Szentségimádások
(fiataloknak, ministránsoknak, felnőtteknek)

1. Szentségimádás fiatalok számára
Szükségem van Krisztusra – Krisztusnak is szüksége van rám
Szentségkitétel a liturgikus szabályok szerint.
Ének: Énekelj az Úrnak 248.
Jézus életem, erőm, békém,
Jézus társam, örömöm!
Benned bízom, Te vagy az Úr,
már nincs mit félnem,
mert bennem élsz!
Már nincs mit félnem,
mert bennem élsz!
I.
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! A papi és szerzetesi hivatásokért
imádkozva borulunk le előtted. Isten Szolgája, Brenner János példájára
tekintünk, aki nagylelkűen igent mondott meghívó szavadra. A
kimondott szavához mindvégig hűséges maradt. Életét is adta érted.
Erre a bátorságra, következetességre nagy szükség van napjainkban is.
Segíts, hogy Brenner János atya példája nyomán egyházmegyénkben,
Magyarországon és sokfelé a világegyházban sok fiatal merje életét
teljesen Rád bízni, merjen kegyelmeddel a mindennapok hősévé válni.
II. János Pál pápa tanította: „Az Eucharisztia az Egyház életének
központja és csúcsa. Központja és csúcsa a papi szolgálatnak is. Ezért,
hálával a mi Urunk Jézus Krisztus iránt, újra megerősítjük, hogy az
Eucharisztia a papság szentségének legfőbb és központi indoka, a
papság ugyanis az Eucharisztia alapításának pillanatában és vele együtt
született”. (Ecclesia de Eucharistia, 31.)
Urunk! Te adsz az életünknek célt és értelmet. Te vagy az, akire
mindig számíthatunk, akiben mindig megbízhatunk. Te vagy az, akinek
az jelenti a legnagyobb örömet, ha azt látod szívünk mélyén, hogy Isten

akaratát keressük. Te vagy az, aki az irántad való bizalmunkat
megerősíted.
Szükségünk van rád, mint sziklára, aki biztos pontot jelentesz az
életünkben. Szükségünk van rád, mint Útra, aki által biztos eljuthatunk
az Atyához. Szükségünk van rád, mint Igazságra, akihez
mindennapjaink igazságát hozzámérhetjük, és meggyőződhetünk azok
helyességéről. Szükségünk van rád, mint Életre, akiből táplálkozhat
életünk, s aki által a szív és a lélek bőségben lehetünk.
Alázattal, bűneink tudatában és szinte félve mondjuk ki: Neked is
szükséged van ránk. Nem azért, mert bűntelenek, nem azért, mert
szentek lennénk, és nem azért, mert mindenhatóságodat csak általunk
tudod megjeleníteni. Szükséged van ránk, mert szeretsz minket.
Szükséged van ránk, mert eszközül választasz ki minket. Annyira
nagylelkű vagy irántunk, hogy rajtunk keresztül is ki akarod nyilvánítani
megváltó és üdvözítő akaratodat.
Hálatelt szívvel, de érdemtelenségünk tudatában terjesztjük eléd
kéréseinket. Brenner János, a papi hivatás vértanúja, a szombathelyi
egyházmegye papja példaképként áll előttünk. Engedd, hogy mielőbb a
vértanú boldogok között tisztelhessük őt!
Ebben az imaórában II. János Pál pápa tanító és tanúságtevő
gondolatai segítségével akarunk közelebb kerülni hozzád.
Rövid csend.
Ének: Énekelj az Úrnak 157.
1. Mint szarvas hűs vizek után,
szívem eped, vágyik hozzád.
Lelkem repes az élő Úr felé,
mikor jössz el, hogy elvigyél!
2. Könnyek között telt életem,
mert az Urat nem ismertem.
Szomjaztam én az igazság után,
s nem tudtam, hogy Ő rég várt rám!
3. Szelíd hangja megragadott
és felemelt, magához vont.
Kiválasztott, hogy meglássam arcát,
Ó Jézus jöjj, úgy várunk rád!

