
amelyet megtörünk. ugye Krisztus testéből való részesedés? Mi ugyanis so
kan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből része
sedünk" (IKor 10,16.).

Az Eukarisztia Krisztus halálának az emlékezete. A megtört kenyér és ki
ömlő bor Krisztus halálát hirdeti. Nem kenyeret és bort ajánlnnk fel Istennek,
hanem Jézus Krisztust, aki meghalt érettünk. Halála pecsételte meg az új szö
vetséget, amit Isten benne kötött az emberrel. Jézus azért adja magát ke
zünkbe az Eukarisztiában, hogy a megtört kenyér és kiöntött bor képvisel
je a mi életünkben azt, amí egyszer s mindenkorra történt 2. kereszten. Az a
Krisztus van közöttünk, aiki meghalt, sőt mi több feltámadt érettünk: "Vala
hányszor ezt a kenyeret eszitek és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hir
detitek, mig el nem jő" (IKor lQ,26). A mi áldozatunk abban áll, hogy hátát
adva magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét, és az ő halálába rejtve fo
gadjuk el életünk és halálunk minden felfoghatatlanságát. Az Eukarisztia vé
tele azt fejezi ki, hogy az ember lemond önmagáról, beleegyezik abba, hogy
II többiekért éljen, és hajlandó arra, hogy egészen átmenjen Isten tulajdonában,

A kenyérben és borban megtestesül az emberi munka. Az embeT történel
me és munkája Krisztus testévé és vérévé oáitozik az oltáron. Szentségtörő

lenne az Eukarisztia vétele, ha távol állna tőle az emberek kenyérgondja.
Nincs Eukarisztia munka nélkül, amely átváltoztatja a természetet é'> meg
valósítja az embert. Nemcsak a közös étkezésben, hanem a munkában is meg
valósul az emberi tesvériség. Az emberi kapcsolatok legszílárdabb alapja a
munka, Csak akkor egyesülhetünk Krisztussal, ha szeretetben és munkában
egyesülünk egymással is.

Együtt van itt minden: lsten és ember, bún és megváltás. egyén és közös-·
ség, szerétet és munka, Az Eukarisztia magába foglalja az egész hitet.

FALU TAMÁS VERSEI

HA MINDEN SZíVVEL

Ha egyszer a Nap eltévesztené
és nem jönne fel, csak estefelé.

Ha júniusban a hó hullana
és szőlőt hozna a vén almafa.

Hogyha északra tolódna a dél
és elvágtatna a Göncölszekér.

Ha megfordulna minden földi út,
s kacagás rázna minden szomorút.

Ha orgonaként búgna fel a csend
és visszajönne, aki messzement ..•

üLNI ESTÉNKÉNT

Vlni estt5nként a padon,
reményekben nem apadón.

Várni ott fenn a csillagot,
mely mindig egyformán ragyog.

Mikor az utca elaludt,
bezárni csendben a kaput.

Bevinni, ami nyugalom,
s mi fáj, kinnhagyni a padon.

l'tHnden szívvel örültem én
és minden szívvel fájtam,
mínden élet életem volt,
igll jártam a világban.
Ahány ember helyett éltem,
annyi holt lesz belőlem,

temessetek majd el engem
mindegyik temetőben.

VALAKI

Itt valaki vigyáz rám,
elsimitja a párnám.
F'ölemel, ha elestem,
megtámasztja a lelkem.
Világosban, sötétben
irányítja a léptem.
Érzem. szívem táján át
daktiloszkópiáját.
A szélben száll, mint porszem,
mindenütt van, s sehol sem.
Ha majd lehull az est rám,
ő fújja el a gyertyám.
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