
szarveket. a pol ltt kusokat, a szellem és a múvészet képviselőit, főként pedig
a fiatalokat. hogy határozottan haladjanak a béke útján . Mert el kell Jönnie
annak a Biblia által megjövendőlt napnak. amikor az igazságosság és a béke
találkozik és cs óket vált egymással.

Hozzátok. akik Krisztus egyazon hitében testv éreink és gyermekeink
vagytok. még külön is szólunk. Jézus Krisztus tanitása és példája áll előttünk .

Az Isteni Mester hallj a. amikor imánkban mondjuk : . Bocsásd meg a mi vét
keinket, a m i n t ml is megbocsájtun k az elle nünk vé tkezőknek " .

Rettenetes szó a Miatyánkban ez az . arntnt" . Ha v állaljuk. amit ez a szó
kíván. az üdvösségrendben örök boldogs águnkat nyerjük el ; ha nem vállalluk.
az ítélet haragját vonjuk magunkra . Képtelen dolognak látszik . hogy valaki
a megbocsájtás evangéliumát a politika vil ágában hirdesse. De egyáltalán
nem képtelens ég a keresztény életre nd magasabb si kján. Nehéz dolog. de nem
képtelenség. Mert hogyan végződnek a háborúk? A béke nem más. mint a
gyengébb nyakába kényszeritett járom. a szerz ő d é s képmutató szaval mögött
gyúlölet rejtőzik . Eppen az hiányzik . ami a magoldást teljessé tenné : a meg
bocsájtás és a győztes fé lnek mindar ról való lemondása. ami a l egyőzöttet

megalázza és menthetet lenül szerencsétl enné teszi. Hogyan ls lehet beszélni
békérő l ott . ahol nem kap helyet az engedékenysé g, ahol a bosszú szellem e
még jelen van. Mindké t olda lnak a felsőbb igazságosság parancsát kell kö
vetn ie. Ez pedig a megbocsájtás: ez oldja meg a presztlzs-kérdéseket. ez
teszi lehet övé a barátságot. Nehéz fel adat ez. De nagyszerü és nagyon i dő

sze r ű, keresztényi felada t. E l őszö r is magunkat neveljük erre a feladatra .
tes tvérei nk. gyermekeink. Olvassuk el újra és újr a a Hegyi beszédet . Példánk
kal és szavunkkal hirdessük is ennek tanítását az egész világnak. Befejezésül
fogadjátok aposto li áldásunkat.

1969. nov. 30-án. VI. Pál pápa
(Orbán M. ford.)

AZ UJ BREVIARIUM FEL PIUS

A liturgia reformjának bevezetésével megbízott Tanács még 1969-ben egy
könyvecskét jelentetett meg. hogyafőpásztoroknak és a liturgia szakembe
reinek az előkészületben lévő új papi breviárium felép ltését bemutassa . Ennek
a kiadványnak az első része az új zsolozsmáskönyv szerkesztésének elveit
serakoztat ja fel , Ismerteti beosztását. míg második részében teljes szövegé
ben közli az új officium két prototIpusának példájaként az Antiochiai Szent
Ignácról való liturgiai megemlékezésnek február elsej ei szolozsmáját és
ugyanennek a hónapnak harmadik napján kötelező hétköznapi zsolozsmát.

A zsolozsma reformját a zsinat írta elő. Az új breviárium szerkesztésén
négy éven át a vi lág minden részéből több mint 80 liturgiai és biblikus
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szaktekintély dolqozott. Ezek a peritusok évenként két szer munkájuk ered
ményét bernutatt ák a liturgia reformjával megbizott Tanács püspöktagjainak.
és munkájukat e Tanács újabb utasításai szerint folytatták. A zsolozsma re
formját irányitó elveket az első püsp öki szinodus 1967 öszén jóváhagyta.
Az új zsolozsmáskönyvvel együtt megjelenik majd a zsolozsmázásra vonat 
kozó utas ít ás is . Es nemcsak az általános rubrikákat fogja tartalmazni , hanern
a reformot ihlető elveket és szempontokat is felsorolja .

Az ú j r ó m a i b r e v i á r i u m t e r m é s z e t é r ő I általában a követ
kezőket mondhatjuk : úgy szerkeszt ik meg . hogy no csak a zsolozsmamondás
ra köteles papságn ak. hanem a közösen vagy egyedül imádkozó hiveknok is
lelki tápláléka lehe ssen . A szerkeszt ök arra törekedtek, hogy az új breviári
umban az Egyház imájának a mintaképét adják . A szentrrásból vett olvas
mányok száma több lesz és az olvasásra szánt szakaszokat is jobban válo
gattá k ki. Kitisztogattak az új zsolozsmáskönyvből mindent. ami az igazság
nak és a vallásos érzületnek nem felel meg . Tették ezt már azért is , mert
a hív ek számára honi nyelven is kiadják majd a breviáriumot. Az officium
felépitésének és az egyházi év természetének megőrzése mellett bizonyos
l ehetőség nyílik majd arra is . hogy az imádkozó némiképp módosítsa a
zsolozsmát lelki igényének vagy helyzetének megfelelően. A zsolozsmázá s
jogi. törvénye lő írta kötelezettségét is enyhítették . hogy az imádkozó szivét
szabadabban emelhesse az Istenhez. Arra is l ehetőség ny íl ik majd , hogy a
zsolozsma egye s hóráit jobban a miséhez kapcsolhassák úgy . hogy ismétlé
sekre sor ne kerüljön és az egyes részek is egymáshoz simuljanak.

