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Ar co dat ke re sem,
Uram!

Imád sá gok, énekek és meditációk 
az Eu ka risz ti á ról 

az Eukarisztiában jelenlévő Krisztus előtt

Pan non hal ma, 2017.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÉNEKEK AZ EUKARISZTIÁRÓL

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Krisz tus Lel ke, szen telj meg...
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2. Az Úr is tent ma gasz ta lom...

 

2 Cso dá la tos tet te i ről,
 sza ba dí tó ere jé ről,
 em lé ke zem jóvoltáról,
 bi zo dal mat ve szek ab ból.

3 Mert ő erős ha ta lom mal,
 di cső sé ges szent jobb já val
 az ő né pét meg men tet te,
 fog sá gá ból ki ve zet te.

4 Úgy ve zet te szent Egy há zát,
 mint jó pász tor ked ves nyá ját,
 éte lé ről gon dos ko dott, 
 utat ne ki ő mu ta tott.

5 Há lát ad junk az Is ten nek,
 Atya, Fiú, Szent lé lek nek,
 há rom sze mély Föl sé gé nek,
 egymivoltú Is ten ség nek.
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3. Is te nem, ki rá lyom...

 

2 Se be id Ta más sal nem szem lél he tem,
 Te vagy val lom, még is Uram, Is te nem,
 Add, hogy egy re job ban hig  gyek Te ne ked,
 Te ben ned re mél jek és sze res se lek.

3 Uram ha lá lá nak szent em lék je le,
 Élő ke nyér né künk, élet ke nye re!
 Hogy be lő led él jen, kész tesd lel ke met,
 So ha ne fe led je égi íze det.

4 Ke gyes Pe li ká nunk, igaz sze re tet,
 Vé red ben, tisz tát lant, moss meg en ge met,
 Egy csepp jét elég ha vált sá gul adod,
 S az egész vi lá got bűn től ol do zod.
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5 Jé zus, most csak ar cod lep lét lát ha tom,
 Add meg egy kor, kér lek, mit úgy szom ja zom,
 Le pel nél kül lás sam di cső sé ge det,
 és nagy bol dog ság ban hadd szem lél je lek.

4. Ol tá ri szent ség! Föld és ég...

 

2 Ol tá ri szent ség! Tér den áll
 Min den ki kol dus és ki rály!
 Áld ja a Tes tet és a Vért,
 An gya li drá ga szent Kenyért.

3 Ol tá ri szent ség! Ál do zat!
 Ál ta lad szűn a kár ho zat.
 Ó vedd le ró lunk át kun kat:
 Bé ké be lak juk há zun kat!
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4 Ol tá ri szent ség! Égi bér!
 Mind, aki él csak té ged kér,
 Ál dá sod add a né pek re:
 Jöj jön a bé ke föl dünk re!

5. Az Úr szent Bá rá nyá ra... (Ev. Ék.)

 
2 Meg tör ve és üre sen / Adom ma gam ne ki,
 Hogy új já ő te remt sen, / Az űrt ő tölt se ki.
 Min den gon dom, ke ser vem / Az Úr nak át adom,
 ő hord ja min den ter hem,
 El tör li bá na tom, / El tör li bá na tom.

3 Örök kő szál ra áll va / A lel kem meg pi hen,
 Nyug szom Atyám há zá ba’, / Jé zus ke gyel mi ben,
 Az ő ne vét imá dom / Most min de nek fe lett,
 Jé zus az én ki rá lyom,
 Imám ra fe le let, / Imám ra fe le let.
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4 Sze ret nék len ni, mint ő, / Alá za tos, sze líd, 
 Kö vet ni hí ven, mint ő, / Atyám pa ran csa it.
 Sze ret nék lak ni ná la, / Hol men  nyei se reg
 Di cső har mó ni á ba’ 
 Örök imát re beg, / Örök imát re beg.

6. Ó ma radj vé lem... (Ev. Ék.)

 

2 Sebten el mú lik rö vid ke időm.
 Föl di fény tű nik, fa kul az öröm.
 Vál to zik, pusz tul min den kö rü lem.
 Te, ki nem vál to zol, ma radj ve lem!

3 Töb bet kí vá nok röp ke sza vad nál:
 Mint tanítványid kö zött la koz tál
 Ott ho nos, meg hitt, szent kö zös ség ben,
 Jöjj, ne ven dég nek, de ma radj ve lem!
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4 Ne ret ten tés sel, mint urak Ura:
 Jöjj ir ga lom mal, éle tet hoz va!
 Légy seb re bal zsam, bűn re ke gye lem!
 Bű nö sök ba rát ja, ma radj ve lem!

5 Jól lát tad min den té vely gé se met.
 Men  nyi szer lá zadt szí vem el le ned!
 Én let tem hűt len, de te so ha sem.
 Most már mind ha lá lig ma radj ve lem!

6 Nincs óra, mely ben rád ne szo rul nék.
 Kí sér tő el len hű ke gyel med véd.
 Tá ma szom, utam ki le het ne kem?
 Fény ben, bo rú ban te ma radj ve lem!

7 Vé led nem ré mít töb bé sem mi vész,
 Ál dott a könny, és kön  nyű a ne héz.
 Sír és ha lál sem árt hat már ne kem.
 Győ zök, Uram, csak te ma radj ve lem!

8 Tartsd oda hu nyó két sze mem elé
 Szent ke reszt fá dat! Mu tass ég fe lé!
 Tűn nek az ár nyak, vir rad reg ge lem.
 Élet ben-ha lál ban ma radj ve lem!
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7. Itt je len va gyon...

 
2 Itt je len va gyon mi édes Te rem tőnk,
 Itt je len va gyon a mi köz ben já rónk,
 Itt je len va gyon lel ki Vi gasz ta lónk:
 A Jé zus Krisz tus.

3 Itt je len va gyon Út, Igaz ság, Élet,
 Itt je len va gyon a men  nyei Föl ség,
 Itt je len va gyon fé nyes Vi lá gos ság:
 A Jé zus Krisz tus.

4 Itt je len va gyon vált sá gunk nak Nap ja,
 Itt je len va gyon bű nök meg ron tó ja,
 Itt je len va gyon sze re tet nek láng ja:
 A Jé zus Krisz tus.

5 Itt je len va gyon mi vi gasz ta lá sunk,
 Itt je len va gyon őri zőnk, ol tal munk,
 Itt je len va gyon lel ki bá to rí tónk:
 A Jé zus Krisz tus.
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6 Ad ja mi né künk az ő szent or szá gát
 Hogy meg lát has suk szent sé ges la ká sát
 An gya li kar ból tisz ta szép or cá ját
 És ő szent Aty ját. - Ámen.

8. Aki eszik e kenyérből... (Bencés antifóna)

 

Rész let a Já nos-evan gé li um ból

1a Én va gyok az élet ke nye re, *
 aki e ke nyér ből eszik, él ni fog örök ké.
b A ke nyér, me lyet adok, *
 az én tes tem a vi lág éle té ért. 

 [An ti fó na]

2a Ha nem eszi tek az Em ber fia tes tét, 
    és nem is  szá tok az ő vé rét, *
 nem lesz élet ben ne tek.
b Aki eszi az én tes te met és is  sza az én vé re met, *
 an nak örök éle te van és én fel tá masz tom 
    az utol só na pon.

 [An ti fó na]
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3a Az én tes tem va ló ban étel, *
 s az én vé rem va ló ban ital.
b Aki eszi az én tes te met és is  sza az én vé re met, *
 ben nem ma rad és én őben ne. 

 [An ti fó na]

4a Amint en gem kül dött az élő Atya, †
 és én az Atya ál tal élek, *
 úgy aki en gem eszik, él ni fog ál ta lam.

 [An ti fó na]

9. Tiéd a kenyér...

 

10. Ez az én testem... (Bencés antifóna)
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Részlet a 26. zsoltárból (Az Úr az én fényességem)

1a Az Úr fényességem, üdvösségem: kitől félnék? *
 Az Úr életem oltalma: kitől remegnék? [...]
b Egyért könyörgök az Úrhoz, csak egyet kérek: *
 hogy lakhassam az Úr hajlékában, amíg csak élek;

 [Antifóna]

2a Hogy élvezhessem az Úrnak jóságát, *
 és láthassam ékes templomát.
b Mert sátorába rejt el engem a csapások napján, *
 megvéd hajlékában és sziklára állít engem.

