, az Ang'yali üzenet
vasárnapja, Mária Istenanyaságának ünnepe. Az; V. században
már megtaláljuk .a keleti egyházban Mária halálának ünnepét,
augusztus Iő-én, amelycllegyúttal ,testi mennvbemenetelét is meg
tinepeltük. .Megvan már ebben a században a római Nagyobb
Mária templom. a Santa Maria Maggiore felszentelésének üUQ.ej;>e
js, augusztus 4-én; melvből középkori legenda alapján II Havi
Boldogasszony ünnepe lett.

Ez, a két század látta azután a szentek ünnepeinek, a Sancto
ralénak első kifejlődését is. Ezek az ünnepek valamenuyien egy:
egy híres basilíka Telszentelési évfordulójának ünnepei, és mint
híres zarándokhelyek főünnepei, az egész FJgyházban elterjedtek.
Idevágó ünnepek SzentJános evangélista (május sés december
27), Szent István első vértanú (december 26), Szent Mihályarkan"
gyal ünnepe (szeptember 28), Péter és Pál ünnepe (júnilis 29.),
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Keresztelő Szent .Iáuos ünnepe, melyet hat hónappal karácsony
elé, június 24-re rögzítettek, minthogy az Dr Jézus fogantatásakor
a Keresztelő édesanyja az evangélium .szer iu t már hat hónap óta
áldott állapotban volt.

A népvándorlás viharos korszakában s <1;', abból lassan kiala
kuló új keresztény társadalom évszázadaiban. a VL--X. százaúig
a liturgikus év már meglevő teljes keretél csupán új szent idők

kel és ünnepekkel gyarapította. Keleten a VI. és VII. században
sorra keletkeznek a szebbnél szebb Mária-ünnepek: Mária szüle
tésének ünnepe szeptember R-án, a karácsouvtól visszaszámított
március 25-e az angyali üzenet és .JézUH meztestesüléséuek emlék
napja, s a szcpternber S-tól visszafelé szám íto tt kilenc hónap után
december S-a, Mária fogantatásának ünnepe. F'élig-meddig Mária
ünnepnek számított Szent Anna napja is, július 26-áll. Rómában
it népvándorlás bizonytalansága közopett a nagyböjt előtti három
vasárnap ünneplése kezdődik a Hetvened, Hatvanad, ötvened va
sárnapok meg ülésével, melvek világosan vezeklő napok, hogy Is
ten megkönyörül jön az Ő ország án. Ugyanosuk Nv uguton kelet
keznek ebben az időben a frank birodalom területén a Minden
szentek ünnepe (IX. század), valamint a normann bctörósok szo
rongatásai közt mint védőűnnep, II Szentháromság ünnepe 9111
k " "1oru..

Az Eucharisztia százada, a XIII. szúzad, a minrlen t felforgató
és Jézus történeti létezését és a szentmisét is t1!g'mlt> eretnekségek
ellen magánkinvilatkoztatás alapján IV. Orbán pápa rendeleté
vel a legnagyobb Oltáriszentség-ünnep, az Ürrtap születését ér/p
meg. A szentek ünnepei ettől a kortól kezd ve g)'ors ütemben sza
porodnak, úgyhogy az ujkor hajnalán soksaínű virágaikkal és
indáikkal már egészen belepték a de tempore liturgia hatalmas
ősi épületét. A tridenti zsinat nagy liturgikus reformja segített
ezen, amikor V. Pius púpn kiadta fi Római Breviáriumot. ét; mise
könvvet.

HONNÉT kapod ezt; ó emberi lélek, hO/twJt kapod'! honné! II

I'ölbecsülhetetlcn dicsőség, hogy etieoueebetca azt; arninek szemlé
lése az anyyalok legfőbb kivánsága? honnét. a boldo.fJság, hoyy
meoismerhetcd azt, akinek nap és hold tis?tdi szépsé,qd ,~ akinek
intésére minden dolgok enaedelmeslcedncki Óilircl ·oiszoll.zod az
Úrnak mindazt, amivet elhalmozott; mert asztala, trúnia (~.~ ágya
társává tett téqrd?


