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Püspöki köszöntő

Kedves Zarándokok!

Ez a világ Szeretetből lett. Arra születtünk, hogy megta-

nuljunk szeretni. Boldog Brenner János ezt az utat járta itt

a földön egészen a vértanúságig, önmaga teljes átadásáig.

Azt írta a lelki naplójában: „Ezen az életúton vezess végig

a szenvedés tüzes kohóján… vezess a szeretet izzó folyo-

sóján keresztül, ahol én is áttüzesedem és így érkezem e

folyosón át a Te lángoló, isteni trónusodhoz.” 

Vezessen, erősítsen minket az ő példája és közbenjárása,

hogy a magunk életútját tüzesebben, nagylelkűbben járjuk!

Erősítse a házastársakat az egymás iránti szeretetben, az

időseket a türelemben, bölcsességben, az imádság szelle-

mében, a fiatalokat a jóra, az értékesre való nyitottságban

és Krisztus követésének radikalitásában! Kegyelemben gaz-

dag zarándoklatot kívánok mindannyiunknak!

† János püspök
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Hasznos információk

Mielőtt megérkeznénk úticélunkhoz, ismerkedjünk meg

azokkal a fontos információkkal, amelyek nélkülözhetet-

lenek lesznek ahhoz, hogy zarándoklatunk szép lelki él-

ményt nyújthasson minden résztvevőnek.

Autóbuszok
Az egyházmegyei zarándoklaton résztvevő valamennyi

autóbusz idén is kapott egy sorszámot, amelyet a csoport-

vezetők kiragasztottak az autóbusz első szélvédőjére. Ezt

a számot kell a zarándokoknak megjegyezniük, hogy a za-

rándoklat végén megtalálhassák a hazafelé induló autó-

buszt.

A jelentkezési határidő lezárultakor a bejelentett zarán-

dokok száma meghaladta az 1.500-at, akik javarészt autó-

busszal, több kisbusszal és személyautóval indultak el a

zarándoklatra. Ez viszont azt is jelenti, hogy a zarándokok

és az autóbuszok nagy száma miatt fokozott figyelemre és

türelemre lesz szükség minden zarándok részéről. 

Útközben
Mivel idén nem jelentős a távolság, amit meg kell tennünk,

az útközbeni imádságokra is viszonylag kevés lehetőség

nyílik. Elimádkozhatjuk a dicsőséges rózsafüzért, illetve

számunkra kedves énekeket is énekelhetünk. A zarándok-
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könyv kínál néhány éneket, de a Hozsanna és az Éneklő

Egyház jó szolgálatot tehet útközben.  

Megérkezés
A zarándokcsoportok és az egyéni zarándokok két hely-

színre érkezhetnek. Mindkettő jelentősebb távolságra van

a zarándoklat céljától, így az utolsó szakaszt gyalogosan

tehetik meg. 

Gyalogos helyszínek:

Szentgotthárd-Máriaújfalu: gyülekezési hely a kápolna,

amelyben Boldog Brenner János utolsó szentmiséjét mu-

tatta be. A zarándokok a kápolnánál szállhatnak ki az autó-

buszokból, amelyeket a rendezők elirányítanak majd a

belvárosban az autóbuszok számára kijelölt utcákhoz. A

gyalogos zarándoklat innét 9 órakor indul Püspök atya ve-

zetésével. A gyalogos táv kb. 4 km. 

Szentgotthárd-Rábakethely: gyülekezési hely a Brenner

János tér. A zarándokok itt szállhatnak ki az autóbuszokból,

amelyeket ezt követően a szervezők a belvárosban kijelölt

utcákra irányítanak. A gyalogos zarándoklat 9 órakor indul

a Jó Pásztor kápolnához, Császár István helynök atya veze-

tésével. A táv körülbelül 2 km.

Mit vigyünk magunkkal?
Megérkezésünkkor fontos, hogy az autóbuszt az időjárás-

nak megfelelően felöltözve hagyjuk el. Táskánkban min-

denképpen legyen ott a zarándokkönyv, amely a hasznos
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információk mellett az imádságokat és az énekeket is tar-

talmazza. Mivel egész nap a szabadban leszünk, így szüksé-

ges a réteges öltözet, a sapka és a naptej is.

Az ülőhelyek korlátozott száma miatt hasznos, ha minél

többen hozunk magunkkal zarándokszéket. Fontos, hogy

az autóbuszból minden szükséges holminkat magunkkal

vigyük, mert az autóbuszok nem lesznek napközben elér-

hetők. 

Program
9 óra: Gyalogos zarándoklat indul Szentgotthárd-Máriaúj-

falutól dr. Székely János püspök vezetésével a Jó Pásztor

kápolnához.

9 óra: Gyalogos zarándoklat indul a Szentgotthárd-rába-

kethelyi templomtól Császár István általános helynök ve-

zetésével a Jó Pásztor kápolnához.

Lelki készület és szentgyónási lehetőség a helyszínen a

szentmise kezdetéig.

9.45 óra: A Boldog Brenner János Nevelési Központ diák-

jainak műsora.

10.30 óra: Szentmise a Jó Pásztor kápolnában és Boldog

Brenner János ereklyéjének elhelyezése.

12 órától szabad program és lehetőség az ebédre.

13.30 órától választható programok:

• szentségimádás a rábakethelyi templomban

• vezetett imaóra a Jó Pásztor kápolnánál

• rövid közös imádság a zsidai emlékkeresztnél

6



14.20 órától: Zenés ifjúsági dicsőítés.

15 óra: Májusi ájtatosság.

A korlátozott számú parkolóhelyek miatt az autóbuszok

növekvő sorszám szerint, több turnusban fognak hazain-

dulni. Az indulás pontos helyét és időpontját a csoportve-

zető fogja ismertetni.

Gyóntatás
Minden zarándokút célja, hogy ne csak fizikai, hanem lelki

utat is bejárjunk. Ennek a tisztulás útjának a legkifejezőbb

állomása lehet a szentgyónás elvégzése. Célszerű már ott-

hon készülni erre. Útközben is lehet lelkiismeret-vizsgálatot

tartani. 

A kápolna környékén a kijelölt helyeken a szentmise

kezdetéig lesz gyóntatás. Ezt követően a szabad időnkben

tudunk egy-egy lelkipásztor megkérni. A zarándokok nagy

száma miatt érdemes a szentgyónásokat otthon vagy akár

útközben elvégezni.

A szertartások idején
A zarándoklat idején különleges módon is ügyeljük az

imádságos légkörre! Mobiltelefonunkat még a szertartások

kezdete előtt kapcsoljuk ki. 

Mosdó
Mosdók a kápolna környékén az erre kijelölt helyen talál-

hatók. 
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Ajándék
Amennyiben szeretteinknek vagy magunknak szeretnék

emlékként kegytárgyat vásárolni, azt megtehetjük a Marti-

nus Kiadó, illetve az Egyházmegyei Karitász sátrainál. 

Hazaindulás
A szervezők az autóbuszokat a Vakarcs Kálmán utcába és

annak környékére irányítják. A program végén a zarándo-

kok Zsida felé indulhatnak el és a belváros irányába való

rövid gyaloglás után érhetik el az autóbuszokat. A további

információkat a zarándoklat során folyamatosan közölni

fogjuk.

Egyéb információ
Egészségügyi biztosítással az Országos Mentőszolgálat 10

és 16 óra között áll a zarándokok rendelkezésére. 

Vigyázzunk arra, hogy semmilyen szemetet ne hagyjunk

magunk után, bárhol is legyünk. 
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Boldog Brenner János

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-

én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

Később mindháromfiúból pap lett. János a szombathelyi

Püspöki Elemi Iskolában kezdte meg tanulmányait. 

1941 őszén a család Pécsre költözött, ahol a Gyakorló Is-

kolában, majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanul-

mányait. 1946-tól a Szombathelyi Premontrei Gimnázium

diákja. Az iskolák államosítása után Zircre megy azzal a

szándékkal, hogy belép a szerzetesrendbe. Mint ciszterci

oblátus érettségizett. 

1950-ben kezdte meg a noviciátust, ekkor kapta az Anasz-

táz szerzetesi nevet. A szerzetesek szétszóratása után ti-

tokban végezte novíciusi évét, 1951. augusztus 19-én Sig-

mond Lóránt kezébe tette le első szerzetesifogadalmát.

Ezután egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil

hallgatója. Másodéven a Szombathelyi Egyházmegye papnö-

vendékeként a szombathelyi szemináriumban folytatja teo-

lógiai tanulmányait. Miután a szemináriumokat 1952-ben

feloszlatják, a teológiát a győri szemináriumban fejezi be. 

1955. június 19-én Kovács Sándor megyéspüspök pappá

szenteli és az újmisés papot káplánként Rábakethelyre küldi.

Plébánosa dr. Kozma Ferenc. Buzgó lelkipásztori munkáját

nem nézték jó szemmel azok, akik az 1956-os forradalom 
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leverése után legfőbb ellenségeiket az Egyház papjaiban

látták. 

Máig sem tisztázott körülmények között 1957. december

15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai

lakásából. A templomban nyakába akasztotta betegellátó

tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjé-

vel, aki kihívta a plébániáról, a dombtetőn keresztül vezető

gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között

többször megtámadták, majd a feltételezett beteg háza

előtt kegyetlen brutalitással, harminckét késszúrással meg-

ölték. János atyát a szombathelyi szalézi templom krip-

tájában helyezték örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmon-

data olvasható: „Az Istent szeretőknek minden a javukra

válik!” (Róm 8,28) 

A tisztalelkű, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú

évtizedekig nem volt szabad beszélni, képét levetették a

győri szemináriumfaláról. Boldoggáavatási eljárása 1999-

ben kezdődött. Ferenc pápa 2017. november 8-án jóvá-

hagyta azt a dekrétumot, amely elismeri Brenner János

vértanúságát. 2018. május 1-jén, éppen egy évvel ezelőtt

avatta boldoggá Angelo Amato bíboros, a szenttéavatási

ügyek kongregációjának prefektusa Szombathelyen, az

Emlékmű-dombon. Sírja azóta a szombathelyi székesegy-

házban található.

Forrás: Boldoggáavatási imafüzet
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Imádságok útközben

Utunk elején közösen kérhetjük az Úristen áldását az alábbi
formával.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ámen.

Az Úr, a magasságból felkelő, aki meglátogat bennünket,

hogy lábunkat a béke útjára irányítsa,

legyen mindnyájatokkal. 

És a te lelkeddel.

Ha a vezető világi hívő, így köszönti a jelenlevőket: 
Az Úr fordítsa felénk arcát

és irányítsa lépteinket a béke útjára! 

Ámen.

Hallgassátok meg testvéreim a következő részletet Tóbiás

könyvéből. (Tób 5,17-22)

Tobit így szólt Ráfáel angyalhoz: „Légy áldott, testvér!”

