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A VASÁRNAP MEGSZENTEl eSE PAP NelKUL

A vasárnap megszentelése pap nélkül a távol i föl drészeken levő missziók
ban mindig probléma volt , de ismeretlen maradt itt a mi nyugati világunkban.
Manapság azonban az által ános szekularizáció következtében , aminek egyik
súlyos hatása éppen a papi hivatás megcsö kkenése, többé nem távoli és idegen
probléma. Igen sok helyen a lelk ipásztori szolgálatnak számolnia kell vele, és
egyben a megoldás lehetősége it keresnie. Ezért foglalkozunk mi is vele.

A VASÁRNAP KOZPONTISÁGA

Miért éppen a vasárnap megszenteléséről beszélünk? Miért nem mondjuk
szerdára vagy péntekre összpontosul a keresztény figyelem ? Azért, mert a va
sárnap a többi nap közül kezdettől fogva kiemelked ik. Ennek az a magyarázata,
hogy a feltámadás napja, ahogy az evangé liumok tanúsit ják (Mt 28,1 ; Mk 16,9;
lk 24,1 és Jn 20,1,19). Szent János a Jelenések könyvében (1,10) pedig az "Úr
Napjá"-nak nevezI. Az "Úr" a Szent!rásban mind ig a megfeszített, feltámadt
és megdicsőült Krisztust, mint az isteni hatalom teljes birtok lóját jelen tI. Tehát
a vasárnap a heti húsvét ünnepe , a megváltás , az újjá teremtés napja. Az első

keresztények méltán nevezték a "hét első napjá"-nak (1Kor 16,2 és ApCsel 20,7).
A vasárnap húsvéti jellege nyilvánvaló.

A vasárnap tehát az ősi, eredet i, sajátságo san keresztény ünnepnap. Nem
megkereszt elt szombat, mert nem az ószövetségi szombatból f ejlődött kl. Gyö
keresen keresztény, mert Krisztus húsvét ja, az üdvösségtörténet közpon ti, döntő
eseménye a forrása. Nem másolás, nem utánzás, nem átvétel , nem hosszú év
tizedek vagy évszázadok fejleménye, hanem mint a heti húsvét keresztény új
donság. Még nem volt évi Húsvét, még nem volt Karácsony, de már volt vasár
nap.

AZ EUKARISZTIA ÜNNEPLJ:SE VASÁRNAP
A HELYI EGYHÁZ lEGOSIBB GYAKORLATA J:S AZONOSSÁGA

lsten Krisztusban k özvet ített hivásával gyűjti össze népét. Az Egyház szel
gálatával továbbitott hivásra a hit az emberi válasz. Ebből a hivásból és elfo
gadásból nő kl a keresztény gyülekezet, a Krisztus-közösség, vagyis a helyi
egyház. Isten népének ezt a mély teológiai valóságát jelenti ki régi misekezdó
egyházi énekünk: .Egybegyűltünk ó nagy lsten . . ." Mivel pedig a vasárnap
kiemelkedett a többi napból , nem csoda, hogy Jézus követőinek, az első ke
resztényeknek ez lett a gyülekezési napja . A keresztények érezték, hogy igazi
Krisztus-hivő csak az lehet, aki cselekvő tagja a hitközösség gyülekezetének,
mert ez alkotja lsten népét, a helyi egyházat. Igy lett a vasárnap i gyülekezet
a keresztény élet é ltető eseménye és az Egyház egyik alapvető jellege.
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Az meg már csak egészen természetes, hogya gyülekezet napja lett az
Istentisztelet ideje. Ez imádságból, éneklésből , az apostolok tanításának meg
hallgatásából (ApCsel 2,42) állt , de főleg kenyértörésből , az Utolsó Vacsora
ünneplésébŐl. "A hét első napján egybegyűltünk kenyértörésre" (ApCsel 20,7),
jelenti ki Szent Pál. Meg voltak ugyanis győződve, hogy csak úgy maradhatnak
Jézus tan ltványa i, ha tartják az Úrral a benső kapcsolatot. Ez pedig csak Hús
vétjáról való megemlékezéssel lehetséges.