II.
Pap: Hallgassuk meg Jézus üzenetét, aki az evangéliumban szól
hozzánk!
Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 5,1-11)
Abban az időben, amikor Jézus egyszer Genezáret tavának
partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa. Látta,
hogy a tó szélén két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálóikat
mosogatták. Beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, és kérte,
hogy lökje el kissé a parttól. Azután leült és a bárkából tanította a
sokaságot. Mikor befejezte tanítását, így szólt Simonhoz: „Evezz a
mélyre és vessétek ki a hálót halfogásra”. „Mester – válaszolta Simon –
egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra
azonban kivetem a hálót”. Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak,
hogy a háló szakadozni kezdett. Intettek a másik bárkában lévő
társaiknak, hogy jöjjenek segítségükre. Azok oda is jöttek, s úgy
megtöltötték mindkét bárkát, hogy majdnem elmerültek.
Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát és e
szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” A
sikerült halfogás miatt ugyanis félelem szállta meg őt és a többi vele
lévőt, köztük Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait is, akik Simon társai
voltak. De Jézus bátorította Simont: „Ne félj! Ezentúl emberhalász
leszel”. Azok szárazra vonták a bárkákat és, elhagyva mindenüket,
nyomába szegődtek.
Ezek az evangélium igéi.
Pap: II. János Pál pápa számtalan alkalommal megismételte a fiatalok
számára Krisztus meghívó szavait: „Evezz a mélyre!”
Fontos döntéseket kell hozni a jövőről. Szívében mindig őrizte a
fiatalokkal való találkozás alkalmainak emlékét. Ezekből a fiatalokból
felnőttek lettek; szülőkké, vagy papokká, szerzetesekké és
szerzetesnőkké, a hit nevelőivé váltak. Olyan boldogoknak látta a pápa
őket, mint amilyennek egy gyermeknek lennie kell, ugyanakkor
töprengőnek is, mert megragadta őket a vágy, hogy létüknek teljes
értelmet adjanak.
Egyre jobban megértette és megtapasztalta a pápa, hogy
mennyire erős az új generációk lelkében a vonzódás a lelki értékek felé,
és komoly vágy él bennük a megszentelődés iránt. A fiataloknak
szükségük van Krisztusra, de tudják azt is, hogy Krisztus is azt akarta,

hogy szüksége legyen rájuk. Krisztusnak szüksége van nagylelkű
emberekre, mert jelen akar lenni a világban.
Rövid csend
Ének: Énekelj az Úrnak 39.
Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,
mert az Ő irgalma soha véget nem ér,
újjáéled reggelre, minden reggelre,
nagy a Te hűséged ó Uram,
nagy a Te hűséged.
III.
Minden ima-kezdeményezésnek a középpontjában a szent
Eucharisztia áll. Az Oltáriszentségnek igen nagy jelentősége van mind a
hivatások ébresztésében, mind azok kibontakozásában. Krisztus
megváltó áldozata képes megerősíteni azokat, akik arra kaptak
meghívást, hogy önmagukat egészen az Evangélium hirdetésének
szenteljék. Nagyon jó, ha a szentmisét, az Eucharisztia ünneplését
szentségimádás követi, amely így bizonyos értelemben a szentmise
misztériumának meghosszabbítása.
Krisztus szemlélése, aki valóságosan és lényegileg jelenvalóvá
válik a kenyér és bor színe alatt, olyan lelkesedést ébreszthet azok
szívében, akik a papságra vagy sajátos egyházi küldetésre kaptak
meghívást, ami Péter apostolt arra késztette, hogy a Színeváltozás
hegyén így kiáltson fel: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17,4; Mk
9,5; Lk 9,33).
Rövid csend
Ének: Énekelj az Úrnak 72.
1. Gyönyörű vagy én Uram, szívem mélyéből áldalak,
gyönyörű vagy én Uram!
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja!
2. Megigézted szívemet, megérintetted bensőmet,
megérintetted bensőmet!
Táncot járva ámulok, megváltásomra gondolok!
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja!
3. Lelked betölti életem. Benned ujjong, dalol szívem,