Aztán a fiához fordult: „Készülj fel az útra, fiam! Kelj útra

testvéreddel. Az Isten, aki az égben lakik, oltalmazzon ben-

neteket idelent és vezéreljen vissza szerencsésen, jó egész-

ségben. Az ő angyala kísérjen és védjen benneteket, fiam!”
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Tóbiás kiment, hogy előkészüljön az útra. Megölelte apját

és anyját. Tobit azt mondta neki: „Szerencsés utat!”  De az

anyja sírt, és így szólt Tobithoz: „Miért küldted el a fiamat?

Hát nem ő volt a bot kezünkben, amikor jött és ment előt-

tünk?  Azt hiszem, nem a pénz a legfontosabb, a fiunkhoz

képest meg mit számít?  Jó volt nekünk úgy élni, ahogy az

Isten adta!”  Tobit azt felelte: „Ne aggódj! Fiunk szerencsésen

odaér, aztán szerencsésen vissza is tér. Ha hazatér, majd

magad is látod, hogy nagyon jól van így.  Ne aggodalmas-

kodj, és ne emészd magad, nővérem, miattuk! Hiszen jó

angyal utazik vele, így hát szerencsés lesz az útja és egész-

ségben haza is tér majd.”

Kérjük Istent, emberi életutunk eredetét és végső célját, és

bizalommal mondjuk:

Kísérd, Urunk, kegyelmesen utunkat!

Mennyei Atyánk, aki Egyszülöttedet útul adtad, hogy rajta

eljussunk hozzád, add, hogy hűséges állhatatossággal kö-

vessük őt, aki előttünk jár.

Kísérd, Urunk, kegyelmesen utunkat!

Aki mindig és mindenütt közel vagy azokhoz, akik neked

szolgálnak, atyai oltalmaddal őrizd szolgáidat, hogy útköz-

ben kísérőjüknek érezzünk téged, akit jövendő asztaltár-

suknak remélnek a mennyei hazában.

Kísérd, Urunk, kegyelmesen utunkat!
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Aki egykor a pusztában vándorló népednek magadat adtad

vezérül és útul, nekünk, akik erre az útra indulunk, add jó-

ságosan oltalmadat, hogy minden veszedelmet legyőzve,

boldogan térhessünk vissza otthonunkba.

Kísérd, Urunk, kegyelmesen utunkat!

Aki az utasoknak nyújtott vendégszeretetet eljövendő or-

szágod jelei közé helyezted, engedd, hogy mindazok, akik

otthon nélkül vándorolnak, biztos hajlékra találjanak.

Kísérd, Urunk, kegyelmesen utunkat!

Mindenható örök Isten, aki Ábrahámot, miután  kivezetted

szülőföldjéről  és elszakítottad rokonságától, sértetlenül

megőrizted vándorlása minden útján, őrizz meg minket is,

szolgáidat. Légy, Urunk, felkészülésünkben támaszunk, az

úton kísérőnk és vigasztalónk, a megpróbáltatásokban vé-

delmezőnk, hogy vezetéseddel sikeresen megérkezzünk

oda, ahová igyekszünk, és örömmel térhessünk vissza ott-

honunkba.

Krisztus, a mi Urunk által. 

Ámen.

Elszakíthatatlanul legyen velünk az Úr, és irgalmasan irá-

nyítsa jóakaratával utunkat.

Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.
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Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú

† és a Szentlélek.

Ámen.

Ha a vezető világi hívő, így köszönti a jelenlevőket:
Áldjon meg minket a mindenható Isten, és hallgasson meg

minket, amikor azért könyörgünk, hogy utunk szerencsés

legyen. 

Ámen.

†   †   †

Hazainduláskor ezzel a rövidebb formával kérhetjük az Úr
áldását utunkra.

Segítségünk az Úr nevében.

Aki az eget és a földet alkotta.

Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd,

hogy egyenes úton járhass, és szándékaid jó véget érjenek!

(Tób 4,19a.)

Urunk, mutasd meg nekünk útjaidat.

Uram irgalmazz!

Küldj segítséget, Urunk szentélyedből! 

Uram irgalmazz!
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Légy, Urunk, számunkra az erősség tornya! 

Uram irgalmazz!

Üdvözítsd, Urunk, szolgáidat, akik tebenned remélnek.

Uram irgalmazz!

Áldjon meg minket Isten minden mennyei áldással, és ve-

zesse sikerre útjainkat, hogy a világ változandóságai között

állandóan tapasztalhassuk oltalmát. Krisztus, a mi Urunk

által.

Ámen.

Hazaérkezés előtt a Te Deum eléneklésével adhatunk hálát
zarándoklatunk kegyelmeiért.

Téged, Isten dicsérünk, téged Úrnak ismerünk.

Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.

Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok,

Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt.

Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.

Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.

Jeles mártír seregek magasztalnak Tégedet.
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Vall tégedet világszerte szentegyházad ezerszerte,

Ó Atyánk, Téged s mérhetetlen nagy fölséged,

S azt, ki hozzánk tőled jött le, atya igaz Egyszülöttje,

És áldjuk Veled vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.

Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad.

Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged,

Onnan leszel eljövendő, mindeneket itélendő.

Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk.

Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe.

Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged.

Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald.

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped.

Bűntől e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket.

Irgalmazz Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas,

Kegyes szemed legyen rajtunk; tebenned van bizodalmunk.

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent ér-

nem!

Utunk során – a húsvéti idő lévén – a dicsőséges rózsafüzér
titkait imádkozhatjuk. Minden titokhoz éneket, szentírási
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szakaszt és egy közös szándékot kapcsolunk, a titok elimád-
kozása előtt.

Krisztus, az Úr feltámadott, alleluja, alleluja,

reményt minékünk így adott, alle-, alleluja.

Hogy mi is mind feltámadunk, alleluja, alleluja,

dicsőségébe eljutunk, alle-, alleluja.

(ÉE 104, dallama: Ho 95 Krisztus a mennybe fölmene)

1. aki gondolatainkat irányítsa

2. aki szavainkat vezérelje

3. aki cselekedeteinket kormányozza

Krisztus feltámadott! Halljátok meg, asszonyok,

Kik kenetet hoztatok, többé már ne sírjatok!

Feltámadt Krisztus!

Krisztus feltámadott! Új csodákat halljatok!

Péter, János fussatok! Üres a sír, nincsen ott!

Feltámadt Krisztus!

(Ho 88)

I. Aki a halálból feltámadt
A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s ma-

gukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták,

hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr
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Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepe-

tésükből, már két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhá-

ban. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok

így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak kö-

zött? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mon-

dott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának

– mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de

harmadnap feltámad.” Erre eszükbe jutottak e szavai. A sír-

tól visszatérve mindent hírül adtak a tizenegynek és a töb-

bieknek. (Lk 24,1-9)

Ezt a tizedet ajánljuk fel megyéspüspökünkért!

Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja!

Egeknek élő Istene, alle-, alleluja!

Fölnéztek az apostolok, alleluja, alleluja!

És zengtek fényes angyalok: alle-, alleluja!

„Mit álltok itt, ti férfiak? Alleluja, alleluja!

Miért e néma bámulat?” Alle-, alleluja!

Ki most az égbe szálla fel, alleluja, alleluja!

Egykor mint bíró így jön el! Alle-, alleluja!

(Ho 95)
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II. Aki a mennybe fölment
Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Ezeket mondtam nektek,

amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mind-

annak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a

zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy

megértsék az Írásokat, s így folytatta: „Meg van írva, hogy

a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támad-

nia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell

hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi

vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.

Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból

való erőt.” 

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva

megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemel-

kedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel

visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak,

és dicsőítették az Istent. (Lk 24,44-53)

Ezt a tizedet ajánljuk fel Mindszenty József bíboros boldoggá
avatásáért!

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk

fényességed sugarát.

Jöjj el, jöjj el! Jöjj el, jöjj el! Jöjj, Szentlélek Istenünk.

Jöjj, szegények atyja, te, bőkezűség Istene,

lelkünk fényed hassa át.
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Jöjj el, jöjj el! Jöjj el, jöjj el! Jöjj, Szentlélek Istenünk.

(Ho 97)

III. Aki nekünk a Szentlelket elküldte
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen

mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt

az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és

egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek

jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mind-

egyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és kü-

lönböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek

szólásra indította őket. (ApCsel 2,1-4)

Ezt a tizedet ajánljuk fel Brenner János szentté avatásáért!

Felvitetett magas mennyországba, 

Angyali szép, örvendetes házba,

E nap a Szűz nagy menyasszonyságba,

Az Istennek drága hajlékába.

A mennyei Atya udvarába,

Felső Sion drága városába,

Dicsőséges szép palotájába,

Már bemégyen nagy vígasságába.

(Ho 167)
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IV. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. 
Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Is-

tenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme,

mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert

nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma

nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bi-

zonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában

a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alá-

zatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el,

de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szol-

gáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak,

Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. (Lk 1,46-55)

Ezt a tizedet ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért! 

Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,

kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság.

Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk, bűnösökre, nézz le

ránk!

Örvendezzél, Isten anyja, Boldogságos Asszonyság,

mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság.

Mária, mi Anyánk…

(Ho 168)
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V. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. 
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába

alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott ál-

lapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiálto-

zott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös

sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején koro-

na. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és

a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé,

hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiú-

gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a

nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trón-

jához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet

készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig.

(Jel 12,1-6)

Ezt a tizedet ajánljuk fel egyházközségünkért!

Befejezésre:

Feltámadása Krisztusnak, alleluja, alleluja,

romlása lőn a pokloknak, alle-, alleluja.

Maradjon mindig ő velünk, alleluja, alleluja,

kiben megújult életünk, alle-, alleluja.

Éljünk azért az Istennek, alleluja, alleluja,

Atya, Fiú, Szentléleknek, alle-, alleluja.

(ÉE 104, dallama: Ho 95 Krisztus a mennybe fölmene)
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Szentgyónásra készülve

„Szeresd a te Uradat, Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”

I. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

• Mindennél előrébbvalóbb-e számomra Isten, vagy vannak

nála is fontosabbak (ember, pénz, televízió, internet, stb.)?

• Imádkozom-e minden nap, legalább reggel és este?

Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?

• Törekszem-e arra, hogy Istent még jobban megismerjem

(olvasom-e a Szentírást, vallásos újságokat, könyveket, stb.)?

• Nem vagyok-e babonás (lekopogom, fekete macska,

péntek 13, kabala [vallásos tárgyak esetében is], stb.)?

• Olvasok-e horoszkópot, ezoterikus műveket, keresek-e

távgyógyítókat, jósokat, foglalkozok-e agykontrollal, ingá-

val, varázsvesszővel, ősmagyar vallással, stb.?

• Gyermeke(i)m vallásos nevelésének eleget teszek-e?

II. Isten nevét hiába ne vedd!

• Szoktam-e káromkodni (azaz Istent, szenteket, szent

dolgokat átkozódva, csúnya szavakkal említeni)? Ha igen,

milyen gyakran?

