
NAGYCSÜTÖRTÖK 
 
Kedves Testvérek! 
 
Nagcsütörtök az Oltáriszentség és a papság alapításának ünnepe.  
Mielőtt Jézus alapította e két szentséget, megmosta tanítványainak a lábát. Tanítványaitól azt kérte, 
hogy ők is hasonlóképpen tegyenek.  
Mindannyian tanítványok vagyunk. A lábmosás szolgálata mindegyikünket kötelez. Most elsősorban a 
csaldtagokkal, mindenki a körülötte lévőkkel kell gyakorolja a lábmosás szolgálatát. Eddigi életutja 
során minden családtagunknak a lábára rárakódott az út pora. Jézus korában azért volt lábmosás, hogy 
az út porát lemossák, és az út okozta fáradtság alól felüdülést adjanak. 
Mindannyian vándorok vagyunk, rajtunk az életút pora, s nem csupán a fizikai terhek, hanem a 
nyomasztó lelki dolgaink is. Ki tudja, hogy melyik családtagunk milyen régen hordozza élete nyomasztó 
gondjait, mennyire érzi szennyesnek, porosnak magát? Elkezdhetjük a lábmosás szolgálatát! 
Az Oltáriszentség alapítasával Jézus egyértelműen kifejezte, hogy nem hagy magunkra bennünket. De 
mit tegyünk most, e nehéz időszakban, amikor nem lehet szentáldozashoz járulni, vagy annak 
megvalósítása kockázattal jár, valakinek az élete is múlhat rajta? 
Érdemes komolyan venni Egyházunk tanítását a lelki áldozassal kapcsolatban: 
Lényegi sajátossága és kegyelmi hatásának forrása az a közösség, amit a szeretet képes hozni a 
szentségi Jézussal.  A személyes felkészültségnek megfelelően közli ugyanazokat a kegyelmeket, mint 
a valódi áldozás. Így megtörténhet, hogy egy rutinszerűen és figyelmetlenül végzett szentáldozásnak 
kevesebb gyümölcse lesz, mint egy összeszedett, buzgó, őszinte szeretetből fakadó lelki áldozásnak. 
Ennek fényében érdemes visszatekintenünk azokra a múltbeli áldozásainkra, amelyeket átélés nélkül, 
megszokásból végeztünk. Amikor ezekben a napokban, hónapokban lelki áldozást végzünk, kérjünk 
bocsánatot Istentől azért, hogy a múltban gyakran csak megszokásból, közömbös lelkülettel 
áldoztunk. 
 
Papként nehéz megélni a hívek nélküli szentmiséket, szertartásokat.  
Nyomasztó helyzet. Hiányoznak a Kedves Hívek!  
Ebben a helyzetben a szentmisékben felajánlom Istennek ezt a fájdalmat is. 
Jézus azt mondta tanítványainak, hogy vágyva vágyott arra, hogy elfogyassza tanítványaival az utolsó 
vacsorát. 
Nem csak mi vágyunk a Vele való együttlétre, közösségre, hanem Ő is vágyik ránk. 
Ebben a tudatban éljük meg a Nagcsütörtök napját, illetve a húsvéti ünnepeket. 
 
Szeretettel: Elemér atya  
 