 [Antifóna]

3a Ujjongva mutatom be áldozatomat az Úrnak, *
 zsoltározok és éneket zengek.
b Halld meg, Uram, kiáltó hangom, *
 könyörülj rajtam, halld meg szavam!

 [Antifóna]

4a Szívem a szavadra gondol:/ 
 „Keressétek az én arcomat!” *
 Uram, én arcodat keresem!
b Ne rejtsd el előlem arcod, *
 haragodban ne vesd el szolgádat!

 [Antifóna]

5a Ne taszíts el, hisz te vagy oltalmam, *
 Istenem, megmentőm, el ne hagyj engem!
b Elhagyna bár apám, anyám, *
 az Úr magához fogad engem.
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 [Antifóna]

6a Hiszem, hogy meglátom az Úrnak jóságát *
 az élők országában.
b Hagyatkozz az Úrra és erős légy, *
 szíved legyen szilárd és bízzál az Úrban!

 [Antifóna]

11. Ízleljétek és lássátok... (Bencés antifóna)

 

Részlet a 33. zsoltárból

1a Minden időben áldom az Urat, *
 Mindenkor dicséretét zengi ajkam.
b Az Úrban dicsekszik lelkem, *
 hallják meg és örvendjenek mind a szegények!

 [Antifóna]

2a Magasztaljátok velem az Urat, *
 dicsérjük együtt nevét!



• 15 •

b Kerestem az Urat, és ő hallgatott szavamra, *
 megszabadított mindattól, amitől rettegtem.

 [Antifóna]

3a Tekintsetek rá és arcotok felragyog, *
 és nem borítja szégyen többé.
b Meghallgatta az Úr a szegényt, amikor hozzá kiáltott, *
 megszabadította minden bajából.

 [Antifóna]

4a Az Úr angyala védelmezi azokat, akik félik őt, *
 és megmenti õket.
b Ízleljétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr, *
 boldog az az ember, ki őbenne bízik.

 [Antifóna]

12. Mint a szar vas for rás vi zé re... (Bencés antifóna)
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Zsolt 41,3.5bcd; 42,3-4

1a Istent, az élő Istent szomjazza lelkem: *
 mikor juthatok Isten elé, hogy meglássam arcát.
b Megdobban a szívem, ha arra gondolok, †
 hogyan vonultam a fölséges sátorba,  
  az Úrnak házába, *
 ujjongva és hálaadó énekkel a vidáman  
  ünneplő sokaság körében.

 [Antifóna]

2a Küldd el világosságod és igazságod, †
 azok kísérjenek engem, *
 és vezessenek szent hegyedre, lakóhelyedre!
b Én Isten oltárához lépek, †
 Istenhez, akinek ujjongva örülök, *
 citerával dicsérlek, Uram, Istenem.

13. Jó az Úr ban bi za kod ni... (taizei)
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14. Ó, ki ez oltáron... (Éneklő Egyház)

 

2 Testi szemeimmel noha nem láthatlak,
 De mindazonáltal igazán imádlak,
 Téged Teremtőmnek, Istenemnek vallak,
 dicsérlek és áldlak.
3 E csodát az Írás sokképpen mutatja,
 Ezt Melkizedeknek jelzi áldozatja,
 Ötezer embernek osztott kenyerekben
 Jézus elénk adja.

4 Ezt az áldott testet, melyet itt imádunk,
 Ezt az áldott szent vért, melynek térdet hajtunk,
 Te szavadra, Jézus, erős hittel valljuk; 
 könyörülj meg rajtunk!
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5 Drága sebeidbe vétkeimet rejtem,
 Harmatozó véred mossa meg a lelkem;
 Ez a szent áldozat, mit most felajánlunk,
 fehérre mos engem.

6 Bűnös Magdolnával lábadhoz borulok,
 Emlékezzél rólam, latorral kiáltok.
 Könyörülj meg rajtam! Dáviddal így dallok, 
 szent, szent, szentnek vallak!

15. Ál dott légy, Uram... (taizei)
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16. Várj és ne félj... (taizei)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   FO HÁ SZOK – IMÁD SÁ GOK

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Szent An zelm imád sá ga

 Le gyen sza bad fel néz nem a fé nyes sé ged re, 
 ha csak mes  szi ről is, ha csak a mély ből is!
 Ta níts meg a Te ke re sé sed re,
 mu tasd meg ma ga dat, ha ke res lek,
 mert ke res ni sem tud lak, ha nem Te ta ní tasz,
 sem meg ta lál ni, ha nem mu ta tod meg ma ga dat!
 Ke res se lek té ged vá gya ko zás sal,
 vá gya koz zam Hoz zád a ke re sés sel!
 Ta lál ja lak meg a sze re tés sel,
 sze res se lek a meg ta lá lás sal

Ami kor min den ös  sze tört (B. S.)

 Urunk, Te is mersz és látsz min ket.
 te kints nyo mo rú sá gunk ra!
 Urunk, Te is mersz és látsz min ket.
 fo gadd el sze gény sé günk!
 Urunk, Te is mersz és látsz min ket.
 árassz el meg bo csá tá sod dal!
 Urunk, Te is mersz és látsz min ket.
 te remtsd ben nünk új já azt, ami szét tö rött!
 Urunk, Te is mersz és látsz min ket.
 add meg a ki en gesz te lő dés aján dé kát!
 Urunk, Te is mersz és látsz min ket.
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  hadd kel jünk föl új ra Jé zus sal
  az el nem mú ló élet fé nyé ben!

Végy kezedbe, Uram... (Új mi sés pap imá ja)

 Végy ke zed be, Uram, ahogy a ke nyér rel tet ted,
 és áldj meg en gem is, hogy ál dás sá le hes sek.
 Ala kíts át Lel ked ál tal, 
 ahogy a ke nyér rel és a bor ral tet ted,
 és törj meg en gem is, ahogy a ke nyér rel tet ted,
 hogy alá za tos, kész sé ges 
 és szét oszt ha tó le hes sek sze re te ted ben.
 Ámen.

Szent Be ne dek Atyánk min den na pi imá ja

 Adj ne kem, jó sá gos Jé zu som,
 Té ged meg ér tő ér tel met,
 Té ged át élő ér zel met,
 Hoz zád si e tő lel ket,
 Irán tad buz gó ben ső sé get,
 Rád buk ka nó böl cses sé get,
 Té ged fel is me rő vi lá gos sá got,
 Ér ted égő sze re te tet,
 Ben ned élő szí vet,
 Té ged di csé rő tet te ket,
 A Te sza va id ra hall ga tó fü let,
 A Te szép sé ge det szem lé lő sze met,
 A Te föl sé ge det ma gasz ta ló nyel vet,
 Ne ked ked ves élet mó dot,
 A Tő led kül dött ba jo kat el vi se lő bé kes sé get,
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 Hoz zád vá gyó hű ki tar tást,
 És adj, Jé zu som, bol dog ha lált!
 Ju tal mazz je len lé ted del,
 fé nyes fel tá ma dás sal,
 és az örök ké bol dog élet ben 
 add ju tal mul ma ga dat. Ámen.

Ar cod ke re sem! (Szent Ágos ton imája)

 Uram, Is te nem, én re mény sé gem,
 hall gass meg en gem!
 Ne en gedd, hogy be le fá rad jak ke re sé sed be.
 Adj erőt, hogy min dig és min de nütt,
 ar cod lá tá sá ra tö re ked jem.
 Önts be lém re ményt,
 hogy min den lé pés sel kö ze lebb ke rül jek hoz zád.
 Te is me red erő met és gyön ge sé ge i met.
 Őrizd az egyi ket és gyó gyítsd a má si kat!
 Te juss eszem be min den ről,
 sze ret né lek meg is mer ni és meg sze ret ni.
 Ámen.

Akarok bízni benned...

 Aka rok bíz ni ben ned, Uram, se gíts túl ha józ ni 
 az is mert ből az is me ret len be.
 Adj hi tet el hagy ni a ré gi uta kat 
 és új uta kat tör ni ve led.
 Va jon még min dig ar ra, vá gyom, 
 hogy di cső sé ged meg vi lá gít son?
 Be aka rom mu tat ni, hogy gon dos kod tál ró lam.
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 El dön töt tem, hogy bí zom ben ned 
 min den bi zony ta lan ság ban.
 Nem aka rok több saj nál ko zás ban él ni,
 en ge dem, hogy új ra é pítsd az éle tem.
 Hi szem, hogy utat adsz elém, 
 és gon dos kodsz ró lam,
 ha csak ben ned bí zom és en ge del mes ke dem.