• Mondok-e egy fohászt, ha káromkodást hallok, vagy ha

magamat káromkodáson kapom?
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• Szoktam-e emlegetni Isten nevét feleslegesen vagy

tiszteletlenül?

• Esküdözöm-e feleslegesen? Szent dolgokkal tréfálkoz-

tam-e?

III. Az Úr napját szenteld meg!
• Vasárnap és parancsolt ünnepen (Karácsony, Újév, Víz-

kereszt, Nagyboldogasszony, Mindenszentek) mulasztot-

tam-e szentmisét? 

• Ha igen, miért (betegség, munkahelyi elfoglaltság, kis-

gyermek vagy beteg gondozása, vagy pedig lustaság, ha-

nyagság miatt) és hányszor?

• Ha tudtam, hogy nem fogok tudni szentmisére elmenni,

kerestem-e a lehetőséget, hogy máskor menjek el (pl.

szombat esti szentmisére, vagy vasárnap más helyen/idő-

ben, esetleg helyette hétköznap), vagy nem foglalkoztam

vele?

• Ha gyakran járok az előesti (szombati) szentmisékre,

olyan helyen, ahol vasárnap is van szentmise, azt súlyos ok-

ból vagy csak kényelemből teszem? 

• Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem

részt?

• Igyekszem-e úgy élni, hogy méltó legyek szentáldo-

záshoz járulni?

• Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ün-

nepeket (nem vasárnap intézem a bevásárlást, nagytaka-

rítást, halasztható munkákat, stb.)?
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• A bűnbánati napokon (péntek és nagyböjt ideje) szok-

tam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből (valamiről le-

mondás, imádság, jócselekedet, adakozás, stb.)?

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!
• Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbá-

lok-e örömet szerezni nekik?

• Betegségükben, öregségükben igyekszem-e gondot vi-

selni rájuk?

• Ha már nem élnek, őrzöm-e emléküket? Mondatok-e

szentmisét és imádkozom-e értük és a többi elhunytért?

• Tisztelem-e az idősebbeket?

V. Ne ölj!
• Szoktam-e durváskodni, gúnyolódni? Másoknak fájdal-

mat okozni?

• Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni, bo-

csánatot kérni?

• Vigyázok-e egészségemre? Mértékletes vagyok-e?

• Betartom-e a közlekedési és balesetvédelmi szabályo-

kat?

• Csábítottam-e mást bűnre?

• Életellenes cselekményben részt vettem-e, tanácsol-

tam-e (abortusz, eutanázia, stb.)?
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VI. Ne paráználkodj! 
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

• Tiszteletben tartom-e, hogy a szexuális életnek csak a

szentségi házasságban van helye? Vétettem-e a tisztaság

ellen (házasságtörés, önkielégítés, pornográfia [újság, film,

internet], erőszak, stb.)?

• Házastársammal nyitottak vagyunk-e a gyermekáldásra

(használunk-e fogamzás-gátló eszközöket, nem veszünk

részt mesterséges megtermékenyítési programban)?

VII. Ne lopj!
X. Mások tulajdonát ne kívánd!

• Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? Visszaadtam-e

már?

• Használtam-e más tulajdonát öncélúan, megtérítés nél-

kül (pl. munkahelyi telefonról magántelefonokat folytat-

tam, saját célra fénymásoltam, nyomtattam, stb.)?

• Igénybe vettem-e kedvezményeket jogtalanul (pl. bu-

szon, vonaton, segélyek, stb.)?

• Megkárosítottam-e az államot (pl. számla nélküli vásár-

lás, feketemunka, stb.)?

• Számítógépen használok-e illegális szoftvert, töltöt-

tem-e le illegálisan internetről?

• Vigyáztam-e magam, mások és a közösség javaira? Ron-

gáltam-e?

• Nem „lopom-e” az időt? Becsülettel végzem-e a köte-

lességeimet?
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• Ha nincs állásom, igyekszem-e munkát keresni, vagy

hagyom, hogy mások tartsanak el?

• Irigykedtem-e?

• Szívesen adtam-e a rászorulóknak tulajdonomból, időm-

ből?

VIII. Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!
• Hazudtam-e? Okoztam-e ezzel másnak kárt?

• Rágalmaztam-e? Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz?

Jóvátettem-e?

• Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?
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Szentmise

BEVONULÓ ÉNEK

(Horváth Csaba: Himnusz Boldog Brenner Jánoshoz)

1. Boldog Brenner János Isten választottja,
Köszöntsön a földnek, s mennynek sokasága.
Ember hálát adjon, az angyal örvendjen,
Magasztalván Istent kegyes ünnepeden.

2. Savaria szentje, Pannónia éke,
Sóhajtozva kérünk, légy hazánknak őre.
Magyar szív imája szálljon fel az égbe,
Miként a tömjénfüst az Isten elébe.

3. Magyar szentjeinknek víg társaságában,
Örvendezel együtt Isten országában.
Vértanúk, hitvallók, jámbor igaz szentek,
Pártfogoljátok hű magyar nemzetünket.

4. Szeretettel teli családban nőttél fel,
Az Isten kegyelme hevített tüzével,
Innen hívott Jézus szent szolgálatára,
Hogy példáddal te légy népének pásztora.

5. Mély titok a Mester csodás meghívása…
Szíved igent mondott a szent hivatásra.
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Emberhalász lettél, Jézus tanítványa,

Evangéliumnak buzgó oktatója.

6. Fiatalok lelkét jóra tanítottad,

Istenszeretetre őket buzdítottad,

Hitet, reményt adtál ínséges időkben,

Jó gyümölcsöt hozván emberi lelkekben.

7. Gonosz szennyes árnyak, ím, üldöztek Téged,

De Jézusban bízva mondtad, hogy „Nem félek”.

Jézusunk mondása áthatotta szíved:

„Boldogok, kik értem üldözést szenvednek”.

8. Ó, szent hivatások, s papok eszményképe,

Önfeláldozásod hitünk magvetése,

Véred hullásával ragyogott fel a fény

Az Oltáriszentség vértanúja lettél.

9. Isten meghívott a szent vértanúságra,

Mártíroknak dicső hatalmas királya,

Pálmaág és töviskoronával várva,

Jutalmazott téged boldog mennyországgal.

10. Sose feledjük el, hogy a hitünk nagy kincs;

Tegyünk tanúságot halálunk árán is,

Brenner János atyánk, te légy példaképünk,

Közbenjárásoddal segítsd földi éltünk.
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11. Mondjunk dicséretet Atyának, Fiúnak

És a Szentléleknek, a vigasztalónak,

Vértanú szent papunk, eszközöld ki nékünk,

Hogy a Szentháromság hajlékába lépjünk. Ámen!

Boldog Brenner János ereklyéjének elhelyezése

INTROITUS 

Vígad majd az igaz az Úrban, és bízik benne, dicsekedhet-

nek mind az egyenes

szívűek. Alleluja, alleluja.

Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad

Boldog Jánosnak, hogy példája ragyogó fényként tündököl-

jön Egyházadban. Add kegyelmedet, hogy amint ő követte

Krisztust a keresztúton, nyomában járva mi is eljussunk az

örök élet örömébe.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és

uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-

örökké.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt le-

veléből (Róm 8,28-30)

Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a

javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki
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őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendel-

te, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő első-

szülött a sok testvér között.

Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta; akiket meg-

hívott, azokat igazzá tette; akiket pedig igazzá tett, azokat

meg is dicsőítette.

Ez az Isten igéje.

Istennek legyen hála

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 126 - 8. g. tónus)

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok vol-

tunk, mint akik álmodnak.

Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjon-

gással.

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot

művelt vélük.”

Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből uj-

jongunk.

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod dé-

len a folyókat.

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
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Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva

jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

ALLELUJA

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, * mert

övék a mennyek országa.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5,1-12a)
Dicsőség neked, Istenünk. 

Abban az időben:

Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai

pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát és így

tanította őket: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek

országa.

Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert

ők kielégítést nyernek.

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fog-

ják hívni.
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Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a

mennyek országa.

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és ül-

döznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak

titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutal-

matok az égben!

Ezek az evangélium igéi.

Áldunk téged, Krisztus.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Testvéreim, Brenner János atya kész volt vértanúságának

napján is Isten hívó szavára igent mondani. Az ő példáját

követve mi is imádkozzunk éber szívért és hitvalló életért!

1. Áldd meg Urunk a neked szolgáló papságot, hogy min-

dig odaadó szívvel és lelkesen kövessen téged!

2. Ébressz Brenner János lelkületével szolgáló papi hiva-

tásokat a te dicsőségedre és néped üdvösségére!

3. Segíts, hogy magunkról megfeledkezve a te ügyedért

és akaratod teljesítésére cselekedjünk!

4. Formálj egyre több olyan hívő közösséget, ahol a pap

munkatársaiként Istenért és az ő népéért egyre többen ön-

zetlenül tevékenykedjenek!

5. Áldd meg magyar nemzetünk családjait, hogy a bennük

születő papi hivatást megbecsüljék, segítsék, támogassák

és meghálálják!
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Mindenható Istenünk, segíts minket, hogy Brenner János

példájára hűségesek legyünk hivatásunk teljesítésében. Adj

erőt a mindennapokhoz, hogy tetteinkkel építhessük a föl-

dön a te országodat. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

Marco Frisina: Jubilate Deo

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Fölséges Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldo-

zatunkat, amelyet Boldog János vértanúd ünnepén bemu-

tatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg

nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben. 

Krisztus, a mi Urunk által.

COMMUNIO (Ho 643)
Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ott, ahol én vagyok,

ott lesz az én szolgám

ÁLDOZÁSI ÉNEKEK (Ho 127, 136 134)

1. Ó, szentséges, ó, kegyelmes,

Édességes Jézusom!
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Dicsértessél, tiszteltessél,

Én megváltó Krisztusom!

Szállj be szívem hajlékába,

Jöjj be lelkem pitvarába,

Ott nyugodjál, ott lakozzál,

Soha el se távozzál.

2. Téged áldlak, magasztallak

Mély alázatossággal,

Megölellek, megcsókollak,

Úgy imádlak nagy lánggal.

Légy irgalmas, légy kegyelmes,

Kérlek, tőled el ne kergess!

Én szívemhez szorítalak,

Mint angyalok, kívánlak.

3. Angyaloknak tápláléka,

Jöjj el e szent Ostyában!

Jöjj, kegyelem áradása

Egy kicsinyke pohárban!

Táplálj az Úr szent testével,

Itass omló dús vérével,

Engedj mindig nála lennem,

Ő maradjon énbennem!
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1. Üdvözlégy, Oltáriszentség!

Csodálatos, szent Istenség!

