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A XII. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i kanonok (†1088) tévtanítása az Eu-

charisztiáról: tagadta Krisztus valóságos jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes 
jelenlétet vallott. Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavon-
ta.  

Ebben a légkörben nagy jelentısége volt annak a magán kinyilatkoztatásnak, amelyben 
Szent Julianna szerzetesnıvér részesült. Az Üdvözítı azt a szándékát közölte vele, hogy a 
Szentháromság vasárnapját követı csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus Testének és 
Vérének. İ ezt 21 év múlva mondta el lelkiatyjának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepel-
ték meg elıször Úrnapját Lüttich városában.  

IV. Orbán pápa (1261–64) csak akkor rendelte el az ünnepet, amikor 1264 nyarán tudomá-
sára jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor a Szentostya vérezni kezdett. A 

véres korporálét megmutatták a pápá-
nak, aki ekkor elrendelte az ünnepet. 
Hirtelen bekövetkezett halála miatt 
azonban a végleges rendelkezés csak 
1312-ben készült el. Ennek ellenére a 
népi jámborság és a liturgia direktóri-
uma c. instrukció az ünnep elrendelé-
sének dátumát 1264-re teszi. Ebben a 
lelkileg és szellemileg is nehéz szá-
zadban hihetetlen erıforrást jelentett 
az Eucharisztia ezen kiemelkedı ün-
nepe.  

Az ünnephez késıbb kapcsolódott a 
körmenet is. Elıször csak kehelyben, 
illetve áldoztatókehelyben viszik az 

Oltáriszentséget, késıbb már szentségtartót készítenek különleges díszítésekkel.  
Az Oltáriszentséget rendszerint a misézı pap vagy püspök vitte díszes baldachin alatt. Az 

utcák díszítése is az ünnepléshez tartozott. Szebbnél szebb virágszınyegeket készítettek, és 
négy oltárnál álltak meg útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap, majd 
áldást adott; utána folytatódott a körmenet. Eddig az ünnep története. 

Ú r n a p j a  



Kt. A mai válaszos zsoltár válasza: „Jeruzsálem, szentek otthona, dicsérd fölséges Iste-
ned!” – ezek a szavak nagyon jól kifejezik az eucharisztia vasárnapról vasárnapra, hétköznap-
ról hétköznapra való ünneplésének értelmét.  

Ennek következtében az ıskeresztényekkel vallhatjuk: „Vasárnap nélkül, az Úrnapja nél-
kül nem élhetünk.”. Ugyanis a vasárnap a „hetenként ismétlıdı Húsvét”, amely a keresztény 
közösség identitásának kifejezıdése, életének és küldetésének középpontja kell hogy legyen.  

Krisztus után 304-ben Diocletianus császár halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a keresz-
tényeknek, hogy szentírás legyen a birtokukban, valamint, hogy vasárnap szentmisére győlje-
nek össze. A mai Tunézia területén, az egykori Karthágó közelében 49 fıbıl álló kis hívı 
csoport a császári tilalom ellenére Octavius Felix házában szentmisére győlt össze. Letartóz-
tatták és Karthagóba vitték ıket, ahol a császári helytartó hallgatta ki a 49 személyt.  

Arra a kérdésre, hogy miért volt szükség a császári rendelet megszegésére, egyikük, egy 
Emeritus nevő keresztény csak ennyit mondott: „Vasárnap nélkül nem élhetünk.” A 49 ke-
resztény hosszú kínzás után mártírhalált halt. Meghaltak, de elnyerték jutalmukat: „mi most a 
feltámadt Krisztus dicsıségében emlékezünk rájuk.”  

E vértanúk példáján nekünk a XXI. század keresztényeinek is el kell gondolkodnunk. Ne-
künk sem könnyő keresztényként élnünk a mai túlzottan fogyasztói, vallásilag közönyös és az 
isteni értékekkel szemben becsukódott társadalomban.  

Szükségünk van az Oltáriszentség kenyerére fáradságos földi utunk során. A vasárnap, az 
Úr napja a legjobb alkalom arra, hogy erıt merítsünk Abból, Aki az élet Ura.  

A vasárnap megszentelésének parancsolata az öntudatos keresztény számára nem lehet 
egyszerően külsıség, hagyományhoz való ragaszkodás. A hívı embernek a vasárnapi szertar-
táson való részvétel és az eucharisztikus kenyérrel való táplálkozás belsı igény kell, hogy 
legyen, mert ebbıl merítheti az energiát, hogy képes legyen az elıtte álló út megtételére.  

Az utat mellesleg nem mi választjuk önkényesen, hanem Isten mutatja nekünk parancsola-
taiban. Az Úr azonban nem hagy bennünket sorsunkra az út megtétele során, hanem velünk 
van, sıt azt szeretné, ha osztozhatna 
életünkben és azonosulhatna velünk.  

