
búcsúzkodást és egészen az akasztófára állftsam be magamat ? Gyávaság vagy rest
ség. ha nem ezt teszem és még remélek? Maradjak meg egyszeruen a rendelkez ésre
állás szabadságában és készenlétében? Még nem Ismer em ki igazán magam. és
állandóan megvil ágosításért és irányításért imádkozom . I:s hozzá Urbi elfogadott
áldozata. ma éppen 7 hónapja? Hogy itt is . még mindig pereket kell folytatni a saját
szívünkben! De becsületesen kell lefolytatni öket. a Szentlélek elnöklete alatt.

Ez a mássá-levés ennek a nevelésnek a célj a. vagy éppen ez a bel s ő fölemelkedés
és segit ség a csoda?

Gyakran ülök Itt az Úr elölt és csak kérdöen nézek rá

"Pusztulás - lengó zászlóval"

Az Úr végül is felelt. Febr. l-én, Szent Ignác vértanú napjan P.
Delpet elvitték a kivégzöhelyre ; másnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepén, amely egyúttal elsőpéntekre esett, felakasztották. A börtön
lelkész mondja: egész papi életében nem készitett még elő ilyen embert
a halálra. Igazi példaképe volt a lelkierőnek és türelemnek. ..Egy félóra
múlva többet tudok önnél!" Ez a szinte pajkos búcsúzkodó mondat, az
utolsó, amit P. Delpr öl tudunk, sejtetni engedi: végső óráiban ismét
egészen önmagára talált. Nem szakadt rá ..a teremtmény órája" ,
amelynek gyöngeségétől félt; minden keresés, tépelődés, szenved és,
válság, sötétség beletorkollott. a végső , tiszta, immár oda átr öl-valö
harmóniába. ..Megérni és levágatni, bekerülni a csűrbe." A jóbarátok
odahaza közösen imádkozzák az Egyház imáit a haldoklóért, a Com
mendatio animae-t, P. Delp pedig bemegy Ura örömébe.

Sántha Máté
Forrás: A. D. Kiimpfer . Beter . Zeuge. Herder 1962.

AZ ELSOÁLDOZÁS ÚJ RENDJE NI:METORSZÁGBAN

1969 tavaszán az elsőáldozás új formája Délnémetországban a papság és
a hívek sora iban élénk vitára adott alkalmat. Hogyan engedhetjük a gyermeke
ket az eddiginél egy évvel korábban a szentáldozáshoz? Miért nem helyesli
az egyház most egyszerre a fehérruhás . ünnepélyes elsőáldozás szép szok á
sát? Mindent meg kell változtatni . ami eddig szép és szent volt?

1) Az elsóá ldozás története
Ha a gyermekáldoztatás történetét végiglapozzuk. csodálkozva vesszük

észre. hogy az .els öá ldoz ás" fogalma kezdetben ismeretlen volt. A keresz
ténység els ö évezredében a kisgyermekeket. csecsemőket a szülök minden
alkalommal magukkal vitték a szentáldozáshoz : az öntudatlan csecsemő ls
kerüljön kapcsolatba Krisztussal. A keleti egyházban még ma ls érvényben
van a szokás , hogya keresztség után megáldoztatják a csecsemőt. A kis 
gyermekáldoztatás és általában a gyakori szentáldozás a 12. század óta szúnt
meg. ezért kellett a 4. lateráni zsinatnak 1215-ben az évi egyszeri szent áldo-
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zást kötelezően e lőí rni mindazok szamara. akik értelmüket használni tudj ák.
A gyermekek azonban ekkor még kb 7 éves korukban mentek e lőször áldozni ;
Szent Erzsébet pl. 5 éves korában. A 15. századtól kezdve te rjedt el az a
felfogás , hogy a gyermekek csak 10 éves koruk után válnak olyan értelmessé .
hogy a szentségekhez járulhassanak.

Eddig az időig azonban természetes volt , hogya sz ül ők maguk nevelték
ott hon vallásossá gyermekeiket. a szent áldoz ásra is ők készitették elő . Erre a
kötelességükre szentbeszéde kben gyakran figye lmeztették is a szülőket .

!Jnnepélyes elsőáldozás . fől eg csoport osan. nem volt szokásban .

A reformáció korában, tévtanoktó l félv e, a lelkészek és tanítók a sz ülöktöl
lassan átvették az el sőáldozás i oktatást. Ennek következménye a gyermekek
csoportos el ők ész i t é se . és a közös, ünnepélyes e lsőá ldozás volt. bár ez utóbbi
ell en a sz ülök kezdetben hevesen ti ltakoz tak.

Újabb változást jelentettek a janzenistn tanok . A gyermekektő l komoly
vallásos életet . buzgó e lőkészü le tet követeltek meg. A felvilágosodás kor á
ban pedagógiai okokbó l. - t i. hogy a gyer mekek ne maradja nak ki előbb az
iskolából. - összekapcsolták az el sőáldozás t a vizsganappa l. és csak az
elemi elvégzése után . 12-14 éves korban enged ték Németországban a gyer ·
mekeket az első szent áldoz áshoz. bár ezek elle n az állami rende lkezések
ell en számos püspök felszólalt.

