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Bevezetés 

A liturgikus év minden plébániai közösség számára egy eleve adott keret, amelynek 
elemeivel folyamatosan találkozik, amelyekben benne él. 

A következő oldalakon a liturgikus év gyakorlati, pasztorális megközelítésének 
sajátos tárgyalását találjuk. E leírás célja, hogy közvetlenül használható támpontokat 
adjon a lelkipásztoroknak és munkatársaiknak a plébániai közösség liturgikus év 
mentén történő megújításához; hogy ebből azt alkalmazzák, amire leginkább szükség 
és lehetőség van saját közösségükben. 

A liturgikus év kialakulásától fogva nem volt más, mint a folyamatos megtérés, 
megújulás évről évre visszatérő útja úgy az egyén, mint a közösség egésze számára. 
Ebben a ciklikusan visszatérő folyamatban az egyetlen Krisztus misztériumát 
szemléljük különböző irányokból, ezt elmélkedjük, imádkozzuk át és ünnepeljük 
meg, hogy a Vele megélt közösségünk még teljesebb legyen. 

A liturgikus év felépítését tekintve katekumenális jellegű, azaz egy folyamaton 
vezeti végig az egyént és közösségét, hogy az (újbóli) istenretalálástól a hit 
elmélyítésén keresztül elsegítse a hitvalló életre, és a Lélektől kapott karizmák 
tudatos és bátor kamatoztatására. Ebből adódóan alkalmas út a plébániai közösségek 
megújulására is, amennyiben a konkrét közösségek lehetőségeikhez mérten 
maximálisan kiaknázzák a benne rejlő erőforrásokat. 

A hithez, plébániához, kisközösséghez sokféleképpen viszonyulnak azok, akik 
odatartoznak. A hitét tudatosan és elkötelezetten gyakorló, missziós küldetését 
bátran felvállaló embertől egészen az alkalmilag és megszokásból templomba járókig 
húzódó skála nagyon színes. De mellettük ott vannak azok is, akik még alkalmi 
liturgia-résztvevőknek sem tekinthetők. 

Látni fogjuk, hogy a liturgikus év számos olyan lehetőséget kínál, amely 
mindenféle hitállapotú ember megszólítására, meggyőződésének felülvizsgálatára, 
hitének letisztulására, velük együtt a közösség egészének megerősödésére alkalmat 
teremt. 

Ezen összeállítás több konkrét, a liturgikus év katekumenális jellegére építő, 
tervszerű megújulás egyfajta szintézise. 

1. A megújulás alapfeltétele 

A plébániai közösség liturgikus év mentén történő megújulásának 
elengedhetetlen feltétele, hogy elsősorban a közösség vezetője, a plébános fontosnak 
tartsa saját maga, munkatársai és a rábízott közösség tagjainak hitbeli megújulását; 
másrészt kész legyen – szükség esetén – az eddigi lelkipásztori stratégiáján 
változtatni, és ennek részeként nyitott legyen a másokkal együttműködő, közösségi 
szellemű pasztorációra. 

Ezek hiányában a liturgikus év „szokásos” megélése önmagától nehezen termi 
meg a közösségi megújulás gyümölcseit. 
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2. A megújulás lehetséges szakaszai 

A liturgikus év mentén történő megújulás a katekumenátus szakaszainak 
megfelelelően (amelynek felépítését maga a liturgikus év is követi, ahogyan jeleztük), 
több, egymásra épülő szakaszban történhet. Ezek röviden a következők: 

1. szakasz: a nyitottá tevés (motiválás) ideje. E szakasz célja, hogy a plébániai 
közösség tagjai felismerjék egyéni, családi, közösségi és plébániai életükben a 
megújulás szükségességét, azt magukénak érezzék, és rászánják magukat egy 
közös, megújulást szolgáló út megtételére. Ez az időszak a tulajdonképpeni 
motiválás időszaka, hogy kinek-kinek fontossá váljék az evangélium 
megismerése és megélése (ezért az evangelizáció szakaszának is nevezhetjük). 

2. szakasz: a katekézis ideje. E szakasz célja, hogy a plébániai közösség tagjai 
felülvizsgálják, és konkrét döntéseiken keresztül átalakítsák kapcsolataikat 
(önmagukkal, Istennel, embertársaikkal), és végső soron egész életvitelüket 
Isten szavának fényében. 

3. szakasz: a megtisztulás és megvilágosodás ideje. E szakasz célja felkészülni rá, és 
újból átélni keresztségünk misztériumát: személyes halálunk és 
feltámadásunk titkát. 

4. szakasz: a mysztagógia (a hit kibontakozásának és az apostolkodás) ideje. A záró 
szakasznak több célja is van: 1) teljesebben megérteni és megélni a keresztény 
életformát; 2) kamatoztatni mások javára a személyesen és közösségileg 
kapott karizmákat; 3) tettekkel és szavakkal is tanúságot tenni a hitről, 
elsősorban a nem hívők felé, Isten Országát építve közvetlen 
környezetünkben. 

A továbbiakban részletezni fogjuk a szakaszokban rejlő lehetséges, konkrét 
teendőket. 

3. A teljes folyamat és a szakaszok „befutási” ideje 

A megújulási folyamat minimális ideje egy liturgikus év. Ugyanakkor több 
szempontból is indokolt, hogy ezt hosszabb időszakra tervezzük. (Pl. a felnőtt ember 
szemlélet- és életmódváltása lassúbb folyamat: általában legalább két, de inkább 
három évet igényel; a plébániai közösség minőségi megújulása is nehezen képzelhető 
el egyetlen év alatt, a tapasztalat is azt mutatja, hogy ehhez több év leforgása 
szükséges; valamint a liturgikus év hármas ciklikussága – A, B és C év – három 
különböző hangsúllyal, így teljesebben segíti sajáttá tenni Krisztus misztériumát stb.) 

Emiatt alapvetően két lehetőség áll a közösség és vezetője előtt az időtartam 
tekintetében: 

1. elsősorban egyetlen liturgikus év adta keretekben gondolkodva szolgálni a 
megújulást, tervezni annak szakaszait, konkrét programjait. Ebben az 
esetben a közösség hosszabb távú kibontakoztatását segítheti, ha évről évre 
bővül a liturgikus ünneplések mellett az egyéb programok, lelki, szellemi, 
közösségi növekedésbeli, és elköteleződési lehetőségek száma a plébánia 
helyzetének, lehetőségeinek és igényeinek megfelelően. 
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2. Eleve hosszabb (két-hároméves) megújulásban gondolkodni, és ennek 
megfelelően osztani el erre a többéves időszakra az egyes szakaszokat, és 
azok konkrét programjait. 

Az első esetben indokolt a négy szakasz alábbiak szerinti elosztása: 
1. szakasz: szeptembertől advent kezdetéig. 
2. szakasz: advent kezdetétől a következő hamvazószerdáig. 
3. szakasz: nagyböjtben, amelyet a szent háromnapi ünnep zár le. 
4. szakasz: a hangsúly a húsvéti időre eshet (húsvéttól pünkösdig), de eltart a 

következő advent kezdetéig. 
A második esetben (amikor eleve hosszabb, két-hároméves megújulásban 

gondolkodunk), a szakaszok időtartama a következőképpen alakulhat: 
1. szakasz: ugyanúgy, mint az első esetben. 
2. szakasz: adventtől pl. a rákövetkező liturgikus év hamvazószerdájáig (tehát 

kb. másfél év). 
3. szakasz: nagyböjt. 
4. szakasz: nyitott, akár hosszabb időszak is lehet (pl. egy egész év). 
A továbbiakban az egyéves ciklust tartjuk szem előtt a konkrétumok 

megfogalmazása során, hiszen ezek alapján történhet a többéves megújulási folyamat 
(második eset) részleteinek összeállítása is. 

4. A megújulás kitüntetett színterei 

A liturgikus év menetét követő plébánia-közösségi megújulásnak több színtere is 
lehetséges. Az egyik ilyen alapvető színtér maguk a liturgikus ünneplések, de ezek 
mellett ilyenek az egyes liturgikus időszakokhoz kötődő közösségi imaalkalmak, 
illetve a szintén vagy valamely időszakra korlátozódó, vagy az egész éven át 
végighúzódó, kisközösségi katekézisek, ahol a családias jelleg, mindenki tevékeny 
részvétele, Isten szavának egészen személyes megismerése, átimádkozása, és a 
felismert egyéni meghívások („mire hív meg, indít a Lélek engem személyesen és 
konkrétan?”) kimondása történik; illetve sajátos színterek még a különböző típusú 
lelkigyakorlatok. 

A liturgikus alkalmak akkor válnak igazán megújulást segítő terekké, ha a liturgia 
egésze igényes és méltóságteljes, a homília valóban Isten szavának érthető 
közvetítése és aktualizációja, amely megvilágítja a közösség élethelyzetét. Lényeges 
az is, hogy a plébánia tagjai értsék és tudatosan bekapcsolódjanak a vasárnapi 
ünneplésbe. (Ez igényleheti, hogy időt szánjunk – akár a homíliák, akár külön 
katekézis keretében – a szentmise egészének és részleteinek teljesebb megismerésére 
és megértésére.) A közös ünneplések megújító erejét továbbá növeli, ha a liturgikus 
énekeket tartalmi szempontból is megválogatjuk, valamint ha ezeket, illetve az 
olvasmányközi zsoltárokat és az alleluja-verseket időnkét átelmélkedjük az ünneplő 
közösség tagjaival. 

Az imaalkalmak jellegüket tekintve többfélék is lehetnek: az egész plébániai 
közösségnek meghirdetettek vagy az egyes csoportoknak, korosztályoknak szólók; a 
hagyományosabb elemeket (pl. a népi vallásosság énekeit, elmélkedéseit stb.), vagy a 
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mai kulturális érzékenységhez közelebb állóakat (pl. modern festmények, képek, 
zenék, énekek, kreatív elmélkedések stb.) alkalmazók. 

A kisközösségi katekézisek is szervesen illeszkednek a plébániai közösség liturgikus 
év által megrajzolt útjának egészébe. Ez igaz a bizonyos időszakokra tervezett, 
néhány alkalmas találkozás-sorozatokra (pl. advent, vagy nagyböjt minden hetében 
egy alkalom, amelyekben az adott időszak liturgikus olvasmányait, kitüntett módon 
evangéliumi szakaszait olvassák, imádkozzák, beszélik át a résztvevők). Azokra is 
igaz a megállapítás, amelyek egész éven át tartanak, és az igeliturgikus naptár által 
megjelölt szentmiseolvasmányok (itt is elsősorban a vasárnapi evangéliumok) állnak 
a figyelem középpontjában. Akár az alkalmi katekézisek, akár az egész éven átívelők 
lehetnek valamelyik hétköznapon, de szorosabban is kapcsolódhatnak a vasárnapi 
liturgikus ünnepléshez, ha azt közvetlenül megelőzően, vagy azt követően zajlanak. 
Mindegyik esetben elősegítik az evangélium üzenetének még személyesebbé tételét. 

A kisközösségi katekézisek – az imaalkalmakhoz hasonlóan – lehetnek az egész 
plébániai közösségnek (azon belül pedig minden kor-, hitállapotbeli és érdeklődési 
körű csoportnak) meghirdetettek, vagy konkrét csoportoknak, korosztályoknak 
szólók. Az első esetben (vagyis amikor együtt van jelen, egy csoportban gyermek, 
fiatal, felnőtt és idős ember) jobban elősegítik a plébániai szintű közösségi 
megújulást, hiszen közvetlenebbül mozdítják elő a generációk közötti, kölcsönös, 
szolgáló testvéri kapcsolatok épülését, és az intenzívebb kommunikációt. Ahhoz, 
hogy a kisközösségi katekézisek során ténylegesen alakuljon a résztvevők szemlélete, 
életfelfogása, hite, megfelelő vezetői szemléletre, és ennek megfelelő módszerek 
alkalmazására van szükség. 

A plébániai szintű lelkigyakorlatoknak sajátos formái alakultak és kristályosodtak 
ki mára az egyház gyakorlatában (itt elsősorban a szentmise keretében elhangzó 
lelkigyakorlatos beszédek sorozatára gondolhatunk). Azonban itt is érvényes, hogy 
érdemes mérlegelni a plébánia tagjainak, egyes csoportjainak, korosztályainak 
érzékenységét, fogékonyságát, és ezeknek megfelelően kiválasztani a lehetőségek 
szerint a céljaiban és módszereiben legalkalmasabb lelkigyakorlattípust. Erre 
vonatkozóan is elő fog majd kerülni néhány konkrét példa. 

Ezek javarészt a lelki, szellemi és kapcsolati töltekezés fórumai, amelyek akkor 
töltik be teljesen szerepüket, ha beletorkollnak a szolgálat, elköteleződés, 
apostolkodás konkrét tetteibe. Ezért ez utóbbiak is a megújulás nélkülözhetetlen 
színterei. Ezekről az egyes szakaszok tárgyalásánál lesz szó részletesebben. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a többféle program, esemény sokak számára 
megnyitja a közösségi szerepvállalás lehetőségét is, az adott program jellegéből 
adódóan. Így a különböző alkalmi vagy rendszeres plébániai programok szervezése 
is olyan esemény, amelynek köszönhetően kinek-kinek a talentumai (idegenek 
barátságos megszólítása, csoportvezetés, házigazdai szerep, táborszervezés, karitatív 
érzékenység stb.) felszínre kerülhetnek és kamatozódhatnak a közösség egésze 
javára. 
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5. A szakaszok tartalma, alkalmazható eljárások 

A következőkben a már röviden ismertetett szakaszok konkrét pasztorális 
vonatkozásait fejtjük ki a teljesség igénye nélkül. Hangsúlyozzuk, hogy minden 
esetben szükséges az adott plébániai közösség helyzetének ismeretében mérlegelni, 
hogy mi az, amit ezekből a javaslatokból érdemes és reálisan lehetséges 
megvalósítani. 