Benned ujjong, dalol szívem!
Tegyél szívedre pecsétül, örök életet adj végül,
örök életet adj végül!
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja!
IV.
Pap: Együtt könyörögjünk örök Főpapunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a
hivatás ajándékozója a mi életünkben. Ő, aki testével és vérével,
istenségével és emberségével valóságosan és lényegileg jelen van az
Oltáriszentségben, örömmel fogadja a nagylelkű kéréseket.
1. Vezesd, Urunk, a szülőket, hogy tanítsák meg okosan
gyermekeiket, hogyan figyeljenek azokra a jelekre, amelyek
által minden emberrel megismerteted a maga hivatását.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tedd, Urunk, hogy akiket meghívsz szolgálatodra,
figyeljenek szavadra és fogadják be kegyelmedet!
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Avasd be, Istenünk, szereteted titkába azokat, akikre
különleges szolgálatot bízol egyházadban, hogy Jézus igazi
képmásai és jó munkatársai legyenek.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Add, hogy papjaink, amíg másoknak hirdetik az igét,
maguk is megszentelődjenek az evangélium igazsága által.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Támassz egyházadban sok hívőt, akik életük áldozatait jó
papokért ajánlják fel.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6. Add, hogy Isten Szolgája, Brenner János életének példáját
mind többen kövessék és hivatásukat tőled nyert
ajándéknak tekintsék.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
7. Hallgasd meg Urunk esedezésünket: hívj egyházmegyénk
fiataljai közül olyanokat, akik példamutató, a világ számára
vonzó módon fogadják el és élik meg papi hivatást.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap: Urunk Jézus Krisztus! Ébressz több érzéket bennünk azok által a
kegyelmi adományok által, amelyeket a mennyei Atya rajtad keresztül
ajándékoz nekünk. Add, hogy akiket közülünk szolgálatodra hívsz, hogy
papként és szerzetesként téged szolgáljon, hívásodat nagylelkűen
meghallva lépjenek nyomodba! Aki élsz és uralkodol, mindörökkönörökké.
Ámen.
Ének: Énekelj az Úrnak 16.
Áldalak jó Uram,
teljes szívemből.
Hirdetem majd csodás tetteid,
és énekelek Rólad.
Áldalak jó Uram, teljes szívemből.
Boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom, alleluja!
V.
Ima: (A pap szavait soronként megismétlik a jelenlévők.)
Pap: Ismételjétek meg szavaimat és imádkozzunk közösen:
Isten Fia, Jézus Krisztus,
téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött
a Föld minden részére!
Ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban,
különösen ne hiányozzanak azok,
akik egészen a Te Országodért szentelik magukat.
Jézus, Te vagy az emberek egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád,
akik igent mondtak Neked a papságra,
a megszentelt életre,
vagy a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon,
és élő Evangéliummá váljanak.
Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat az aratásba!
Segítsd azokat,
akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged!

Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál,
néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.
Rövid csend.
Ének: Énekelj az Úrnak 91.
Isteni béke, boldog öröm,
szállj le szívembe isteni csönd!
Szentségi áldás és szentségeltétel a liturgikus szabályok szerint.
Ima Brenner János boldoggá avatásáért
Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi
hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára,
kérünk: dicsőítsd meg őt egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában
érted vállalt vértanú halála eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy
megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és
szenvedést a Te Országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Ének: Énekelj az Úrnak 152.
1. Minden kincsem az, hogy áldalak Téged Jézusom,
Minden kincsem az, hogy áldalak Téged Jézusom,
Áldani mind jobban, áldani mind jobban.
Minden kincsem az, hogy áldalak Téged Jézusom,
2. Minden kincsem az, hogy dicsérlek Téged, Jézusom …
3. Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom …
4. Minden kincsem az, hogy imádlak Téged, Jézusom …

2. Szentségimádás ministránsok számára
Szent Tarzíciusz, az Oltáriszentség vértanúja
A magyar Tarzíciusz a ministránsok nevelője
Szentségkitétel a liturgikus szabályok szerint.
Ének: Énekelj az Úrnak 357.
1. Atyám, tied vagyok
és szüntelen imádlak!
Dicsőség szent nevednek!
Dicsőség nevednek,
dicsőség nevednek,
dicsőség szent nevednek!
2. Jézus, tied vagyok
és szüntelen imádlak!
Dicsőség szent nevednek!
Dicsőség nevednek,
dicsőség nevednek,
dicsőség szent nevednek!
3. Lélek, tied vagyok
és szüntelen imádlak!
Dicsőség szent nevednek!
Dicsőség nevednek,
dicsőség nevednek,
dicsőség szent nevednek!
Bevezetés
Pap: Urunk Jézus Krisztus, a Te ministránsaid, akik sokszor találkoznak
veled a szentmisében és a szentségek ünneplésében, most itt vannak
előtted, hogy imádkozzanak hozzád. Te különös módon megmutatod
nekünk szeretetedet: közel lehetünk hozzád, a te közelséged
megajándékozza mindennapi életünket. Szent Tarzíciusz, a kis római
fiú, a mi égi közbenjárónk. Az Oltáriszentségben téged vitt el a
börtönben szenvedő keresztényeknek. A ministránsok védőszentje
azért védelmezte az Oltáriszentséget, mert nagyon szeretett téged.
Brenner János atya, amikor még iskolás gyermek volt,
osztálytársaival együtt előadta Szent Tarzíciusz történetét. A