 Bíz ni aka rok ben ned a sö tét ség ben, 
 és tud ni, hogy nap ja im most is 
 a ke zed ben van nak.
 Ben ned aka rok hin ni a jö vőm fe lől is, 
 fe je zet ről fe je zet re, 
 míg vé gé re nem érsz a tör té net nek.
 Irá nyítsd ma gad ra el mém és szí vem,
 rád fi gyel jek és ne for dul jak el!
 Erő síts meg ál dá sod dal, 
 ké szíts fel a fel adat ra!
 Ta níts meg úgy él ni,
 hogy lá tom az örök ké va ló sá got,
 han gold lel kem a menny ze né jé re! Ámen.

Canisius Szent Pé ter: 
Imád ság az Ol tá ri szent ség előtt

 Üd vöz légy, Jé zus Krisz tu som nak, 
 Uram nak és Meg vál tóm nak
 leg szen tebb és va ló sá gos tes te, 
 aki Szűz Má ri á tól, a leg tisz tább szűz től szü let tél,
 akit éret tünk ár tat la nul meg kí noz tak,
 s a ke reszt fán égi Atyád nak fel ál doz tak. 
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 Üd vöz légy, drá ga, igaz vér,
 amely az én Uram szent se bé ből öm löt tél ki!
 Kér lek, Uram, Jé zus Krisz tus,
 aki va ló sá go san és lé nye ged ben
 je len vagy a ke nyér és a bor szí ne alatt: 
 táp lálj en gem, vi gasz talj és erő síts en gem min dig, 
 kü lö nö sen utol só órá mon. 
 En gedd, hogy té ged,
 akit most a ke nyér fá tyo la alatt imá dok, 
 ez élet után szín ről szín re lát has sa lak! 
 Kö nyö rülj raj tam, Uram, Jé zus Krisz tus, 
 mint ahogy a jobb la to ron kö nyö rül tél.
 Ha tal mas ke gyel med be aján lom ér tel me met, 
 lel ke met, tes te met, be csü le te met 
 és min den ja va mat. 
 Ol tal mazz en gem és min den szerettemet,
 min den em ber tár sa mat a go nosz tól, 
 kár tól és ve sze de lem től.
 Öld ki be lő lünk a bűn át kát, 
 és add, hogy új éle tet él jünk!
 Vi gasz tald a sze gény lel ke ket szen ve dé se ik ben, 
 és ör ven dez tesd meg őket örök vi lá gos sá god dal.
 És en gedd, hogy szent szen ve dé sed ere je ál tal 
 min den bű nös meg tisz tul jon, 
 el nyer je ke gyel me det 
 és e jus son or szá god ba, az örök bol dog ság ra.
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Engedd, én Istenem... (Páz mány Pé ter imá ja)

 En gedd, én Is te nem, 
 hogy a te szent Fi ad ál do za tá nak gyü möl csét  
 érez zem!
 Az igaz hit és a sze re tet ál tal 
 szent Fi ad ba olts be en gem, 
 hogy én őben ne és ő én ben nem la koz zék. 
 Erő síts en gem a men  nyei ke nyér nek ere jé vel,
 hogy a te tör vé nyed nek út ján so ha el ne fá rad jak!
 En gedd, Uram, hogy azt az üd vös sé get, 
 ame lyet ne künk ha lá lod dal nyer tél,
 ez ál do zat ál tal ma gunk hoz kap csol juk.

 Gyó gyítsd meg lel ki se be in ket:
 ne utáld meg, ir gal mas sza ma ri tá nus, 
 há lá dat lan szol gá i dat.
 Azon sze re te te dért,
 mely té ged a föld re ho zott,
 tisz títsd meg az én bű nös lel ke met, 
 gyó gyít sad gyar ló sá ga i mat,
 töltsd be az élő ke nyér rel min den kí ván sá ga i mat!
 Rontsd el ben nem a vi lá gi kí ván sá got 
 és fel fu val ko dást, 
 önts be lém áll ha ta tos hi tet, 
 hű re mény sé get, buz gó sze re te tet. 
 Adj alá za tos és sze líd szí vet, 
 za bo lázd meg nyel ve met,
 hogy sem mi ék te len és rá gal ma zó be szé det  
 ne szól jon,
 kösd be sze me i met, hogy sem mi tisz tá ta lan ság  
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 ne le gyen te kin te té ben. 
 Te le sítsd be lel kem nek éh sé gét, 
 erő síts en gem, ne vel a jó ban,
 vígy be az örök bol dog ság ba. 
 Aki a Szent lé lek kel egye tem ben élsz és uralkodol,
 Is ten, mind örök kön örök ké. Ámen.

Maradj velem, Uram (Pio atya imá ja)

 Ma radj ve lem, Uram, hogy el ne fe led je lek. 
 Tu dod, hogy mi lyen kön  nyen el for du lok tő led. 
 Ma radj ve lem, Uram, mert gyen ge va gyok, 
 szük sé gem van erőd re,
 hogy an  nyi szor el ne es sek. 
 Ma radj ve lem, Uram, mert Te vagy az én éle tem: 
 nél kü led lan kad buz gó sá gom. 
 Ma radj ve lem, Uram, 
 mert Te vagy az én vi lá gos sá gom
 nél kü led sö tét ség ben já rok. 
 Ma radj ve lem, Uram,
 hogy meg mu tasd ne kem aka ra to dat. 
 Ma radj ve lem, Uram,
 hogy hal jam han go dat és kö ves se lek. 
 Ma radj ve lem, Uram,
 mert na gyon akar lak sze ret ni 
 és min dig ve led aka rok len ni.
 Ma radj ve lem, Uram, ha azt aka rod, 
 hogy hű sé ges le gyek hoz zád. 
 Ma radj ve lem, Jé zus, 
 mert bár mi lyen sze gény is lel kem, 
 azt kí vá nom, szá mod ra a vi gasz he lye 
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 és a sze re tet fész ke le gyen. 
 Ma radj ve lem, Jé zus, 
 mert már ké ső van és a nap le nyug vó ban: 
 mú lik az élet, kö ze le dik a ha lál 
 és szük sé ges meg ket tőz ni az erő met, 
 hogy út köz ben el ne hagy jon. 
 Nyug ta la ní ta nak a kí sér té sek, 
 a sö tét ség, szo mo rú ság, 
 a ke resz tek, a szen ve dé sek: 
 men  nyi re szük sé gem van Rád 
 a szám ki ve tés nek ezen az éj sza ká ján. 
 Ma radj ve lem, Jé zus, 
 mert az élet és ve sze del mek éj sza ká já ban 
 szük sé gem van Rád.
 Add, hogy úgy fel is mer je lek, 
 mint a ta nít vá nyok a ke nyér tö rés kor:
 az eukarisztikus egye sü lés le gyen vi lá gos ság, 
 mely meg tart en gem; 
 le gyen egyet len bol dog sá ga szí vem nek.
 Ma radj ve lem, Uram, mert ami kor jön a ha lál, 
 ak kor is ve led egye sül ve aka rok len ni, 
 ha nem is a szent ál do zás ál tal, 
 leg alább a ke gye lem, a sze re tet ál tal. 
 Ma radj ve lem, Jé zus, 
 nem ké rem is te ni vi gasz ta lá so dat, 
 mert nem va gyok rá mél tó,
 de igen is ké rem a Te szent sé ges je len lé te det. 
 Ma radj ve lem, Uram, Té ged ke res lek,
 a Te lel ke det, a Te sze re te ted, a Te ir gal ma dat, 
 a Te szí ve det, mert sze ret lek Té ged 
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 és nem ké rek más ju tal mat, 
 mint a sze re tet gya ra po dá sát. 
 Sze res se lek Té ged egész szí vem mel itt a föl dön, 
 hogy tö ké le te seb ben to vább sze ret hes se lek  
 az örök ké va ló ság ban. Ámen.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   JÉZUS NEVÉNEK LITÁNIÁJA 

   A BENCÉSEK ZSOLOZSMÁSKÖNYVÉBŐL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!