Mert az emlékezés alapj ában véve kapcsolatta rtás. Mivel a tan ítványok szá
mára Jézus pászkája volt a páratlan, központi hitéimény, magától értetődő ,

hogya pászkát szentségileg kifejező és összefoglaló Eukari sztiában emlékeztek
rá. Ez volt Jézus legjellegzetesebb cselekm énye, és a tanltványok is a " kenyér
törésben " ismerték fel az Urat (Lk 24,30-31). De Jézus maga is Igy hagyta meg
nekik: "Ezt cseleked jétek az én emlékezetemre" .

Ez az emlékezés természetesen nem csupán érzelmi , értelmi, gondolati
dolog. Nem valami noszta lgikus , múltba tekintő romantika. Hanem bibliai emlé
kezés, azaz a liturgiában jelenné váló régi húsvét üdvözftő átélés e, s benne
saját magunk misztériumának öntudatosítása. Egyben az Úrral való kommúnló
nak szentsége .

A vasárnap és az Eukarisztia Igy kezdettől fogva szétszaklthatatlanul egy
betartozik. Minden kánonjogi rendelkezésen túl mélyen benne gyökerezik az
Egyház valóságában s Igy azonosságában. Ezért is áll ft ja a·liturgikus konsti 
túció (6), hogy a legrég ibb időktől kezdve az Egyház sohasem mulasztotta el
összegyűln i az Eukarisz tia ünneplésére.

A kettő annyira összetartozik, hogy az Egyházról szóló zsinati tan ít ás (26)
szerint az Eukarisztia ünneplése a vasárnapi gyülekezet, a helyi egyház alkotó
eleme.

A PAP " IN PERSONA CHRISTI " , SZENTS~GI JELK~NT MÚKODIK

A vasárnapi Eukarisztia ünneplése az egész hitközösség együttes cselek
ménye. A liturgikus megújulás ls hangsúlyozza, hogya liturgia az egész Egyház
közösségre tarto zik. Viszont mégsem végzi mindenki ugyanazt. Már Szent Pál
felismerte, hogy egy a Lélek , de sokféle az adomány : egyesek az Egyházban
. apostolok, mások próféták, mások tanftók, adminisztrátorok" (1Kor 12,28).
Ezen az alapon a liturgikus konstitúció is el ő írja, hogy a liturgiában mindenki
csak a saját hivatását töltse be szent rendjének és rábízott szerepének meg
felelően (26,28).

Ebben az eukarisztikus liturgiában, amit lsten népe közösen végez, a pap
nak is megvan a maga sajátos szerepe. Van, amit neki kell végeznie. Van, ami
csak rá tartozik. A papi élet és szolgálat c. zsinati tanftás azt mondja, hogya
pap elnököl az eukarisztikus gyülekezetben (5). Mit jelent ez? Egyszerűen azt,
hogya pap a vezetője a liturgiának. Bár a pap, hangsúlyozza Joseph Ratzinger,
nem kizárólagos an " kult ikus szolga" és nem is "szentmisét mond" vagy "ál-
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dozatot mutat be" , szerepe mégis központi az eukarisztikus ünneplé sben. Mi
ben rejlik ez a kiemelkedő, egyedülállő funkciója? A már emHtett zsinati tan ít ás
szerint a pap "in persona Christi" (2) szolgál az eukarisztikus gyülekez etben.
Vagyis szentségi megszemélyesltője Krisztusnak, "húsvéti Bárányunk "-nak
(1Kor 5,7). Ez magyarázza meg, hogya pap tevékenysége a vasárnapi Euka
risztiában elengedhetetlen és pótolhatatlan.

A mondottakból vil ágos, hogy az írásunkban felvetett probléma: "A vasárnap
megszentelése pap nélkül " milyen egyházi fogyatékosságra, mekkora liturgiai
hiányra mutat rá.

