
 
 
 

„A kenyér, amelyet adok, 

a testem a világ életéért.” 

(Jn 6,51) 

 

IX. évfolyam 13. szám Úrnapja 2008. május 25. 

A Szentáldozásról 

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia 1986. szeptemberétıl engedélyez-
te a nyelvre való áldozástatás mellett a 
kézbe való áldoztatás gyakorlatát is. 
Bevezetése elıtt a püspökök körlevélben 
fordultak a papsághoz és a hívekhez, 
amelyben emlékeztettek az Oltáriszent-
ség iránti tisztelet fontosságára; arra, 
hogy a kézbe áldoztatásnak is ki kell 
fejeznie a tiszteletet Krisztus valósá-
gos jelenléte iránt az Oltáriszentség-
ben. Mára természetessé vált a kézbe 
áldozás lehetısége, ám sajnálatos módon 
sokan vannak, akik nem ismerik a kézbe 
áldozás helyes és ajánlott módját. Az 
áldoztatók egészen furcsa kéztartá-
sokkal találkoznak, de áldoztatás 
közben nincs mód és lehetıség a 
méltóságteljes áldozás megtanítására. 

A kézbe áldozás legrészletesebb és 
legszebb leírását a Jeruzsálemi Szent 
Cirill IV. századból való katekézisében 
találjuk meg. Érdemes idézni, mert 
alkalmas arra, hogy mindnyájunkat 

megtanítson a méltó és megfelelı tiszte-
letet megadó szentáldozásra: „Amikor 
odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és 
szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem egyik 
tenyered legyen a másik tenyered trónja, 
így fogadd az eljövendı Királyt, és 
tenyered hajlatába fogadd Krisztus 
testét, rámondva az áment. Elıvigyázat-
tal szenteld meg a szent test hozzáérin-
tésével szemeidet, ügyelj rá, nehogy 
valamennyi is elmorzsolódjon belıle. 
Mert ha valamennyit is elmorzsálsz 
belıle, az olyan, mintha saját tested egy 
tagja menne veszendıbe. Mondd meg 
nekem: ha valaki arany port adna neked, 
nem tartanád-e igen óvatosan, nehogy 
valami is elvesszen belıle, és megkáro-
sodj? Hát akkor nem fogsz-e még sokkal 
jobban vigyázni, hogy még egy szemer-
nyi se essen le belıle, ami aranynál és 
drágaköveknél is értékesebb?” 

Ebbıl a leírásból is láthatjuk, hogy az 
elsı évszázadokban a keresztények 
milyen nagy tisztelettel járultak szent-

 



áldozáshoz. A kézbe áldoztatás ısi 
gyakorlata a 8.-10. században fokozato-
san szőnt meg a nyelvre való áldozás 
elterjedésével. A hívı emberek méltat-
lanságukat hangsúlyozván már gondolni 
sem mertek arra, hogy az Eucharisztiát 
kézzel érintsék; térdelve, a templom 
szentélyétıl korláttal elválasztva áldoz-
tak. A II. Vatikáni Zsinat hatására a 
hetvenes években vált újra lehetıvé a 
kézbe áldozás.  

 

Az Áldozás módja: 
 

Áldozás elıtt és után nem kell 
keresztet vetni, sıt le sem kell térdel-
nünk. Amikor az áldoztató felmutatja 
az Oltáriszentséget, és azt mondja, 
hogy "Krisztus teste", erre azt vála-
szoljuk hangosan, hogy "ámen"! Ez a 
kimondott szó hitvallás, melybıl a pap 
tudja, hogy valóban hisszük, hogy a 
szentostya Krisztus teste és megáldoztat-
hat minket.  

Fontos, hogy idıben döntsük el, 
hogy nyelvre, vagy tenyérbe szeret-
nénk áldozni, kérni a Szentostyát, mert 
ha a pap elıtt kapkodunk, az zavaró; sıt 
a félreértés miatt akár le is ejthetjük a 
szentostyát. 

Ha nyelvre áldozunk, legfontosabb 
nyugodtan tartani a fejünket és 
közepesen kinyitni a szánkat. Kissé 
nyújtsuk ki a nyelvünket és várjuk 
meg, amíg az áldoztató ráhelyezi a 
szentostyát. Nem kell harapni, ajakkal 
elkapni. Ha hagyjuk, hogy az áldoztató 
tegye a nyelvünkre, akkor nem kell 
aggódnunk, hogy a Szentség leesik, 
vagy hogy megnyaljuk az áldoztató 
ujját.  