5.1. Az első szakasz 

Avégett, hogy a plébániáról minél többen akarjanak bekapcsolódni a közös 
megújulási folyamatba, a lelkipásztornak és munkatársainak (katekétáknak, 
kántornak, egyéb képviselőtestületi tagoknak stb.) a feladata elsősorban abban áll, 
hogy meghívják erre az  egyházközség tagjait. 

Az újonnan felállított, vagy a megújított plébániai pasztorális tanács jelentős 
szerepet tölthet be a közösség egészének motiválásában. 

5.1.1.  A motiválás 

Ahogyan már volt róla szó, a legfontosabb, hogy a plébánia vezetője legyen 
mélyen meggyőződve ennek a megújulásnak fontosságáról, megvalósíthatóságáról, 
és ezért akarjon is tenni. 

Ennek a meggyőződésnek a kialakulását segítheti, ha megismer olyan plébánia-
közösségeket, ahol tudatosan törekedtek a megújulásra, elindultak ezen az úton, és 
már egyértelmű gyümölcsei is vannak a folyamatnak. Továbbá ezt segítheti, ha 
találkozik ezt a megújulást felvállaló olyan lelkipásztorok tanúságtételével, akik 
elmondják, hogyan álltak ők maguk hozzá a megújuláshoz, mit kívánt ez tőlük, és 
hogyan alakította át őket az, hogy főszerepet vállaltak a közösség egészének 
újjáéledésében. 

Előfordulhat, hogy – önmaga után – mindenekelőtt saját munkatásai motiválására 
kell majd időt fordítson, és csak azt követően a többi plébániai tagéra, amelyben már 
közvetlen munkatársai is segítségére lehetnek. 

A motiválásra több alkalom is kínálkozhat: a szentmise, csoportos/kisközösségi 
foglalkozások (pl. katekézis, imaalkalom), személyes találkozások (pl. spontán 
találkozások, családlátogatások stb.). a plébániai közösség saját ünnepei (búcsú, 
közösségi nap stb). 

A motiválás tartalmát tekintve (Mit mondjunk?, Mivel tüzesítsük át a plébánia 
tagjait?) elsőként néhány érvre mutatunk rá. Ezek olyan szempontok, amelyek közül 
valamelyik jobban érinti a plébánia egyik korosztályát/kategóriáját, mint a másikat, 
de ezek között valószínűleg lesz legalább egy, amely mindenkit elgondolkodtat. 

A lelkipásztor, katekéta, plébániai munkatárs feladata egyrészt abban áll, hogy 
segítse találkozni a plébániai tagokat ezekkel az érvekkel; elsősorban azzal, amely az 
ő élethelyzetében, életállapotában a legfontosabb lehet. 

Íme néhány érv egy-egy lehetséges megfogalmazásban: 
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„Isten téged is arra hív, hogy napról-napra teljesebben engedd, hogy a Feltámadt 
Krisztus éljen benned. Ez személyes és örök boldogságod kulcsa. Mindnyájunk keresztény 
hivatásának természetes velejárója a folyamatos megtérés. Ez a megújulási folyamat a 
megtérésnek konkrét formáját kínálja számodra is.” 

„Avégett, hogy megtaláld a helyed az életben, felismerd, milyen hivatásra, vagy éppen 
most milyen helyes döntésre hív Isten, fontos, hogy jó érzékkel tudj figyelni, és tudd 
meghallani neked szóló hívását. Abban, hogy ’lelki hallásod’ kifinomuljon, a megújulási 
folyamat sok segítséget nyújt neked is.” 

„Ahhoz, hogy az értékek sokféleségétől átszőtt társadalomban tudatosan élhesd családi, 
házas, munkahelyi stb. életed (ne pedig a divathullámok, vagy mások politikai/gazdasági 
érdekeiből eredő manipulációk szele miatt ide-oda hajolva), szilárd értékrendszerre, biztos 
viszonyítási pontokra van szükséged. A liturgikus évben, illetve a hozzá szervesen 
kapcsolódó programokban (imaalkalmak, katekézis, lelki nap stb.) rejlő lehetőségek 
kiaknázása segít ezek sajáttá tételében. A legtöbb felnőtt esetében ezt a feladatot nem 
töltötte be a gyermekkori vallásos nevelés, és nem is tudta volna betölteni; ennek a 
felnőttkorban van a megfelelő ideje.” 

„A liturgikus év menetét követő imaalkalmak, katekézisek, lelki napok közeget 
biztosítanak a hiteles, őszinte, igazán emberi kapcsolatok kialakítására; közösséget 
nyújtanak, ahol még teljesebben megtanulhatod, hogyan érdemes, és hogyan tudod élni 
kapcsolataidat.” 

„A liturgikus év menetét követő megújulás segítséget nyújthat a jó házastársi kapcsolat 
megalapozásához, illetve folyamatos, a házastársak kölcsönös kibontakozását elősegítő 
mélyítéséhez, továbbá a személyessé tett keresztény értékeknek megfelelő 
gyermekneveléshez; hiszen a gyermekek alapvetően olyanná válnak, olyan értékeket 
építenek magukba, amilyenek a szülők, és amilyen értékek mentén ők maguk is berendezik 
életüket.” 

„A megújulás során – keresztény mivoltodat (újra)alapozva – felkészülhetsz saját 
gyermekeid kifejezetten vallásos nevelése mellett környezeted (tágabb család, munkahely, 
szomszédok stb.) szeretetteljes evangelizálására is.” 

„A liturgikus év menetét követő megújulás során lehetőség van arra is, hogy olyan 
egyházszemléletre tegyél szert, amelynek talaján másokkal együtt főszereplőjévé válhatsz a 
plébániai közösségi élet megújításának.” 

„A megújulás segítséget nyújthat a Lélektől kinek-kinek juttatott karizmák 
felismerésében, és így az alkalmas személyek megtalálásában, akik – a lelkipásztorok kis 
létszáma miatt is – a közösség életének szervezésében és vezetésében (világiként) jelentős 
szerepet tölthetnek be.” 

A motiváltságot életünk tanúságtételével, elkötelezettségünkkel, valamint 
kommunikációs és érvelési stílusunkkal is előmozdíthatjuk. Ha ugyanis a konkrét 
plébániai tag megbizonyosodik arról, hogy mi (lelkipásztorok, katekéták, egyéb 
plébániai munkatársak) egyrészt értjük a dolgunkat, jól végezzük szolgálatunkat 
(ezért értékel minket), másrészt pedig magunk is meggyőződésből fontosnak és 
értékesnek tartjuk azt, amire hívjuk, jobban megszólítva, meghívottnak érzi magát. 

Általában igaz, hogy a meggyőzés kevésbé működik, ha mások tudják, hogy most 
meg akarjuk őket győzni. Ezért tudnunk kell, hogy a döntés a másik emberé, nem a 
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mienk; a kényszer érzetét keltő „becserkészést” a legtöbben megérzik, és nem ritkán 
ellenállással reagálnak. Ezért inkább meghívunk, mintsem meggyőzünk másokat. Az 
eredményes motiválásnak még néhány vonását említjük: 

- a meghívás során a mindannyiunkban élő vágyakra alapozzunk (pl. 
„Mindannyian szeretnénk úgy felnevelni gyermekeinket, hogy felnőttként is 
büszkén és példaként tekintsenek ránk. Ehhez kínál egy lehetőséget ez a 
megújulási folyamat.”); 

- tárgyilagos érveket sorakoztassunk fel (ld. az előzőekben említett nyolc 
pontot); 

- hivatkozzunk mások – lehetőleg ismert, tekintélynek örvendő személyek vagy 
közösségek, plébániák – pozitív tapasztalatára ilyen, vagy hasonló jellegű 
megújulásokkal kapcsolatban (ld. pl. szécsényi és gyöngyösi ferences 
plébánia, szentendrei plébánia stb); 

- legyünk következetesek gondolatmenetünkben; 
- ne csak a részvétellel járó előnyöket, hanem az esetleges hátrányokat is 

őszintén (egyszerűen, nem felnagyítva) sorakoztassuk fel (pl. a megújulás, 
megtérés, változás belső feszültségeket, küzdelmet okoz az emberben. Ezt 
minden szent átélte, és ez nálunk sem lesz másképpen. A hitbeli megújulás 
megkívánja, hogy kellő időt szánjunk az imádságra, és önmagunkkal, 
embertársainkkal és Istennel megélt kapcsolataink őszinte és szeretetteljes 
felülvizsgálatára. De az erre rászánt idő, ha komolyan vesszük, kamatostól 
megtérül). 

- általában érvényes, hogy többen döntenek a megújulásban való részvétel 
mellett, ha van választási lehetőségük több meghirdetett lehetőség, út, 
program közül (pl. lelki nap, lelki gyakorlat, több alkalmas, vagy rendszeres 
katekézis, imaalkalmak stb.). 

- az észérvekről történő beszélgetés azonban sokszor kevés a motiváció 
kialakulásához. Emellett bármilyen – az egyházzal, katekézissel, 
kisközösséggel összefüggő – személyesen átélt, vagy mások által elbeszélt, 
pozitív tapasztalat nagyot lendíthet a felnőtt részvételi szándékának 
kialakulásában. Ezekre látunk majd néhány konkrét példát is. 

A motiváció fenntartásában, illetve további erősítésében a későbbi szakaszok 
során is döntő szerepe van – az előbb említettekkel összhangban – a megújulási 
folyamattal kapcsolatban szerzett pozitív tapasztalatoknak: milyen jellegű 
programokkal találkozik a felnőtt? Mennyire „felnőtt stílusban” történnek ezek? A 
felnőttekben ugyanis általában a motivációt fenntartja és erősíti, ha: 

- lehetősége van kifejezni és megosztani saját tapasztalatait, és megismerheti 
másokét is; 

- van valamilyen mértékű beleszólási/döntési lehetősége arra vonatkozólag, 
hogy mivel és hogyan foglalkozzanak a katekézisen, vagy hogyan történjék 
egy program megszervezése; 

- tapintatos légkör van, elfogadják, meghallgatják és elismerik, lehet igazán 
őszinte; 

- a foglalkozás, program jól és pontosan szervezett, igényes, mindig találkozik 
valami újjal, hasznossal, gyakorlatiassal; 
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- tevékenyen bekapcsolódhat a katekézis-foglalkozás vagy imaalkalom, lelki 
nap/gyakorlat menetébe, vagyis nem csak „fogyasztója” az elhangzott 
információknak; 

- szemléletesen, olykor szokatlanul (játékosan) találkozik új dolgokkal stb. 
Plébánia-közösségtől és a motiválás konkrét megvalósításától függ, hogy 

ténylegesen hányan „mozdulnak”, hányan tartják valóságosan fontosnak, hogy 
rálépjenek erre az útra. Lehet, hogy eleinte csak kevés ember fog megmozdulni. De 
ne feledjük: Jézus is néhány emberrel kezdte, és évekig foglalkozott velük. 

5.1.2. A szakasz lezárása 

Az első szakasz lezárása egybeeshet pl. advent első vasárnapjával, amikor a 
lelkipásztor bemutatja az új liturgikus év fő evangéliumát (A-év: Máté, B-év: Márk, 
C-év: Lukács), annak jelentőségét a közösség megújulási útjára nézve. Ezt 
kiegészítheti a katekumenátus befogadás szertartásához hasonló esemény, amelyen 
az egész ünneplő közösség részt vesz. (A katekumenátus befogadás szertartásának 
rítusát ld: MKPK Országos Liturgikus Tanács, Felnőttek beavatása a keresztény életbe. 
Felnőttek katekumenátusa, MKPK, Budapest, 1999, 25-36. oldal. Ennek alapján 
összeállítható az egész közösség megújulásáról szóló szertartás szövege.) 

5.2. A második szakasz 

A második szakasz (a katekézis ideje) egyéves ciklusban gondolkodva az adventi 
időszakot, a karácsonyi ünnepkört, és az azt követő rövid évközi időt foglalja 
magában. 

5.2.1. Liturgikus időszakok és pasztorális vonatkozásaik 

A második szakaszhoz több liturgikus időszak is tartozik nem csak több, hanem 
pusztán egyéves megújulási folyamatban gondolkodva is. A következőkben 
áttekintjük ezek pasztorális vonatkozásait, elsősorban az egyéves megújulást szem 
előtt tartva. Konkrétan megvizsgáljuk, milyen pasztorális céljai lehetnek ezeknek az 
időszakoknak a hitmegújítás szempontjából, melyek azok a főbb igazságok, tartalmi 
vonatkozások, amelyek kiemelése (elsősorban a liturgikus ünnepléseken, de 
mellettük az egyéb közösségi ima- és katekézis-alkalmakon is) különösen indokolt az 
időszak jellegéből adódóan, illetve melyek azok a főbb módszertani szempontok 
(eljárások, kezdeményezések, programok stb.), amelyek közül saját plébániai 
közösségünk helyzetét ismerve válogathatunk a megújulás érdekében. 

