
A) Istentiszteleti rendünk

Istentiszteleti  alkalmaink  időzítése  tartalmában,  hatásait  tekintve  talán  inkább 
pasztorális munkacsoportunk témája lehetett volna, de sajnos nem lett – és a liturgikus 
csoporttól  sem  látok  idevágó  megállapításokat,  ötleteket.  Ebben  a  hozzászólásban 
háromféle napot különböztetek meg:

• hétköznapok

• vasárnapok (és munkaszünetes ünnepek)

• különleges  napok,  egyedi  szempontokkal  (szentháromnap,  hamvazószerda, 
templombúcsú,  munkanap  köteles  szentmisével,  krisztinanap,  karácsony 
vigíliája)

Úgy  gondolom,  hogy  hétköznapi  istentiszteleteink időzítésében  nagyon  komoly 
lehetőségek  rejlenek  közösségi  imaéletünk  bővítésére.  A  kifejtést  megfigyeléseim 
összegezésével kezdem:

Közösségi  imaéletünk  alkalmai  jelenleg:  szentmise,  zsolozsma,  szentséges  imaóra1, 
hitoktatás, keresztút, (nyilvános) rózsafüzér, litánia…

Használatos (hétköznapi) időpontjaink:

• korai reggeli

• iskolakezdési

• koraesti (azaz munkaidő utáni)

• esti (azaz vacsora utáni)

Észrevételeim:

1. Az  egyszerűbb  istentiszteletek  (és  a  hitoktatási  alkalmak)  túlnyomó  többsége  a 
koraesti időszakra van meghirdetve, a (mindennapos) esti szentmise közelébe. Így 
ez az időszak zsúfolt,  a hívek kényszerűen választanak:  „ráérősek” láncolnak két 
(néha három!) alkalmat – többen a szentmisét, kevesebben a hittant választják. A 
rózsafüzért  vagy  a  zsolozsmát  csak  egy-két  személy  választja,  a  litániát  vagy  a 
keresztutat valamivel többen.

2. A kora reggeli időpontot advent és a nyári iskolaszünet kivételével mellőzzük, pedig 
a látogatottság nyáron is emelkedik (a nyaralók ellenére), adventben pedig kiugróan 
magas (az agapé rásegít!).

3. Az esti  időpont is csaknem üres, pedig az a néhány hittanóra,  a civil  események 
(cserkészélet,  krisztinavárosi  esték)  és  a  különleges  alkalmak  egybecsengően 
igazolják, hogy alkalmas (lenne).

Valójában két hétköznapi alkalmunk van tehát: reggel nyolctól fél kilencig, esténként 
pedig  (háromnegyed)  hattól  fél  nyolcig.  Pedig  van  két  másik,  kipróbált  és  bevált 
kezdési időpontunk is: reggel fél hét/hét és este fél nyolc/nyolc! Úgy gondolom, hogy az 
egyszerűbb istentiszteletek felértékelődnének, látogatottságuk emelkedne, ha valóban 
önálló időpontra lennének meghirdetve.

Távolabbi templomok tanulsága és hittanórai  ismeretek alapján számolhatunk azzal, 
hogy  rózsafüzért  vagy  zsolozsmát  alkalmi  megbízott  is  vezethet,  hitoktatást, 
keresztutat  illetve  litániát  azonban  lehetőleg  állandó  engedélyes  vezessen,  sőt,  az 
Oltáriszentséget csakis szentelt kezek helyezzék ki (illetve vissza). Ezek után álljon itt 
egy ötlet jövőbeli hétközi istentiszteleti (és hitoktatási) rendünkről:
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Nyilvánvaló kérdőjel ezzel az időbeosztással szemben, hogy jelenlegi késői illetve korai 
(roráte!) alkalmaink részvevői jelentős részben azonosak! Más kérdőjelekre igyekszem 
a következő megjegyzésekkel válaszolni:

• A zsolozsmát csak egyszer (legföljebb kétszer) képzelem a jelenlegi, ünnepélyes 
forma szerint, általában a rádióban hallható, mozgással nem vagy alig kísért 
módon

• A pénteki korai szentmise hatásosan terjesztené az elsőpénteki szentáldozást!

• számozottak:
1  a taizéi ill. elsővasárnapi típust egyelőre nem különböztetem meg
2  keresztút esetében 17:45
3  ez jelenthet 18:59 és 20:01 között bármilyen, esetenként kitűzött időpontot

• A nyitva tartás és a sekrestyei szolgálat kérdései a következő fejezetben 
kerülnek elő.

• Ez az elképzelés azt célozza, hogy minél többen találjanak valamilyen plébániai 
imaalkalmat számukra használható időpontban. Tudatosan nem támogatja azt az 
óhajt, hogy bárki is eljutni tudjon az őt vonzó összes alkalomra!

