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Szeptember 14-én megkezdődött a
második vatikáni zsinat harmadik
ülésszaka, de munkája még túl rövid
ideje tart ahhoz, hogy folyóiratban
foglalkozhassunk vele. Hogy mi ma
gunk milyen várakozásokat fűzünk eh
hez az újabb ülésszakhoz, előző szá
munk kőzleményei eléggé megvilágí
tották, s úgy érzem, a remények és
kívánságok sorát nem sokban színez
né vagy bővítené azoknak a hasonló
tárgyú fejtegetéseknek ismertetése,
amelyek a külföldön közben megje
lentek. Egyelőre tehát inkább egy
olyan kérdésre szeretnék kitérni,
amely kapcsolatos ugyan a zsinattal,
de attól függetlenül is nagy jelentő

séggel bír.
Mindannyian emlékezhetünk rá,

hogy a múlt' év december 4-én kihir
detett liturgikus konstitució magának
a liturgiának részévé nyilvánítja a
"homiliát", vagyis azt a szeritbeszé
det, amely a hit titkait és a keresz
tény élet irányelveit az evangéliumok
és az apostoli iratok alapján taglalja.
Különösen azokban a misékben nem
szabad elhagyni a szentbeszédet - je
lenti ki a konstitució -, amelyeket
vasárnap és parancsolt ünnepnapokon
a hívekkel együtt mutatnak be. Az
egyetemes zsinatnak ez a rendelkezé
se lényegében a már eddig is kiala
kult gyakorlatot teszi általánosan kö
telezővé, az a nyomaték azonban,
amellyel kiemeli a szentbeszéd fontos
ságát, újabb és nem csekély feladat
elé állítja a lelkészkedő papságot.

"Az .aggíornamento' - mutat rá
Friedrich Wulf jezsuita professzor ab
ban az írásában, amelyet a Katholi
sch e Nachrichten-Agentur tett közzé
- vonatkozik az egyház nyelvére és
formavilágára is. Míndenkí tapasztal
hatta, hogy egyik sem ragadja meg a
mai embereket, sőt meglehetősen hi
degen hagyja a keresztény hívők nagy
tömeget is. Alapvetőerr olyan képek
és fogalmak, olyan élménytartalmak
szerepeinek bennük, amelyek egy más
korban keletkeztek, ezek tehát nem
minden további nélkül és semmikép
pen sem közvctlenül ikövathetök ma
napság. AlI ez sokban magának a Bib
liának nyelvére, fogalmi és élményvi
lágára is, még inkább a liturgiára. Ez
magyarázza, vagy részben ez is magya-

Irja Miheiics Vid

rázza a panaszokat a ,rossz prédiká
ciók' miatt. Valahogy hiányzik a szó
székre lépőkiből a 'képesség arra, hogy
a hittitkokat átültessék a mai ember
fogalmi és élményvilágába. Nyilván
nem is tanulták ezt a teológiai kikép
zés során, utána pedig sokaknál nem
futja a saját erejükből, hogy pótol
ják az elmaradást. Bizonyos, hogy ez
nem is olyan könnyü."

*
Egyöntetű felfogás - .ellenkezőjét

sehol sem olvastam -, hogy annak a
korszerűsödésnek, amelyet a zsinat
bele akar vinni az egyház életébe,
meg kell nyilvánulnia a szeritbeszéd
tartalmának és stílusátnak újból való
átgondolásában is. Nem csoda így,
hogy világszerte annyi szó esik róla.
Német nyelvterületen különösen erős

visszhangot keltett Anselm Günthör
bencés teológus könyve, amely A pré
dikáció föcím alatt "Elméleti és gya
korlati útmutatás" a1címmel látott
napvilágot, Két sarkalatos problémá
val kell tisztába jönni - állapítja meg
a szerző. Az egyik, hogy mi legyen a
szeritbeszéd tartalma, s még inkább,
hogy mí ne legyen, a másik, hogy mí
lyen stílusban adjuk azt elő, mert hi
szen mindegytk kornak más igényei
vannak.

