
Egy kenyér – egy test 
Az Eucharisztia újra felfedezett szimbolikus 
közösségi természetéről 

A liturgikus reform törekvései — amelyeket a liturgikus mozgalom 
majd egy évszázadon keresztül érlelt ki — néha épp a lényegi ponto-
kat illetően fájóan féloldalasan és reflexió nélkül, vagy épp régi teo ló-
giai és egyházias reflexektől vezérelve mentek át a gyakorlatba, 
majd rögzültek ezeken a módokon. Márpedig a liturgikus mozga-
lom bármennyire is foglalkozott az istentisztelet megújításának 
gyakorlati kérdéseivel, kutatásában mégis elsősorban a liturgia ter-
mészetét illető teológiai megfontolások és felismerések vezérelték. 
Kiváltképp az, hogy a liturgia ünneplése maga a teológia forrása, és 
működésmódja nem írható le függetlenül a végzés, a „csinálás” me-
netétől, módjától, mikéntjétől, résztvevőitől, humanitásától, pusz-
tán absztrakt teológiai és filozófiai fogalmak segítségével, még ha 
működését kérdőre vonhatja, vagy épp segítségére is siethet a filo-
zófia és teológia.1 A liturgia tehát végzésében, módjában, „megtes-
tesülésében” teológiát hordoz, egyházképet alakít, benne jelenik 
meg a keresztény identitás. Ezt a forradalmian hagyományos lá-
tásmódot ragadja meg hihetetlenül frissen Romano Guardini Örök-
mécs című könyve. Ennek bevezetőjében a szerző így fogalmaz: „Se-
gítséget szeretnék (…) nyújtani a liturgia világának feltárásához. 
(…) És itt úgy gondoltam, az lesz a helyes és eredményes eljárás, ha 
a legegyszerűbbekkel kezdem, az elemekkel, amelyekből a liturgia 
magasabb megnyilvánulásai is állanak. Mozgásba kell hoznom azt, 
ami az emberben ezekre az elemi jelekre megszólal. (…) A liturgi-
kus élethez az út (…) nem puszta tanításon keresztül vezet, hanem 
mindenekelőtt a tetten át. A látás és a cselekvés az alaperők, ame-
lyekbe minden mást bele kell ágyaznunk.”2 

Annak újra felismerését, hogy a liturgia lényegénél fogva jelentést 
hordozó dolgokhoz és az ezekhez kapcsolódó emberi cselekvések-
hez, szavakhoz és rezonanciákhoz kötött történés, kiegészíti az isten-
tisztelet közösségi természetének újrafelfedezése. Amikor Lambert 
Beauduin az Oeuvres catholiques 1909-es malines-i konferenciáján a 
liturgikus kérdést felveti, olyan mozgalmat indít el, amelynek ha-
tására szintén forradalmian ősi gondolatok nyernek lassanként 
ismét polgárjogot az egyházban: annak belátása, hogy a liturgia az 
egyház valódi imádsága,3 annak ünneplése az egész keresztény 
népre tartozik, amihez a megkeresztelteknek a liturgián való cse-
lekvő részvétele (actuosa participatio) vezet el. 

Amikor a Sacrosanctum concilium az istentisztelet megújításának 
alapelveit lefekteti, azokat épp a liturgikus mozgalom e két legfon-
tosabb gondolata köré szervezi — szimbolikus működés és közös-
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ségi jelleg —, és tulajdonképpen a gyakorlati megvalósítást is ennek 
rendeli alá: „Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartáso-
kat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent 
valóságokat, s így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyen 
fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jel-
legének megfelelően együtt ünnepelhessen” (SC 21). 

Bár ma talán adottságnak tekintjük ezeket, mégis a gyakorlat azt 
mutatja, hogy sokszor sémák mentén, batyunkban nehéz örökség-
gel ünnepeljük a megreformált eucharisztikus liturgiát. A követke-
zőkben néhány olyan szempont szerint szeretnék erről írni, ame-
lyek a liturgikus mozgalom kettős intuíciójából, a liturgia lényegileg 
szimbolikus és közösségi természetéből adódnak. 