Milyen losz az ú j b r e v i á r i u m f e I é P í t é s e? Az új zsolozsmát ls
az invitatorium nyitja meg. dc utána nem kell szükségszerűen az olvas 
mányokat tartalma zó hórának következni. mert ezt a pap a nap bármelyik
részében elimádkozhatja . A napi zsolozsma az invitatorium után gyakorlat i lag
a reggeli dicsérő imával. a laude s-sel kezdődik . Másik sarkpont ja a vecsernye.
Mindkettőnek a felépítése olyan , hogya templomban a nép is könnyen
bekapcsolódhasson és a papok együtt vagy külön-külön is nagy lelkí haszon
nal imádkozhass ák. A matutinum helyéb e lépő offi cium lect ionis -t úgy szer
keszte tté k meg . hogya nap bárm ely ik órájában el lehe ssen mondani. Him
nusza azonban változik majd aszerint. hogy éjjeli h óraként. vagy pedig nappali
hóraként im ádkozz ák. Ebben az off icium lectioni s-ban kevesebb lesz a zsoltár
és több az olvasmány. A completorium szövegét úgy állították össze . hogy
akár emlékezetből is el lehessen majd imádkozni.

Most lássuk közelebbről a I a II d e s - t: az invitatorium után azonnal a
himnusz következik . majd az első reggeli zsoltár, ezután az ószövetségi
szentr rásból vett ének (canticum) és újra egy zsoltár. Elmélkedési anyagot
az imádkozó a most következő rövid olvasmányban talál , ezt a responsorlum
zárja be. Az antifónával megnyitott és bezárt Benedictus ének után a zsolozs 
mázó napi munkáját Istennek ajánlja és elmondja az Úr imáját. aMlatyánkot,
ezután a nap liturgiai jellegének megfelelő imádság következik. A vesper ás
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feiépitése is teljesen ilyen . A .hora rnedla" himnuszból , 3 zsolt árból. rövidke
olvasmányból és Imából ál/. A matutinumnak megfelelő. de a nap bármelyik
részén Imádkozható officium lectlonis-ban is háromra csökkentették a zsoltá 
rok számát. Ha hosszú zsoltárról van sz ö, azt három részben mondjuk. A két
olvasmány viszont kiadósabb lesz. Az első olvasmányt a szentlrásból vessz ük.
Olyan hosszú lesz körülbelül. mint ma 3 olvasmány együtt. A második olvas 
mányt vagy a szentatyák írásaiból . vagy hires egyházi Irók müveiből választják
kl. vagy az illető nap szentjének az életrajzát közlik . Ezt a hórát ls a napi
ima fejezi be. Az esti ima. a completorium elején lelkiismeretvizsgálat van.
A himnuszt egy zsoltár követi éspedig vasárna;') vagy a 90., vagy a 4.• vagy
a 133.; hétköznap is ezeket a zsoltárokat lehet mondani . de választhat rnln
denki a napra kijelölt zsoltárok közül ls . Rövid olvasmány, Simeon éneke és
oratio zárja be az esti Imát. amely után még elmondjuk a Márla-antifónát a
saját oratlójával. Tehát röviden: a zsoltárok számát csökkentették. az olvas 
mányokat viszont bövltették, és a laudes meg a vesperás is jelentősebb ol
vasmányt kapott.

Ami a zsoltárokat il/eti : négy hét alatt vesszük sorra il psalterlum zsolt á
rait. A három történeti zsoltárt ádventben. karácsony idején, nagyböjtben és
húsvét idején imádkozzuk. mint az üdvösségtörténet összefoglalását. A három
átokzsoltár az új breviáriumban nem kap helyet. Más zsoltárokból is egyes
keményen hangzó verseket kihagy tak . Úgy osztották be a zsoltárokat. hogy
még a nagy hórákban se legyen a versek száma harmincnál több . A zsolt áro
kat megnyitó és záró antifónákat Js úgy választották kl. hogya zsoltár ért él
mére fényt vessenek . A himnuszok változatosabbak lesznek . Mivel a laudes
és vesperás a templomban a papok és hIvek közös Imája is lehet. ez esetben
honi nyelven imádkozzák . igy lehetőség nyílik arra, hogy a zsolozsma szá
mára honi nyelven új himnuszokat Irjanak.

Végül röviden a zsolozsmázás kötelező jellegéről a következőket tal áljuk
il liturgia reformjának bevezetésével megbízott tanács kiadványában . Az elv
áll : a papnak minden nap el kell mondania a zsolozsmát. Sem a laudes-t,
sem a vesparást nem hagyhatja el súlyos ment ö ok nélkül. Továbbá súlyos
hanyagságnak szám ít. ha a zsolozsmázásra köteles pap az olvasmányokat
tartalmazó hórát - ami a Jelenlegi matutinumnak felel meg - hosszabb
i dőn át elhagyja . A latin szövegben Igy olvassuk: .Olficli lectionis omlssio
protracta in presbytero constitueret gravem neglegentiam:

Orbán Miklós


