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A liturgikus reform

hazánkban

A liturgia reformja
Eléggé általános vélemény, hogy az egyház (így például hazánk
ban is) a liturgia területén valósította meg leginkább a II. Vatikáni
zsinat célkitűzéseit. A liturgikus reform legfontosabb újítása i - a
népnyelv bevezetése, a szentmise és szentségek liturgiájának meg
változtatása, az új liturgikus terek kialakítása - valóban megtör
téntek, de egy újfajta liturgikus lelkiség kialakítása még nem való
sult meg a kívánt mértékben.

Nyilvánvaló, hogy vannak másféle vélemények is. Voltak és
vannak olyanok, akik eleve fölöslegesnek és elhibázottnak tart
ják a II. Vatikánum liturgikus reformját. A legismertebb példa a
Marcel Lefebvre francia püspök által létrehozott mozgalom,
amely mereven ragaszkodik a régi, a Trentói zsinat rendelkezése
alapján kialakult liturgiához. II. János Pál pápa 1984-ben engedé
lyezte ugyan, hogy bizonyos körűlmények kőzőtt továbbra is le
het misézni a régi misekönyv szerint, de azzal a feltétellel, hogy
"legyen nyilvánvaló és köztudott. hogy ezek a papok és a hoz
zájuk tartozó hívők semmiképpen sem osztják azok nézeteit,
akik kétségbe vonják a VI. Pál pápa által 1970-ben közzetett ró
mai misekönyv törvényességét és hitbeli pontosságát."

Az elmúlt években az Új Ember című katolikus hetilapban is
ismételten komoly vita bontakozott ki arról, hogy "csődbe" ju
tott-e a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja. "Pro és kontra" el
hangzottak vélemények (2000. aug. 13.), ami arra utal, hogya
zsinat által akart és remélt liturgikus megújulás kérdésében még
mindig megoszlanak a vélemények. A "hallgatag" többségnek
nincs semmi baja a liturgiával, viszont vannak olyanok, akik
még most is úgy gondolják, hogy minden negatívum oka a II.
Vatikáni zsinat. A vitatkozó felek abban egyetértenek, hogy ha
zánkban még nem fejeződött be teljesen a liturgia zsinat utáni
megújulása. A lelkipásztorok többé-kevésbé lelkiismeretesen vég
rehajtották a reformmal kapcsolatos püspökkari intézkedéseket,
a katolikus hívek a kezdeti idegenkedés után - ebben nincs
semmi rendkívüli, hiszen ez minden újítás kísérő jelensége - el
fogadták és megszerették "a magyar misét", de több évtizeddel
a zsinat után sem értettük meg teljesen a zsinat szándékát, illet
ve a liturgikus konstitúció néhány, a liturgia reformja szempont
jából fontos alapelvét.

Az elmúlt évtizedekben, főként a kulőnbőzö évfordulók kap
csán az egyház és az "egyháziak" ismételten reflektáltak már a
II. Vatikáni zsinat eredményeire és hatásaira. A legjelentősebb az
volt, amikor a zsinat befejezésének 20. évfordulója alkalmából
(1985) rendkívüli püspöki szinódus értékelte a legutolsó egyete-
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mes zsinat recepciójának kérdéskörét. II. János Pál pápa a litur
gikus konstitúció kihirdetésének 25 éves évfordulója alkalmából
1988. december 4-én külön apostoli levelet (VicesimlIs quintus
annus kezdetű) adott ki, amelyben értékelte az elért eredménye
ket és megismételte a liturgikus megújulás legfontosabb irányel
veit. A 2000. jubileumi év küszöbén a Szentatya Tertio mitlenio
adoeniente kezdetű apostoli levelében pedig lelkiismeret-vizsgá
la tra szólított fel mindannyiunkat: "A lelkiismeret-vizsgálatnak
ki kell terjednie arra a kérdésre is, hogy befogadtuk-e a zsinatot.
a Szentlélek nagy ajándékát a második évezred végén? ... Úgy
éljük-e a liturgiát, mint az egyházi élet »forrását és csúcsát«,

amint azt a Sacrosanctum concilium tanítja".' A II. Vatikáni zsinat
megnyitásának negyvenedik évfordulója ismét lehetőség ad a
reflexióra. Az időbeli távolság alapján egyre jogosabb annak a
kérdésnek a felvetése, hogy mit sikerült megvalósitanunk annak
az egyetemes zsinatnak a döntéseiből, amely az egyház belső

