
A Nemzetközi 
Eucharisztikus 

Kongresszusra készülve

Budapesten lesz 2020-Ban 

a következő eucharisztikus 

kongresszus. 

De hogyan készülünk mi, 

görögkatolikusok 

erre az eseményre?

Mint minden más katolikus hívő: azzal, ha nem csupán a kongresz-
szusra, hanem sokkal inkább magára az Eucharisztiára készülünk. 
Amely, vagy inkább aki, természetesen, nem csak egyszer, 2020-ban 
látogat meg bennünket. Azt szeretnénk elérni, hogy egyházunkban min-
dennapos természetességgel legyen jelen ez a rendkívüli csoda. 

A csoda lényege nem az, hogy a kenyér átváltozik Krisztus testévé, és 
a bor átváltozik Krisztus vérévé, hanem hogy mindez értünk történik, 
mégpedig azért, hogy mi változzunk át Krisztus testévé és vérévé. A leg-
nagyobb csoda pedig az, hogy ez lehetséges. A nagy csoda abban rejlik 
tehát, hogy Isten minden méltatlanságunk ellenére közösséget vállal 
velünk, és mindent megtesz, félretolja a maga alkotta fizikai törvénye-
ket is, csak azért, hogy a velünk való egyesülése megtörténhessék.

Ennek a titoknak minél mélyebb megértését és befogadását, ilyen ér-
telemben véve minél hétköznapibbá tételét tűztük ki célul az előttünk 
álló időszakban. Ennek érdekében kettős célt fogalmaztunk meg. az 
egyik, hogy minden görögkatolikus hívő minden szent liturgián 
megáldozzék. Mindmáig sokakban él az a szemlélet, hogy bár részt 
vesz a Szent Liturgián, bár nincs valós és leküzdhetetlen akadálya an-
nak, hogy részesüljön az Eucharisztiában, mégis önmagában úgy gon-
dolja: „most nem megyek áldozni”. Legtöbb esetben bizonyára ebben 
saját méltatlanságának fölismerése vezeti, amely minden bizonnyal hi-
teles is, ám mégsem ok arra, hogy az ember távol tartsa magát ettől az 
isteni ajándéktól. Az Eucharisztia nem a jók jutalma, hanem a bűnösök 
orvossága. Épp azért szorulunk rá, mert bűnösök vagyunk. Épp azért 
kínálja nekünk önmagát az isteni jóság, hogy megszabaduljunk bűneink 
kötelékétől. A helyes eucharisztikus szemlélet és lelkület formálása ér-
dekében 2020 szeptemberéig több könyvet, füzetet, cikket, ismertetőt 
teszünk közzé. Erről jelennek meg írások a különböző kiadványaink-
ban, így a Görögkatolikus Szemlében és Szemléletben is, ilyen tartalmú 
 rövidfilmek és műsorok lesznek majd a médiafelületeinken.

a másik célkitűzésünk ehhez szorosan kapcsolódik. Régi adóssá-
gunk híveink felé, hogy egyházunk hívó szavát követve térjünk vissza 
ahhoz a nagyon ősi gyakorlathoz, hogy a keresztség és  bérmálás 
szentségét együtt ünnepeljük az eucharisztiával. Ezzel kapcso-
latban már született rendelkezés, mely az idei év január első nap-
jától elrendeli, hogy minden felnőtt keresztelése esetében a meg-
felelő fölkészítés után a hármas bevezető szentségeket egyszerre 
kell ünnepelni. Ehhez kapcsolva szeretnénk eljutni oda, hogy ez a 
kisgyermekek esetében is legyen természetes. Ma még talán sokan 
furcsállják ezt az egyházban egyébként évszázadokon keresztül élő 
ősi gyakorlatot. Ennek érdekében szintén kiadványokban, tanítások-
ban, katekézisekben fogunk beszélni erről a fejlődési lehetőségről. 
A mostani húsvéthoz kötődő időben három püspöki katekézist 
 teszünk közzé, amely biblikus, patrisztikus és lelki-lelkipásztori 
szempontok alapján  magyarázza, miért hasznos és fontos bevezetni 
 magyar görögkatolikus egyházunkban a kisdedáldoztatást.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a Tamás-vasárnapon, a szamariai  asszony 
vasárnapján és a mindenszentek vasárnapján megjelenő püspöki 
 katekéziseinket.
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