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A FALUSI LELKIPÁSZTOR EGY ÉVE

"Krisztus Urunk úgy akarta, hogy <az emberiség megváltásá
nak műve, melvet Ö maga vitt végbe a keresztfán, állandósuljon a
világ végezetéig, éppen ezért saját egyetlen és örök papi hatalmát
továbbadta az, ő Egyházának ... Az Egyház papjai ... teljes jog
gal elmondhatják magukról a Nemzetek Apostolának szavait: Is
tennek ... vagyunk munkatársai. (I. Kor. 3, 9.). Feladatuk "elő-

.mozdítani Isten dicsőségét a földön és ápolni, növelni Krisetus
titokzatos testét." (XII. Pius pápa .körlevelr, a papsághoz az 1950.
jub. azentévben.)

Minden lelkipásztord meggondolásnak, terveegetésnek, korszerű
sítésnek e változatlan kűldetés, az örök cél je:gyéhen kell történnie.
Mi is ez örök cél fényében kíséreljük meg felvázolni itt a falusi
lelkipásztor egyházi évét,

Korszerű lelkipász.tori tiirekoések

A modern lelkipásztorkodás bizonyos fokig válságba jutott. Ez
a válság nem dekadencia, hanem a kiteliesülés, a növekvés "bi
zonytalansága". Új igények, úi törekvések jelentkeznek a lelkek
ben, és mindezek vilávos jelei 'annak, hogy az, emberiség- lelkűlete,

magatartása és életformája nar'~'ban meeváltozott, Az Egyház
küldetése változhatatlan és míndiz időszerű, az ember természete
és személvisége sem változik lényegében korok és évszázadok sze
rint, de mertae Egyház mindig időszerű célj áll o7., vezető eszközök
és. módszerek - főként a látható, külső eszközök - naP''' része
időleges és evilági, változnia kell az, idők követelménye szerint,
Ezt hangsúlyozzák XII. Pius szavai: "Korunkban a megváltozott
életkörülmények olyan új kórdé seket vetettek Ielseínre, amelyek
gondos megfontolást ős alapos körültekintést j w ényeln ek " , .8 kéri
a papsázot: .,lendítse fel az apostolkodás mindazon formáit és mó
dozatait, arnelvek ma - tekintettel a hívek sajátos sz.ük~IO"eire 
külőnösképpen nagy horderejűek és fontosak."

Ezeknek a?: igényeknek je.gyében kezdeményeznek ma világ
szerte új utakat a lelkipásztorkodásban. Sokszor szélsőséges el
gondolások és igyekezetek is akadnak közöttük, elfeledve azt, hogy
maga az újítás még önmagában nem érdem, s "CBak akkor dícsé
retes, ha összhangban van az igazsággal és tisztesécesebb, erénye
sebb életre seg'ít." (XII. Pius.) A kezdeti törekvések forgataga
mindinkább tisztult, és ma már eléggé áttekinthető képet kaphat
tunk a főbb korszerű lelkipásztori iránvzatokról.

Az első és talán le1gl'égibb ezek között: a liturgikus apostolság.
Abból az alapvető meg'gondol ásból indul ki, hogy a világ meg
váltása elsősorhan kegyelmi mozzanatokból tevődik össze, Isten
pedig a kegyelmeket legfőképpen szentségei által nyujtja az ern
bernek. tehát a lelkipásztori törekvéseknek is elsősorban a szentsé
gek - leülönösen és hangsúlyozottarru szentmise - vau röviden
a liturgia felé kell irányulniok. Anélkül, hogy érdemiben foglal
kozni kívánnánk a liturgikus apostolság el,gondolásaival, el kell
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ismernünk törekvéseiknek fontosságát és jelentőségét.. Meg kell
azonban gondolnunk azt is, amit ellenvetéstíl azoktak felhozni, hogy
a lelkipásztor feladata nemcsak a szeuteégek kiszolgáltatása, ha
nem missziós küldetése is van. Azokhoz is el kell jutnia, akik nem
~nek szentségí életet és nem mutatnak liturgikus hajlandóságot.

