
AZ ÚR NAPJA

A pihenés napján, a ,,hetedik napon" az ember magát Istent szem
léli - nyugalmában. Isten benső életéig hatol, vele találkozik, vele tölti
a napot. Ezt megtaláljuk már a Biblia kezdő lapjain. A keresztény öröm
hír központjában az újjáteremtés, a feltámadás áll. Krisztus halálában
és feltámadásában részesedve átéljük, hogy nemcsak teremtményei, ha
nem a Lélek erejében Istennek gyermekei vagyunk. Krisztussal egye
sülve fedezzük fel önmagunk értékét. éljük meg saját szabadságunkat.
ízleljük az örök boldogság zálogát.

A vasárnap: ünnep. Unnep nélkül hiányzik a távlat, a fénysugár az
egyhangú, robotoló szilrkes éqben. Az ünnep jelentőségénekés tartalmá
nak átelmélkedésére indít Lukács László alapvető tanulmánya. A forrás
hoz vezet, mert "az ünnep megalkotója valamiképpen az Isten: ő a kez
deményező fél, az ember csupán válaszol az őt megközelítő Istenre".

Ratzinger bíboros érseki körlevele a vasárnap teológiájának gyöke
reire mutat rá. Kifejti, mit is ünneplünk vasárnap: az Úr feltámadását,
a teremtés és az .újjáteremtés valóságát. Mindez az ő ajándéka. - Teleki
Béla az ebből fakadó örömre emlékeztet. A gyakorló lelkipásztor olda
láról vet föl kérdéseket, felméréseiból von le tanulságokat.

A Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója emlékeztet, hogya hívek
nek joguk van a vasárnapi eukarisztia megünneplésére. De ha nincs
pap. aki Krisztus nevében bemutassa az áldozatot? Mihályi Gilbert cikke
a vasárnap megszentelésérőlpap nélkül nemcsak a teológiai szemponto
kat emeli ki, hanem történelmi példára (licenciátusok) és néhány gya
korlati modellre is utal.

Korunkban a társadalom már sokhelyütt nem tartja magát vallá
sosnak. A munkasziinet, a szabadidő, a szórakoztató ipar áldozatává
válik, ahelyett, hogy az Istennel való találkozást készítené elő, támasz
taná alá. András Imre a pihenés, a szabadidő emberibb és keresztényebb
formáira hívja fel figyelmünket.

A vasárnap akkor lesz teljes értelemben az Úr napja, ha átjárja éle
tünket, ha kihat a hétköznapokra. Találkoztam a szentmisén Kriszius
sal és az Úr asztalánál testvéreimmel? Akkor Krisztus arcát [edezem
fel rajtuk otthon, a munkahelyen, a szorakozásban. Akkor űz az ő sze
retete, mint Páli szent Vince leányait, akiknek első főnöknőjét, Marillac
Lujzát Ruzsik Vilmos állítja elénk életrajzában.
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Amíg végleg célba nem értünk, m induntalan vi ssza kell térnünk a
kereszten megnyílt Szívhez, asztalhoz ülnünk a Feltámadott vendége
ként. ü ira meg újra oldalába kell tennünk kezü nket Tamással, hogy
egymás kezét fogva mindjobban elmélyülhessünk szeretete titkában,
felfedezhessük az úton mellénk szegődőben.Az i smétlés azonban a meg
szokás veszélyét rejti magában, rutinná válhat. Az i gazi ünnep pedig
mindig valami újat is jelent, újonnan fakad a találkozók szívéből. Első

sorban az ünnep felelős "rendezőjének", a lelkipásztornak és közvetlen
munkatársainak kell erre a megújulásra gondolni. A Zsinat óta megújult
liturgia gazdag lehetőségeket nyújt a szentmise változatos megünnep
lésére. Az igazi ünnepre természetesen készülni kell, elsősorban a litur 
gikus szövegek elmélkedő feldOlgozásával. Ne akarjunk élményhajhá
szást, de figyeljük a hívek igényeit. Van , aki a csendet kívánja, a másik
éneket vagy zenét. Egyszerüségre intenek egyesek, mások az imádást
kifejező ünnepélyes keretet becsülik. Érték a közö sségi találkozás, de
szükséges az egyéni elmélyedés is. Mindennek egybehangolása okozhat
bizonyos feszültséget, de er6teret is alkot.

A vasárnap "kötelez6" jellege megmaradt az új egyházi törvénykönyv
ben is , amint "Eszmék és események" c. rovatunkban olvashatjuk. A
mai ember azonban érzékenyebb a kérdés másik oldalára, amit a német
szinódus úgy fejezett ki, hogy "parancsra nem lehet ünnepelni". A pa
rancs túlságos hangsúlyozása a múltban nem engedte meg, hogy kidom
borodjék a vasárnap krisztológiai és ekkleziológiai arcéle; megreked
tünk egy túlságosan formalista istentisztelet-tudatban , a törvény és a
cselekedetek jámborságára jutottunk. Ennek következtében a keresz
tény élet gyakran a vasárnapi templombamenés és a pénteki böj t köte
lezettségére zsugorodott. Háttérbe szorult a személyes találkozás Krisz
tussal az 6 közösségében. A ma i emberre áll, amit K. Rahner ír: ,,A ke
resztény számára végső fokon nem az a dönttJ, hogy köt-e engem itt az
egyházi törvény vagy sem, hanem az, hogy hiv-e Isten, konkrétan, az 6
megkegyelmező közelségébe Jézus Krisztusban? Fordíthat ja -e tehát ide 
jét érzéketlenül és kényelmesen csak alvásra és olcsó szorakozásra az,
aki valóban felfogta, mi is megy végbe a keresztény közösség ben az Or
halálának és feltámadásának szent ünneplésekor?"

Ilyen értelemben találó az az állftás, hogya részvétel a vasárnapi
szentmisén a hit mércéje, kifejez6je.
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