Téged szívemből imádunk,

Oltárodnak trónján áldunk:

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

2. Ha szenteknek nagy szívével,

Angyaloknak lángnyelvével

Köszönthetne minden lélek,

Méltón úgy sem dicsérnének.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

3. Öntsd szívembe olajodat,

Égesd benne világodat;

Nagy Szentség! ó, térj be hozzám,

Mert szívem csak Téged kíván.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

4. Életünknek végóráján

Hogy ne ejtsen meg a Sátán,

Te légy erős én gyámolom,

Mert csak nálad az oltalom.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!
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1. Üdvözlégy, Krisztusnak drága, szent teste!

Áldott légy, Jézusnak piros szent vére!

Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,

angyali, drága vendégség!

2. Üdvözlégy, nagy szentség, élet adója,

mi bűnös lelkünknek megorvoslója!

Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,

angyali, drága vendégség!

3. Üdvözlégy, nagy szentség, világ váltsága,

emberi nemzetnek fő boldogsága! 

Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,

angyali, drága vendégség!

4. Üdvözlégy, nagy szentség, lelkünk vendége,

mennyei karoknak gyönyörűsége! 

Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,

angyali, drága vendégség!

A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei

ajándékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik

ezzel az áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, a szent vér-

tanúkkal együtt Fiad dicsőséges feltámadásának is részesei

lehessünk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Krisztus, a mi Urunk által.
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KIVONULÓ ÉNEK (Ho 287)
1. Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz! 

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. 

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk! 

2. Vértanúknak királynéja tiszta Szűz! 

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. 

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk! 

3. Mindenszentek királynéja tiszta Szűz! 

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. 

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk! 

4. Magyarország Nagyasszonya tiszta Szűz! 

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. 

Ékes virágszál hozzád esdeklünk 

Szép Szűz Mária Könyörögj értünk!
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Szentségimádási óra 
Boldog Brenner János 
gondolatai alapján

„Itt nincs okoskodás, csak egyedül meghajlás és imádás.”

Áldunk téged ó angyali kenyér

Váltságunkért adatott drága bér!

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

Te mindennél szentebb vagy!

Légy áldott e szentségben,

Rejtve kenyér színében!

Kérünk téged, irgalmas nagy Isten,

Áldj meg minket, s hallgass meg kegyesen!

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

Te mindennél szentebb vagy!

Légy áldott e szentségben,

Rejtve kenyér színében!

Bevezető: Urunk Jézus Krisztus! Hálatelt szívvel borulunk

le előtted ezen a napon. Hálát adunk neked, hogy János

szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét, méltónak

találtad őt a vértanúság nagy ajándékára és megdicsőítet-

ted őt egyházadban.  Egykor az ő szívéből fakadó magasz-
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tos gondolatokkal fordulunk hozzád így dicsőítünk és ké-

rünk Téged. 

1. „Uram, sokat, nagyon sokat kerestelek. Végigkutattam

az élet ezer útvesztőjét és ott kerestelek, ahol nem talál-

hatlak meg. Most itt állok tépett ruhában, sebzett arccal,

tövisektől tépett, vérző testtel. Végigjártam minden helyet.

Benéztem a tudomány csarnokaiba, de nem láttalak, a mu-

latóhelyeken sem fedeztem fel vonásaidat. A társaságokban

a képmutatást találtam helyetted.

Kerestem Valakit és nem tudtam, hogy kit. Kerestem az

emberek között, a szeretetben, élvezetben, örömökben, de

nem találtam. Mikor már csaknem elernyedtem, a lelkembe

tekintettem és ott megtaláltalak. Megláttam a Te arcod

jóságos mosolyát, az élet lüktetését az igazság és szeretet

egységében. Te magadhoz vonzottál, most itt állok ilyen

szánalmasan, gyarlón, kiégve. Tekints rám... Kérlek fogadj

el, ne azt nézd, hogy nem érek semmit, hanem nézd hatal-

madat, mellyel bármikor használható eszközt faraghatsz

belőlem. Tudom, hogy értéktelen vagyok, látom nyomo-

rúságos semmisségemet, de mégis bizalommal fordulok

Hozzád, mert hívtad a terhelteket és a keresésben elfárad-

takat. Az én agyam szörnyű sejtések lázától terhes, engedd,

hogy megpihenhessek isteni kebleden és eltöltsön a végte-

len boldogság fenséges nyugalma.”

Őszintén keresed-e Istent? Hol keresed Őt?
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Üdvözlégy, Oltáriszentség!

Csodálatos, szent Istenség!

Téged szívemből imádlak,

Oltárodnak trónján áldlak:

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Ha szenteknek nagy szívével,

Angyaloknak lángnyelvével

Köszönthetne minden lélek,

Méltón úgy sem dicsérnének.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Öntsd szívembe olajodat,

Égesd benne világodat;

Nagy Szentség! ó, térj be hozzám,

Mert szívem csak Téged kíván.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Életünknek végóráján

Hogy ne ejtsen meg a Sátán,

Te légy erős én gyámolom,

Mert csak nálad az oltalom.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!
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2. „Minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az

Oltáriszentségben, annál mélyebb lesz lelkiéleted. Ha nem

megy az ima és az elmélkedés, éld át a Valóságot, hogy

Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. Nem elég a töké-

letességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalom-

mal is meg kell tölteni, s ez a tartalom Jézus mélységes,

benső, életigényként felbukkanó szeretete. Szeress, sze-

ress, mivel a szeretet mindent legyőz!”

Keresed-e az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal való talál-

kozás lehetőségeit?

Itt jelen vagyon az Istennek Fia,

itt jelen vagyon feláldozott Bárány,

itt jelen vagyon erős, igaz Isten,

a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk,

itt jelen vagyon a mi Közbenjárónk,

itt jelen vagyon Vigasztaló társunk:

a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet,

itt jelen vagyon a mennyei Fölség,

itt jelen vagyon fényes Világosság:

a Jézus Krisztus.
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Itt jelen vagyon váltságunknak Napja,

itt jelen vagyon bűnünk megrontója,

itt jelen vagyon szeretetnek lángja:

a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon a mi Vígasságunk,

itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,

itt jelen vagyon lelki bátorítónk:

a Jézus Krisztus.

Adja minékünk az ő szent országát,

hogy megláthassuk szentséges lakását,

angyali karból tiszta szép orcáját,

és ő szent Atyját. Ámen.

3. „Vágyom minden után, ami örök, mert hiszen Te vagy

a szépség. Te vagy a jóság. Te vagy a szentség és az örök

véghetetlen Isten!

Ó jó Jézusom emlékezzél arra, hogy vágyaim netovábbja

a Te akaratodnak teljesítése volt. Add meg az erőt, ennek a

programnak erős akarattal való továbbviteléhez. Megis-

mertetted velem gondviselő Jóságod és teljesen magadhoz

vonzottál. Én ellenkeztem egy kicsit, de ki állhat ellen aka-

ratodnak. Parányi voltam és semmiségem tudata gátlólag

hatott. De Te kiegészítetted bennem, ami hiányom volt és

bíztattál, hogy semmiségemet egészen vessem beléd és
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mással ne törődjek. Én engedelmeskedtem Neked és most

is itt vagyok, hogy szolgálataimat felajánljam Neked. Tu-

dom, hogy semmit sem érek és Előtted kisebb vagyok, mint

a porszem, de bizalommal jövök, hiszen Te a betegeket és

elárvultakat hívod. Nem kérek mást Tőled, minthogy or-

szágodban a legkisebb helyet foglalhassam el a Te akaratod

szerint, csakhogy Melletted lehessek a harcban. Ezáltal Te

is megdicsőülsz, mert hiszen íme éppen a legértékteleneb-

bet használod fel eredményesen. Mekkora is a Te hatalmad

édes Jézusom.”

Te mire vágysz igazán?

Ó, áldott szent Istenem, Az Oltáriszentségben,

Édes Jézus!

Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár,

Édes Jézus, Édes Jézus.

Ó lelkem, szent Jegyesem, Méltán ki-ki szeressen

Téged, Jézus!

Minden kincset megvessen, Csak Tégedet keressen,

Édes Jézus, Édes Jézus.

Maradj nálam kevéssé, Tedd szívemet édessé,

Uram, Jézus!

Ám tégy engem semmivé, Csak szívem tedd Tieddé,

Édes Jézus, Édes Jézus.
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4. „Olyan a lelkem, mint egy szánkó. A havas hegyoldalon
csúszik. Lenn a hegy lábánál már nincsen hó. A szánkót
még viszi egy darabig akadozva a súlya, de aztán megáll s
az embernek magának kell húznia, hogy haladhasson.

A lelkem is eleinte repült, mint a szánkó a lejtőn. Vitte az
Isten kegyelme. Könnyűek voltak az önmegtagadások,
csaknem maguktól adódtak. Most túljutottam az első évek
lendületén, a lelkem kezd akadozva a megállás felé köze-
ledni. Adj Uram erős akaratot, hogy utamon meg ne álljak
a próbák és szárazságok ezen idején, hanem kötelességeim
következetes végrehajtásával, hibáim kiirtásával és erények
gyakorlásával egyedül Neked akarjak tetszeni és soha senki
másnak, jóságos Uram!”

Kitartó vagy-e az imádságban, istenkeresésben?

Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó, kérlek, hogy nékem malasztot adj,
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.

Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas, és meghallgass,
Mennyei erőddel, ó, támogass!

Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,
Földről az ég felé felsóhajtok:
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Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,

Hogy helyet ne adjon a véteknek.

5. „A szenvedés taktusa égeti a szívbe a szeretet ritmusát.

Uram, adj nekem szívet, add, hogy a Te Szíved alakuljon ki

bennem. Nem elég irtani hibáimat, fel is kell vennem a Te

formádat.

Elhatároztam Uram, hogy felveszem és bárhová hívsz,

követlek. Ez azonban csakis a szenvedés tisztító tüzében le-

hetséges. Az ormokra fel! Ragadj Uram és adj erőt. Tudom,

hogy a domboldalon igen sok és nagy kínok várnak, mert

hiszen minél magasabbra tör egy lélek, minél nagyobbra

hivatott, annál többet kell tisztulnia a szenvedésben. Nem

számít. Uram, most már vágyom a szenvedést, mert sze-

reteted mindent megér. Igaz, hogy csak világos perce-

imben gondolkodom így, és ez ritka, azért kérlek, hogy

ezeknek az óhaját tekintsd, mint enyémet. A többi időben

a Te irgalmas szereteteddel szánakozva tekints rám, sze-

gény bolondra és ne engedd, hogy elessem.

Uram, adj állhatatosságot a Szeretet égetésében, a szen-

vedés tüzében és a kísértések hevében egyaránt. Magamtól

féreg vagyok, értéktelen senki, de Tebenned hatalom, erő,

élet. Ezért vágyom Hozzád: szereteted hatalmáért, erejé-

ért, életéért, hiszen Benned élet van, olyan élet, mely fény,

hogy megvilágítson minket. Fényt nem azért gyújtanak,

hogy elrejtsék! Uram, ezért vetem Beléd bizalmamat, várva,
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hogy a szenvedésekben, egyszer csak Magadhoz ragadsz

és gyarló szolgád megszűnik élni Uram!”