A századforduló körül i megújulási mozgalmat X. Pius segitette győzelem·

re a Szents égek kongr egációjának 1910. aug. 1S.-én kiadott . Ouam singulari"
dekrétum ával. amely már 7 éves, vagy fiatalabb gyennekeknek is megengedi
a szentá ldozást. A gyakor lati megvalósítás azonban országonként változott .
Franciaországban pl .. ahol nincs köte l ező isko lai hitoktatás. a gyermekek leq
nagyobb része csak 12 éves korában mehet ünnepélyes közös elsőáldozáshoz .

ha e lőző leg éveken keresztül résztve tt a templomi hitoktatáson. Az eredmény:
a gyermekek so·ao %·a az intenziv előkészület és az ünnepélyes elsőáldozás

után nem megy több é templomba. Németo rszágban először az 5.. majd 4. ké
sőbb 3. elemiben vezették a gyermekeket e lső áldozáshoz. A legutóbbi időben

Eszaknémetországban a 2. elem i, Délnémetországban a 3. elemi volt a határ
i dő. A jólét azonban káros szokásokat hozott magával : az elsőáldozás való
ságos ruha- és díszgyertyabemutatóvá vált ; a gyer mekek már napokkal előbb

lázas izgalomban voltak. mert messze vidékről érkeztek rokonok látogatóba
. élet ük legszebb napjára' . elhalmozták őket a legdrágább [ átékokkal. aján
dékokkal. a templomokban fényképeztek és filmeztek . úgy hogy a gyermek
lelkében nem a szentáldozás, hanem az izgalom . az ünnepélyes keretek és
az ajándékok váltak élménn yé. Figyelmük teljesen e lte re lődött a lényegről.

Az intenziv előkészités után az iskolai oktatás és a lelkipásztori munka sem
tett sokat a gyermekek eucharisztikus életének tov ábbfejlesztésére. és csak
nagyon kevés családban törődtek vele . hiszen a hitoktatás az iskol a fe ladata
lett.
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2) Vis szatérés a lényeghez

El utóbbi visszás helyze ten akar segi teni a bajor püspökök 1968-as ren
delete, amely az e lső szentáldozást a 3. e lemibő l 11 2.·ba helyezi. el akarj a
kerülni a túlzott templomi és családi ünnep élveket . az e l ő kés z i té sben ismét
il szü lőknek és a plébániának akarja a fő s ze repe t juttatni és nagyobb súlyt
helyez a csa ládban és isko lában az e lső áldozás utáni tov ábbnevel ésre . mint
az e lőkészületre . Az e lső szentgyónásra a 4. elemi ben kerü l sor . A legnagyobb
viták természetesen a fehér ruha és a gyertyák körül fo lytak . - amelyeket
talán túl hevesen itéltek el. - és leginkább olyan szül ök részéről. akik
számára az el ső áldo zás nem lelki élményt. hanem hagyományos ünnepélyt
jelentett. amelyről nem akartak lemondani. A vallásos szül ök nagy része
megértette . mil yen e lőnyt je lent. ha ők maguk kész ít het ik e lő gyermekeiket.

MI a német püspökök elképzelése a szent áldoz ássa l kapcsolatban?
Az e lsőáldozási e lőkészü let régen majd kizáról ag csak magával az Ol tári.

szentséggel foglalkozott . és a gye rmekek eddigi vallás os oktatásá tó l eléggé
izolált fo lyamat vo lt . Ma Inkább tel jes egészében fi gyelj ük a gyer mek vallásos
fellőd és ét. és ennek egy fontos lépése az üdvöss ég felé veze tő úton az egye ·
sülés Krisztussal a li turgiában. a szentá ldozásban. A szentá ldozást nem te
kintik önálló. a szentmisétő l elválasztott aktusnak. hanem a gyerm eket beve
zetik az egyház. a közöss éq liturgiku s életébe. amelynek fontos része az
áldozás. Régen néha túlzott hanqs úlyt kapott az Olt áriszent ség tabern ákulum!
ti sztelete . ugyanezek a hívek azonban aIIg mert ek a szentá ldozáshoz Járuln i.

Az e lsőá ldozás ne legyen egy soha többé el nem é rhe tő c s ú c s p o n t
a gyermek vallásos életében . ami után már nem is követke zhet hasonl ó
iinnepélyes élm ény . hanem egy int enzive bb szentségi élet k e z d e t e .
Miért lenne az e I s ő áldozás ér tékesebb a többieknél? Az eddigi hosszú
e l őkés z í té s . inten ziv tanulás és az ebben az időben t úlzotta n megkövetelt
. jóság" . erénygyakorlatok, önmeg tagadások [ . Egy elsőá l dozó nem tesz ilyet" .
..Egy e lsőáldozó nem vehet részt a farsangon" . stb. ) azt a látszatot keltat t ék.
rnlntha a szentá ldozás k ül önösen eré nyes élet jutalma lenne. nem pedig a
gyengék orvossága . Az e lsőál dozás ut án a gyer mekek hamarosan ugyanúgy
visszaestek hibáikba . vagyis újra . norm álls" gyerekekké váltak . mi nt vo ltak
aze l őtt . Eppen a szentáldoz ás után kell ene a lassú . javulást " megkövetein i.
Egy túlzott szigorú felfogás szok ássá tett e. hogy mi nden szentáldozás e lőtt

gyónni kell . az áldozás előtti szomb aton nem szabad moziba menni sth .