5.2.1.1. Advent 

- CÉLOK. Az adventi időszak főbb céljai, amelyek a plébániai közösség minden tagjára 
vonatkoznak (természesetesen korosztálytól függő mélységben): 
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- (újra)felfedezni Isten tervét személyes életemben, és ennek részeként 
tudatosítani, felülvizsgálni/megerősíteni a legfontosabb életdöntéseket, hogy 
azok mind teljesebben megfeleljenek Isten hívásának; 

- (újra)felfedezni az emberi élet és a történelem végső értelmét; 
- növekedni – a liturgikus időszak által elénk állított bibliai modelleknek 

megfelelően – az alapvető hívő hozzáállásban és gyakorlatokban: öröm, 
imaélet, megtérés/bűnbánat, legmélyebb vágyaink tudatosítása, 
rendelkezésre állás, várakozás/nyitottság/befogadás. 

- KONKRÉTABB CÉLOK ÉS TARTALMI KIEMELÉSEK. Az általános célokból adódó 
konkrétabb célokat, és a velük összefüggő, legfontosabb tartalmi kiemeléseket, 
amelyek elsősorban a liturgikus ünneplések keretében, másodsorban a kisközösségi 
katekéziseken és egyéb imaalkalmakon lényeges, hogy előkerüljenek, a 
következőkben jelezzük. 

Az egyes adventi vasárnapok fő gondolatait, és azt a benső hozzáállást, változást, 
amelyre ezek hívnak minket, az alábbiakban tüntetjük fel. Zárójelben szerepel, hogy 
az A-B-C liturgikus év közül melyikben hangsúlyos az említett gondolat vagy benső 
változás. Ezek ismerete segíti a lelkipásztort, hogy a homília összeállítása során 
jobban meg tudja ragadni a lényeget. 

1. Advent első vasárnapja: az olvasmányok úgy állítják elénk az Urat, aki hozzánk 
jön, mint a békét munkáló bíró (A), mint megváltó (B) és megszabadító (C). 

Hozzáállás/változás: virrasztani és imádkozni, nyitottan keresve, hol és 
hogyan szólít meg az Úr hétköznapjaimban. 
2. Advent második vasárnapja: ekkor az Úr úgy áll előttünk, mint igazságos bíró 
(A), aki hatalommal (B) és dicsőséggel érkezik (C). 

Hozzáállás/változás: Keresztelő János bíztat mindnyájunkat a bátor 
önvizsgálatra, a fokozatos megtérésre Krisztus üzenetéhez, hogy készek 
legyünk, amikor elérkezik. 
3. Advent harmadik vasárnapja: a középpontban János alakja áll, akit 
megkérdeznek Jézusról (B), és aki maga teszi fel másoknak a kérdést Róla (C). 
Felismeri, hogy Ő a fény (B), és hogy Ő az, aki Lélekkel keresztel (C). 

Hozzáállás/változás: öröm, amely a Lélektől (B), az Úr közelségéből (C) fakad, 
aki Megváltó (A). 
4. Advent negyedik vasárnapja: ekkor a figyelem Máriára összpontosul, a Szűzre, 
aki befogadja Isten tervét, és megszüli a Krisztust; így teljesednek be az ígéretek. 

Hozzáállás/változás: rendelkezésreállás és Isten szándékának nyitott 
befogadása, akkor is, ha az meglepő (ahogyan ezt Mária tette). 

Az adventi olvasmányok egyben arra is meghívnak mindnyájunkat, hogy 
tudatosítsuk életünk és az egész történelem értelmét, végső célját: az Istennel való örök 
szeretetközösségbe kapunk meghívást. 

Emellett ezek az olvasmányok egy a mai társadalomban különösen értékes és 
sajátos tanúságtételre is meghívnak. A karácsony előtti időszak fogyasztói 
világunkban a bevásárlási láz ideje. Ezzel szemben ott áll az advent eredeti értelme: 
várakozás az Úrra, az életünk távlataiba és legfontosabb értékeire tekintés. A 
keresztény ember ebben az időszakban inkább lassít, és elmélyíti magában a 
reményteli várakozás hozzáállását. Többek között ettől is válik jellé a másképpen 
gondolkodók és élők számára, mert egy élhető alternatívát valósít meg egy olyan 
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világban, ahol nagyon sokan szenvednek a reménytelenségtől, életük örök távlatok 
nélküliségétől. 

Ez a reményteli várakozás azonban nem jelent tétlenséget, hiszen ez egy 
meghívást is magában rejt arra, hogy a majd elérkező Úr szándéka szerint építsük 
közvetlen környezetünket a szeretet konkrét tetteivel, hogy emberibb és élhetőbb 
legyen mindenki számára. 
- MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, KEZDEMÉNYEZÉSEK, PROGRAMOK. Ezek közül – a teljesség 
igénye nélkül – jelzünk néhányat, amelyeket továbbgondolhatunk, amelyek közül 
válogathatunk, és egyikre-másikra nagyobb hangsúlyt fektethetünk közösségünk 
helyzete alapján. 

a) A liturgikus ünneplésekkel szorosabb kapcsolatban. A homíliák és a 
kiscsoportos katekézis során különösen lényeges, hogy ha a hit 
felülvizsgálatára, az evangéliumi élet megélésére hívunk másokat, ez vonzó 
módon történjék: szeretetteljes meghívás, ne pedig a bűnök miatti ostorozás 
legyen. 

A megújulást, bűnbánatot segíti, ha a karácsonyt megelőző napokra 
hirdetünk egy közös bűnbánati liturgiát, amelyhez kapcsolódóan is van 
lehetősége a plébániai közösség tagjainak szentgyónáshoz járulniuk. 
Célravezető, ha ezt az alkalmat már advent elején meghirdetjük, igényesen 
előkészítjük, hogy ténylegesen elősegítse a résztvevők Isten előtti 
önvizsgálatát. Sokak számára megkönnyíti a bűnbánat szentségéhez járulást, 
ha több gyóntató közül is lehet választani. Az ő meghívásukról is érdemes 
előre gondoskodni. 

Adventi koszorú készítése és felállítása a templom egy mindenki számára 
jól látható helyén. A gyertyák meggyújtását célszerű a szentmise egy 
kitüntetett pontjára időzíteni (pl. az evangélium felolvasása előtt), esetleg 
egy rövid imával, elmélkedéssel, énekkel kísérve. 

A homíliák során, vagy közvetlenül a szentáldozás előtt jelezhetjük, hogy 
a szentáldozáshoz járulás (kivonulás az oltárhoz) szimbolizálja földi 
zarándokutunkat életünk égi, örök célja felé. 

b) Kisközösségi alkalmakkal kapcsolatban. Advent céljainak megvalósulását, 
és a karácsonyi készületet nagymértékben elősegíthetik a plébánia egésze, 
vagy egyes csoportjai számára meghirdetett közösségi imádságok, illetve 
kisközösségi katekézisek vagy bibliaórák, amelyekben a liturgikus olvasmányok 
(beleértve a zsoltárokat is) segítségével bensőséges légkörben, 
személyesebben van lehetőség életünk Isten szavának fényében történő 
felülvizsgálatára. Ezek az alkalmak lehetnek hetente advent kezdetétől 
karácsonyig. Ha vonzó tapasztalat lesz ez a résztvevők számára (ennek 
szempontjait ld. a motiválásnál említettek végén szereplő hat pontban), 
előfordulhat, hogy – ha más nem kínálja fel számukra – ők maguk igénylik a 
rendszeres találkozások, imádságok folytatását. Így új közösség is alakulhat 
a plébánián. 

E közösségi találkozások során arra is alkalmat teremthetünk, hogy 
bevezessük a résztvevőket a Szentírás egyéni, imádságos olvasásába, hogy 
igényük legyen Isten szavából naponta meríteni, és elsajátítsák ennek 
számukra is megvalósítható módjait. 
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c) Egyéb lehetőségek. Az Istenre való nyitottság és az Ő szeretete a konkrét 
emberre való nyitottságban és szolgálatban is kifejeződik, abban ölt testet 
(ld. az ember- és istenszeretet egymástól elválaszthatatlan parancsát). Emiatt 
indokolt, hogy különösen ebben az időszakban bíztassuk és hívjuk meg a 
plébánia tagjait arra, hogy nyitott szemmel járva vegyék észre a 
környezetükben élő, a szegénység valamilyen formájától szenvedő 
embertársaikat, és egyénileg, illetve közösen szervezzék meg érdekükben 
alkalmi, vagy rendszeres szolgálatukat. Ennek fő mozgatója lehet a plébániai 
karitász munkacsoport is, illetve ez a meghívás kiindulópontja lehet e 
munkacsoport létrejöttének vagy újjászületésének, ahol még nincs, vagy csak 
formálisan létezik. 

A nehéz helyetben élők megismerése és megtalálása könnyebb, ha a 
plébánia tagjai között élő a személyes kapcsolatok hálózata. Ennek további 
épülését elősegíthetjük a liturgikus ünneplésekhez kapcsolódóan is. Például 
a következő egyszerű lehetőségek kiaknázásával. 

A plébánia néhány tagja szeretettel várja, fogadja az érkezőket a templom 
bejáratánál, néhány szóval érdeklődik hogylétük felől… 

A szentmise végeztével ugyanők, lehetőség szerint a lelkipásztorral 
kiegészülve, kifelé menet beszélgetnek el a liturgián résztvevőkkel. 

Azt, hogy a szentmisén résztvevők ne szaladjanak haza olyan gyorsan, 
többek között a következőkkel segíthetjük elő: a templom kijáratánál – 
ideiglenesen, vagy állandóra odaállított eszközökkel, pl. kerítéselemekkel, 
földbeszúrt és színes szalaggal összekötött oszlopokkal stb. – 
„megnehezítjük” a gyors távozást; a plébánia néhány tagja, aki előre készült 
rá, tudatosan odalép a távozókhoz, és érdeklődik utánuk; őszi és téli 
időszakban meleg teával, forralt borral kínálhatjuk meg a közösség tagjait 
(ehhez persze szükséges, hogy egy-két ember, vagy egy kisebb csoport ezt 
előre elkészítse), és iszogatás közben jó alkalom kínálkozik a beszélgetésre, 
egymás megismerésére… Természetesen mindezen törekvések 
eredményességét növeli, ha a lelkipásztor a mise végi elbocsátáskor hívja is 
az ünneplő közösség tagjait a szentmisét követő beszélgetésre, teázásra, és ő 
maga is bekapcsolódik, amennyire csak lehetséges. 

A nyitottság és befogadás, valamint a kapcsolatépítés további konkrét 
módja, hogy az abban az évben keresztelendő, elsőáldozó gyermekeket 
és/vagy szüleiket, valamint a házasulandó jegyeseket egyrészt bemutatjuk a 
plébániai közösség egészének (a katekumenátus bemutatás szertartásához 
hasonlóan), illetve meghívjuk őket a szentség vételét megelőző felkészítésre. 

5.2.1.2. Karácsonyi ünnepkör 

A karácsonyi ünnepkörben több kitüntetett napon ünnepeljük a második isteni 
személy megtestesülését: karácsonykor, a szent család ünnepén, Mária 
istenanyaságának, Urunk bemutatásának és megkeresztelkedésének ünnepén. 
- CÉLOK. A karácsonyi ünnepkör főbb céljai a következők: 

- Megélni a szolidaritás konkrét tetteit az emberekkel a megtestesülésben 
teljes szolidaritást vállaló Krisztus példájára. 
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- Felfedezve Isten nekünk adott legnagyobb ajándékát (Fiát), mások javára 
kamatoztatni személyes ajándékainkat (képességek, karizmák). 

- Felfedezni az örök üdvösség utáni vágyunkat, és ennek következtében 
vágyakozni Jézus Krisztus teljesebb megismerésére és mélyebben 
megismerni Őt, aki életünk végső sikerének kulcsa. 

- TARTALMI KIEMELÉSEK. A célokkal összefüggő, legfontosabb tartalmi kiemelések, 
amelyekre elsősorban a liturgikus alkalmakon kerülhet sor, az alábbiak. 

Jézus Krisztus megtestesülésének célja, hogy rajta keresztül Isten a lehető 
legközvetlenebb, legkézzelfoghatóbb módon közölje velünk, ki Ő, milyen Ő, ki kíván 
lenni a mi életünkben, és mi a szándéka, célja az emberrel, így velünk is. 

Isten ingyen, ajándékként, tiszta szeretetből születik közénk. Ezzel mutatja meg 
irántunk való ragaszkodását és bizalmát. 

Ha ezt a tényt (Isten Jézus Krisztust, mint a lehető legnagyobb ajándékot adja 
nekünk) szívünk mélyén megértettük és befogadtuk, egyrészt örömmel hirdetjük 
másoknak is, és meghívjuk őket a teljesebb élet élésére Krisztussal (evangelizálás), 
másrészt – a bennünk élő Krisztusra hallgatva, Őt követve és engedve cselekedni 
bennünk – tehetségünket, karizmáinkat kamatoztatva ajándékozzuk mi is magunkat 
mások, a család, a közösség, az egyház és a társadalom kibontakozásáért. 

Az ajándékozás az emberek között is mélyíti a személyes kapcsolatot. Isten is, 
azzal, hogy önmagát ajándékozza nekünk, egészen személyes, bensőséges, családias 
viszony megélésére hív meg minket. Ez részünkről fejlődést, átalakulást kíván, amely 
személyes boldogságunk kiteljesedéséhez vezet. 