Mennyei Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus Krisztus élő Isten Fia!
Jézus, Isten ereje és bölcsessége.
Jézus, Isten fölségének szeplő nélküli képmása.
Jézus, akié minden hatalom az égben és a földön.
Jézus, akiben Isten teljes ismeretének  
 és bölcsességének kincsei vannak.
Jézus, aki mindenek fölött áldott Isten vagy 
 mindörökké.
Jézus, akit az angyalok imádnak.
Jézus, akiről minden próféta tanúskodik.
Jézus, a föld királyainak fejedelme.
Jézus, a testté lett Ige.
Jézus, aki igazként jöttél hozzánk 
 szelíden és jóságosan.
Jézus, az Isten és az emberek közvetítője.
Jézus, a jobb szövetség kezese.
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Jézus, tiszta áldozat, 
 amelyet mindenütt bemutatnak  
 és megszentelnek.
Jézus, örök pap.
Jézus, a jövendő javak főpapja.
Jézus, Királyunk és Üdvözítőnk.
Jézus, aki közbenjárónk az Atyánál.
Jézus, örök üdvösségünk oka.
Jézus, hitünk szerzője és beteljesítője.
Jézus, az Egyház szikla-alapja.
Jézus, a pásztorok fejedelme.
Jézus, lelkünk pásztora és felügyelője.
Jézus, jó pásztor, aki életedet adod juhaidért.
Jézus, Út, Igazság, Élet.
Jézus, igaz Világosság,
     amely megvilágosít minden embert.
Jézus, Törvényhozónk.
Jézus, példaképünk.
Jézus, kincsesházunk.
Jézus, Bölcsességünk és Igazságunk.
Jézus, megszentelődésünk és megváltásunk.
Jézus, aki Istened és Atyád országává 
     és papjaivá tettél bennünket.
Jézus, akit ismerni életet jelent.
Jézus, akit szolgálni uralkodást jelent.
Jézus, akié a dicsőség és a hatalom.

Légy irgalmas! – Könyörülj rajtunk, Jézus!
Légy irgalmas! – Hallgass meg minket, Jézus!
Mi bűnösök: Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Hogy szolgáidnak tanulékony szívet adj!
Hogy törvényeid szívünkbe írjad!
Hogy tiszta szavaid, tiszta gyönyörűségünk legyen!
Hogy akaratodat nagy szívvel 
 és készséges lélekkel teljesítsük!
Hogy először Isten Országát 
 és annak Igazságát keressük!
Hogy édes igádat szívesen viseljük!
Hogy mennyei kincseket gyűjtsünk magunknak!
Hogy kiáraszd ránk az imádáság 
 és kegyelem lelkét!
Hogy szelídek és alázatos szívűek legyünk!
Hogy erőnk szerint adjunk a szegényeknek!
Hogy barátainkat szeressük 
 és jót cselekedjünk azokkal, 
 akik gyűlölnek minket!
Hogy imádkozzunk gyűlölőinkért  
 és rosszakaróinkért!
Hogy az Úr félelmében 
 elforduljunk minden rossztól!
Hogy nem ismerve halálunk óráját mindig éberek 
 és készek legyünk!
Hogy szívünknek ezt az akaratát 
 mindörökké megőrizd!
Hogy a jót, amit elkezdtél bennünk, véghez vidd!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
 – könyörülj rajtunk, Jézus!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
 – hallgass meg minket, Jézus!
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Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
 – irgalmazz nekünk, Jézus!

Krisztus, hallgass minket,
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Min den ha tó Is te nünk, di cső ít ve ma gasz tal juk sze-
re tett Fi ad Szí vét, és meg em lé ke zünk ar ról, hogy 
men  nyi jó té te mén  nyel mu tat ta meg irán tunk va ló 
sze re te tét. Add, hogy aján dé ka id men  nyei for rá sá-
ból, sze re tett Fi ad szí vé ből el nyer jük bő ven ára dó 
ke gyel me det. A mi Urunk, Jé zus Krisz tus, a te Fi ad 
ál tal, aki ve led él és ural ko dik a Szent lé lek kel egy-
ség ben, Is ten mind örök kön-örök ké.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Az Eu ka risz tia fel mu ta tá sa kor

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Üd vöz légy, Krisz tus nak drá ga szent tes te, amely 
éret tünk ál do zat let tél a ke reszt fán, mély hó do lat tal 
imád lak! Ó Jé zu som, ne ked élek, ó Jé zu som, ne ked 
ha lok, ó Jé zu som ti ed va gyok él ve és hal va. Ámen.
Üd vöz légy, Krisz tus nak drá ga szent vé re, amely 
éret tem ki on ta tott a ke reszt fán, mély hó do lat tal 
imád lak! Ó Jé zu som, légy ne kem ir gal mas, légy ne-
kem ke gyel mes, ó Jé zu som bo csásd meg vét ke i met. 
Ámen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hiszem, Uram és vallom...

(Imádság a görögkatolikus liturgiából)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hiszem, Uram, és vallom,
 hogy te vagy valóban Krisztus, 
 az élő Istennek Fia,
 ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket,
 akik között az első én vagyok.
A te titkos vacsorádnak részesévé
 fogadj ma engem, Isten Fia;
 mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot,
 sem csókot nem adok neked, mint Júdás,
 hanem, mint ama gonosztevő, megvallak téged:
Emlékezzél meg rólam, Uram,
 midőn eljössz a te országodba!
Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, 
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 midőn eljössz a te országodba!
Emlékezzél meg rólam, Szent, 
 midőn eljössz a te országodba!
Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra
 a te szent titkaidban való részesülés,
 hanem lelkem és testem meggyógyulására! 
Hiszem, Uram, és vallom,
 hogy ez, amiben most részesülök,
 valóban a te valóságos és legtisztább tested,
 s a te valóságos, elevenítő véred.
Kérlek, add, 
 hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz 
 bűneim bocsánatára s az örök életre! Ámen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OLTÁRISZENTSÉG-RÓZSAFÜZÉR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hiszekegy... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... 

1. ...aki az Oltáriszentség tiszteletét növelje...
2. ...aki Szent Testével megszenteljen...
3. ...aki Szent Vérével megtisztítson...

Dicsőség... 

1. ...aki a legméltóságosabb Oltáriszentséget 
 értünk szerezte...
2. ...aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben, 
 mint Isten és ember jelen van...
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3. ...aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben 
 lelkünk tápláléka...
4. ...aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben a 
 legszentebb áldozat...
5. ...aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben 
 úti eledelünk...

A tizedek közt imádkozzuk:
 Jézusom! Engedd, hogy minél gyakrabban 
 megérezhessem, hogy az Oltáriszentségben 
 valóságos jelenlétedben látogatsz meg engem! 

A rózsafüzér befejezése:
 Legyen áldva, imádva, dicsérve, magasztalva
 Jézus szeretetreméltó Szent Szíve, 
 a föld minden templomában jelenlévő 
 Oltáriszentségben!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MEDITÁCIÓK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kempis Tamás: Krisztus követése 
rész le tek

(IV./2.) Az Ol tá ri szent ség Is ten nagy jó sá gá nak 
és sze re te té nek je le az em be rek kö zött