Az Eucharisztia egyik legfontosabb aktusa az evés és ivás. Olyan 
tevékenység, amely elemi ösztönökből és késztetésekből fakad: a 
rágás, nyelés, emésztés, ürítés öntudatlan, akaratunknak csak rész-
ben alávetett folyamatában válik az étel-ital testünkké és vérünkké, 
s jut ki szervezetünkből a salak. A táplálkozásnak ez az elemi mi-
volta a földhöz, a többi élőlényhez kapcsol bennünket. Ha az Eu-
charisztiáról mint táplálékról beszélünk, márpedig ezt tesszük, hi-
szen a János-evangélium tanítása szerint valódi ételként és italként 
írja le saját testét és vérét (Jn 6,55), teljesen végig kell gondolnunk, 
hogy ez mit is jelent emberségünk számára. Az evés és ivás olyan 
közös szükséglet, amely egyszerre lehet az önzés, az irigység, a túl-
halmozás és a nélkülözés, a létért való küzdelem terepe, vagy válhat 
az osztozás, a gondoskodás, az önzetlenség helyévé. Mindenesetre 
a táplálék megléte vagy hiánya, minősége vagy épp hitványsága 
nem hagy hidegen minket, zsigerileg érint. 

Álljon itt ezzel kapcsolatosan egy részlet a Római Misekönyv Ál-
talános Rendelkezéseiből: „Krisztus példáját követve az egyház min-
dig kenyeret és vízzel elegyített bort használt az Úr lakomájának 
ünneplésénél. (…) A jel szempontja megköveteli, hogy az Eucha-
risztikus lakoma anyaga valóban mint eledel álljon előttünk” [kieme-
lés tőlem] (ÁR 319, 321). 

Jézus táplálékként beszél magáról, és mindezt egy egyszerre 
szimbolikus, ámde nagyon is valóságos étkezés, a pászka-vacsora 
keretében. Vegyétek, és egyétek… Vegyétek és igyátok. Kenyérré és 
borrá lesz számunkra. A zsidó pászkalakoma kenyere és bora 
szimbolikus erőt hordoz, ezt az erejét az ünnepből meríti, de nem 
kevésbé, sőt annál inkább valóságos. Táplálék mivoltuk, ízük, for-
májuk, állaguk a lényeghez tartozik. A szimbólum szimbóluma-
ként használt papírvékony ostya spiritualizál, eltávolít és ellehe-
tetlenít egy olyan tapasztalatot, aminek épp konkrétságához és 
nyers testiségéhez kapcsolja Jézus azt az ajándékot, amit nekünk, 
tanítványainak átadni készül. A liturgikus reform szelleme itt még 
nem ért el áttörést, az állítólagos praktikum és megszokás még 
nem tette lehetővé az eucharisztikus kenyér reformját, hacsak kis 
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istentiszteleti közösségekben nem, hogy az „valóban mint eledel 
álljon előttünk”. 

És ne feledjük el: hosszú évszázadokra az Eucharisztia közös né-
zése, és nem közös magunkhoz vétele — megevése, megivása — 
határozta meg a hozzá való viszonyunkat. A középkor derekán 
indul el egy folyamat: megritkul az áldozás — már az évi egyet is 
úgy kell előírni —, a templomi, szent- és ereklyekultuszt közép-
pontba állító magánáhítat felváltja a liturgián való részvételt. A li-
turgikus cselekmény és történés felől a biblia pauperum irányába, a 
templomot egyre jobban elárasztó, gazdag képi narratívára fordul 
az istentiszteletről nyelvileg és hierarchikusan is leszakadó laikusok 
figyelme. Minden egyre inkább a lényegi pillanatra, az újonnan be-
vezetett úrfelmutatásra, a Krisztussá lényegült ostya szemlélésére 
tereli a fókuszt. Végül az eucharisztikus teológia ellenreformációs 
hevülete a barokk templomépületben éri el a csúcsát. „Ennek fo-
lyományaként születik meg a tridenti templom, ez a tökélyre vitt 
perspektivikus doboz, amelyben minden vonal és minden vezér-
egyenes az épület legfontosabb pontja, a tabernákulum felé tereli 
tekintetünket: ennek abszolút középponti elhelyezkedése őrzi és 
jelzi Jézus eucharisztikus jelenlétének reális, már-már fizikai ka-
rakterét. Az oltár magától értetődően a tabernákulumot ünnepé-
lyes keretbe fogó monumentummá, azt támogató díszletté válik. 
Ebben az időszakban az Eucharisztia szertartását a pap a főoltár felé 
fordulva, szinte magányosan végzi: eltűnik a liturgia közösségi jel-
lege, és az Eucharisztia a liturgiát vezető szakrális hatalomnak fenn-
tartott cselekménnyé változik: ebben a cselekményben hozza létre a 
pap az igazi lelki élet, vagyis az imádás tárgyát. Az Eucharisztiát 
nem magunkhoz vesszük, hanem nézzük.”4 Ezt az egyoldalúságot 
kezdte orvosolni Szent X. Piusz a gyakori áldozás szorgalmazásá-
val. Ugyanakkor még a nagy eucharisztikus világrendezvényre 
való készületben is mintha a szentségimádáson lenne a főhangsúly, 
mint az ünneplés fokozhatatlanul végső célján. 

