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A LITURGIA TÜKRÉBEN
A'(, első világháború ezernyi csapása, kiábrándulása. elszegé

nyedése megalapozta századunk vallásos életét. Az új vallásos
szellemmel a régi forma, a barokkos-rokokós "csattos imaköny .
vek" és "ájtatosságok", a 17-18-19. század sallangos imamődjai is
lassan elvesztették ízüket a hívek előtt. Természetes lett a vallá
sosságunk, és mind szélesebben tárult ki II kapn fl. névtelen és
ismeretlen hívő előtt, hogy személyes élményével, belekapesolódá
sával élje is azt. amit hisz. Megváltozott a szentbeszédek régi,
meeterkélt módja. A liturgikus lelkiség lassan (közel három év
tized alatt) egyházias, ortodox keretben meghozta első kis hajtá
salt. Az első pápai megnyilatkozások, a Divino afflntll él'> a zenei
.illotu proprio, a keresztény századok ős és hőskorára hívja fel
II figyelmet: a modern lelkipásztorkodás ezekből meritsen tartal
matl Igy jutottunk el a szentignáci elvek egyiki,hez gyakorlathan
is: vivere cum Ecclesia, élni az Egyházzal.

A liturgikus mozgalom közelhozta egymashoz a lelkipásztort
és a hívét. Ezt II mélyebb kapcsolatban lévő közösségi életet nem
lehet mesterségesen teremteni, mert csak ott születhetett és születik
meg, ahol mélyebb katolikus élet is dobog. De hogy ez azután
tanúságtételünkben milyen döntő szerepet játszik, azt Faulhaber
bíboros bizonyítja, mikor azt írja: a liturgia több megtérést r.sz
közöl, mint a prédikációk szóhalmozása. És ez a Hturgikus l~IOZ

galom fogja azután a szociálís papság egyik legnagyobb embe
rének, Sonnenscheinnak a dícséretét elnyerni, hogy a vallásos
élet központjában nem a szó áll, hanem a misstérium, az imá
dás, az ima. Ha megállapításaink igazak, akkor rá kell döbben
nünk, hogy a lelkipásztor és a nép életében a liturgiának eddi
ginél nagyobb részt kell biztosítanunk, hogy mégjobban megerő-

södjünk a krísstusi tanúságtételre. .
Alábbi vizsgálódásainkban és gondolatainkban tehát - mind

végig teljesen gyakorlati célon - azt akarjuk meglátni, hogy a
korunk világosságában élő papnak és napjaink lüktetésében ek
hívőnek, miért kell a liturgia; hogyan éljünk a liturgia adott
ságaival és miképen alkalmazhatjuk azt egyéni, illetve közöss~gi
életünkre.

Milyen szerepet játszik a mai lelkipásztor életében a Szent
lélektől ihletett katolikus liturgia'

Ha a pap közvetítő (alkalmazott értelemben) az Isten és az·
emberek között, (1 Tim 2,5) s ott áll kapocsként ég és föld kÖ'LÖtt.



akkor ott kell állnia mindeu idők miuden áldozatának középpont
jában is. Naponta veszi körül az oltárt a papi szív meleg hi
vatástudata: második Krisztussá lenni, részesülni az Orök Főpap

papságában, az Egyház nevében létrehozni a legszentebb áldozatot.
De a pap egyúttal az emberek közül az emberekért (Zsid 5, 1)
választatott, tehát nem csak magának, hanem övéi számára il;
él. Igy válik igazi lelkipásztorrá. Mert lehetlink plébánosok, hit
oktatók, káplánok, mégsem lehet működésünk csak a hivatal,
csak az iskola, csak a szervezés, hanem mindnvájan egyesülünk
egyetlen munkában: hogy életük legyen éi; minél több legyen
(Jn 10, 10). Ez pedig csak úgy lehet, ha a pap is töltekezik a
titokzatos Krisztustest lelkével. Ha először magát kapcsolja hele
a kegyelmi áramkörbe, azután - magán keresztül - híveit is.
Ez a bekapcsolódás megint csak a hármas ősi úton haladhat: a
szentmiseáldozat, a szentségek és az cgyhúú h útján.