szereposztáskor a kis János ragaszkodott hozzá, hogy ő lehessen
Tarzíciusz, és nagy átéléssel játszotta el a kis vértanú szerepét.
I.
Pap: Kedves ministránsok, kedves gyerekek! Védőszentetek, Szent
Tarzíciusz életéből olvasok fel most részleteket. Hallgassátok
figyelemmel!
Az első és a második században a római császárok a
keresztényeket üldözték. Nehéz kényszermunkára ítélték őket. Az
építkezéseknél akkor még nem használtak gépeket, hanem a
keresztények kezükben cipelték a nehéz köveket. A római katonák
ostorral hajtották őket a gyorsabb munkára. Ezeket a kényszermunkára
ítélt keresztényeket látogatta meg a gyermek Tarzíciusz. Az őrnek
mindig finom bort vitt, hogy bemehessen a keresztények közé, és
elbeszélgethessen velük a Jóistenről. Úgy érezte ilyenkor a kis
Tarzíciusz, hogy közös imádságuk erősíti bennük szenvedéseik között a
keresztény hitet. Az őr sokszor csodálkozva kérdezte tőle: Mit tudsz
ezekkel a keresztényekkel beszélgetni annyit? De a kis Tarzíciusz
megnyugtatta, hogy nem számít, mit beszél velük, csak igya meg az
általa hozott jó bort.
Egyszer odaérkezett a börtönhöz egy római százados. Azt
mondta az őrnek, a császár ünnepi játékokat rendeztet, és szüksége
volna keresztényekre, akiket a cirkusz vadállatai elé dobnának. Az őr
ijedten felelte: Nagyon sürgős építkezési munkák várnak befejezésre...
De a százados még szólni sem engedte tovább, sürgette, mutassa
meg neki a keresztényeket. Főleg fiatalokra van szüksége, mert azok jól
tudnak védekezni a vadállatok ellen, és ez csak fokozza a nép jókedvét.
A százados és az őr lementek a pincébe, ahol a fiatal keresztények
voltak bebörtönözve. A százados kemény hangon válogatta ki a
fiatalokat: Ezt add, meg aki ott ül, a mellette lévőt, azt a fiatalt ne feledd
el!
Egy idős keresztény - Fábiusz - halkan mondja a fiatal Cecíliusz
nevű diakónusnak: Ez a tiszt keresztényeket válogat a közeledő cirkuszi
előadásokra a vadállatok közé. Cecíliusz így válaszolt: Ó, bárcsak engem
választana! Boldog lennék, hogy életemet adhatnám Jézusért, a hitemért,
hiszen már egy éve hordom ezeket a láncokat. Holnap, ha
Tarzíciusznak sikerül bejönnie hozzánk, elmondjuk neki, mi készül.

Másnap Tarzíciusznak sikerült ismét bejutnia a keresztények
közé. Az idős keresztény ezt mondta neki: Figyelj jól, Tarzíciusz! A
közeli napokban sokan közülünk meg fognak halni. Erre Tarzíciusz
megkérdezte: Mit tehetek értetek? A keresztény ezt válaszolta: Értesítsd
erről a pápát, és ha lehet, hozd el nekünk még egyszer az
Oltáriszentséget! Mire Tarzíciusz: Nyugtasd meg társaidat, sikerülni fog,
meglátod! Miután a kisfiúnak sikerült a megkettőzött őrség között
elhagynia a börtönt, ezt mondta magában: Azonnal el kell futnom a
pápához, hogy elvigyem hozzá a keresztények üzenetét.
Rövid csend.
Ima: (A pap szavait soronként mindannyian megismétlik.)
Uram, add, kérlek, hogy Tarzíciuszhoz hasonlóan
én is nagyon szeresselek téged.
Add, hogy szorgalmas tanulásom,
szófogadásom és segítőkészségem
arról tanúskodjék,
hogy én a te barátod akarok lenni mindig!
Ének: Énekelj az Úrnak 16.
Áldalak jó Uram,
teljes szívemből.
Hirdetem majd csodás tetteid,
és énekelek Rólad.
Áldalak jó Uram, teljes szívemből.
Boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom, alleluja!
II.
Miután Tarzíciusz eltávozott még több őrt állítottak a
keresztények mellé. Ezek figyelmeztették a fiatal keresztényeket:
Induljatok a Kolosszeum pincéibe, és ne próbáljatok szökni, mert
parancsot kaptunk a szökevények megölésére.
Ugyanebben az időben a pápa a keresztény papokkal a föld alatt
épített katakombákban tanácskozott. Ott tartották az istentiszteleteket
is. Fájdalommal mondja az egyik keresztény pap: Szentatya, nincs
semmi remény, hogy megmentsük testvéreinket a haláltól, akik a
börtönben vannak. El kell juttatnunk hozzájuk az Úr Testét, az
Oltáriszentséget, hogy erősek maradjanak a küzdelemben. De állandó
felügyelet alatt vannak, szinte lehetetlen még a közelükbe is jutni.