Ha kézbe szeretnénk áldozni, 
kezünkkel formáljunk bölcsıt az Úr 

Jézusnak a következıképpen: emeljük 
mindkét kezünket mellmagasságba, 
jobb kezünket tegyük alulra, erre 
keresztbe bal kezünket. A pap helyezi 
tenyerünkre az Oltáriszentséget, nem 
szabad nekünk kivenni a kezébıl. A 
Szentséget jobb kézzel vegyük ki bal 
kezünkbıl és így vegyük magunkhoz; 
tehát nem felnyalva tenyerünkbıl. Bal 
kezesek értelemszerően fordított kéz-
zel végezhetik mindezt.  

A Szentostyát azonnal, még a pap 
szeme elıtt magunkhoz kell venni. Ha 
valaki fordulás közben vagy helyére 
menet veszi csak magához, ne lepıdjön 
meg, ha a pap rászól. Mozdulataink 
legyenek lassúak és kimértek, nehogy a 
szentostyát leejtsük.  

Kezünk mindig legyen tiszta, ha 
kézbe szeretnénk áldozni. Nem szabad 
kézbe áldozni kesztyőben. Ha valamit 
hozunk a kezünkben, vagy a hónunk 
alatt, akkor ne áldozzunk kézbe! 
Áldozás után nézzük meg, hogy maradt-
e morzsa az Oltáriszentségbıl a tenye-
rünkön vagy ujjainkon. Ne szórjuk a 
földre, vagy töröljük a ruhánkba a 
legkisebb morzsát sem, hanem vegyük 
azt is magunkhoz!  

Ha két szín alatt áldoztatnak, csak 
nyelvre lehet áldozni, ezt általában 
hirdetjük is. Ha valaki ilyenkor kézbe 
áldozást jelez, az azt jelenti, hogy szent 
vért nem kívánja magához venni. Ezt az 
áldoztató látja, és csak egy szín alatt 
fogja megáldoztatni.  

Akármelyik formáját is választjuk a 
szentáldozásnak, mély hittel és alázattal 
közeledjünk Urunkhoz, legyen meg 
magatartásunkban annak kifejezése, 
hogy a világ Üdvözítıjét vesszük 
magunkhoz.  

 



Összefoglalva: 
 

1. Áldozás elıtt tudatosítsuk, hogy a személyes, megváltó és gyógyító Istennel, 
Krisztussal fogunk találkozni. 

2. Idejében döntsük el, hogy kézbe vagy nyelvre szeretnénk áldozni 
3. Az áldoztató szavára: „Krisztus teste” („Krisztus teste és vére”) határozottan 

és hangosan feleljük: „Ámen”. 
4. Nyelvre való áldozáskor nyújtsuk ki kissé a nyelvünket, kézbe történı 

áldozáskor két egymásra helyezett kezünkbıl formáljunk „trónust” és tartsuk 
azt mellmagasságban. 

5. Kézben való áldozáskor az áldoztató elıtt vegyük magunkhoz az Urat. 
6. Két szín alatt csak nyelvre áldozhatunk. 
7. Az áldozás méltósága és ütemessége miatt mindig (hétköznapi miséken, ha 

csak egy áldoztató van, akkor is) két sorba jöjjünk áldozni, és az áldozás 
után, mindig a padtömb felé forduljunk és menjünk a helyünkre, sohase 
menjünk át a másik soron keresztbe. 

 

 