Ez utóbbit igyekszik nyomatékozni a másik kellő: a szociális
(közösségi, népies) és a pszichológiai irányzat. Az egyik a Corpu»
Christi Mysticum dogmájának tanulságai alapján a szerétet és
közösségí érzés, valamint felelősség kővetelrnényeit szeretné az
eddiginél jobbab előtérbe helyezni. A másik az újabbkori lélektani
kutatások eredményeit tanulmányozva úgy látja, hogy nagvon
fontos 'az egyes, egyedi adottságokkal rendelkező e,gyén külőn

külön lelki kezelése, többek kőzt a természetes gátlások, zavarok
megoldása és az ember beáll ítása a terméazetfölöttire,

Mindhárorn elgondolás előbbre vitte a lelkipásstorkodást, szél
sőségesen kisarkítva azonban mindhárom hibás útra tévedhetne
és úgy látszik, hog-y a teljes megoldást a három egysége, fogja meg
adni, sohasern feledve, hogy "a papi tevékenység sajátos területe
a természetfeletti élet: annak megszerzése, gY\lU~apítása és Kirisz
tus titokzatos testével való közlése," (XII. Pius)

A falusi hívek talán még nagyobb átalakuláaon mennek át,
mint a városiak; ezért ma talán nehezebb te-rület a falusi pászto
ráció, mint a városi. Talán nem lesz hiábavaló tehát, ha a változás
('gy bizonyos pil.lanatában, áttokintiük a falusi lelkipásztorkodás
e.Qyik igen fontos területét. azt, amelyik leg'jobhan szemünk előtt

van: az egyházi évben és azon át megnyilvánuló lelkipásztor-i
életet,

A meU1'áltotlsáu i.gényc

Hazánkban a külső természet, ,az évszakok megújulásának
rendszeres válbakosása nagy segítője a liturg-ikus élet kialaku
lásának. Az cg-yhúzi év adventtel kezdődik. Előkészűle.t oz a Meg
váltó születésére. egyheu csodálatos megemlékezés az emheriség
nagy ádventjéről, az Öszővetség-ről és földi életünk ádventi jelle
góról. Kint a külvilág' is erre hangol minket: diszek, virágok és
lombak megsemmisültek, kiüresedett szinte az egész természet, és
a hideg télben kiáltó vágy hangzik a tavasz, a természet ujjászü
letése után. A vallásos lélekben az ádventi vágy a megváltottság
és tökéletesedés igénye, vag'yis a megváltás minél mélyebb alanyi
megvalósulásának forró láza, amely a magyar nép szokásaiban,
hagyományaiban számba alig vehető vonatkozásban megnyilatko
zik. A halhatatlansám-a vágyó kil'ályfi meséjétől a népi pásztor
játékok leboruló hódolatáig sok-sok lelki szomjúság' bizonyítja
ezt. A karácsonyt széo idillé varázsolni, megható genre-képpé áJt
rajzolni, kigyúló fenyőgyertyák mellett meghatódni r lehet mű
vészi élmény vagy emberi érzékenvsézüknek kícsordulása, de a ka
rácsony igazi jelentése, több (művészetben is nagy feladat lenne ezt
ábrázolni, érzékeltetn i) : a meeváltásra való várakozásnak ohiek
tive vége, köztünk a Mesrváltó, az, Úr (= Emmanuel), újjász.ületi.k
a világ és újjá kell születnie lelkünknek. Még nem fejeződött be a
megváltás Krisztus születésével, a megváltás is szinte gyermek
még, amint a Megválrl:ó is gyermek, de elérkezett. a döntő időszak,



megfordult a sorsunk ... Ennek az ünnepnek, az egész ünnepkör
nek kategorikus parancsa: változtasd meg életedet, szülessél újjá
keg-yelemben és Krisatusban l Ha még nem indultál el, indulj el
a tökélete,sseg felé, a krisztusi életkor nagykorúságának beteljese
déséhez !