Minden ajándékozás egyben ünnepi tapasztalat is: az együttlété, a találkozásé, a 
megszokottól eltérő felszabadultságé. Karácsonykor Istennel is találkozhatunk, ha 
közénk-születését (önajándékozását) és köztünk járását szemléljük, ha nyitott szívvel 
mérlegeljük, mit jelent Krisztus megtestesülése és velünk eltöltött évei életünk végső 
beteljesülését tekintve, és ha életgyakorlatunkkal, életvitelünkkel, döntéseinkkel, 
személyes szolgálatainkkal válaszolunk hívására, miszerint Vele közösségben, 
szándékai szerint éljünk. Találkozhatunk Vele a benne hívők örömében és 
reményében is osztozva. 

Karácsony eredeti üzenetének fényében, az alapvető keresztény értékek 
tudatosításával célszerű felülvizsgálnunk karácsonyi szokásainkat is. 
- MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, KEZDEMÉNYEZÉSEK, PROGRAMOK. Néhány lehetséges 
módszer, eljárás, kezdeményezés, program, amely hozzájárulhat az időszak főbb 
céljai megvalósulásához. 

a) A liturgikus ünneplésekkel szorosabb kapcsolatban. Karácsonykor sok 
olyan ember is megfordul templomainkban, akik máskor nem, vagy nagyon 
ritkán; a nem hívők, vagy a nem gyakorló hívők sokaságáról van szó. Jelenlétük 
evangelizációs lehetőséget jelent, amelyet érdemes kihasználnunk. Mi mindent 
tehetünk a hit felé fordulásuk érdekében? 

Kulcskérdés egyrészt, hogyan szólunk hozzájuk, milyen nyelvezetet 
használunk, kitüntetett módon az ünnepi homíliák során. Az észérvekre 
alapozó hitvédelem, vagy a bűnösség dörgedelmes és szemrehányó 
hangsúlyozása, de még az érzelgős stílus sem éri el az emberek szívét, sőt, 
sokszor éppen hogy elfordítja őket az igaz hittől. A mély hitből, személyes 
tapasztalatból forrásozó, egyszerű, közérthető szavakkal megfogalmazott, a 
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karácsony lényegét megragadó és örömöt sugárzó, nem túl hosszúra 
nyújtott homília alapvető evangelizációs eszköz. 

A homília keretében felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy az élet 
megújítására, rendbehozatalára mint Isten önajándékozására történő 
személyes válaszra, mindig van lehetőségünk. Jelezhetjük, hogy mikor áll 
rendelkezésre gyóntató pap, akinek a segítségével ezt megtehetjük (esetleg 
már akkor, az ünnepi mise alatt is). (Ha nagyobb plébániáról van szó, 
érdemes erre az alkalomra esetleg több gyóntatót is hívni, és velük 
előzetesen megbeszélni, hogy nem gyakorlók, vagy alkalmi hívők várhatóak, 
és hogy hogyan, valamint milyen irányba vezessék a szentgyónáshoz járulók 
figyelmét, hogy ez számukra egy felemelő, gyógyító találkozás, igazi 
újrakezdés lehessen.) 

A plébánia közössége, vagy annak néhány tevékeny, elkötelezett 
képviselője – annak tudatában, hogy a befogadó, nyitott és mindenkit 
szeretettel váró egyházat képviselik –egyszerű gesztusokkal szolgálhatják a 
nem hívők és nem gyakorlók Istenhez fordulását, pl: az ünnepi szentmisék 
megkezdése előtt már a kapuban várják az érkezőket, örömmel és kedvesen 
megszólítják, és a templomban a padokhoz kísérik őket. 

A misét követően egyszerű szeretetlakomát szerveznek (süteménnyel, 
koccintással stb.), amelyre mindenkit meghívnak, és ahol lehetőség 
kínálkozik a találkozásra, beszélgetésre. 

Sokat elárul az ünnep mélységéről, ha a templom az öröm légkörét 
sugározza: a tisztaság, a fények, az ízléses díszítés… mind ezt szolgálja. 
Érdemes ezekre is odafigyelni. 

A templomi betlehemes összeállítás mellé kitehetjük – szintén jól látható 
módon – a szentmise olvasmányait tartalmazó könyvet, kinyitva az aznapi 
olvsmányoknál, melléje pedig égő gyertyát állíthatunk. Magyarázatként 
elmondhatjuk a liturgiára érkezőknek, hogy ahogyan annak idején Isten 
Betlehemben megtette Jézus születésekor, a testté lett Igén keresztül, úgy 
azóta is folyamatosan, minden nap, és mindnyájunk élettörténetébe belép a 
Szentírás írott Igéjén keresztül is. Rajtunk áll, hogy kapcsolatba lépünk-e 
vele, és engedjük-e, hogy családunk középpontja legyen. Az égő gyertya 
pedig jelzi az ősi hívő tapasztalatot, miszerint Isten szava fény az ember 
léptei számára. Minderre többször is utalhatunk a karácsonyi ünnepkör 
során. 

Ha karácsonyfát állítunk a templomba, érdemes elmondani ennek eredeti 
értelmét: Krisztus maga az Élet Fája és a Világ Világossága, az igazi Fény a 
világ sötétségében. Belőle, mint Isten ajándékából, az Élet Fájából származik 
minden igazi örömöt adni tudó érték, ajándék. 

Szent család ünnepén indokolt megemlékezni a plébániai közösség előtt 
mindazon családokról, amelyek abban az évben alakultak, illetve amelyek 
ekkor ünneplik alapulásuk 5., 10., 15… évfordulóját. A közösség meg is 
ajándékozhatja őket valamilyen jelképes tárggyal, és a miséző pap 
megáldhatja őket az ünnepi szentmise keretében. Ez egyben jó alkalom arra 
is, hogy röviden szóljon Jézus megtestesülésének, a szent család és minden 
család küldetésének kapcsolatáról. (Erre természetesen máskor is lehetőség 
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nyílik, pl. az évközi XXVI. vasárnapon, amikor a liturgikus szövegek a 
házasság felbonthatatlanságáról szólnak.) 

Urunk megjelenésének ünnepén – különösen, ha a szentmisén jelentős 
számban vannak jelen gyerekek – emlékezetessé tehetjük az evangéliumi 
üzenetet oly’ módon is, hogy a jelenlévők gyertyákat hoznak magukkal, azt 
meggyújtják, hogy emlékezzenek rá: ahogyan a Bölcsek követték a csillag 
fényét, úgy ők is, ha megvallják hitüket Krisztusban, a világ világosságában 
(vö. az ünnep prefációja), aki a sötétségből kihívta őket az ő világosságára, 
egykor majd megláthatják „örök dicsőségének fényét” is (vö. a nap 
ünnepélyes áldása). Ezt a szimbolikus gesztust az evangélium felolvasása, 
vagy a mise záró, ünnepi áldása előtt is megtehetjük, néhány magyarázó szó 
kíséretében. 

Ugyanezen ünnep alkalmával kiemelhetjük a kereszténység missziós 
dimenzióját is, ha az evangélium felolvasása előtt az olvasmányos könyvet 
ünnepélyesen hozzák az ambóhoz, és megtömjénezik; illetve röviden 
magyarázzuk e gesztus jelentését és kapcsolatát a misszióval. 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepén lehetőség van arra, hogy a miséző 
pap a szentmise keretében megáldja mindazokat a gyermekeket, akik az előző 
évben lettek megkeresztelve, vagy voltak elsőáldozók, illetve azokat is, akik 
abban az évben részesülnek valamely beavató szentségben. Ez alkalmat 
kínál arra is, hogy kiemeljük a mindannyiunk számára közös keresztségi 
hivatás jelentését és szépségét. 

b) Egyéb lehetőségek. Assisi Szent Ferenc óta gyakorlat az egyházban a 
Betlehem készítése, amellyel kézzelfogható módon megjelenítjük a Megváltó 
születésének körülményeit. Ajánlhatjuk a plébánia tagjainak, hogy maguk is 
készítsenek otthonukba (akár családilag, akár plébániai szervezésben) ilyen 
összeállítást, mert egyrészt pozitív, hiteles vallásos érzéseket képes kelteni, 
másrészt maga a készítés is – ha a körülmények megfelelőek, és kellő időt 
szánunk rá – válhat egyfajta cselekvő imává, amely során belehelyezkedünk 
a szereplők helyzetébe, és abból szemléljük a történteket. 

Az ünnep szellemiségének megfelelően alkalom kínálkozik arra is, hogy 
előmozdítsuk a plébániai közösség tagjainak missziós érzékenységét. Erre 
néhány egyszerű lehetőség: kialakítani, vagy felfrissíteni a testvérkapcsolatot 
valamely távoli missziós területtel; testvérkapcsolat (és folyamatos, 
tervszerű segítség) kialakítása az egyházmegye egyik olyan plébániájával, 
amely kifejezetten missziós helyzetben van; konkrét (anyagi) segítség 
misszionáriusoknak, akikkel kapcsolatban van a plébániai közösség. 

5.2.1.3. Rövid évközi idő Hamvazószerdáig 

A karácsonyi ünnepkört követően a Hamvazószerdáig tartó időszak pasztorális 
szempontból két fontos lehetőséget is magában rejt. 

Egyrészt ekkor zajlanak hagyományosan a házszentelések. Ez alkalmat teremt 
arra, hogy új családokat ismerjünk meg, a vasárnapi liturgián ritkán megjelenő, 
valamint a rendszeresen résztvevő családokkal pedig felfrissítsük a kapcsolatot. Ha 
ezeket a látogatásokat néhány világi krisztushívő megfelelőképpen előkészíti 
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(felkeresik a családokat, bemutatkoznak, beszélnek a házszentelés és az egész család 
megáldásának lehetőségéről, értelméről…, mindezt tisztelettel, kedvesen, nem 
tolakodóan teszik), a lelkipásztorral együtt igényesen megvalósítják (egyszerű, 
érthető, evangéliumi, azaz örömtől sugárzó és örömre meghívó igehirdetéssel, az 
együttműködés szellemében, egymással közösségben), ezek a találkozások igazi 
evangelizációs alkalmak lehetnek. 

Másrészt ez az időszak alkalmas arra is, hogy ami folyamat az adventi és 
karácsonyi időszakban elindult Krisztus megismerését illetően, az tovább mélyüljön. 
Karácsonykor megismertük Isten szándékát a megtestesüléssel, Jézus Krisztus 
személyével kapcsolatban, ezt követően pedig a krisztusi tanítás, a keresztény 
életforma legfontosabb elemei állhatnak a figyelem középpontjában. Ennek 
elmélyítéséhez megfelelő alkalmat kínálnak a plébániai közösség egésze, vagy kisebb 
csoportok számára meghirdetett katekézisek (akár heti rendszerességgel). Ez a 
hitmélyítési lehetőség leginkább akkor válik szemléletformálóvá, ha a benne 
résztvevőknek lehetőségük van egymással megosztani eddigi hitbeli látásmódjukat, 
szemléletüket, tapasztalataikat az éppen aktuális témával kapcsolatban, és ezt össze 
tudják vetni az evangéliumból kirajzolódó,  mindnyájunk számára érvényes hitbeli 
tapasztalattal, hogy ezt követően ahhoz igazíthassák szemléletüket, és 
életgyakorlatukat. Ez a hitmélyítés többféle tematika szerint is történhet. Egyrészt a 
vasárnapi liturgikus olvasmányok alapján, de más rendszer szerint is, pl. a Hegyi 
beszéd (Mt 5-7. fej.) elemeinek közös átelmélkedésével, amely a keresztény életforma 
lényegét tárja elénk. 

5.2.2. A szakasz lezárása 

A második szakasz lezárása történhet pl. a hamvazószerdai hamvazkodás 
rítusával. Ennek részét képezheti egy rövid magyarázat a bűnbánat, megújulás 
értelméről, a harmadik szakasz céljáról és jelentőségéről kinek-kinek a személyes 
életére nézve, valamint a közösség tagjainak evvel kapcsolatos teendőiről. Mindez 
megfeleltethető a katekumenátus kiválasztás szertartásának. (A szertartás szövegét 
ld. Felnőttek beavatása a keresztény életbe, 62-68. oldal, amely alapján itt is elkészíthető 
egy az egész közösségre érvényes változat.) 

5.3. A harmadik szakasz 

A harmadik szakasz a nagyböjti időszakot és a Szent Három Napot rejti magában. 
Mindez az evangéliumi üzenet szívére irányítja figyelmünket, és segít annak 
teljesebb megélésében. 

5.3.1. Liturgikus időszakok és pasztorális vonatkozásaik 

A Szent Három Nap és az azt megelőző nagyböjti idő szerves egészet képez. Így 
az egyikhez és a másikhoz tartozó célok, tartalmi hangsúlyok és pasztorális 
lehetőségek is szorosan összetartoznak. 



 17 

5.3.1.1. Nagyböjt 

A nagyböjti idő egy folyamat, amely a hitünk középpontjában lévő húsvéti titok 
megünneplésére készít fel. E folyamat három szakaszból áll: 

1. a(z újbóli) megtérésé (1. és 2. hét); 
2. a hit elmélyítéséé, amelyben központi helyen áll az imaélet, a 

bűnbánat/kiengesztelődés és a tevékeny szeretet gyakorlatának megújítása (3-
5. hét); 

3. a megtisztulásé/megvilágosodásé, amely nem más, mint egy intenzív 
lelkigyakorlat (Nagyhét hétfőtől csütörtökig). 

