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A SZENTMISÉRŐL ÉS A SZENTSÉGIMÁDÁSRÓL
Dolhai Lajos rektor, egyetemi tanár, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus teológiai bizottságának elnöke írását adjuk közre.
Az eucharisztikus kongresszusra készülünk. Ennek egyik jele,
hogy egyre több templomban újra megjelent a közös szentségimádás. Létrejött A szentségimádás iskolája elnevezésű képzés,
amely az Istennek tetsző imádságra és szentségimádásra akarja
megtanítani a katolikus keresztényeket.
Az Eucharisztia mint szentség elsősorban és mindenekelőtt az
Eucharisztia megünneplését jelenti, amelyhez hozzátartozik a
szentáldozás. A szentáldozás révén erősödik a Krisztussal való
egységünk és életközösségünk. Napjainkban az eucharisztikus
lelkiség másik fontos jele és eszköze a szentségimádás. Jézus
szentségi, de valóságos jelenlétéből következik, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Krisztusnak kijár a tiszteletnek az a formája, amit imádásnak szoktunk mondani, hiszen Őbenne, aki testi
valóságában nekünk ajándékozza magát, egyben az Isten Fiával
találkozunk (DH 1656; KEK 1378). Már Szent Ágoston is azt
írja, hogy „senki sem eszi ezt a testet anélkül, hogy előbb ne
imádná; és bűnt követnénk el, ha nem imádnánk” (Zsoltármagyarázat 98,9).
A II. vatikáni zsinat után kezdett háttérbe szorulni a szentségimádás, mert egyesek túlzottan azt hangsúlyozták, hogy a szentmise és a szentáldozás fontosabb, mint a megmaradó Eucharisztia és annak imádása, hiszen Jézus azt mondta: „vegyétek és
egyétek”. Főként Nyugat-Európában vannak olyan helyi egyházak, egyházközségek, ahol szinte teljesen kihalt az Eucharisztia
imádása. VI. Pál pápa a Mysterium fidei című körlevelében
(1965) figyelmeztetett ennek a gondolkodásnak veszélyeire, s
ebben a dokumentumban összefoglalta a szentségimádással
kapcsolatos katolikus tanítást.
A zsinat utáni tanítóhivatali megnyilatkozások főként azt tanítják, hogy a szentségimádásoknak egységben kell maradni a
szentmisével, amely keresztény életünk forrása és csúcsa. Az
Oltáriszentség szentmisén kívüli tiszteletét szabályozó szertartáskönyv hangsúlyozza, hogy „az Oltáriszentségnek a szentmiseáldozatban történő ünneplése az igazi eredete és célja annak a
tiszteletnek, mellyel az Eucharisztiát a szentmisénk kívül is körülvesszük” (2. p.). A papoktól azt kéri: „ügyeljünk arra, hogy
az ilyen szentségimádás alkalmával a legméltóságosabb Oltáriszentségnek a szentmisével való kapcsolata világosan kitűnjék”
(uo. 82).
„A szentmisén kívüli szentségimádás folytatja és elmélyíti azt,
ami a liturgikus ünneplésben történt – erre emlékeztet bennünket XVI Benedek pápa is A szeretet szentsége kezdetű apostoli
buzdításában –, ugyanis »csak az imádásban érlelődhet az igaz
és mély összeszedettség. És éppen az Úrral való személyes találkozás e tettében érlelődik a szociális küldetés is, melyet az
Eucharisztia magában foglal, és le akarja bontani a falakat nemcsak köztünk és az Úr között, hanem és elsősorban azokat a falakat, amelyek a többiektől választanak el minket«” (66. p.).
Az imádás és a méltó szentáldozás szempontja már a trentói zsinat 13. ülésének határozataiban is összefonódnak, de egységük
csak a II. vatikáni zsinat utáni Eucharisticum mysterium (1967)
kezdetű kongregációs utasításban lett a legvilágosabban megfogalmazva. „Amikor a hívők az Oltáriszentségben jelenlévő
Krisztust imádják, emlékezzenek arra, hogy ez az isteni jelenlét
az áldozatból ered, és a szentségi és egyben lelki áldozás felé
irányul” (50. p.). A szentségimádó lelkületet ki kell egészíteni a
Jézussal a szentmisében egyesülni akaró áldozat bemutató lelkülettel.