A ta nít vány sza va: I. Uram, jó sá god ban és nagy ir gal-
mas sá god ban bi za kod va já ru lok én te hoz zád: be teg or-
vo som hoz, éhe ző, szom jú ho zó az élet for rá sá hoz, kol-
dus a men  nyei ki rály hoz, szol ga urá hoz, te remt mény 
te rem tő jé hez, el ha gya tott ked ves vi gasz ta lóm hoz.
 De hogy tör tén he tik az ve lem, hogy hoz zám jösz-
sz? Ki va gyok én, hogy ma ga dat adod ne kem? Hogy 
mer a bű nös előt ted meg je len ni, s te hogy le hetsz 
olyan nagy lel kű, hogy a bű nös höz be térj? Te is me-
red a te szol gá dat, tu dod, hogy sem mi jó sincs ben ne, 
ami vel ezt ki ér de mel né.
 Meg val lom hát sem mi vol to mat, hir de tem jó sá go-
dat, di csé rem kö nyö rü le ted, és há lát adok mér té ket 
nem is me rő sze re te te dért. Hi szen ma ga dért te szed ezt, 
nem az én ér de me i mért, hogy jó sá god job ban meg mu-
tat koz zék előt tem, sze re te ted bő veb ben rám árad jon, 
egy sze rű ked ves sé ged pél dá ja von zóbb le gyen. 
 Mi vel hát ne ked tet szik ez, és te pa ran csol tad, 
hogy így le gyen, öröm mel fo ga dom én is nagy lel kű-
sé ge det, bár csak bű ne im út já ba ne áll ja nak. Ó na-
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gyon ked ves és jó sá gos Jé zus, mek ko ra tisz te le tet, 
há la adást s foly to nos di csé re tet ér de melsz te azért, 
hogy ma gam hoz ve he tem szent tes te det, amely nek 
mél tó sá gát sen ki em ber fia sza vak ba nem fog lal hat ja. 
De mi ről gon dol ko dom majd szent ál do zás köz ben, 
ami kor Uram hoz já ru lok, akit ér de me sze rint di csér-
ni kép te len va gyok, s még is vágy va vá gyok ma gam-
hoz ven ni?
 Mi jobb ról, üd vös sé ge sebb ről gon dol kod nám, 
mint ar ról, hogy ma gam egé szen meg aláz zam előt-
ted, s rám ki ter je dő vég te len jóvoltod ma gasz tal jam. 
Di csér lek té ged, én Is te nem és nagy nak hir det lek 
mind örök ké, ke vés re tar tom, s ke zed alá ve tem ma-
gam sem mi sé gem nek mély meg gon do lá sá ban. Íme te, 
a szen tek szent je, én pe dig tisz tá ta lan bű nös va gyok. 
Íme te hoz zám ha jolsz, pe dig ar ra is mél tat lan va gyok, 
hogy föl te kint sek te rád. Íme te jössz hoz zám, te óhaj-
tasz ve lem len ni, te hívsz meg la ko mád ra. Te kí nálsz 
men  nyei ele del lel, etetsz az an gya lok ke nye ré vel. Nem 
más sal, mint ön ma gad dal, aki menny ből alá szállt élő 
ke nyér vagy, és éle tet adsz az egész vi lág nak.
 Íme, hon nan árad a sze re tet, mek ko ra nagy lel kű-
ség ra gyog föl, mi lyen nagy há la adás, di csé ret il let 
mind ezért! Ó mily üd vös és hasz nos a te el ha tá ro zá-
sod, amel  lyel ezt a szent sé get ren del ted, mily ked ves 
és víg ven dég ség ez, ame lyen te ön ma ga dat adod ele-
de lül. Ó mi lyen cso dá la tos a te köz tünk mun kál ko dá-
sod, mi lyen ha tal mas a te erőd, mi lyen té ved he tet len 
a te igaz sá god. Mert elég volt szól nod, s min den lé-
tez ni kez dett, s az lett, amit te ren del tél. Csu da do-
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log, és mél tó hit tel fo gad nunk, meg ha lad ja az em be ri 
el mét, hogy té ged, Uram, Is te nem, igaz Is ten és igaz 
em ber, a ke nyér és a bor kicsinyded szí nei fo gyat-
ko zás nél kül ma guk ba fog lal nak, s a té ged ma gá hoz 
ve vő nek ele de lé vé válsz anél kül, hogy meg emész tet-
nél. Te, min den ség Ura, aki sen ki re rá nem szo rulsz, 
e szent ség ál tal köz tünk akar tál la koz ni, őrizd meg 
tisz tán szí ve met és tes te met, hogy vi dám és tisz ta 
lel ki is me ret tel ün ne pel hes sem mi nél gyak rab ban 
szent tit ka i dat, s min den szent ál do zás örök üd vös-
sé ge met ké szít se elő, hi szen azért ren del ted ezt a 
szent sé get, hogy örök tisz tes sé get sze rez zen ne ked, 
sze re te ted nek élô em lék je le ként.

II. Ör vendj, én lel kem, és adj há lát Is ten nek ezért a 
na gyon ne mes aján dé kért és kü lön le ges vi gasz ta-
lá sért, ame lyet ne ked e si ra lom völ gyé ben ha gyott. 
Mert va la hány szor ezt a tit kot ün nep led, és Krisz tus 
tes tét ma gad hoz ve szed, mind an  nyi szor meg vál tá-
sod mű vét tel je sí ted, és Krisz tus min den ér de mé-
nek ré sze se le szel. Mert Krisz tus sze re te te so sem 
ki seb be dik, ke gyes sé gé nek mér té ke ki nem me rül. 
Azért lel ked nek min dig friss meg úju lá sá val kell er re 
föl ké szül nöd, és az üd vös ség nek e nagy tit kát fi gyel-
mes el mél ke dés sel át meg át kell gon dol nod. Olyan 
nagy nak, új nak, ör ven de tes nek kell azt lát nod, ami-
kor mi sét mon dasz vagy hall gatsz, mint ha Krisz tus 
az nap vált vol na elő ször em ber ré a Szűz nek mé hé be 
le száll va, vagy a ke resz ten függ ve az em be rek üd vé-
ért az nap szen ve dett s halt vol na meg.
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IV./3. Hasz nos do log gyak ran ál doz ni. 

I. Íme én te hoz zád já ru lok, Uram, hogy aján dé kod ból 
meg gaz da god jam, és szent la ko mád ban ör ven dez zem, 
mert a sze gény nek ké szí tet ted azt gyön géd fi gyel mes-
ség gel, Is te nem. Íme, te-ben ned van min den, amit kí-
ván ha tok s kell is kí ván nom, te vagy üd vös sé gem és 
meg vál tá som, re mé nyem és erőm, ékes sé gem és büsz-
ke sé gem. Öl töz tesd hát ma öröm be a te szol gád lel két, 
mert hoz zád emel tem lel ke met, Uram, Jé zu som.
 Vágy va vá gyom, hogy té ged áhí ta to san és meg-
il le tőd ve ma gam hoz ve hes se lek, sze ret né lek haj lé-
kom ba ve zet ni, hogy mint Zakeust, en gem is meg áldj, 
és Áb ra hám fi ai kö zé szá míts. Lel kem kí ván ko zik a 
tes ted után, szí vem egye sül ni akar ve led. Add ne-
kem ma ga dat, és meg elég szem, kí vü led min den vi-
gasz ta lás ha szon ta lan. Ná lad nél kül nem le he tek, lá-
to ga tá sod nél kül él ni kép te len va gyok. Azért ér zem 
szük sé gét an nak, hogy gyak ran hoz zád já rul jak, és 
üd vös ség szer ző or vos ság ként ma gam hoz ve gye lek, 
hogy el ne lan kad jak az úton, ha a men  nyei táp lá lék-
tól meg fosz ta tom.
 Mert te, ir gal mas Jé zus, ami kor a so ka ság nak 
pré di kál tál és a be teg sé ge ket meg gyó gyí tot tad, azt 
mond tad va la ha: Nem aka rom őket ét len há zuk ba 
bo csá ta ni, hogy el ne lan kad ja nak az úton. Tedd hát 
most ve lem is ezt, hi szen hí ve id vi gasz ta lá sá ra ma rad-
tál kö zöt tünk az Ol tá ri szent ség ben. Mert te a lé lek nek 
ked ves táp lá lé ka vagy, és aki té ged mél tón ma gá hoz 
vesz, az ré sze se, örö kö se lesz az örök di cső ség nek. Bi-
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zony ne kem, ki olyan gyak ran el bot lom és vét ke zem, 
olyan kön  nyen el fá ra dok és el lan ka dok, nagy szük sé-
gem van ar ra, hogy gya ko ri imád ság gal, gyó nás sal, és 
szent tes ted gya ko ri vé te lé vel meg újul jak, meg tisz tul-
jak, láng ra gyul lad jak, hogy szent szán dé kom tól el ne 
tán to rod jam, ha mind et től so ká ig tar tóz ko dom. Mert 
az em ber ér zé ki ter mé sze te haj lik a rossz ra if jú ko ra 
óta, és ha se gít sé günk re nem si et az is ten-ad ta or vos-
ság, ké sőbb még go no szabb ra vál to zunk.
 A szent ál do zás te hát vis  sza tart a rossz tól, és meg-
erő sít a jó ban. Lám, most is oly gyak ran ha nyag és 
lany ha va gyok, pe dig ál do zom, mi vol na, ha nem ven-
ném ma gam hoz ezt a gyógy szert, nem ke res ném ezt 
a ha tal mas se gít sé get? S ha min den nap nem va gyok 
kel lő en föl ké szült, meg fe le lő rend sze res ség gel még is 
igye kez ni fo gok az is te ni misz té ri u mo kat ma gam hoz 
ven ni, s eb ben a nagy ke gye lem ben ré sze sed ni. Mert 
ez az egy és leg főbb vi gasz ta lá sa a hí vő lé lek nek, míg 
a ha lan dó test ben tő led tá vol za rán dok úton jár, hogy 
mi nél gyak rab ban em lé kez zék Is te né re, és az ô ked-
ve sét áhí ta to san ma gá hoz ve gye.

