
Kedves Testvérek! 

Június elején egy konferencián vettem részt, ahol mindenre kiterjedően - a jelenlegi helyzetet is 

figyelembe véve - az úrvacsora szentségével foglalkoztunk. Egy kis teológiai műhellyé váltunk, még nem 

is tudtam, mibe csöppenek... Munkánk eredményeképpen javaslatot is tettünk a püspöki karnak a 

megfelelő gyakorlat kialakítására, míg a járványhelyzet elmúlik. A püspöki állásfoglalás időközben meg 

is érkezett. 

Nagyon-nagyon felemelő és áldott volt ott lenni, igen sok gondolattal és tervvel érkeztem haza. Alig 

várom, hogy mindezeket megosszam a testvérekkel. Hiszen egyre többen kérdezitek is tőlem, mikor 

járulhatunk újra az oltárhoz, hogy vehessük az Úr testét és vérét? A szerdai Bibliaórán és az 

igehirdetésekben biztosan fogok említeni dolgokat... 

Egy kis türelmet kérek! Már végiggondoltam a liturgiát is, a gyakorlatot is, de be kell szereznem még 

alkalmas eszközöket. 

Tervem a következő: 

• Mozgó úrvacsora lesz. 

o Egy segítőre lesz szükségünk, aki az ostyatartót tartja. Kitűnő presbiteri feladat! 

o Kézfertőtlenítés és maszkviselése részünkről természetes. 

o A testvérek a középen, egy oszlopban érkeznek. 

o A sorban álláskor tartsuk meg a megkívánt távolságot! 

o Én fogom az ostyát, bemártom a borba és kézbe adom. Nem fogom a tenyérbe adni, sem 

az ajkakhoz emelni. Ujjakkal fogjuk meg! Ekkor mondom az igéket is. 

o Gyermekek is nyugodtan jöjjenek szüleikkel az úrvacsorához. A szokásos módon kapnak 

igés lapot és áldást. Ostyadarabka adását most mellőzzük. 

o Jobbra és balra indulva hagyjuk el az oltár előterét. 

• A nálunk szokásosnál nagyobb méretű ostyát fogok beszerezni, hogy biztonságosan jól az ujjak 

közé lehessen fogni. 

• Ha úgy érzem, hogy valakivel mégis összeért az ujjunk, akkor fertőtlenítek az oltár mellett 

elhelyezett adagolóból. 

• Hogy meddig? Valószínűleg addig, amíg át nem leszünk oltva. Igen, sokáig. 

Megismertem az eucharisztikus böjt fogalmát. Együtt böjtölök azokkal, akik az úrvacsora vételének 

hiányában szenvednek. Ahogy én is. Bár vehetnék, adhatnám magamnak is. De nem teszem. Mert nektek 

sem adhatom. Igen, jól sejtitek, nagyon nagy áldozat ez! Nem tőlem, mindannyiunktól! Így viszont 

növekszik bennünk a vágy, hogy újra élhessünk a szentséggel és tisztulhat is a hitünk, hogy az, amit az 

úrvacsorában kapunk, megváltásunk szent titka hogyan tárul föl előttünk. 

Presbitereink vallottak a korlátozás idején arról, hogy számukra mit jelent ez a csoda. Ezt olvashatják 

ide kattintva és együtt döbbenhetünk rá arra, hogy kegyelemből élünk... 

Megtapasztalni ezt a csodát, részesülni az Úr testéből és véréből, bűnbocsánatban részesülni, 

bepillantani a mennyországba és ízlelni az üdvösség örömét, új erőre kapni, emlékezni a szabadításra, 

Isten szeretetét megelevenedni látni: nos, ennél nincsen felemelőbb. Ez hitünk alapja, keresztyén 

életünk erőforrása. 

Ezt nem lehet tenni most. De hamarosan igen! 

Ugye mindannyian vágyunk az Úr közelségére? 

Szeretettel: Endreffy Géza 
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