MAGYAR TAPASZTALAT A PAP NI:LKOLl VASÁRNAPRÓl
A LICENCIÁTUS I INTI:ZMI:NY

Az a fogyatékosság és hiány, amely pap nélküli, Eukar iszt ia nélküli vasár
napot okoz, nemcsak a misszióknak volt velej árója ; ilyen helyzet máshol is
előfordult a történelem folyamán . Nem is kell messze mennünk példáért, mert
Magyarországon ez történt a török hódoltság korában . A súlyos egyházi szük
ség enyhltésére az ún. Iicenciátusi intézményt vezetté k be.

A IIcenclátusok a lelk ipásztori munkában való részvételre engedélyt kapott
világi hivők. Ennek történetét hazai források alapján többen feldolgozták. De
a szegedi egyházmegyés Sávai János a pápai Lateráni Egyetem Pasztorális
Intézetében 1982-ben írt doktori értekezését (A világi hívek részvétele a lelki
pásztorkodásban Magyarországon a XVI-XVII században) a Vatikáni Könyvtár,
a Titkos Levéltár , a Hitterjesztés Kongregációja Történelmi Levéltára és a Pan
nonhalmi Levéltár eddig fel nem használt anyagából állította össze. Ebből vesz
szük ide vonatkozó adatainkat.

Igazában nem tudjuk. ki kezdeményezte, de egyszer csak általános gyakor
lattá lett. Nem teológiai meggondolás alapján jött lét re, hanem súlyos szükség
ben akart segítség lenni. Ez a szükség pedig a paphiány volt a mohácsi vész
után és a reformáció terjedése idején. Nevük arra utal , hogy egyházi engedély
Iyel, megbizatással dolgoztak, a zsinatok többször foglalkoztak velük . Meg
bízatásukat időnként meg kellett újítani, ez önképzésre sarkallta öket.

Leginkább tanítók voltak, akik végezték a hitoktatást, a vasárnapi liturgiá
ban pedig vezették az éneklést, az imát, felolvasták a szentí rási olvasmányo
kat és kész prédikációt, továbbá kereszteltek, temett ek és több helyen házas
ságkötésnél is asszisztálhattak. Sohasem vették át a felszentelt pap sajátos
funkcióit, pl. a gyóntatást, vagy a szentmise végzését. Fontos szerepet töltöttek
be a vallásilag olyan végzetes idökben : amikor a reformáció laicizálta a pap
ságot, akkor Magyarországon a világi hivők vállalták a lelkipásztori munkát.

Működésük nem volt nehézség nélkül, nem egyszer fogyatékos előkészület

nehezltette. De ez nem csoda , amikor a papképzés is gyenge volt. Viszont jó
segédeszközök álltak rendelkezésükre: a katekizmustanításban Kaniziusz Pé
ter magyarra fordított kátéját használták, prédikáció-felolvasásra pedig válogat -
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hattak Telegdi Miklós , Vásárhelyi Gergely, Káldi György és Pázmány Péter pré
dikációs gyújteményel között. Nagy többségü k teljesitette kötelességét, éJ
elévülhetetlen érdemük az egyházi élet fenntartása rend kívül! nehéz időkben .

Pázmány Péter látta elégtelenségüket, és a Szentszékhez Irt jelentéseiben
szükség szülte megoldásnak nevezte.

Hogyan fogadta Róma ezt a szokatlan, szinte párját rltkitó magyar jelen
séget? Mivel igen sok licenciátus a Hitterjesztési Kongregáció gondozása alá
eső területen tevékenykedett, római felülvizsgálatok, püspöki jelentések révén
Róma értesült erről a maga korában - jó 3 évszázaddal a II. vati káni zsinat
előtt - hallatlanul merész magyar kezdeményezésről. Sával szerint a Szentszék
igazában nem fejezett kl véleményt róla: kifejezetten nem hagyta jóvá, de meg
sem tiltotta . Joggal mondható tehát, hogy hallgatólagosan eltúrte ezt a szükség
megold ást.

A magyar Iicenciátusi intézmény különben fölmerült a másodi k vatikáni
zsinat második ülésszakán is. Hamvas Endre akkori csanádi püspök Irásban
szólt hozzá az önálló diakonátus problémájához. Ennek során Ismertette ezt
a sajátos történelmi jelenséget, amely némileg hasonlftott a zsinaton javaslatba
hozott önálló diakonátushoz.