II. Ó mily cso dá la tos nagy lel kű sé ge az a te hoz zánk 
haj ló ir gal mad nak, hogy te Uram, Is te nem, min den 
lé lek nek te rem tő je és él te tő je, ma gad mél tóz tatsz 
sze gény lel kem hez le eresz ked ni, is ten sé ged del, em-
ber sé ged del éh sé ge met ki elé gít ve. Ó sze ren csés, bol-
dog lé lek, amely té ged, Uram, Is te nem, mél tó le het 
áhí ta to san ma gá ba fo gad ni, s mi köz ben té ged be fo-
gad, lel ki öröm mel te lik el.
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 Ó mi lyen nagy urat kö szönt, mi lyen ked ves ven dé-
get fo gad be, mi lyen drá ga társ sal szö vet ke zik, mi lyen 
hű sé ges ba rát ra ta lál, mi lyen ékes és ne mes je gyes re 
tesz szert, aki job ban sze ret het, mint akár ki más ne ki 
ked ves em bert, vagy akár mit, amit kí ván nak az em-
be rek. Né mul jon el or cád előtt, sze rel mes ked ve sem, 
az ég és a föld és azok nak min den ékes sé ge, mert ami 
ben nünk pom pás és di csé ret re mél tó, az a te bő ke zű-
sé ged aján dé ka, és meg sem kö ze lí tik a te ne ved nek 
di cső sé gét, mert a te böl cses sé ged meg mér he tet len.

Romano Guardini: A ke nyér és a bor 

Egy má sik út is ve zet Is ten hez, de er ről nem is be-
szél het nénk, ha-csak Krisz tus ma ga nem mu ta tott 
vol na reá, és ha a li tur gia nem jár na raj ta olyan nagy 
bi za lom mal. 
 Nem csak a lá tás, sze re tés, az ön tu dat és ér zés út-
ján egye sül he tünk Is ten nel, ha nem az élő va ló ság is 
kap cso lat ba lép Is ten nel. Nem csak meg is me ré sünk 
és aka rá sunk tör fe lé je, ha nem egész mi vol tunk is. 
„Tes tem és lel kem uj jong va re pes az élő Úr után” – 
mond ja a zsol tá ros, és csak ak kor nyug szunk meg, ha 
lé tünk kel és éle tünk kel is kap cso lat ba lé pünk Ve le. 
Ez nem je len ti a lét ös  sze ke ve ré sét, nem je len ti az 
élet ös  sze za va rá sát. Ilyen re gon dol ni nem csak hogy 
vak me rő ség vol na, ha nem ér tel met len ség is, mert 
sem mi fé le te remt mény sem ke ve red he tik ös  sze az 
Is ten ség gel. És mind amel lett van a meg is me ré sen és 
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sze re té sen kí vül egy má sik egye sü lés is: a lé te ző élet 
egye sü lé se. 
 Mi vá gya ko zunk ez után, kell vá gya koz nunk utá-
na, és ez a vá gya ko zás igen szép ki fe je zés re is ta lál. A 
Szent írás és ma ga a li tur gia ad ja aj kunk ra a szót: úgy 
sze ret nénk sze mé lyes éle tünk kel Is ten nel egye sül ni, 
mi ként a test egye sül az étel lel és az ital lal. Mi éhez-
zük, szom jú hoz zuk az Is tent. Nem csak meg is mer ni 
és sze ret ni akar juk Őt. Meg sze ret nénk Őt ra gad ni, 
meg tar ta ni, bír ni; igen, mond juk ki bát ran: en ni, in-
ni sze ret nénk Őt, egé szen ma gunk ba fo gad ni, amíg 
csak egé szen jól nem la kunk Ve le, egé szen meg nem 
nyug szunk, egé szen be nem te lünk Ve le. Az úr na pi 
li tur gia az Úr sza va i val mond ja: „Az élő Atya kül dött 
en gem. Mi ként én az Atya ál tal élek, úgy aki en gem 
eszik, ál ta lam él.”
 Nem de ez az, amit aka runk? Ma gunk tól nem mer-
tünk vol na so ha ilyet kö ve tel ni; at tól kel lett vol na 
tar ta nunk, hogy bűnt kö ve tünk el ve le. De mint hogy 
most ma ga az Is ten mond ja ezt, egész ben sőnk rá fe-
le li: „Igen, így kell an nak len ni.” 
 Mégegyszer is mét lem, sem mi olyan ról nem le-
het itt szó, ami el len kez ne az Is ten nek ki já ró tisz te-
let tel. Sem mi olyan ról, ami úgy tűn het nék fel, hogy 
el akar nók tün tet ni a ha tárt, amely min ket, te remt-
mé nye ket Is ten től el vá laszt. Csak ar ról van szó, hogy 
sza bad meg val la nunk azt, amit Ő ma ga mint vá gyat 
ol tott be lénk. Sza bad örül nünk an nak, amit Ő vég he-
tet len jó sá gá ban ne künk aján dé ko zott. Krisz tus azt 
mond ja: „Az én tes tem va ló ban étel és az én vé rem 
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va ló ban ital..., aki eszi az én tes te met és is  sza az én 
vé re met, az én ben nem ma rad és én őben ne.” „Mi ként 
az Atya meg ad ta ne kem, hogy ön ma gam ban bír jam 
az éle tet, azon kép pen an nak, aki en gem eszik, éle te 
lesz ál ta lam.” Az Ő tes tét en ni..., Az Ő vé rét in ni... Őt 
en ni... az élő Is ten em bert ma gunk ba fo gad ni, mind-
azt, ami Ő és amit Ő bír. Nem több-e ez, mint amit mi 
ma gunk tól kí ván hat tunk vol na? És még is tel je sen az, 
amit ben sőnk nek óhaj ta nia kell. 
 És mi lyen vi lá go san fe je ző dik ki ez a ke nyér és 
bor szí né ben! 
 A ke nyér ele del. Be csü le tes ele del, amely va ló ban 
táp lál. Mag vas ele del, ame lyet so ha sem le het meg un-
ni. A ke nyér igaz és jó, a szó nak mély, me leg ér tel-
mé ben. A ke nyér szí ne alatt azon ban Is ten élő táp-
lá lék lesz szá munk ra, em be rek szá má ra. Antióchiai 
Szent Ig nác azt ír ja az efezusi hí vek nek: „Mi ke nye-
ret tö rünk, és ez le gyen szá munk ra a hal ha tat lan ság 
or vos sá ga.” Étel ez, amely egész va lón kat az élő Is-
ten nel táp lál ja, és te szi, hogy Ben ne le gyünk és Ő mi-
ben nünk. 
 A bor ital. Sőt a va ló ság az, hogy nem csak olyan ital, 
amely a szom jat olt ja. Er re va ló a víz. A bor azon ban 
töb bet akar: „megvidámítja az em ber szí vét” mond ja 
az Írás. A bor nem csak ar ra jó, hogy olt sa a szom jat, 
ha nem hogy az öröm ita la le gyen: tel jes ség, túl ára-
dás. „Milyen szép az én ré sze gí tő kely hem”, mond ja a 
zsol tár. Ér ted, mit akar ez mon da ni? És ér ted, hogy a 
ré szeg ség itt egé szen mást je lent, mint mér ték te len-
sé get? Ra gyo gó szép ség a bor, il la ta, ere je van, amely 
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min dent ki tá gít és meg ne me sít. És a bor szí ne alatt 
ad ja ne künk Krisz tus az ő is te ni vé rét. Nem úgy, mint 
va la mi na gyon jó zan italt, ha nem mint az is te ni nagy-
sze rű ség túl ára dá sát. „Sanguis Christi inebria me – 
Krisz tus vé re ré sze gíts meg en gem”, imád koz ta Loyo-
la Szent Ig nác, a me leg szí vű lo va gi as fér fiú. És Szent 
Ág nes úgy szól Krisz tus vé ré től, mint a sze re tet nek és 
a ki mond ha tat lan szép ség nek tit ká ról: „Mézet és te-
jet szív tam aj ká ról, és az Ő vé re éke sí tet te ar co mat”, 
– imád koz zuk ün ne pi zso lozs má já ban. 
 Krisz tus ke nyér és bor lett. Étel és ital. Ehet jük és 
ihat juk Őt. A ke nyér hű ség és áll ha ta tos szi lárd ság. A 
bor me rész ség, föl di mér té ket meg ha la dó öröm, il lat, 
szép ség, tá gas ság és ha tár ta lan tel je se dés. Az élet-
nek, a bí rás nak, az ada ko zás nak ré szeg sé ge... 

