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 kialakuló új keresztény társadalom évszázadaiban. a V L--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: Már ia születésének ünnepe szeptember R-án, a karácsouv tól visszaszámított
március 25-e az angyali üzenet és .JézUH meztestesüléséuek emléknapja, s a szcpternber S-tól visszafelé szám íto tt kilenc hónap után
december S-a, Mária fogantatásának ünnepe. F'él ig-medd ig 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 vasárnapok meg ülésével, melvek világosan vezeklő napok, hogy Isten megkönyörül jön az Ő ország án. Ugyanosuk Nv uguton keletkeznek ebben az időben a frank birodalom területén a Mindenszentek ünnepe (IX. század), valamint a normann bctörósok szorongatásai közt mi nt védőűnnep, II Szentháromság ünnepe 9111
" "1
k oru..
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 rendeletével a legnagyobb Oltáriszentség-ünnep, az Ürrtap születését ér/p
meg. A szentek ünnepei ettől a kortól kezd ve g)'ors ütemben szaporodnak, 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; misekönvvet.

HONNÉT kapod ezt; ó emberi lélek, hO/twJt kapod'! honné! II
I'ölbecsülhetetlcn dicsőség, hogy etieoueebetca azt; arninek szemlélése 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?

