
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

KO\'B;Tl\.J';ZO HZA..\IAINKB!\!\ ngy·el-O' tnu u h.umvhun ro·
g'Ulli-> IlJl'gellJ It'k/'z II i ,',,,!'ordulbik u lkalmábút Vit-Lo r Hujróról. Niko
L'd GOg'OI~TÚI ('" L"<lIHlrdo da Viilüiriíl. Anto i ue do Saillt·FixílP"·I'Y
eg~'{'ni~t'g,(,t (.~ III CI \ "'t 'ós Lu« B;stallg'ot, a lIHld":'ll katoliku" re·
gen:;írús k itűuő új lelll't~('gl'l is hemu ta tj uk ('g',\·egy uúi an'ki"p·
bou. ,\ hCI"l'kezett hm;zú~zólú~ok alap';úll újra IlIegvi;,;~gúljllk "a
v i lauia k mll-D'k()rú~úgúllak" kórdésút, f,'oglalkn:!:ui fogunk 11 h ittu
d, 'n!ú II~' új k{'l'<l{~~civel, a hi hl ik us tudouiánvok ,'lj cr'cd meuvei Hol
t'" llZ eg'yhúzlllíiY"~r.cl Illa i itll;'I~ú\'iil. tiihb"l; k<i;.:;jtt :Víal;H~e SO];;lt

\ i tn t ot.t velll,(,·j kÚjJolnújúval.

IJr. Sz. . i. novatllJlk íl'úja IWIII 1,i)vl'tI'l1 (,I ~eIJllllil\"le ,oJil'ú"t,
:\ éll\ ,.a lou vu ill i eIO"'lí'1lI1'(íj" ída. hogy 11 X! X. "zilZnd l);]II a!lI k 1] I t
ki, JI1.l111'fIl a .Jnu vu i u i kato l ik us egyetelllről". <lilii egó~zl'll lllÚ" ,LI·
log Ó~ Illeg is 1'l'1l'! il való~úgllak. ]'.:nllek relü llíhlsút ('PlIell 111' tl,1[e
lehetővé hogy az l~,;)O-a~ bl'l~ra rü;~'getl()ll~(~g'i uvi latkozu! bizto~í·

totta lllindell f'ok on az okta1<'t,.; alk(JtIIlúnyo~ ~z;lbad ..;ili!:;lt. l\liíkii·
tiéséllek p]~ü helye neru is Lo uvui u, hn netu Mu l i ue» volt. iVIi1g';'it a
louvai n i Pg'yetclIlet, anwly m i n t 11 küzépkol' t.őhhi eg-ydeIIlPi, Pgy·
házi alallítá~ú vólt, II lrunoia Io rrud alom IlIeg~zi'!'lt('1te l·i~J7·bell {'s
osak li\Hj·bun nyitotta Illeg azt uj ho l állami eg'ydemkl'nt 11 hol·
land k ormú nv , A holland u ru lou: 111I'g~zíílléHóvel ajl eg'yetenl (,ldl'
is y(·getórt. :\ louvn i n i ugyet"1lI ugyi'bként korún tsom il vilitg' ..111
Ján legrégihb egyeteme", ure rL III ár' két úvszúzaddal elöttI' m ű kii
dött il bolognai ós a pú r is i, \:tóbhi lett a XI J. ~Útwd V(;g'(' 1'('1(>
kormáuvza tihu; is m: ('I~ií ..un ivers i tus".

'L'ÖBBE~KNEK. Húsvét v igi liúja. A'L. elmúlt évben, Ieb ruú r 9·t:'1l,
il Ritusok Szent Kongregációjának rendeletére a Szentatyu meg
engedte, hog'y a helyi főpásztorok húsvét vigiliáját egvházrnegyó
jükben az éjszakai órákball tnrtathussűk meg. Sokak kérésére je.
lent meg ez a nagyjelentőségű döntvény, melyegyútta] az ősi

husvéti vigilia liturgiáját, melyet mar sok század óta uagyszorn hat
délelőttjén tartottak, sok pontjúban n.egvá ltoztatta, Idén. 1!);)2. .i~l·

nu ár ll-én, ugyanez H Szcnt KOllg'l'eg'áóó nútrendeletet adott ki,
"additis ordinationibus et rubricarurn vuriut ionibus". nj reudelk«
zéseket adván hozzá s a rubrikákat némileg n.ódoxítvn.

A pótrendelet a tavaly (~g~i évre, kíeérletképen vadott eng',~·

dély t újabh három évre meghosszabbítja. inivel a l'iildkel'ekRég
szúm talan egyházmegyéjében. a kivitelre szúut idő rövidsége el
lenére is. éjszaka ülték meg 11 vig i liát, mégpedig a legjobb ered
m ónnyel. Az idei uótrendelet Iegl'öbb pontjai a következők.