A szentmise élménye

Egy kis könyvecskének volt a círne: Szentmiséd életed. Kis
változtatással a papi élet jelszava lehet: szentrniséd = életed. Azt
hiszem, nem lehetetlen állítás, sőt - talán egyetlen igazság ez:
megértett és átélt szentmise az igazi papi lelkiség. Híveink lelki
nevelésének is itt a sulypontja: megértetni velük a szentrnisét.
Legyen élő a pap és a hívő kapcsolata a szentmisén, beszéljük
és magyarázzuk a szentmisét, Legyen vasárnaponként legalább
egy úgynevezett liturgikus misénk. Szép, magyar kezdeményezés
volt ezen a téren a budai Szent Szabina kápolna, ahol nemcsak
szolgaí utánzói voltak a Parsch Piusz-féle klosterneuburgi Bet
singmesse-nek, hanem igyeke·ztek magyar elemeket is beleszőui.
A legkisebb faluban is át lehetne ilyenné alakítani II szentmisét.
Milyen öröm olyan vasárnapi, falusi nagymisét mondaui, ahol
férfiak és asszonyok százai felelnek latinul a pap Dominu>;
vobiseum-ára, Nem kell sok ehhez: csak lelkes pap úB,I lelkes
kántor, aki vezeti a közösség énekét és imáját. Ilyen kis kezdemé
nyezések is alkalmasak arra, hogy a hívő valóban érezze (de iga
zán csak kellő megmagyarázás után érezheti); a szentmise az én ta
núságtételem, az én áldozatom, 11 mi tanúságtételiink és a rni
áldozatunkrj.a mi és az egész Anyaszentegyház hasznára", ahogv
a szentmise szővege mondja, Alább még részletesebben akarunk
erről a kérdésről tárgyalni, most azonban menjünk tovább és
kérdezzük meg, hogy a lelkipásztor a hívek életébe hogyan vi
heti be a liturgikus tanúságtételtYRöviden válaszolhatunk: a ke
/"'JTelmi és szeutség'i élet seg-itségével. Az a pap érti meg igaZán az
Örök Főpásztor szándékait, aki nem engedi meg, hogy hívei
habitualiter, állandóan éljenek II halálos bűnben. Tehát, amint
már írtuk: hogy életük legyen és minél több legyen!
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A szentségi élet élménye

Élménnyé kell tennünk a szentségi életet a hívek számára.
Egy kis emléklap, kissé fényesebb szertartás, összeszedettség, kül-·
ssínreadás. Reméljük, hogy emelni fogja a szeatségek kiszolgál
tatásának élményszerűségétaz új esztergomi Ritudle is, amely hi
rek szarint már munka alatt áll.

Vegyünk ef[Y példát. Az új naf[Yszombati szertartás· keretében az éjszakai órában
községünk temploma zsufolásig megtelt. A szertartást a szőszékröl is magyarázták, külö
nösen a keresztség szentségének élményszertiségére utalva. Egy kisgyermek megkeresz
telásét is beiktattuk. Sok felnőtt mondta, hogy életében eWször látott keresztelőt, sokan
pedig ha láttak is, most - a magyarázatok nyomán - értették csak meg, hogy mít
éli miért tett a pap. A. szép élmény után Ikönnyü volt megértetni a hívekkel. hogy csak
igazán vallásos és vallási kötelességeit gyakorló katolikus méltó a keresztszülői tisztségre.

