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Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

I. évf. 24. szám 2012. augusztus 12.

Kötelező ünnep (lat. festum praeceptum): olyan nap, amelyet 
a katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell meg-
szentelni. Hanyagságból történő elmulasztása halálos bűn. Köte-
lező megtartása különbözteti meg a tanácsolt ünneptől és kisebb 
közösségek fogadott ünnepétől. - Vasárnap és más kötelező ünne-
peken a hívők kötelesek szentmisén részt venni; tartózkodjanak to-
vábbá azoktól a munkáktól és ügyletektől, amelyek az Istennek járó 
liturgikus tisztelet megadását, az Úr napjának sajátos vidámságát, 
vagy a lélek és a test kellő pihenését akadályozzák.

Parancsolt ünnep általában minden vasárnap és a na-
gyobb ünnepek, de a parancsolt ünnepek száma koronként és 
helyenként is változik. A hatályos törvények szerint a vasárnapot, 
mint a húsvéti misztérium ünnepét apostoli hagyomány alapján 
az egész egyházban őseredeti parancsolt ünnepként kell megtarta-
ni. Meg kell ünnepelni továbbá Urunk Jézus Krisztus születésének 
napját (dec. 25.), a vízkeresztet (jan. 6.), Krisztus mennybemene-
telét (Áldozócsütörtök), Szent Testének és Vérének ünnepét (Úr-
napja), Máriának, mint Isten Szent Anyjának napját (jan. 1.), Szep-
lőtelen Fogantatását (dec. 8.) és mennybevételét (aug. 15.), Szent 
József (márc. 19.), Szent Péter és Pál apostolok. (jún. 29.), valamint 
Mindenszentek napját (nov. 1.). A püspöki konferencia azonban az 
Apostoli Szentszék előzetes hozzájárulásával a parancsolt ünnepek 
közül egyeseket eltörölhet vagy vasárnapra helyezhet át. A Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 1994: úgy rendelkezett, 
hogy Magyarországon Vízkeresztet a jan. 2-8. közé eső vasárnapra, 
Urunk mennybemenetelét húsvét 7. vasárnapjára, Úrnapját a pün-
kösd utáni 2. vasárnapra helyezi át, Karácsony, Újév és Nagy-
boldogasszony saját napján marad, mint parancsolt ünnep.

A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki 
bárhol, katolikus rítus szerint végzett misén jelen van, akár magán 
az ünnep napján, akár az előző nap estéjén. Ha szent szolgálatot 
teljesítő személy hiányában vagy más súlyos okból lehetetlenné 
válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, 
hogy a hívők részt vegyenek a plébániatemplomban vagy más szent 
helyen a megyéspüspök előírásai szerint tartott igeliturgián, ha van 
ilyen; vagy töltsenek kellő időt imádsággal egyénileg, a családban, 
vagy több családból álló csoportban. 

forrás: vö. Magyar Katolikus Lexikon

Nagyboldogasszony - Parancsolt ünnep

Az ima és a kereszténység nem teória és nem ideológia. Titok. 
Messze több minden fogalmunknál, minden tudásunknál, vá-
gyunknál és érzésünknél. Kimeríthetetlen misztérium. Egy élet 
kevés ahhoz, hogy befogadjuk teljesen Isten titkát, de csodálatos 
ajándékként életünk az örök élettel folytatódik, amikor majd szín-
ről színre láthatjuk azt, akit most tükör által homályosan a szent 
színek alatt szemlélünk.

Mivel az oltáriszentségben Isten alázata lesz nyilvánvalóvá, az aláza-
tosaknak már itt egyre teljesebben feltárul a köztünk lévő Jézus titka.

Szemlélni - azt jelenti, befogadni, és nem kisajátítani. Ha szeretet-
tel szemlélek valakit, akkor nem manipulálom, nem akarom irányí-
tani az én terveim szerint. Sokszor elimádkozzuk: „legyen meg a te 
akaratod”, de nekünk mindig van jobb ötletünk, és nagyon várjuk, 
hogy a Jóisten azt fogja tenni, amit mi akarunk. Amikor mégsem az 
történik, amit szeretnénk, akkor a szívünk fellázad. Amikor pedig 
szeretettel szemlélem azt, aki szeret, akkor egyszerűen csak befoga-
dom. Azt akarom, hogy betöltsön, hogy a jelenlétével átjárjon.

Szeretettel. Mit jelent ez? Kapcsolatot, ami soha nem lehet sze-
mélytelen. A Jézus Krisztussal való kapcsolatban nem lehetek külső 
néző vagy döntőbíró. Megosztom vele, aki jelen van, a dolgaimat, 
érzéseimet, gondolataimat, emlékeimet, ötleteimet, terveimet, jö-
vőmet és jelenemet, és meghallgatom az ő véleményét.

Ebben a kapcsolatban semmit sem rejthetek el előle magamból. 
Isten jobban szeret engem, mint én magamat. Személyes érdekem, 
hogy kiszolgáltassam magam neki, különösen azokon a területe-
ken, amelyeket szégyellek, titkolok, amelyek életem sötétségei, és 
én sem ismerem ki magamat bennük. Ebben a kapcsolatban sem-
mi nem lehet magánügy, itt még a tudatalatti is ismertté lesz.

A szeretet számára semmi sem lehetetlen, de mindig kölcsönös 
kell hogy legyen. Isten megvárja, hogy kész legyek magamat telje-
sen átengedni szeretetének, és akkor olyan dolgokat tapasztalhatok 
meg, amelyeket azelőtt soha.

Ebben a szeretetben meggyőződhetek arról, hogy a szeretet szá-
mára és Isten számára semmi sem lehetetlen, még az én életemben 
sem. Ha ebbe a szeretetbe belemegyek, akkor ki kell mondanom: 
tégy velem, amit akarsz, mert te vagy az én Atyám. Ha komolyan 
veszem a szeretetét, akkor végre föladom, hogy én írjam elő hol, 
hogyan és mit változtasson meg bennem.

Természetesen szabad kérni és vágyakozni, de mindezt Jézus nevé-
ben fejezem ki, és soha nem kívánok olyan dolgokat, amelyek ellené-
re vannak. Ő mondja: aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat.

Nemcsak önmagunk miatt megyünk szentségimádásra, nem-
csak a Jézussal való személyes találkozás ajándékáért, hanem má-
sokért, a test többi tagjáért is. Egy testnek vagyunk a tagjai, és minél 
jobban átjárja a tagokat Isten szeretete, annál inkább akarnak má-
sokért élni, és másokat szolgálni. Ezért a szentségimádás szolgálat 
is. Ugyanazt tesszük, amit azok, akik az evangéliumi történetben 
leengedték a tetőn keresztül Jézus elé béna társukat. Közbenjárunk 
másokért, csendben odavisszük Jézus elé azokat, akik szükséget 
szenvednek, vagy akiket a szívünkbe zártunk. Megvalljuk Istennek, 
hogy nem tudjuk megoldani életüket, és még azt sem tudjuk, mire 
volna igazán szükségük. Nem tehetünk jobbat, mint Isten szerete-
tébe helyezzük őket.     Varga László

A szentségimádásról


