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"EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE"
1341 Jézus parancsa, hogy gesztusait és szavait ismételjék, "amíg el nem jön" (1Kor 11,26), nemcsak
annyit követel, hogy emlékezzünk Jézusra és arra, amit Ő tett. A parancs arra irányul, hogy az
Apostolok és utódaik Krisztus - az Ő élete, halála, föltámadása és az Atyánál értünk való
közbenjárása - emlékezetét liturgikusan ünnepeljék.
1342 Az Egyház kezdettől fogva hű maradt az Úr parancsához. A jeruzsálemi egyházról ez
olvasható:
"Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az
imádságban. (...) Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál
törték meg, s örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt." (ApCsel 2,42.46)
1343 A keresztények elsősorban "a szombatok első napján", azaz vasárnap, Jézus föltámadásának
napján gyűltek össze, hogy "megtörjék a kenyeret" (ApCsel 20,7). Az Eucharisztia ünneplése
egészen napjainkig ugyanúgy folytatódik annyira, hogy ma az Egyházban mindenütt azonos
alapszerkezettel ünnepeljük. Az Eucharisztia az Egyház életének állandó középpontja.
1344 Isten zarándok népe Jézus húsvéti misztériumát hirdetve, "amíg el nem jön" (1Kor 11,26),
szentmiséről szentmisére "a kereszt szűk ösvényén" halad előre a mennyei lakoma felé, amelyen az
összes választottak az Ország asztalához fognak ülni.

IV. Az Eucharisztia liturgikus ünneplése
MINDEN IDŐK SZENTMISÉJE
1345 A 2. századból ismerjük Szent Jusztinosz vértanú tanúságát az eucharisztikus ünneplés
alapszerkezetéről. És e szerkezet mind a mai napig az összes nagy liturgia-családban azonos
maradt. Íme, mit ír ő 155 körül, hogy a pogány Antoninus Pius (138-161) császárnak elmagyarázza,
mit tesznek a keresztények:
"A Napról elnevezett napon mindannyian, városokban és a falvakban egyaránt, összejövetelt
tartunk.
És fölolvassuk az Apostolok emlékiratait és a Próféták írásait, amint azt az idő engedi.
A felolvasó elhallgatása után az elöljáró beszédében int és buzdít, hogy ezeket a szép dolgokat
tetteinkkel utánozzuk.
Majd mindannyian fölállunk és közösen imát mondunk."
"Közösen imádkozunk magunkért (...) meg a többiekért, (...) hogy miután az igazságot megtanultuk,
a helyes életre törekedjünk, tetteinkben a jót kövessük, s azon legyünk, hogy parancsait megtartsuk,
és az örök üdvösséget elnyerjük.
Imáink befejezésekor csókkal köszöntjük egymást.

Ezek után a testvérek elöljárójához kenyeret és kelyhet visznek vízzel vegyített borral, aki kezébe
veszi, dicséretet és dicsőítést mond a mindenség Atyjának a Fiú és a Szentlélek neve által, hálát ad
neki (görögül: eucharisztian), és áldást mond hosszasan azokért, amiket nekünk adott, hogy Ő
bennünket ezekre méltatott.
Imái és hálaadása befejezéseképpen az egész nép ráfeleli az Áment. (...) Az elöljáró hálaadása és az
egész nép felelete után az általunk diákonusoknak nevezettek minden jelenlevőnek osztanak a
hálaadás kenyeréből és a vízzel elegyített borából, visznek belőle a távollevőknek is.
1346 Az Eucharisztia liturgiája ma is alapvetően abban a szerkezetben történik, mely századokon
át megmaradt. Két, szoros egységet alkotó fókusz körül bontakozik ki.
• gyülekezés, igeliturgia az olvasmányokkal, a homíliával és az egyetemes könyörgéssel;
• az eucharisztikus liturgia a kenyér és a bor fölajánlásával, a konszekráló hálaadással és az
áldozással.
Az igeliturgia és az eucharisztikus liturgia "egyetlen istentiszteleti cselekményt" alkotnak.
Valójában ugyanis az Eucharisztiában számunkra megterített asztal egyszerre Isten igéjének és az
Úr Testének asztala.
1347 Nemde ugyanaz a folyamat játszódik le itt, mint a föltámadott Jézus tanítványaival elköltött
húsvéti lakomáján? Útközben ő maga magyarázta nekik az Írásokat, majd asztalhoz ült velük,
"kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik".