Ha a keresztelő nem lesz a templom félhomályában. ha né
hány szentbeszédben, vagy keresztelés előtt szóban megmagya
rázzuk, hogy miért a templomon kivül kezdjük Et szertartást, ak
kor felejthetetlen marad még a kevésbbé vallásos emberek előtt

is. Ha a bérmálás hosszadalmas várakozását már bevált példák
szet-int ken.ő lélekkel meg tudjuk oldani és levezetni, akkor majd
érthetővé válik lassan a hívek között, hogy a bérmálás lényege
nem a nagykorúság, az ajándék, hanem, amint régen II püspöki
szertartáskönvv szerint avatták fel a katonát és a lovagot, most
a Főpap kézrátétele által Knisztusnak.va katolikus tevékenység
nek és tanúságtételnek a munkásai leszünk. Ha megmagyarázzúk,
hogy a kenet szentsége telve van reménykedő gondolattal, akkor
talán még a közömbösek is megértik, hogy nem a halál előtti

utolsó pillanatokra. sőt azutánra kell hagyni azt, hanem velöbb
hívják az Egyház szolgáit. Vagy temetésnél: a latin szöveg és
szertartás nehézségeit tartalmas imákkal és énekkel lehetne len
-díteni; hiszen itt találkozunk talán a legtöbb közömbös emberrel

A Czapik-téle Detegellátó könyv és Temető-könyv úttörő ezeken az utakon, 'rermé,
szetesen még csak kezdet, amit a f[Yakorlati lelkipásztornak kell majd kifejleszteni,iobbit
tenni és az élethez még közelebb hozni- Remélhet/Ileg abeigért országos Preorétor, It

ruisón kivüli szertartások könyve is hasonló gyakorlatiasságot és életet fog lehelni.

S folytathatnánk: a primiciától a legegvszerűbb kis Iitánlaíg.
Lelkét adja belé a pap, állandó célja az legyen: emelni akarok,
tudatossá akarom tenni, amit már úgyis rnegteszűnk. Csak így
lehet szertartásainkban életet adni, így lehet valóban tanúságté
tellé varázsolni minden liturgikus cselekményünket.

Az egyházi év élménye

Végül sok elméleti leírás és szószékeu szépen elmondott ki
fejtés helyett tegyük valóban gyakorlatban is tudatossá az egy
házi évet! Vegyü.lr elő mindenekelőtt XII. Piusz pápa kőrlevelét, a
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Mediator Dei-t, az utóbbi századok egyik leg-nagyobb pápai meg
nyilatkozását. KüWn fejezet foglalkozik a Liturgia és az egyházi
év viszonyával: "Amikor az Eg~Tház a szent Liturgia által más
és más időben elénkvetíti az Úr Jézus életének eseményeit, uzt
akarja ezzel elérni, hogy e hittitkokon elmélkedjünk, példát ve
gyünk és a megszentelődés e forrásából merítsünk. Amit ugyanis
ajkunk hirdet, azt hinnünk is kell, amit pedig hiszünk, azt át keH
vinnünk saját életünkbe és a közéletbe is". Ha a Liturgia való
ban térdenállva elimádkozott dogmatika, akkor éppen a katolikus
hitrendszer leggyönyörűbb igazságait tesszük tanúbizonyságunk
központjává, hogy a szív bőségéből hirdessük ezt az igazságot.
Ennek a körlevélnek elméleti gondolatai alapján akarunk néhány
életből ellesett gyakorlati ötletet adni a tanúságtételt hirdető

közös életnek. .

Advent a pápai irat szer-int "hő kivánság Isten utrin". Hangulatos Rorate-mise,
ssentbessédekben lzaiás szövegeinek rövid, homiliai feldolgozása.: vag}' II 'szinoptlkusok Illel"
ján: Jézus-v/irtí.s (Szűzanya, stb.) , - Karácsony: "benső és eleven kapcsolat II testté
lett Igével", Ne legyen az éjféli mise csak szép hagyomány és jámbor ssokás I A nagy
k.eresettséget ét< az alkalom népszerűségét használjuk fel arra, hogy köselebb hozzuk n"
Oltárt és a híveket. A budai Ezent Imre tcnplcn.ban ré1<lául kedves szertartáe V!W'