3) Elókészítés a családban

A gyermektő l tu lajdo nképpen nem kell mást megkövete lnünk . minthogy
szeret ö szivvel várja Krisztu st. Erre pedi g már a 4-5 éves gyermek is k épe s .

A gyermekek tehát járulhassanak 4 éves koruktól a 2. elemi tavasz áig az
első áldozáshoz. vagyis abban az időben . amikor a gyermek még a leg ink ább
fogékony. amik or lelkében a vi lágot még egységnek éli meg. amikor vall ásos-
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sága még öntudatlan , amikor móg naivan tud szere tni. A 3. elemib en ugyanis
a gyermek figyelme egyre ·i nkább a külv il ág fe lé fordul. A gyermektől nem
teológi ai tudást várunk , mint régen, hanem szerete tet lsten iránt. amit könnyü
a lelkében felébreszteni.

Az előkészítés és az időpont megválasztás a legyen a sz ü l ő k feladata. Ha
az összes gyerm ekeket egyetlen időpontra köte lezzük. ez azt jelenti. hogy
sok gyermeket megfosztunk attól, amihez már régen joga lenne. amire már
érett. Az e lső szentáldozás nem lehet egy isko lai ünnepély tárgya , hanem a
család legszenteb b ügye. A szül ö látja a legjobban. mlkor kezd el a gyermek
a miselátogatások során a szentáldozás után ké rdezősködn i , mikor jut el
fejlődésében odáig. hogy áldozni rnshet . Még rniel őtt a gyermek az iskolába
kerül. a sz ül ők már régen megtanították imádkozni. beszéltek I s ten rő l . Jézus
ról. és amit a szül ö mond gyermekének, az a lélektan tanüsága szerint
mélyebbre hatol , mint ami t később az iskolában tanul. A szü lő szeretetén
keresztül. a meleg családi ott honban éli át ugyanis a gyerm ek, hogy az lst en
szer ét. (Ha a sz ülök kisgyermekkorban nem nevelték vallásossá gyermekei
ket , ha nem mennek vel ük együtt misére és a szentségekhez. vagy ha a
gyermek nem kap tőlük elég szeratetet . akkor a tapasztalat szerint alig ér
valami t az iskolai hitoktatás.) A sz ü l ő jobban megtalálja a hangot gyermeké 
hez. min t a nevelő egy nagyobb osztályban. jobban meg tudja választani
azt a negyedórát. amikor a leginkább fér közel gyermeke lelkéhez. A család
is csak nyerh et azálta l. ha az édesanya maga készíti el ő gyermekét az elsó
áldozásra. Az előkészítés során ó maga is gazdagszik lelkiekben, valláso s
tudásb an. ami kihat az egész család. sőt egymással ismerős kisgyermekes
családok vallásos életére. A növekvő paphiány is azt fogja követelni. hogy
a sz ü l ők intenzivebben vállal ják gyermekeik vallásos nevelését ós oktatását.
mint eddig .

Számos sz ü l ő azt hiszi. hogy erre a feladatra képtel en. Ha azonban a
plébánostól megfel elő irányí tást kapnak. hamar belátják. hogy felad atuk tulaj
donképpen nem is nehéz. A plébános sokféle módon lehet segítségére a
szül ökne k: könyveket ajánlhat nekik. munkafüzeteket a gyermekek számára.
Kb. 6-8 esti e lőadáson ismerte then. hogyan és mit mondjanak gyermekeiknek.
Ezáltal valóban közelebb jut sok sz ülöhöz. lelkészi munkája eredménye sebb
lesz. Ha a gyermekek e lőkészítése kis ebb csoportokban a plébánián folyik ,
a szülök is résztvehetnek rajta. igy jobban tudnak utána otthon gyermekük kel
foglalkozni. több i gyermeküket . eset leg más gyermekeket is . már ő k készit 
hetnek e lő .

4) Előkészítés a plébánián

Sok szülö azonban valóban nem tud vállalkozni erre a feladatra . mert talán
már régóta nem él vall ásos életet. Ezeket a gyermekeket a 2. elemi tavaszáig
mások készítik elő az első áldozásra: esetleg egy másik, jó ismerős édesanya
saját gyermekeivel együtt. önkéntes seg ítők , tan ítók , hitoktatók vagy a lel -
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készek a pl ébáruán. ahol kis csoportokba vonják össze ezeket a gyermekeket.
lehe tőleg egymással ismer ő s öket . 6-10·nél nem többet. A cél az, hogy az
előkészltést kivonják az iskolából és a plébánia feladatává tegyék . Ily módon
minden gyermek kapcso latba jut a pl éb ání ával. - a nem gyakorló sz űl ök

gyermekei ls, - és a plébános is közelebb kerül gyermekük révén ezekhez
a sz ülökhöz.

