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ÜDVÖZ LÉGY, OLTÁRISZENTSÉG! 
 

 Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét a liége (liezs)-i Jeanne de Montcornillon 
(zsann dö monkornijon) látomásai után IV. Orbán pápa írta elő az egész egyháznak 
1264-ben, és Aquinói Szent Tamást kérte föl az ünnepi zsolozsma és szentmise 
szövegeinek megírására. Jézus oltáriszentségi jelenlétének liturgikus kifejezése volt 
már 1200 körül Párizsban a konszekrált, átváltoztatott nagyostya elevációja, az 
úrfölmutatás. Ennek további fejlődése öltött testet a szentségi körmenetben, majd a 
szentséges misékben és különösen a szentségimádásban. Ezutóbbit ösztönözte az 
ellenreformáció az áldozáson túl a valóságos jelenlétbe (praesentatio) vetett katolikus 
hit demonstratív megvallásaként, amely csak a latin egyházban terjedt el. Napjaink 
túlzásba vitt és egyoldalú ökumenikus törekvéseit az eucharisztikus kongresszusok 
fékezhetik, és az utóbbi 55 évben elsorvadt eucharisztikus lelkület újjáélesztését 
szolgálják a szentségimádások és a hozzájuk fűződő szentórák imákkal, énekekkel. 



 

 

 

 
 

PIO ATYA SZENTÁLDOZÁSA MÉLY HITTEL ÉS ALÁZATTAL 
 

 Tertullián (III. sz.): „Nagyon félünk, nehogy valami a Kenyérből a földre essen.” 
Jeruzsálemi Szent Cirill (IV. sz.) a Misztagógikus Katekézisekben így int: „Légy 

éber, hogy az Úr Testéből semmit se veszíts el. Ha egy rész kiesne tenyeredből, azt 
úgy vedd, mintha saját tested egyik tagját veszítetted volna el. Mondd meg, kérlek, 
ha valaki aranyport adna neked, nem kezelnéd-e azt a legnagyobb óvatossággal és 
nem ügyelnél-e arra, hogy semmit se veszíts el belőle?” És Krisztus Testével mi lesz? 

Régen volt kézbe áldoztatás, de nem úgy, mint ma. Hosszú szentségi böjt és 
kézmosás előzte meg és követte, a nők vászonkendőn kapták tenyerükbe (l. Arles-i 
Szt. Caesarius) s szájjal vették magukhoz az ostyát. Hosszúsága miatt a VI. századtól 
nyelvre áldoztattak, amely az egyházat, mint tápláló anyát jelenítette meg. A zsidó 
házigazda is az első falatot maga tette vendégei szájába. Kálvin és Zwingli előírta az 
úrvacsora állva és kézbevételét. Ők tagadták Jézus valóságos jelenlétét! A II. vatikáni 
zsinat után -de Róma engedélye nélkül!- jelent meg ez az abúzus Nyugat-Európában, 
amelyet sem a zsinat, sem VI. Pál pápa nem engedélyezett, hanem eltűrt, ahol megje-
lent. Ez rengeteget árt/ott az Oltáriszentség tiszteletének. Így járt volna a papi cölibá-
tus is; de hála, XVI. Benedek pápánk és Sarah bíboros még időben megakadályozta.    

II. János Pál pápa az Ecclesia de Eucharistia (2003) enciklikájában tanítja, hogy 
az „Egyház az Eucharisztiából él”, amit az imádás külső gesztusainak is ki kell 
fejeznie: „A misztérium magasztos tartalmát látva megértjük, hogy az egyháznak az 
eucharisztikus misztériumba vetett hite nemcsak a benső áhítatban fejeződött ki 
évszázadokon át, hanem egész sor külső megnyilvánulásban is. Bár a „lakoma” 
természete családiasságot sugall, az egyház sohasem engedett a bizalmaskodó 
közvetlenség kísértésének, mert nem feledkezett meg arról, hogy Jegyese az ő Ura. 
Az angyalok kenyeréhez csak az evangéliumi százados alázatával szabad közeledni”  



 

 

 
 