Hiszed-e igazán, hogy Istenben élet van? Tudsz-e Istenben
kapaszkodni a szenvedés idején?

Imádlak és áldlak, Isten rejtelem,

Kenyér és bor színben titkon vagy jelen.

Néked szívem-lelkem átadja magát,

Mert téged szemlélve elveszti magát.

Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,

de a hallás rólad hittel biztosít:

Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,

Igéd igazánál mi van igazabb?!

A keresztfán rejtéd isten-voltodat,

itt a színek, rejtik emberarcodat,

de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,

kérve, amit kért a bűnbánó lator.

Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,

mégis Istenemnek vallak tégedet.

Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,

tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
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6. „Meghívott minket, hogy életünket olyanná alakítsuk,

mint amilyen volt az övé. De hiszen az Ő élete szent fölsé-

ges isteni élet volt, hol vagyunk mi Tőle. Uram, csodála-

tosak a Te útjaid. Merészen, de szépen mondották az

őskeresztények: Azért lett az Isten ember, hogy az ember

istenné legyen. Csodálatos valami ez, ha elgondoljuk: Is-

tenné kell lennünk, és hol vagyunk mi még csak a legkisebb

szenttől is! Isten mindenkinek ad kegyelmet, de sajnos nem

mindenki használja fel lelke javára. Az jut feljebb az élet-

szentség magaslatain, aki minél több kegyelem-szállal kap-

csolja magát a túlvilághoz. Add erődet, hogy mindenhol

megismerhessem útjaidat és terveidet, és akaratod szerint

cselekedhessek.”…

„Szívem legnagyobb hálájával és szeretetével köszönöm

meg neked azt az igen-igen nagy kegyelmet, hogy szolgá-

latodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatá-

somhoz, hogy szent lehessek, mert én mindent egyszerre

és fenntartás nélkül akarok neked adni.”

Te mit adsz oda Istennek? Milyen áldozatot vállalsz a hite-

dért, a családodért, a világért?

Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt

A tiszta ostyának fehérsége alatt

Fölséges Úristen el vagy rejtezkedve

Csodálatosképpen.
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Testi szemeimmel noha nem láthatlak,

De mindazonáltal igazán imádlak,

Téged Teremtőmnek, Istenemnek vallak

És Uramnak mondlak. 

7. „Imádkozom Hozzád az imádságért. Uram, szeretnék

elégni szívem oltárán! Fogadj el.

Azt akarom, hogy életem folytonos imádság legyen! Adj

erőt hozzá. Állandóan Tebenned akarok élni! Segíts meg

engem, mert egyedül te vagy a szent és végtelen hatalmú,

fölséges Isten. Olyan a lelkem, mint a tűző napon eltikkadt

növény. Epedve lankadok. Adj erőt, az ima kegyelmét és

ismét életre kelek. Sebezz meg és égess, égess ki, mint az

agyagedényt, hogy tiszta legyek, alkalmas táplálék tartá-

sára. Uram tarts meg, hacsak szemétkosaradnak is! Annak

végtelenül örülök. Ne adj sok kegyelmet, mert nem bírom

a felelősség növekvő terhét. Rejts el oldalsebedbe. Mi lesz

velem? Mindenképpen felőrlődöm. Használj fel Uram, vedd

el akaratomat, mindenemet és imádságom is a Tied legyen,

a Te szerető, önfeledt visszamosolygásod az Atyára.”

Te hogyan imádkozol? Akarsz-e Istenben-Istennel élni?

Fohászok
Most imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki

Jézus szeretetével legyőzte a világ sötétségét!
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1. Add, Urunk, szentatyánknak, Ferenc pápának és püspö-
keinknek a bölcsesség Lelkét, hogy mindig az élet és a vilá-
gosság útján vezessék a Te népedet! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Adj nekünk Urunk papokat, akik Boldog Brenner János

atya példájára örömmel ünneplik az Eucharisztia titkát, és
annak erejével táplálják és erősítik hívő népedet!

Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add meg nekünk, Urunk, azt a kegyelmet, hogy Krisz-

tus szent testét az Eucharisztiában minél gyakrabban, fel-
készülten és áhítattal vehessük magunkhoz! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Áldd meg, Urunk, egyházközségeinket, hogy a szentmi-

sében megújulva élő szeretetközösséget alkossanak, amely
reményt és fényt sugároz minden embernek! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Áldd meg, Urunk, különösen is az elsőáldozásra készülő

gyermekeket, és azokat a betegeket, akik már csak ottho-
naikban vehetik magukhoz szent testedet!

Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. Add meg mindnyájunknak, Urunk, az erősség Lelkét,

hogy szembe tudjunk nézni a társadalom igazságtalansá-
gaival, és merjük mindig a Te utadat, a szeretet útját válasz-
tani!

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Urunk, Istenünk! Brenner János atya Fiadnak, Jézusnak
testét, az Oltáriszentséget védelmezve szenvedett vérta-
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núhalált. Őrizd és erősítsd mindannyiunkban az Eucharisz-

tia hitét, adj erőt a cselekvő szeretetre és a hitvalló életre!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Szentségimádásunk zárásaként Kovács Sándor megyés-

püspöknek Brenner János temetésén elhangzott szavaival

imádkozunk

„Köszönjük Neked Jézus, hogy nekünk adtad őt!...Köszönjük
neked Jézus, hogy nekünk adtad, az egyházmegyének, ezt a
tisztalelkű, világos, erős hitű, áldozatos lelkű ifjú papot. Kö-
szönjük Neked Jézus, hogy életével, fiatal, rövid életével oly
nagy példát adott nekünk. …

Drága jó Fiunk, édes Testvérünk, ne feledkezzél meg rólunk! 
Imádkozz értünk, hogy Jézus kegyelmet adjon mindnyá-

junknak!... Könyörögj, hogy a te nyomodban új lelkek, új
apostolok induljanak a lelkek megmentésére!

Brenner János, kedves, jó fiú, édes testvérünk, mi veled ma-
radunk. Mi hisszük, hogy Jézusnál velünk vagy és imádkozol
értünk, ahogyan mi érted imádkozunk…

Imádkozz érettünk égnek új szentje! Ámen.”

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui,

et antiquum documentum

novo cedat ritui:

praestet fides supplementum

sensuum defectui.
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Genitori Genitoque

laus et jubilatio

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio:

procedenti ab utroque

compar sit laudatio. Amen.

Celebráns: Panem de coelo praestitisti eis, alleluia.

Hívek: Omne delectamentum in sé habentem, alleluia.

Az Úristent magasztalom,

jóvoltáról gondolkodom,

irgalmához folyamodom,

mert meghallgat, azt jól tudom.

Csodálatos tetteiről,

szabadító erejéről,

emlékezem jóvoltáról,

bizodalmat veszek abból.

Mert ő erős hatalommal,

dicsőséges szent jobbjával

az ő népét megmentette,

fogságából kivezette.

Úgy vezette szent Egyházát,

mint jó pásztor kedves nyáját,
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ételéről gondoskodott,

utat neki ő mutatott.

Hálát adjunk az Istennek,

Atya-, Fiú-, Szentléleknek,

három személy fölségének,

egymivoltú Istenségnek!
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Áhitat 
a Jó Pásztor kápolnában

Kezdőének:
Himnusz Boldog Brenner Jánoshoz (Horváth Csaba)

1. Boldog Brenner János Isten választottja,

Köszöntsön a földnek, s mennynek sokasága.

Ember hálát adjon, az angyal örvendjen,

Magasztalván Istent kegyes ünnepeden.

2. Savaria szentje, Pannónia éke,

Sóhajtozva kérünk, légy hazánknak őre.

Magyar szív imája szálljon fel az égbe,

Miként a tömjénfüst az Isten elébe.

3. Magyar szentjeinknek víg társaságában,

Örvendezel együtt Isten országában.

Vértanúk, hitvallók, jámbor igaz szentek,

Pártfogoljátok hű magyar nemzetünket.

4. Szeretettel teli családban nőttél fel,

Az Isten kegyelme hevített tüzével,

Innen hívott Jézus szent szolgálatára,

Hogy példáddal te légy népének pásztora.
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5. Mély titok a Mester csodás meghívása…

Szíved igent mondott a szent hivatásra.

Emberhalász lettél, Jézus tanítványa,

Evangéliumnak buzgó oktatója.

6. Fiatalok lelkét jóra tanítottad,

Istenszeretetre őket buzdítottad,

Hitet, reményt adtál ínséges időkben,

Jó gyümölcsöt hozván emberi lelkekben.

7. Gonosz szennyes árnyak, ím, üldöztek Téged,

De Jézusban bízva mondtad, hogy „Nem félek”.

Jézusunk mondása áthatotta szíved:

„Boldogok, kik értem üldözést szenvednek”.

8. Ó, szent hivatások, s papok eszményképe,

Önfeláldozásod hitünk magvetése,

Véred hullásával ragyogott fel a fény

Az Oltáriszentség vértanúja lettél.

9. Isten meghívott a szent vértanúságra,

Mártíroknak dicső hatalmas királya,

Pálmaág és töviskoronával várva,

Jutalmazott téged boldog mennyországgal.

10. Sose feledjük el, hogy a hitünk nagy kincs;

Tegyünk tanúságot halálunk árán is,
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Brenner János atyánk, te légy példaképünk,

Közbenjárásoddal segítsd földi éltünk.

11. Mondjunk dicséretet Atyának, Fiúnak

És a Szentléleknek, a vigasztalónak,

Vértanú szent papunk, eszközöld ki nékünk,

Hogy a Szentháromság hajlékába lépjünk. Ámen!

Könyörgés

Mennyei Atyánk, te Boldog János vértanú lelkét lángra lob-

bantottad szereteted tüzével. Add, hogy közbenjárására

családjaink a te békédben és dicséretedben éljenek, a fiata-

lok tiszta és derűs lélekkel, félelem nélkül járjanak a Te uta-

don, papjaid pedig fenntartás nélkül, teljes odaadással

szolgáljanak neked. 

A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és

uralkodik mindörökkön örökké.  F. Ámen.

Olvasmány a Jelenések könyvéből 2, 10-12a

Én, János, harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Is-

tenünk üdvössége, ereje és országa, és Fölkentjének

királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-

nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a

Bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem

kímélték mindhalálig!
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Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne lak-

tok!”

Ez az Isten igéje.

Istennek legyen hála.

ALLELUJA

Evangélium Szent Máté könyvéből 10,28-33
Dicsőség neked Istenünk.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem

tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet

is a pokolba taszítja. 

Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a

földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig

minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sok-

kal többet értek ti a verebeknél!

Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megval-

lom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki

megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt

Atyám előtt, aki a mennyekben van. 

Ezek az evangélium igéi. 

PRÉDIKÁCIÓ/ELMÉLKEDÉS
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Litánia  
Boldog Brenner János 
vértanú pap tiszteletére    

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Szentháromság Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!