A ZSINATI LITURGIKUS MEGÚj ULAS ELISMERI
AVILAGI HIVOK JOGÁT A LELKI PÁSZTORKODÁSBAN VALÓ RI:SZVI:TELRE

A magyar Iicenciátusi kezdeményezés átmeneti helyi Jelenség volt , mert
századokon át az érvényben levő egyháztan erősen hierarchia-központú maradt.
Mégis az Egyház egyre elmélyedő önismerete visszatalált a szent!rás " Isten
népe" (1Pét 2,10) öntudatára. A hierarchia valósága ugyan nem veszett el, mert
nem veszhet el, de erőteljesen ráirányul az egyházi öntudat az összes keresz
tényeknek a keresztségen alapuló egyenlőségére , a krisztusi közösségre. Az
Egyházról szóló zsinat i dogmatikus tanít ás (31) elisme ri, hogya keresztség
részes ít Krisztus papi , prófétai és királyi küldetésében.

Ezt az " Isten népé r-t hfv ja Szent Péter " királyi papság"-nak, amelynek lel 
adata - s ezt a kereszteléskor kötötték az új h ivők lelké re - hogy "eleven
kövek módjára ti is lelk i templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisz
tus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be" (1Pét 2,9). Igy nem
nehéz megérten i, hogya kor szükségleteI, valamint a teológiai és bibli ai el
mélyülés alapján az Egyház tel jesebb önmagára ismerése megnyitotta a világi
hivőknek az istentiszteletben, iiletve a lelkipásztorkodásban való tevékeny rész
vételt.

Igy az Igeliturgiában lehetnek a szent olvasmányok lölolvasói, az eukarisz
tikus liturg iában pedig áldoztathatnak. A vlsszaállftott diakónus rendben pedig
- legtöbb házas férfi - rendes kiszolgáltatói a keresztségnek, prédIkál hatnak ,
temethetnek stb., és a püspök engedélyével asszisztálhatnak a házasságkötés
nél. A most kladott kánonjog pedig, bár nem nyújt orvoslást a paphiányra, a
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liturgikus megújulásnak ezeket az eredményeit az egyházjog részévé teszi. De
tovább is megy, amennyiben pl. paphiány esotén a püspök megb izhat világi
hlvöt, férfit vagy nőt , plébánia vezetésével, s ebben a szolgálatban, bár nem
misézhetnek és nem gyóntathatnak, de keresz telhetnek, temethetnek, házasság
kötésnél asszisztálhatnak.

Mindebből világos, hogy századok után a liturgikus reform a licenciátusi
magyar intézményben szükségmegoldásként gyakorolt lelkipésztori tevékeny
ség jogát megadja minden megkeresztelt hivőnek, s igy a vil ági h ivők rész
vétele a lelkipásztorkodásban az egyházi élet rendes gyakorlata let t.

AZ EGYHÁZKOZOSSI:GNEK JOGA VAN A VASÁRNAPI EUKARISZT IÁRA

Az égető korszükséglet azonban túlhaladta a II. vati káni zsinat belátását.
Európában is több helyen egyre érzékenyebb lesz a paphiány-probléma. Ma
gyarországon pl. Tomka Ferenc a Teológiában többször fog lalkozott ezzel a
kérdésse l. A másik európai ország , ahol a paphiány erősen érezteti hatását.
Franciaország. Széles körökben vitatják a helyzetet (Monique Brulin , Assemb
lées dominicales en I'absence du prétre : situat ion en France et en jeux pasto
raux, La Maison-Dleu, 1970. 60-113 o.: Pierre-André Llég é, O. P., Accompag
nement eccl ésiologlque pour les assemblées dominica les sans célébratlo n
euchar istique, La Malson-Dieu, 1977. 114-126 o.: Louis de Vaucelles, S. J., Le
destin incertain des assemblées dominicales sans prétres, I:tudes, 1976.
239-246 o.).