Ekkor egy fiatal pap a pápához fordult: Elmegyek én,
Szentatyám, bemutatom ott a szentmisét a börtön pincéjében, és ha
nem tudok onnét kikerülni, hát ott maradok. De a pápa ezt válaszolta
neki: Isten nem azt parancsolja, hogy keressük a vértanúságot, hanem
csupán azt, hogy elviseljük. Ez nem bátorság kérdése, hanem az
okosságé. Szükség van még rád itt, a szabadon élő keresztények között,
hisz olyan kevés pap van már.
Ebben a pillanatban Tarzíciusz futva érkezik a pápához: Egy
szakasz katona közeledik a Via Appián, el kell rejtőznünk. Szentatyám,
gondolkozott azon, hogyan lehetne eljuttatni az Oltáriszentséget
halálraítélt testvéreinkhez? El kellene küldeni hozzájuk egy felnőtt
keresztény embert – mondja a pápa. Tarzíciusz azonban figyelmezteti:
Igen, de túlságosan erős az őrség a börtönnél. De ahova nem tud
bejutni egy felnőtt, oda még beférkőzhet egy gyermek. Engedd meg,
hogy én mehessek! A pápa elgondolkozott a kisfiú lelkes kérésén, majd
ezt mondat: Légy jó, Tarzíciusz, holnap a szentmise után határozunk.
Másnap korán reggel a pápa a katakombákban szentmisét
mondott. Így imádkozott: A mi Urunk, Jézus Krisztus Testének és
Vérének vétele ne váljon ítéletünkre és kárhozatunkra, hanem
szolgáljon testünk és lelkünk javára, és biztosítsa az örök jutalmat, a
mennyországot.
A mise után a pápa odaadta az Oltáriszentséget a kis
Tarzíciusznak: Fogd, Tarzíciusz! Ebben a kis zacskóban van az
Eucharisztia. Az Úr, akit viszel, oltalmazzon téged, fiam! Indulj Isten
nevében!
Tarzíciusz azonnal útnak indult. Kijött a katakombából, és így
imádkozott magában: Uram, boldogan viszlek halálraítélt testvéreim
közé. Olyan boldog vagyok, hogy így a szívemhez szoríthatlak Téged!
Nagyon szeretlek Téged, és ha elfognának, boldogan adnám én is fiatal
életemet Érted!
Rövid csend.
Ima: (A pap szavait soronként mindannyian megismétlik.)
Uram, add, hogy nagy kitüntetésnek vegyem a ministrálást.
Add, hogy jó viselkedésemmel,
ministráns-feladataim pontos ellátásával,
ministráns-társaim megbecsülésével
másokat is elvezessek Hozzád. Ámen.

Ének: Énekelj az Úrnak 247.
Irgalmas Istenünk jóságát
Mindörökké éneklem.
III.
Azon a napon sokan haladtak a Via Appián, mint minden reggel.
Senki sem figyelt fel arra a gyermekre, aki az út szélén bandukolt, keze
keresztben a mellén.
Az út egyik részén fiatal fiúk játszadoztak. Így beszélgettek:
ostobaság lenne iskolába menni ma, a cirkuszi játékok előtti napon.
Fogadni mernék, Tarzíciusz lesz az egyetlen, aki menni fog. Tudjátok,
Tarzíciusz be akar vágódni a tanárnál. Irigyled, hogy jobban tanul, mint
te? – szólt egy a másik fiú. Csak nem gondolod, hogy az a keresztény
jobban tanulna, okosabb lenne nálam? Azt már nem!
Honnét veszed, hogy keresztény? - kérdezték tőle. Csak úgy!
Kitaláltam! Nézzétek, ott jön Tarzíciusz! Hívjuk ide! Tarzíciusz!
Tarzíciusz! Jöjj közénk! Nézzétek, megy az iskolába! Hé, Tarzíciusz,
gyere közénk, ne menj iskolába! Tarzíciusz odaért hozzájuk. Rögtön
megállítják: Hagyj fel már azzal a mintadiák szereppel! Maradj itt, és
játssz velünk!
De én nem iskolába megyek, egy megbízásnak kell eleget tennem
– válaszolta Tarzíciusz. Ugyan, hagyd már ezt a megbízatást! Nekünk
pontosan egy személy hiányzik, hogy a kedvenc játékunkat
elkezdhessük. Itt kell maradnod velünk! De a kis Tarzíciusz tiltakozott
és tovább akar indulni, amire a fiúk körbefogták és nem engedték.
Dögönyözzük meg jól! – mondták egymásnak.
Ekkor a gyerekek észrevették a kis vászonzacskót Tarzíciusznál,
amit a ruhája alatt tartott.
Rövid csend.
Ima: (A pap szavait soronként mindannyian megismétlik.)
Uram, tudom a ministrálás néha áldozatot követel!
Néha kicsúfolnak érte,
néha kötelességeim miatt nem játszhatok barátaimmal.
Add, hogy ezekkel,
ami nehézséget jelent
ahogyan Szent Tarzíciusz is tette –
megmutassam: én nagyon szeretlek Téged.

