Minden étel erőt ad, hogy életben maradjunk, hogy útra keljünk. Jézus úti
eledelünk földi zarándoklásunkban, de a legnagyobb útra is a legnagyobb
segítséget tudja adni: amikor a halálra készülő ember megáldozhat, a
legnagyobb segítséget kapja!

KRISZTUSFÜZÉRREL
AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT
Az örök Isten második személye, a Fiú, Jézus Krisztus a
mennyország isteni dicsőségében él. Ő van jelen a föld
összes tabernákulumában, az eucharisztikus színekben,
az átlényegült kenyérben és borban. Dicsőségét és
hatalmát Jézus alázatosan elrejti és nem láthatjuk.

Jézusunk, a halálig Te légy erőforrásunk, és add kegyelmedet, hogy
életünk végső útjára, amikor át kell mennünk a halál kapuján, a Te
szentségi erőddel megerősödve tudjunk felkészülni!

Egy magánkinyilatkoztatásban arról beszélt Jézus, hogy ma is szenved miattunk
közömbösségünk és hűtlenségeink miatt.
Megváltónk! Szeretetünkkel, imádásunkkal itt vagyunk melletted,
vigasztalni, engesztelni akarunk hűségünkkel a hűtlenségekért,
közömbösségekért és megbántásokért!

Ének: O, Christe, Domine Jesu! (Ó, Krisztus, Uram, Jézus!)
A feltámadt, vagyis az élő és megdicsőült Jézus van köztünk. Ezt is nehezen
tudjuk felfogni, hogy lehet együtt Jézusban a szenvedés és a megdicsőülés. De
majd mindenre fény derül, amikor szemtől szembe láthatjuk majd isteni
Mesterünket!
Feltámadt Üdvözítőnk! Add nekünk a Te határtalan örömödet, a
feltámadás örömét, a Lélek szabadságát! Szítsd fel bennünk a
vágyakozást, hogy örökké boldogságodban lehessünk!

Ének: O, Christe, Domine Jesu! (Ó, Krisztus, Uram, Jézus!)

Dicsőséget mondunk Neked, Krisztus Jézus, hálát adunk Neked
végtelen nagyságodért és a kegyelmekért, amelyekkel jelen vagy
köztünk az Oltáriszentségben!
Ének:

O,

Christe,

Domine

Jesu!

(Ó,

Krisztus,

Uram,

Jézus!)

Isten a történelem egy adott pontjában az általa teremtett emberi
lénnyel egyesül, amikor a földre jött és megtestesült. Azóta hasonló csoda
történik, amikor az általa teremtett anyagvilággal egyesül és közénk jön minden
szentmisében a kenyér és a bor alakjában.
Elrejtett Jézus, aki itt vagy a kicsiny ostyában, szemeink megcsalnak
bennünket, mert mást látunk. Érzékeink megcsalnak bennünket,
amikor nyelvünkkel ízleljük az Eucharisztiát. De hitünk él és szívünk
örül jelenlétednek!
Amit egy haldokló ember nem tehet meg, azt az istenember Jézus megtehette:
kitalálta, hogy hogyan maradjon a földön szeretetteivel fizikai módon is. Ekkor
így szólt: „Ez az én testem és ez az én vérem.”, ami annyit jelent: ez a kenyér és
bor most már én vagyok!
Urunk, Jézus, minden szavad ajándék a föld embereinek,
minden tanításod, példáid. De a legnagyszerűbb szavaid ezek
voltak, amit az utolsó vacsorán mondtál, és amit minden
szentmisében hallhatunk, köszönjük isteni tanításodat,
szavaidat!