A szentmisén elhangzott evangéli-
umi részben ez áll: „Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, ben-
nem marad és én ıbenne.” Krisztus az 
Eucharisztiában valóságosan jelen 
van közöttünk, magához ragad ben-
nünket, hogy magához hasonlóvá 
tegyen minket.  

Az a Krisztus, Akivel az oltári-
szentségben találkozunk mindenütt 
ugyanaz: ugyanaz Kaplonyban és 
Rómában, Európában és Amerikában, 
Afrikában és Ázsiában. Az egyetlen 
Krisztus jelen van az eucharisztikus 
kenyérben a föld minden részén. Ez azt jelenti, hogy a többi kereszténnyel együtt találkozha-
tunk vele, de csak az egységben vehetjük magunkhoz İt. Ezt fogalmazza meg Szent Pál a 
korintusi híveknek írt levelében: „Mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan 
egy kenyérben részesedünk.” Ebbıl világosan az következik, hogy nem beszélhetünk az Úr-
ral, ha nem beszélünk egymással, ha haragba vagyunk egymással.  

Ha meg akarunk jelenni az İ színe elıtt, akkor nekünk is közelítenünk kell egymáshoz, 
ami azt jelenti, hogy tanuljuk meg a megbocsátás nagy leckéjét, azt, hogy nem mardossa szí-



vünket a neheztelés, hogy nagylelkően meghallgatjuk egymást, hogy felajánljuk és elfogadjuk 
a megbocsátás gesztusait.  

Az Eucharisztia az egység szentsége és mi keresztények sajnos megosztottak vagyunk, de 
nem csak mi keresztények, hanem mi katolikusok is megosztottak vagyunk. Az Oltáriszentség 
erejében annál inkább minden erınkkel törekedjünk arra a teljes egységre, amelyet Krisztus 
kért tılünk az utolsó vacsorán.  

Kt. Milyen szép és ugyanakkor Isten elıtt kedves lenne, ha az Oltáriszentség ünnepén, 
mindannyian, akik Krisztus Testével táplálkozunk, alapvetıen elhatároznánk, hogy minden 
energiánkkal azon fogunk munkálkodni, hogy Krisztus követıinek teljes és látható egysége 
helyreálljon a családban, a munkahelyen és faluközösségünkben, függetlenül attól, hogy kinek 
milyen a politikai meggyızıdése, vagy érdeke.  

Tisztában vagyok azzal, hogy ehhez nem elegendı a nemes érzelmek kinyilvánítása, ha-
nem konkrét cselekedetekre van szükség, amelyek behatolnak a lelkekbe és felébresztik a 
lelkiismereteket és mindenkit belsı megtérésre ösztönöznek, mert ez mindenfajta egységre 
törekvı folyamatnak az elıfeltétele.  

A mai szép ünnepen Isten mindannyiunktól azt kéri, hogy határozottan lépjünk rá a lelki 
egység útjára, amely az imán, Szentségimádásokon keresztül kinyitja a kaput a Szentlélek 
elıtt, mert İ az egyetlen, Aki egységet tud teremteni, ahogy ez bebizonyosodott az elsı Pün-
kösd alkalmával Jeruzsálemben, amikor a különbözı nyelvő embereket tette egyetértıkké.  

Kt. Úrnapjának ünneplése arra szólít fel bennünket, hogy fedezzük fel büszkeséggel, hogy 
mekkora kiváltságban van részünk, amikor vasárnap részt veszünk az Eucharisztia, a szentmi-
se ünneplésén. Antióchia Szent Ignác az elsı keresztényeket úgy mutatta be, mint akik eljutot-
tak az új reménységre, mert a vasárnap jegyében éltek.  

Mi mai keresztények is a vasárnap ünneplésében, az eukarisztia által találjuk meg az új 
lendületet ahhoz, hogy eredményesen járhassuk életutunkat, hirdessük Krisztust a világnak és 
megvalósítsuk a lelki egységet közvetlen környezetünkben ép úgy, mint kis és nagy közössé-
günkben. 

Ne feledjük, csak ezek után tehetünk eleget a zsoltáros felszólításának, és dicsıíthetjük a 
fölséges Istent, Aki Szent Fia által közöttünk él az Oltáriszentségben. 

