
ZSINATI SZEMMEL A ZSINAT SZELLEMÉBEN

EGY LELKIPÁSZTOR JEGYZETEIBŐL

A második vatikáni zsinat a liturgikus
ügyeket tárgyalta először. Itt színte for
radalmi újításokat hozott a nép nyelvé
nek bevezetésével. Most már nyugodtan
elmondhatjuk, hogy ennek több az elő

nye, mínt a hátránya. Ré~n csak ma
gyaráztuk a híveknek, hogy miért imád
kozik az egyház például nagypénteken,
esetleg kiosztottuk, vagy kitettük a pa
dokra a filléres magyar nyelvii füzeteket.
Nagykantzsán annak idején egy papi gyű

lésen egyik plébánostink felvetette, hogy
az illetékes hatóságtól kérni kellene a nép
nyelvének bevezetését a liturgiába. Az
akkori főpásztor, Czapik Gy,ttla érsek. aki
az általa szerkesztett Egyházi Lapokon
keresztül nagyon sokat tett a papság kor
szerű neveléséért. a legmerevebben elu
tasította ezt a kérést. A többi között azt
válaszolta. hosv hogyan fogják lefordí
tani a "Vidi aquam"-ot? Most már az át
változás szavait is a nép nyelvén mond
juk. A zsinattól többet kaptunk, mint
amit remélni mar-tünk. Karácsonykor
kézhez kaptuk az új magyar mísekönv
vet. Hála és köszönet azoknak. akik a for
dítást és a nyomdai előkészítés kényes és
körültekintő munkáiát végezték.

Igen sok templomban elkészült a szern
bemiséz6 oltár is. A temelomban azért
Illem történt rombolás. Eddi~ tapasztala"
tairn alapján talán a Budapest-Krísett
naváros-í kiképzés sikerült a legjobban.
Imponáló az egri székesegyház márvány
ból kés'lült szembemiséző oltára és a má
riaremetei kepvtemplomé is. Az ízazsáe
nak tartozunk azzal hogy a szembemísé
res bevezetésével még nem jönnek töb
ben a ternnlornba. A szembemíséző oltár
nem olyan csodaszer, amely a híveket a
templomba édesgeti. Is:en fontos lenne.
ha a gyakori szentáldozást tudnánk
még iobban szorgalrnazní. Az első pénte
ki áldozók száma a megváltozott mun
kakörülmények miatt mintha megcsap
pant volna. Lassan minden áttevődik va
sárnapra.

•
Valamit a templomi népénekről is. A

11. vatikáni zsinatig a nyuglati. országok
ban alig volt templomi népének. Fran
ciaországban. Belgiumban' csak az utóbbi
években kezdenek föleszméIni fontossá
gára. A közép-európai országokban, így
hazánkban is, nagy múltja van a temp
lomi népéneknek. Egyik legszebb diákkori

élményem volt az éjféli mise a Budapest
kőbányai templomban. A hatalmas temp
lom zsúfolásig megtelt. A villamoskalauz
tól a gimnáziumi tanáríg mmdenkí szív
vel-lélekkel énekelte gyönyörű karácsony!
énekeinket. Az éjféli mísén csak népének
hangzott fel, pedig országos hírű kórusa,
énekkara volt a templomnak. Szinte döb
benetes hatássail. van az emberre a len
gyelországi Czensztochovában, vagy a ju
goszláv Trsatto búcsújáró helyen a hívek
ezreinek éneke.

Eppen a zsinat szellemében tegvünk
mindent a maga helyére. Nem szabad ki~

váló templomi kórusátnkat leépíteni. Zág
rábban a székesegyházban az egyik esti
mísén neves szerzők míséít adják elő la
tinul. Nálunk az Úi Ember minden szá
mában olvasható a Vasárnap egyházi ze
néie rovat. Gondolnunk kell a várn'l'i hí
vek ilyen ip,'ényére is. Szerény vélemé
nvem szerínt a .azent csend" a magyar
hívelonél nem nagyon megy, Bnekes nép
vagyunk.

•
A Szerit István-év talán legszebb arán

dékaként vettük kezünkbe az ElsőáldÓ::
zók hittankönyvét szines képekkel. Emel
lett jó lenne a temolomí hitoktl'lt"son a
Czaoik-féle imakönyv használatára is
megtanítani a gyermekeket. T:>rnuliák
meg. hogyan kell az egyes Imádsásokat
és énekeket kikeresni. :Minden temolomi
hítoktatáson legyen 2-3 ének is. Sokfelé
a míse e,lőtt. amíg a oan ma!tára vesori az
eevhází ruhákat, a gvermekok elimádkoz
zák a' Míatyánkot, űdvözl&'!Vet. Hiszek
egyet Isten 10 parancsolatát. másik va
sárnap oedíz a gyónási imákat.

Horvát katolikus testvéreink méltán
büszkék színes Képes Bibliáiukra. Az el
ső kiadás Zázrábban 50.000 példánvban
jelent meg. Szinte hetek alatt elkankod
ták. A horvát kiadás alapján kés?:iilt el
a szabadkai püsnök, Zvekanovics Mátyás
Ióváhasvá-ával a maevar forr1ít:is is. Ez
Mfl'!Varországon is sok családnál mezta
lálható, Vannak o1éMniák. ahol míndert
héten más és más család kapia mez, hogy
a hívek mínél többen megismerjék a
szenttrást. Sztnte reneszánsza tapasztal
ható a szeritírásnak a Képes Biblia mez
jelenése óta. Ez lenne az egyik járható
út a szentírás megkedveltetésére is.