életének és a világgal való viszonyának megújítását tűzte ki leg
főbb céljaként. Négy évtized nem nagy idő egy egyetemes zsinat
hatástörténetében, de már elégséges ahhoz, hogy a kezdetet és
az elért eredményeket bizonyos történelmi távlatból lássuk

Négy évtized távlatából a következőkben azt szeretnénk
összefoglalni, hogy mit akart egyházunk a liturgikus reformmal,
és mit sikerült megvalósítani a zsinaton megfogalmazott elvek
ból. Annyi bizonyos, hogya II. Vatikáni zsinat mérföldkőnek te
kinthető a liturgia történetében. A zsinat liturgikus jelentősége

már abban is megmutatkozik, hogy elsőként a liturgia témakörét
kezdte tárgyalni, és a zsinat első dokumentuma 0963. dec. 4.) a
liturgikus konstitúció (Sacrosanctum concilium, röv.: SC) lett, amely
összefoglalta a liturgia teológiai alapjait és a liturgikus reform
irányelveit. VI. Pál pápa egyik kijelentése szerint ez a határozat a
liturgikus megújulás Magna Chartája.i A zsinat utáni liturgikus
reformok sorozatát ez a zsinati dokumentum indította el. A kons
titúció elképzelései és az általa felállított alapelvek adták meg
minden megújítasi törekvés és konkrét reform irányvonalát.

Többféle módszerrel is megadhatjuk a választ arra a kérdésre,
hogy mit hozott a II. Vatikáni zsinat a liturgia terűletén. A leg
egyszerűbb, ha az eseményeket és a történéseket nézzük Ha ezt
teszzük. akkor megelégedetten állapíthatjuk meg, hogya zsina
tot követő ](l-lS évben befejeződött a liturgikus reform: a litur
gikus könyvek, szertartások teljes revíziója. Ennek eredménye
ként kezünkben vannak az új liturgikus könyvek, a szentmise és
a szentségek megújított liturgiája, mint a liturgikus reform konk
rét, kézzelfogható eredményei. Ezeknek a bevezetését,
magyarázatát és elfogadását számos liturgikus jellegű doku
mentum támogatta. A liturgikus reform első harminc évében
(1963-199,1) háromszázötvenhárom olyan dokumentumot adott
ki Róma, amely közvetlenül vagy közvetve a liturgia megújítá-
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A liturgia teológiája

sát szolgálta 3 Azóta is folyamatosan, szinte minden esztendőben

ad ki az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció különböző ren
delkezéseket, amelyek az egyház nagy kincsét, a liturgiát szol
gálják. A közelmúltban (2002. rnárc.) megjelent a Missale
Romanum harmadik javított kiadása. A misekönyv legújabb vál
tozatában a legjelentősebb változtatás a misekönyv bevezetőjé

ben, az úgynevezett "általános rendelkezésekben" van. Erre
azért volt szükség, mert az elmúlt évtizedekben téves értelmezé
sek és visszaélések jelentek meg számos helyi egyházban. Ezt
megelőzően 2001. március 28-i keltezéssel jelent meg az Isten
tiszteleti Kongregáció Liturgiam authenticam kezdetű instrukciója
a liturgikus szövegek fordításáról. Nyilvánvalóan azért, mert az
illetékesek ismételten találkoztak azzal a jelenséggel, hogy a li
turgikus szövegek nemzeti nyelvű fordítása nem tükrözi hűsége

sen az egyház liturgikus imádságaiban is megfogalmazódó hitét.
Több száz hivatalos vatikáni dokumentum segítette és segíti a
zsinat szándékának megvalósítását. Bámulatos tudás, mélységes
hit és hihetetlen szellemi erőfeszítés jellemzi ezt a vállalkozást.
Csak tisztelettel gondolhatunk azokra, akik az elmúlt négy évti
zedben a liturgia szent ügyét szolgálták.