Anselm Grün OSB: Jé zus, a ke nyér

A ke nyér mind azt je len ti, ami re éhe zünk, ami táp lál 
min ket, ami ből és ami ért él ni tu dunk. A ke nyér meg-
erő sít min ket a hét köz nap ok ra. A zsi dók pusz tai ván-
dor lá suk ide jén ke nyér re éhez tek. Is ten ma ga adott 
ne kik ke nye ret. Man nát hul la tott az ég ből. A zsi dók 
a man ná val csil la pí tot ták éh sé gü ket a pusz tá ban. Jé-
zus nak volt bá tor sá ga sa ját ma gát olyan ke nyérként 
hir det ni, amely csil la pí ta ni tud ja éh sé gü ket: „Én va-
gyok az élet ke nye re; aki hoz zám jön, töb bé nem 
éhe zik” (Jn 6,35). Ez a ki je len tés ki hí vás volt a zsi dók 
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szá má ra. Jé zus ön ma gát, mint sze mélyt „ke nyér nek” 
mond ja. Igényt tart rá, hogy el tud ja csen de sí te ni leg-
mé lyebb éh sé gün ket. Sejt jük, hogy eb ből a Jé zus ból 
árad va la mi, ami szá munk ra sze gény sé gé ben is re-
ményt nyújt hat.
 Jé zus azt a ke nye ret, ami ő ma ga, ös  sze ha son lít ja 
a man ná val, amit a zsi dók et tek a pusz tá ban. Et ték a 
man nát és még is meg hal tak. „Itt a menny ből alá szál-
lott ke nyér, hogy aki eszik be lő le, meg ne hal jon. Én 
va gyok a menny ből alá szál lott élő ke nyér. Aki e ke-
nyér ből eszik, örök ké él. A ke nyér, ame lyet ad ni fo gok, 
az én tes tem a vi lág éle té ért.” (Jn 6,50 sk.) Jé zus igényt 
tart ar ra, hogy ő ké pes min den kit táp lál ni a pusz tá-
ban. A sze gény ség pusz tá já ban, a bel ső üres ség pusz-
tá já ban, az ér zé sek zűr za va rá ban Jé zus egyet len sza va 
is táp lá lék le het, amely se gít to vább ván do rol ni.
 Va la ki így val lott er ről a lel ki gaz dag ság ról: „Né-
ha vi lá go san ér zem éj sza kán ként, ami kor éb ren 
fek szem és sí rok, mi kor vég re min den el csen de sül, 
olyan kor gyak ran ér zem, hogy emel ke dem föl fe lé. És 
olyan kor min den egyéb tel je sen kö zöm bös, a la kás 
meg a pi szok, meg a sze gény ség is.” Ha meg érint en-
gem Jé zus sza va, ha meg ér zem Jé zus je len lét ét, ak-
kor táp lá lék hoz ju tok a pusz tá ban, ak kor meg ér zem 
az éle tet a ha lál ban.
 Jé zus azo no sít ja az ál ta la szét osz tott ke nye ret a 
test tel, ame lyet ő oda ad a vi lág éle té ért. Ép pen ek-
kor lesz min ket táp lá ló ke nyér ré, ami kor te he tet le-
nül függ a ke resz ten. Ez vér lá zí tó pa ra do xon: a hal-
dok ló az élő táp lá lé ka lesz. És még is, ez a pa ra do xon 
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meg fe lel ta pasz ta la tunk nak. Ha va la ki fel té tel nél kül 
oda ad ja ma gát ér tünk, ahogy ezt Jé zus tet te a ke resz-
ten, ab ból él ni tu dunk, ez olyan táp lá lék szá munk ra, 
amely éle tünk min den szük sé gén át visz min ket. Jé-
zus a szen ve dés ke men cé jé ben mint egy meg sül ér-
tünk. A sze re tet te szi őt min ket táp lá ló ke nyér ré. 
Vé gül is vá gyunk min dig ar ra irá nyul, hogy sze res-
sünk és sze res se nek. Jé zus, aki ke resz ten mind vé gig 
sze re tett min ket, ahogy ezt Já nos meg fo gal maz za 
evan gé li u má ban, be töl ti vá gyun kat. Ő fel té tel nél kü li 
sze re te té ben ke nyér ré lesz ér tünk, amely táp lál ben-
nün ket, pó tol ja a sze re tet hi á nyos sá ga it.
 So kan te le tö mik ma gu kat ét ke zés kor, hogy ne 
érez zék a sze re tet hi ányt, hogy el nyom ják ha rag ju kat 
és csa ló dá su kat. De ta pasz tal ják, hogy ez so ha nem 
si ke rül. Az élet és a sze re tet utá ni éh ség min dig új-
ra je lent ke zik. Jé zus azt mond ja ma gá ról, hogy aki 
hoz zá jön és kö ve ti őt, nem éhe zik töb bé. Aki tud ja, 
hogy Jé zus fel té tel nél kül sze re ti őt, nem tö mi meg a 
gyom rát azért, hogy el fed je a ma ga üres sé gét. Jé zus 
nem csak azt ál lí tot ta, hogy ő a min ket táp lá ló ke nyér. 
En nek a ki je len tés nek je le ként ne künk aján dé koz ta 
az Eu cha risz ti kus ét ke zést is. Itt a ke nyér ben sa ját, 
ér tünk oda adott tes tét nyújt ja ne künk. Az eu cha risz-
ti kus ke nyér sze re te té nek je lé vé lesz, amel  lyel ő a 
ke resz ten mind vé gig sze re tett min ket. Ami kor az eu-
cha risz ti kus ke nyér ben azt a meg tes te sült sze re te-
tet es  szük, meg sejt jük, hogy Jé zus ma ga az a ke nyér, 
amely csil la pít ja éh sé gün ket. Jé zus mond ja: „Aki eszi 
az én tes te met és is  sza az én vé re met, an nak örök 
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éle te van.” (Jn 6,54). Az örök élet el ső sor ban nem a 
ha lál utá ni éle tet je len ti, ha nem olyan éle tet, amely-
ben már most egy be esik az idő és az örök ké va ló ság, 
érint ke zik egy más sal az ég és a föld, egye sül egy más-
sal Is ten és em ber. Az eu cha risz ti kus ke nyér vé te le-
kor né ha él mény sze rű en meg ta pasz ta lom, hogy itt 
min den egyé vá lik egy más sal. Ér zem: most út köz ben 
is cél nál va gyok. Most át hat ja tes te met Is ten vég te-
len sze re te te. Most ben nem van a va ló di élet, az örök 
élet, amit töb bé a ha lál sem tud le rom bol ni, mert Is-
te ni élet és Is te ni sze re tet hat ja át.

