
A KIS ÚT

Sajnos, megtörténik, hogy késve érkezem a szentmisére. Néha akkor, mi
dőn már mondják vagy éppen befejezik a nemrég elrendelt új miserészt,.az·
imaszándékok litániáját közvetlenül felajánlás előtt. Érvényes-e ilyenkor a
misehallgatásom ?

Sajátságos fogalomzavar, hogya hí
vek igen gyakran rnisehallgatásuk
"érvényességéről" beszélnek, noha
csak arról beszélhetünk, hogy súlyos
mulasztás nélkül eleget teaek-e az
egyház törvényének parancsolt ünne
peken. Az érvényesség fogalmát igenis
ismeri a katolikus hittanítás, de egé
szen más összefüggésben használja a
szentségekkel és a szentmisével kap
csolatban. Beszélünk ugyanis szentsé
gek érvényességéről,ha valóban létre
hozzák természetfölötti hatásukat; és
beszélünk a szentmise érvényessége
ről, ha benne Krisztus és az egyház
valóban bemutatja az áldozatot. Nem
érvényes a mise, ha a míséző nincsen
pappá szentelve, vagy ha nem szán
dékszik misézni, mert csak szerepet
játszik (például filmfelvétel vagy rá
dió-hangjáték céljára), ha nem mond
ja ki Jézus utolsó-vacsorai igéit, vagy
ha nem őáltala rendelt anyaget vesz
hozzá (búzakenyér helyett kukorica
kenyeret használ, szőlőbor helyett
műbort, teát vagy mécsolajat önt té
vedésből a kehelybe.) Hiánytalanul
teljesülő feltételek esetén a szentrnise
érvényesen az egyház áldozata, ke
gyelmeiben az egész egyház részesül
még akkor is, ha történetesen egyet
len egy hívő sincs jelen a bemutatá
sánál. A misézés tudniillik nem a pap
egyéni áhítatgyakorlata, hanem lénye
génél fogva közüsségi tevékenység. A
miséző az egyház nevében, a tőle ka
pott meghatalmazás alapján ténykedik.

Minden szentmise Krisztus titokza
tos testének áldozata, vagyis világ
szerte minden megkeresztelt emberé,
tekintet nélkül arra, hogy az egyes hí
vő gondol-e rá vagy sem, jelen van-e
rajta, vagy nincs, ha csak eleve ki
nem zárta magát belőle. Egy-egy ha
tározott szentmisét pedig akkor te
kinthet "érvényesen" a magáénak, ha
tényleg részt vesz a bemutatásban. Fi
gyelemmel kíséri folyását, egybekap
csolva imádságát a papéval, vagy leg~

alább szándékát Krisztus és az egy
ház meg a pap áldozatbemutató szán
dékával. Aki így csatlakozik az áldo-

zathoz, a többi kereszténynél bősége

sebben részesül az áldozat kegyelmi
gyümölcseiben, mindenesetre lelkének
befogadóképessége szerint. Igazán el'
mondhatja, hogy mísehallgatása ér
vényes volt, mint ahogya gyónás vagy
a szentáldozás érvényességéről is ak
kor beszélünk, ha lelkünkben 'érvé
nyesültek természetfölötti hatásaik.
Ilyértelmű érvényes mísehallgatás

lehetséges az egyházi parancs teljesí
tése nélkül is. Teljes szentmise sem
szükséges hozzá, hiszen az áldozatbe
mutató lelkület oszthatatlan, nem fe
lezhető és nem aprózható el. Érvénye
sen bekapcsolódhat a szentmise ke
gyelmi áramkörébe az is, aki nagy
messzeségből, látcsövön kíséri figyel
mével a szabadtéri szentmisét, vagy
aki rádión, televízión "egyenes adás
ban" közvetített szentmisébe kapcso
lódik belé. Nagy vigasztalás ez sokak
nak, különösen a mozgásukban korlá
tozott betegeknek, de pásztoroknak,
erdőőröknek, raboknak is, akikhez el
hallatszik a harangszó, amely a mise
kezdetét és az átváltozást, az áldozat
bemutatás tetőpontját jelzi. Megvan
tehát az elvi, teológiai alapja azok
nak a kedves régi Iegendáknak, ame
lyek szerint Isten csodákkal mutatta
meg, hogy kedvét leli az efféle "tá
volsági" misehallgatásban. Az Apos
toli Szentszék maga is tárnogatní
óhajtja a jelen nem lévők bekapcso
lódását. A Rítus-kongregáció 1958-ban
kiadott utasítása szerírit: "Kívánatos,
hogya rádión közvetített misét a hall
gatók megszakítás nélkül követni tud
ják, Segítségükre lehet a miséző PaP
- főként külön tolmácsoló híján -i
ha egy kissé emeltebb hangon mond
ja azokat a szövegeket, amelyeket az
előírások szerint halkan kellene mon
dania, és ha nagyon jól érthetően ej
ti ki, ami hangosan mondandó. Igy a
hallgatók könnyűszerrel követhetik az
egész szentmisét."

