ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

Csoda a kenyérrel

A

csodálatos kenyérszaporítás történetét hallottuk a mai vasárnap
szentmiséjének evangéliumában.
Amikor a tanítványok figyelmeztetik
Jézust, hogy a több ezer embernek
nincs ennivalója, akkor Jézus felszólítja
őket: „ti adjatok nekik enni!” (Mt
14,16). Hogyan is tudnák a tanítványok
ezt a lehetetlennek tűnő kérést teljesíteni? Hogyan tudnának 5 kenyérrel
ennyi embert megetetni? A csodát nem
is ők teszik, hanem Jézus. A csoda úgy
történik, hogy Jézus megáldja a
kevés kenyeret, megtöri, majd a tanítványoknak adja, hogy osszák ki a
népnek. Jézus csodájában a tanítványok, az apostolok közreműködésével
részesülnek az emberek.
A történetet úgy szoktunk értelmezni, mint az Oltáriszentség előképét.

Az Oltáriszentség
apostoli jellege

J

ézus Krisztus, az Oltáriszentség szerzője, az apostolokra és az ő utódaikra bízta ezt a Legszentebb Szentséget.
Krisztus parancsának engedelmeskedve, és az apostolok példáját követve
az Egyház évszázadokon keresztül
megünnepli az Oltáriszentséget.
Másodszor azért apostoli az Oltáriszentség, mert az Egyház mindenkor
az apostolok hitével összhangban
ünnepli. Az Egyház évszázadokon keresztül pontosan megfogalmazta az
Eucharisztiáról szóló tanítását annak
érdekében, hogy megőrizze az e szentséggel kapcsolatos apostoli hitet. Az
Oltáriszentségről ugyanúgy hisszük mi
is, hogy az Jézus valóságos Teste és
Évközi 18.
vasárnap
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Vére, ahogyan ezt egykor az apostolok
is vallották. Azt is meg kell itt jegyezni
még, hogy az Oltáriszentség hittitka az
alapítástól kezdve mostanáig lényegében változatlan maradt, s ezt a maradandóságot az Egyház a jövőben is
meg fogja őrizni.
Harmadszor pedig azért nevezhetjük
az Eucharisztiát apostolinak, mert csak
az apostolutódok által felszentelt
papok mutathatják be Krisztus személyében a szentmiseáldozatot.
Jézus szavainak megismétlésével egyedül ők tehetik jelenvalóvá Jézus áldozatát, amelyet az egész nép nevében
ajánlanak fel Istennek.
Az apostolokig visszamenő jogfolytonossággal rendelkező püspök által a
pap a felszenteléskor megkapja az Eucharisztia átváltoztatásának különleges
hatalmát.
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Csütörtök

2011. július 31.
Évközi 18. vasárnap
Az utolsó vacsorán, az Oltáriszentség
alapításakor, ugyanis Jézus pontosan
ugyanezt teszi. Megáldja és megtöri a
kenyeret, majd saját testeként nyújtja
apostolainak, hogy már ne testi, hanem
sokkal inkább lelki táplálékul szolgáljon
mindannyiuk számára. Majd megparancsolta nekik, hogy ezt cselekedjék az ő
emlékezetére.
Minden szentmisében ezt a jézusi
cselekedetet tesszük jelenvalóvá,
amikor az ő áldozatára emlékezve és azt
megelevenítve, a pap megáldja és megtöri a kenyeret, amely Jézus Szent Testévé változva át a híveknek szétosztásra
kerül a szentáldozáskor.
Ahogyan a kenyérszaporítás alkalmával szükség volt az apostolok közreműködésére, ugyanúgy a szentmisében is
szükséges az apostolok utódainak a
püspököknek és segítőiknek, a papoknak a közreműködésére.

Gyermek imája
szüleiért

A

tyám! Hálát adok
neked
szüleimért. Láttasd meg
velem, hogy mennyi
jót adtál általuk. Add,
hogy ezért mindig hálás legyek.
Te azt akarod, hogy önálló emberré
fejlődjek. Hadd éljem saját életemet
otthon is. Segíts, hogy jobban megértsem szüleimet. Ne csak tőlük várjak
megértést.
Adj mindnyájunknak több bizalmat
egymás iránt. Ébressz felelősséget
bennünk egymásért és másokért is. Hidalj át minden szakadékot. áldd meg
otthonunkat békességgel. Ámen.

Péntek,
Szent Márta

Szombat, Urunk Évközi 19.
színeváltozása
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