Ha a zsinat recepciójára reflektálunk, különbséget kell ten
nünk a zsinat tanítása és a zsinat utáni liturgikus reformok kő

zött. A zsinat tanítását a szakemberek örömmel fogadták, hiszen
a liturgikus konstitúció első része rámutatott a liturgia lényegére
és jelentőségére az egyház életében. A zsinati határozat összefog
lalta a liturgia teológiai alapjait. Sokak szerint, ha a zsinat nem
tett volna mást, mint hogy ezt a teológiát elfogadta és ezáltal új
liturgikus szemléletet honosított meg az egyházban - már ön
magában ez is nagy eredmény lenne. A II. Vatikáni zsinat előtt a
liturgikus szakkönyvek többnyire csak a különbözó liturgikus
cselekmények történetével és a liturgia végzéseinek szabályaival
(rubrikák) foglalkoztak. A zsinat a liturgia természetének meg
határozására, a liturgia teológiájának művelésére bátorította a
liturgika szakembereit. Ennek eredménye, hogyaliturgikán be
lül új tudományág született: a liturgia teológiája. Manapság már
nem létezik olyan liturgika kézikönyv, illetve tankönyv, amely
ne a liturgikus teológiával kezdődne. A liturgia teológiai magya
rázata akkor és manapság is sürgető feladat, mert a liturgián
részt vevő hívek közül sokan nem értik a liturgia lényegét, pe
dig a II. Vatikánum szándéka szerint a liturgia "csúcs és forrás"
az egyház életében, és a híveket a liturgiában való tudatos és
cselekvő részvételre (SC 10) kell nevelni. Az imént említett dis
tinkcióval nem azt akarjuk állítani, hogy a zsinati elvek megfo
galmazása tökéletes volt, csak a zsinatot követő liturgikus re
form intézkedései voltak kevésbé szerencsések. Kétségtelen tény,
hogy VI. Pál pápa liturgikus reformja, amit a zsinat után megva
lósítottak, egy volt a zsinati konstitúció elveinek lehetséges al-

834



A liturgikus reform
kötelező érvénye

A liturgia általános
megújulásának

célkitűzése

Pasztorális célkitűzés

kalmazásai kozül, de nem az egyetlen. Ha valaki esetleg néhány
bírálatot fogalmaz meg a reformmal kapcsolatban, nem tagadja
meg szükségképpen a zsinati reformot, hanem csak a zsinati
szöveg megvalósításának bizonyos egyoldalúságaira mutat rá. A
kritikának azonban vannak határai. A pluralizmus világában
sem feledkezhetünk meg arról, hogya katolikus egyházban
nemcsak a kinyilatkoztatott igazságokat kell elfogadnunk a hit
engedelmességével, hanem azokat a határozatokat és tanításokat
(enciklikák, apostoli konstitúciók stb.) is, amelyeket akár Róma
püspöke, akár a püspökök testülete hirdet ki. Nemcsak a zsinati
határozatokat, hanem a liturgikus reformokat elrendelő és jóvá
hagyó pápai rendelkezéseket is keresztény engedelmességgel kö
vetnünk kell.