A szentmise és a szentségimádás elválaszthatatlan kapcsolatát
szem előtt tartva még a szentségkitételnél is kerüljünk el mindent, „ami elhomályosítaná Krisztus kívánságát, aki az Oltáriszentséget elsősorban azért rendelte, hogy nekünk táplálékunk,
orvosságunk és vigaszunk legyen” (82.p.). Ezért van az, hogy
mostanában az Oltáriszentséget, a díszes monstranciát már nem
a régi főoltár fölött lévő trónusra szoktuk kihelyezni, hanem a
szembemiséző oltárra. Ezáltal is lehet jelezni, hogy a szentségimádás ideális helye ugyanaz az oltár, ahol az Eucharisztiát ünnepeltük.
Az elmúlt évszázadokban a szentségimádás főként a valóságos
jelenlét megvallására szolgált, és arra, hogy imádási kötelezettségünket megadjuk a szentségi Jézusnak. A mai szentségimádásokban már egyéb szempontok kerülnek előtérbe. Például a
szentségi Jézus jelenléte segít bennünket abban, hogy jobban
tudjuk tudatosítani az Isten jelenlétét és közelségét. A szentségimádást azonban nem szabad csak úgy felfognunk, mint imádkozást Isten különleges jelenlétében. Igaz, hogy az
Eucharisztiában az Isten Fiát imádjuk, de azt a Fiút, aki értünk
emberekért, a mi üdvösségünkért emberré lett, szenvedett, meghalt és feltámadott, aki most az Atya jobbján ül, és közbenjár értünk. Krisztus jelenléte az Eucharisztiában nem a húsvét előtti
Krisztusé, hanem a meghalt és feltámadt Üdvözítőé – vagyis
eszkatológikus jelenlét. Mindnyájan tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van, de aki letérdel az Eucharisztia előtt, az a szentségi színek alatt jelenlévő Jézus Krisztust, megváltásunk
misztériumát imádja, vele találkozik.
Magyar Kurír
Ps. A templomunkban naponta van mise, s szentségimádás!

KEDVES TÁBOROZÓK!
Az alábbiakban küldjük Nektek a táborral kapcsolatos újabb információkat, program-tervezetet, apróbb módosításokat.
Időpont: 2019. augusztus 11-17.
Indulás (módosítva): 11-én ebéd után, így aznap még mindenki otthon nyugodtan megebédelhet.
Érkezés: 11-én 15ó /csak 15ó-tól szabad a ház, előtte takarítják!
Utazás: autóval egyénileg és/vagy vonattal csoportosan
(vonattal: kb. 2 óra 15 perc – vonattól függően - 132 km)
Ismét megoldjuk, hogy kimegyünk a vonattal érkezők elé a vasútállomásra, ha tudjuk, melyik vonattal érkeznek. Kérünk Benneteket, jelezzétek a közös google-csoportba, kiért menjünk
át Füredre, esetleg ha egy-egy üres hely van még valakinél
az autóban, felajánlhatja másoknak.
Parkolás: Az apátság parkolójában kb. 6-7 autó fér el (ott ingyenesen parkolhatunk), vaskaput nyitja a portás. A zarándokház udvarán is van 1-2 hely, egyeztetés esetén lehet, hogy oda is
tudunk parkolni.
Általános információk:
Étkezés: a zarándokház konyhája egész kicsi, így ott nagy főzéseket nem tudunk kivitelezni, de a reggeli és vacsora előkészületeket könnyen meg tudjuk oldani. Éva kért még egy nagy hűtőt, reméljük, megkapjuk.
A táborban plébániai pályázat jóvoltából idén is tudjuk fedezni a reggeli és vacsora étkezéseket, sokszor az ebédet is, a
program-tervezetnél láthatjátok, miképp próbáltuk még kisebb
költségre faragni heti étkezésünket. ))
A közös étkezésekhez, hogy minél változatosabb legyen, adományként idén is elfogadunk kakaóport, lekvárt, teát, mézet,
stb. Kérünk mindenkit, lekvárból családonként, egyénenként
max. 1 üveggel hozzatok, mert tavaly sok megmaradt.
Gyerekeknek idén is lesz uzsonna (gyömölcs, joghurt, túró-rudi,
pálinka – ja, az nem)   
Programok: a programok ismét fakultatív jellegűek lesznek, a
részvétel nem kötelező! Az ezzel járó költségek egyénileg fize-

tendők, de megfelelő létszám esetén igénybe tudunk venni csoportkedvezményt.
Rossz idő esetén a programok felcserélése lehetséges.
Annyit kérnénk, hogy a program-tervezetben kiemelt 2-3
program esetében jelezzetek vissza nekünk, hogy szeretnétek-e részt venni rajta, mert előre le kell foglalnunk az időpontot, különben nem lesz hely!
