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Mise- és szertartásrend 

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. A 

Nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az 

öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az 

Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes 

ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után 

körmenettel folytatódik a liturgia. Az útvonalán négy oltárt állítunk 

fel. Mindegyik az Oltáriszentség egy-egy hatását domborítja ki. 

Valamennyinek közös üzenete: Jézus hív: „Jöjjetek hozzám 

mindnyájan… és én megenyhítlek titeket”. 

A négy oltár az Eucharisztia alapításának négyes célja. 

1. Jézus azért alapította az Oltáriszentséget, hogy jelenlétét 

állandósítsa. A modern technika képes a mobil videó-telefon 

segítségével a beszélő partner hangját és képét közvetíteni. Az az 

érzésünk, mintha barátunk ott lenne mellettünk. A távoli személy 

jelenlévővé válik. Persze tudjuk, hogy ez svindli, csalás. Jézus 

azonban az Oltáriszentségben állandósította jelenlétét. Nem 
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technikai trükk, hanem személyes valóság! Ő maga maradt 

köztünk istenségével, emberségével, testével, lelkével, egész 

személyiségével. Ezt igazolja az első körmeneti oltár 

evangéliuma: az utolsó vacsorai alapító szavak: Mt 26,26-28. 

Ha partner után vágyódik szívünk, ránk szakad a magány, 

keressük az eucharisztikus élő Krisztussal való személyes 

találkozást! 

2. Az alapítás másik célja: hogy Jézus áldozata állandóvá 

váljék. Erre emlékeztet a második evangélium a gyilkos 

szőlőművesekről. Nagypénteken az emberiség bűne az egekig 

csapott: kivetette magából a Fiút! De ebben a pillanatban a Fiú 

engedelmessége is csúcspontjára érkezett. Jézus szeretetét az Atya 

elfogadta elégtételül, a megváltás megtörtént. Az Úr állandósítani 

akarta áldozatát a történelemben. Nem magnóra, filmre vette, 

hanem egy cselekménybe foglalta bele: a szentmisébe. Így a mise 

Krisztus keresztáldozatának megjelenítése. 

3. Jézus táplálékként is hagyta itt magát az Eucharisztiában. A 

harmadik evangélium a pusztai mannához hasonlítja az 

Oltáriszentséget: Jn 6,48-59: „egyétek és igyátok az Emberfia 

testét és vérét.” 

Illés próféta menekülése közben a pusztában éhezve bujdosott. 

A teljes kiúttalanság mélypontján hamuban sült lepényt és korsó 

vizet kap. A titokzatos étel és ital képessé teszi az erején felüli út 

megtételére. Visszaadja életkedvét. 

A mi életutunk is telve van csüggedéssel, kiúttalansággal. 

Jézus ezért ígér égi kenyeret, hogy tudatosítsa: Isten nem 

feledkezik meg rólunk. 

4. Az Eucharisztia erőforrásként is szolgál számunkra. A 

negyedik oltár Evangéliumában Jézus felsorolja, milyen 

segítségeket akar nyújtani a szenvedőknek. A világháború alatt 

egy sziklabarlangban mérhetetlen sok kincset rejtettek el. Aki 

tudta a négyszeres sziklaajtó nyitószerkezetének kódját, 

hozzájuthatott. Jézus a kereszten gyűjtött ajándékait az Egyház 

kincstárába helyezte. Titkos varázskulcs nyitja: az Eucharisztia. 

Részesedjünk belőle! Szentséglátogatás, mise, áldozás alkalmával 

ne szégyelljük gondjainkra a Mester segítségét kérni, kincstárából 

feltöltekezni. 

Papini: Krisztus történetének utolsó fejezetében megható 

módon kiált az Úr felé: az Oltáriszentségre alkalmazva kiáltsuk: 

„Ó, Krisztus! Szükségünk van Rád. Csak rád és senki másra. 

Szükségük van azoknak, akik tudják, még inkább azoknak, akik 

nem tudják! Tudtán kívül is feléd sóvárog az éhes, a szomjas, a 

beteg, aki a szépséget, igazságot, békét keresi.” Az 

Eucharisztiában maradj itt közöttünk és töltsd be szívünket 

végtelen szereteteddel. Ámen.          forrás: internet 

Dicsérd Sion, megváltódat, vezéredet, pásztorodat áldja 

hangos éneked. Ahogy bírod, akként merjed, bármi nagynak 

énekeljed, méltón nem dicsérheted.  

Nagy titokról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek 

hódolunk.  Melyben, midőn halni készül, magát adja örökrészül 

társainak Krisztusunk.  

Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám, s hozzá illő 

szívből fakadt énekünk. Annak titkát fontolgatva, magát Jézus 

miképp adta táplálékul minekünk.  

Az új Krisztus asztalára Kenyér szállott, égi pászka, elavult a 

régi már. Fut az újtól, ami régi, nap az éjjelt fölcseréli, fut a 

fénytől a homály.  

Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén 

cselekedjük mi is azt. Áldás fakadt törvényéből, így lesz borból 

és kenyérből üdvösséges áldozat.  

Drága titka szent hitünknek, testté-vérré lényegülnek, bor s 

kenyér mi volt előbb. Régi rend itt újnak enged, szárnya lankad, 

észnek, szemnek, élő hitből végy erőt. 

Más és más, de nem lélekben, csak jel szerint más színekben 

mennybéli jók rejlenek. Vére ital, teste étel, mégis ott van 

teljességgel mindkettőben Istened.  

Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja, 

oszthatatlan eledel. Veszi egy és veszik ezren, rövidséget nem lát 

egy sem, fogyasztják, és nem fogy el.  

Veszik jók és veszik rosszak, csakhogy különféle sorsnak 

részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet, ilyen az egyforma 

étek különböző ereje.  

Íme, étke angyaloknak. Kenyere lett vándoroknak, eledele jó 

fiaknak, ebnek adni nem való.  

Izsák ennek képe, árnya, áldozatra kész oltára, húsvét-bárány 

áldozása, s hulló manna, égi jó.  

Igaz Kenyér, legfőbb Pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te 

táplálj és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor legyen nálad 

kész helyünk!  

Te, ki mindent bírsz és értesz, földi létben táplálsz, éltetsz, 

add, hogy lássunk, Dicsőséges, s társulván a boldog néphez, 

lakomádban részt vegyünk.   liturgikus ének 

 

Úrnapi szekvencia – Az ünnep üzenete 