Ha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy mi valósult meg
a zsinat reform elképzeléseiből a liturgia terűletén. akkor ismé
telten szemügyre kell vennünk magának a zsinatnak a kijelenté
seit. Csak ennek függvényében adhatjuk meg a kérdésre az ob
jektív választ. Különös jelentősége van a liturgikus konstitúció
21-25. pontjainak, amelyek általános formában szólnak a liturgia
megújulásáról, ugyanúgy fontos az 50. pont is, amely konkrét el
képzeléseket tartalmaz az Ordo Missae (misézés rendje) reformjá
ra vonatkozólag

A II. Vatikánum lényeges elképzelései az egész liturgiára vo
natkozólag a következők:

1. A zsinat "a liturgia általános megújuIását" kívánta. Nem csu
pán "kozmetikázásról" van tehát szó, hanem a liturgikus élet
egészének átfogó revíziójáról. Ennek kézzelfogható bizonyítéka,
hogy egyházunk a liturgikus konstitúció szellemében, a legjobb
szakértők véleménye alapján a zsinatot követő években sorra
megújította a szentség-kiszolgáltatás eddigi formáit. VI. Pál pápa
Sacram liturgiam kezdetu, a liturgia megújítására vonatkozó zsi
nati határozatok érvénybelépéséről szóló rendelkezése (1964)
után tíz évre volt szükség ahhoz, hogy mind a hét szentség li
turgiája megújuljon. A megújítás hosszan tartó folyamata egyér
telműen arra utal, hogya reform nem csak a latin nyelvű litur
gikus könyvek nemzeti nyelvekre való fordítása akart lenni.
Többről van szó, mint csupán a szentségek rítusának kisebb-na
gyobb megváltoztatásáról. Miért volt szükség erre? Mert nyil
vánvalóvá vált, hogya liturgia megújult teológiája új formákat
igényelt. Ezeket az új formákat a legkiválóbb liturgikusok és
más szakértők véleménye alapján alakították ki

2. A zsinat lelkipásztori okokból kívánta a reformot. Ez logikusan
következik a zsinat pasztorális jellegéből. A zsinat elsősorban

egyházunk belső életét kívánta megújítani, a hívek között napról
napra a krisztusi életet akarta elmélyíteni. Nyilvánvaló, hogya
liturgia járul hozzá a legnagyobb mértékben ahhoz, hogya ke
resztények élete megvalósítsa és mások számára is nyilvánvaló-
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A hívek cselekvő

részvétele

4Liturgikus Lexikon.
(Szerk. Verbényi 1.
Arató M.) Ecclesia,

Budapest, 1989, 250.

Formai változtatások

vá tegye Krisztus misztériumát. A liturgikus konstitúció által
ajánlott újítások, az egész liturgikus reform ezt a célt szolgálták.
Ezért mondta VI. Pál pápa a konstitúció kihirdetésekor: "A litur
gia megújításánál nem az előírások megváltoztatása a főcél, ha
nem az, hogy a liturgia gazdagságát kiaknázzuk a lelki életre és
a lelkipásztorkodásra." A célhoz vezető úton szükségesnek lát
szott a liturgikus könyvek megújítása, a népnyelv bevezetése
stb., melyek által lehetővé válik a hívek számára a liturgiában
való aktív és közösségi részvétel.

Az "actuosa participatio" (a tevékeny, cselekvő részvétel) mo
tívuma - amellyel már X. Piusz pápánál is találkozunk - a zsi
nat központi kívánsága (vö. SC 14,28.) lett. A konstitúció szerint
a liturgia természete megköveteli a teljes, tudatos és tevékeny
részvételt. Ezt a zsinati elvet, főként a kezdeti időben sokan fél
reértették. Azt gondolták, hogy csak akkor van szó tevőleges

részvételről, ha ez érzékelhető külső tevékenységben (felolvasás,
szereplés stb.) is megmutatkozik. Ma már világos, hogya tevé
keny részvétel a liturgiában azt jelenti, hogy "a hívek az imákra
és szertartásokra odafigyelnek, azokat megértik, feleletekkel.
akklamációkkal válaszolnak, és mindazt végzik, ami a dolgok
természete és a liturgikus szabályok szerint rájuk vonatkozik.:"