Előzetes program-tervezet:
11. Vasárnap 15.00 - Érkezés, szállás elfoglalása, berendezkedés, bemutatkozás, egymás megölelgetése, strandolás, 19.00 –
Vacsora (angyalka húzás). Esténként felnőtteknek beszélgetés,
játék
12. Hétfő 08.00 – Reggeli. 09.00 – Rövid előadás Szt. Benedekről (Tóni atya). 10.00 – Indulás a Levendulás-házba (program: interaktív kiállítás, totó (kb. 50 perc), utána kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak (levendulás szappangolyó, hűtőmágnes készítés, levendulazsák, párna készítése – választható
– foglalkozás díja 600,-Ft/fő) A program min. 10 fővel indul, 20
fő esetén a kézműves foglalkozás ketté osztható – mindkét csoport mást-mást készít.) Kérünk Benneteket, jelezzetek vissza,
hányan szeretnétek erre jönni, hogy le tudjuk foglalni az
időpontot! 12.30 – Ebéd a zarándokházban (Gergő és Anita
vállalja, valószínűleg Bolognai spagetti). 13.30 – Pihenés,
strand. 18.00 – Vacsora. 19.30 – Szentmise
13. Kedd 08.00 – Reggeli. 09.00 – Rövid interaktív előadás Tihanyi apátságról, szerzetességről, remete Szent Antalról (Konrád Ági – Bori). 10.00 – Apátság bemutatása. 12.00 – Ebéd a
zarándokházban (Éva vállalja, valószínűleg gulyás). 13.30 – Pihenés, strand. 18.00 – Vacsora. 19.30 – Szentmise
14. Szerda 08.00 – Reggeli. 09.00 – Rövid interaktív előadás I.
Andrásról és IV. Károlyról (Anita - Gabi, Éva – Betti). 10.00 –
Túra a kilátóhoz, hideg ebéd (csomagolunk). 13.30 – Pihenés,
strand. 18.00 – Vacsora (meleg étel, apátság konyháján, fizetős
1200,-Ft /fő). 19.30 – Szentmise

15. Csütörtök 08.00 – Reggeli. 09.00 – Rövid interaktív előadás Szent Ányosról (Fanni-Boti?). 10.00 – FAKULTATÍV
NAP Balatonfüredre (városnézés, ebéd Füreden – saját költségen) lehetőség buborékfocira https://osztalykirandulas.hu/szabadidos-program/buborekfoci-balatonfured/ Felnőtteknek is
kiváló program! :) Kérünk Benneteket, jelezzetek vissza,
hányan szeretnétek erre jönni, hogy le tudjuk foglalni az
időpontot! 18.00 – Ünnepi szentmise 19.00 – Tábortűz és szalonnasütés a Belső-tónál
16. Péntek 08.00 – Reggeli. 09.00 – Keresztút. 10.00 – Balatoni sétahajózás. 12.30 – Ebéd a zarándokházban (saját főzés –
még kitaláljuk, hogy mi legyen), 13.30 – Pihenés, strand. 16.30
– Uzsonna. 18.00 – Kaláka koncert. 19.30 – Vacsora
17. Szombat 08.00 – Reggeli. 09.00 – Szobák elhagyása.
09.30 – Saját igény szerint strandolás, hazautazás
További információk még egyszer:
+ ágyneműt nem kell vinnünk, épp most vesznek újakat;
+ a zarándokház udvarán található a Rege cukrászda – csodálatos kilátás, még csodásabb sütik – iszonyú magas árak!!!
+ Balatonfüreden van Aldi, Spar, Rossmann;
+ OTP automata az apátságtól balra 100 m-re található;
+ Rétes és lángosház (200m-re a szállástól): 10-18ó nyitva
+ apátsággal szemben található a Stég étterem – finom a pizzájuk (nem mi kóstoltuk );
+ buszfordulónál finom a gyros (nem mi kóstoltuk );
+ a félszigeten van 2 piac;
Kérünk Titeket, hogy a szállásköltség előlegét 8.000,-Ft-ot/fő
juttassátok el Évához! A fennmaradó költséget (10.000,-Ft)
július 31-ig kell majd fizetni szintén Évának.
Továbbra is várjuk esetleges kéréseiteket, kérdéseiteket!
Amint lesz újabb információnk, azonnal küldjük nektek!
Változtatás jogát fenntartjuk, hiszen lehetnek a programok
között csúszások! Szeretettel: A Szervezők:
Tóni atya, Éva, Anita, Gergő

