
Gondold át milyen jellemzőket, tulajdonságokat, jelzőket, szavakat, gondolatokat társítasz az
otthonodhoz. Melyik jellemző igaz az eucharisztiára is? 
Mit érzel, mikor megpihensz az eucharisztia jelenlétében? 
Mitől válik az eucharisztia otthonoddá? 

Az alábbi kört egészítsd ki a válaszaiddal úgy, hogy sugarakat rajzolsz a körhöz kapcsolva. Egy-két
sugarat már megrajzoltunk neked és egy szót is írtunk példaként. Ha találsz elég gondolatot, amit
leírhatsz és hozzákapcsolod az elkezdett ábrához, akkor egy díszes monstrancia rajzolódik ki.

Otthonom, az eucharisztia
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Egy közös otthon kialakítása mindig sok munkát, odafigyelést igényel. Meg van‐e benned ez a
figyelem és törekvés, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt légkör legyen a Jézussal való közös
otthonotokban?

Te mit teszel azért, hogy az otthon érzését, azt az intim környezetet és légkört fenntartsd
Jézussal (például elmész gyónni, ahol bocsánatot kérsz mindazért, amivel megbántottad;
jócselekedetekkel kedveskedsz neki; esetleg ténylegesen szépíted a közös otthont, mikor
virágot, gyertyát teszel a tabernákulumhoz) ?

Az otthon az a hely, ahol önmagad vagy mindenféle álarc, elvárás, külső kényszer nélkül. A
mindentudó Isten pontosan így lát téged, a legbensőbb énedet, a legrejtetteb mivoltodat. Az
Oltáriszentség jelenlétében hogyan éled meg ezt?

Egy közös otthon azt is magában foglalja, hogy van olyan, aki haza vár. Milyen érzés tudni azt,
hogy van egy biztos otthonod, ahol mindig szeretettel várnak?

Az Oltáriszentség több szempontból is csodálatos; ezt hívőként nagyon jól tudjuk. 
Most kérlek, gondold meg, milyen csodálatos, hogy az eucharisztia egy közös otthon. Az
eucharisztiában hitünk szerint jelen van Jézus. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus ránk vár,
akárcsak egy féltő, gondoskodó szülő várja gyermekét, hogy hazajöjjön. Az Oltáriszentség
jelenlétében otthon érezzük magunkat, ugyanúgy Jézus is otthon van az eucharisztiában. 
Az alábbi kérdések ehhez a különleges kapcsolathoz, a közös otthonhoz kötődnek.
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Közös otthonunk
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