Természetes, hogy az egyházi hatóság mindent megtesz, hogy a hitk özös
ségek szét ne oszol janak, világ i hivőket toboroznak, képeznek ki , sáll itanak
a lelkipásztorkodásba, hogy összetartsák a helyi gyülekezetet. Ezek a lelk Ipász
torkodássai megbizott francia világ i hivők, éppúgy, mint egykor a magyar Ii
cenciátusok, a vasárnap ünneplését Imával , énekk el, lelki beszélgetéssel, ka
tek izmus tanitásával stb . segithetIk , de a tény az, hogy a vasárnapi gyülekezet
Eukarisztia ünneplése nélkül marad .

E súlyos ekkleziológiai és lelkipásztori problémával foglalkozók nem nyu
gosznak bele a "megmásithatatlanba" . Nem akarnak belenyugodni abba . hogy
a vasárnapot pap nélkül kell ünne peln iök, illetve az Eukarisztiát ájta tossággal
helyettesiteniök. Ha az Eukariszt ia tényleg a helyi egyház form ája. meg lehet-e
egyáltalán, főleg hosszabb időre , fosztani a gyülekezetet tőle? Igy felvetőd i k

a kérdés , hogy nincs-e joga a helyi egyháznak az Eukar iszt iára? S ezzel pár
huzamosan elengedhetetlen a következő kérdés : nem köteles-e az egyházi
hatóság papot adn i a hely i hitközösségnek?

Egyesek a "viri probatl" szentelésében keresik a megoldást, jóllehet a
keleti szertartású egyházak sem bővelkednek papi hivatásokban.

Mások azt vetik az Egyház szemére, hogy " nem törődik " a hivekkel. Ez a
kemény megrovás nehezen fogadható el. Inkább talán az rnondhat ő , hogy az
Egyház sokhelyütt túlságosan ragaszkodik a hagyományokhoz és nem él a
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benne dolgozó Lélek kreativitásával. Úgy érezzük, hogy az Egyháznak első

rangú érdeke, hogya lelki igénye ket a maguk teljességében ellássa. A meg
oldás egyik útjára König, Bécs bfboros-érseke mutat rá, aki az európ ai püspö
kök tavaly októberében tartott 5. szlmpóziumán elismerte, hogya modern kö
rülmények az egyházi szolgálat új formáinak kialakftására kényszerftik az
Egyházat.

A VASÁRNAP PAP NI:LKOLl MEGONNEPLI:SI:NEK NI:HÁNY FORMÁJA

1. A vasárnap pap nélküli megszentelésének alapformáját a liturgikus
Konstitúció az igeistentiszteletben jelöli meg. "Elő kell mozdftani az lsten
Igéjének szent szolgálatát (az igeistentiszteletet), a nagyobb ünnepeket meg
előző vigiliákon, az ádvent vagy a szent negyvennap egyes köznapjain, vala
mint vasárnapokon és ünnepeken, főleg ott , ahol nincs pap. Az ilyen helyeken
a liturgiát diakónus vagy más, a püspök által megbízott személy irányftsa"
(CSL 35,4).

Ez az irány felépftésében - kisebb-nagyobb változásoktól altekintve - a
szentmise ígeliturgiáját követi, kiegészftve a Miatyánkkal és záró imával, ének
kel. Ha a liturgiát diakónus vezeti, homfliát tart, amíre a püspök más teológiát
végzett személynek is megadhatja a felhatalmazást. Egyébként a vezető a
püspökségtő I vagy plébánostól kapott szentbeszédet olvassa föl.

Akik ezt a formát sürgetik, hangsúlyozzák a gyakran elfelejtett igazságot:
.Krlsztus jelen van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az Egy
házban a szentirást olvassuk" (CSL 7).

2. Igen sok helyen az igeliturgiát áldoztatás követi. Az istentisztelet vezetője

a tabernákulumból Krisztus Testét osztja ki a közösség tagjainak. B. Frel 1976
ban kladott könyve: Prlesterloser Gottesdíenst, Modelle und Anregungen, ér
tékes anyagot nyújt ehhez az áldoztatással egybekötött Igeistentisztelethez.