Ének: Énekelj az Úrnak 211.
Tied a dicsőség és imádás,
felemeljük kezeinket,
így dicsérjük szent neved.
Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,
Veled senki nem ér fel, Veled senki nem ér fel.
IV.
Mi ez a kis tarisznya, ami a tunikád alól kilibbent? Kérdezték
Tarzíciusztól a fiúk. Hagyjátok, semmi olyan, ami rátok tartozna –
felelte nekik. Ekkor egy nagyobb fiú ezt mondta: Ide figyeljetek! Ha
Tarzíciusz keresztény, akkor ebben a kis vászontarisznyában van az a
titok, amiről annyit hallottunk beszélni. Tarzíciusz, felelj nekünk,
keresztény vagy? Hagyjatok békén elmennem – kérte őket. De ők nem
engedték. Előbb azonban meg kell mutatnod, mi van abban a kis
vászonzacskóban, amit rejtegetsz!
Tarzíciusz ott akarja hagyni őket, és közben ezt mondja: Nem
hagyom, hogy hozzányúljatok! Erre a fiúk nagy haragra kelnek. Essünk
neki valamennyien, rajta! Erővel vegyük el tőle! És megragadják a kis
Tarzíciuszt. Tartsátok erősen! – kiabálják.
Ő így imádkozik: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod... Mit morog ez? –
kérdezi valaki. És közben elkezdik ütni a kis Tarzíciuszt. Te, te
keresztény kutya, tedd, amit mondunk! A keresztények titkát akarjuk
látni! – kiabálnak vele egyre dühösebben és erőszakosabban. Ehhez a
zacskóhoz nem nyúlhattok, még akkor sem, ha meghalok! – mondta
Tarzíciusz.
Erre a földre lökik a őt, rugdossák, bottal verik, közben mondják:
Leckéztessük meg alaposan! Nincs kegyelem a keresztényeknek! Verjük
a fejét kővel! Lássunk neki! Rajta, nesze, nesze, te keresztény! Üssétek
ezzel a kővel a fejét! Addig verjük a fejedet, amíg kikészülsz! Nem baj,
nem számít, megvédem Istenemet, Jézusomat, életem árán is! – mondja
egyre halkabban Tarzíciusz.
Akkor hát keresztény vagy? A keresztények titkát rejtegeted? Ide
kell adnod! – mondják neki. Közben Tarzíciusz az ütésektől kimerülten,
de mégis erősen tartja kis kezével az Oltáriszentséget rejtő kis zacskót.

Látod ezt a követ a kezünkben? Ha nem adod oda a kis zacskót, ezzel
ütjük a fejedet! - és arcába vágják a követ.
A kis Tarzíciusz a földre esve halkan imádkozik: Jézusom, segíts,
hogy erős legyek! Bocsáss meg nekik, adj erőt nekem! Közben tovább
ütik a fejét és az arcát a nehéz kővel. Ő mindkét kezével elszántan,
erősen védelmezi az Úr Jézus Testét.
Rövid csend.
Ima: (A pap szavait soronként mindannyian megismétlik.)
Uram, add, hogy bátor legyek akkor is,
ha a gonosz lélek el akar távolítani tőled!
Add, hogy amikor az oltárnál veled találkozok,
mindig tiszta és bűntelen lehessen a lelkem!
Ének: Énekelj az Úrnak 210.
Te vagy az Út, az Igazság, Te vagy az élet.
Hozzád megyek, áldom neved, általad élek.
Megszabadítottál, kenyeret, bort adtál,
tested és véred táplál, hűséged éltet. Alleluja!
V.
Egy római százados észrevette a kiabálást, és gyorsan odafutott.
Mi történik itt? Megőrültetek? Százados, ez keresztény, aki a
keresztények titkát tartja magánál! – mondják neki. A százados azonnal
felismeri a gyermeket, aki a földön fekszik. De hiszen ez Tarzíciusz, akit
sokszor láttam a foglyok között, akik kényszermunkát végeznek. Igen, ő
az. Megöltétek, zsiványok!
Fussunk el gyorsan! – kiáltják a gyerekek, és elmenekülnek. A
százados Tarzíciusz fölé hajolva kérdezi: Kisfiam, hallasz engem? A
gyermek Tarzíciusz elhaló hangon felel: Te vagy az, százados?
Nincsenek itt már a többiek? Nincsenek, elmenekültek – mondja neki.
Nézz ide... nálam az Úr... el kellett volna vinnem testvéreimhez,
akiket holnap a vadállatok elé visznek halálra. Meghatódva felel a
százados: Elviszem én, majd én elviszem, kis Tarzíciusz! De ha
észrevesznek, azt hiszik majd, hogy te is keresztény vagy, és megölnek
téged is – figyelmeztette a kisfiú- Nem számít, kis Tarzíciusz, mert ettől
a perctől kezdve én is kereszténynek érzem magam.
Köszönöm, suttogja Tarzíciusz, az Úr legyen veled - imádkozni
fogok, imádkozni fogok érted. A százados karjaiba vette a kis