Istennek szent Anyja, könyörögj érettünk!

Vértanúk Királynője, könyörögj érettünk! 

Boldog Brenner János vértanú pap, könyörögj érettünk! 

Boldog Brenner János, aki hűséges, szerető szülők 

gyermeke voltál.

Boldog János, aki odaadó lélekkel engedelmeskedtél 

szüleidnek. 

Boldog János, aki tisztelted és szeretted szüleidet és 

testvéreidet.
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Boldog János, aki szorgalmas és példamutató tanuló voltál.

Boldog János, aki örömmel és boldogan szolgáltál 

ministránsként a szentmiséken.

Boldog János, aki már gyermekkorodban vonzódtál a 

papi hivatás felé.

Boldog János, aki szerzetes-jelölt korodban meghatódva 

öltötted magadra a  szent ruhát.

Boldog János, aki a kispapok között is kitűntél 

buzgóságoddal és szorgalmaddal. 

Boldog János, aki őszintén tisztelted elöljáróidat és 

engedelmes voltál irántuk.

Boldog  János, aki elkötelezett szívvel és boldogan készültél 

pappá szentelésedre.

Boldog János, akit Isten szeretete indított a lánglelkű 

lelkipásztori munkára.

Boldog János Jézus Szíve szerinti pásztor.

Boldog János, aki a gyermekek és a fiatalok igaz lelkű 

barátja.

Boldog János, ministránsok nevelője.

Boldog János, Jézus barátja, aki mágnesként vonzottad a 

híveket Isten közelébe.

Boldog János, aki Jézus iránt elkötelezett életeddel, 

önfeláldozóan tűrted el a szenvedést és az üldöztetést. 

Boldog János, aki a szenvedők, az öregek és a szegények 

gyámolítója voltál.

Boldog János, aki hittel vallottad, 

hogy „az Istent szeretőknek minden a javukra válik”.
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Boldog János az  isteni derű visszatükröződése.

Boldog János, aki nemcsak olvastad az evangéliumot, 

hanem annak tanítását tettekre is váltottad.

Boldog János a kötelességteljesítés hősi példája.

Boldog János az isteni irgalom közvetítője.

Boldog János, életed központja és erőforrása az 

Oltáriszentségben jelenlévő Úr Krisztus imádása volt.

Boldog János mindhalálig hűséges pásztor.

Boldog János Rábakethely fénylő csillaga.

Boldog János, aki megkaptad Istentől a vértanúság

nagy kegyelmét és azt alázattal elfogadtad. 

Boldog János, aki véreddel megszentelted Zsida földjét.

Boldog János, a papi és szerzetesi hivatást elfogadó fiatalok 

pártfogója.

Boldog János a papok példaképe.

Boldog János egyházmegyénk csillaga.

Boldog Brenner János a Magyar Tarzíciusz.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 

kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, 

hallgass meg minket! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, 

irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Brenner János vértanú!

Hogy méltók legyünk Krisztus ígéreteire,
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Könyörögjünk!

Mennyei Atyánk, aki Boldog Brenner János  vértanú  lelkét

szereteted tűzével lángra gyújtottad, add, hogy  családjaink

az ő közbenjárásával békességben és a te dicséretedben él-

jenek A fiatalok tiszta szívvel, derűs lélekkel és félelem

nélkül járjanak a hozzád vezető úton. A papjaid pedig fenn-

tartás nélkül, önmaguk teljes odaadásával szolgáljanak ne-

ked.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen  
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Májusi litánia

Bevonulási ének (Ho 292)

Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,
mert ő fogja kérni Fiát értetek.
Üdvözlégy, Mária! – mondja minden hív,
Áldott légy, Mária! – mondja nyelv és szív.

Ha értünk Mária Fiát kérleli,
Kérését Szent Fia meg nem vetheti.
Üdvözlégy, Mária…

Loretói litánia (Ho 200)

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

2. Mennybéli Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Irgalmazz minekünk!
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3. Szentséges Szűz Mária,

Istennek Szent Anyja,

Szüzeknek Szent Szüze,

Krisztusnak Szent Anyja,

Könyörögj érettünk!

4. Isteni malasztnak Anyja,

Tisztaságos Anya,

Szeplőtelen Szűz Anya,

Makula nélkül való Anya,

Könyörögj érettünk!

5. Szűzvirág Szent Anya,

Szeretetreméltó Anya,

Csodálatos Anya,

Teremtőnk Szent Anyja,

Könyörögj érettünk!

6. Üdvözítőnknek Anyja,

Nagyokosságú Szűz,

Dicsérendő Szent Szűz,

Nagyhatalmú Szent Szűz,

Könyörögj érettünk!

7. Kegyes és irgalmas Szűz,

Hívséggel teljes Szűz,

Igazságnak tükre,
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Bölcsességnek széke,

Könyörögj érettünk!

8. Örömünknek oka,

Lelki tiszta edény,

Tiszteletes edény,

Ájtatosságnak jeles edénye,

Könyörögj érettünk!

9. Titkos értelmű rózsa,

Dávid királynak tornya,

Elefántcsontból való torony,

Mária, aranyház,

Könyörögj érettünk!

10. Frigynek szent szekrénye,

Mennyországnak ajtaja,

Hajnali szép csillag,

Betegek gyógyítója,

Könyörögj érettünk!

11. Bűnösök oltalma,

Szomorúak vigasztalója,

Keresztények segítsége,

Magyarország oltalmazója,

Könyörögj érettünk!
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12. Angyalok királynéja,

Pátriárkák királynéja,

Próféták királynéja,

Apostolok királynéja,

Könyörögj érettünk!

13. Mártírok királynéja,

Hitvallók királynéja,

Szüzek királynéja,

Mindenszentek királynéja,

Könyörögj érettünk!

14. Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,

Mennyekbe fölvett királyné,

Szent olvasó királynéja,

Béke királynéja,

Könyörögj érettünk!

15. Istennek Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz minekünk!

16. Istennek Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!

17. Istennek Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz minekünk!

Irgalmazz minekünk!
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18. Krisztus, hallgass minket,

Krisztus, hallgass meg minket,

Uram, irgalmazz nekünk,

Krisztus, kegyelmezz nekünk,

Uram, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Add, Urunk, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi

jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor

Szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a

jelen szorongatásból megszabadulva örökké tartó örömet

élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője! Könyörgésün-

ket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg

minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és

áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószó-

lónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket

Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak.

Mennynek királyné asszonya,

Örülj, szép Szűz, Alleluja!

Mert, kit méhedben hordozni

Méltó voltál, Alleluja!
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Amint megmondotta vala,

Föltámadott, Alleluja!

Imádd Istent, hogy lemossa 

Bűneinket, Alleluja!

(Ho 205)

Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!

Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!

Istenünk, te egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisz-

tusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóz-

tattál. Add kérünk, hogy az ő Szent Anyja, Szűz Mária által

az örök élet örömeit elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

Kivonulási ének (Ho 188)
Néked ajánljuk, Szűzanyánk

Néked ajánljuk, Szűzanyánk,

A legszebb hónap alkonyát.

Ezer nép híven zengi ma:

Ó, üdvözlégy, Mária!

Énekli tiszta gyermekajk

S kik érzik a sok földi bajt,

Esengve száll szívük dala:

Ó, üdvözlégy, Mária!
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Hallja a bűnös és zokog,

Hogy elhagyta a hajlokot,

Melyben a legszentebb ima:

Ó, üdvözlégy, Mária!

Ó, tudjuk: május estelén

Az égben is több lesz a fény

S zengőbb az angyalok dala:

Ó, üdvözlégy, Mária!
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Részlet Brenner János 
lelki naplójából

Lelkigyakorlat

1951. október 23 - november 1. 

(Szombathelyi szeminárium)

24. 10 óra. Isten akarata. Ó jó Jézusom emlékezzél arra,

hogy vágyaim netovábbja a Te akaratodnak teljesítése volt.

Add meg az erőt, ennek a programnak erős akarattal való

továbbviteléhez. Megismertetted velem gondviselő Jósá-

god és teljesen magadhoz vonzottál. Én ellenkeztem egy

kicsit, de ki állhat ellen akaratodnak. Parányi voltam és

semmiségem tudata gátlólag hatott. De Te kiegészítetted

bennem, ami hiányom volt és bíztattál, hogy semmisége-

met egészen vessem beléd és mással ne törődjek. Én enge-

delmeskedtem Neked és most is itt vagyok, hogy szolgála-

taimat felajánljam Neked. Tudom, hogy semmit sem érek

és Előtted kisebb vagyok, mint a porszem, de bizalommal

jövök, hiszen Te a betegeket és elárvultakat hívod. Nem ké-

rek mást Tőled, minthogy országodban a legkisebb helyet

foglalhassam el a Te akaratod szerint, csakhogy Melletted

lehessek a harcban. Ezáltal Te is megdicsőülsz, mert hiszen

íme éppen a legértéktelenebbet használod fel eredménye-

sen. Mekkora is a Te hatalmad édes Jézusom.
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24. 18 óra. Tűz vagy Istenem, erős és olthatatlan. Égetsz,

égetésed sebet ejt, de ez a seb édes, mint a méz. Fájdalmat

okozol, de ez a fájdalom kívánatos. Akit egyszer megéget-

tél, az megemésztetni akar a szenvedésekben. Mi jó vagy

Uram, Istenem, mindenem. Mily sokat adtál Te nekem s

mily értéktelen és kevés az, amit én tettem Érted. Emlék-

szel Uram, hogy gyógyítottad meg gyomorfájásomat, mi-

kor magamhoz vettelek? Emlékszel torokfájásomat hogyan

szüntetted meg egy pillanat alatt? Emlékszel arra a sok

kegyelemre, melyet Tőled kaptam, a tökéletesség hegyé-

nek, a Szeretetnek víziójáról? Én emlékszem! Hála... És én

mit adtam mindezért? Elfeledést, hanyagságot és nemtö-

rődömséget. Ó Uram, a Te szent sebeidre emlékezz, értem

is szenvedtél, irgalmazz nekem. Én emlékezem bűneimre

és ocsmány életemre. Öt éves korom szakadékából is Te

mentettél ki. Különösen fáj, hogy mindezért azt a három

évet adtam Neked. Csúnya voltam. Lelkem tele volt az un-

dokság mocsarával. Értelmem elhomályosult, de akaratom

töretlen maradt. Tévelyegtem, hatalmában tartott a hiúság

és az érzékiség, hatalomra vágytam és tehetségemnek az

elismerésére, pedig nem is volt. Nem értettem meg akkor,

hogy mindent szemétnek kell tekintenem Éretted, hanem

szórakozást és kielégülést kerestem, mulatóhelyeken, bá-

lokban és uzsonnákon és nem vettem észre, hogy lelkem

valójában valami mást keres ezeken túl és felülemelkedve.

