
ról, azután a szerit keresztről, ~ boldogságos Szűz Máriáról, azután Szent
, Péter és Pál apostolokról, minden szentekről, a pápáért, a bűnösökért, él

pogányokért, esőért, és jó időért hangzanak el az énekek és könyörgések,
végül a békéért való könyörgés éneke hangzik fel: ;,Bé~ét adok tinéktek,
igérted. Valósítsd meg, Uram, szerit igédet: ha háboru és viszály fenyeget,
adj nyugalmat és békét népednek."

A negyedik körmenet szintén sajátos. régi magyar szokást őrizett

meg az' egységes rituale kiadásában. Ez az úrnapján tartandó szentségi
körmenet, amelyet ma már, a székesegyházak kivételével, a rákövetkező

vasárnapon tartanak meg. Megmaradt a régóta szekésos négy oltár,
amelyeknél ja szentséges körmenet megáll, ahol míndíg rövid istentiszte
letet, tartanak. Ez, természetesen, az egész mind magyarul végezhető. Az
ájtatosság mindig azzal kezdődik, hogy ezt a felszólítást mondja a pap:
"Krisztus Urunkat, királyunkat, ki jelen van a kenyér színe alatt:" mire a
hívek felelile "Jőjjetek, imádjuk !" Utána minden oltárnál más-más evan
gélíumot énekelnek, de nem az eddig szokásosakat, hanem más szaka
szekat. Az első oltárnál Szent Máté evangéliumából énekelik a szentmíse
és laz Oltáriszentség alapítását, (Mt. 26, 26-29); a második oltárnál Márk
evangéliumából a szőlőmívesek példabeszédét olvassák, a harmadik oltár
nál Szent János evangéliumából elmondják az Úr Jézus eucharisztikus
beszédét; a negyedik oltárnál Szent Lukács evangéliumából Jézus názá
reti beszédét, melyben kijelentette, hogy küldetése az örömhír átadása. Az
úrnapi körmenet érthetővé tétele és újraszervezése, a rituale egyik legsi
kerültebbalkotása, '

Alig tudju!k most még felmérni, milyen jelentős esemény, hogy a
magyar, egységes rituale, évekig tartó munka eredménye, sok küzködés,
vítaékozás, aprólékos munka után végre készen fekszik előttü~llc Nem
látjuk még, -rnennyí áldás, mennyi lelki gyarapodás, épülés és okulás fa
kad majd a nyomán. Egyet azonban biztosan tudunk : ezzel az új, egységes
rituáléval a magyar katolikus egyház méltó heiyet biztosított magának
szerte a katolíkus világban, él most sarjadó liturgikus megújulás terén.

•
SZARNYAS KERÉK

Játszva fogózik a messze-közel; máT
perdül a domb, vel.e szédül a rét,

mintha a rend maga is menekülne,
messzire űzi nyugodt örömét.

Száll a kerék, kavarognak a képek:
egybefonódik a zöld, üde Icék;

szűköl a táj, de ragyogva kibomlik;
harmonikázik a büszke vidék.

Ring a mező, s bizakOflva a töltés
vastagodó derekát öleli,

futna a lombteli hegyvonulat, de
el nem eresztik a tölgyesei.

Már csak az út kanyarorl eszelősen
körbekeTÜlgeti a síneket;

nyargal a nyurga vonat zakatolva,
s ,lám, az idő is utána ered.

SzabóGéza
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