•
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A II. vatikáni zsinat bevezette az Ige
líturgíáját. Minden vasárnapi és ünnep
napi szentmisén kötelező a szeritbeszéd.
Híveink panaszkodnak, hogy nincsenek
megelégedve a szentbeszédekkel. A zsinat
szellemében a szeritbeszédek rövidek le
gyenek. Az egyik városi plébánián a plé
bános- egyébként buzgó pap - kiüre
sítette a templomot a hosszú prédikációk
kal. Szinte hihetetlen, de így történt. A hí
vek inkább elmennek a távolabbi plébáni
ára mísét hallgatni, mert ott tíz perces
szeritbeszédeket tartanak. Ahol gyermek
míse is van, ott minél több történetet kell
elmondani, ami leköti a gyermekek fi
gyelmét, Jól fe1használható erre a célra
Kiss Imre Jézus barátai, a szentek éle
téről szóló könyve. Az sem baj, ha a
gyerekek belebeszélnek a prédikációba.

*
Budapesten és nagyobb vidéki városok

ban jo lenne, ha a papok munkáját a
diakónusok segítenék. Magyarországon
elég sok olyan férfi van, aki három-negy,
esetleg öt evíg kispap volt, de fölszente
lésére ezért vagy azert már :nem került
sor. Ismerek olyan buzgó katolikus fér
fit, akit kispap korában egy üveg sör
miatt elbocsátottak a harmadév végén.
lYlegpróbálkozott több egyházmegyében,
.de sehol sem vették föl. Allásban van,
megnősült,de legalább másodátlascan sze
retne mmt díaxonus segiteni a lelkipász
tori munkában. Kitűnő szónok az illető.

Ezeket a lehetőségeket is föl lehetne hasz
nálali a paphiány enyhítésére. Kívülállók
tól többször lehet hallani, hogy az egyház
nem elég nagyvonalú. Nem jól gazdálko
dik a meglévő erőkkel. Talán van ben
ne valami igazság.

*
A zsinat szellemét elsősorban a pápa

iparkodik megvalósítani. Nem használja
a pápai hármas koronát, a tiarát. Leegy
szerűsítette a pápai udvartartást. Nekünk
ez imponál. A Sacré Coeur apácák fela
jánlották a pápának arany gyűrűjüket.

hogy használja föl jótékony célra. Mi is
nagyon tisztában vagyunk azzal, hogy a
mai világban gyűrűvel és infulával nem
lehet rokonszenvet kelteni. Legföljebb
megmosolyogják a címkőrságot, lsten a
történelmi eseményeken keresztül meg
szabadított minket a feudális egyháztól
és annak gondjaitól. A szaléziánusok leg
föbb általános lelki igazgatója mondotta

nekem, hogy a világi papok közül a leg
tooben haíaíuk utan akarnak jót tenni.
Legtöbb bajuk a papi vegrendeletekket
volt. Tanwsag: életunkben tegyunk jó~
amennyire tudunk,

A zsmat szelleme, a szegénység azonban
nem azt Jelenti, hogy a papnak peldául
ne legyen rendes lakása. ::>01<. új plébánia
épül az országban a régiek helyett, mert
egyik-másik helyen szinte lehetetlen kö
ruirnények közott lakik a plébános, 100
2uO éves nedves épületben. A :nagy plé
bániaépület már a múlté, Az egyik. plé
bánostol megkérdeztem, hogy hol szerez
te a plébániaépület terveit? Azt válaszol
ta, hogy az OTP-nél kapott típustervet. Ö
a 26. számú típustervet vállasztotta ki.
Egy kis szoba irodának és két nagyobb,
szoba. A régi, hatalmas, nedves píeoání
ákat le kellene bontani, s helyettük új.
kis plébániákat kell építeni. Nincs szük
ség a régi gazdasági épületekre sem.

*
A .nyáron egy meggyilkolt cigányt te

mettunk. A temetésre sokan jöttek el ki
váncsiságból, hogy milyen temetést kap
a ergany az egyháztól? Milyen temetést
kap'! Csak egyfajta temetés jár minden
kinek:, palástosan; akárcsak az esküvő
kön,_ ah?l mindeIl:ki_ orgonás esküvőt kap.
HlV(~k es ..n~m-~lvok látták, hogy nem
teszunk kulonbseget cigány testvérünk
kel sem. El kell ismernünk, hogy nagyon
sok történt a cigányok fölemelkedéséért.
Nem koldulnak, hanem dolgoznak az üze
~ekben. A cigány gyermekek iskolába
járnak, Fiatalabb paptestyéreink is sokat.
t~hetnének a cigánytelepek meglátogatá
sával, Itt nem lehet azonnal látványos
eredményeket felmutatni. Egy hivatalos
s~e:nélyt idézek : "Még az sem elég, ha a
cigányok rendes lakást kapnak." Van
nak helyek, ahol külön csoportban készí
tik elő a cigány gyermekeket az eiső

szeritáldozásra. Ez is eredmény. Nálunk a
többi gyerekkel együtt áldoznak, de csak
kevesen jönnek el.

*
Mi a kereszténység szerepe a mai em

berek között? "Legyen kovász, legyen az.
Evangélium tanúja, aki mindenfajta szel
lemi káoszban és kontestáció közepett
Krisztus szavaiban keres és talál irány
mutatást." Ezt próbáljuk megvalósítaní, II
lehetőségekhez képest, ki-ki a maga élet
körülményei között.

A háború olyan bűn, amit nem mos le a győzelem.
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