Sok plébános délutáni elfoglaltsága (pl. temetés) mellett nem tud a
gyermekekkel foglalkozni. és veszteségnek érzi , ha nem ő maga készíti elő

az els öáldoz ökat . Ez igaz. Ha azonban sikerül az előkészítés során a szülőkkel

közelebbi kapcsolatba kerülni - kisebb gyermekek szüleivel ez sokkal köny
nyebb. mint később. - ha ö s s z e d o I g o z n a k a gyermek előkészítésén.

ennek előnye az eddigi német tapasztalat szerint sokkal nagyobb . Természe 
tesen lelkiismeretlenség főleg nem gyako rló sz ül ők gyermekeit egyszerüen
seg í tők re bízni vagy csak az iskolai hitoktatással megelégedni. anélkül. hogy
a plébános a gyermekeket és a szül öket megismerné.

Ahol a plébániai előkészítés megoldhatatlan. ott továbbra is az iskolai
hitoktatás keretében történik a 2. elemi tavaszán az előkészítés. bár ennek
eredménye sokkal kisebb. fóleg a kisebb korú gyermekeknél. Sok helyen az
általános előkészületet az iskolában tartják tel jes egészében. csupán néhány
délutánra hívják el a gyermekeket kisebb csoportokban a plébániára . esetleg
szülelkkel együtt . ahol a plébános. ha nem ó tani t ja a 2. elemistákat. köze
lebbról megismerheti az els ő áldozókat . I:szaknémetországban azonban 1968
e l ő t t sem az iskolában. hanem - az iskolai hitoktatás ellenére . - a plébánlán
történt a szentségekre (áldozás . gyónás . bérm álás] val ó elókészítés.

5) A korai és az ünnepélyes áldozás

A gyermekek lehetőleg ne az ünnepélyes . elsö áldozás ' napján járuljanak
e lős zö r az Úr asztalához . hanem már korábban . Vallásos sz ülök egyszerüen
. magukkal viszik ' gyermekeiket a szentáldozáshoz. ha ő k maguk is rend
szeresen mennek . és ett ől a naptól kezdve a gyermekek is áldozhatnak. de
csak szüleikkel vagy más feln őttel együtt. A szül ök egy ünnepet. esetleg
név- vagy születésnapot választanak ki az els ő áldozás napjául. A napot egy
kissé ünnepélyesebbé teszik . azonban elmarad a fehér ruha . avendégsereg
és az ajándékok . Több ismerós sz ülö esetleg együtt mehet gyermekével
misére és els ő áldozáshoz. A gyermekek szüleik mellett maradnak a padban.
velük együtt mennek áldozn i. A gyakorlat azt mutatja. hogy egyre több vallá 
sos szül ö választja az els ő áldoz ásnak ezt a formáját : gyermeküket minél
elóbb . rnaqukkal vinni ' a szentáldozáshoz. Az ilyen elsóáldozási nap Ióese 
ménye a lényeg marad : a gyermek találkozása Krisztussal.

Az ily en egyéni vagy kis csoportokban t örtén ő els ő áldozásoknak nem
kell éppen tavasszal t ört érinlök. amikor az id őj ár ás . testi fejlódés is mege
róltetóleg hat a gyermekekre. A késő ösz (október . november) iskolai tapasz
talat szerint nyugodt. befogadásra . elmélyülésre nagyon is alkalmas idő ,
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A 2. elemi tavaszán azonban közös ü n n e p é I yes elsőáldozást tartanak
egy vagy több napon azoknak a gyermekeknek, akik eddig még nem voltak
áldozni. Ezen az "ünnepélyes áldozáson" résztvehetnek azok is, akik előzőleg

már szüleikkel vagy csoportjaikkal áldoztak. Az ő figyelmüket küls ö ünne
pélyesség (fehér ruha , gyertya) nyilván már nem fogja nagyon elvonni a
lényegtől. Elv az, hogy a gyerekek - mivel csak 2. elemisták - ne nagy tö
megben , hanem kisebb , [ólsrner ős csoportokban, tehát osztályonként, f él
osztályonként menjenek az ünnepélyes áldozáshoz. A legtöbb plébánián tehát
több elsőáldozási ünnepet kell tartani.

