„Nem hagylak árván titeket,
eljövök hozzátok.
Még egy kis idő, és a világ
többé már nem lát engem.
De ti láttok engem, mert én
élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok
majd, hogy én Atyámban
vagyok,
ti pedig énbennem,
és én tibennetek.”
(Jn 14,18-20)

VI. évfolyam 12. szám

Húsvét 6. vasárnapja
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Az Eucharisztia éve XI.
Jézus jelenlétének módja az Eucharisztiában I.
I.
A római katolikus teológiában az
eucharisztikus cselekedet vitathatatlan
középpontja az átváltoztatás pillanata,
amelynek révén Krisztus jelenvalóvá
válik. Az átváltoztatáskor (Szent misében)
maga Jézus cselekszik, és Ő beszél, egyes
szám első személyben. A római katolikus
teológia az átváltoztatásba a szentatyák
egész tanításának hagyományát belesűríti.
1. Szent Ambrus például így ír: „Ez
a kenyér az átváltoztatás szavai előtt csak
kenyér, de az átváltoztatás révén Krisztus
testévé válik. Milyen szavak által megy
végbe az átváltoztatás, és kinek a szavai
ezek? A mi Urunk Jézus Krisztus szavai!
Minden szót ami ez előtt hangzik el, a pap
mond: ő dicsőíti az Urat, ő imádkozik a
népért, az állami főkért és másokért. Amikor azonban elérkezik a legméltóságosabb
szentség megvalósulásának pillanata, a
pap többé nem a saját, hanem Krisztus
szavaival beszél egyes szám első személyben. Tehát a szó az, ami létrehozza a
szentséget. Látod milyen hatékony

Krisztus szava? Az átváltoztatás előtt nem
Krisztus teste volt, de utána, én mondom
neked, már Krisztus teste. Szólt és lett,
rendelkezett és létrejött.” (Szent Ambrus:
De sacramentis, IV. 14-16)
Krisztus az Eucharisztia alanya és tárgya, vagyis aki megvalósítja az Eucharisztiát, és aki megvalósul az Eucharisztiában. Így Krisztus reálisan van jelen az
oltáron, nem pedig látható jelben, vagy
jelképben. A maga valóságában van jelen
Krisztus. Ez a reális jelenlét figyelhető
meg a IV. Ince pápa által írt „Ave verum
corpus” úrfelmutatási énekben:
„Üdvözlégy, igaz Test,
ki Szűz Máriától születtél!
Valóban szenvedtél,
s feláldoztad magad a keresztfán az
emberért.
Kinek átvert oldalából víz és vér folyott!
Add, hogy veled táplálkozhassunk
majd a halál megpróbáltatásában is!
Ó édes Jézus! Ó kegyes Jézus! Ó Mária
fia Jézus!”

2. Hogyan ír Szent Ágoston?
Egyszer s mindenkorra világossá tette,
hogy Jézusnak az Eucharisztiában való
jelenléte a „szentségben” teljesedik be.
Más szóval, jelenléte nem fizikai, hanem
szentségi, amit pontosan a kenyér és a bor
jele közvetít. Ebben az esetben azonban a
jel nem zárja ki a valóságot, hanem
jelenvalóvá teszi, azaz egyedül álló
módon, ahogyan egy szellemi (spirituális)
valóság, mint amilyen a feltámadt
Krisztus
teste,
jelenvalóvá
válhat
bennünk, amíg még testben élünk.
3. A nyugati eucharisztikus lelkiség
másik nagy alakja, Aquinói Szent Tamás
ugyanezt mondja, amikor a kenyér és a
bor színe alatt „lényeg szerint” jelenlévő
Krisztusról beszél. Ugyanis azt állítani,
hogy Jézus az Ő lényegével van jelen az
Eucharisztiában azt jelenti, hogy igazi,
mély valóságában van jelen, ami csak a