XVI. BENEDEK PÁPA SZENTSÉGI ÁLDÁST AD 
 

II. János Pál pápa már idézett enciklikája így szól az Oltáriszentségben és a 
szentmisében rejlő áldásról: „Az Eucharisztia ünneplésének sokféle helye nagyon 
megéreztette velem annak egyetemes, sőt kozmikus jellegét. Az Eucharisztia egyesíti 
az eget és a földet. Magában foglalja és áthatja az egész teremtést. Valójában ez a 
hit misztériuma, amely az Eucharisztiában valósul meg. Az Eucharisztia Jézus 
üdvözítő jelenléte a hívek közösségében, és mint lelki táplálék, az egyház legdrágább 
kincse. Ez a magyarázata annak a féltő figyelmességnek, mellyel mindig körülvette 
az eucharisztikus misztériumot. Csodálatosak a Tridenti Zsinat (1545-63) Eucha-
risztia szentségéről és a szentmise áldozatáról szóló határozatai. E ragyogó jelen-
ségek mellett, sajnos, nem hiányoznak az árnyékok sem. Vannak helyek, ahol szinte 
teljesen kihalt az Eucharisztia imádása. Ehhez jönnek bizonyos egyházi körökben 
olyan visszaélések, amelyek elhomályosítják az egyház e csodálatos szentségéről 
vallott helyes hitét és tanítását, olykor csonkán értelmezik az Eucharisztia misz-
tériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy veszik, mintha nem volna más, mint egy 
testvéri összejövetel, étkezéssel. Máskor elhallgatják az apostoli jogfolytonosságon 
alapuló szolgálati papság szükségességét, és az Eucharisztia szentségi jellegét csak 
az igehirdetés hatásának tekintik. Születtek jószándékú ökumenikus kezdemé-
nyezések olyan eucharisztikus gyakorlattal, amely ellenkezik az egyház hitét kifejező 
fegyelmével. (Protestánsok és elvált újra-házasultak áldozása.) Hogy ne fejeznénk ki 
mindezekért mélységes fájdalmunkat? -kérdi a szentéletű és igazhitű pápa.  



 

 

 
 

ÚRFELMUTATÁS XVI. BENEDEK PÁPA RÓMAISZENTMISE-ÁLDOZATÁN 
 

 A szent liturgia mindenekelőtt a legszentebb Szentháromság dicsőítése, melyet 
Isten megtestesült Fia az egész emberiség és az egész teremtés nevében ajánlott föl 
az Atyaistennek a Szentlélekben, amikor a kereszten föláldozta magát értünk jó illatú 
örök áldozatként. A szentmise szentségi módon a kereszt ugyanezen áldozatát jelení-
ti meg. Ugyanaz a pap (Jézus Krisztus) és ugyanaz az áldozat (Jézus Krisztus a maga 
szent emberségében) van jelen, mint aki a kereszt áldozatában jelen volt. Isten ilyen 
imádása másodlagos hatásaként kegyelmeket és az örök üdvösséget közli mindazok-
kal, akik bemutatják, részt vesznek rajta, és akikért (élőkért és holtakért) fölajánlják. 
 „XVI. Benedek pápánk A liturgia szellemében részletesen kifejti, hogyan nézne 
ki a reform reformja. A legfontosabb az, hogy a mise új rítusát meg kell újítanunk úgy, 
hogy az egész egyház -élén a pappal- ismét az Úr felé forduljon. A természetfeletti 
elvesztése abban nyilvánul meg, hogy az ember önmaga felé fordul, saját maga kerül 
a középpontba. Ma gyakorlatilag az egész egyházban így miséznek. Ez tükrözi is az 
egyház emberközpontúvá lett életét. A szentmise elsődleges célja pedig az Isten 
imádása, és nem a közösségi élmény! A zsinati atyák aligha tudták volna elképzelni, 
hogy a szentmisét úgy mutassák be, hogy a celebráns folyamatosan a hívek felé néz, 
vagy ahol a fölajánlásban szereplő hagyományos imákat a zsidó sabbat-vacsorából 
vett imádságokkal helyettesítik, elhomályosítva és a protestáns jelentéséhez igazítva 
az eucharisztikus liturgia áldozati jellegét; vagy ahol a római kánont számtalan más, 
újonnan kitalált eucharisztikus imával cserélik fel; vagy ahol kizárólag az anyanyelvet 
használják; vagy ahol állva és kézbe áldoztatnak; vagy ahol civilruhás nők az akoli-
tusok (áldoztatók).” Athanasius Schneider: Christus vincit c. katolikus hitű és tartalmú 
könyvéből, mely kapható (volt) a Szent István Társulat Stephanus könyvesboltjában. 



 

 

 
 

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE!  
Alakítsd szívünket a te Szent Szíved szerint! 