Advent a falusi lelkipásztorkodás egyik legfontosabb ideje.
December elejétől kb. február kőzepéig tart II falu "nyarallÍis.a",
ilyenkor van az embereknek legtöbb idejűk. Karácsony után a
fagyasztó hideg legtöbbször csökkenti a templornbajárók számát
is és hangulatával sem alkalmas annyira a lelki 'éle,t elmélyíté
sére, mint ádvent és karácsony közvetlen környéke, úgy vízke
resztig. Legtöbb helyen ilyenkor, k arúcso nv előtt vannak II tri
duumok, A hajnali misék felejthetetlen ólmén yükke.l nagyon al
kalmasak a bűnbánat felkeltésére. Általános tapasztalat, hogy fa
lun karácsonvra többen gyónnak, m.int husvétra. (Ennek oka nem
a karácsony előtti tr-iduum, mert olyan helyeken is így Vian, ahol
sem karácsony, sem husvét előtrt nem volt' triduum.) Éppen ezért
nagyon jó lenne, haa Szentszéktől meakaphatnők azt az, enged
ményt, hogy az, évi egyszeri szentáldozási kötelezettség- ne korláto
zódjék csak a husvéti idöszakra, hanem a karácsonyi időben is
elvégezhető legyen. Legtöbb helyen, ha valami okból a triduum
el is marad, gondoskodnak arról, hogy ilyenkor (és husvét előtt
is) legyen vendéggyóntató. Hogy ez, mennyire fontos falun, talán
nem kell magyaráznunk. Altalános tanaszfalat bizonyicja, hogy a
szentgvónás elvégzését (most és husvétkor, valamint búcsú és el
sőáldozás előtt, évenkint tehát kb. négyszer) ajánlaltos csoportok
ra osztani, korosztályok szerint (gyermekek, ifjaik, felnőttek) vagy
külön időt adni a férfiaknak ós nőknek la szentavónásra ős; közös
seentáldozásra, Kül önösen II férfiak szerotdk tudni és látni, hogy
nem egyedül mennek az Ür usztalűhoz. Sem most, sem husvét előtt
nem szoktunk megfeledkezni a betezekről és gyönge öregekről, akik
á,2'yhoz vagy szebához kötve várják Il azentgvónás és szentáldozás
alkalmát.

A karácsonyi szentg-yónás és szerutáldozás hanasúlvozása li
tursríkus szempontból is nagyon Iolentös, ha a lelki életet az egy
házi év keretében néz,zük: Ha lelked s,ötétsélgben él, fogadd he a
fényt, szülessél újjá (és ki az, a földi ember, akinek valamilyen
értelemben va,gy vonatkozásban nem kellene ú iiáseületnie ~), a hus
véti diadal állandósítsa benned a meg-váltottsáeot, élj diadalmas
életet, a pünkösdi ünnepkör szeblernében a VÚg'sőkig és mindenben
hűségben, a hétköznapok, az ezvszerű vasárnanok, a szűrke élet
napjain át is juss el a beteljesüléshez.. A gondos lelkipásztor mind
Hzt hirdetőtáblával és meg-felelő h osszúságú, talpraesett szóbeli
hirdetésse! is ki tudja emelni. A falusi nép mindkettőre elég ér
zékeny, de ssívesen veszi. ha jó.