- CÉLOK. Az időszak főbb céljai e három szakasznak megfelelően alakulnak: 
- tudatosítani, hogy életünk egy útonlevés, amely egyszer véget ér; 
- tudatosítani hogy Krisztus példájára is megélhetjük életünk különböző 

szakaszaiban az átmenetet/átlépést/halált/új élet kezdetét is; 
Ezek tükrében pedig 
- felfedezni a keresztség misztériumát; 
- felfedezni az Isten és ember közötti szövetség titkát Krisztus Húsvétjának 

fényében; 
- a kiengesztelődés szentségén keresztül az Istennel és az embertárssal megélt 

szövetség helyreállítása (kilépve önközpontúságunkból); 
- hiteles böjt, Isten jelenlétére és Szavára figyelő, elmélyült imaélet élése, hogy 

odaadóbban és konkrét tettekben tudjuk élni a keresztény ember 
szabadságát. 

- KONKRÉTABB CÉLOK ÉS TARTALMI KIEMELÉSEK. A nagyböjti időszak vasárnapi 
szentmiseolvasmányai az A, B és C évben is egy úton vezetik végig a híveket. 

Az egyes vasárnapok fő gondolatait, és azt a benső változást, amelyre hívnak 
minket, az alábbiakban jelezzük. 

 
A „keresztség útja” (A év). Az A év nagyböjti vasárnapjain arra kapunk 

meghívást, hogy újra felfedezzük és újraéljük keresztény beavatottságunk 
misztériumát. 

1. A megkísértés vasárnapja: nem tudjuk megünnepelni Húsvétot, ha előbb nem 
győzzük le a rossz kísértését. Az Istentől jövő szó (vö. Mt 4,4) az, amely erőt ad 
a nagyböjti út hiteles végigjárásához. 

Hozzáállás/változás: tudatosítani emberi törékenységünket; elhatározás, hogy 
Isten Szavának fényében végigjárjuk a nagyböjti megújulás útját. 
2. A színeváltozás vasárnapja: a kereszt misztériuma elfogadásának, és a Vele 
együtt való színeváltozásunknak, átalakulásunknak alapfeltétele a teljes 
nyitottság és rendelkezésreállás, hogy a Fiú szavait meghallgassuk és 
befogadjuk. 

Hozzáállás/változás: nyitottság és rendelkezésreállás mindarra a változásra, 
amire Isten szava meghív. 
3. A szamáriai asszony vasárnapja: a víz témája a keresztségre utal, de emellett a 
kegyelem élő forrására is, amelyet minden hívő Krisztusban talál meg, hogy át 
tudja szelni az élet pusztaságát; továbbá a Szentlélekre, akit a Jézusban hívők 
kapnak meg. 
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Hozzáállás/változás: tudatosítani legmélyebb vágyainkat, és nyitottnak lenni 
mindarra, amivel Krisztus akarja betölteni ezeket. 
4. A vakon született vasárnapja: a beavató szentségeknek köszönhetően a hívő 
képes lesz a bűn sötétségéből a fénybe jutni, aki maga Krisztus, mert Isten 
fiainak méltóságába lett emelve és királyi felkenéssel felszentelve, hogy örökké 
a Fény fiaként éljen. 

Hozzáállás/változás: életünk abszolút viszonyítási pontját Krisztusban 
megtalálni, hátat fordítva minden más istennek. 
5. Lázár vasárnapja: a keresztséggel megvalósul az első átmenet a halálból az 
életre, hogy a Feltámadott Lelkéből éljünk; Lázár feltámasztása a garancia az új 
életre, amelyet a keresztény ember él a Lélek ajándékaként. 

Hozzáállás/változás: őszinte bűnbánattartás; nyitottság a Lélek (bűnbánat 
szentségében is megnyilvánuló) megújító erejére. 

„Húsvéti út” (B év). A B év vasárnapi olvasmányai Krisztus Húsvétjára irányítják 
a figyelmet, szoros összefüggésben a szövetségkötés fogalmával és eseményével. 

1. Szövetség, amely mindig megújításra szorul: Jézus küldetésének kezdetén találjuk 
a Sátán elleni harcot, amely végérvényesen lezárul halálával és feltámadásával. 
A szövetség logikája abban áll, hogy aki részesül a húsvéti szentségekben, a 
folyamatos megtérés útját járja. 

Hozzáállás/változás: a folyamatos megtérésre kapott meghívásunk 
tudatosítása, és a megújulás elhatározása. 
2. A hit engedelmességében találjuk meg az utat a teljes átalakuláshoz, a mi 
„színeváltozásunkhoz”: a szövetség jobb megértéséhez vezet, ha szemléljük a 
színeváltozás misztériumát, mert így megértjük, hogy a kereszt a szövetség 
megkerülhetetlen eleme. Ábrahám példája (aki saját fiát is feláldozná Istennek) 
Isten legfőbb ajándékának előképe, aki Fiát adta értünk. 

Hozzáállás/változás: a hit engedelmességével megismerni és megélni, amire 
Krisztus hív. 
3. Krisztus, az Atyát dicsőítő, új, kultikus templom. A szövetség alapja Krisztus 
áldozata: az embernek Istennel megélt kapcsolata többé már nem a kőbe vésett 
törvényen alapul, hanem a Feltámadt Krisztus Testében gyökerezik. Ez az a 
templom, amelyben végérvényesen szentesítődik és folyamatosan megújul a 
szövetség. Csak az, aki tagja Krisztus Testének, éli az új és végérvényes 
szövetséget. 

Hozzáállás/változás: változásra készen kinyílni a megújító Lélekre, Aki 
egyedül képes a szeretet élő templomává alakítani minket is. 
4. Isten, aki mindig hűséges szövetségéhez, „kegyelemből” ment meg minket: az 
üdvösség történetében Isten sokféleképpen megmutatta a szövetség iránti 
hűségét. Ennek csúcsa, hogy nekünk ajándékozta egyszülött Fiát, hogy a világ 
általa meneküljön meg (vö. Jn 3,17). Minden, így a mi üdvösségünk is az Ő 
ajándéka. 

Hozzáállás/változás: belátva Isten irántuk való határtalan szeretetét, 
elhatározás, hogy életünkkel (döntéseinkkel, kapcsolatainkkal stb.) adunk 
választ erre a szeretetre. 
5. A szövetség csúcspontja a kereszt: az új és végérvényes szövetség az, amelyet 
Isten ír minden olyan ember szívébe, aki elfogadja és éli a földbe vetett mag 
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élettervét: ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, meg kell halnia. Isten Fia is így 
tudja megélni keresztrefeszítését. A kereszten magához vonz mindenkit, vagyis 
az örök üdvösség sarokköve lesz, az ott kiontott vére lesz az új és végérvényes 
szövetség pecsétje. Ezt a szövetséget Isten folyamatosan építi az ember szívében 
olyan mértékben, amilyenben elfogadja saját életében is Krisztus keresztjét. 

Hozzáállás/változás: elfogadni és hittel megélni életünk próbáit, keresztjeit, 
hogy ezen keresztül vegyük ki részünket Krisztus világot megváltó 
szenvedéséből. 

„Bűnbánati” út (C év). A C év nagyböjti vasárnapjainak liturgikus olvasmányai 
egy nagy katekézist alkotnak a kiengesztelődésről, amelynek csúcsa itt is Húsvét 
ünnepe: az Atyával történő kiengesztelődésünk legfőbb jele. A keresztség és a 
bűnbánat az a két fő téma, amely végigkíséri a nagyböjti utat. 

1. Az állandó csábítás, amelyet le kell győznünk: a hitetlenség. Izraelhez hasonlóan a 
keresztény ember és közösség számára is az első lépés a kiengesztelődéshez, 
hogy elismerjük, mind teljesebben el- és befogadjuk Istent és az Ő Fiát, Jézus. 

Hozzáállás/változás: őszintén felülvizsgálni Istenhez, Jézushoz fűződő 
viszonyunkat: Ki Ő számomra? Hol és hogyan adok helyet Neki az életemben? 
2. A kiengesztelődés folyamatos átalakulás, színeváltozás: Krisztus színeváltozása a 
biztosítéka a mi végső színeváltozásunknak, átformálódásunknak. Ez már most 
is történik olyan mértékben, ahogyan a kiengesztelődésben, Ábrahám példájára, 
megújítjuk a hűséges Istennel való szövetségünket. 

Hozzáállás/változás: nyitott és engedelmes szívvel keresni, hogyan tudjuk 
konkrétan megélni Isten életadó tanítását, így követve Krisztust. 
3. Megtérni vagy elveszni: a megtérés az üdvösség eleven megtapasztalása; 
mindenekelőtt Isten kezdeményezésének elfogadását jelenti, aki belép az emberi 
élet eseményeibe. De ahhoz, hogy ezek az események átalakítsanak minket, az 
is szükséges, hogy együttműködjünk Istennel. Izrael története figyelmeztet, és 
egyben tanít is minket erre. 

Hozzáállás/változás: változásra nyitottan megismerni és befogadni Isten 
megtérésre hívó szavát, amely a Szentíráson és a mindennapi élet történésein 
keresztül ér el minket. 
4. A megtérés: átélni a húsvétot. Megtérni annyit jelent, mint visszatérni az Atya 
ölelő karjába. Az üdvösség új szövetségében Krisztus az, aki kiengesztel minket 
az Atyával, és lehetővé teszi számunkra, hogy Vele és Benne ünnepeljük a 
húsvétot, életünk megújulását, feltámadását. 

Hozzáállás/változás: őszinte bűnbánattal, a kiengesztelődés szentségével 
rendezni kapcsolatunkat Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal. 
5. Kiengesztelődünk, hogy új teremtmények legyünk: csak akkor születünk új 
teremtménnyé, vagyis alakulunk egyre teljesebben krisztusivá, ha meghalunk a 
bűnnek, és megtapasztaljuk a megbocsátást. A keresztény élet lényegéhez 
tartozik, hogy kitartsunk az újjá teremtett életben; ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy „a hála és az öröm vég nélküli énekét zengjük”. 

Hozzáállás/változás: kicsinységünk, törékenységünk elismerésével nyitott 
szívvel kérni Istent, hogy újítson meg Lelkével. 

Egyéb tartalmi hangsúlyok a nagyböjtben. A, B, C évtől függetlenül érdemes 
kiemelni nagyböjtben az alábbi gondolatokat. 
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Hamvazószerdán célszerű hangsúlyozni, hogy a nagyböjtöt akkor éljük át jól, ha 
megújulva, gondolkodásunkat, szándékainkat, céljainkat, vagyis életünk egészét új 
irányba állítva érkezünk el Húsvét megünnepléséhez. 

Krisztus belép a történelmünkbe, hogy új értelmet adjon életünk apróbb és nagyobb 
horderejű váltásainak, „átlépéseinek”, kisebb-nagyobb meghalásainknak, végső soron 
teljes testi halálunknak is, és hogy megmutassa, hogyan lehet ezeket az Atyával 
közösségben megélni. Jézus életének utolsó tette is egy bizalomteli átlépés volt ebből 
a világból az örök életbe. A Húsvét ennek a nagy átmenetnek az ünnepe: ebből az 
életből az örök életbe. 

A nagyböjt az ide vezető lépések sorozata. (Ezt avégett is célszerű tudatosítani a 
homíliák során, hogy ezen keresztül is erősítsük a vágyat az év legfontosabb 
liturgiáján történő részvételre, értelmének teljesebb átélésére.) 

Az időszak egyik központi fogalma a megtérés: annak felülvizsgálata (és az ennek 
megfelelő döntés), hogy mitől várjuk életünk teljességét, boldogságát. A 
tulajdonképpeni bálványokkal való szakításról van szó, amelyek sokfélék és nagyon 
árnyaltak lehetnek (hatalom, pénz, siker, szex, munka stb.), és arról, hogy 
legmélyebb vágyaink beteljesedését Istenben keressük. 

Másik fontos téma a lelki küzdelem (mint kereszt), amely nélkül nem lehet fejlődni 
sem emberi, sem kifejezetten krisztusi vonásainkban. E tény bemutatása ma 
különösen időszerű, amikor egyes vallási, vagy vallási jellegű áramlatok a 
„küzdelem-, és fájdalommentes” boldogság útját kínálják számunkra. Bár maga a 
küzdés és a kereszt sokak számára riasztó lehet, számos konkrét példa segítségével 
(gondoljunk csak néhány ismertebb szentre) rámutathatunk arra, hogy a lelki 
küzdelem és az igazi életöröm egyáltalán nem zárja ki egymást, sőt. Sokak 
élettapasztalata és példája mutatja, hogy a küzdelemmel járó fejlődés felvállalása az 
út nem csak az örök, hanem a földi boldogsághoz is. 

Nagyböjt egy másik központi témája a keresztség misztériuma: mi az, ami új, más 
lesz bennük ennek hatására? 

További fontos téma az Isten és az ember közötti szövetség Krisztus Húsvéti 
titkának fényében. Mi Isten szándéka az emberrel? Hogyan hozza létre ezt a 
szövetséget Krisztus halálával és feltámadásával? 

Nagyböjti vasárnapokon több olyan szimbólum is előkerül, amelyek teljes értelme 
a Szent Három Napon, és különösen Húsvét Vigíliáján bomlik ki elénk. Ezeket 
érdemes már a böjti időszakban is megemlíteni, valamelyest kibontani, így 
előkészítve Húsvét nagy ünnepét. Ezek a szimbólumok a következők: azon a 
vasárnapon, amikor a vakon születettről szól az evangéliumi szakasz, a fény; a 
szamáriai asszony evangéliumi szakaszánál a víz; nagyböjt 5. vasárnapján pedig a 
kereszt. 

A virágvasárnapi evangéliumi szakasz – az egyébként is gazdag tartalma mellett – 
másik két szimbólumot is használ, melyek értelmének megismerése szintén sokat 
adhat a húsvéti misztérium teljesebb átéléséhez. Ezek a pálma és az olajág. 