Az ünneplés legszebb formája a közös étkezés. Önmagában szent 
dolog, már mielőtt az asztali áldás elhangozna. A szépen megterített, 
elrendezett asztal, a fantáziával, gonddal és ínyenc módjára elké-
szített ételek — lehetnek ezek nagyon egyszerűek is —, az ünneplők 
szívét örömre hangoló bor semmihez nem hasonlítható közösséget 
teremtenek az asztalhoz telepedő vendégek között. Foghatóan jelen 
van az étkezést előkészítők adni vágyása, szeretete, ideje, a vendé-
gek nyitottsága, hogy megajándékozzák őket, s mindnyájuk mély 
vágya a barátságra és emberi közelségre, az idegenség legyőzésére, 
a közösségre, adásra és kapásra.5 Ez önmagában már természetfeletti 
ajándék, nem véletlen, hogy a zsidó asztali áldás nem az ételt áldja 
meg, hanem Istent áldja az étel és a föld aján dékáért. 

Hadd utaljak egy filmre, amelyet Ferenc pápa is kedvencei között 
tart számon: Gabriel Axel Babette lakomája című filmjében a főhős, egy 
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francia szakácsnő a puritán, jámbor, ám a test örömeire gyanakvó 
skandináv keresztény falusi közösségbe egy gyönyörűen megkom-
ponált francia vacsorával robban be. A finom aperitívek és borok, az 
ételköltemények, a csodálatosan megterített asztallal együtt a kien-
gesztelődés, a megnyílás, és a közösség olyan dimenzióit nyitják meg, 
ami addig tökéletesen ismeretlen volt ebben a piciny halászfaluban. 

Családjaink, közösségeink asztala, ahhoz kötődő szokásaink, 
vagy épp ezek hiánya, hűen tükrözik azt, milyen kapcsolatban va-
gyunk saját emberségünkkel, mennyire vesszük komolyan szeret-
teinket, barátainkat, hozzájuk fűződő kapcsolatunkat. A közös asz-
talnál eltöltött minőségi időt, bár látszólag semmi haszna, mégsem 
az ablakon dobjuk ki. 

„Nem szabad elhanyagolnunk azt az emberszagúan spirituális, ott-
hon-, család-, mondhatni konyha-illatot árasztó hangulati folytonos-
ságot, amely Jézus vacsoráját majd pedig az első keresztények eu-
charisztikus gyakorlatát a zsidó hagyomány otthoni vallásosságához 
kapcsolja” — írja egy olasz teológus, Giuliano Zanchi, a liturgia és az 
építészet kapcsolatáról szóló könyvében, az oltárról szóló fejezet be-
vezetőjében.6 Majd így folytatja: „Ez a házias vallásosság az egyik leg-
hatékonyabb eszköze annak, hogy a szentet is »háziasítsák«, mégpe-
dig a mindennapi élet keretei közt megélt szövetség alakjában. Ez a 
tulajdonság fájóan hiányzik a kereszténységünkből. A zsidó közegtől 
való eltávolodásával a kereszténység sokat veszített. Az egyik ilyen 
veszteség épp az otthonban gyökerező vallásosság és liturgia. S talán 
épp ennek hiánya vezetett oda, hogy a keresztény liturgiában egyre 
hangsúlyosabbá vált a ritualizmus és annak klerikális dimenziója.” 