Az ádventí szentmíséken kiváló alkalom nyílik szentmisema
gy,arázatokra. Különösen :az idöszak elojén, amikor még nines
olyan sok gyónó, mint később. Hetenkint egyszer-kétsze'r örömmel
hallsrat.iák a hívek. Több lelkipásztor, fölelg' ha egyedül van, V:3Jgy
sesrítőtársának gyóntatnia kell, ádventi időszakban rövid, tömör
8-10 perces katekésiseket ad, egé8zen gyakorlati utasttásokat a
lel,ki életre, stb. A falusi ember lelke szomjasan isszlaaz okos, jó
tanítást.
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A magyar nép lelkében leülönös melegséggel él la karácsony.
Előtte már népszokások egész sorával készültek az ünnepre, ma
már egyre ritkábban és egyre kevesebb helyen. A babonák eltű
nése örvendetes dolog, de la szép és jó népszokásokat bizony meg
lehet mentení és egy részét megszentelni, Az. ilyen, vallási népszo
kásból átmentett és megszantelt ájtatosság nyilván ősisége, népi
pszichológiája miatt közelebb kerülhet a fal usi hívekhez, mint
akárhány más lényeg-telen ájtatosság, s leg-többször tulajdonképpen
nem történik más, mint a templomból kikerült, szentelrnénvböl
profanizálódott népszokás megtisetulva visszakerül méltó helyére.
Most csak két vallási népszokást említünk, melv manapság beke
rült la templomba. Az egyik a "Szállást keres a Szentesalád" ájba
tosság. Sok helyen a templomban végzik, ott adják át egymásnak
a Szentesalád képét, és valamelyik népi irnádokzó vezetésével
imádkoznak, la lelkipásztor esetleg rövid elmélkedést ad az eszrné
nyi családi élet szépségéről (Casti connubii n, v;agy a megváltás
történetéről szentír-áamagyarázatot taet, Közben nagvseerű gyó
nási alkalom is van, és másnap a Szentesalád-képet őrző családok
mind közös szentáldozást végeznek. Másik felejthetetlen vallási
népszokásunk: a betlehemezés. Nem hallottunk semmi megbotrán
kozó szót ott, ahol megfelelő szöveggel, karácsonyi ájtato'sság ke- .
rétében éjféli mise előtt bemutatták a pásztorok és mágusok hó
dolatát. Lehet ezt megtartani karácsony vigiliáján karácsonyi elő
készületi ártatossáaként is. A gyermekek szívesen viszik és teszik
le ilyenkor "ajándékaikat" (Jócselekedetek, erénylapok, stb.) a kis
J ézus jászolához, és megbanulják, hogy karácsonykor nomcsak
ajándékot kell várni, hanem adni is ken jócselek:ede,te,t, áldozatot,
elsősorban Istennek.

Karácsony ünnepe hangulatával, szépségével és eredével szinte
önmaga pasztorál, a lelkipásztornak mégis ügyelnie ken, hogy a
hívek tudatában 'az igazi, lényegeis jelentésével jelenjék meg ez, az
ünnep, ne idil lizál.iák el az üdvösség évében és, egyál'talán la meg
váltásban lévő szerepét, Karácsony ünnepének fénye miatt az
utána lévő kisebb szer-tartások (borszentelés, vízszentelés) ellégg;é
elnéptelenedtek falva'inkban, s kevés igyekezet látszik ezek litur
gikus szerepének helyreállítására. így vagyunk még jónéhány do
loggal as egyházi évben: új ötletek, új alkalmi énekek kellenének
ezeknek felelevenítéséhez. A karácsony utáni napok sorozatából
mégis kiemelkedik kettő: a Szilvesster-napi hálaadáe és Ujév
ünnepe. M'indkettő jelentő,ség-ét eléggé érzik falun, hiszen Szent
Ssilveszter es,téjén me,grö,gzött templomkerülők is kötelesséeüknek'
tudják a hálaadásori való megtielenéet. Ekkor nemcsak hálát ad
nak Istennek, hanem na!!'y érdeklődéesel lelsik az, egyházköz,ség éle
téről szóló beszámolót. És amennyire örülnek a részletes, ügyelsen
megszerkeeetett beszámolónak. annyira bosszankodnak, ha az, el
marad. U'[év napján ismertetni szolcták lezalább főbb vonalakban
az eP'Vházközség jövő évi terveit, feladatokat tűznek ki. hiánvos
ság-okat jelölnek meg a plébánosok, s miudez hozzátartozik a terv
szerű lelkipásstorkodáshoz,

A karáesonvi idősz3Jk hátralévő napj1ai falvaink' hideg temp
lomaihan eléggé meeszokottan telnek, Itt-ott evy-egy kilenced, áj
tatossáe (nl. lourdesi jelenés előtt) ha van, e,gyébként szokott rend-
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ben történnek az Istentdssteletek. E.gy lehetőségről azonban meg
kell emlékeenünk. A Szerút Család ünnepén, amikor a lelkipásator
hívei elé állítja az Isten akarata szerint való családi életet, nem
lehetne-e a sokgvermekes, jó katolikus családok dícséretét nem
csak szóval, hanem legalább jelképes tettel is kinyilvánítani ~
Esetleg évenkint en-Hgy solrgyermekes családot az egyházközség
megajándékoshatna, Szerény mődja ez, a megbecsülésnek, de nem
hiábavaló.