 
 Az Úr Jézus lándzsával átdöfött Szíve szeretetével hívja egyesülésre a híveket. 
E meghívás értelmét egy XVII. századi francia vizitációs apáca, Alacoque (alakok) 
Szent Margit Mária (1647-90) látomásaiból tudjuk. A Paray-le Monial (pare-lö-monial)-
i zárdában 1675 úrnapjának nyolcadában volt a legjelentősebb misztikus víziója, 
amelyben Jézus kérte, hogy szorgalmazza Szentséges Szíve tiszteletét és ünnepét. 
Belső megújulást akart elérni ígéreteivel. Tartsuk meg e szép és katolikus ünnepet! 
 A lelkek üdvösségén fáradozóknak megígérte, hogy megkapják azt, amivel 
a legmegátalkodottabb szíveket is meg tudják mozgatni, ha maguk is gyöngéden 
szeretik Jézus Szentséges Szívét. 
 A Jézus Szívét tisztelő közösségek az Ő különleges oltalmába vétetnek, az 
isteni igazságosság csapásait elkerülik és a elnyerik a kegyelem állapotát. 
 A világiak elnyerik az állapotbeli kegyelmeket, családjukban a békét, munká-
jukban a könnyebbséget és rá az áldást, szenvedéseikben a vigasztalást és haláluk 
óráján a menedéket Jézus Szentséges Szívében. 
 A Jézus Szentséges Szívének képét kifüggesztő házaknak megígérte, hogy 
tisztelőit elárasztja a kegyelmek bőségével és minden áldást odavonzó áldásával. 
 Akik Jézus Szentséges Szívének szentelik és ajánlják magukat, a szeretet 
és a kegyelem kincseit kapják, hogy neki tiszteletet és dicsőséget szerezhessenek. 
 A kilenc első pénteken szentáldozáshoz járulók elnyerik a jó halál kegyelmét 
haláluk óráján a bűnbánatban a szentségek vételében és menedéküket Szívében. 
 Jézus Szentséges Szívének órája eljön: e szeretreméltó Szív ellenségei és a 
sátán dacára uralkodni fog, a sátán és csatlósai megzavarodva lemaradnak. „Az ég 
és a föld elmúlnak, de az én szavaim nem maradnak hatás nélkül!” 
 Tegyünk elhatározást kilenc egymást követő első pénteki gyónásra és áldozás-
ra, hogy elnyerjük minden ígéretet, amelyeket Jézus az ő Szíve tisztelőinek ígért. 
  



 

 

FŐPLÉBÁNIÁNK ÚRNAPI HIRDETÉSEI JÚNIUS 19-ÉN 
(Évközi 12. vasárnap: úrnapja és Szent Romuald apát) 

 
1./ Ma Krisztus Szent Testének és Vérének mélyen katolikus főünnepén de. 9 órakor 
kezdődik az úrnapi körmenet, amelyet rövid szentségimádás követ a 10 órai 
ünnepélyes nagymise kezdetéig. Úrnapján Jézus valóságos jelenlétét minden 
szentmise-áldozatban ünneplő lélekkel és méltó szentáldozással valljátok meg. 
 
2./ A nyári napforduló keddi napján Gonzága Szent Alajos, szerdán Nolai Szent 
Paulinus, illetve Fisher Szent János és Morus Szent Tamás emléknapja lesz. 
 
3./ Csütörtökön előre hozva tartjuk Keresztelő Szent János születése főünnepét 
az utána, pénteken következő magasabb rangú Jézus Szentséges Szíve főünnepe 
miatt. Péntek reggel ¾ 8-kor elénekeljük a Szent Szív-litániát. Mindkét tanácsolt 
főünnepet szentmisével üljétek meg. Szombat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
ünnepén este ¾ 8-kor litániát imádkozunk tiszteletére és engesztelésére.     
 
4./ A júliusi Adoremus átvehető a sekrestyében. Új Ember és Keresztény Élet hátul a 
fizetős asztalról kapható; bibliák, rózsafüzérek, lelki, ima- és énekeskönyvek pedig az 
irodában vásárolhatók a szerdai és pénteki fogadóórán de. 9 és déli 12 óra között.               

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 11 h          Vidák Sándor János és Szabó Éva esküvője                           É 

                18 h   +József férj, vmint +Erzsébet és György szülők                              É 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: úrnapja; Szent Romuáld apát; június 19. 
8 h      G            +Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni (35. évf.)                                É 
9 h      G             úrnapi körmenet, a végén rövid szentségimádás                      É 
10 h    G            Élő Mihály és Edit hálaadása 7. ház. évf.-n                                     É 

11 h    G                                   Gigor Olivér keresztelője                                         CS 

Kedd 19 h          +Alajos édesapa                                                                             É 
Szerda 7 h         A tisztítótűzben szenvedő lelkek                                                     É        
Csütörtök 19 h  Élő Magdolna édesanya és élő Tamás fia                                      É 
Péntek 7 h         Jézus Szentséges Szíve tisztelete É;   7.45 h Jézus Szíve-litánia É  
Szombat 10 h                Jónás Tibor és Kovács Violetta esküvője                            É                            

                19 h    Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tisztel.;19.45 h Mária Szíve-litánia É 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: június 26.  
8 h     G              A Bencze- és a Monostori-család +tagjai É 
10 h   G              +László és Izabella, vmint élő és +hozzátartozóik É 

Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 

Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
rakoscsaba.plebania.hu 