• Számolunk azzal, hogy imádságos jelleget nélkülöző programok is tartoznak 
életünkhöz, ezért ajánlunk ilyen célokra is időpontokat. 

• A gyermekek (14 éven aluliak) hittanóráival nem gondoltunk. Célszerű lehet 
ezekkel egyidejű alkalmakra hívni a távolabb lakó szülőket!

B) Templomunk üzemeltetése

Próbáljuk meg a szükséges munkafolyamatokat számba venni és csoportosítani:

- liturgikus (és paraliturgikus) cselekmények előkészítése a templomhajóban, 
oltárdíszítés

- ezen belül a virágdíszek kihelyezése a liturgikus időknek és hasonló üzeneteknek 
megfelelően

- liturgikus tárgyak, könyvek és ruhák kezelése, szükség szerinti kikészítése és 
elrakása

- ugyanezen tárgyak beszerzése, gondozása, karbantartása (a ruhák mosása, 
vasalása is!)

A tulajdonképpeni sekrestyési szakmunka kb. ennyi!

- a templom nyitása, őrzése, zárása



- a perselyek őrzése, ürítése

- síkosság esetén a járda (és a lépcsők) takarítása, szórása

- nézelődők és érdeklődők tájékoztatása
Ezt nevezhetjük templomőrzésnek.

- fűtés, világítás, hangosítás, vetítés
Nevezzük ezt műszaki üzemeltetésnek.

- hetenkénti rendszeres és időszaki nagytakarítás

- virágdíszek beszerzése és kialakítása utasítás szerint, valamint további 
gondozásuk

- külső takarítás, pl. avar, szélvihar, szirom- vagy konfetti szórás esetén, stb.
Ezt nevezhetjük a templom gondozásának

- olvasmányok, könyörgések (stb.) felolvasása

- adományok felvitele

- perselyezés (vasárnap és ünnepeken)

- előbbiek megszervezése a szentmise megkezdése előtt

- előimádkozó rózsafüzér, ill. zsolozsma alkalmával
Ez a mi közreműködésünk (a ministráláson túlmenően)

- miseszándékok jegyzése

- egyházi hozzájárulás (adó) átvétele

- alkalmi jelentkezések (zarándoklatra, szentségimádásra, stb.) fogadása
Ezek jellegzetesen irodai tennivalók.

Az üzemszervezési szemlélet egy táblázatban jelenik meg (ministránsvezetők 
készítenek néha ilyet!):
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Ábel + ++ ++ + ++ ++ +
Abigél +++ + ++ + + ++
Ádám + +++ ++ ++ +
Adolf +++ + ++
Ágnes ++ + +
Ágota ++ + + + + ++ ++
Alfonz + + ++
Angéla ++ ++ ++
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Anna ++ ++ + ++ ++
Antal ++ + ++ ++ ++ ++ ++

A jelek értelmezése:   +++ : szakértő, vezető        ++ : önállóan végzi         + : kisegítő, 
ill. kezdő

A szürke szín arra emlékeztet, hogy az adott tevékenységeket döntő részben 80 év 
fölötti sekrestyéseink végzik. Mások közreműködését a fehéren hagyott egyes kockák 
és két oszlop jelzik. Tudjuk ezt a helyzetet ésszerűnek tekinteni, elfogadni?



A  táblázat  párja  azt  tartalmazná,  hogy  milyen  imaalkalomhoz  mely  szolgálatok 
szükségesek. Azt akarjuk ezzel jelezni, hogy a jelenlegi felállás csak a szentmiséhez, a 
szentségimádáshoz és az ünnepi, énekes módon végzett zsolozsmázáshoz szükséges. 
A  korai  illetve  késői  áhítatokhoz  egy  templomőrön  kívül  csak  egy  előimádkozó 
(zsolozsmához lehetőleg kettő) szükséges. Ünnepi jelleg kántor részvételével, ill. papi 
vezetéssel bármikor hozzáadható!

A gyakorlati kérdés az, hogy hány jelentkezőnk lesz, ők mely funkciókra képesek, és 
milyen további tennivalókra tudnak még felkészülni. Szép és gyümölcsöző lenne, ha a 
szentmisék rendjén túlmenően egy bővebb istentiszteleti rendet tudnánk működtetni!

A  bővebb  istentiszteleti  rend  feladata  lenne  egyrészt  a  felszínes  istentisztelet  = 
szentmise köztudat  további  visszaszorítása,  másrészt  pedig  a  felkészülés  az 
egypapos,  hétköznaponként  egy  szentmisés  működésre  (ami  nyaranta  amúgy  is 
többéves gyakorlat).

Perémy Gábor