A fiatalok, de a hitüket tudatosabb alapokra helyezni kívánó felnőttek számára is 
lényeges lehet, ha a figyelem középpontjába kerül a kiengesztelődés szentségének 
értelme, elsősorban a kapcsolatok (önmagammal, Istennel, másik emberrel) megélése 
szempontjából. 
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A bűnbánat szentségéhez hasonlóan sokak számára motiváló lehet már a 
nagyböjt elején, ha találkoznak a böjt, az imaélet és a szeretet konkrét cselekedeteinek (mint 
hármas „aszketikus gyakorlat”) eredeti értelmével és egzisztenciális jelentőségével, 
vagyis azzal, hogy miben gazdagítanak ezek minket. Főleg a fiatalok között vannak 
sokan, akik számára kevés az, mint motiváció, hogy a „nagyböjtben így és így kell 
böjtölni, mert az egyház ezt írja elő…”. Számukra meggyőzőbb érv, ha belátják ezek 
értelmét, és hogy miért és hogyan járul hozzá ezek végzése az ő emberi és krisztusi 
fejlődésükhöz. 
- MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, KEZDEMÉNYEZÉSEK, PROGRAMOK. A nagyböjt céljainak 
megvalósulását többek között az alábbi kezdeményezésekkel segíthetjük elő. 

a) A liturgikus ünneplésekkel szorosabb kapcsolatban. Nagyböjt elején – az 
adventhez hasonlóan – meghirdethetünk a plébániai közösség egészének – 
vagy ha mód van rá, az egyes korcsoportoknak, személyi kategóriáknak – egy 
közös bűnbánati liturgiát. A legmegfelelőbb, ha ez a Nagyhét elejére esik. Mind 
a kihirdetés, mind pedig maga a bűnbánati liturgia alkalmat kínál arra, hogy 
kiemeljük a folyamatos megtérés fontosságát keresztény életünkben. 

A templomban jól látható helyen, egész nagyböjt idejére kihelyezhetjük a 
szentmise olvasmányait tartalmazó könyvet kinyitva az aznapi olvasmányoknál. 
Nagyböjt elején megemlíthetjük a Szentírás, a napi olvasmányok olvasásának 
és átimádkozásának jelentőségét a böjti időszak céljainak tükrében, hivatkozva 
arra, miszerint „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
az Isten szájából származik.” (Mt 4,4) 

Sokat adhat a plébániai közösség minden tagja számára, ha a vasárnapi 
közös ünneplések alatt történik a katekumenátus keretében a beavató 
szentségek vételére készülők néhány sajátos rítusa: a kiválasztás, a skrutínium 
és a bűnbánati liturgia. Amennyiben nincsenek ilyen személyek, az eredeti 
rítus alapján az egész közösségre vonatkozóan is illeszthetünk a liturgikus 
ünnepléshez olyan elemeket, amelyek kiválasztottságunk tudatát, Isten előtti 
önvizsgálatunkat és bűnbánatunkat segítik elő. Ha máskor nem, a szentmise 
bevezető gondolatai között, vagy a homília keretében megtehetjük ezt. (E 
rítusok menetét ld.: MKPK Országos Liturgikus Tanács, Felnőttek beavatása a 
keresztény életbe. Felnőttek katekumenátusa, MKPK, Budapest, 1999, 62-85. oldal.) 

b) Kisközösségi alkalmakkal kapcsolatban. A Szentírás nyilvános kihelyezése 
jó alkalmat teremt arra is, hogy meghívjuk a plébéniai közösség tagjait a 
nagyböjt idejére a heti rendszerességű közösségi katekézisekre és/vagy 
imaalkalmakra (mint a húsvéti készület kitüntetett lehetőségeire), amelyekben a 
figyelem középpontjában az adott hét vasárnapjának evangéliumi szakasza 
áll, amikor annak értelmét, a plébániai közösség, és kinek-kinek az életére 
vonatkozó üzenetét mélyítik el a résztvevők. 

Ezeken a közösségi alkalmakon éppúgy, mint a liturgikus ünneplések 
során különösen lényeges, hogy nyugodt, imádságos légkör legyen; és hogy a 
szentmisék homíliáiban hagyjunk kellő időt egy-egy hittitok, erény, tanítás 
elmélyítésére (természetesen nem túllépve a résztvevők figyelési 
képességének határait). 

Ha vannak a plébánián szolgáló katekéták, csoportvezetők, vagy más 
munkatársak, célszerű számukra külön lelkigyakorlatot szervezni, ha van rá 
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lehetőség. Ők ugyanis bizonyos értelemben kulcsfigurák a közösség többi 
tagja számára; az ő lelki fejlődésük, folyamatos megtérésük minta, motiváció, 
húzóerő másoknak. 

c) Egyéb lehetőségek. A nagyböjti ima- és katekézisalkalmak, lelkigyakorlatok 
során elmélyített és személyessé tett igazságok végső soron arra sarkallják a 
közösség tagjait, hogy alkalmilag, vagy rendszeresen, egyénileg, vagy 
közösségben a szeretet konkrét tetteit valósítsák meg. Ezek szervezett formáit 
már elkezdhetik a nagyböjti időben, de a húsvéti időszakra is áttolhatják. 
Ehhez érdemes számba venniük a plébánia területén élő, a szegénység 
valamely formájától szenvedő embereket, tervszerűen átgondolni és 
megvalósítani segítésük módját. Gondolhatunk pl. a következő csoportokra: 
éhezők, hajléktalanok, idősek, magányosak, üldözöttek, bebörtönzöttek, 
újonnan beköltözött családok stb. 

Az ágyhoz (vagy legalábbis házhoz) kötött beteg plébániai tagok érdekében 
érdemes megszervezni az ő lelki gondozásukat. Ez nem kell, hogy kizárólag a 
lelkipásztorra háruljon, hiszen a segítségnyújtásnak többféle módja van, 
amelyet világi krisztushívők is elvégezhetnek. Mindennek (és az előzőekben 
említett kezdeményezéseknek) a motorja lehet a plébániai karitász csoport. 
Nekik és a konkrét segítségnyújtóknak köszönhetően a szenvedő, magányos, 
beteg emberek és családjaik megtapasztalhatják az egyházban mint 
közösségben élő Krisztus segítségét, aki ilyen módon is közel van hozzájuk, 
akik sajátos keresztjüket hordozzák. 

5.3.1.2. Szent Három Nap 

A Szent Három Napot egyetlen ünnepnek tekinthetjük, amely Krisztus 
kereszthalálát és feltámadását a maga gazdagságában tárja elénk. 
- CÉLOK. A liturgikus év középpontját képező ünnepnapok fő célja, hogy az egyház 
tagjai a liturgikus ünnepek alatt teljesebben megértsék és megéljék személyes 
életükben Krisztus halálát és feltámadását. 
- TARTALMI KIEMELÉSEK. A három nap üzenete nagyon gazdag. Az alábbiakban 
néhány fő témát jelzünk. 

Az ünnep központi témája a kereszt és a feltámadás, Jézus kereszthalála és átlépése 
az örök életbe. Ezzel kapcsolatban többek között érdemes kiemelni, hogy Jézus a 
végső elhagyatottság és megalázottság állapotában is teljes bizalommal 
ráhagyatkozott az Atyára, aki ajtót nyitott számára a halálon át. Számunkra ez több 
üzenetet is magában rejt. A szenvedésben mi is találkozhatunk Istennel, ha hívjuk Őt 
és bizalommal ráhagyatkozunk. Ő a legnagyobb szenvedésünkben is cselekszik, éltet, 
abból kivezet; Krisztus feltámadásának tudatában hihetjük, hogy ez életünk végére, a 
mi haláltusánkkal járó szenvedésünkre is igaz. 

A nagycsütörtöki liturgián építő, ha szóba kerül, hogy a lábmosás, Jézus gesztusa, 
abban az időben a rabszolgák feladata volt: így viszonyul hozzánk Isten. Ez pedig 
minket is arra ösztönöz, hogy egymást alázattal szolgáló közösségként éljünk. 

A nagycsütörtöki liturgia szövegei három tartalmi hangsúlyt mutatnak: az 
Eukarisztia alapításának emlékezete; a szolgálati papság alapítása; a szeretet testvéri 
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szolgálata. A lábmosás szertartása jól megvilágítja a másik kettő értelmét is: az 
Eukarisztiát mint ajándékot, és a papságot mint alázatos szolgálatot. 

A nagypénteki ünnep során külön célszerű szólnunk néhány szimbólumról és 
gesztusról: a kifosztott oltárról, a vörös színről, a csöndes kezdésről és a kereszt előtti 
hódolatról. 

Húsvét Vigíliáján érdemes megemlíteni, hogy ez a liturgikus év legősibb eleme, 
amely azért született, hogy a keresztény közösség ünnepelje hitének legfontosabb, 
„alapító” tényét: Krisztus feltámadását. Másrészt már az őskeresztény időben ekkor 
történt a keresztségre készülők felkészítésének ünnepélyes lezárása, amikor is 
részesültek a beavató szentségekben. 

Húsvét Vigíliája éppen emiatt tárja elénk az egész év leggazdagabb (liturgikus 
keretek között történő) katekézisét az üdvösség történetéről, mégpedig hét lépésben, 
amelyek jelzik az üdvtörténet leglényegesebb szakaszait, és megmutatják azokat a 
legfontosabb értékeket, amelyek fémjelzik az Istenben újjászületett ember életét. Ezek 
a szakaszok a következők: 

a) a világ teremtésének elbeszélése, amely már utal a Krisztusban 
megvalósult új teremtésre (Ter 1-2); 

b) a Vörös-tengeren átkelés leírása előképe annak, amit Isten tesz az 
egész emberiséggel a keresztvíz által (Kiv 14,15-15,1); 

c) az új Jeruzsálem Isten irgalmas, soha meg nem szűnő szeretetére épül 
(Iz 54,5-14); 

d) az Isten által népének ingyen felkínált új szövetség (az üdvösség) 
feltétele, hogy azt ki-ki szabadon és tudatosan fogadja el (Iz 55,1-11); 

e) az igazi bölcsesség, amelyet a keresztény embernek folyamatosan 
keresnie kell, Isten kinyilatkoztatásában rejlik; ez az igazi bölcsesség 
forrása (Bár 3-4); 

f) az Ezékiel próféta által meghirdetett új és végérvényes megtisztulás 
(Ez 36, 16-28) Krisztusnak köszönhetően valósult meg; ez az új 
teremtés valósága, amely ma az egyház által történik. 

g) A Róm 6,3-11 nem más, mint egy mély keresztségi katekézis: Krisztus 
kereszthalálának és feltámadásának misztériuma a hívőben is valóra 
válik a keresztségnek köszönhetően. 

h) Az evangéliumok pedig elénk tárják a feltámadás örömhírét a 
szinoptikusok tanúsága szerint. 

A két utóbbi szentírási szakasz az addig bemutatott előképek 
beteljesedését beszéli el. 

Húsvét Vigíliájának ünnepén szintén több szimbólum is központi helyet foglal el. 
Ezeket is hasznos röviden és lényegre törően magyarázni: tűz/fény, húsvéti gyertya, 
víz. 

Húsvét Vigíliáján emlékeztethetjük a közösség tagjait arra, hogy ez az ünnep 
mindnyájunk számára liturgikus évforduló: ez újjászületésünk ünnepe, ekkor 
ünnepeljük ugyanis, hogy a beavató szentségekben részesülve meghaltunk a bűnnek, 
és új, kegyelmi életre kaptunk meghívást. 

Húsvét Vigíliája kitüntetett alkalmat kínál arra, hogy megemlítsük: mindnyájunk 
életében sok halál és feltámadás van. Ezek között vannak olyanok, amelyek 
szentségekhez is kapcsolódnak. Az első ilyen a keresztség, majd az Eukarisztia és a 
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kiengesztelődés szentsége. Ezeket az „újjászületési tapasztalatokat” tudatosan is 
kereshetjük, dolgozhatunk rajtuk. 
- MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, KEZDEMÉNYEZÉSEK, PROGRAMOK. A Szent Három Nap 
liturgiája több ponton eltér a liturgikus év egyéb ünnepeitől. Ez számos új 
lehetőséget is kínál a közösség hitének megújítása szempontjából. 

a) A liturgikus ünneplésekkel szorosabb kapcsolatban. A többnapos ünnep – 
éppen a szokásostól eltérő jellegéből adódóan – indokolja, hogy egyes részeit 
külön kommentáljuk. Számos, komolyan, mély lelki tartalommal összeállított 
kommentárszöveg forog közkézen a magyar egyházban is, amelyek könnyen 
hozzáférhetőek. A kommentátor szerepét egy erre alkalmas világi 
krisztushívő is betöltheti. 

A nagycsütörtöki olajszentelési mise olaját a plébániai közösség ünnepélyesen 
fogadhatja a szentmise eleji bevonuláskor. Ez alkalmat teremt arra, hogy 
beszéljünk egyrészt a megszentelt olaj szerepéről a keresztény közösség és 
egyén életében, másrészt pedig a püspök, az egyházmegye és az egyes 
plébániai közösségek kapcsolatáról. 

A nagycsütörtöki szentmise felajánlási menetében a kenyér és a bor mellett az 
oltárhoz vihetjük mindazon adományokat, vagy azok szimbólumait, amelyeket 
a plébániai közösség legszegényebbjeinek szánunk, vagy amit értük tettünk, 
nekik adtunk eddig a nagyböjti időben. Lényeges, hogy mindezt nyugodtan, 
méltósággal tegyük. Ha szükséges, kommentáljuk, röviden magyarázzuk ezt a 
gesztust, illetve a felkínált adományokat. 