Tarzíciuszt, aki már nem lélegzett. Így imádkozott, karjaiban a kisfiúval:
Uram, fogadd el kis testvéremnek, Tarzíciusznak áldozatát! Tégy engem
is képessé arra, hogy megvédjem a mennyei titkot, ilyen erővel, ilyen
tűzzel. Segíts, hogy méltók legyünk ehhez a kis vértanúhoz életünkben.
Brenner János atya, amikor gyermekként eljátszotta Szent
Tarzíciusz szerepét, még nem gondolta, hogy egyszer őrá is ugyanez a
sors vár. Fiatal pap volt, amikor egy éjszaka egy állítólagos beteghez
hívták. Ő azonnal indult és vitte az Oltáriszentséget. De útközben
megtámadták és megölték.
Urunk, Jézus! János atya, a magyar Tarzíciusz is a szíve fölött vitt
téged, amikor beteghez hívták, és védett utolsó erejével is, amikor
bántalmazták a gonosz emberek. Ő nagyon szerette a ministránsokat,
sokat fáradozott azért, hogy Neked jó barátaid legyenek. Most mi is azt
kérjük tőled, hogy jó barátaid lehessünk, és nagyon szeretnénk, ha
rövidesen úgy tekinthetnénk János atyára, aki vértanú szentként előtted
imádkozik a magyar ministránsokért.
Rövid csend.
Ima: (A pap szavait soronként mindannyian megismétlik.)
Uram, add, hogy Szent Tarzíciusznak,
a ministránsok mennyei barátjának példája
akkor is előttem legyen,
ha felnőtt leszek.
Ha azt akarod, hogy pap legyek,
add, hogy méltón felkészüljek titkaid ünneplésére,
tanításod hirdetésére!
Ha arra hívsz, hogy jó édesapa legyek,
engedd majd,
hogy gyermekeim is te barátaid legyenek. Ámen.
Ének: Énekelj az Úrnak 247.
Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem,
áldott légy Uram, mert megváltottál már.
Szentségi áldás.
Ima Brenner János boldoggá avatásáért
Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi
hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára,
kérünk: dicsőítsd meg őt egyházadban!

Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában
érted vállalt vértanú halála eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy
megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és
szenvedést a Te Országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Ének: Énekelj az Úrnak 18.
1. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,
néked énekelünk boldog éneket,
Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk
őrizd életünk minden nap.
2. Minden nap dicsérünk téged, jó Uram,
néked énekelünk, vígan boldogan,
maradj mindig velünk, ha útra kelünk
őrizd életünk minden nap.