A legtöbb vita e körül a nap körül tolyik : sokan fehér ruhában szeretnék
látn i a lányokat, mások ezt helytelenítik. A gyermekek többnyire továbbra is
gyertyával vonulnak be a templomba, számukra fenntartott padokba . Sok
helyen a plébánia megajándékozza őket egy egységes egyszerúbb gyertyával.
A leghelyesebb, ha a gyertyákat a szentély közelében helyezik el ál lv ányokon.
különben a gyermekek egész mise alatt azzal játszanak. A misét és az éneke
ket igyekeznek egyszerúbbé, gyermekek számára érthetőbbé tenni , elmarad
a keresztségi fogadalom megújítása a gyermekek korára való tekintettel.
Hogy egészen helyes-e éppen a templomi ünnepélyes külsőségeket rneq
szüntetni, amikor a családokban e napon nagyrészt egyelőre megmaradt a
fényes ünneplés, az vita tárgyát képezheti.

Altalános szok ás. hogy az ünnepélyes áldozás utáni hétfőn az első tanóra
helyett a gyermekek ismét misére mennek és másodszor járulnak a szerit
áldozás hoz. immár teljesen hétköznapi ruhában . Ezt a misét mint közönséges
hétköznapi misét tartják.

Újabban terjedni kezd az a szok ás, hogy az "ünnepélyes áldozás" után
néhány héttel ismét meghívják a gyermekeket és szül öket egy közös vásár
napi szentmisére és utána .aqape" . reggeli van a plébánián. Más helyen
igyekeznek néhányszor még délután, esetleg misével egybekapcsolva, össze
hivni a plébánián a gyermekeket , ha lehet , szüleiket is, elmélyf tés és további
kapcsolatok céljából.

6) Előkészítő oktatás

4-5 éves gyermek családban való előkészítésére elegendő 3 hét , 1-2. ele
miben 6·7 alkalommal hívják össze a gyermekeket a plébánián, ettől függe t·
lenül az iskolában a 2. elemiben kb. 6 héten keresztül folyik az előkészítés .

Sokak számára ez kevésnek látszik. A cél azonban nem a teljes eucharlsztla 
tan az első áldozás előtt, hanem egy rövid előkészítés. A részletes oktatást
ezután a gyermekek a 3. elemlben kapják, amikor már gyakorlatban rögtön
meg tudják valósítani a hittanórán hallottakat. A tapasztalat azonban azt
rnutatja, hogy ahol a szül ői házban hiányzik a vallásos nevelés, ott valóban
"kevés" ez az előkészítés és az iskolai továbbvezetés is eredménytelen ma
rad. "A sz ülök nélkül nem rneqy" - mondta az 1969. tavaszi püspöki körlev él,
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Miról beszéljenek a szülók gyer mekeik nek? Al apve tő fontosságú. hogy
lsten jóságát és szeretetét ismerje és élje meg a gyermek. I!ppen ezért nem
beszélünk sem a családban, sem az els ö három osztályban a bűnbeesésról

és lsten b ünte t és ér ől . Kainról és a vizözönró l sem . Nem szabad a gyermeket
nevelői kényelmességból vagy tehetetlenségből lsten büntetésével fenyeget
ni , - előszö r bizalmát, később hitét teheti tönkre . Még nem beszélünk az
eredeti bűnről , tehát a megvált ás gondol atáról sem. Jézus Krisztust azért
küldte az At ya, hogy elmondja, mennyire szeret bennünket és magához hív
minket . Hű maradt feladatához a szenvedésben is . O vezet bennünket az
Atyához. Igy érthető , ha az első áldozás előtt még nem beszé lünk a szent 
rnls ér öl mint Krisztus keres ztáldozatának megjelenítéséről - amit még úgy
sem értene meg a gyermek - , hanem mint lakomáról, Úrvacsoráról , amely
ben már itt a földön maga köré gyűjt bennünket és szent Testével táp lál.
Nem a hitigazságból , hanem a gyermek életének tapasztalataiból indu lunk ki :
n mindennapi életben is t áplálkozunk . de együtt eszünk; vannak ünnepélyes
vacsó rák. ahol az együtt lét, beszélgetés mind enk it örömmel tölt el (egzisz
tenciális katekézis) . Ha előtte megbántottunk valaklt. kib ékülünk vele. Igy
rögtön érthetővé lesz a szentmise közösségi jellege is. (Ez követeli meg ,
hogy a gyer mek mindi g szüleiv el vagy legalább osztály társaival együtt vegyen
részt a szentmisé n, különben egyedül érzi rnaq át, ninc s közösségben és nem
is jön több et.)

A 4-5 éves gyermeknél ennyi tudás elég egy bensőséges szentá ldozáshoz .
Természetesen ezt egy képes biblia történeteivel bővíthet jük. Fontos azon
ban, hogy az előkész ül et ideje alatt n csa ládban öröm teli várakozás, különö
sen szeretette ljes hang ura lkodjék: a gyermekkel imádkozzanak gondosabban,
mint azelő tt . Nem különleges erénygyakorlatoknt, ..jóságot " kell megköveteini
t ő le . hanem hogy kedves legyen mindenkihez.