A nagycsütörtöki lábmosás szertartásánál beszédes és példa értékű, ha a 
lelkipásztor a plébániai közösség tagjai közül mossa meg tizenkét férfi lábát. 

A nagypénteki keresztút a mély lelki gazdagodás lehetőségét kínálja. Hogy 
ez így történjen, érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen érzékenységűek azok, 
akik erre eljönnek. Lehet, hogy a népi vallásosság énekeiből, az ezekhez 
illeszkedő elmélkedésekből érdemes válogatni. De az is lehet, hogy ettől 
eltérő, „fiatalosabb” énekekre, és a mai ember tapasztalatához közelebb álló, 
őt mélyebben megszólító, érthetőbb és közvetlenebb nyelvezetű elmélkedések 
lennének helyénvalóbbak. Minden esetben lényeges, hogy hagyjunk kellő időt 
erre az imádságra, hogy egyes állomásainak üzenete meg tudja szólítani a 
résztvevőket. 

A nagypénteki kereszthódolatnál – bár nagyobb létszámú ünneplő közösség 
esetében jelentős időt is igénybe vehet – a teljesebb átélés érdekében indokolt, 
hogy elegendő időt hagyjunk arra, hogy ki-ki nyugodtan kifejezhesse a 
kereszten érte is meghalt Krisztushoz fűződő viszonyát (hódolat, hála…). A 
rítust kísérő kommentárban erre külön is kitérhetünk. 

A korakeresztény hagyomány indokolja, miszerint Húsvét Vigíliáján történt 
a keresztségre készülők szentségi beavatása az egyházba, hogy ha vannak a 
plébániai közösségben, akik eddig készültek a keresztségre, elsőáldozásra, 
bérmálásra, ezen az ünnepen nyerjenek teljes szentségi beavatást a keresztény 
életbe. 

Húsvét Vigíliáján üzenet értékű, ha a húsvéti gyertya – ami hitelesebb 
szimbólum, ha valódi viaszból készül – a templomban központi, és dekoratív 
helyre kerül. Ez megkönnyíti, hogy a húsvéti időszakban gyakrabban utajunk a 
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közös liturgikus ünnepések során jelentésére, üzenetére és arra, hogy mire hív 
minket. 

b) Kisközösségi alkalmakkal kapcsolatban. A szent három napi ünnep 
gazdagsága és sokrétűsége kézenfekvővé teszi, hogy a lelkipásztor másokkal 
közösségben készüljön az ünnepre, vagyis előkészítésére és lebonyolítására 
felkérje munkatársait, ha vannak, és meghívjon erre más elkötelezett 
felnőtteket is. Ez a meghívás, amely egy-néhány konkrét, és belátható 
időtartamú szolgálatra szól, egyrészt mélyítheti a kapcsolatot a lelkipásztor és 
a közösség tagjai között, másrészt pedig elősegítheti néhányak hosszabb távú 
elköteleződését, szolgálatvállalását is a plébániai közösség javára. Ezt többek 
között az indokolja, hogy így valószínűleg könnyebb a szertartásokat végző 
lelkipásztornak is mélyen, hitelesen átélni az egyes ünnepeket, hiszen 
figyelme nem szóródik szét annyi felé. 

A közös készület azonban jó, ha nem korlátozódik kizárólag a szervezési 
feladatok szétosztására, hanem lelki készületet is jelent: a Szent Három Nap 
liturgikus szövegeinek közös áttanulmányozásával és átimádkozásával. 

c) Egyéb lehetőségek. Hasznos, ha az ünnepek befejeztével a szervező csoport 
tagjai összeülnek egy közös visszatekintésre, tapasztalatmegosztásra és 
értékelésre a jövőbeli hatékonyabb szolgálat érdekében. 

Az eddig említettek is indokolják, hogy Húsvét Vigíliájának ünnepét igazán 
ünnepi hangulatúvá tegyük, hiszen ez az egyház liturgikus önkifejezésének 
csúcsa, amikor hirdeti és megéli a minden ember számára felkínált üdvösség 
örömét és a reményt. Bátran élhetünk az ünnepi „kellékekkel”: a fény és 
sötétség játékával, a tűzzel, a vízzel, az énekkel, a zenével, a gesztusokkal, a 
liturgikus ünnepet követő kötetlen, ráérős és felszabadult szeretetlakomával… 

5.3.2. A szakasz lezárása 

E szakaszt tulajdonképpen maguk a szent három napi ünnepek zárják le, és a 
bennük zajló sajátos rítusok. 

Húsvét üzenete egyben utal már a megújulási folyamat folytatásra is: a 
megismert és átélt misztériumok mélyebb megértésére, valamint a Feltámadt 
Krisztus erejében történő bátor hitvallásra, apostolkodásra, elkötelezett szolgálatra. 

5.4. A negyedik szakasz 

A liturgikus év menetét követő megújulási folyamat utolsó szakaszának több célja 
is van, ahogyan azt korábban jeleztük. Ezeknek a céloknak a megvalósulásához 
mindkét idetartozó szakasz hozzájárul: a húsvéti időszak pünkösddel, valamint az 
évközi idő. 

5.4.1. Liturgikus időszakok és pasztorális vonatkozásaik 

Bár a húsvéti és pünkösdi időszak céljait tekintve karakteresebb, mint az évközi 
idő, ez utóbbi is magában hordoz számos megújulási lehetőséget. A következőkben 
ezeket részletezzük. 
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5.4.1.1. Húsvéti időszak és pünkösd 

- CÉLOK. A Szent Három Napot követő húsvéti időszaknak a megújulás 
szempontjából több általánosabb célja is van: 

- Tudatosítani a Feltámadt Krisztus jelenlétét az egyházban és életünkben. 
- Teljesebben megérteni és megélni a keresztségünkből adódó életformát. 
- Felismerni és kamatoztatni a közösség és mások javára a személyesen és 

közösségileg kapott karizmákat. 
- Tettekkel és szavakkal is tanúságot tenni a hitről, elsősorban a nem hívők felé; 

közvetlen környezetünkben építeni Isten Országát. 
E célok tovább konkretizálódnak az egyes vasárnapokon az alábbiak szerint. 

- KONKRÉTABB CÉLOK ÉS TARTALMI KIEMELÉSEK. A húsvéti időszak vasárnapi 
szentmiseolvasmányai egy folyamaton vezetik végig a híveket, amely segíti egyre 
mélyebben megérteni a feltámadt, és egyházában továbbélő Krisztus misztériumát. 

Az egyes vasárnapok fő gondolatait, és azt a benső változást, amelyre hívnak 
minket, a korábbiakhoz hasonlóan az alábbiakban jelezzük. 

1. Húsvét II. vasárnapja: A Feltámadt Krisztus úgy mutatkozik meg az ünneplő 
közösségben, mint aki békét ad (A, B, C): élő reménnyel, és örömmel tölt el (A); 
a Feltámadottba vetett hit az, amely a megbocsátást és a békét munkálja, így 
hozza létre a hívek közötti közösséget (B), és gyarapítja az egyházat (C). 

Hozzáállás/változás: hozzá tartozni annak ellenére, hogy nem látjuk (hit) (A), 
ezt a szeretet és az engedelmesség lelkületével megélve (C), felismerve Őt a 
testvérekben (B). 
2. Húsvét III. vasárnapja: A Feltámadt Krisztus megmutatkozik az 
Eukarisztiában: vére a szabadulás (A) és az üdvösség forrása mindazok 
számára, akik megtartják parancsait (B); a feláldozott és egyházában 
folyamatosan jelenlévő Báránynak tisztelet és dicsőség jár (C). 

Hozzáállás/változás: felismerni a megfeszített és feltámadt Krisztust (A) 
magában hordozza, hogy megnyitjuk szívünket az igaz megtérésre (B), és 
tanúságot teszünk Róla az élet különböző helyzeteiben (C). 
3. Húsvét IV. vasárnapja: Krisztus pásztorként mutatkozik meg (A, B, C): Ő az Úr, 
aki életet ad (A), a Megváltó, aki mindenkit megkeres (B), a Pásztor, aki elvezeti 
a megváltottakat az élet forrásának vizéhez (C). 

Hozzáállás/változás: felismerni a Pásztor hangját (A), soha el nem távolodni 
Tőle (C), együttműködni az egység, közösség munkálásában (B). 
4. Húsvét V. vasárnapja: Krisztus úgy jelenik meg, mint út, igazság és élet (A): Ő 
minden lelki épület (A), és az egyház egységének alapja (B), és végső 
megdicsőülésének biztos záloga (C). 

Hozzáállás/változás: Krisztushoz mint élő sziklához kötődni (A), ahogyan a 
szőlővesszők a szőlőtőhöz tartoznak (B), hogy a szeretet parancsát meg tudjuk 
valósítani (C). 
5. Húsvét VI. vasárnapja: A Feltámadt Krisztus a Szentlelket ajándékozza (A) 
személyválogatás nélkül (B). Az igazi közösség alapja az istenszeretet és a 
kiárasztott Lélek; a Szentlélek vezeti az egyházat (C), és megtanítja mindenre az 
idők folyamán. 
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Hozzáállás/változás: képesnek lenni számot adni másoknak a bennünk élő 
reményről (hitvallás) (A), életünket adva testvéreinkért (B), és tanúságot téve 
Krisztusról szavainkkal és tetteinkkel (C). 
6. Húsvét VII. vasárnapja: Krisztus, akit az Atya és a hívők életvitele dicsőít meg 
(A) az egyház egységének alapja (B, C): szeretetben egyesülve válik képessé 
tanúságot tenni a feltámadásról (B), egészen az idők végezetéig (C). 

Hozzáállás/változás: az, hogy képesek vagyunk megízlelni a boldogságot, 
amely abból fakad, hogy részünk van Krisztus szenvedéseiből (A), 
feltámadásának tanúivá tesz minket (B); a hívek közti szeretet lesz a jel, ami 
miatt a világ hinni fog (C). 
7. Mennybemenetel ünnepe: Jézusnak (aki már az Atya jobbján van) adatott 
minden hatalom, ezért mondhatja övéinek: „Menjetek, tanítsatok…, 
kereszteljetek…”, és biztosíthatja őket folyamatos jelenlétéről az idők végezetéig 
(A.) Atyjához térve rábízza a tizenkettőre a misszió felelősségét (B). Krisztus a 
Szentek Szentjébe lépett be, amely nem ember által készített templom, hanem az 
égi szentély, ahol értünk jár közben az Atyánál (C). 

Hozzáállás/változás: elfogadni Jézus megdicsőülését és köztünk lévő hatalmát, 
mert ez segít megérteni, milyen reményre hívott meg minket (A). Elfogadni és 
magunkévá tenni az apostolok (és utódaik) tanúságtételét, hiszen ez az 
üdvösség garanciája, és szükséges ahhoz, hogy eljussunk a krisztusi 
nagykorúságra (B). Tudatosítani: mindnyájan az égi „szentélybe” kaptunk 
meghívást (C). 
8. Pünkösd vasárnapja: az egyház küldetése az, amelyet – a neki ajándékozott 
Lélek erejében – mindenki a saját nyelvén hall; az egyház tagjai egy testet 
alkotnak az egy Lélekben (A). A Lélek működik az egyházban és az egyes 
keresztényekben: Ő az, aki eltölti a hívek szívét, a teljes igazságra vezet el, és aki 
beérleli a lelki gyümölcsöket mindazokban, akik fényében járnak (B). Ők azok, 
akiket „Isten fiainak” hívnak, akik a Lélektől vezetve megismerik és megélik 
Jézus szavait, hogy készek legyenek majd részesülni az Ő dicsőségében is (C). 

Hozzáállás/változás: munkálni Krisztus testének egységét a Lélekben (A), 
nyitottnak lenni mindarra, amiben a Lélek formálni kíván (B, C); szabaddá válni 
a megszabadító Lélekkel együttműködve a rossz kötelékeitől (C). 

- MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, KEZDEMÉNYEZÉSEK, PROGRAMOK. Többek között az alábbi 
gyakorlati szempontok segíthetik a közösség hitbeli megújulását. 

a) A liturgikus ünneplésekkel szorosabb kapcsolatban. Indokolt, hogy a 
húsvéti gyertya egészen Pünkösdig a templom központi, kitüntett helyén 
álljon, és hogy a liturgikus alkalmak során gyakran történjék arra utalás, 
hogy ez a köztünk jelenlévő Krisztust szimbolizálja. Ezt nem csak a szokásos 
vasárnapi szentmiséken tehetjük meg, hanem egyéb fontos alkalmakkor is, 
mint pl. keresztelőkön vagy gyászmisék alkalmával. 

Húsvét üzenetének egy lényeges eleme a Krisztus által nekünk 
ajándékozott béke. A szentmisében, amikor békejobbot nyújtunk egymásnak, 
külön kiemelhetjük a kiengesztelődés, a béketeremtés és –hordozás 
küldetését, amelyre mindnyájan meghívást és képességet kaptunk a 
bennünk élő Léleknek köszönhetően. 
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Ehhez hasonlóan a szentmise záróaktusában, amikor küldetést kapunk, 
hogy a Feltámadt Úr örömét vigyük mindenki számára, tudatosíthatjuk a 
résztvevőkben, hogy erre „képesítést kaptak”, ugyanakkor ez feladatuk is. 