 
 

 

 
 

 

 

 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

döntése értelmében december 26-án megkez-
dıdött a Család éve hazánkban, amely 2011. 
december 30-án, Szent Család vasárnapján ér 
majd véget. Az ünnepi év megnyitására a 
konferencia az alábbi körlevelet adta ki.: Le-
gyen a család maga is a közös hit, a közös 
imádság otthona. Nagy nehézséget jelent 
népes családot fenntartani. Az anyaságot a 
társadalom nem mindig becsüli meg kellıen. 
az Egyházban és a közösségben is magabiz-
tosabban, harmonikusabban találjuk meg a 
helyünket, ha átéltük a szeretet és a bizalom 

légkörét. Ha megtapasztaltuk az anyai szere-
tetet, igazi értelmet kap számunkra az is, 
hogy az Egyházat édesanyánknak valljuk. “A 

keresztények számára nem pusztán az ég a 
közös haza, hanem a föld is” /Kolping/, s 

Család éve a katolikus 
egyház keretében 



szerényen folytatva a gondolatot, nekünk 
ezen a földön kell készülni megélt kapcsola-
tainkkal az égi hazába. 

Bíró László családreferens püspök II. Já-
nos Pál szavait idézve rámutatott: a családot 
Isten az élet és a szeretet bensıséges közös-
ségének szánja; ebbıl fakad méltósága és 
hivatása, ami nem más, mint a szeretet ırzé-
se, kinyilvánítása és közlése. A család nem-
csak metaforikusan, hanem valóságosan 
családegyház: kicsi 
missziós közösség, 
amely – ha tagjai a 
szentségek által 
egységben vannak 
Krisztussal és egy-
mással – magával a 
létével hirdeti az 
evangéliumot. „Az 
egyház egyedül a 
családon keresztül 
végezheti küldetését 
a világban, ezért az 
okos 
családpasztoráció 
nem csupán az 
evangelizáció tár-
gyának, hanem  ala-
nyának is tekinti a 
családot”. 

A mi plébániánk 
több ízben szerve-
zett közös családi 
ünnepséget az egy-
házközösség csa-
ládjai részére: 
Játszóházat Kará-
csony elıtt, 
/ajtódíszek, ablakdí-
szek készítése, mézeskalácssütés/, Húsvét 
elıtt /tojásfestés, képeslapok készítése, 
gipszbıl készült húsvéti szimbólumok festé-
se/, farsangkor /jelmezes felvonulás, fánkké-
szítés/, gyereknapon, minden május utolsó 
hétvégéjén /játékos, vidám sorversenyek, 
váltóversenyek, sportjátékok, focimeccsek/ 

Közösségi napon /a vasárnapi szentmise 
után szerény ebédmegvendégeléssel várta a 
plébánia a családokat, egyedülálló idıseket./ 
Zarándokutat  szerveztek papjaink: 
/Máriaradna, Nagyvárad, Szalonta, Szeged/ 
Takarítást is szerveztek, több ízben a temp-
lomban, s a plébánia udvarán. 
Búcsú, elsı áldozás, bérmálás alkalmával is 
összefognak a családok, ahol tudnak, ott 
nyújtván segítséget. 

Karitatív meg-
mozdulások is 
elıfordultak a plé-
bánia életében. 
Legutóbb, most 
Húsvétkor adtak 
számot a hívık 
önzetlen segítı-
készségükrıl, tar-
tós élelmiszerek 

adományozásával 
hozzájárultak a 
hetven tonna élel-
miszer összegyőj-
téséhez, melyben 
13 egyházmegye 
vett részt. 

Ezek mind-mind 
nagyon jó alkalmak 
arra, hogy a csalá-
dok jobban megis-

merhessék 
egymást, közelebb 
kerüljenek egy-
máshoz, s hogy a 
családi szeretet, 

összetartás 
megsokszorosodjo

n Isten kegyelme 
által, Isten közelében. 

“Igaz barátság csak nemes szellemek 
meghitt közösségében születik; ugyanis a 
jóbarátok, mintegy lelki családot képezve, a 
szívükben lesznek eggyé, válnak rokonná.” 
(Adolph Kolping) 

 
Nagyné Nádor Gabriella 

 

  

Könyörgés a családért 
 

Atyaisten, 
Tıled származik minden apaság a mennyben és a föl-

dön, 
Te vagy a Szeretet és az Élet. 

Add, hogy minden család a Földön 
Fiad Jézus Krisztus segítségével, 
aki asszonytól és a Szentlélektıl, 

az Isteni kegyelem forrásából született 
az élet és a szeretet igazi szentélye legyen 

az állandóan megújuló emberi nem számára. 
Kegyelmed vezesse a házastársakat, 

hogy gondoskodjanak és dolgozzanak családjuk 
és a világ minden családja javára. 

Add, 
hogy a fiatalok a családban 

szilárd támaszt találjanak Nemeslelkőségüknek, 
az igazságban, és a szeretetben való növekedésüknek. 

Add, 
hogy a házasság szentsége által megerısített szeretet 

legyızze a gyengeségeket és kríziseket, 
amelyekkel családjaink olykor találkoznak. 

Végül kérünk, add, 
hogy a názáreti szentcsalád közbenjárására 

az Egyház a világ minden népe között 
sikeresen végezze küldetését a családban. 