A 6·7 éves gyermekeknél valamivel több et mondunk, kiegészítjük bibliai
történetekkel, a szentmise e g ye s részeire is rámutathatunk (rész letesen
a 3. elemi ben fogják tanulni) . Fótémák : keresztség , rnlndennapl kenyerünk. a
kánai menny egzó, a csodálatos kenyérszaporltás. az utolsó vacsora, Jézus
vasárnaponként megh ív bennünket : az evangéli umban az ő szavát halljuk :
átváltozás és áldozás; imák szentá ldozás el őtt és után.

Ugyanezt tanuljuk részletesebben a gyermekekkel ft 2. elemlben is a
hittanórán. Az 1. elemiben megpróbáltunk egy lsten-képet közvetl ten í. a
2. elemiben Krisztus személy e kerül a központba . Az Egyház, a templom.
Keresztség. Jézus , a jó pásztor, visszav ezeti az Atyához az engedet len. el
veszett bárányt is. Bocsánatot kérünk az Atyátó l, mint a hétköznapi életben
szüleinktöl. A kánai mennyegzö - Jézus minket a szentmisére hív , mi keny e
ret és jócselekedeteket vi szünk ajándékba. Plébániai előkészítés alkalmábó l
a gyermekeket meg lehet hív ni egy uzsonnára, hogy átéljék, milyen szép
egymással egy ünnepi asztalnál üln i. Jézus sok emberhez beszél a Genezáret l
tavon - 'lZ evangéliumban az O szavát hall juk. Jézus megdi csöül a Tábor-
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hegyen - a szentmisében a megdicsőül t Krisztus van köztünk titokzatos
módon . Az utolsó vacsora - átvá ltozás . szent áldoz ás. Jézus megáldja a
gyermekeket - áldás a mise végén. Jézus felszólít : . Szeressétek eqyrn ást"
- a szentmiséről hazamenve megvalósítjuk . Az ünnepélyes áldozás előtti

hetekben megbeszéljük a mise fő részeit : közösen imádkozunk. Jézus szavát
halljuk . kenyeret adunk ajándékba a mennyei Atyának, amely Kri sztus testévé
lesz és amelyet eledelül ad nekünk .

7) Szentmisére való nevel és a gyakor lat ban

Hogy a liturgiára való nevelés ne maradjon elmélet . ahhoz szükséges .
hogy a hittanóra keretében külön gyerekmisét is tartsanak: hogy azt a vasár
napi misét. amelyre a gyermekek legnagyobb számmal jönn ek. valóban .gyer
mekmis év é" tegyék . gyermekek számára érthető imákka l . énekekkel. szent
beszéddel és rövid . inkább imaszerú magyarázatokkal. Ahol lehet . vasárnap
- eset leg egy külön teremben- kü lön szentmisét tartanak a gyermekek
számára. azok aktiv bevonásával.

A francia hitoktatásban vezették be a liturgiára való nevelés célj ából az
un. katekétikus celebrációt. A tanultakat változó imába foglalva és megfelelő

mozdulatokkal kisérve imádkozzák - kellő gyakorlat után - a hittanóra végén
egy másik . ünnepélyes ebben berendezett szobában. A gyermekek ezáltal
megértik a pap gesztusait . saját testtartásukat (térdhajtás. áll ás stb .l . rneqls
merlk és gyako rolj ák a szentmise egyes imáit. de áhitattal ki sérve. A német
tanterv újabban az 1. e l em i tő l kezdve jónak lát ilyen katekét iku s celebrá ciót
vagy katekétikus ünnep lést DZ oszt ályban . ami term észetesen csak kellő e l ő 

készítés után si kerü lhet.
Természetesen megtanítjuk a gyermekeket szentáldozás e lő tt és után

saját szavalkkal. eset leg röpimákkal imádkozn i. Tudjon a gyermek áldozási
imákat könyv nélkül is. Sok templomban megelégszenek az áldozási énekek
kel. Talán ezzel az e llenkező végletbe estünk. ha a szentmise közösségi jell e·
gét annyira hangsúlyozzuk. hogyamagánimára nevel ést elhanyagoljuk. Ta
pasztalat szerint az áldozási énekbe nem kapcsolódnak be a gyerekek teljes
lélekk el . meg kevés is . gyakran a szöveg is felülmúlja értelmüket. A qyerrne
kek figyelme kifárad a szentmise alatt és éppen a szentá ldozásnál lesznek
nyugtal anok . szétszórtak. A gyermekek még nem tudj ák nyugodt k üls ő mögé
rej teni szórakozottságukat . A felügyelő pap is elmegy a szent áldozásnál seq éd
kezni. Ezért kell a gyermekeknek a szüleik mellett maradniok . akik irányít
hatj ák imáikat D szentáldozásnál. HD a gyermekek egy csoportban hallgatják
a szentrnls ét. akkor sz üks éqes , hogy ne csak az el ső áldozás napján (ez
csak . küls ö ünnepélyesség " lenne) . hanem később is egy felnőtt segítő

szólí tsa fel a gyerme keket áldozás e lőtt összeszedettségre. imádkozzon han
gosan áldozás előtt és után. eset leg a gyermekekkel váltakozva. imakönyvből