hit által ismerhető meg: „Látás, ízlés,
érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad
hittel biztosít” – írja Szent Tamás „Adoro
te devote” című dicsőítő énekében.
II. Jézus az Eucharisztiában tehát,
egyedülálló módon van jelen, úgy
ahogyan másutt nem. Nincs megfelelő
szó, amivel le lehetne írni ezt a jelenlétet.
A „reálisan” szó a latin „res” (dolog)
szóból ered és jelentése: dolog vagy tárgy
módjára. De Jézus nem „dologként” vagy
tárgyként van jelen az Eucharisztiában,
hanem személyként.
Ha mindenképpen nevet kellene adni
ennek a jelenlétnek, legjobb lenne
egyszerűen „eucharisztikus” jelenlétnek
nevezni, mert csakis az Eucharisztiában
valósul meg.
–- folytatjuk –
Kolos atya

COOPERATORES VERITATIS
/Az igazság munkatársai/
Valódi kormányzási programom az, hogy ne
saját akaratomat tegyem, ne saját elképzeléseimet
kövessem, hanem az egész Egyházzal együtt
meghalljam az Úr szavát és akaratát, és hagyjam,
hogy Ő vezessen engem, hogy Ő maga vezesse az
Egyházat történelmünknek ebben az órájában.
Ahelyett, hogy ismertetnék egy programot,
mindössze szeretnék magyarázatot fűzni két jelhez,
amely liturgikusan jelképezi a Péteri Szolgálat
elvállalását: egyébként mindkét jel pontosan tükrözi
azt, amit a mai olvasmányok hirdetnek. Az első jel a
pallium, amelyet tiszta gyapjúból szőttek, és amit
vállamra helyeznek. Ezt az ősi jelet, lehet Krisztus
igája képének tekinteni, amelyet ennek a városnak a
Püspöke, Isten Szolgáinak a Szolgája, vállára
vesz…. Isten akarata nem idegenít el bennünket,
hanem megtisztít – olykor talán fájdalmas módon is –, és elvezet bennünket saját

magunkhoz. Ezáltal nemcsak Őt, Istent szolgáljuk, hanem az egész világ, az egész
történelem üdvösségét… A pallium mindenekelőtt azt fejezi ki, hogy Krisztus
mindnyájunkat vállán hordoz. Ugyanakkor arra szólít fel, hogy egymást is hordozzuk.
Így a pallium a pásztor küldetésének jelképévé válik. Krisztus szent nyugtalansága
töltse el a pásztort: számára nem közömbös, hogy olyan sokan élnek sivatagban. És a
sivatagnak annyi formája van. A szegénység sivataga, az éhség és a szomjúság
sivataga, az elhagyatottság, a magány, az elpusztított szeretet sivataga. Létezik Isten
sötétségének a sivataga, azon lelkek kiüresedésének a sivataga, amelyek már nem
ismerik az ember méltóságát és útját. A világban azért sokszorozódnak meg a külső
sivatagok, mert a belső sivatagok váltak olyan tágassá. A föld kincsei tehát már nem
szolgálják Isten kertjének építését, amelyben mindenki élhet, hanem ki vannak
szolgáltatva a kizsákmányolás és pusztítás hatalmainak. Az Egyház a maga egészében,
és benne Pásztoraival, mint Krisztus útra kell kelniük, hogy az embereket kivezessék a
pusztaságból, az élet helye felé, az Isten Fiával való barátság felé, Aki az életet, a teljes
életet adja nekünk… Miközben minden ember pásztora, az élő Isten saját maga is
báránnyá lett, a bárányok oldalára állt, azok mellé, akiket eltiportak és megöltek. Éppen
ezáltal nyilvánítja ki magát, mint valódi pásztort: „Én vagyok a jó pásztor… Életemet
adom juhaimért” – mondja Jézus saját magáról (Jn 10,14). Nem a hatalom vált meg,
hanem a szeretet! Ez Isten jele: Ő maga a szeretet. Hányszor szeretnénk, ha Isten
erősebbnek mutatkozna! Szeretnénk, hogy keményen sújtson le, hogy legyőzze a
rosszat, és jobb világot teremtsen. A hatalom minden ideológiája ezzel igazolja magát,
igazolják mindannak az elpusztítását, ami ellenállna a haladásnak és az emberiség
felszabadításának. Mi szenvedünk Isten türelme miatt. És ugyanakkor mindnyájunknak
szüksége van türelmére. Isten, aki báránnyá lett, azt mondja nekünk, hogy a világot a
Keresztrefeszített, nem pedig a keresztrefeszítők üdvözítik. A világot Isten türelme
váltja meg, és az emberek türelmetlensége pusztítja el.
(Részlet XVI. Benedek pápa beiktatási szentmiséjén mondott homíliájából)