Amennyiben pünkösdkor történik a bérmálás, és ha a katekumenátus 
folyamata és szellemisége szerint történt a felkészítés, építő a szentségekre 
készülők és az egész plébániai közösség számára, ha bemutatják őket 
valamelyik vasárnapi szentmise keretében a plébánia többi tagjának. 

b) Kisközösségi alkalmakkal kapcsolatban. A bérmálásra készülők 
felkészítésének kitüntetett eleme lehet a Pünkösdöt megelőző lelkinap vagy 
lelki gyakorlat, amely célját tekintve indokolt, hogy a Lélekre-nyitottság, és a 
tanúságtevő élet felvállalását szolgálja. Jó, ha ez kiegészül a fiatalok szülei 
számára tartott, hasonló célú lelki gyakorlattal. 

A Pünkösdi készület sokat formáló eleme egy az egész plébániai közösség 
számára meghirdetett lelki gyakorlat. Ez jellegét tekintve sokféle lehet: heti 
rendszerességű, kisközösségi katekézisek, amelyek a húsvéti időszak 
liturgikus olvasmányaira épülnek; Szentlélek-szeminárium; hétköznapok 
lelkigyakorlata; a Szent András Evangelizációs Iskola valamelyik kurzusa stb. 
Több plébániai közösség átélte már, hogy egy-egy ilyen intenzív, közösségi 
tapasztalattal párosuló hitmélyítés lendítőleg hat nem csak az egyéni hitéletre 
és elköteleződésre, hanem a tágabb közösség megújulására is. 

c) Egyéb lehetőségek. Szintén a bérmálással kapcsolatban sokat adhat a szentség 
vételére készülőknek, ha alkalmuk nyílik találkozni a megyéspüspökkel. Ez 
megerősítheti bennük a plébániai közösség és az egyházmegye kapcsolatát, 
valamint annak a tudatát, hogy ők is részei az egyetemes egyháznak. 

Pünkösd ünnepe, a Lélek kiáradása, az egyházra bízott, és mindnyájunkat 
érintő küldetés szolgáltat alapot ahhoz, hogy felelősként nyitott szemmel 
járjunk saját plébániánkon keresve azokat a személyeket, akikben hajlandóságot 
és alkalmasságot látunk valamilyen közösségi szolgálat rendszeres gyakorlására. 
Feladatunk egyrészt az ő megszólításuk és meghívásuk, másrészt pedig 
alapvető felkészítésük, vagy továbbirányításuk valamilyen képzésre. A 
felkészítés több fórumon is történhet: plébániai szinten a lelkipásztor és 
munkatásai segítségével, egyházmegyei vagy országos szinten különböző 
képző intézmények, szervezetek vagy közösségek segítségével. A plébániai 
élet szempontjából hasznos és gyakorlatias képzések léteznek pl. karitász-
munkatársak; katekéták; gyermek-, ifjúsági-, felnőtt-, család-
kisközösségvezetők; sajtófelelősök; kántorok számára több egyházmegyében 
is. 

5.4.1.2. Évközi idő 

A liturgikus év utolsó időszaka, az évközi időszak, bár a korábbiakban 
említettekhez képest nincs karakteres ünnepe, mégis hordoz magában több 
megújulási lehetőséget is. 
- CÉLOK. Az Epifánia ünnepétől Nagyböjt kezdetéig terjedő rövid, továbbá a 
Pünkösdtől Advent kezdetéig tartó hosszabb, évközi időszak Krisztus misztériuma 
teljességének ünneplésére és megélésére hív: részleteiben mélyebben tárja elénk a 
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Megváltó életét, üzenetét, és követésének módját, és kiemeli Isten abszolút uralmát a 
történelem egésze felett. 
- KONKRÉTABB CÉLOK ÉS TARTALMI KIEMELÉSEK. Az időszak általános célja más és más 
módon konkretizálódik az A, B és C liturgikus évben, attól függően, hogy mire 
irányítják figyelmünket a szentmise olvasmányai, különös tekintettel az 
evangéliumok. 

Ezek mellett a minden liturgikus évben ottlévő ünnepeknek is megvan a maguk 
sajátos célja és üzenete. 

1. Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe: alkalom elmélyíteni az eukarisztia 
(mint hálaadás), valamint a kenyér és bor színe alatt köztünk jelenlévő Krisztus 
misztériumának teljesebb megértését és megélését. 

Hozzáállás/változás: mélyebb kapcsolat élése a kenyér és bor színében 
jelenlévő Krisztussal; hálaadásként megélni mindennapjainkat. 
2. A Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe jó alkalom arra, hogy tudatosítsuk: a 
helyi egyház élő kövekből épül fel, amelyben tükröződik és amelyből kisugárzik 
a hívek életszentsége, akik arra kaptak meghívást, hogy teljesebben váljanak a 
Szentlélek templomaivá. 

Hozzáállás/változás: nyitottabban és alázatosabban élni a Lélek vezetésére 
figyelve; fel- és elismerni a Lélek által másoknak juttatott karizmákat, akikkel, 
mint élő kövekkel, együtt tudjuk felépíteni a helyi egyházat. 
3. A helyi templom védőszentjének ünnepe felhívja a figyelmet arra, hogy úgy 
régen, mint ma is arra kapunk meghívást, hogy szentek legyünk, Krisztust 
engedjük élni bennünk; ez önmagunk, környezetünk és az egész egyház 
épülését szolgálja. 

Hozzáállás/változás: felülvizsgálni az életben mérvadó értékeket, amelyek 
szerint meghozzuk döntéseinket (megtérés). 
4. Mindenszentek ünnepe és halottak napja: az egyházi év utolsó időszakának e két 
ünnepe már az élőket és holtakat megítélő Krisztussal való végső találkozásra 
irányítja a figyelmet. Ezekben egyrészt a megdicsőült egyház diadalát 
ünnepeljük, másrészt pedig tudatosítjuk, hogy a küzdő egyház (amelynek mi is 
részei vagyunk) megtisztulásra, megújulásra szorul. 

Hozzáállás/változás: remény és bizalom életünk végső sikerében; önvizsgálat, 
amelynek köszönhetően az evangélium fényében megújítjuk életvitelünket. 
5. Krisztus Kirány ünnepe kiemeli, hogy egyéni és közösségi történelmünk végső 
kimenetele Isten kezében van, aki az idők végén teljes valójában kibontakoztatja 
az Ő országát, amelyben az igazságosság, a szolidaritás és a szükséget 
szenvedők előnyben részesítése központi értékek. 

Hozzáállás/változás: remény abban, hogy krisztusi életet élve életünk az 
Istennel való, örök közösségbe torkollik; késznek lenni bármikor Isten elé állni, 
hiszen „nem tudjuk sem a napot, sem az órát”; a szeretet konkrét hívásainak 
felismerése, és elköteleződés a tettekre váltásukra. 

Különösen a nyári időszakban érdemes kiemelni, hogy a liturgikus évben nincs 
vakáció: Krisztus a pihenőidőben éppen ugyanúgy hív a követésére, a tanúságtevő 
életre, mint máskor. 
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- MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, KEZDEMÉNYEZÉSEK, PROGRAMOK. Az évközi idő is számos 
lehetőséget kínál a hitbeli élmélyülésre, valamint a küldetésbetöltésre úgy az 
egyéneknek, mint a plébániai közösség egészének. Ennek jelezzük néhány útját. 

Számos plébánián fordulnak meg olyanok, különösen a nyári időszakban,, akik 
lakóhely szerint nem tartoznak oda: rokonoknál nyaralnak, kirándulnak… Az ő 
jelenlétük arra hívja a plébániai közösség tagjait, hogy missziós nyitottsággal 
forduljanak feléjük pl. különböző plébániai (akár kulturális, szabadidős, ünnepi, akár 
kifejezetten hitéleti), vagy családi programokra szóló meghívással. E 
kezdeményezések megvalósítása tágas teret enged a kreativitásnak, és erősíti a hívek 
missziós tudatát. 

A nyári időszak az, amelyben a plébániai közösség a legteljesebben tud a 
gyerekekkel és a fiatalokkal foglalkozni. Ez a táborok, kirándulások ideje, amelyek 
egyrészt a nevelésnek, szemléletformálásnak kitüntetett alkalmai, másrészt pedig 
evangelizációs alkalmak is, amennyiben a szervező keresztény közösség nem hívő 
gyerekekkel, fiatalokkal és szüleikkel is kapcsolatba kerül. 

A nyári időszak továbbá alkalmas a plébániai életben már elkötelezett, vagy 
elköteleződni vágyó fiatalok, felnőttek, házaspárok, családok (tovább)képzésére is (pl. 
ifjúsági-, család-, biblia-, ima- stb. csoportok vezetőinek kifejezett képzési alkalmak, 
vagy képzési jellegű, tematikus táborok keretében); a plébános és munkacsoportjai 
kapcsolatának mélyítésére (pl. közös kirándulással, táborozással); illetve a 
lelkipásztor fizikai, szellemi, lelki megújulására is (tényleges pihenéssel, többnapos 
lelkigyakorlattal). 

A táborok, kirándulások és képzések terén a plébániáknak célszerű nyomon 
követniük az egyházmegyei kezdeményezéseket, és azokhoz kapcsolódniuk, vagy 
saját képzéseiket mások számára is nyitottá tenni, felajánlani. Az egyházmegyei 
illetékes fórumok (pl. pasztorációs, kateketikai és családpasztorációs iroda) pedig 
többek között azzal is segíthetik a plébániák megújulását, hogy nyári programjaikat, 
illetve különböző képzéseiket azok szükségleteihez és lehetőségeihez mérten állítják 
össze. 

Ősszel, amikor a nyári időszakot követően, a tanévhez is igazodva „újra indul az 
élet”, kezdeményezhetjük új közösségek indulását, összhangban az esetleg a nyári 
időszakban csoportvezetői képzésen részt vettek felkészültségével és szándékával. 

Az évközi időszak plébániai programjaira is érvényes, hogy ha a közösség tagjait 
meghívjuk a szerepvállalásra, és lehetőségük is van a tevékeny bekapcsolódásra a 
szervezés és a megvalósítás során, az elvégzett szolgálat fontossá teszi számukra a 
plébániát. 

5.4.2. A szakasz lezárása 

A plébánia vezetője és munkatársai kiértékelhetik a megtett megújulási időszakot, 
számba véve annak eredményeit, és esetleges hiányosságait. 

A negyedik szakasz lezárása Krisztus Király ünnepén történhet. Ennek során a 
szentmisében célszerű visszatekinteni az eddig közösen megtett útra, felelevenítve 
annak főbb céljait, eseményeit, és kézzelfogható gyümölcseit. Más közösségek 
számára is megerősítő lehet, ha a plébániai megújulás gyümölcseiről beszámolót 
írnak, és azt mások számára is hozzáférhetővé teszik 
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Ez egyben arra is alkamat kínál, hogy újból meghívjuk a plébániai közösség 
tagjait a következő (éves) megújulásra. A plébánia vezetője és segítői ezt követően 
átgondolhatják, hogyan és mivel bővítik az előző év, évek kezdeményezéseit, hogy 
az egyéni és közösségi megújulás tervszerűen haladjon tovább. 

Záró gondolatok 

Sok olyan egyházmegye van, amelynek szomszédos plébániái – személyi, 
strukturális és/vagy anyagi okok miatt – együttes pasztorációt folytatnak: közösek 
céljaik, megosztják egymással erőforrásaikat, szakértelmüket, így segítve elő 
mindegyik plébániai közösség hitbeli és közösségi megújulását. Erre hazánkban is 
van mód, sok helyütt szükség is. 

A liturgikus év menetére épülő hit- és közösségbeli fejlődésről sok 
plébániaközösségnek van már valamilyen tapasztalata. Célszerű megtalálni azokat 
az egyházmegyei fórumokat, amelyeken lehetőség van ezek megosztására, és az új 
utak közös keresésére. 

A liturgikus év felépítését követő plébániai megújulás lehet nagyszabású, és lehet 
olyan is, ami kicsiny mustármagból nő ki. Ehhez a talán kevésbé látványos kezdethez 
elegendő néhány (akár 3-4) ember, akiket meghívunk először egy egyéves út 
végigjárása: a liturgia mélyebb és tudatosabb átélésére, és legalább az adventi és a 
nagyböjti időszakban kisközösségi katekézisre, amelyhez a húsvéti/pünkösdi 
időszakban egy egyszerű képzés társul, amely valamilyen plébániai szolgálat 
végzésére készít fel. Elsősorban a plébánia felelősének a feladata, hogy – lehetőség 
szerint a munkatársaival együtt – körvonalazza azt a „szükséges minimumot”, amely 
a közösség egészének átgondolt, tervszerű megújulásához fontos és elegendő. 

Ahhoz, hogy a kisközösségi katekézis, mint a gyümölcsöző hitbeli megújulás 
kitüntetett területe, valóban szemlélet-, és hitformáló legyen, szükség lehet arra is, 
hogy a megfelelő egyházmegyei fórumok egyebek mellett gyakorlatias és egyszerű 
képzéseken segítsék a lelkipásztorokat és munkatársaikat ezek hozzáértőbb 
megvalósításában. 

Az eddig tárgyaltakra visszatekintve elmondhatjuk, hogy a liturgikus év belső, 
katekumenális dinamikájára épülő plébánia-közösségi megújulás hatékony útja 
annak, hogy a közösség betöltse küldetését: kovásszá váljon az őt körülvevő világ 
számára, hogy mind többen rátaláljanak a Krisztussal megélt élet örömére. 
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