Nem vettem észre, hogy nem érdekel a társaság üres fe-

csegése, hogy szívemben a csend ritmusa kalapál s egészen 
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más a feladatom. Befogtam szemem és fülem és belevetet-

tem magamat az élvezésbe. Három évig kóboroltam a leg-

sötétebb erkölcsi szakadékok szélén és most csodálkozva

tekintek vissza, hogy egyszer sem estem el. Ez csak Te

lehettél. Köszönöm Neked Jóság, hogy mellettem álltál és

kérlek bocsásd meg, hogy mindezek ellenére ennyi ideig

ellenálltam. Légy velem, hogy jóvá tehessem. 

25. 6 óra. Istenem hála Neked, hogy létezel. Léted világít,

mint az égő nap. Utat mutatsz, hívsz és óvsz. 

27-én. Imádkozom Hozzád az imádságért. Uram, szeretnék

elégni szívem oltárán! Fogadj el. Azt akarom, hogy életem

folytonos imádság legyen! Adj erőt hozzá. Állandóan Te-

benned akarok élni! Segíts meg engem, mert egyedül te

vagy a szent és végtelen hatalmú, fölséges Isten. Olyan a

lelkem, mint a tűző napon eltikkadt növény. Epedve lanka-

dok. Adj erőt, az ima kegyelmét és ismét életre kelek. Se-

bezz meg és égess, égess ki, mint az agyagedényt, hogy

tiszta legyek, alkalmas táplálék tartására. Uram tarts meg,

hacsak szemétkosaradnak is! Annak végtelenül örülök. Ne

adj sok kegyelmet, mert nem bírom a felelősség növekvő

terhét. Rejts el oldalsebedbe. Mi lesz velem? Mindenkép-

pen felőrlődöm. Használj fel Uram, vedd el akaratomat,

mindenemet és imádságom is a Tied legyen, a Te szerető,

önfeledt visszamosolygásod az Atyára.
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29-én. Isten szól. Most nem a szelíd Jézus sugall, hanem a

haragvó Isten parancsol. A sugallatra rá lehet fogni, hogy

képzelet, de jaj annak, aki a parancsnak nem engedelmes-

kedik. Most nem érdem az életszentség, hanem kötelesség.

Jézus követése kötelesség. Nem időszerűen hangzik a mai

ember fülébe, de igazság, tehát könyörtelenül így van. Két-

féle tűz van. Az egyik emészt, a másik éget. Ez halált hoz,

megsemmisít, a másik életet; az egyik gyötör, a másik éde-

sen éget; az egyik kín, a másik óhajtott fájdalom. Az egyik

a gyűlölet, a másik a szeretet tüze. Az életszentség magas-

lataira csak kiégetett edénnyel lehet felhaladni, kitisztított

lélekkel; de melyik tüzet kell alkalmazni? Világos: a szeretet

önmagát megemésztő tüzét. 

A tűz három fázison vezeti át a tökéletesség hegyére

törekvő lelket. Éppen úgy, mint a Szentmisében. Tulajdon-

képpen az ilyen ember élete is egy mise áldozat. 1. Felaján-

lás. A lét ormán felfelé feszülő ember könyörgése: suscipe,

miközben a „pap kezében az arany kehellyé komorul s a

bor Istenné lényegül.” Uram Jézus fogadj el magadénak. Fo-

gadd el áldozatom, mindent elhagyok, hogy tied lehessek,

még önmagamból is ki akarok vetkőzni, hogy kínjaim kö-

zött megszülessél Te bennem. Meg akarok semmisülni,

hogy éljek. Személyiségemet fel akarom oldani az enge-

delmességben. Életáldozatom minden csepp borát össze-

gyűjtöm alázatom kelyhébe és szeretetem hódolatával

ajánlom fel az Istennek. Suscipe Domine me, igaz, hogy

csak parány és semmit érő vagyok s Neked nincs szük-
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séged senkire, de tekintsd a Te irgalmasságodat s az én

kiáltó szükségemet, fogadj el, fogadj el. 2. Átváltozás. Élete

egy magasabb létsíkba lendül s így minden cselekedete

igen nagy értékűvé nemesedik. Átváltozik, a homo terre-

nusból sanctus lesz csodálatos misztérium útján s ez a 3.

communis, az egyesülés Krisztus Jézussal. Egészen ért-

hetetlen, csodálatos és imádandó misztérium. Jézus valami

módon egy lesz azzal a lélekkel, akihez lakni megy. Itt nincs

okoskodás, csak egyedül meghajlás és imádás. 

31-én. A szenvedés taktusa égeti a szívbe a szeretet rit-

musát. Uram, adj nekem szívet, add, hogy a Te Szíved

alakuljon ki bennem. Nem elég irtani hibáimat, fel is kell

vennem a Te formádat. Elhatároztam Uram, hogy felve-

szem és bárhová hívsz, követlek. Ez azonban csakis a szen-

vedés tisztító tüzében lehetséges. Az ormokra fel! Ragadj

Uram és adj erőt. Tudom, hogy a domboldalon igen sok és

nagy kínok várnak, mert hiszen minél magasabbra tör egy

lélek, minél nagyobbra hivatott, annál többet kell tisztulnia

a szenvedésben. Nem számít. Uram, most már vágyom a

szenvedést, mert szereteted mindent megér. Igaz, hogy

csak világos perceimben gondolkodom így, és ez ritka,

azért kérlek, hogy ezeknek az óhaját tekintsd, mint enyé-

met. A többi időben a Te irgalmas szereteteddel szána-

kozva tekints rám, szegény bolondra és ne engedd, hogy

elessem. Uram, adj állhatatosságot a Szeretet égetésében,

a szenvedés tüzében és a kísértések hevében egyaránt.
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Magamtól féreg vagyok, értéktelen senki, de Tebenned

hatalom, erő, élet. Ezért vágyom Hozzád: szereteted ha-

talmáért, erejéért, életéért, hiszen Benned élet van, olyan

élet, mely fény, hogy megvilágítson minket. Fényt nem

azért gyújtanak, hogy elrejtsék! Uram, ezért vetem Beléd

bizalmamat, várva, hogy a szenvedésekben, egyszer csak

Magadhoz ragadsz és gyarló szolgád megszűnik élni Uram
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Brenner János 
Imaszövetség

2016. április 17-én, Jó Pásztor vasárnapján alapította meg dr. Veres

András megyéspüspök a Brenner János Imaszövetséget, amelynek

tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden nap elimádkoznak

egy hivatásokért szóló felajánló imát, valamint tetszőleges titokkal

egy tized rózsafüzért új papi és szerzetesi hivatásokért. Az Ima-

szövetség tagjai minden évben közös szentmisén vehetnek részt,

de a szentmisén való részvétel nem feltétele a tagságnak.

Hogy miért kell még buzgóbban imádkozni papi és szerzetesi hi-

vatásokért? Többek között azért, mert a Szombathelyi Egyházme-

gyének jelenleg hat évfolyamon összesen öt papnövendéke van, az

Egyházmegye 86 aktív papjából tizenegyen pedig elmúltak 70 éve-

sek...

Az Imaszövetségnek rövid időn belül több mint ezer tagja lett, a

közös imádsághoz azonban továbbra is lehet csatlakozni, hiszen ha

mind többen valamiben egyetértünk, és úgy kérjük, megkapjuk

mennyei Atyánktól (vö. Mt 18,19). Ezért:

• Ha Ön még nem tagja a Brenner János Imaszövetségnek, és

tud naponta néhány perc imádságot felajánlani új papi és szerzetesi

hivatásokért, akkor vágja ki ezt az oldalt és a hátoldalon lévő jelent-

kezési lapot küldje vissza kitöltve a Püspöki Hivatal címére! A fel-

ajánló imádságot postai úton juttatjuk el Önhöz.

• Ha Ön már tagja a Brenner János Imaszövetségnek, akkor vágja

ki ezt az oldalt és adja oda egy olyan ismerősének, aki szívesen vál-

lalna napi imádságot új papi és szerzetesi hivatásokért a Brenner

János Imaszövetség tagjaként.
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A Brenner János Imaszövetség tagjai naponta elimádkoznak egy

felajánló imádságot és egy tized rózsafüzért, tetszőleges titokkal papi

és szerzetesi hivatásokért. Ezen túl lehetőség szerint részt vesznek

az Imaszövetség tagjaként az évi közös szentmisén, amelynek helyé-

ről és időpontjáról külön meghívóban kapnak értesítést. 

Aláírásommal igazolom, hogy tagja kívánok lenni a Brenner János

Imaszövetségnek, és vállalom a tagsági kötelezettségek teljesítését!

Név:_______________________________________

Telefonszám:__________________________________

Cím:_______________________________________

__________________________________________

Dátum:_____________________________________

Plébánia:____________________________________

Aláírás

Visszaküldési cím:

Szombathelyi Egyházmegye

9701 Szombathely, Pf. 41.
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Énektár

Világnak királyné asszonya, 
Költözzél szívünkbe, Szűzanya, 

Oldozd meg szívünkön bűneink láncát, 

Szüntesd a gyűlölet sátáni táncát, 

Mária, nagyasszony, magyarok anyja, 

Világnak hatalmas királynéja.

2. Bűneink éjjelén el ne hagyj, 

Esengve kérünk, mert tiszta vagy! 

Bűnbánat ostoroz kerget tehozzád, 

Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád, 

Mária, nagyasszony, magyarok anyja, 

Világnak hatalmas királynéja.

3. Vezeklő szívünket meg ne vesd, 

Jézushoz bennünket elvezess,

Szent kezed fogja meg roskadó vállunk, 

Míg Fiad szívében hazatalálunk, 

Mária, nagyasszony, magyarok anyja, 

Világnak hatalmas királynéja.

Egek királynéja, Mária, segíts!
Jézusnak szent anyja, Mária, segíts!

Ó, segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária, segíts!

77



2. Szent Fiadra kérünk, Mária, segíts!

Mert te vagy reményünk, Mária, segíts! Ó, segíts...

3. Irgalmasság anyja, Mária, segíts!

Megtérők oltalma, Mária, segíts! Ó, segíts...

4. Igaz bűnbánatra, Mária, segíts!

Életjobbulásra, Mária, segíts! Ó, segíts...

5. Erős bizalomra, Mária, segíts!

Lelki nyugalomra, Mária segíts! Ó segíts...

6. Buzgó jámborságra, Mária, segíts!

Állhatatosságra, Mária, segíts! Ó, segíts...

7. Kísértéseinkben, Mária, segíts!

S minden bűnveszélyben, Mária, segíts! Ó, segíts...

8. Jó szándékainkban, Mária, segíts!

S minden munkáinkban, Mária, segíts! Ó, segíts...

9. Hogy jót remélhessünk, Mária, segíts! 

S üdvös célt érhessünk, Mária, segíts! Ó, segíts...

10. Majd az élet fogytán, Mária, segíts!

Halálunk óráján, Mária, segíts! Ó, segíts...
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11. Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária, segíts!

