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Lelkigyakorlat az eucharisztiáról 
(2022. március 18-20, Magyarszék) 

 

2. Az eucharisztiáról 
 

1. Az eucharisztia: hálaadás. "19Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, 
azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a 
tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak." (Mt 14,19 ötezer ember megvendégelése). 
"Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból 
is, amennyit kívántak" (Jn 6,11). "az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, 
24és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek 
megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (1Kor 11,23-24). 
 
2. Az eucharisztia szentségek szentsége  "Szerencsés meglátás az, hogy Rubljov híres 
Szentháromság ikonja az Eucharisztiát helyezi a szentháromságos élet középpontjába. (II. János Pál 
Mane nobiscum Domine apostoli levél 2004, 29)1 

 

 
Andrej Rubljov (1360-1430): Szentháromság (1411) 

 

3. Az eucharisztia: nagy titok. Mi vagyunk benne Krisztusban az eucharisztia vételekor és nem ő 
bennünk (Henri Boulad). 

 

4. Az eucharisztia kozmikus jelentősége. "A teremtett valóság az Oltáriszentségben találja meg 
legnagyobb felmagasztalását ... Az Úr a megtestesülés misztériumának csúcspontján egy 
anyagdarabon keresztül akart eljutni lényünk legmélyébe. Nem felülről, hanem belülről, hogy saját 
világunkban találkozhassunk vele. Az Eucharisztiában már megvalósult a teljesség, s ez az univerzum 
éltető középpontja ... Az Oltáriszentségben jelen lévő, megtestesült Fiúhoz csatlakozva az egész 
kozmosz hálát ad Istennek. (Ferenc pápa, Laudato si enciklika 236, 20152) 

 

5. Az eucharisztia és az egyház. "17Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert 
mindannyian az egy kenyérből részesedünk." (1Kor 10,17) 

 

                                                 
1 Idézi: Minden forrásom belőled fakad. Szent István Társulat, Budapest, 2019. 78. old 
2 Idézi: Minden forrásom belőled fakad. Szent István Társulat, Budapest, 2019. 54. old 



 2

 
 
 
6. Az ige szerepe. "Látni fogjátok, amint a leviták kenyeret és kehelyben bort hoznak, és leteszik őket 
az oltár asztalára. Amíg a könyörgő imák el nem mondattak, ez csak kenyér és bor. ... De miután a 
fenséges imák, és szent könyörgések elmondattak, az Ige száll le a kenyérbe és a borba ... és a kenyér 
Urunk Jézus Krisztus testévé, a bor pedig vérévé válik." (Alexandriai Szent Atanáz [298-373] Eutükhosz 
által megőrzött töredék3) 
 
7. Bor és víz elegyítése. "Mert ha valaki csupán bort ajánlana fel, akkor az Krisztus vére lenne – 
nélkülünk. Ha pedig csak vizet, akkor az nép lenne Krisztus nélkül. De amikor a kettőt elegyítjük, és 
ebben az egyesült keverékben kölcsönösen összekapcsolódnak, akkor beteljesedik a lelki és mennyei 
szentség." "A bornak és a víznek ez a keveredése és egyesülése az Úr kelyhében jön létre, hogy az 
elegy többé ne válhasson szét. Ezért az egyházat – vagyis az egyházban lévő népet, aki erősen és híven 
ragaszkodik ahhoz, amiben hisz – semmi sem választhatja el a Krisztustól: folyamatosan kitart 
mellette, és ez az eltéphetetlen szeretetkapcsolat örökké fennmarad." "Az Úr teste sem lehet csupán 
liszt vagy víz, hanem egybe kell gyúrni őket, hogy kapcsolódjanak, és egyetlen kenyértésztává 
álljanak össze. Ebben a szentségben a nép egyesülése is megmutatkozik: ahogyan a sok mag 
egybegyűjtése, megőrlése, és összekeverése egyetlen kenyeret alkot, ugyanúgy mi is egy test leszünk 
Krisztusban, aki a mennyei kenyér, a mi tömegünk ugyanis hozzá tartozik, és vele egyesül." (Szent 
Cipirán [200-258] 63. levele az eucharisztiáról Caelicius püspöktársának.4).  
 
8. Méltó vétel. 27Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr 
teste és vére ellen. 28Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy 
igyék abból a pohárból. 29Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik 
és iszik önmagának. (1Kor 11, 27-29). "Aki méltatlannak érzi magát arra, hogy mindennap magához 
vegye az Eucharisztiát, az olyannak érezné magát akkor is, ha évente csak egyszer venné magához." 
(Szent Ambrus; 397). "Sohasem tartom magam méltónak a szentáldozásra, de ez nem akadályozhat meg 
abban, hogy ne részesüljek belőle." (Alexandriai Szent Cirill; 4445) Hit. "Mert azt veszed a szádba, amit 
hiszel, és aki kétségbe vonja, amit vesz, hiába is feleli rá az áment." (Nagy Szent Leó [390-461] Beszédek 
93.1.6) Megtisztulás. "Ne mondjátok, hogy bűnösök vagytok, hogy sok a nyomorúságtok, és ezért nem 
mertek szentáldozáshoz járulni. Ez olyan mintha azt mondanátok, hogy túlságosan beteg vagyok, és 
ezért nem akarom sem az orvost, sem az orvosságot." (Vianney Szent János, a plébánosok védőszentje7). 
Megbocsátás. 23Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy 
testvérednek valami panasza van ellened, 24hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki 
előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat! (Mt 5,23-24; Hegyi Beszéd)  
 
9. Egyetlen kenyér volt a hajóban: Jézus. 14De elfelejtettek kenyeret vinni, és csak egyetlen kenyér 
volt náluk a hajóban. 15Jézus figyelmeztette őket: Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és 
Heródes kovászától! 16Ők pedig tanakodni kezdtek egymás között, hogy nincs kenyerük. 17Amikor ezt 
Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: Miért tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem 
veszitek észre és nem értitek? Még mindig keményszívűek vagytok? 18Van szemetek, mégsem láttok? 
Van fületek, mégsem hallotok? (Mk 8,14-18) 
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 Idézi: BILLY, Dennis CSSR: Szépséges eucharisztia. Egyházatyák az eucharisztiáról. Szent István Társulat, 

Budapest, 2020. 159. old. 
4BILLY, Dennis CSSR: Szépséges eucharisztia. Egyházatyák az eucharisztiáról. Szent István Társulat, Budapest, 
2020. 142. old. 
5Idézte: Ivancsó István, Új Ember 2021. október 
6 BILLY, Dennis CSSR: Szépséges eucharisztia. Egyházatyák az eucharisztiáról. Szent István Társulat, Budapest, 
2020. 280. old. 
7 idézi: GUGLIELMONI Luigi – NEGRI Fausto: Eucharisztia és törékenység. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2020. 
16. old. 