A diadalmas élet

A farsang idején, laz Anyaseentegyház figyelmeztet az élet ko
molyságűra: lilába öltözik. Még néhány hét, és a kikelet. az élet
diadalmaskodik a télen, a halálon. Fák rügyeznek, bokrok virágoz
nak, mezők újulnak, vetések zöldellnek, és a falu népe hatalmas
méretű munkába kezd ujra, mikor február vége felé felensred a tél.

Farsang végén éjfél előtt meeszólala templom tornyában a fi
gyelmeztetn nagyharang, másnap hamvazkodás, és máris benne va
gyunk a husvéti időszakban, a husvét előkéseületi idejében: a
nagyböjtben. Régen bámulatrarnéltó fegyelemmel és áldozattal

.tartották a nagyböjtöt eleink. Kimosták. kisúrolták az edényeket,

.zsírnak egy csöppjét meg' nem ízlelték egész, negyven napon át.
Mégsem roskadtak össze, sőt szorgalmasan és kitartóan dolgoztak
hiszen a nagyböjt szellemével semmiképpen sem egyeztethető ösz
sze a tétlenkedés. Ma már mindez szinte elképzelhetetlen. Nem tar
tozik ránk kutatrri, mi ennek az oka; tény az" hogy a liturgikus
életforma Iegnagvobb változása az elmult évszázadok alatt éppen
a nagyböjt körül történt, Az· Anyaszentegyház észrevette ezt, és
mintha a lelki életi eg'yensúlyt e tekintetben más módon kívánná
biztositani. Nem 'annyira a böjtön, a külsö lá:ldozaton vian hang
súly, bár la néhány mezmaradt böjt nagyon fontos, hanem a belső
áldoeathozatalon, ez pedig sokféleképpen meg-nyilatkozhat, A falusi
hívek jórésze tudja ezt, míkor vallási kötelezettségeit áhítlattal és
hiány nélkül teljesíti, mindennapi kötelességét, munká.iát, erkölcsi
tettnek fogva fel, jól végzi.

A nagyböjti lelkipásztori munka leülönösebben a keresztútjá
rással és nagyböjti szentbeszédekkel kezdődik. Bevált dolog' a kü
lőn-kűlön csoportoknak "címzett" ke-resztútjárás (pl. gye,rmekek,
betegek, stb. keresztútja). Ezeknek szövegét bizony néha magunk
nak kell tösszeállitanunk, és ha szükséges, jóváhag-yás.sal el látta.t
nunk. Feketevasárnap körül jön a munka dandárja. A szent..gyóná
sok száma egyre nagyobb, még-is a kötelező husvéti szentáldozást
megfelelőkép hangsúlyozni kell, jó időpontokat megjelölni, ugyan
akkor egyéb teendői mellett sok helyen még a passió előkészítése

is a lelkipásztorra hárul, és itt van az elsőáldozási előkészítés ide
je is.

Virágvasárnap és nagyhéten kevés plébánia van abban a hely
zetben. hogy megnövekedett munkája mellett ezeknek a napoknak
liturgiai szépségét teljesen kamatoztassa, Az. is komoly eredmény,
ha nagypénteken a szertartások maevarázatával érthetőbbé teheti
az Egyház hódolatát Megváltó Krisctusa előtt. (Itt meg ken je
gyeenűnk, hogv falun mínden Iituraíkus magyarázat és általában
minden liturgikus törekvés na.gy körültekintést igényel A falu
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népe ugyanis korántsem oly képzett II liturgiában, mint a város, s
ma még talán érzéke sem oly éles hozzá, mint a városi népnek.
Máeik szempont. a falu általában nagyon szerét énekelni. Oktalan
ság lenne tehát liturgikus szövegmondásokkal száműznia templomi
éneket. Amikor az előírások megenged'ik, meanél többet énekel
jünk. S vajjon sok újabb liturgikus szellemű kívánság is nem azt
mutatja-e, hogy az ének nagyobb teret fog- kapni a templom
ban, s a reeitativóval összhangban elfogIalja majd méltó szerepét'l)
Több plébánia idő és szóbeli lehetőség- hiányában Irásban. rajzban
(hirdetőtáblán) próbálja a hívek elé tárni legalább vázlatosan a li
turgia értelmét és magyarázatát.