ezen az éjszakán, éjféli mise előtt, Egy pap lila pulűstbun elénekli a martirol';giumot
magyarul. Utána a. fökapuhoz megy ünnepi menet, ahol baldahin alatt ott a ki. JbUB
szobra, lepellel letakarva. A celebráns, odaérkezve leemeli a leplet, a szobrocskát adiako·
nusnak adja. A diakonus visszafelé indulva, kezében a kis Jézus szobrával háromszor
intonálja kdzísrr ert kal1íCftn}i (n€ktnlet: "I:inüs(g a ,raga>:ságlan IB'tennek". A
azohor- jliswlbahelyoz€se után eléneklik Lukács evangéliuműből a megfelelő részt '>s két
hesaaabb ima után kezdődik az éjféli mise , -- Nagyhét: II szép szertartások mit sem
érnek, ha a hiveket nem kapcsoljuk bele. Olyan ba.rkaszentcléa, ahol a szentelés szilI>
imáit értik: olyan nagycsütörtöki' míse, ahol a közösség szeretetlllkomája lesz az aznapi
kÖZÖ8áldozás; olyan nagyssombat, ahol sz.ázával égnek a kis ~ertyák a hivek kezóben
a kereeztségi fogadalom megújltása alatt, ahol az éjféli mise után van a feltámadási kör
menet: ezek valóban élmények, melyet még az évek is csak nehezen fakfthatnak l,i 1'lI.

gyogó szfnükböl.

Mindeniitt mások az adottságok, mindenütt mást- és mást kell
kidomborítani, hogy valóban hitvallől legyünk a liturgikus tanú
bizonyságnak. Két dolgot azonban ne feledjünk el: óvakodjunk a
túlzásoktól. de arra is gondoljunk, hogy az egyházi év a legjobb
vezetőnk Krisztushoz ti szentségeken kívül.

Az eg.yén és a Wurgia

Tóth Tihamér mondta, hogy a lelkipásztorkodás legtermésze
tesebb helye mindig a templom marad. Ezértúg~r kell rendezni
a papi életet és az ist1lntiszteletet, hogy azok méltóságn és öröm
teli hangulata a hívek lelkét magasba emelje és őszintén fakad
jon a pap és a hívő ajkán a zsoltár: örvendeztem, mikor mond
ták nekem: Az Úristennek megyünk hajlokába '(121, 1).
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Az egész liturgikus mozgalom célja a hívek azorosabb bekap
esolódása az istentiszteletbe. - mondta ugyancsak Tóth Tihamér.
Valóban mindenképen váltóztatni kell azon, hogy a liturgia csak
külső, barokkos, világiaktól messzeálló cselekmény legyen. A li
turgiának meg kell hódítania az egyén lelkét, a tanúság szellemé
vel meg kell hódítania a család szellemét 's végül diadalra kell
jutnia az egész hívő közösségben.

Hogyan tudnánk napjainkban adni valamit a liturgiábóI hi
veinknek, hogy az valóban tanúságtétel számba mehessen náluk]
Tegyük imájukat az egyház imájává. ragadjuk ki őket az én-ből

és helyezzük át a mi-be. Az örökös magunkért való imádkozásból
indítsuk lelküket arra, hogy tudjanak az Egyház nagy' és szent
ügyeiért is lelkesedni imáikban. Tegyük az egyén fénylő napjává
a szentmisét, lehetőleg gyakor-i vag-y napi áldozással. Ismertessük
meg a Szentírás szellemével. Adjunk beszédeinkben minél több
Szentírást, dolgozzunk fel minél több szentírási könyvet.

Ismerek falusi plébánost aki évek folyamán híveinek már
végigmagyarázta Máté és János evangéliumát, és a Korintusi
leveleket. A liturgikus tanúságtételhez tartozik ez isY Szerintünk
igen. Hiszen az ősegyházban sem volt másképen: megismerték
az Irásból a történelmi Krisztust, hogy a szentségi Úr Jézus ere
jével a titokzatos Krisztus test méltó tagjai legyenek. Ma sem
kell más és ma sem kell több híveink szentté tevéséhez.

A család liturgikus élete

A család szellemét is át- meg átszövi a liturgia tanúságtétele.
Eppen a családi kör mutatía meg igazán, hogy nemcsak kenyérrel
él az ember, hanem szeretettel, áldosatvállalással, engedelmesség
gel is. A katolikus családban meg kell találni Istent. Ha pedig
Istent megtaláltuk. akkor könnyű szentcsaládí életet élni a család
han. Hiszen az általános, szentpéteri papság révén (1 Pt 2,.9) a
szülők a család papjai.

