
Összefoglaló
a liturgia munkacsoport 3. megbeszéléséről

idő: 2013. június 6. csütörtök 1830

helyszín: János atya lakása

jelenlét: Bódis M. Madeleine nővér, Dr. Gömbös Ferencné, Horváth 
Ágoston, Kovácsné Ágotai Gyöngyi, Morandini Kristóf, Muhi Mátyás, Rajk 
János

A mai megbeszélést megelőzte egy e-mailes egyeztetés-sorozat az őszi 
összesített kérdőívbe küldendő kérdéseinkről. A 0. munkacsoportnak 
megküldött változatból kimaradt a mise alatti helyes viselkedésre 
vonatkozó problémakör1, mert a témával nem voltunk készen. A 
megbeszélésen fogalmazódtak meg apróbb kiegészítések, módosító 
javaslatok az elküldött kérdéscsomaghoz; ezeket, és a 0. munkacsoport 
észrevételeit is figyelembe véve fog tovább zajlani a kérdőív összeállítása.

Erzsi és Gyöngyi munkája eredményeképpen elkészült egy lista a 
plébániát érintő liturgikus eseményekről. Ez lenne munkánk alapja, 
menetrendje a következő időszakban, valamint önmagában egy jó 
tartalomjegyzéknek is tűnik egy összeállítandó kiadványhoz, amely a 
krisztinavárosi liturgikus események leírását tartalmazza.

Az őszi megbeszélésig a szentmiséről gondolkodjunk, olvassunk utána, 
gyűjtsünk előírásokat, ötleteket, tapasztalatokat, javaslatokat – hiszen már 
eddig is evvel foglalkoztunk a legtöbbet, valamint a szentmise a katolikus 
liturgia csúcsa.

• sekrestyés szolgálat
o a hosszú évek tapasztalata ne vesszék kárba

 Madeleine nővér írja le, örökítse meg tudását

• ministráns szerepek

 írjuk össze, hogy miért az az egyes szerepek elnevezése, ami; 
<felelős?!>

• szentgyónásról szóló tájékoztatóhoz és magáról a szentgyónásról is 
hasznos olvasmány az Éneklő Egyház (938-954. oldalai); <Gyöngyi>

• hívek testtartása a szentmise alatt:

 RMÁR 42-44, 95-96.
o Városmajorban [Matyi szerint] cetlik a padokban a 

változásokról

1 Ld. liturgia munkacsoport 1. megbeszélését



 szóbeli felhívás a mise előtt, írás a Hírlevélben, cetli 
városmajori mintára

• adományfelvitel a szentmisén

 RMÁR 73, 140.
o ne vadásszunk embereket, hanem legyen belőle 

megtiszteltetés
o Pl. a szentmisét mondató hívő, vagy akinek aznap, azon a 

héten különlegessége van (születésnap, meggyógyult 
kórházból → példa van rá: cserkész fogadalomtételkor 
cserkész viszi, elsőáldozási, bérmálási misében a szentséghez 
járulók, megkeresztelt szülei,… stb.). Az ember vadászat 
puszta formalitássá degradálja az egészet.

 A szentmise szándék befizetésekor kérdezzék meg a hívőtől, 
hogy vállalja-e az adományok felvitelét. A nagy könyvben van 
lehetőség ezt az adatot feljegyezni, hiszen az utolsó oszlop 
neve „Jegyzetek”, tehát a kérdésen és az odafigyelésen kívül 
többlet ráfordítást nem igényel az ötlet megvalósítása.

 Az adományfelvivő persze érkezzék 10 perccel a mise előtt, ha 
nem, akkor majd más (pl. akinek különlegessége van a héten), 
vagy a ministránsok.

• A plébánia honlapján, honlapjáról kiindulva legyenek elérhetők a 
liturgiával kapcsolatos egyházi tanítások, előírások.

 szóljunk erről az információs munkacsoportnak (felelős: 
Gusztyó)

 szóljunk a honlap üzemeltetőjének (felelős: Gusztyó)
o javaslatok:
o linkgyűjtemény, amit a munkacsoport tagokkal megosztott 

Gusztyó a munka kezdetén
o a krisztinavárosi liturgikus eseményeket felsoroló lista
o a liturgia munkacsoport által közzétett írások

 a liturgia munkacsoport közzétesz egy e-mailcímet, ahova 
fogadják a hívek kérdéseit, visszajelzéseit

• nem a munkacsoport hatásköréhez tartozó ötlet:
o a Hírlevél fejlécében szerepelhetne a plébánia bankszámla 

száma
o erről szólni az illetékeseknek

• vállalt feladatok:
o Csöpi szeptemberig összeír egy listát, ahova összegyűjtjük 

azokat a neveket, akik már de facto lektorok, ill. 
adományfelvivők bizonyos miséken (azaz: a szokásjog írásba 



foglalása), illetve az őszi kérdőív szolgáltatta újabb adatokkal 
kiegészíti, így lehetőség lesz a de jure névsor összeállítására a 
felkészítéshez, avatáshoz.

o János atya: lektor és adományfelvivők felkészítése, avatása
o Matyi: templom berendezésének miértjei
o Gusztyó: e-mailcím készítés a hívők visszajelzéseinek 

fogadásához

Következő alkalom időpontja: 2013. szeptember 5., csütörtök 1830 – ezt 
irányozzuk be magunknak, nyár végén pontosítás.

Kelt: Budapest, 2013. június 9.

Horváth Ágoston



Függelék
A plébánia honlapján megosztandó írások

A munkacsoport vezetője itt felsorol javasolt műveket, és várja a további 
ötleteket, észrevételeket (többet/kevesebbet osszunk meg).

• közvetlen hivatkozásként szerepeljenek:

 Sacrosanctum Concilium [az interneten ]
 Liturgiam Authenticam [interneten]

 Eucharisticum Mysterium [interneten]
 Dies Domini [interneten]

 Musicam Sacram [interneten]

• „Ajánlott könyvek” című hivatkozás alatt szerepelhetnének a 
következők (akár valami módon megjelölve, hogy az egyes 
könyvekből van-e példány a plébánián, amely csak ott olvasható 
vagy esetleg kölcsönbe kérhető, vagy a könyv hol vásárolható meg):

o Római Misekönyv Általános Rendelkezései (harmadik kiadás)
o Éneklő Egyház
o Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Zsinati könyve
o Erzsi és Gyöngyi által összeírt liturgikus események lista

http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/egyhazzene.hu/wp-content/uploads/2013/01/musicam_sacram.pdf
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=70
http://www.liturgia.hu/doku/doku03.htm
http://www.liturgia.hu/doku/doku08.htm
http://www.katolikus.hu/zsinat/zs_01.html
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