Ami a tartalmat illeti, figyelembe
kell venni, hogy a szeritbeszédnek is
megvan a katekétikus tanító oldala,
de nem érné el célját, ha csupán eb
ben merülne ki. Tartózkodni kell a
tisztán moralizáló beszédtől is, amely
Günthör szerínt túlságosan uralkodó
lett. Elhibázott formának nevezi a
doktrínalízmust, amely abból indul ki,
hogy a prédikációban a tudományos
teológiát kell népszerűsíteni; a histo
ricizmust, amely elsiklik a Krisztus
misztérium élő jelenvalósága fölött;
azt az individualizmust, amely a
"mentsd meg lelkedet" félremagyará
zásából táplálkozik; a períferízmust,
amely a mellékes kérdéseket és jám
borsági formákat emeli ki.

A zsinat állásfoglalásából is követ
kezik - fejti ki a továbbiakban Gün
thör -, hogya szentbeszéd központi
témája csakis Krisztus, az emberre
lett keresztre feszített és megdicsőült

második isteni személy lehet,
akiben mi, katolikusok,azegész
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teremtés és minden emberi történés
végső értelmét látjuk. S mindannyi
szor meg kell lennie benne annak a
kicsengésnek, hogy Krisztus üdvözítő

cselekedete folytatódik az egyházban
és ennek cselekvéseiben, s ez nyer
majd befejezést Krisztus újabb eljö
vetelével. Célját tévesztené azonban
a szentbeszéd - hangoztatja Günthör
-, ha alkalmas módon nem serkente
ne arra, hogy a hallottak megértését
és mcgszívlelését életünk [obbításával,
földi teendőink lelkiismeretesebb vég
zésével, hitünk erősítésével és tevőle

gesebb emberszeretettel igyekezzünk
tanúsítani.

Korunk sok vezető teológusa joggal
figyelmeztet arra, hogy napjainkban a
szentbeszéddel elsősorban a hit mel
lett való újabb és újabb személyes
döntést kell elősegíteni. A régebbi
időkben, amikor általában hívők vol
tak az emberek, inkább fel lehetett
tételezni a hit-aktus ösztönös voltát.
Ma azonban nagyon is helyénvaló em
lékeztetni arra az igazságra, hogy csak
a személyes hit révén léphetünk kap
csolatba Krisztussal s vehetünk részt
az, egyház kegyelembiztosító életében.
Ugyanakkor tény az is, hogy csak az
ilyen személyes hit felkeltése nyomán
fogják a hallgatók a szentbeszédben
kapott hitbeli tanítást is magukévá
tenni, már pedig enélkül a legreme
kebb prédikáció is hatástalan marad.
Ezért olyan döntő módon fontos az is,
hogy a hívek megérezzék magának az
igehirdető pap hitének élő voltát és
melegségét,

A vasárnapi szentbeszéd megfelelő

kidolgozásának külön nehézsége, hogy
ma már a hívek egyre nagyobb há
nyadának, a templombajárók zömé
nek alig van más lehetősége vallási
műveltségének növelésére. A miseköz
ti szentbeszédnek tehát hitoktató fel
adatot is kell vállalnia, ami az esz
ményi elképzelésekkel szemben bizo
nyos megalkuvással is jár, főleg ami
kor külön csoportszükségletekre is te
kintettel kell lenni, mint a gyermekek
és serdülők miséinél. Annál szüksége
sebb viszont, hogy az igehirdető pap
ne ötletszerűen váltogassa témáit, ha
nem hosszabb időre, például az egy
házi év egész szakaszaira prédikációs
tervet állítson össze. Különösen szük
séges ez olyan templomokban, ahol
többen is prédikálnak, mert ilyenkor
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úgyszólván elengedhetetlen, hogya té
mákat össze is egyeztessék.

Schmaus, a nagy dogmatikus mond
ta azt, hogy "a hirdetett ige építi az
egyházat". Világos azonban, hogy az
építés csak akkor eredményes, ha a
szentbeszéd a konkrét témaválasztás
mellett stílusban és formában is szá
mol azzal, hogy a hallgatók egy adott
történeti helyzet emberei és kereszté
nyei. Günthör ugyan maga is megjegy
zi, hogy "a látható eredmény nem iga
zi keresztény kategória", de az egyhá
zi igehirdetés értelme mégis csak az,
hogyahallgatót annak az üdvösség
nek megragadására indítsa, amelyet
Krisztusban és az egyházban Isten
minden ember részére felkínál. Ha pe
dig arról van szó, hogy a modern em
bert "szíven üsse" Isten szava a pré
dikációban, akkor kerülni kell mind
azt, ami immár csak riaszthatja a mai
embereket. Kerülni kell tehát - sorol
ja fel Günthör - az érthetetlen, ide
gen "szaknyelvet", az örömtelen, ke
serű leckéztetést, a fölényesség min
den látszatát, a hamis pátoszt, a szí
nészkedő gesztusokat. főleg pedig 
a túlzott hosszúságot. Günthör helyes
lően idézi egy névtelen krítíkus óha
ját: "A prédikálónak legyen mondani
valója, azt mondja el, s mihelyt el
mondta, hallgasson el."