„Az Egyház él, az Egyház fiatal. Az Egyház él – él, mert Krisztus él,
mert Krisztus valóban feltámadt!”
Igeliturgia rend
Május 1. Húsvét 6. vasárnapja: ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21
Május 8. Urunk mennybemenetele: ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53
Május 15. Pünkösdvasárnap: ApCsel 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23

Az Imaapostolság májusi szándékai:
Általános: Hogy a hitért és az igazságosságért üldözöttek megtapasztalhassák a
Szentlélek vigasztalását és erejét.
Missziós: Hogy a – Szentatya és a nemzetek evangelizálásának püspökei által ajánlott
– Pápai Missziós Művek segítsék Isten népét ráérezni valós feladatára a népek
misszionálásában.

Templomunk programjai (2005. május 1. – 2005. május 15.):
Május 1-én, vasárnap (ma)
! Anyáknapja van, imádkozzunk az édesanyákért és örvendeztessük meg őket egy
kis ajándékkal, ill. valamilyen szeretet cselekedettel.
! a hónap első vasárnapja van, du. 5 órakor Szentségimádás van templomunkban.
! délelőtt a Káposztásmegyeri Plébánia Karitász csoportja lakástextíliákat és
játékokat árusít a plébániánk folyosóján. A bevételt Böjte Csaba atya árvái részére
fogják továbbítani.
Május hónap minden napján májusi ájtatosságot tartunk templomunkban az esti 6 órás
szentmise után a Szűzanya tiszteletére.
Május 3., kedd Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe.
Május 6., első péntek délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Május 7., szombat Boldog Gizella emléknapja.
Május 8-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisén lesz templomunkban az
elsőáldozás, imádkozzunk azokért a gyerekekért, akik ezen a napon veszik először
magukhoz az Úr Jézus testét! Ezen a szentmisén az első padok az elsőáldozóknak
és szüleiknek lesznek fenntartva, kérjük a kedves hívek megértését!
Május 12., csütörtök Szent Achilleusz és Szent Néreusz emléknapja, Achillesz atya
névnapja. Imádkozzunk érte, hogy a Jó Isten adjon erőt, kegyelmet és egészséget
neki plébánosi munkájának ellátásához!
Május 13., péntek a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja.
Május 14-én, szombaton Pünkösd ünnepének előestéjén, a tavalyi évhez hasonlóan az
esti fél 8-as szentmisével kezdődően Pünkösd-váró imádságra hívjuk a
testvéreket, hogy együtt készüljünk a Szentlélek eljövetelére, az Egyház
születésnapjára. A fél 8-as szentmise után csendes Szentségimádást tartunk, fél 10től Kompletórium és Fényünnep, majd este 11-ig ismét csöndes Szentségimádás
lesz. Az együttlétet agapéval zárjuk, aki tud egy kis süteményt hozzon magával.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Május 15-én, Pünkösd vasárnap a 18 órai szentmise keretében dr. Paskai László
bíboros úr a bérmálás szentségében részesíti azokat a fiatalokat, akik erre
plébániánkon több éve készülnek. Imádkozzunk értük, hogy Szentlélekkel eltelve
tudjanak tanúságot tenni Jézus Krisztusról.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
A plébánia-iroda (tel.: 315-0944) nyitva: hétfőn 8.30-11, keddtől péntekig 8.30-11.30 és 16.30-18.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang

