
„Ha valaki aranyport adna neked, nem 
tartanád-e igen óvatosan, nehogy valami 
is elvesszen belőle, és megkárosodj? Hát 
akkor nem fogsz-e még sokkal jobban vi-
gyázni, hogy még egy szemernyi se essen 
le abból, ami aranynál és drágaköveknél 
is értékesebb?” 

(Jeruzsálemi Szent Cirill
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SEGÉDLET AZ EUCHARISZTIA 
GONDOSABB VÉTELÉHEZ  
A KÉZBEÁLDOZÁS SORÁN

„Szedjétek föl a megmaradt darabokat, hogy 
semmi el ne vesszen!” ( Jn 6,12)



„Krisztus eucharisztikus jelenléte az 
átváltoztatás pillanatában kezdődik, és 
addig tart, ameddig az eucharisztikus 
színek megmaradnak. Az egész Krisz-
tus van jelen a színek mindegyikében, 
és az egész Krisztus van jelen azok min-
den egyes részében oly módon, hogy a 
kenyér megtörése Krisztust nem osztja 
meg.” 
(Katolikus Egyház Katekizmusa 1377)

„Valahányszor a pap ujjaihoz a Szent-
ostya részecskéje tapad – és ez a Szent-
ostya megtörése és az áldoztatás után 
fordul elő –, a pap tisztítsa le vagy 
szükség esetén mossa le ujjait a szent 
edények felett. Hasonlóképpen gyűjtse 
össze az áldoztató edényen kívül levő 
morzsákat is.” 

(Római Misekönyv, 278)

1. Az Eucharisztia külön eszközök nél-
küli gondos magunkhoz vétele
Ez a gyakorlat a tenyér gondos megvizs-
gálását és a fellelt partikulák magunkhoz 
vételét jelenti.

2. Az Eucharisztia gondos vétele kie-
gészítő eszközök igénybevételével 
Az igénybevett eszközök: kereskedelmi 
forgalomban kapható kisasztal, esetleg 
támla nélküli magasabb szék, fehér te-
rítő, díszítés (dombornyomás) nélküli 
nagyobb méretű tálca, korporálé.

a./ Nagyobb létszámú áldozó esetén
A bemutatott elrendezés lehetővé teszi, 
hogy a hívek az Eucharisztia kézbe véte-
le után oldalra lépve vegyék magukhoz 
Krisztus Testét, majd az oldalsó kisasz-
talokon lévő tálca vagy korporálé fölött 
simítsák le tenyerükről a partikulákat.

b./ Kisebb létszámú, egy sorban érkező 
áldozó esetén
A bemutatott elrendezés esetén az áldo-
zó és a pap közé van helyezve a kisasz-
tal rajta a tálcával vagy korporáléval. Az 
Eucharisztia vétele után itt végzi el az ál-
dozó a partikulák kézről való letörlését.

A bemutatott gyakorlatok mindegyike 
megvalósítható külön kisasztal nélkül is, 
ministráns által tartott nagyobb méretű 
tálcával is.

Áldoztatás után a lehullott partikulákat 
össze kell gyűjteni a tálcákról, ezeket a 
szent edények purifikálása során a pap 
magához veheti, vagy a leejtett Szentos-
tyákhoz hasonló eljárásban gondosko-
dik a méltó kezelésükről. A korporálék 
áldoztatás során való használata után 
azok tiszításáról ugyanolyan eljárásban 
lehet gondoskodni, mint a misézésnél 
használt korporálék esetében. 

  