Ha a föpitsztor úgy vól i, hogvRornulv okokból a \ igil iút ko
rabban kellene elkezdeni, a kkor már este 8 órakor el lelwtkezdeni
a vigilia liturgiáját (Ordinationes II, 4.). Ezen esetben il szeutm ise
körülbelül \210 órakor kezdőduók. Aki a hívek kőzül ekkor ál
dozni akar, csak akkor teheti, ha aznap reggel nem áldozott. merf
egy napon csak egyszer lehet áldozni. lia a szentmise éjfél után
esnék, áldozhat, még ha nagyszombat reggel áldozott js, de ezen
esetben húsvétvasárnap, ugyancsak az. említett okból nem áldozhat
mégegyszer (Ord. V, 17.).._. A papoknál más a helyzet: ha az éj-
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féli misét mondta is, húsvétvusárnupon nrisézhet, még ha kétszer,
vagy háromszor is kellene miséznio ("Hi indultum habcat" Orri.
V, 13). -- Ami a mi sén való kőtelezö réHzvételt illeti: azok, akik
éjféli v igili ai miséu vesznek rósz]. eleget le:-;zlH'k ezzel köteles
ségüknek és húsvét ünuepén már uum ikell mús misére menniük;
ha éjfél előtt volt il IlJiHP, hús\'/./ iinflPJl{'n is IIli,,{'[ kr-ll hal lsrutu iok.
(Ord. V, 14.)

Az áldozókunk kötelező szt'lltsegi böjtl'P il ~,ö\dkező a rendel
kezés. Mind a papok, m iud 'l hívők. akik az {·jfélkor mondott
vigiliamisén vesznek részt, 10 órától kezdve teljesen tartózkodni
kötelesek mindeu deltól és italtól (Ont V, 18. a.) A karácsonyi
éjféli misére, nlíg külön remielet erről nem intézkedik, ez a meg
szer-ítás nem áll. -- A papokra vonatkozóan az enyhítő rendelke
zés: Az a pap, ki éjfélkor mondotta II vigilia rnisé.iét, utánu ma
gához vehet valamit "per mudum potus' és mú sik misc.ie előtt

legalább egy órával teljes szentségi böjtöt kell tartania. (Ezú ttal
hiányzik a felmentéseknél eddig szokásos mcsrszoritás "exelusis
alcohnl ic'is").

1<~gyéb pótrcndelkezósck. .\ szigorú bújt ll;l,!!',q;zo.ahaL déíben
teljesen megszűuik, akkor iH. ha éjszaka iurueplik a vigil i át.• (Ord.
V, 19.) - _\ harangok llagYl'siitiirtiik (j'lriú.!Úhíl kezdve elnémul
tak. A l iturnik us szabály szer.int a vigiiia misé.iénck Glóriú.iúuál
szó lalnak meg újra. Ha ellenben valui.ol í öbb templom vall és
különböző idribeu tartják a szent v igil iút. p]. az egy],hen !Hlgy
szoinbat delelőttjén. a másikbuu ójszaku: irúnyudó a fÓl'u;yház
harangszava; amikor itt Glóriára kondul a harang, a többi temp
lom is ekkor tartozik harangozni. (OrdvV}, :22. h.)

Ott, ahol éjszaka űlik ineg a vigiliát, néhariv kiváltságot is
ád az új rendelet. A zsolozsmából a oom nlctorium ezen az éjszakán
elmarad.:\liJltllOgy ..u felújított húsvéti ünnepélyes vigiliának
megülése az éjszak<I i húsvéti zsolozsma helyét ft,g-]alja el", a hús
vétvasárnap matu t inu mu eg(;SZIJII elmarad. laudcs gyanánt az az
egészen rövid ének szolg ál, rue lv a szen1Tuist'dHl van iktatv.. (há
romszoros alleluja, ]16. PH. a Beuodict.us an ti Ionával). Tehát a
vigil ián résztvevű papoknak sem conrulctoriuruot, sem matutinu
mot, sem laudest nem kell külőn morulu n iok, ahol ellenben nagy
szornbat délelőttjén végzik a vin i liút, ott a római Mi ssale é' bre
viárium elvégzése a kötelező. (Rubr.iea« 'Pit 1. 4. :'i. Ii. és
Tit. nr, ~).

IIJ ORG O .., ftrl( epítését és minden- R'-6»ger O~ltó
l' H nemd javttus t vallal ~
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