Ez a forma tűnhet a legmegfelelőbbnek, leggazdagabbnak a vasárnap pap
nélküli megszentelésére. A többség, úgy látszik, ezt is alkalmazza . Az utóbbi
időben azonban mind több ellenvetés hallható ennek a modellnek rendszeres
használatára vonatkozóan : elhomályosftja a különbséget a szentmise és az
áldoztatással egybekötött igeistentisztelet között ; elfelejteti a szentmisén kfvüli
áldozás kapcsolatát az eukarisztikus áldozathoz, csökkentheti a szolgálati pap
ság szükségességének tudatát és fontosságát.

Több ajánlat merült fel ezeknek a veszélyeknek a kiküszöbölésére. A Német
Demokratikus Köztársaság püspökei - akik Európában elsőnek vezették be
ezt az ünneplési formát - el őírt ák. hogy a szent Szfneket közvetlenül hozzák
át a legközelebbi templomban egyidejűleg megtartott szentmiséről. Másult
előfrják, hogy a szertartás vezetője ne a pap megszokott helyéről vezesse az
istentiszteletet.

3. A harmadik forma szintén a Liturgikus Konstitúclóra épül: Krisztus jelen
van az Egyházban . . . "amikor könyörög és zsoltárt zeng az egyház, hiszen
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megígérte : ,Ahol ketten vagy hárman összegyü lnek a nevemben, ott vagyok
közöttük' (Mt 18,20)" (CSL 7). - A közösség összejön, hogy az olvasmányos
órával és/vagy a reggeli dicsérettel áldj a Istent, kapcsolódjék be az egyete
mes Egyház imájába.

Bármelyik utat is választja a pap nélküli közösség, bármilyen változatban
is, tudnia kell , hogy csak szükségmegoldásnak tesz eleget. Ne tévessze azt se
szem elói , hogy isten tiszte lete valóban liturgikus legyen : az Atya színe elé já
rul , Krisztu sban, a Lélek vezetése alatt, az Egyház közösségében és nevében.
Ne csússzék tehát át ez az istentis ztelet se katekézisórába, se egyéni imád
ságba, ájtatosságba - bármennyire is szépek és fontosak ezek egyéb alkal
makkor. Minél többen kapcsolódjanak be a közösségből ennek az istentisz
teletnek előkészítésébe (pl. a hívek könyörgésének megfogal mazásával, énekek
klv álaszt ásával), mind pedig kivitelezésébe, a vezető és a helységért felelős

pap irányítása mellett. A szolgálati papság hiányában még inkább gyako rolni
kell a híveknek a keresztségben kapott általános papságot.

Joseph Ratzinger

A KERESZTeNY VASÁRNAP

I. Mit ünneplllnk vasárnap?

Krisztu s születése után kb. a 110. évben törté nt. Az antióchi ai p üsp ök öt.
Ignácot hajóva l vitték Szíriából Rómába, hogy ott a vadállatok elé vessék. Meg
bilincselt kezével hét levelet írt útkö zben az útjába eső keresztény közösségek
nek. Egyik leveléb en ez a mondat áll : ..Mi már nem a szomba tot ünnepel jük ,
hanem figyel münk az Úr napjának (a vasárnapnak) megtartására irányul, ame
lyen a mi életünk is e l kezdődött . . ." (Magn. 9,1) Ez a passzus a keresztényeket
kife jezetten mint a vasárnapbó l élő embereket ír ja le. A vasárnap megünnep
lése határozza meg életritmusukat, és nyomja rá bélyegét belső életformájukra.
Vasárnap virult ki az élet ük. Mondh atni a vasárnap az a szilárd pont számukra
az idő szövevényében , ahol magához az élethez közeledhetnek, megtapasztal
ják, mit jelent a valóságo s élet. Az igazi életnek ez a megtapasztalása tart az
tán egész héten át. Mintegyalaphangként tör át a hét hangzavarán , és vissz
hangja mindig új utat talál a tisztás, a világosság felé.

1) A vasárnap az Úr feltámadásának napJa

A keresztények vasárnapi emberek, mondja Ignác. Mit jelent ez? Mielőtt

azt kérdezzük magunktól, hogyan kell "megtartan i a vasárnapot" , meg kell gon
dolnunk, mit is ünneplünk mi keresztények vasárnap. Az e l ső és tulajd onkép -
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