Mindezt szívbıl kérjük, Tıled, 
aki az Élet, Igazság és Szeretet vagy, 

a Szentlélekkel egyetemben. 
Ámen. 

 



 
 
 

 

Június 11-én hittanos kirándulást szerveztünk az egész évben rendszeresen hittanra járó 
gyermekeknek.  

Délelıtt 9 órakor indultak a 
buszok Pusztaottlakára, 35 
hittanos gyermekkel, és a fel-
nıtt kísérıkkel.  

Pusztaottlakán nagyon sok 
érdekes program várt bennün-
ket. Megtekintettük és megsi-
mogathattuk a Vadaspark 
számos egzotikus állatát, 
lovaskocsiztunk és még lova-
golhattak is a gyermekek. A 
legérdekesebb programnak 
mégis az állatsimogató bizo-
nyult, ahol a gyerekek órákat 
eltöltöttek a nyuszik és a ki-
sebb-nagyobb tengeri mala-
cok, kecskék, bárányok 
simogatásával. A parkosított játszótéren sokat játszottak és fociztak. Sajnos az idıjárás nem 
volt kegyes hozzánk, a szitáló esı miatt kénytelenek voltunk kicsit hamarabb haza indulni, de 
ennek ellenére a gyermekek nagyon sok élménnyel gazdagodtak, és szeretnék, ha jövıre visz-
szamennénk.  

Köszönjük János atyának, a segítıknek és a szülıknek, hogy lehetıvé tették a gyerekek ki-
rándulását.  

 

Ezúton szeretnénk minden hittanosnak nagyon kellemes nyarat kívánni.  

Hitoktatók 
 

 

 

Eleken 1925-50-ig fejthették ki 
áldásos tevékenységüket a Miasz-
szonyunkról Nevezett Szegény 
Iskolanıvérek /S.S.N.D./. Azért 
csak negyed századig, mert az 
1950-es rájuk /is/ erıszakolt meg-
egyezés szerint csak két középisko-
lát tarthattak meg a fıvárosban és 
Debrecenben! 

A rend különben viszonylag ké-
sei alapítású, hisz "csak" 1833-tól 
létezik, az elsı rendházuk Bajoror-
szágban volt. Magyarországon már 

Hittanos hírek, események 

E l e k i  a p á c á k  



1858-ban megjelentek, mikor is Temesváron telepedtek le, majd pedig innen kiindulva tovább 
terjeszkedtek. /A környékünkön Kétegyházán, Csorváson is tevékenykedtek./ 

Az iskolanıvérek fı célja az iskolában és az élet minden területén az oktatás és a nevelés. 
Az elméleti oktatás mellett fontosnak tartották pl. a háztartási ismertek elsajátítását,  a kerté-
szeti gyakorlatokat,  de a helytörténet tanítását is pl. Eleken. /A még most is élı egykori diá-
kok elmondásai szerint kitőnıen tudták hasznosítani az itt tanultakat egy rendkívül nehéz 
idıszakban is. 

Az utókor ragaszkodását legjobban talán azzal lehetne bizonyítani, hogy a köznyelvbe még 
1950 után is használatos volt a zárda elnevezés, sıt ma sem ismeretlen ez a szóhasználat! 

Az is több mint jelképes, hogy az iskola zászlója túlélte a történelem viharait, ma az eleki 
templomban található. 

A most közölt fénykép az egykori eleki vasútállomáson készült 1938-ban. /A budapesti eu-
charisztikus világkongresszusra  való indulást örökítette meg valaki,  és nagyon sokáig a plé-
bánia falát díszítette,  illetve emlékeztetett egy olyan idıszakra,  melyet egyesek egykoron 
"végleg el akartak törölni"! 

Az eleki apácák kényszerő távozása után nagy őr támadt, sajnos a rendszerváltoztatás után 
sem tértek vissza. 
 
/Forrás: Puskely Mária: Szerzetesek. Bp., 1990. 231 o./  

Rapajkó Tibor 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anyakönyvi hírek:  
 
Keresztelések:  2011 április 24-én: Sonkoly Dóra és Szegvári Boglárka 
                       2011 június 5-én, Héjias Regina 
Esküvı:  2011 május 21-én, Brandt Antal és Martyin Eszter házasságot kötöttek 
Elsıáldozás: 2011 június 12-én: Tolnai Dóra Viktória, Kása Karina Kamilla,  

Morár Jázmin Mónika és Botás Bianka Cintia 
Temetések:  2011 május 28-án, Strifler András József 
                   2011 június 21-én, Mezei Jánosné 
 
 
 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenı Katolikus Hírmondó 
lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat a Plébánián, és 

azokat lehetıség szerint megjelentetjük.  
 

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tı: Wittmann László; Felelıs kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari Kft. Gyula.  

H I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E K     
(Friss információk a www.elek.plebania.hu címen olvashatóak.) 