Jézust nagyon gyakran látjuk asztalnál ülve, közösen étkezve, ba-
rátaival, vámosokkal és bűnösökkel, családtagjaival, ellenfeleivel, me-
nyegzőn, tág vagy szűk tanítványi körével. Egy olasz gyermekkönyv 
címe így beszél róla: Egy rabbi, aki szerette a lakomákat.7 Rosszakarói 
szerint falánk és borissza ember (Mt 11,9). Bencés közösségeinkben 
július 29-én ünnepeljük az Úr vendéglátóit, Szent Mártát, Máriát és 
Lázárt. Az ünnep kezdőkönyörgése egészen különös szemszögből 
mutatja be Jézust: „Istenünk, te Szent Fiadnak egy betániai házban 
baráti szeretetet, gondos szolgálatot és odaadó meghallgatást készí-
tettél…” Olyasvalaki, aki hálával fogadja barátai vendégbarátságát. 

Jézus nem gyorséttermi személytelenségében és „hatékonyságá-
ban” gyakorolta a tanítást, hanem a zsidó vallásosságtól megjel-
legzett közös étkezés, lakoma, vendégbarátság formájában volt 
együtt leggyakrabban azokkal, akiknek Isten jelenlévő és bekö-
szöntő országáról akart tanúskodni. Ha az egyházi kultúránkban 
mostanában mintha igény mutatkozna a tömeg látványos és haté-
kony jóllakatására, és ennek is megvan a maga szerepe, fontos, 
hogy legyen meg a becsülete az asztalhoz telepített kisebb közös-
ségekben gyakorolt, időigényes és rendszeres szeretetnek. Jézus is a 
zsidó családi liturgia egyik legfontosabb motívumát, a közös ünnepi, 
húsvét vacsorát választja, hogy tanítványainak és követőinek örökké 
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élő szeretete legfontosabb jelét adja. Ez a Jézustól örökölt rítus ter-
mészetesen hordozza egy család meghittségét és a vendégbarátsá-
got, amelyet a magánházaknál összegyűlő első keresztények minden 
bizonnyal elevenen tapasztaltak. Jézus egy lakomát ünnepelve 
hagyta tanítványaira az Eucharisztiát. Letelepedett velük, a kenyeret 
megtörte és szétosztotta, a borral telt kehely felett áldást mondott és 
barátainak adta. Isten országa beköszöntött, beteljesedett. 

Gyakran figyelmeztetnek, hogy a szentmise lakomajellegét nem sza-
bad az áldozati jelleg rovására túlhangsúlyozni. Őszintén szólva, temp-
lomaink többségében nemhogy a veszély nem fenyeget, de az asztalt 
idéző szembe-oltáron kívül, ami a liturgiareform utáni téralakítás egyik 
jellegzetesen automatikus, átgondolatlanul normatív eleme lett, alig ta-
lálunk bármilyen ünnepélyes étkezésre utaló nyomokat, hacsak nem 
a képzőművészeti alkotásokban, de magában az ünneplés gyakorlat-
ban megvalósuló folyamatában a legkevésbé. Félő, hogy valamiféle sa-
játosan értelmezett tisztelet miatt lemaradunk az Eucharisztiának egy 
olyan dimenziójáról, amely pedig ugyancsak a lényeghez tartozik. 

A liturgikus mozgalom nagy felfedezése, hogy a keresztény is-
tentisztelet nem puszta köteles szolgálat, hanem jelentést hordoz, 
nem csupaszítható le csak a láthatatlanra és a szükségszerűre, s épp 
a látható és az esetleges lesz jelentőségteljes.8 Talán épp otthona-
inkban, a terített asztalnál, kenyerünket egymásnak megtörve, a 
Másik tányérjába ételt merítve, poharába bort öntve, közösen éne-
kelve, tudnánk visszatalálni ahhoz a világhoz, amelybe Jézus is be-
lenőtt, és amelyeken keresztül az általa hozott megváltást akarta 
„háziasítani” számunkra. Ünnepélyes, nagy liturgiáink mellett, az 
egész egyházközséget egybegyűjtő szentmisék mellett egyre na-
gyobb szükség lenne az Eucharisztia házias tapasztalatára, és ke-
resztény közösségeinknek ház-templomokra, ahol a szentnek 
éppen a személyes dimenziója tárulhat fel. A szentmise általános 
rendelkezéseinek egy némileg homályos passzusa mintha erre bá-
torítana: „Egyúttal buzdítsák a híveket, hogy még nagyobb belső 
odaadással vegyenek részt a szentáldozásnak abban a szertartási 
formájában, amelyikben az Eucharisztia lakoma jellege jobban meg-
mutatkozik” (ÁR 282). S talán nem kellene félnünk néha Úrvacso-
rának hívni (vö. 1Kor 11,20) közös Eucharisztiánkat. S az újonnan 
épülő templomok miért ne követhetnék a kommúnió-tér modell-
jét, ahol az Ige és az Eucharisztia megterített asztala az ellipszis 
alakban elhelyezkedő gyülekezet gyújtópontjaiban állhatna.9 Lás-
suk be, a zsinat után épült legtöbb modern templomunk a nézésre 
és nem a lakomára fókuszáló tridenti templom lelki örököse, való-
színűleg megszokásból, reflektálatlanságból és nem tudatosan. 

