AZ ÚRVACSORA
SÁKRAMENTUMA

A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET
Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az
úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró
alkalma, a szolgáló közösségek találkozója stb.) A sákramentum kiszolgáltatásának ilyenkor is ugyanaz a rendje, mint az úrnap délelõtti istentiszteleten az úrvacsora meghirdetése után következõ énektõl az áldásig.
A szereztetési igék után rövid igehirdetés hangozhat el a sákramentum
titkáról, a befejezõ rész pedig így alakul: buzdítás, imádság, Úri imádság,
hálaáldozatra felhívás, hirdetések, ének, áldás.

B) BETEG ÚRVACSORÁZÁSA OTTHON
LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS
Ha lehetséges, elõször négyszemközt beszélgessen a szolgálattevõ a beteggel. Ha
szükséges, kérje meg a hozzátartozókat,
hagyják õket magukra. Adjon lehetõséget,
hogy a beteg kiönthesse lelkét, elmondhassa aggódásait, megvallhassa bûneit,
melyek szívét nyomják, megvallhassa hitét
és reménységét. A szolgálattevõ lelki beszélgetésben, személyhez szólóan „hirdesse itt az igét”. Ha lehet, imádkozzanak
együtt. Ezután hívják be „családi istentiszteletre” a hozzátartozókat.

FOHÁSZ

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki betegségeinket viselte és fájdalmainkat hordozta. Õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott
a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van és az õ sebeivel gyógyultunk meg. Ámen (Ézs 53,4–5).
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ÉNEK*
SZEREZTETÉSI IGÉK**

Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta:
Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik;
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az
én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön (1Kor
11,23–26).
IGEHIRDETÉS
A beteg egészségi állapotától és erõnlététõl, valamint a hozzátartozók igényeitõl,
kívánságától függõen lehet egészen rövid,
néhány szavas, vagy hosszabb, de 5–8
percnél semmiképpen sem hosszabb az
igehirdetés.
BÛNVALLÓ IMÁDSÁG
Ezt az imát – ha lehet – közösen mondja
a beteggel és a hozzátartozókkal a szolgálattevõ. Ha nem tudják közösen mondani, a szolgálattevõ hívja fel a jelenlevõket,
hogy gondolatban imádkozzanak vele
együtt, és lassan, tagoltan, a mondatok
között egy-egy pillanatnyi szünetet tartva,
mondja elõttük az imát.

Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bûneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erõs lelket újítsd meg bennem.
Ámen.

**
**
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Akkor énekeljünk, ha a beteg állapota azt engedi és a jelenlevõk részt vesznek abban.
A szereztetési igéket betegágy mellett rövidítve idézhetjük (vö. 54. old.)

VALLÁSTÉTEL ÉS FOGADALOM
(ÚRVACSORAI KÉRDÉSEK)
Ha a beteg állapota lehetõvé teszi és a jelenlevõ „családi gyülekezet” olyan közösséget alkot, a gyülekezetben használt
kérdéseket tegyük fel. Ha a beteg igen
gyenge, hagyjuk el a kérdéseket.

1. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr
Jézus Krisztus a Szentlélek által az Õ szent testét és vérét, bûneink
bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére?
Szolgálattevõ a jelenlevõkkel együtt feleli:
– Hiszem és vallom.
2. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az Õ szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Szolgálattevõ a jelenlevõkkel együtt feleli:

– Hiszem és vallom.
3. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élõ, szent és
Istennek kedves áldozatul?
Szolgálattevõ a jelenlevõkkel együtt feleli:

– Ígérem és fogadom.
BÛNBOCSÁNAT-HIRDETÉS

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, hirdetem neked, szenvedõ Testvérem, és mindnyájatoknak, bûneitek bocsánatát és az örök
életet! Az Úr a te gyógyítód! Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mind te, mind a te házadnépe! Ámen (2Móz 15,26 és ApCsel
16,31).
A SZENT JEGYEK KIOSZTÁSA
A jegyeket elõször a betegnek, aztán sorban a jelenlevõknek adjuk. Ha a beteg
nem tudná magához venni a jegyeket, pl.
nyelési zavar miatt, magyarázzuk meg,
hogy nem a testi evés a lényeges, hanem
az, hogy lélekben egyesüljön az Úrral.
Ilyen esetben érintsük meg ajkát a ke-
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nyérrel és a kehellyel. A jegyeket minden
úrvacsorázónak egy-egy ige idézése közben adjuk át. Erre készüljön fel a szolgálattevõ, és könyv nélkül mondja az igéket.

