Szabó Ferenc SJ

ÖRÖMHÍR VASÁRNAPOKRA ÉS ÜNNEPNAPOKRA
Válogatás a Vatikáni Rádióban elhangzott és az
Új Emberben közzétett homília-vázlatokból (2011–2016)
A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja (Sacro sanctum Concilium = SC) újraértékelte a
liturgikus cselekmények középpontját: Krisztus és az Egyház misztériumának ünneplését.
A konstitúció (SC 1) szerint „a Zsinat azt célt tűzte maga elé, hogy a krisztusi életet
a hívőkben egyre inkább elmélyíti”. A liturgia középpontja a húsvéti misztérium: Isten
Fia, a megtestesült Ige, a Szentlélek fölkentje azért küldetett, „hogy örömhírt vigyen
a szegényeknek, meggyógyítsa a megtört szívűeket, hogy mint a testi-lelki orvos
közvetítő legyen az Isten és az emberek között”. „Az emberek megváltásának és
Isten tökéletes megdicsőítésének művét – melynek az isteni csodajelek az
Ószövetség népében előképei – az Úr Krisztus teljesítette be, főként áldott
szenvedésének, a halálból való feltámadásának és dicsőséges menybemenetelének
húsvéti misztériumával. (…) A kereszten elszenderült Krisztus oldalából fakadt az
egész Egyház csodálatos szakramentuma.” (SC 5) Az Egyház a liturgiában folytatja
az üdvözítés művét. (SC 6) A feltámadt Krisztus küldetést adott az apostoloknak,
hogy hirdessék az üdvösség örömhírét (vö. Mt 16,15; ApCsel 26,18). A Krisztushívők a keresztség által beletestesülnek Krisztus testébe, az Egyházba, és
részesednek Krisztus halálában és feltámadásában (Róm 6,4; Ef 2,6; Kol 3,1).
Valahányszor az Úr vacsoráját eszik, Krisztus testében és vérében részesednek, és
az Úr halálát hirdetik, míg el nem jön.” (1Kor 10,14–17; 11,23–26)
A liturgia reformja elsősorban a szentmisét akarta megújítani, minthogy az
Eucharisztia minden liturgiának szíve és központja. Az Eucharisztia misztériuma
mint liturgikus cselekvés két pólust foglal magában: az áldozatot és a lakomát. A
Zsinat hangsúlyozza a hívők tudatos, áhítatos és tevékeny részvételét (SC 48), amely
megköveteli a szertartások egyszerűsítését, megőrizve a lényegest (SC 49–50).
„A Biblia kincstárából bővebben kell meríteni úgy, hogy három ciklus (A – B – C
liturgikus év) leforgása alatt a Szentírás jelentős és fontos részei felolvasásra
kerüljenek a nép számára (SC 51). A homília, amelyben a liturgikus év folyamán a
szent szövegek kifejtik a hit misztériumait és a keresztény élet elveit, magának a
liturgiának szerves része.” (SC 52) De ne legyen puszta exegézis!
Az utóbbi öt esztendőben (2011–2016) rövid homíliákat írtam a vasár- és
ünnepnapi liturgikus olvasmányokhoz a Vatikáni Rádió magyar tagozatának és az
Új Ember hetilapnak. A Rádióban egy hároméves cikluson át minden csütörtökön
be is olvastam szövegeimet. A magyar hetilap ritkábban – kb. háromhetente vagy
havonta – kért tőlem homíliavázlatot. Most összegyűjtöttem ezeket az
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elmélkedéseket; remélem, segítségére lesznek a papoknak a homíliakészítésben, és
minden hívőnek gondolatokat kínálnak az eszmélődéshez végig az egyházi év során.
A Vatikáni Rádiónak három évig rendszeresen írt homíliáim az egyházi év
beosztását követték: az évközi vasárnapoknál az A – B – C ciklus szerint Máté,
Márk, Lukács evangéliumának folyamatos olvasását (az egyes ciklusokat jelzem);
ehhez hozzáadom kiegészítésként a megfelelő helyeken az Új Embernek írtakat (ÚE
jelzéssel).
Kedves Olvasóim láthatják: megírásukkor ügyeltem a Zsinat irányelveire: nem
pusztán exegézist nyújtottam, hanem a Szentírás és a teológia alapján igyekeztem
megvilágítni hitünk és keresztény életünk misztériumait, aktualizálni – a jelen
igényeihez alkalmazni – az üdvösség Örömhírét.
FÜGGELÉK
Magyarázat az egyházi év beosztásaihoz
Bővebben: http://www.szolgalohittan.hu/EvNaptar/EV/MilyenEgyhaziEv.htm
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vasárnapok A év B év C év A év B év C év A év B év C év

ÜNNEPEK
Ünnepeink legtöbbje állandó dátumú, ugyanazon a napon van, például
augusztus 20. – Szent István király ünnepe.
A szentmise szentírási részlete: minden évben azonos.
VASÁRNAPOK
A vasárnapok Jézus ünnepei. A vasárnapok ünnepei minden évben a Húsvét
ünnepétől függően változnak.
A szentmise szentírási része:
Azonos: Virágvasárnapon, Húsvétkor, Mennybemenetelkor, Pünkösdkor
A többi vasárnapon évente változik, háromféle lehet:
az egyik évben A év van, utána B, aztán C, majd ismét A.
Így ismerhetünk meg a Szentírásból minél több részletet.
MILYEN EGYHÁZI LITURGIKUS ÉV VAN?
2010/ vasárnapok: C év – hétköznapok: X év
2011/ vasárnapok: A év – hétköznapok: Y év
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2012/ vasárnapok: B év – hétköznapok: X év
2013/ vasárnapok: C év – hétköznapok: Y év
2014/ vasárnapok: A év – hétköznapok: X év
2015/ vasárnapok: B év – hétköznapok: Y év
2016/ vasárnapok: C év – hétköznapok: X év
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