Heinz Fleckenstein, aki a freiburgi
Der Christliche Sonntag hasábjain en
nél sokkal részletesebben taglalja
Günthör könyvét, dicséri azt a bátor
ságot, amellyel a szerző ezt a kényes
és érzékenységeket sérthető témát tár
gyalja. Ugyanakkor azonban azt is kí
vánatosnak mondja, hogy a papokon
kívül minél több laikus hívő is ne
csak olvassa, de tanulmányozza azt.
Úgy vélí, hogy sok elsietett ítélkezés
nek venné elejét, ha maguk a hívek is
bepillantanának a prédikáció nehéz
problematikajába. S talán arról is el
gondolkodnának teszi hozzá
Fleckenstein -, hogy nemcsak a pa
poknak, de nekik, a híveknek is meg
van ezen a téren a teendőjük. A pa
poknak az, hogy lelkiismeretesen és
gondosan készüljenek a szentbeszédre,
a híveknek, hogy a meghallgatás kész
ségével lépjenek be a templomba. Ha
pedig úgy éreznék, hogy ilyen vagy
olyan okból kritikával élhetnének, in
kább azt tekintsék kötelességüknek,
hogy "jó igehirdetőkért és jó szentbe-



szédekért" imádkozzanak az egyház
Urához.

•
Az idők változásának egyik érdekes

jelensége, hogy a szentbeszéd kérdésé
hez hozzászólók között nemcsak pa
pokkal, hanem világiakkal is sűrűn

találkozunk. S ami talán még figye
lemreméltóbb: hogy az egyházi sze
mélyek nemcsak rossznéven nem ve
szik, de ma már el is várják a laiku
sok megnyilatkozásait. Azokban az or
szágokban, ahol hagyománya van a
közvéleménykutatásnak, - ilyen fő

leg Németország, Franciaország és az
Egyesült Allamok -, rendszeresen tu
dakolják az egyházi hatóságok a hívek
véleményét az általuk hallott szent
beszédekről. Indításul nyilván a laikus
apostolság 1957-ben Rómában rende
zett második világkongresszusa szol
gált, amelynek napirendjén ez a té
ma szerepelt: "A világiak társ-fele
lőssége a prédikációért." Ott mondot
ták ki, hogy a világiaknak egyenesen
kötelességük, hogy megmondják, mit
és hogyan szeretnének hallani a szó
székről, a papság pedig vegye is te
kintetbe ezeket a kívánalmakat, ami
kor igehirdető feladatát végzi. Az 1962.
évi hannoveri katolikus napok kereté
ben külön unkétot sze'rveztek, amelyen
papok és világiak őszinte nyiltsággal
cserélték ki e tárgyban nézeteiket.

A svájci Orientierung terjedelmes
cikket közölt a minap "Egy laikus
gondolatai a korszerű szentbeszédről"

címmel H. Zahner tollából. "Nem
könnyu dolog prédikálni - ismeri el
Zahner. - A középkor óta a szószé
kek magasan a hallgatók fölött állnak
a templomban, ami megnehezíti a kap
csolatot a hívekkel. Csak a modern
templomokban találjuk megint a pa
dokkal egyvonalban a szószéket, s ez
zel a papnak megint megvan a lehe
tősége, hogy amikor az igét hirdeti,
közelebb jusson az emberekhez. Egye
lőre azonban csak jelképes változás
ez. Ismételten megtigyelhetjük, vagy
a vasárnapi prédikációról beszélgetve
megállapíthatjuk, hogy a legtöbb hí
vőt nem fogták meg a hallottak, nem
kerültek annak hatása alá, inkább
megadóan, sőt gyakran leverten távoz
tak a templomból. Nem kapták meg
azt, amit vártak vagy aminek szük
sését érezték. Mindenkinek, aki köny
vet ír, lapot szerkeszt vagy előadást

tart, olyan témáról kell gondoskodnia

vagy beszélnie, amely érdekli olvasóit
vagy hallgatóit, következésképpen kell,
hogy ismerje közönségének problémáit
s azokra olyan formában válaszoljon,
amely annak számára érthető. Világos,
hogy mindez vonatkozik a prédikáci-
óra is." .

