
Mise szándék befizetése mellé
a liturgia munkacsoport javaslata

2014. január 1-től emelkedtek a stóladíjak. Ennek rendezéséhez létezik 
egy bevett eljárás, egy kialakult szokás a plébánián. A munkacsoport 
javasol további összetevőket a munkamenethez, amelyektől számos 
jelenleg fennálló, mise szervezési nehézség megoldását várjuk.

• adományfelvitel:

 Cél, hogy az adományfelvitelből ne lázas vadászat legyen a 
mise előtti utolsó percekben, hanem kapjon méltóságot, ez a 
feladat számítson megtiszteltetésnek.

 A misét befizetőtől kérdezze meg a könyvet éppen kezelő 
személy (plébániai titkár, sekrestyés), hogy vállalja-e az 
adományfelvitelt a szentmisében. Mivel több dolgot kell 
felvinni, ezért a kérdés arra is térjen ki, hogy hány fő nevében 
vállalja az adományfelvitelt.

o A könyv utolsó oszlopa „Jegyzetek”, ahova egyszerűen lehet 
mindezt vezetni (Nem/Igen, # fő)

o Az adományfelvitel elvállalása esetén átadható legyen egy 
emlékeztető papiros, amely tartalmazza a mise pontos 
időpontját és egy rövid ismertetőt az adományfelvitelről 
(pontos szöveget ld. a függelékben).

o Nemleges válasz vagy nem elegendő létszámú vállalt 
adományfelvivő esetén:

o Előre keressünk olyan embert, akinek aznap, azon a héten 
különlegessége van (pl. születésnap, meggyógyult kórházból 
→ példa van rá: cserkész fogadalomtételkor cserkész viszi, 
elsőáldozási, bérmálási misében a szentséget újonnan 
felvevők, megkeresztelt szülei,… stb.).

o Egyéb bizonytalan helyzet (pl. nem érkezett meg időben, aki 
elvállalta) esetén:

o Ha van rá lehetőség, keressünk olyasvalakit, akinek aktuálisan 
különlegessége van (ld. előző pont).

o ministránsok megoldják
o a felajánlási körmenet ilyen ünnepélyes formája sajnálatosan 

elmarad

• egyetemes könyörgések

 aki a mise szándékot befizette legyen lehetősége magának 
megfogalmaznia azt a könyörgést (jelen gyakorlat szerinti 



utolsó), amelyiket a szándékra olvasnak fel vagy maga 
választhatja ki a kínálatból1

o akár ő is lehet, aki felolvassa az egyetemes könyörgéseket

 cél, hogy az egyetemes könyörgések felolvasójának 
megtalálása ne lázas vadászat legyen a mise előtti utolsó 
percekben, hanem kapjon méltóságot, ez a feladat számítson 
megtiszteltetésnek

o a magán fogalmazású könyörgést előre le kell adni 
engedélyeztetésre/felülvizsgálatra fogadási időben az irodán, 
fogadási időn kívül a sekrestyében

o beérkezési határidő: a tárgyban szereplő mise előtt egy héttel
o az engedélyezés/felülvizsgálat a miséző pap/plébános 

feladata/jogköre
 a misét befizetőtől kérdezze meg a könyvet éppen kezelő 

személy (plébániai titkár, sekrestyés), hogy szándékában áll-e 
saját könyörgést megfogalmazni

o a könyv utolsó oszlopa „Jegyzetek”, ahova egyszerűen lehet 
mindezt vezetni (Igen/Nem)

Kelt: Budapest, 2014. január 16.

Horváth Ágoston

1 Jelen gyakorlat azt mutatja, hogy a keresztnév helyén kipontozott előre megírt 
könyörgés szövegek vannak a sekrestyében, amiket az intentio alapján aktualizálnak.



Függelék
Adományfelvitel emlékeztető kis cetli

1. változat:

2. változat:

Rövid leírás az adományfelvitelről

A felajánlási asztalka a főhajó két padsora között elöl középen helyezkedik 
el. Ezen találhatók az ostyák, a víz és a bor. Az Eukarisztia liturgiájának 
kezdetekor (az egyetemes könyörgések után) kell ezeket felvinni az 
oltárhoz: a központi oltár tabernákulum felőli oldalán fogja átvenni a 
celebráló atya. Ha a szentmisén lesznek acolythusok – gyertyával a 
kezükben –, ők is ugyanekkor fognak ehhez az asztalkához jönni, hogy 
vezessék a felajánlási körmenetet.

Emlékeztető adományfelvitelre

Szentmise időpontja: ___<év><hó><nap><óra><perc>___

Érkezés legkésőbb a szentmise kezdete előtt 10 perccel.

~Leírás~

Ez a papír arra emlékeztet engem, hogy a

.................................<év><hó><nap><óra><perc>.................................

szentmisén a felajánlási körmenetben én vállaltam, hogy felviszem az 
oltárhoz az adományokat. Nem felejtek el legkésőbb a szentmise kezdete 
előtt 10 perccel jelentkezni ez ügyben a sekrestyében.

~Leírás~
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