A liturgikus élet megújítását kívánta szolgálni a szabadság el
vének megjelenése a liturgikus törvények között (SC 37). Ennek
az alapelvnek az elfogadása azt jelentette, hogy a lényegi egység
megőrzése mellett jogot kapott a változatosság és a sokféleség.
Kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtizedekben találkoztunk
olyan jelenségekkel, amikor a szabadság jelszavával visszaélve
egyesek olyan újításokat és gyakorlatokat vezettek be, amelyek
nemcsak a liturgia törvényével, hanem annak szellemével is el
lenkeztek. Mindezek annak ellenére megtörténtek, hogy már a
zsinat konstitúció is kijelentette: "a liturgia megújítását gondo
san kell végbevinni" (SC 21). Újításokat csak annyiban kell hoz
ni, amennyiben az "az egyháznak valóban és biztosan remélhető

módon hasznára válik" (SC 23). Úgy tűnik, hogy lassanként
csökkennek a zsinat utáni évek "visszaélései".

3. A liturgia azon részei, amelyek nem "isteni eredetűek", megcal
toziathatok, scH meg kell txiltoztatni, amennyiben nem megfelelően töl
tik be feladatukat - figyelmeztet a zsinati dokumentum (SC 21).
Ennek az alapelvnek a megvalósítására bőségesen lehetne példá
kat hozni. A jelenlegi liturgia, főként a szentmise bemutatása jó
val egyszerűbb, mint a régi. A középkortól kezdődően - a való
ságos jelenlét hitének elmélyülése miatt - a tiszteletadás kifeje
zési formái (térdhajtás, keresztvetés) elburjánoztak, de éppen a
korábbi gyakoriságuk által veszítettek jelentőségükből.A liturgi
kus reform erősen csökkentette a számukat, és csak ott marad
tak meg, ahol jelenlétük feltétlenül fontos és értelmük világos. A
zsinat felismerte, hogya liturgiában számos helyen változásra
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5Újra megtalálni a
liturgia lelkét

(Szerk. P. Maxence.)
Communio 9 (2001/2), 4.

A Szentszék és a
püspöki konferenciák

irányító szerepe

Hagyomány és újítás
összekapcsolódása

van szükség, de arra is figyelmeztetett, hogya lényeget nem
szabad feladnunk. A liturgia végzésében vissza kell állítani az
egyes szertartások ősi formáit, és el kell hagyni a történelem so
rán hozzákapcsolódott idegen részeket. Ratzinger bíboros a kö
zelmúltban egy beszélgetésben'' a liturgiát egy freskóhoz hason
lította. Elismerte, hogya zsinat előtt ezt freskót egymást követő

rétegekkel befedték, amelyek nem másították meg a liturgia köz
ponti misztériurnát, de azt bizony sokszor homályossá tették. A
zsinat idején a freskót megtisztították és az világosabbá lett. A
Hittani Kongregáció prefektusa önkritikusan elismeri, hogy "saj
nos, ez a freskó azóta újabb károsodásokat kényszerült elszen
vedni, amelyeket lényegileg a mai idők időjárási viszonyainak
lehet tulajdonítani."

4. A liturgia az egyház liturgiája. Ebből az következik, hogya
liturgia alakításának, változtatásának feladata nem az egyes pa
poké, hanem az egyházé. Konkrétan az Apostoli Szentszék, a
püspöki konferenciák és az egyes püspökök joga és kötelessége
a szent liturgia védelmezése és megújítása (SC 22). A történeti
visszatekintés alapján azt láthatjuk, hogya Tanítóhivatal ezt a jo
gát a megfelelő egyházi szervezetek (Istentiszteleti és Szentségi
Kongregáció, nemzeti liturgikus tanácsok) útján folyamatosan
gyakorolta. Mindegyik új szertartáskönyvet a pápának kell apos
toli tekintélyével jóváhagynia és kötelező bevezetését elrendel
nie. Az alapelv alapján - minden kritikus vélemény ellenére is
- a Szentszék mind a mai napig fenntartja magának a jogot ah
hoz, hogya nemzeti nyelven kiadott liturgikus könyveket is sa
ját maga hagyja jóvá. Hogya liturgikus reform ne csak a Szerit
széktől, illetve Róma püspökétől függjön, a liturgikus konstitú
ció szerint "a világ különböző helyein székelö" püspököket is
meg kell kérdezni, illetve fontos kérdésekben tanácsukat ki kell
kérni (SC 25). A zsinat utáni dokumentumok tanulmányozása
alapján látjuk, hogy VI. Pál pápa ismételten kikérte a püspökök
véleményét. Például a kézbe áldoztatás engedélyezésével kap
csolatban 0968. okt. 28.).