vagy könyv nélkül. Ily módon elk er ülj ük. hogya gyerekek (a mozgás hatására)
éppen a szentáldozás ut án kezdenek el nevetgé lni . fecseqnl , ami annyi Ieln öt-
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tet megbotránkoztat (pedig a gyerek nem tehet róla , hogy egyedül hagyják) ,
a gyerektó l pedig elveszi a szentáldozás élményét . Ha a szentáldozás perce i
ben nem állunk a gyermek ek mellett, nem irányi t juk lankadó f igyelmüket ,
..immunissá" tesszük óket a szentál dozás érté kei iránt. Egy tanltó se merné
az osztál yban a helyükre érkezó gyerekeket küls ö foglalkoztatás nélkül 5-8
percig magukra hagyni, hogy ez alatt az Idó alatt ..csendben gondolkodjanak" ,
vagy kapcsolódjanak be egy számukra unalmas dal közepébe; a szentmisén
azonban egyesek természetesnek tartják ezt a lélekta ni képte lenséget .

Hogy a szentáldozás utáni csendes ima i s sik erüljön (a gyerekek csak
n a g yo n rövid ideig képesek rá, de erre is kell alka lmat adni ) , már el ő 

zóleg kell a gyermekeket hosszú idón át a csendes Imához szoktatn l, Esti
ima után, az osztályban a közös hangos ima végén, felszólí thatjuk a gyermeke
ket , hogy csendben beszéljenek Istennel, ameddig akarnak . Indítást , témát
is adunk: hálaadás, dícséret , köszönet, kérés , gyakran éppen a napi élethez
kapcsolódva. Aki ezt gyakorolja gyermekekkel , tudja , milyen kevés gyermek
tud eleinte egyet len mondatot magában megformálni , és milyen lassan jut
el odáig, hogy egy vagy két percig saját szavaival imádkozzon.

Nagyon hasznos, ha a gyermekeket - anélkül. hogy tudnák - elmé lkedni
tanitjuk . A hallott bibliai történet mondaniva lóját lerajzo lják . Elóző leg azonban
csukják be szem üket . gondolják végig, n é z z é k és h a I I j á k bensóleg 
tulajdonképpen elmélkedjék, - mit tett és mondott Jézus. Ezt el is mondhat
ják. Utána nyulnak papirhoz és ceruzához. A gyermekek csodálatosan elmerü l
ve dolgoznak : elmélkednek rajzo lás közben.

Eppen a misén való aktiv, összeszedett részvéte l, imádság az, amiben
a gyermekeket a családban is , a hittanórán is tovább kell vezetn i. Már szom
bat este el kell dönteni , rneqy-e a gyermek másnap szentá ldozáshoz. Ha igen,
akkor egy kiss é elókészitjük, motivá ljuk ezt ; esti imában kerüljön sor lelk i
ismeretvi zsgálatra, bánatr a, esetleg egy áldozás elótti imára is . Misére menet
is megemlítjük pár lelkesító, kedves szóval a küszöbön álló találkozást Krisz
tuss al. Az oktatás se maradjon te ljesen az iskolai hittanóra feladata: a szül ök
továbbra is foglalkozzanak gyermekeikkel bib liai történeteken keresz tü l. az
iskolában tanultak megbeszélésével. Lelkészi munkája szempontjából is dön
tóen fontos, hogya plébános ne veszítse el a k ö vetkez ő években sem a
kialakult kapcsolatot a gyermekekkel és szülókkel, hanem továbbra is ..t ámo
qassa a szülóket isten adta feladatukb an, hogy gyermekeiket lsten szeretére
neveljék.

r. a.
IRODALOM

Die H injührung der Kinder zu r Bucharis tie. Handreichung fUr Seel
sorger und Katecheten. Kath . Schulko rnmíssar íat, 8 München 2, Max
burgstr. 2, 1968. 12 1.
Wie j ühren wi r unsere K inder zur Eucharistie. Handreichung tür El ·
tern. Ka h . Schulkommíss a rtnt. MUnchen, 1968, 12.
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Dem Vater kann ich alles sagen. Werkbuch zur Busserziehung. Benzin
ger, Zürich, 1969 ' 36.
Das Ma hl der Gottesj am i l ie. Werkheft zur Vorbereitung auf die Erst
kommunion. Benzinger, Zürich, 1969 ' 36. (A két utolsó füzet munka
füzet a gyermekek számára, rövid szöveggel, kiszinezhető képekkel.)
Eucharistie-Katechese und Kindermesse. Die Vortriige des religions
piidagogischen Kurses 1964 im Cassianeum Donauwörth . Herausgéber
Dr. Hubert Fischer Auer. Donauwö rth , 1965. 156 l.
Exeler , Adolf: Reclüzeitiqe Erstkommunion und Pjarrseelsorqe. Patrnos,
Düsseldorf, 1964 ' . 124 l. ( Alapvető munka a németországi elsőáldozás