„A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel 
vették magukhoz az ételt” — tudósít szűkszavúan, mégis sokat-
mondóan Lukács az első jeruzsálemi keresztények eucharisztikus 
gyakorlatáról (ApCsel 2,47). 
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Emmauszban, húsvét fényében világosodott meg a tanítványok 
számára az Utolsó Vacsora igazi, Jézus egész életét egybefoglaló je-
lentése. De ekkor lesz világossá a hozzá fűződő, nemcsak az eucha-
risztikus ünneplést, hanem a keresztények egész életét meghatározó 
parancs is: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. A kenyértörés 
újszövetségi értelme és gyakorlása mindezt magába sűríti. A ke-
nyértörés gesztusa tehát a meghalt és feltámadott Krisztus jelenlé-
tének kiváltságos pillanata az ősegyház számára. Az Eucharisztiát 
magánházaknál végezték: míg kezdetekben a keresztények még 
zsidó testvéreikkel együtt a Templomba jártak imádkozni, azt a rí-
tust, amely sajátságosan Krisztus-központú hitük misztériumát ün-
nepelte, már nem a templomi kultikus keretek között gyakorolták. 

„Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek 
meg magatok, amit mondok! Ugye az áldás kelyhe, amelyet meg-
áldunk, Krisztus vérével való közösségünk? Ugye a kenyér, ame-
lyet megtörünk, Krisztus testével való közösségünk? Mivel egy a 
kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből ré-
szesedünk” (1Kor 10,16–17). 

Az egyetlen kenyér szintén a lényeghez tartozó szimbólum. A pá -
li és lukácsi eucharisztikus teológia szerint az eucharisztikus ke-
nyér mint Krisztus teste, csak az egyház misztériumának kontex-
tusában érthető. Szent Ágoston briliáns pünkösdi beszédében így 
értelmezi ezt a frissen megkeresztelteknek: „Ha meg akarod érteni 
Krisztus testét, hallgasd az Apostolt, aki ezt mondja a híveknek: Ti 
Krisztus teste vagytok, és tagjai (1Kor 12,27). Ha pedig ti vagytok 
Krisztus teste és annak tagjai, a ti misztériumotokat helyezik el az 
Úr asztalán, és a saját misztériumotokat veszitek magatokhoz. 
Amik vagytok, arra válaszoltok Amen-t, s ezzel bele is egyeztek. 
Azt hallod ‘Krisztus teste’, és azt válaszolod ‘Amen’. Legyetek va-
lóban Krisztus teste, hogy ‘Amen’-etek igaz legyen. De mit jelent, 
hogy Krisztus teste a kenyérben? Nem magunktól mondjuk, hanem 
ugyanattól az Apostoltól halljuk, aki így szól erről a szentségről: 
egy kenyér, sokan egy test vagyunk. Értsétek meg, és örvendjetek! 
Egység, igazság, jámborság, szeretet. Egy kenyér: ki ez az egy ke-
nyér? Sokan egy kenyér. Emlékezzetek rá, hogy a kenyér nem 
egyetlen, hanem sok búzamagból áll össze…” (Sermo 272). 