5. A zsinat ezerint a reform során a hagyományt és a haladást gon
dosan össze kell kapcsolnunk. Ehhez átfogó módon kutatásokra és
szakemberek bevonására van szükség (vö. SC 25). Az újnak a
már meglévőből kell "organikusan kifejlődnie" (SC 23). Most
már elmondhatjuk. hogy ezek a szempontok biztosították azt,
hogyamegújított liturgia nem valamiféle kordivatnak megfelelő

szertartás lett, hanem a régi és az új szerenesés egybekapcsolása.
Az új misekönyvben a könyörgések nagy része a régi
szakramentáriumokból származik. Az imádkozó egyház külön
böző korok nyelvét egyformán érti. A liturgiában a eltérő kor
szakok kifejezési formái békésen megférnek egymás mellett. Így
a liturgia a különbőzó időkben élő keresztény közösség hitének
egységét és sokszínűségét is tanúsítja előttünk. Ezért a liturgia a
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szent hagyomány lényeges eleme (DV 8). A liturgia történészek
szerint a liturgikus hagyományra hatással volt egy-egy kor teo
lógiája, de mégis azt kell mondanunk, hogya liturgia a tradíció
sajátos formája, ami mindig megőrizte önállóságát. Sohasem lett
az éppen uralkodó teológiai szemlélet konkrét megnyilvánulása.
A 20. század második felében, a világban és az egyházban a sza
badság lett az uralkodó eszmény. A szabadságnak megvan a he
lye és szerepe a liturgiában is - mondja a II. Vatikáni zsinat
(SC 37), de ha mindenki a saját spontán megnyilatkozását akarja
látni a liturgiában, akkor már megfeledkezik arról, hogya litur
gia elsősorban Krisztus és az egyház misztériuma, és nem vala
miféle emberi alkotás.

6. A liturgikus megújulásnak biblikusnak is kell lennie - tanítja a
zsinat. Nyilvánvaló, hogya helyes reform nem azt jelenti, hogy
több bibliai szöveget olvasunk a liturgiában, hanem azt, hogy a
liturgia egészében és részleteiben is át van itatva a Szentírás
szellemével (SC 24). A II. Vatikáni zsinaton egyházunk újraérté
kelte az ige szolgálatát, amikor a kinyilatkoztatásról és a liturgi
áról szóló határozataiban hangsúlyozta, hogy Isten igéje nem
csupán a kinyilatkoztatott igazságok foglalata, hanem az isteni
szó Isten kegyelmi működésének is lényeges formája. Az egyház
a liturgiában nemcsak Isten és az ember egykori párbeszédére
emlékezik, hanem a liturgiában ez a párbeszéd folytatódik is: "a
liturgiában ugyanis Isten szól a népéhez, és Krisztus most is hir
deti az örömhírt" (SC 33). A zsinat tanítása nyomán az egyház
életében az Isten igéje újra megfelelő helyre került. A megújított
liturgiában nem csupán a szentmisében, hanem a szentségek ki
szolgáltatásánál is lényeges elem. Ennek köszönhetően végérvé
nyesen a múlté a reformáció óta ismert szembeállítás, mely sze
rint a protestáns egyházak az "Ige egyházai", a katolikus egyház
pedig a "szentségek egyháza". A zsinat óta a katolikus egyház
elvileg és a gyakorlatban is az Ige és a szentségek egyháza lett.