Szentkúton a többi ferences plébániák híveivel 
 

„Legyen nekem a Te Igéd szerint” – a Biblia Évében a mátraverebély-szentkúti 
kegyhelyen úgy tekintünk a Szőzanyára, mint az Ige Asszonyára, aki befogadta 
Jézust, az Atya Igéjét, és megajándékozott bennünket vele. Hozzá hasonlóan nekünk 
is az a hivatásunk, hogy a szentségekben és a Szentírásban befogadjuk Krisztust, 
cselekedeteinkben pedig megajándékozzuk vele testvéreinket. Szőz Mária ezért lett a 
keresztény ember példaképe. De hogyan tudjuk Jézus igazi arcát meglátni a 
Szentírás eseményeiben? Miként merítenek erıt nap-nap után más ferences 
plébániák hívei a Bibliából? Milyen igehellyel szólít meg az Isten Szentkúton?  
Ezekre a kérdésekre keressük a választ nemzeti kegyhelyünkön június 21-én, 
szombaton, a Ferences Plébániák Zarándoklatán, amire szeretettel várjuk az 
Országúti Ferences Plébániához tartozó híveket is.   
A programok de. 9 órakor kezdıdnek a Szentírás elıtti tiszteletadással, majd Barsi 
Balázs atya tart elıadást. Ezt csendes idıszak, elmélyülés, gyónási alkalom követi. A 
szentmisét 11.00-tól tartjuk, fıcelebránsa Majnek Antal püspök úr lesz. Ebédet ne 
hozzon magával senki, mert minden zarándok a kegyhely vendége!  
13.30-tól tanúságtételeket hallgathatunk meg, majd Balázs atya válaszol azokra a 
kérdésekre, amelyeket a nap folyamán lehet leadni neki. A zarándoklatot a 
zsolozsma imádkozásával fejezzük be. Ferences zarándoklatot legutóbb az 
Eucharisztia Évében tartottunk, akkor kb. 800-an jöttek el. Azok, akik akkor itt 
voltak, tapasztalhatták, mennyire jó látni: sokakat győjt maga köré Krisztus, és 
sokakban sokszorozza meg szeretetét. Jó lenne, ha ezt a megerısítı élményt most is 
megadnánk egymásnak! Krisztus iránti szeretetünk kifejezése mellett ezért érdemes 
június 21-én Szentkútra indulni.     

fr. Kálmán Peregrin ofm 



Templomunk programjai (2008. május 25 – június 8-ig): 
Május 25-e, vasárnap az esti 6-os misén köszöntjük Mihály atyát 90. születésnapján. 
Május 26-án, hétfın Néri Szent Fülöp, 
Május 30-án, pénteken Jézus Szentséges Szíve, 
Május 31-én, szombaton A Boldogságos Szőz Mária Szeplıtelen Szíve, 
Júniusban minden nap Jézus Szíve litániát mondunk templomunkban, az este 6 ill. 7 

órai szentmise után. 
Június 1-jén, vasárnap a 11-es szentmisén emlékezünk meg Othmár atyáról, 

halálának 5. évfordulóján. A szentmisén Mozart C-dúr Missa Brevis (K.259.) 
szólal meg a Kapisztrán Kórus és zenekar, valamint énekes barátaik elıadásában. 
Fıcelebráns: P. Horváth Achilles plébános atya; Othmár atyára P. Fekete András 
atya emlékezik; fıvédnök: Semjén Zsolt. Vezényel: Lógó Tibor 

Június 5-én, csütörtökön Szent Bonifác püspök ünnepe lesz. 
A PLÉBÁNIA NYÁRI MŐKÖDÉSE Június 2-tıl kezdıdıen 
Szentmisék hétköznapokon reggel ½ 7, 8 és este 7 órakor lesznek, a szombati és 

vasárnapi idıpontok változatlanok. Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼ 8-¼ 9, 
este ½ 7-¾ 8 között lesz, a szombati és vasárnapi idıpontok változatlanok. A 
plébániairoda hétfın de. ½ 9-11 között, szerdán és pénteken de. ½ 9-½ 12 között, 
kedden és csütörtökön du. ½ 5-6 óra között tart nyitva. 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két héten a 
perselyben összesen 40.770,- Forint győlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos 
támogatását! 

Május 31-én, szombat délután egy nagyszabású és mindent felülmúló plébániai 
napot tartunk, melyre szeretettel hívunk és várunk minden templomunkba járó 
testvért. Gyülekezı 13:45-tıl a templomban. 14:00-kor ünnepélyes megnyitó és 
a Kapisztrán Kórus elıadása, majd a plébánián élı közösségek bemutatkozása a 
Tamás Alajos Közösségi Ház udvarán, vidám elıadásokkal és gyerekprogram-
mal. Közben büfézési és nasizási lehetıség van, melyre süteményt, üdítıt szívesen 
fogadunk. 18:00-tól szentmise a templomban, majd vacsora (bográcsozás) a 
TAKH udvarán. A bográcsozáshoz jelentkezést várunk vasárnaponként a 
sekrestyében, hétköznapokon az irodában, vagy a portán. 

 

 

• Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor 
kérjük, erre az email-címre írjon: hirharang@freemail.hu 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