Amire nekünk, modern kereszté
nyeknek leginkább szükségünk van 
írja Zahner -, Isten szavának, a Bib
liának elmélyült ismerete. Prédikálni
annyi, mint Isten igéjét hirdetni. Ez
az ige mindig ugyanaz, de mi, embe
rek, folyvást változunk. S ez talán a
legfőbb oka annak, hogy a mai pré
dikációk közt annyi a hatástalan. Sok
szor az a benyomásunk, hogy papok
és világiak nem ugyanazt a nyelvet
beszélik. S nyilván azért van ez így,
mert a teológiai kiképzésnél megfeled
keznek arról, hogy a modern ember
nem fogalmilag gondolkodik, hanem
empirikusan, gyakorlatilag, a való
életből kiindulva,

A korszerű prédikációnak oda kell
törekednie, hogy megkönnyítse a la
ikusok számára a szeritírás olvasását,
kedvet támasszon bennük a szent ira
tok forgatására, s fogékonnyá tegye
őket Isten igéjének megértésére. Az
evangéliumok gyakran tartalmaznak
régmúlt dolgokra való hivatkozásokat,
egyes fejezetei, amelyeket vasárnap
felolvasnak, csak más szövegekkel ösz
szefüggésben érthetők. A papnak meg
kell ezeket magyaráznia, de nem a
tudományos cgzcgézist várják tőle, ha
nem a gyakorlati következmények le
vonását. A gazdag ifjú is azt kérdezte
Krisztustól: "Mester, mit kell tennem,
hogy jó legyek ?" Semmi szükség dör
gedelmes szónoklatokra a bűn és a
pokol szörnyűségeíről, mert akik a
templomba jönnek, feltehetően nem
olyan megátalkodott lelkek, akiket
ilyen módon kellene felrázni, megren
díteni és rémíteni. Annál kevésbé van
erre szükség, mert a modern világ
hívő emberei amúgyis többnyire ag
gályosak. Megvan bennük az az ér
zés, hogy bármennyire szeretnék is,
nem tudnak eleget tenni Isten kíván
ságainak. Inkább bátorításra szorul
nak abban az igyekezetükben, hogy
az evangélium szellemében éljenek,
azt a meggyőződést kell mclengetni
bennük, hogy gyarlóságaik ellenére is
szereti őket az Isten, Lebegjen a pré
dikálók szeme előtt XXIII. János pá
pa ragyogó példája, aki minden em-
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bert szeretett, s mínthogy olyan nyel
ven beszélt, amelyet minden ember
megértett, fel is figyeltek rá minde
nütt.

A második vatikáni zsinat új feje
zetet nyitott az egyház történetében.
Más lett a világi hívek viszonya is az
egyházhoz. Nemcsak a társadalom,
mint ilyen, de a laikus hívek is nagy
korúnak számítanak az egyház előtt.
A nagykorúság pedig önállóságot je
lent a gondolkodásban és cselekvés
ben, a felelősség vállalását önmagun
kért. Erre utal a szentírás is, amikor
"Isten gyermekeinek szabadságáról"
beszél. A nagykorúságra jutott keresz
tény embernek saját belátásából kifo
lyóan, önnön lelkiismerete szerint kell
cselekednie, kell, hogy meglegyen ben
ne a személyes döntés bátorsága. Még
míndíg sokan vannak azonban a hívők

között, akik nem képesek önállóan
gondolkodni és cselekedni, pusztán en
gedelmeskednek. Ezek az. egyházat
csak az intézményes oldaláról látják,
csupán a törvényre ügyelnek. Szemük
ben a vallás "a parancsok teljesítése
és mindannak elhívése, amit az egy
ház hinnivalóként elébük ad", ahogyan
annakidején a katekizmusban tanul
ták. Ez a törvényvallásosság azonban
rendszerint formalizmusra és indoko
latlan önteltségre vezet. Az ilyen em
berek azután nem is fejlődhetnek val
lásilag, hiszen mindent rendbenlevő

nek éreznek, ha a törvényt teljesítik.
Ezért kellene ma minél többet beszél
ni a prédikációban is a keresztények
szabadságáról és őnfelelősségéről 
véli Zahner. "A szabadság természe
tesen míndíg együttjár a helytelen
döntések kockázatával, de végtére Is
ten maga is belement ebbe a kocká
zatba, amikor az embert szabad aka
rattal ruházta fel."

A világi hívőnek a múlttól eltérően
kell alakítania viszonyát a más vallá
súakkal is. Most tehát, amikor az egy
ház kinyilvánította a zsinaton, hogy
mínden emberrel párbeszédbe kíván
lépni, a szószékről is nevelni kellene a
híveket az ökuménikus magatartásra.
Meg kell magyarázni nekik, hogy mí
lyen feladatuk és felelősségük van
ezen a téren. Buzdítsák őket olyan
érintkezésre és együttélésre a más val
lású keresztényekkel, hogy az összes
emberi vonatkozásokban közelebb jus
sanak egymáshoz, az előítéleteket el
ejtve testvérnek tekintsék egymást
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Krisztusban, s egyébként is tartsák
tiszteletben mások meggyőződéset.

Egyházunk a zsinaton szembenéz a
világ mai helyzetével, s maga is ki
akar tárulni a világ felé - folytatja
Zahner. Felszólítás ez számunkra, hogy
komolyan vegyük a modern életet. A
világi hívő többé már nem csupán a
hallgató és kivitelező szerep ét viszi
az egyházban. Nagyon fontos lenne,
hogy a prédikációban tudatosítsák a
laikusok küldetését a világban, a fog
lalkozásban, a közéletben. Nem vala
mi különleges "aktivizmus" értelmé
ben - figyelmeztet igen helyesen
Zahner -, hanem abban az értelem
ben, hogy vonzó példái legyenek min
denütt a Talóban keresztény magatar
tásnak és emberszeretetnek. Nekünk a
munkánkat is úgy kell felfognunk a
kutatásban, tudományban, gyárakban
és üzemekben. mint Isten akaratának
szelgálatát. Minderről azonban, saj
nos, túl keveset vagy semmit sem hal
lunk a prédikációkban, pedig a mo
dern világban ez a legbiztosabb útja
az élet megszentelésének. .

A világ felé nyitottság azt is jelenti
- fejezi be Zahner -, hogy a pap
ság az evilági kérdéseket illetően a
teljes partnerség szlntjén keresse az
érintkezést a laikus hívőkkel. Nagy
ban hozzásegítené az ilyen igazi pár
beszéd a papot a mai világ problémái
nak és a mai világban használatos
nyelvnek megértéséhez.

•
Megtalálni és kimunkálni a temp

lomi igehirdetés korszerű tartaimát és
helyes formáit, olyan feladat ez, amely
erősen foglalkoztatja protestáns test
véreinket is. Ennek egyik bizonysága
ként számolt be nemrégiben a már
idézett Der Christliche Sonntag egy
neves evangélikus lelkész és teológus,
Thielieke írásáról, aki a saját egyhá
záról szólva jut hasonló megállapítá
sokra.

"Én váltig hiszek abban - jelenti
ki Thielicke -, hogy az evangéliumi
üzenet tolmácsolását teljes nyitottság
gal áhítják tőlünk a hívek, ugyanak
kor azonban tapasztalnom kell lelké
szeinknyomasztó tehetetlenségét."
Hogyan segíthetnénk ezen? - kérdezi
Thielicke, s több gondolatot fölvet.
"Ha nekem kellene teológiai hallgató
inkat igehirdetésre tanítani, gyakorlati
okokból azt kívánnám tőlük, hogy né
hány olyan prédikációt is kidolgozza-



nak, amelyekben a bún, kegyelem,
megbocsátás, Isten és ördög szavak
nem fordulnak elő. Mindezeket a fo
galmakat mai szavakkal kellene kö
rülírniok." Egy "evilági és természetes
nyelv" csak javára válnék a prédiká
ciónak. A "mai szavakkal való beszé
lés" azonban nyilván feltételezi
folytatja Thielicke -, hogy az igehir
dető ismerje napjaink életbevágó té
máit, hogy azokat úgyszólván saját
testében-lelkében átél]e. Ilyen témák
szerinte: "Az élettől való félés és szo
rongás, a rnulandóság miatt való bús
lakodás, az elöregedés és az idő ro
hanása, a kapcsolatok rendezetlensége
embertársainkkal, az ösztönös hajla
mok túlságos elhatalmasodása, boldog
ság és boldogtalanság a szerelemben,
az ember egzisztenciális gondjai, a
gyermekek nevelése és sok más fel
adat ..." Minthogy az evangélium az
emberhez szól, tele van nyílt és bur
kolt utalásokkal ezekre az életbevágó
emberi témákra. S ha az igehirdető

szem előtt tartja ezeket, akkor a hall
gató nyomban tudja: mínthogy ezek a
témák föltétlenül, az én ügyelm. az
üzenetnek is, amely velük foglalkozik,

A KIS ÚT

föltétlenül köze van hozzám. "Az ilyen
összefüggéseknek felkutatása nagy ré
szét teszi annak a szellemi munkának
és azoknak az elmélkedéseknek, ame
lyeket a lelkésznek magára kell vál
lalnia ... Némely prédikáció unalmas
sága nagyon sokszor nem abból ered,
hogy az igehirdető egyhangúan ad elő

vagy nem különösebben találékony,
hanem abból, hogy a hívő úgy érzi:
,Elő sem fordulok benne'."

A válasznak, a komoly válasznak,
amelyet a hitszónok ezekre az életbe
vágó témákra ad, nem szabad "masz
szívnak és közvetlennek" lennie - fi
gyelmeztet Thielicke. "A pöröly pasz
szivakká teszi az embereket és meg
húzódásra készteti őket. Ha aktiváini
akarjuk őket, hogy maguk is el gon
dolkodjanak a hallottakról, akkor va
lamelyest közvetetten kell az igazsá
gokat elébük tárni, engedve, hogy ma
guk jójjenek rá azokra... Csak ha
sikerül hallgatóinkban nyugtalanságot
támasztani, ami arra ösztönzi őket,

hogy kérdéseket tegyenek fel maguk
nak, csak akkor érezhetjük jónak a ta
nításunkat, amelyet a szószékről nyúj
tunk."

Oszintén szólva nehezemre esik a vasárnapi templombajárás. Nagy fárad
ságomba kerül, míg egy Miatyánkot figyelmesen elmondhatok. Imádság köz
ben különben sem tudom egykönnyen összeszedni magamat. Zavar az orgona
szó és a hívek éneklése, nem is beszélve a perselyezésről. Az újonnan elkez
dett szokások meg egyenesen idegesítenek: az egyes miserészek felolvasása
vagy a közösen mondott Hiszekegy és Pater noster mindig kizökkentenek áhí
tatomból. Jobb volna, ha ilyesmivel nem alkalmatlankodnának a templomba
járóknak. Egy idő óta már nem is misére megyek, hanem olyankor, ha üres
a templom. Elvégre Isten sem kifogásolhat ja, hogy imádkozni akarok, nem
bosszankodni.

üdvözítőnk szava, hogy "az igazság
szabaddá tesz titeket" (János 8, 32).
Ebben a problémakörben, a templom
bajárás és az imádság kérdéseiben is
kötöttségeinktől szabadító, görcsoldó
hatása van az igazság fontolóra véte
lének.

A mohamedán csupán imádkozni jár
mecset jébe, protestáns testvéreink pe
dig elsősorban igét hallgatni mennek
templomba, a mi egyházunk viszont
elsősorban közös áldozat-bemutatásra
gyűjti egybe gyermekeit vasárnapon
kint és nagyobb ünnepeken. Aldozat-

bemutatásra, amelyben az áldozati
tárgyhoz, Krisztus szent emberségéhez
a mi egyéni keresztény éltünk kisebb
nagyobb áldozatai szervesen hozzákap
csolódnak, hiszen a keresztség óta
mindnyájan egységben vagyunk vele,
mint titokzatos testének tagjai. Az ál
dozat-bemutató személy szintén maga
Krisztus. Test szerint is oltárunkra jön
az átlényegüléskor. az áldozat-bemu
tatás voltaképpeni pillanatában,. és
sohasem magamagáért áll az Atya
elé, hanem miérettünk, emberekért. A
mise továbbá - lényege szerint - az
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