Egyházi gondolatok - május
Úrnapi szentmise és körmenet
A pünkösd ünnepe utáni 10. napra (csütörtökre) a katolikus naptárban az Úrnapja esik Magyarországon e napot követő vasárnapon tartott főünnep. Ebben az évben június 7-én
ünnepli az egyház „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi Mysticum), az Oltáriszentséget.
Az ünnep fő eseménye a körmenet.
A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott
tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás)
céljára. Az Oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, más
néven úrmutatóban (latinul: monstrantia) hordozzák körül,
s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. A
tovahaladó Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak.
A liturgikus év során két kiemelkedő nap van,
melyeken az Oltáriszentséget ünnepeljük. Nagycsütörtök
estéjén az utolsó vacsorára emlékezünk, amelyen az Oltáriszentség alapítása történt, az Úr
Jézus a kenyeret saját testeként, a bort saját véreként adta apostolainak és megparancsolta
nekik, hogy az ő emlékezetére ismételjék majd meg cselekedetét. Ez történik minden
szentmisében. A másik nagy ünnep pedig az Úrnapja. A körmenet, melyen az
Oltáriszentséget, amelyben hitünk szerint az Úr valóságosan jelen van, körülhordozzuk
falvainkban és városainkban. Nem a feltűnést keressük ezzel, hanem mintegy hitvallás arról,
hogy Krisztus jelen van az Oltáriszentségben. Az Oltáriszentség „kilép” a templomból, hogy
érzékelhetővé tegye: mindennapjainkban is velünk akar lenni, s meg akar áldani minden
ügyünkben.
Úrnapi oltár 1982-ből - Bordány

„Az Oltáriszentség, az Eucharisztia iránti tiszteletünk alapja
az, hogy hiszünk abban, hogy az Úr Jézus valóságosan és
maradandóan jelen van az átváltoztatott kenyérben és borban.
Átváltoztatott kenyérről és borról beszélünk, ami azt jelenti,
hogy a kenyér és a bor lényegileg alakul át Krisztus Testévé
és Vérévé, miközben külső alakját megtartja. Az
átváltoztatás a szentmisében történik, a miséző pap Krisztus
személyében cselekedve jeleníti meg az Úr áldozatát.
Ferenc pápa
Maradandó átváltozásról, pontosabban átlényegülésről beszélünk, ami
azt jelenti, hogy Krisztus Teste és Vére nem alakul vissza kenyérré és
borrá, az Úr jelenléte nem szűnik meg az Oltáriszentségben például a szentmise befejeztével
vagy bizonyos idő elteltével. A valóságos jelenlétet azokkal a tévedésekkel szemben fontos
kiemelni, amelyek szerint csupán jelképes jelenlétről van szó. Hitünk szerint Jézus Krisztus
istenségével és emberségével jelen van az Eucharisztiában.
Érdemes szót ejtenünk e valóságos és egyedülálló jelenlét következményeiről. A szentáldozás
az Úrral való egyesülés a hívő ember számára. Nem közönséges étkezés ez, hanem az Úrral
való lelki egyesülés lehetősége, amely során magunk is Krisztus testévé válunk. Az
Oltáriszentséget tisztelet, a legmagasabb fokú tisztelet illeti meg, ezt nevezzük imádásnak. Ez
a legmagasabb fokú tisztelet nem csupán az eucharisztikus ünneplésre, azaz a szentmisére
vonatkozik, hanem a szentmisén kívüli tiszteletre is. A legnagyobb gonddal őrizzük az
Oltáriszentséget, kellő tisztelettel visszük el a betegekhez, akik képtelenek részt venni a
szentmisén, továbbá a hívők elé helyezzük, hogy imádásukat kifejezhessék. Tiszteletünk

legszebb kifejezése az, amikor a misében szentáldozáshoz járulunk. Fejezzük ki elsősorban
ezzel az Oltáriszentségben való hitünket!” (Horvát István Sándor)
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Az Úrnapi körmenethez virágszirmokat szívesen fogadunk, hogy minél szebb virágszőnyeg
készülhessen az Oltáriszentség tiszteletére!