Reisner Fe renc atya ta nú ság té te le
Mi ért hi szek? A lé nyeg ből a lé nye gért

Na gyon sok szor meg ta pasz tal tuk em be ri lé tünk fi zi-
kai ha tá ra it a ka to na ság éve i ben. Egy szer ki men tünk 
egy har cá sza ti gya kor lat ra, ahol be kel lett ma gun kat 
ás ni az el len ség gel szem ben. Azért hogy a ka to nák 
ne tud ja nak el búj ni, elő ző na pok ban ki ve zé nyel tek 
egy csa pa tot, akik le éget ték a ma gas fü vet. Min ket 
ki haj tot tak egy ilyen fel per zselt te rü let re, tisz ta ko-
rom, tisz ta mo csok volt min den, előt te még eső is 
esett. Fek vő lö vész tek nőt kel lett ás ni. Úgy né zett ki, 
mint egy sza bá lyos ko por só. És mind ezt tik kasz tó 
hő ség ben. Vib rált a le ve gő, és köz ben, ha va la ki nem 
dol go zott, ak kor fel té te le zett gáz tá ma dás, és gáz ál-
arc ban foly tat tuk. Ak kor már tak nyunk-nyá lunk folyt 
be le a gáz ál arc ba, iz zad tunk. Szó val ez egy ham vas fi-
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a tal em ber nek, még ha él is ben ne az élet ösz tön, elég-
gé meg döb ben tő. Az em be ri bu ta ság nak ez a meg-
ta pasz ta lá sa. Örök ké előt tem lesz, hogy meg kel lett 
ás ni a sa ját sí run kat. Egy ilyen hely zet ben, ami kor 
már tény leg úgy gon dol tam, hogy itt fo gok meg hal-
ni, nem tu dom to vább csi nál ni, már min den ba jom 
van, a zub bo nyom alól elő csus  szant egy kis ke reszt, 
és pon to san orr ba vá gott.
 Ezt Is ten üze ne té nek érez tem. Ezt a pöc kö lést az-
óta is ér zem. A Jó Is ten a kel lő pil la nat ban, ami kor 
már fel ad ni ké szü lünk, te hát pszi ché sen meg fi zi ka-
i lag a ka pi tu lá lás pe re mén va gyunk, ad min dig egy 
lö ke tet az em ber nek: mit nya va lyogsz, hát itt va gyok 
ve led, se gí tek, ne ked csak az kell, hogy szedd ös  sze 
ma ga dat, az tán csi náld to vább! Ez az ér zés ko moly 
is ten ta pasz ta lat. A Gond vi se lés nek egy kü lön le ges 
meg ta pasz ta lá sa volt, és el töl tött va la mi mér he tet-
len öröm. El kezd tem ma ga mon rö hög ni, és öröm mel 
ás tam to vább.
 A sit te sek től ren ge te get le he tett ta nul ni. Pél dá-
ul a be tö rés for té lya it. Ugye cso dál ko zol? De várd 
ki a vé gét. Min den aj tó le volt pe csé tel ve, ami kor el-
men tek a tisz tek, kü lö nö sen a fon tos iro dák aj ta jai. 
Si ke rült meg ta nul ni, ho gyan le het kul csot má sol ni. 
Ár kulc  csal ki nyit ni egy aj tót. Ki néz tük ma gunk nak 
egy al kal mas iro dát, amit csak harc ké szült ség ese-
tén nyit nak ki. Meg ma ni pu lál tuk a pe csé tet és a zá-
rat. Ott tar tot tuk a cso dá la tos szent ség imá dá so kat 
szil vesz ter kor, ka rá csony kor. Ezek fe lejt he tet len em-
lé kek szá mom ra. Nyu god tan imád koz hat tunk akár 
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haj na lig is. (...)
 Szent ség imá dás. Ah hoz ter mé sze te sen Ol tá ri szent-
ség is kel lett, és en nek kü lön cso dás tör té ne te van.
 Egyik va sár nap hi vat tak „ka pu ra”, hogy lá to ga-
tóm van. Ugyan ki jö het hoz zám? Ba rát nőm nem volt, 
szü le im tud tam, hogy nem tud nak el jön ni, va jon, ki 
akar en gem föl ke res ni? Egy ál ta lán nem volt öt le-
tem, hogy ki kí ván csi rám eb ben a szám űze tés ben. 
A ka pu ban egy is me rős, mo soly gós alak fo ga dott, 
rö vid nad rág ban, nyá ri ing ben, meg ölel tük egy mást. 
Vár sze gi Asztrik volt, ak kor még pan non hal mi per-
jel. Vol tak köz tünk ben cés kis pap ok is, meg ve lem 
is jó volt a kap cso la ta, és el jött meg lá to gat ni. Azon-
nal ment a hír lánc. Le ül tünk, be szél get tünk Asztrik 
atyá val. Ő is volt ka to na, tud ta, hogy mit je lent, ha 
időn ként rá néz nek az em ber re, az mi cso da erő for rás 
tud len ni. Tud tam, hogy egy ha mar nem hagy ha tom 
el a lak ta nyát. Be szél get tünk min den ről. Ne ki sok 
újat nem tud tunk mon da ni, de pró bált sa ját ka to nai 
ta pasz ta la ta i ból út mu ta tást ad ni, ho gyan le het ezt 
túl él ni. A vé gén, ami kor bú csúz ko dott, az in ge zse-
bé ből elő vett egy bo rí té kot, óva to san oda csúsz tat ta 
ne kem. Gyű rű vett min ket kö rül te o ló gu sok ból, sen ki 
nem lát ta, hogy mi tör tént. Azt mond ta, na gyon vi-
gyázz rá, mint az éle ted re. El rej tet tem a zub bo nyom 
alá. Ki kí sér tük, el bú csúz tunk, még fi gyel mez te tett, 
hogy a bo rí ték ról meg ne fe led kez zek.
 Vis  sza tér ve a kör let be, el búj tam, ki bon tot tam, és 
lát tam, hogy az Ol tá ri szent ség van ben ne. Fan tasz ti-
kus ér zés volt, mert ha én nem tu dok men ni az Úr Jé-



• 50 •

zus hoz, a Jó Is ten nel nem tu dom tar ta ni a kap cso la-
tot, ak kor jön hoz zám. Nin cse nek esz mék, ame lyek el 
tud ják őt vá lasz ta ni tő lem, nin cse nek rá csos ka puk, 
szö ges drót tal kör be vont ha tal mas be ton ke rí té sek, 
amin ke resz tül, ha meg erő sí tés re van szük sé gem, 
ak kor ne tud na el jön ni hoz zám.
 Tár sa im mal ki ter vel tük, ho gyan te remt sük meg a 
kö zénk ho zott Mes ter biz ton sá gát. Sé ták al kal má val 
pá rok ban imád koz tunk, bűn bá na ti li tur gi át vé gez-
tünk, az tán imád ság után meg ál doz tunk.
 Elő ke rült ha ma ro san egy kis ál doz ta tó sze len ce. 
Sze rez tem egy bőr da ra bot, az őr to rony ban varr tam 
egy kis to kot, és az ál ca há ló zsi nórt szé pen vé ko-
nyan szét szed tem, az volt raj ta a ma dzag, nyak ba le-
he tett akasz ta ni, és a szegy csont nál, itt a gö dör ben, 
szé pen meg hú zó dott ez a kis sze len ce. At tól kezd ve 
ná lam min dig ott volt az Úr Jé zus, a nya kam ban őriz-
tem. Majd egy évig így vol tunk együtt, min dig a nya-
kam ban volt az Ol tá ri szent ség. Et től kezd ve na gyon 
sze ret tem őr ség be jár ni, min den le he tő sé get meg ra-
gad tam, hogy ki ke rül jek az őr to rony ba. Fo lya ma tos 
szent ség-imá dás ban tel tek a nap ja im. (...)
 Szil vesz ter éj sza ka, ka rá csony kor, Urunk szü le-
té sé nek ün ne pén, min den fe le ke zet ből te o ló gu sok, 
együtt imád koz tunk ott, az Ol tá ri szent ség je len lét-
ében.
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Evangélium Szent János könyvőből (6,51-58)  
Kisz tus szent Tes te és vé re

Egy al ka lom mal Jé zus így szólt: „Én va gyok a menny-
ből alá szál lott élő ke nyér. Aki e ke nyér ből eszik, 
örök ké él. A ke nyér, ame lyet adok, a tes tem a vi lág 
éle té ért.” 
     Er re vi ta tá madt a zsi dók közt: „Hogy ad hat ja ez a 
tes tét ele de lül?” Jé zus ezt mond ta rá: „Bi zony, bi zony, 
mon dom nek tek: Ha nem eszi tek az Em ber fia tes tét 
és nem is  szá tok a vé rét, nem lesz élet ben ne tek. De 
aki eszi az én tes te met, és is  sza az én vé re met, an-
nak örök éle te van, s fel tá masz tom az utol só na pon. 
A tes tem ugyan is va ló sá gos étel, s a vé rem va ló sá gos 
ital. Aki eszi az én tes te met és is  sza az én vé re met, 
az ben nem ma rad, én meg ben ne. En gem az élő Atya 
kül dött, s ál ta la élek. Így az is él ni fog ál ta lam, aki 
en gem eszik. Ez a menny ből alá szál lott ke nyér nem 
olyan, mint az, ame lyet atyá i tok et tek és meg hal tak. 
Aki ezt a ke nye ret eszi, az örök ké él.”
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