Nagypénteken az E.g-yház hivatalos szer-tartásai és a szentbe
széd után következik a nép "magán liturgiája": a Krísetus-siratás,
Ezt a megrendítő szokást nem szabad kiüldözni a templomból, ha
nem meg kell szentelni s legalább "félhiViatalossá" kell tenni. Aki
hívő lélekkel résztvett már ilyen Krisatus-sirafásban, és hallgatta
vagy énekelte Szűz Mária keserveit, látta azokat az együt.f.érző aa'
cokat, kicsorduló könnyeket, bizonyára megsejtett valamit a ma
gyar nép katolikus vallási élményéből és nem fogja elfeledni ha
láláig.

A nagyszombati reggeli szertaetások falun majdnem mindenütt
üre-s templomban zajlanak le, de az újabb, a helyreállított husvéti
vigilia már komoly eredményeket ért el a liturgikus élet fejle'sz
tésében. Nagy esemény a délutáni feltámadási körmenet, melynek
ősi fensége mindig megr-aaadóan állítja elénk Husvét jelentését.
Győzött az élet ,a halálon, Krisztusban miénk a győzelmes, diadal
mas élet!

Husvét után nemsokára itt az egyházközség újabb nagy ün
nepe: az első szentáldozás napja. Nagyon sok helyen kedves és szép
külsősésrekkel, szeretetreggelivel sikeresen emelik az ünnep fényét;
sokkal fontosabb azonban a külsőségeknél, hogy valóban lelki ün
nep legyen e nap. Ahol családi ünneppé is avatják ü' napot, a gyer
meket aznap különös tisztelettel szeretik, ezt külsőleg is megmu
1atják (pl. főhelyre ültetik az asztalnál), ott valóban eméikezetes
és g'yümölesöző lesz az elsőáldozás nania, A több keavelmet akarja
biztosítani az elsőáldozásnak az a módia, hogya kiSIgyermek szü
lei között áldozik. Jobbról térdel az édesapa, balról az édesanya,
s természetesen ők is szentáldozást véceznek. ElőttH nem eO'V há
zasság' egyházi rendezésére adódik alkalom ilyenkor, meg-oldódik
az elsöáldozás néhány technikai nehézsége, a gyermek közössézi
élménnyel gazdasrodik,

M 4:i11 sban, a Szent Szűz, hónapjában renzetesr a munka a ha
tárban. Számosan találnak méeis hétköznap is időt, hoev résztve
gyenek a hangulatos májusi Iitániákon, melyeknek idejét a lelki
pásztor természetesen úg-y tűzi ki. hozv a munloa végzésétől ne
voniák cl a hívőt. Utána közös esti imádsáo-ot (vaev oompleto'ri
umot) vflO'ezhetnek Ielkiismeretvizseálattal El a tökéletesebb lelki
élet óhajával.

Krisztushoz híven a halá7ig
Husvét ünnepének parancsa: élj diadalmas krisztusi életet, ft

megváltott ember életét! A husvét utáni idő parancsa pedig ez:
légy hűséges a halálig- ebben a diadalmas, kegyelmi életben a hét-
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köznapok. la munkanapok. ,az egyszerű hetek gyors forgatagában is.
Legnehezebb jól megfogni lelkipáeztort szempontból a pünkösd

körüli időket. Alig van kiemelkedő liturgiai esemény. Mig a
másik két ünnep körül bizonyos válogatásra kényszerül a lelki
pásztor, sokszor néhány kisebb szentcselekménvt (husvéti ételmeg
áldás, búzaszentelő, keresztjáró napok) nem is hangsúlyoz eléggé,
most majdnem riadtan néz körül la lelkek gondozója, hogvan tegye
munkáját minél alkalmasabbá a kegyelem áradására.