Az Anyaszentegyház vasárnapi és
ünnepi parancsa egyáltalán nem ír elő

"érvényes mísehallgatást" a hívő ré
széről. Beéri a valóságos és tudatos
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jelenléttel a misebemutatás színhe
ly6n. Megkívánja azonban, hogy teljes
szentmisén legyünk jelen a kezdet
kezdetétől az áldozást követő miseré
szek végéig. Nem tesz eleget a pa
rancsnak, aki eszméletlen állapotban
van jelen (alszik vagy részeg); az sem,
aki magánál van ugyan, de egyáltalán
nem vette észre, hogy a templomban
szentmise folyik, mert úgy el volt me
rtllve elmélkedésében vagy munká
jában. Ha azonban tudomást vett a
szentmíséről, közben már bármily val
lásos tennivalóval elfoglalhatja magát,
például szentolvasót imádkozhat vagy
akár szeritgyónáshoz is járulhat anél
kül, hogy lehetetlenné válnék számá
ra az egyházi parancs teljesítése. Ha
szundíkál a mísén, már nem teljesíti
tökéletesen a parancsot, és felelőssé

gének mértéke szerínt vétkezik is, bár
semmiképpen nem súlyosan. Bűnt kö
vet el az is, aki saját hibájából nem
hallgat teljes misét; sőt egyáltalán
nem teljesítette az egyház parancsát,
aki túl sokat mulasztott, például fel
ajánlástól fogva nem vett részt a
szent Iiturglán. A mísehallgatás tel
jessége azonban nem oszthatatlan.
Bűn nélkül pótolhatjuk egy másik mi
séből, amit az egyikből elmulasztunk,
csak az áldozati cselekményt magát
ne osszuk meg, vagyis azt, ami átvál
tozástál a pap áldozásáig tart.

Ennyi az egyház törvénye és a ké
zikönyvekben hozzá adott értelmezés
rövid tartalma. Az evangéliumi szel
lemű keresztény lelkület tisztelettel
fogadja, de nem elégszik meg vele.
Egy bizonyos katolikus minimalizmus
vagy a merő népszokássá vált temp
lomozás persze megáll ennyinél, sőt

méltatlankodik is, ha ki akarják emel
ni a régi kerékvágásból. Ezt manapság
a Iltnrgía zsinati reformjának végre
hajtásánál lépten-nyomon tapasztal
juk. A szentmise megújítása azonban
ráirányította figyelmünket néhány
egyszerű kötelességre is, amelyet nem
emberi törvényhozó szabott elénk, ha
nem természetszerűenvele jár a nagy
keresztény családba tartozásunkkal.

Egyszerre megvilágosodott például
a szentmise első felének jelentősége.

E rész új neve "az ige liturgiája",
mert teljes egészében szóból áll:
imádságokból és tanításokból. Nem
tartozik szervesen az áldozatbemuta
táshoz; az új előírások szerint a ke
helynek nem kell még ilyenkor az 01-

tárori lennie. A pap sem az oltárnál
tartózkodik, hanem a hívekkel szem
közt ül vagy áll, köszönti őket, vezeti
közös imádságukat, szeritírást olvas
tat nekik, és alkalomszerű buzdító
szavakat intéz hozzájuk. Ez a míserész
voltaképp keresztény .Jcözgyűlés": a
krisztusi test helyi élő sejtjének, az
egyházközségnek hetenkénti családi
összejövetele az atyai házban. Persze
csak a közösségi szentmisében mutat
kozik meg így, de a misekönyv új
rubrikái szerint másféle típusú mí
sét nem is szabad mondani az egybe
gyűlt hívek számára. Aki tehát ki
vonja magát az ige liturgiájából, az
zal mentegetve magát, hogy "felaján
lástól fogva még súlyosabb bűn nél
kül eleget teszek a misehallgatás kö
telességének", nem csupán egy formai
előírás ellen vét, hanem sokkalta in
kább a keresztény közösségi élet el
len. Tékozló fiú módjára jussát szo
rongatva külön életet kezd, semmibe
véve a családi összetartozás értékeit.
Az ige liturgiájának végén van az
imaszándékok litániája, hivatalos ne
vén "a hívek imája". Régente csak
a "hívek" vehettek benne részt, vagyis
az egyházközség teljes [ogú tagjai,
mert a keresztségre készülő "jelölte
ket" előzőleg elbocsájtották, és bezár
ták utánuk a templomajtót. Aki e mi
serészt rendszeresen elmulasztja, vagy
dacosan és némán magánimádságába
temetkezik, megmutatja érdektelensé
gét a nagy keresztény család szükség
letei iránt.

A felajánlással kezdődik az utolsó
vacsora megújítása : az áldozat és az
áldozás. Végeztével a miséző pap a
közösség nevében - igen röviden 
megköszöni Istennek a szent lakoma
kegyelmeit, majd elbocsátja a híveket
a Szentháromság áldását adva nekik
útravalóul. A minimalistáknak ennyi
már túlságosan sok. Alig hogya mí
séző kiissza a kelyhet, zsebrevágják az
imakönyvet, veszik kalapjukat, és már
vonulnak is kifelé. Viselkedésük nem
csak tisztelethiánv, hanem egyházfo
galmuk kiüresedésének mutatója is.
Sajnálkozva nézünk utánuk. Az Üd
vözítő szava cseng fülünkbe (Máté 23.
37-38): "Jeruzsálem ! Jeruzsálem! ...
Hányszor akartam egybegyűjteni fiai
dat, mint ahogya tyúk gyűjti szár
nyai alá csibéit, de te nem akartad.
Meglátjátok, elhagyatott lesz háza
tok." Medvigy Mihály