Az a kérdés, hogyan tudjuk a családot beleilleszteni a litur..
gikus tanúságtétel sodrábaY

A Szent Család ünnepének könyörgése azt fejezi ki, hogy az
Úr Jézusa családi életet kimondhatatlanul sok erénnyel szentelte
meg. Ilyen kimondhatatlan nagy erény számunkra az az iga
zán bensőséges élet, melvet ugyanennek az ünnepnek a szentlee
kéje fejt ki (Kol 3, 12-17). Mindaz, ami ott fel van sorolva, két
dologban csúcsosodik ki: a családi közös imában és a szülők

papi hatalmában.

UBSunk néhány gyakorlati gondolatot : legalább közös esti ima, a szülői "long fel
Újíuw., újabban közös családi szent6ra. Végül: klSzös ünneplése az Egyház titkainak
-- közilJlen járulni a szentségekhes. Csak ilyen lelktilet nevel manapság papi hiv'atAst
'"z Ejtyháznak. Első áldozás, bérmálás a keresztség! fogadalom megújltásával Júrjon
t'nüU éR ne fajuljon vigalommá, hanern le!O"en az (Igész család lelki m&InÍ}uJAsa, Beteg-
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ség idején merjünk bétran papot hívni és megnyugvással várjuk a haJáJt. Igy érvé
nyesüí a családi körben. a halotti préfáció tanítása: az élet csak mogváltoaík, de meg
nem szűník, Nem győzzük elég". hangsűlyoan! a nagy liturgikus szerzők nyomán, meny
nyíre fontosak a közös lelkíolvasmányok, főleg a szentírásolvasás.

A hívekben tudatossá kell tenni a szentpéteri papság hatalmát, hogy tudnilllik ők

is résztvegyenek a tanítás, kormányzás és megszentelés hatalmában. Tanítanak ;::-Ol'm."
keket imádkozni, tanítanak életükkel, példájukkal. Kormányoznak tekintélytiS7.t.-!ettcl,
ssigorűsággal és szerétettel. És' szentelnck, mikor gyermekeiket rnegllldjiik,

A hívő közösség a liturgiában

Tagadhatatlan, hogy Aranyszájú Szell t .l ános Iif.urgiájának
- a keleti liturgiának - felépítése sokkal jobban kifejezi a uép
közös részvételét és ezért ott az egész misét joggal nevezik Iítur
giának, azaz közös munkának. De ha a római liturgia közőssóg]

gondolatát tárjuk fel, akkor is hasonló indításokat kapunk: hogy
tudniillik a pap és a nép egy ünneplő közösséggé forr össze. A
liturgia ebből a kőzősségből épít egyéniségeket. Mert benne fel
olvad a szűkkeblűség, korlátoltság és elzárkózottság, és .Iézus
Krisztus által valóban felszabadulunk az én bilincseiből az isteni
életre.

Igy gondolkodott az ősegyház is . Míkor a husvét utáni első

szombaton az újonnan kereszteltek és bérmáltak a templomball
az első pápa szinte első "enciklikáját" hallották (1 Pt 2, 1-10), le
vették a keresztelési fehér ruhát, hogy Krisztust öltsék magukra
(Gal 3, 27). Teháta liturgia tanítása szerint a keresztény R!'isztu"
által lesz cselekvő része vallásunk áldozatának, de az egész litur
giának és az egész. keresztény életnek is. Ezt is fejezi ki az az
napi mise könyörgése: ezek által a szentségek által szerétnénk
az örök boldogságut elnyerni. Mert a liturgia nem öncél, hanern
azt akarja, hogy az oltárnál megerősödött emberek kivigyék 37.

életbe Krisztus igéit; hogy a katolikus tanúságtétel onnan indul
jon ki, ahová minden embernek meg kell térnie: Krisztustól.