Lehetne még más értékelő szempontokat is említeni. Összeg
zésként elmondhatjuk, hogy a zsinat utáni liturgikus reformok 
néhány kivételtől eltekintve - összhangban voltak a zsinati
alapelvekkel. A reformok megvalósításáért a liturgika szakembe
rei, püspök, papok és világiak - az egyházban betöltött szere
püknek megfelelően - sokat tettek. Ratzinger bíboros szerint
mindezek ellenére "a liturgia az a terület, ahol - a szakemberek
tanulmányai vonatkozásában éppúgy, mint egyes konkrét alkal
mazásokban - kiáltó ellentét mutatkozik a II. Vatikáni zsinat hi
teles szövege, és azon mód között, ahogyan azt befogadták és
alkalmazták.:"

Mi ennek a sajnálatos jelenségnek az oka? Erre már nem
könnyű válaszolni. Sokan félreértették a liturgiának a lényegét
is. Egyesek talán túl sokat vártak a liturgikus könyvek megújítá
sától. Azt hitték, hogyamegújított liturgikus könyvek használa-
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tával már bejeződött a liturgikus reform. A külső körülmények,
a nagyfokú szekularizáció sem kedvezett a megújított liturgikus
élet megerősödésének. Megfogyatkozott az emberekben a hit, a
misztérium iránti érzék, liturgikus közösségeink meggyengültek.
Az is előfordult, hogy papjaink is akadályozták a zsinati határo
zatok életté váltását. Ma már nem meglepő számunkra, hogy az
egyik nagycsütörtöki levelében IL János Pál pápa saját és az
összes püspökök nevében bocsánatot kért a hívőktől mindazért,
amivel botrányt vagy nehézségeket okoztak nekik emberi gyön
geségből, türelmetlenségből vagy hanyagságból, talán a zsinat
előírásainak egyoldalú vagy téves alkalmazásával is?

Templomaink nagy részében a liturgiát gondosan és a zsinat
szellemében végzik, de a kívánt és óhajtott liturgikus megújulás
nem mindenütt történt meg. A helyi egyházak külső és belső

okokból kifolyólag még nem tudták kellőképpen ránevelni a hí
veket az egészséges, helyes liturgikus lelkiségre. Továbbra is
nagy szükségünk van arra, hogya liturgiát tanulmányozzuk és
egyre jobban megértsük a "liturgia lelkét".

"Kedves Testvérek, a II. Vatikáni zsinat milyen gazdagságot adott nekünk útmu

tatásaiban! Ezért arra kértem az egyházat a Nagy [ubileumr« való elókészület so

rán, hogy tartson önvizsgálatot a zsinat befogadásáról. Megtörtént ez? A találko

zó, amelyet itt, a Vatikánban tartottunk, ezen reflexió egy pillanata volt, és azt kí

vá/lOm, hogy hasonlóképpen megtörténjen ez minden részegyházban is, más-más

mádon. Ahogy apránként telnek az évek, ezek a szövegek nem vesztik el sem
értéküket, sem fényüket. Szükséges, hogy megfelelő módon olvassuk, hogy is

merjük és asszimiláljuk óket mint a Magisztérium minősített és normatív szöve

geit, az egyház Hagyományának keretén belül. A Jubileum bezárásakor jobban ér

zem annak a kötelességét, mini valaha, hogy rámutassak a zsinatra. mini arra a
nagy kegyelemre, amelyet a 20. században az egyház élvezett: ebben egy

biztos iránytű ajándékát kaptuk, hogya most megnyaó évszázad útjain el tud

junk igazodni."

II. János Pál pápa Novo millennio ineunte (Az új évezred kezdetén) kez
detű apostoli levele (2001. január 6.), 57. pont
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