Alig van néhány kiemelkedő ünnep. Az uruapi körmenet a
szentségi Jézusnak hódol. A hívek nagy lelkesedéssel próbálják
ezt a hódolatot széppé tenni. Ez a lelkesedés azonban sokszor csak
kűlsőség. Tudatosítani kell az, OHari.szentség lelkiéleti, üdvösség
történoti szerepét ; a körmeneten való részvétel is ne csak puszta
külsöség legyen. Kinek van nagyobb szűkség« lelki táplálékra. lel
ki erősségre. mint a szorgos munkába.n verejtólrező emberrnek ~
Egész, nyáron át csak néhány szerenven meghúzódó ünnep van. A
lelki életben azonban nincs pihenés. vagy megállás. Ez az idöszak
az egyszerű hűség ideje. Vasárnaponkint annyi útravalót kell a
híveknek gyüjteniök, hogy elegendő legyen a következő hétközna
pokra, Ilyenkor bizonyosodik be, elég lelki erőnk van-e, meg tud
juk-81 szentelni az életünket, Most lépnek előtórbe a lelki élet rend
szeressége, a röpímák.cszenteégiátogntások (első v.a,gy ujholdvasár
napokon a szentsésrimádások) és ,a többiek Ez az, e,gyszerrű tanú
ságtétel ideje.

Lasslan beköszönt. a csöndesség, az aranyos ős,,;. 'I'erménvek a
esürben, bor a pincében, A nyár közepán vagy inkább ősz elején
(főleg szőlőtermelő vidéken) tartják az évi hálaadást a termésért.
Ilyen bálaadáskor jermén~m~lg~ldáso~atis swkt!lk vézezni.

Hervad a természet, búcsúzik az osz, nemsokára vesre az eg-y
házi évnek És a Szűzanva hónapja, október, a rózsafűzőres engesz
telés hónapja után emlékezik mesr az Anvaszonteavhá» a minden
szentekről, az örök boldogságra jutott elköltözöttekről és a tisz
títóheIyen szenvedő elhunytakról. Temetőben és templomban tar
tanak ilyenkor gyászszertart.ásokat, e,gyházi gyászünn8Psélreket.
Fontos, hogy meaértsék a hívek az ima szerepét, és m.inél többet
megnejtsenek abból az időben és térben hatalmasan kit,erjedő kö
z.ös,ségről, melv a katolikus E,gyházban él: a szentek kö,,;,össégé.TőL

Ime. főbb vonásokbau áttekintettük a falusi lelkiuásztori mun
ka egyik nag'y területM.: az, ergyházi év keretében adódó munkár.
Nem széltunk mindenről, néhol pedig' csak éppen vázbatos össze
fogolalásm szor ítkozhattunk. Vannak helyi saíátossázok, e!!yes vi
dékeken kialakult ájtatosságok. évszázados szokások, táiegységi
tulaidonsécok, melveket a relalista lelkipásztor fil"Ve,lembe vesz,
és ff'ladatok, melyeket meg-valósít, Nem szőltunk több, ha nem is
általánosan meg-határozott időben tiirténő, dr, még-is val amikénnen
az egyházi évhez tartozó eseménvről, búcsúkról, búosú i hr:l.<:(),Król ,
sth.. de hiszen pontosan nem is tudnők mind számbavenn i- Minden
lelkipásztori munka és feladat ucvanis kp,Hős i rá.nvú : kifpl.é,. el
sősorban a hívek felé mozcó, és he,ff'lé". elsősorban a saját lel ll""l1pk

mesrszentelésére törekvő. R ez utóbbi nemcsak az önmegszentelödés
miatt fontos, hanem lelkipásztori szemponthól is.

14