S örökre ne vesszünk, Mária, segíts! Ó, segíts...

12. Hogy boldogulhassunk, Mária, segíts!

És hozzád juthassunk, Mária, segíts! Ó, segíts...

Szép Íria tündöklött, május volt éppen, 

s te eljöttél Mária, mennyei fényben. 

Áve, áve, áve Mária! Áve, áve, áve Mária!

2. Egy felhőtlen délben, ott Fatima mellett, 

a nyáj legelt, őrizte három kis gyermek. Áve…

3. S ím, váratlan villámlás fénylik az égen, 

a bárányok rémülten futnának széjjel. Áve…

4. Ők hárman is félnek, s a szétszéledt nyájat, 

jaj, gyűjtenék egybe, de nézd, csodát látnak. Áve…

5. Az égből egy szépséges Úrnő lép elő, s lám, 

nem félnek többé, bár nem tudják, ki ő. Áve…

6. Ó, honnan jössz – kérdezik –, felséges Úrnő? 

Az Ég az én otthonom – kedvesen szól ő. Áve…

7. Ki vagy te, ó, Asszonyom, mondd meg énnékem! 

Majd később – szólt Mária – megmondom nevem. Áve…
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8. Az arca oly jóságos, mély mosoly rajta, 

s már érzik, hogy ő hármuk s mindnyájunk Anyja. Áve…

9. Az Olvasót nyújtja, s a három kis pásztor, 

lám, érti és mondja, majd százszor meg százszor. Áve…

10. Ím, híven ezt végezzük, halld földünk népe! 

Így kérjük: a balsorstól mentesülj végre! Áve…

11. Most búcsút int: ötször még eljövök ide, 

a szenvedést vállalja mindőtök szíve! Áve…

12. S még ötször jön, áll meg a tölgybokor lombján, 

a köntöse hófehér, Olvasó jobbján. Áve…

13. S bár szép arca tündöklik, bánat ül rajta, 

a bűnösök bűnei – ez legfőbb gondja. Áve…

14. A föld népe bűnökben: engesztelj értük! 

Hogy sok bűnös megtérjen: szüntelen kérjük! Áve…

15. A szívekben tisztaság éljen a földön, 

a kísértés romlásba senkit se döntsön. Áve…

16. A léleknek éljetek, ne csak a testnek, 

hisz Jézusé mindaz, mit másoknak tesztek! Áve…
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17. Szent Olvasó, áldozat: fő gondod legyen, 
ha járod e jó utat, oltalmaz szívem! Áve…

Ó áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa, 
boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, 
bűnösöknek kegyes szószólója. 
Vigyázz reánk Édesanyánk, angyaloknak királyné 

asszonya, 
angyaloknak királyné asszonya.  

2. Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat, 
áldott szent Fiadat érettünk imádjad, 
hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat.
Vigyázz reánk Édesanyánk…  

3. Mily boldogok azok, kik téged dicsérnek, 
néked tiszta szívből buzgón énekelnek, 
szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek.
Vigyázz reánk Édesanyánk…

Nagyasszonyunk, hazánk reménye,
bús nemzeted zokogva esd.

Nyújtsd, irgalom, jobbod feléje, 
botlásiért, ó meg ne vesd. 

Mi lesz belőlünk, hogyha elhagysz, 
bús árvaságunk sírba hervaszt? 

Minden reményünk csak te vagy! 
Szent Szűzanyánk, Szent Szűzanyánk, ó el ne hagyj!
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2. Hozzád sír a jobbak keserve, 
jámbor családok tűzhelyén.

A szebb idők után esengve, 
mikor nap ült hazánk egén.

Ó, kérjed Istent újra értünk, 
ne hagyd elveszni árva népünk!

Minden reményünk csak te vagy…

3. Oltáridat körülzokogjuk naponta, 
ó, mert vétkezénk.

És sírva szent neved sóhajtjuk, 
Nagyasszonyunk, tekints felénk!

Mutasd meg egyszer még e népnek, 
hogy pártfogásod mit segíthet!

Minden reményünk csak te vagy…

Közelebb, közelebb Uram hozzád, 
boldogan követlek, megyek tehozzád! 
Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem, 
közelebb, közelebb hozzád, Istenem. 

2. Ha vándorutamon a nap leszáll, 
nyugtot fáradt fejem csak kövön talál. 
Álmomban rebegem: tied az én szívem, 
közelebb, közelebb hozzád, Istenem.

3. Lépcsővel álmodom, hozzád vezet, 
kegyelmed felsegít ott majd engemet. 
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Angyali szózat hív, repes feléd szívem, 

közelebb, közelebb hozzád, Istenem.

4. Tövises szűk úton a mennybe fel 

vándorló gyermeked bizton jut majd fel. 

Angyalok szárnyain segíts, segíts nekem, 

közelebb, közelebb hozzád, Istenem. 

5. Repdeső szárnyakon felhőkön át, 

a csillagok között fel-fel tehozzád. 

Melletted a helyem, neked adom szívem, 

közelebb, közelebb hozzád, Istenem. 

6. Hogyha leroskadok összetörve, 

remélve tekintek szent keresztedre. 

Hisz te oly édesen hívsz magadhoz engem, 

közelebb, közelebb hozzád, Istenem. 

7. Közelebb, közelebb, Uram hozzád, 

boldogan ölelem szent kereszted át. 

Öröm lesz ott nekem pihenni Szíveden, 

közelebb, közelebb hozzád, Istenem. 

8. Tudom, hogy arcodat megláthatom, 

véget ér egykoron sok-sok bánatom. 

Sóhajom végszava e hő ima legyen: 

közelebb, közelebb hozzád, Istenem.
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Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. 

Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk. 

Mennyországnak szende Királynéja, 

Magyaroknak kegyes Pártfogója,  

jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.  

2. Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.

Benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörűbb hajnala. 

Üdvözölt légy Kármel ékessége, 

szétsugárzó kegyelmek edénye. 

Telt edény és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.  

3. Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom. 

Mint a harmat, száll szívéből ránk is csendesítő bizalom. 

Hét örömmel áldva Istenünktől, 

szent öröm közt vált meg életétől. 

Elvitetvén mennynek országába, örök élte vigalom.

Ó Nagyasszony, nemzetünk reménye,
rád szegezzük könnytelt szemeink. 

Veszni indult István öröksége, 

szép kertedben őserényeink. 

Szállj közénk és sírj te is velünk, 

vigasztald és mentsd meg nemzetünk!  

2. Ifjúságunk hófehér virága 

porba hullott, alszik szent hite. 
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Hő szerelmed s szereteted lángja 
nem hevít kihűlt magyar szívet.
Szép Nagyasszony, hullass könnyeket, 
könnyeiddel mentsd meg nemzeted!  

3. Ó magyar nép apraja és nagyja, 
ölts magadra bűnbánó ruhát! 
Mély keserved s fájdalmaid jajja 
töltse be a vétkező hazát. 
Hozzá sírj, csak sírj, hisz még szeret, 
jó Nagyasszony, mentsd meg népedet! 

4. Bár ha bűnünk száma végtelen nagy, 
hőn könyörgünk, drága Szűzanyánk. 
Tartsd fölöttünk anyai palástod, 
fordítsd el az Isten ostorát. 
Míg te élsz a csillagok felett,
e hazának veszni nem lehet.

Vezetsz Uram, vezetsz, érzem szent kezedet, 
veszélyes szirteken, sötét ormok felett. 
Zajló hullámokon, hol minden elhagyott, 
utamra fényt derít rezgő csillagzatod.  

2. Te vagy az irgalom, te vagy a szeretet, 
mindenható, örök, jó mindenek felett. 
Villámos vész helyett a békét te adod, 
Anyánk esdeklését kegyesen hallgatod.

85



3. Vezess Uram, vezess, ha vétek megkísért, 

hogy el ne hagyjalak tűnő világokért! 

Zúgó vihar nem árt, letörlöm könnyemet, 

újult erőt te adsz, viszem keresztemet. 

4. Majd révbe érkezem, megállok egykoron, 

viharveszély után ünneplő halmokon. 

Fehér virág nyílik, könnyezni nem lehet, 

megáldod egykoron súlyos keresztemet.

Ó Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám. 

Szívemnek szent lángbuzgalma dicsér későn és korán. 

Bánatomban, örömömben, jó-, 

balsorsban csak ezt zengem: 

Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária! 

2. Hajnal keltén, ha megzendül magas tornyon a harang, 

Mintha szózat szállna mennyből, imára kelt fel e hang. 

Megköszöntlek szép szűz hajnal, 

s ezt rebegem az angyallal:

Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!  

3. Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag. 

Érzelmeim hozzád vonnak, ismét téged áldalak. 

Áhítattal, csendben, halkan, ezt sóhajtom forró ajkkal:

Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!  
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4. Ha felkél az est csillaga s munkámat bevégeztem, 
Istenemnek hálát adva feléd tárul két kezem. 
Az estéli harangszóra indul nyelvem e szép szóra:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!  

5. Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt Szűzanyám. 
Ó el ne hagyj engem soha, oltalmazó pátrónám. 
Benned bízva, téged áldva, csak e szó jön az ajkamra:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!  

6. Áldott vagy, ég választottja, az Úr vagyon tevéled. 
Szent és áldott, aki lakta szeplőtelen szűz méhed. 
Ó hallass meg, kérlek, engem, 

valahányszor csak ezt zengem: 
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária! 

Amíg szívem dobog, Szűz Mária,
nem szűnik szeretni téged soha. 
Szívem szerelme, hódolat szaván 
sóhajt fel hozzád: üdvözlégy anyám!  

2. Szívem öröm érje, vagy búbánat, 
egyik sem nyomja el a szent vágyat, 
hogy dicsérjelek, hódolat szaván. 
Naponta zengem: üdvözlégy anyám!  

3. Ha a virág ajka beszélhetne, 
a legszebbet hoznám üdvözletre,
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hogy ez is zengje, hódolat szaván, 

s mondja helyettem: üdvözlégy anyám!  

4. És ha elközelget éltem vége, 

akkor is te leszel, Szűz, reményem. 

Haláltusámban hódolat szaván, 

rebegve zengem: hódolat, anyám!

Uram, jó nekünk itt lenni a te szent hajlékodban.

Veled egyesülhet lelkünk itt az oltártitokban. 

Értünk dobog itt szent Szíved, 

mely bűnünkért szenvedett, 

Uram, jó nekünk itt lenni, hőn szeretni itt lehet. 

2. Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár. 

Hová mindig visszatérünk, Szíved mindig nyitva áll. 

Bármily messze tévelyedtünk, nagy irgalmad ránk talál. 

Uram, jó nekünk itt lenni, hol szívünk nyugtot talál. 

3. Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés. 

Könnyű lesz itt életterhünk és édes a szenvedés. 

Szívünket ha megérinti szent kegyelmed balzsama, 

Uram, jó nekünk itt lenni, nem hagyunk el már soha.
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