újjászervezésében. Történelmi áttekintés, az új út részletes ismertetése,
sok irányú gyakorlati útmutatás a lelkész számára a szülőkkel való
együ ttmük öd ésben. )
Exeler , Adolf: Christus entgegen. Ein Bilderbuch fUI' die hiiusliche Vor
bereitung auf die rechtzeitige Erstkommunion. Patrnos, Düsseldorf ,
1964 -, 40 l. (Kisebb gye rmekek szamára.)
Gruber, Elmar: Arbeitshitten [ilr die Vorbereitung der E r stkommunion.
Don Bosco, München, 1969. 120 l. (Teológiai bevezetés Schillebeeckx
alapján, sok jó tanáccsal, de egyoldalú óravázlatokkal. Intelligens és
érdekes munka, de teológiai alapvetése és ennek következetes alkal
mazása miatt elővigyázat szüks éges.)
Kessler, Gertrud - Ulrich, Therese : Katechetischer Kommentar zum
Sakramenten-Teil des Glaubensbuches. III/l : Taufe - Firmung 
Eucharistie. Schönigh, Paderborn, 1966. 292 l. (Kézikönyv a 3. elemisták
számára irt híttankönyvh öz.)
Pell, Rudolf - Weber, Günther : Handbuch zum Glaubensbuch f ür das
.1. und 4. Schuljahr. III/l : Taufe - Firmung - Eucharistie. Auer, Do
nauwörth, 1966 ' . 158 1. Weber kézikönyveinek katekézisei pedagógiailag
jók.
Weber , Günther : Das B ilderbuch vom heiligen Brot. Auer, Donauwörth ,
1969 '. 32 l. (4-7 éves gyermekek számára, szül ökhöz irt mellékletteU
Weber, Günther : llin/ührung zu Eucharistie und Busse im 2. Schuljahr,
(Kommenta r zu : Gott is t un s nahe, Eucharistie und Bussbüchlein. Her
der, Freiburg, 1968 3

• 48 U . Herder, Freiburg, 1967. 114 1. (Általános
útm utatás és katekézisek liturgiához vezető imádságokkal.)

To vá b bi ir o d a l o m

Betz, Felicitas: Das K ind au} dem Weg zum Heil. Pfeiffer, München,
1964'. 100 l. (Vallásos családi nevelés 7 éves korig, elsőáldozás. Elfo
gyott. A teológiát végzett, sokgyermekes szerző 1971 tavaszáig új köny
vet ad ki, hasonló tartalommal.)
Lelubre, Félix - laurentin, André : Ein/ilhrung der Kinder in die Liturgie.
(A francia eredeti cime : lnitiation des en ionts a la liturgia. Biblica ,
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Brü gge.) P!eiffer, MUnchen, 1965. 192 l. (A francia hitoktatásban haszná
la tos "ka tekéti kus celebráció" módszereit ismer te ti és számos kídolgo
zott imádságot közöl.)
sauer, Ralph: K inder loben Gott. ttberlegungen und Anregungen zur
Gestaitung des Kindergottesdien stes . PfeifCer, MUnchen, ' 1969, bő íro
dalommal. 288 l.
TIlmann, Klemens: E r ztetnmq des K indes zlIm Beten. Pau lus, Reckl ín g
hausen. • 1963.

VI SS ZHANGOK

Egy magyar lelkész megjegyzése, Ausztr ia:

Kifogásom van a Boros : Reménybő l élünk leköz lése ellen . A könyv tartal
ma csupán hipoté zisen alapszik s ezért nem alka lmas arra . hogy oz olvas ók
hi tét er ösltse .

Egy plébános:

Különösen nagy örömet szerze tt , hogy o 3. számban Boros László könyv é
vel részletesen megismerkedhettem. Már az e ls ő számban közölt ismertetés
lelkeltette a figyelmemet. de többet kaptam , mint remél tern . Gondol atai tal án
néha mellbevágnak, de egyre több mélységet és igazságot talál az ember
benne.

Egy magyar nóvér, Spanyolországb61 :

Különösen köszönöm a Szolgálat 3. számát , mely elmélkedésül szolgál
szonved éselmben. betegágyamban. (89 éves ) En nem akartam hosszú életet .
de o jó lsten akarja. . . . Halálunk után kezdód ik a valóságos. igazi élet.

Dcktorn ő . Magyarországból :

Köszönöm n Reményb61 élünk c. nyomtatványt. Nagy örömet szerzet t vele ,
a j6 lst en áldj a meg. Jókor jött . talán a legjobbkor !

Esperes irja:
Köszönöm :I Boros könyvet. Nagyon élvezem a tiszta lárgyilagosságot és

pátosz nélkül i szlgoruan következetes vit elét a gondol atoknak .

Hltoktat6:

A Szolq álat két szám át megkaptam. Meg lep választékos, szép magyar
nyelvezete. De nagyon szerencsés a korszer ü hang is, amely azonban nem
óhajt mluden áron meglepőt mondani.
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