Természetesen itt is, a közösség viszonyában is, legelső he
lyen a szentmise áll. Amit szólt a pap, az egyén, a család Iitur
gikus életére, azt a közösségre is alkalmaznunk kell: közös rész
vétel és közös áldozat,

Emlékeztetnek a Szentatya szavaira a MediatM' Dei-ből: A keresztény hívek értsék
meg, mily nagy kötelesség, mily nagy kitüntetés számukra, hogy résztvehetnek az eur-ha

i-íaztikus áldozaton. Nem unottan, hanyagul ... hanem odaadássnl és buzgalommal, hogy

egybeforrjanak az örök Főpappal... "Ugyanazt az érzést Íljloljátok magatokban, 1\!l\(']Y
Krisztus Jé~usban megvolt" (Fil 2, 5),

A továbbiakban részletesen kifejti, hogyan vesznek részt /I hivek a pappal ogve
sülten a szsntmisében. Előadja a kérdés dogmatikus oldnlát, azután áttér' a tevékeny
részvételt előmozdító eszközökre : It hívek válaszoljanak a papnak; lehetőleg abban a
misében felajánlott és átváltoztatott kenyérrel áldozzanak; állltsanak fel egyhá«.meg:-ei
liturgikus tanácsot : II gregorián feleleteket tanulja meg a nép js; legyenek képzett·és gon
dos ministránsok és így tovább,
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Még egy fontos terület nm, uliol találkozik a kőzösség' és :1
liturgia: az élő plébániai közösségben. .

A kartotékok és egyesületek plébániá.ia, most már látjuk.
nem idotáiió. Az igazi plébánia élő közösség. maga az Egyház,
«sak kicsiben és egészen hozzánkfüződve. Ismerjük a husvéti id i;
sokszor olvasott evangéliumát, ahol Jézus a szőlőről és a szőlő.

vesszőről szól (.T n 15, 5 skk). A gyökér Krisztus, a hajtás a hívek.
az egész -- az ~jgyhiiz. Egybefoglul urinket mindenekelőtt II ke
gyeImi élet. Élen áll a lelkipásztor: Isten titkainak sáfára (l Kor
4, 1). azutún a család következik a húzusság szontségében. Ez a
forrása a plébániák életének, innét emelődik fel a szeritjánosi gon
dolat szeriut a test ösztönének fia (ex voluntate carnis) az Isten
hől születetté (ex Deo natus). A keresztségben ujjászűletést nyer
a keresztény család, az Oltúriszentségbeu napi táplálékot, bérmá
lás kegyelme megerősít az élet viharaiban. A gyónás és a kenet
szerrtsége botladozó. gyarló em berségűnk vígnsza és erősítője.

Természetesen a plébániúu i s a szen tmiseáldozat a közösség
központja: ez vilúgf tja be a köZösség életét. Ebben az áldozatban
a plébános valóban második Kr isztus, hiszen ott áll közbenjáró
ként nyájáért. De életével a szeutaégek kiszolgáltatója és a ko
zősség szolgája is, aki nem azért jött, hogy neki szelgáljanak.
hanem, hogy Ő szoljrál.ion ós vúltsáaul adia életét sokakért (Mt
20. 28).

A hívek közösséae pedig- belekapcsolódik papj áll keresztül
az élő Kr.isztustestbe s így lesz "egy test, egy lélek". Természetesen
ez csak úgy lehet, ha a plébánia sugározza kifelé a közösség ere
jét, Ennek az erőnek a szentáldozás a forrása és csak ott vall
igazi Krisztus szerinti közösségi élet, ahol a tagok Jézusból me
r ítenek az élet kűzdelmeihez, Itt látni, mennvire egybekapcsoló
dik a liturgikus mozxalom és a szentúldozás kultusza. Mindkettő

egymást emelte és támogattu uiostani meg'erűsödéséig.

Adják meg a fentieknek az apostol i jóváhagyást a Szentatya
szavai: Törekedjetek arra"" hogy szó szeros értelmében szent
cselekménynek lehessen nevezni nzt, amelyben a pap, mint a ple
bánián rábízottak lelkipásztora. híveivel egyesülve adja meg az
örök Istennek az őt niegilleW tiszteletet..


