ÉLŐ VÍZ

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

Jézus áldozata

M

a , Úrnapján, az Eucharisztiára,
azaz az Oltáriszentségre, mint az
isteni szeretet csodálatos és titokzatos
jelenlétére figyelünk.
Az Oltáriszentség alapításának történetét Szent Márk evangéliumából olvastuk fel az ünnepi szentmisén. Ezek
szerint az utolsó vacsorán Jézus először
a kenyeret nyújtotta apostolainak,
mondván: „Ez az én testem, mely értetek adatik”. Majd a borral telt kelyhet
adta nekik, miközben ezt mondta: „Ez
az én vérem, amely kiontatik”.
E szavakkal jelzi Jézus az Eucharisztia áldozati jellegét. A szentmise bemutatásakor nem csupán Jézus titokzatos
és valóságos jelenlétét ünnepeljük,
hanem felelevenítjük szeretetből vállalt
áldozatát is. Amikor a szentmisét naponta bemutatjuk, akkor az isteni szeretet mindennapi jelenlétét ünnepeljük.

Krisztus teste

A

mikor ma Krisztus testéről, az Oltáriszentségről elmélkedünk, szót
kell említenünk az Egyházról, mint
Krisztus titokzatos testéről.
Szent Ágoston mondta a keresztény
hívőknek évszázadokkal ezelőtt a következőket: „Fogadjátok, amik vagytok:
Krisztus teste. Legyetek azok, amit fogadtok: Krisztus teste”. Krisztus testének vétele által a szentáldozásban ővele
egyesülünk. E találkozás ugyanakkor az
Egyházzal való teljes közösségünket is
kifejezi, hiszen csak az járulhat szentáldozáshoz, aki teljes közösségben van az
egyházzal. Amikor a szentmisén megáldozunk, akkor nem csupán hirdetjük

Úrnapja
Kiv 24,3-8
Zsid 9,11-15
Mk 14,12-16.22-26

Hétfő, Szent

Kedd

Barnabás apostol 1Kir 17,7-16
Mt 5,13-16
ApCsel 11,21b-26;
13,1-3
Mt 10,7-13

Egyházhoz tartozásunkat, hanem meg
is valósul egységünk az Egyházzal. Valahányszor elindulunk a szentmisére,
gondoljunk arra, hogy az eucharisztikus áldozatban való méltóságteljes és
aktív részvételünk Isten iránti szeretetünknek a kifejezése. Lehetőleg minden
szentmisén fogadjuk magunkba Krisztus testét, az Oltáriszentséget, amely segíteni fog minket, hogy Krisztus
testévé, az Egyház élő közösségévé váljunk!
Jézus valóban lelki táplálékunk akar
lenni. Azért adja nekünk testét és vérét,
hogy magunkhoz vegyük őt. Lelki táplálék számunkra ebben az életben, és ő
az örök élet kenyere is számunkra.
Jézus a mindennapi kenyér, a mindennapi táplálék.
Szerda

Csütörtök

1Kir 18,20-39
Mt 5,17-19

1Kir 18,41-46
Mt 5,20-26

2012. június 10.
Krisztus Szent Teste és Vére:
Úrnapja
Leonardo Boff, a brazil származású
ferences teológus jegyezte fel önéletrajzi írásában, hogy a házuk melletti kút
káváján mindig volt egy vizesbögre.
Amikor a felnőttek hazajöttek a városból vagy a mezőről a munka után, odamentek a kúthoz, a vizesbögrével friss
vizet merítettek és ittak. Ez a cselekedet
a mindennapok része volt, a bögrének
mindig ott kellett lennie a kút szélén.
Idővel a gyerekek felnőttek és távoli helyekre kerültek tanulni, de amikor hazajöttek a szünidőre, ők is mindig
odamentek a kúthoz és ittak a vízből.
Ez a szertartásossá vált cselekedet jelezte számunkra, hogy hazaértek, otthon vannak.
Bizonyára mindannyiunk életében
vannak hasonló jelképes cselekedetek.
Milyen jó volna, ha a mi számunkra
mindennapi szent szokássá válna a
szentmisén való részvétel és a szentáldozás!
Krisztus teste a mindennapi kenyér!

Élj bennünk!

U

Jézus
runk,
Krisztus!
Hittel valljuk, hogy
jelen vagy az Oltáriszentségben, amely
az örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi
jelenvalóvá, hogy lelkünk tápláléka
légy. Élj bennünk Szent Tested által,
hogy életünket a te szolgálatodra és az
evangélium hirdetésére szenteljük.
Úgy akarunk élni, ahogya te éltél, és
úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket.
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Péntek, Jézus
Szombat, Szűz
Szentséges Szíve Mária szíve
Oz 11,1-3-4.8c-9
Ef 3,8-12.14-19
Jn 19,31-37
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Iz 61,9-11
Lk 2,41-51

Évközi 11.
vasárnap
Ez 17,22-24
2Kor 5,6-10
Mk 4,26-34