IMÁDSÁG

Óh, felséges és dicsõséges Isten! Imádlak Téged, teremtõmet,
megtartómat, Uramat és bírámat. Szent, szent, szent a Seregeknek
Ura, teljes mind a széles föld az Õ dicsõségével.
Óh, irgalmasságnak Atyja! Körülvettél engem egész életemben a
Te megszámlálhatatlan jótéteményeddel. Hálát adok, óh, én Istenem, minden érettem való kegyelmes cselekedetedért, áldom a Te
szent nevedet minden velem közölt jóságodért.
Bûnös voltomban fel sem merném szememet emelni Tehozzád,
ha Te magad ki nem jelentetted volna kegyelmességedet, mely szerint irgalmas akarsz lenni a Tehozzád folyamodó hívõ bûnösökhöz a
Jézus Krisztusban. Legyen az Úr Jézus Krisztus az én bûneimért is
engesztelõ áldozat, az Õ vére nekem is szerezzen kegyelmet és énbennem is dicsõítsd meg a Te irgalmasságodat.
Beteg vagyok, Uram, fogyatkozik az én erõm, nem tudom, mit végeztél felõlem: de én a Te szabad tetszésedre bízom magamat mind
életemre, mind halálomra nézve.
Fogadj be azért engem, szegény bûnöst a Te kegyelmedbe és a Te
jóvoltodat tedd örökkévalóvá énrajtam áldott szent Fiadért, az én
Uram Jézus Krisztusért. Ámen.
vagy
Tebenned bíztunk eleitõl fogva, Uram, Téged tartottunk hajlékunknak! Mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem
ég, sem föld nem volt formálva, Te voltál és Te vagy erõs Isten, és Te
megmaradsz minden idõben. Ámen (90. zsolt. 1. v.).
vagy
A töredelmes szívet Te, Uram, szereted. Az engedelmes lelket soha meg nem veted. Ezzel a reménységgel Tehozzád óhajtunk. Légy,
kérünk, segítséggel és könyörülj rajtunk. Ámen (180. dics.).
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ÚRI IMÁDSÁG

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
ÉNEK*
ÁLDÁS

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti (te) lelketekkel (lelkeddel), testvéreim (testvérem)! Ámen (Gal 6,18).

C) A BETEG ÚRVACSORÁZÁSA
KÓRHÁZBAN **
A kórházban látogatási idõben, vagy az
osztályos orvossal történõ elõzetes megbeszélés alapján, az általa megjelölt idõben
vigyünk úrvacsorát azoknak a betegeknek,
akik azt kérik. Palástot csak akkor viseljünk, ha az a beteggel és orvosokkal való
megbeszélés alapján kívánatosnak tûnik.
Semmiképpen ne vonuljon végig palástosan a kórházon a szolgálattevõ, mert az sokakban halálfélelmet és szorongást válthat
ki.
LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS
A kórházban fekvõ betegnek mindig személyes beszélgetésben hirdessük az igét,
** Akkor énekeljünk, ha a beteg állapota megengedi és a jelenlevõk részt vesznek
abban.
** Ha egyszerre többen is úrvacsoráznak, értelemszerûen kell az egyes szám helyett a
többes számot alkalmazni!
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adjunk alkalmat lelkének kitárására, és
melléülve imádkozzunk együtt. A liturgiát ebben az esetben csak a legrövidebbre
szabjuk.
FOHÁSZ

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki betegségeinket viselte és fájdalmainkat hordozta. Õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott
a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van és az õ sebeivel gyógyultunk meg. Ámen (Ézs 53,4–5).
SZEREZTETÉSI IGE

Így szól az Úr Jézus: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik (szolgálattevõ törje meg a kenyeret és adja a betegnek). – E pohár amaz új szövetség az én vérem által (szolgálattevõ vegye a kelyhet és adja a betegnek).
IMÁDSÁG

1. Tebenned bíztunk eleitõl fogva, Uram, Téged tartottunk hajlékunknak! Mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem
ég, sem föld nem volt formálva, Te voltál és Te vagy erõs Isten, és Te
megmaradsz minden idõben. Ámen (90. zsolt. 1. v.).
vagy
2. A töredelmes szívet Te, Uram, szereted. Az engedelmes lelket
soha meg nem veted. Ezzel a reménységgel Tehozzád óhajtunk.
Légy, kérünk, segítséggel és könyörülj rajtunk. Ámen (180. dics.).
ÚRI IMÁDSÁG

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
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ÁLDÁS

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a te lelkeddel! Az Úr
a te gyógyítód, õ legyen a te egyetlen reménységed életedben és halálodban. Ámen.
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