Ha az eucharisztikus kenyér táplálékjellege is ki kellene dombo-
rodjon, annak megoszthatónak is kellene lennie, hiszen az egy ke-
nyér sokunk egységét fejezi ki: „Kívánatos ezért, hogy az Eucha-
risztikus kenyér, jóllehet kovásztalanul és hagyományos formában, 
oly módon készüljön, hogy a közösségi misében a pap valóban több 
részre törhesse, és a partikulákkal a híveknek legalább egy részét 
megáldoztathassa” (ÁR 321). A mindenkinek kijutó kis körostya 
persze az „Én Jézusom” mentalitást erősíti. Jézust a kenyértörés-
ben ismerik fel Emmauszban: jó lenne, ha a kezünkbe adott Eu-
charisztia is ez a megtört kenyér lehetne. Talán több mindenre fel-
nyithatná a szemünket. Egy olasz teológus barátom mondta 
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egyszer: az áldozás utáni csendben azért ad hálát, hogy az Eucha-
risztiában részesedve belenő Krisztus testébe, belenő az egyházba, 
és annak eleven tagja lesz. Nem véletlen, hogy az áldozás előtt, az 
egyetlen kenyérben és az egyetlen testben való részesedés előtt, mi-
előtt ament mondunk saját misztériumunkra, elmondjuk az Úr imá-
ját, ahol bocsánatot kérünk, és bocsánatot ígérünk, s ahol újból egy-
más szolgálatára szegődünk. 

„Az egyik atya egyszer ezt mondta: három tiszteletre érdemes 
dolog van a szerzetesek számára, ezekhez félelemmel és lelki öröm-
mel kell járulnunk: a szentségekben való részesedés, a testvérek 
asztala és az az edény, amelyben a testvérek lábát megmossák” 
(Verba Seniorum VI, I, 17). 

Rómában a Caelius-dombon emelkedik egy monostor és egy bazi-
lika, amelyet Nagy Szent Gergely alapított, saját palotáját alakítva 
át szerzetesházzá. A szent pápa nevét viselő és ma a kamalduli szer-
zetesek gondozásában lévő bazilika közvetlen közelében áll egy 
apró oratorium, amelyet a hívő emlékezet triclinium pauperumként, 
a szegények ebédlőjeként is emleget. A kápolna közepén masszív 
márvány-asztal: a hagyomány szerint Nagy Szent Gergely minden 
nap vendégül látott itt tizenkét nélkülözőt, édesanyjával, Szent Szil-
viával szolgált fel nekik. 

Ha az Eucharisztia ünneplésével szoros kapcsolatban áll az, aho-
gyan otthoni asztalunkat megterítjük, úgy még mélyebbre vezet 
bennünket a szentmise megértésében az osztozásra való készsé-
günk, képességünk vagy éppen képtelenségünk. Sokak, ma egyre 
többek ajtaján ott kopog a nélkülözés, de sokunk ajtaján, akiknek 
megvan a betevőnk, a nélkülözők kopogtatnak. 

Benedek a kapus testvérnek azt írja elő, hogy „mihelyt valaki ko-
pogtat vagy egy szegény kiált, feleljen rá: »Hála legyen Istennek« 
vagy: »Adj áldást«. És azonnal istenfélelemből fakadó szelídséggel 
és buzgó szeretettel adjon választ” (RB 66,4). A vendégek befoga-
dása is liturgikus keretet kap, ahol a lábmosás után együtt imád-
koznak az érkező vendéggel, majd étellel kínálják, mert „magát 
Krisztust fogadják be”, különösen a szegényekben (RB 53, 7.15). A ka -
pus testvér hálaadása szinte eucharisztikus jellegű, mintha egy egé-
szen különleges asztalközösségre készülne. 

Az Eucharisztia asztala a szegények asztala, mensa pauperum, 
Isten országának az evangéliumokban meghirdetett lakomája. Pi-
linszky szavaival az a „fűben, fák alatt megterített asztal, / hol 
nincs első és nincs utolsó vendég” (Egyenes labirintus). Nincstelen 
önmagunkat ülteti ott asztalhoz Jézus, felszolgál nekünk; éppen 
ezért, ha nyitott szívvel telepedünk le az Eucharisztia vendégségé-
hez, az fel is ébreszti bennünk a szent nyugtalanságot: hogyan ál-
lunk az osztozással, testvéreink szegénységét hogyan engedjük be 
otthonainkba: vajon a velük együtt érkező angyalnak van-e helye 
ünnepi asztalunknál?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szegények asztala 
— a szolgálat asztala 
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