3. Szentségimádás felnőtteknek
Mária, az eucharisztikus Asszony,
a papok édesanyja közbenjár értünk szent Fiánál
Bevezető ének: Hozsanna 109.
1. Áldjad ember e nagy Jódat
Kenyérszínben Megváltódat,
Itt jelen van szent testével, édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus.
2. Itt az Isten gazdagsága,
Bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bősége édes Jézus,
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.
3. Itt az égnek megnyitója,
Kegyelemnek meghozója,
Egészvilág drága díja édes Jézus,
Az Istennek örök Fia, áldott Jézus.
4. Itt lelkünknek orvoslója,
Bús szívünknek vidítója,
Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus.
Szentségkitétel a liturgikus szabályok szerint.
Pap: Az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusunk! Édesanyád közbenjáró, értünk könyörgő imáiban bízva
eléd hozzuk szívünk őszinte hódolatát. Édesanyád, a mi Anyánk megtanít bennünket a hit ajándékának
elfogadására, megtanít a remény nagyra értékelésére, és megtanít a szeretet tettekre váltására. Ajándékozd
Szűzanyánk elfogadó és befogadó lelkületét mindazoknak, akiket papi életre hívsz. Add, hogy papjaid, akik
az ige és az áldozat asztalát megterítik néped közösségének, Mária hűségével és nagylelkűségével végezzék
szolgálatukat!
Isten Szolgája, Brenner János boldoggá avatásáért is könyörgünk hozzád, Urunk. Őt bensőséges
gyermeki ragaszkodás jellemezte a mennyei Édesanya személye iránt. Máriát sokszor állította
igehirdetésében példaképként a hívek elé. Egy szentbeszédében így tanított: „Csodálatosan tündöklő
csillag keletkezett Máriában a mi életünk égboltján. Tudjátok, hogy a hajósok a tengeren, ahol csak vizet és
vizet látnak mindenfelé, a csillagok után járnak. Beállnak egy csillag felé, nyomába járnak, és így biztos
célba vezeti őket. Így kell nekünk is beállítanunk életünket erre a csillagra, a Szűzanya nyomdokain kell
járnunk, és ő biztosan célhoz vezet minket: az Úr Jézus Krisztushoz. Így teljesíti hivatását a Boldogságos
Szűz, amiért született: hogy Krisztust adja az embereknek és az embereket Krisztushoz vezesse. Bízzátok
hát egész életeteket, örömötöket és bánatotokat a Boldogságos Szűzanyára, kérjétek őt, hogy világosítson
életetek sokszor sötét útján, tanítson meg érdemszerzően szenvedni, szeretetből. Tanítson titeket kitartani
hűségesen a jó Istenhez vezető úton. Így teljesítve hivatását, vezessen el mindnyájunkat Jézushoz. A
Szeplőtelen Szűzanya soha nem hagyja el azokat, akik bizalommal fordulnak hozzá. Legyetek hát hozzá
bizalommal, és meglátjátok a beteljesedést: eljuttok Jézushoz az ő országába, a boldogság birodalmába”.
Isten Szolgájának életében példát látva könyörgünk, Urunk, örök Pásztor, Legfőbb Papunk, hogy
ajándékozd meg egyházmegyénket olyan fiatalokkal, akik Krisztus szavára hallgatva a papi szolgálatuk által
saját lelkük javára és a rábízottak megszentelésért teljesítik a nekik szánt küldetést. Add, hogy Brenner
János ma is aktuális példája sok szentségre és hősiességre törekvő fiatalt lelkesítsen!
Máriához lett hasonló ő papi életében: Mária szívébe véste Fia szavait. Ő is Isten Igéjét hordozta
szívében, s hirdette a hit tanújaként és tanítójaként. Mária a kánai menyegzőn így szólt: „Tegyétek, amit
Fiam mond”. Brenner János atya szavaival és életpéldájával a helyes Mária-tiszteletet tanította: Mária által
jutunk el Jézushoz. Mária különleges módon lett részese a megváltás áldozatának. Papként sokszor
ünnepelte Krisztus áldozatát az Oltáriszentségben, s szíve felett a Legszentebbel maga is áldozattá vált.
Köszönjük Urunk, hogy Őt nekünk adtad!
Rövid csend.

Ének papi hivatásokért (Dallam Hozsanna 41: Ó szép Jézus ez új esztendőben)
1. Ó nagy Isten, felajánljuk néked ezt a szent napot
Kérvén, küldj az Anyaszentegyháznak sok hű, szent papot.
Legyen szívük szívednek tiszta, fényes tükre,
Áldást, kegyelmet árassz lelkükre!
2. Ó nagy Isten, kísérd áldásoddal munkás éltüket,
Malasztoddal vezesd diadalra minden tervüket,
Nekünk meg adj irántuk józan, igaz érzést,
Szelíd jóságot, hű egyetértést.
3. Ó nagy Isten, ifjainkban élessz égi vágyakat,
Hogyha őket szent pályára hívod, készen álljanak.
Emeld őket és serkentsd tiszta hivatásra,
Csak rád vágyjanak, sohase másra!
4. Ó nagy Isten, mai tetteinket fogadd, mint imát!
Fogadd szívünk örömét és búját Anyád kezén át!
Mindet neked ajánljuk, híven kérve téged,
Hogy jó papokkal áldd meg hív néped.
II.
Pap: Az Oltáriszentség titkában - magáévá téve Mária lelkületét - az Egyház teljesen egyesül Krisztussal és
áldozatával. Ezt az igazságot elmélyíthetjük, ha a Mária hálaénekét, a Magnificatot újraolvassuk az
Eucharisztiával való összefüggésében. Az Eucharisztia ugyanis, mint Mária éneke, elsősorban dicséret és
hálaadás.
Amikor Mária fölkiáltott: ,,Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendezik az én lelkem az én
üdvözítő Istenemben”, már a méhében hordozta Jézust. Dicséri az Atyát Jézus „által”, de dicséri
„Jézusban” és „Jézussal együtt” is. Éppen ez az „eucharisztikus magatartás”.
Mária megemlékezik Isten üdvtörténeti csodatetteiről, melyeket az atyáknak tett ígéreteknek
megfelelően hajtott végre, és hirdeti az összes korábbit felülmúló csodát, a megváltó Megtestesülést. Végül
hálaénekében, a Magnificatban jelen van az Eucharisztia végidőre való irányultsága is.
Valahányszor ugyanis Isten Fia a szentségi jelek, a kenyér és a bor „szegénységében” jelenik meg
számunkra, elülteti a világban annak az új történelemnek a csíráit, amelyben „leteszik a hatalmasokat a
trónról” és „fölmagasztalják az alázatosakat”. Mária arról az „új égről” és „új földről” énekel, amelyeket az
Eucharisztia már elővételez, s amelynek bizonyos értelemben programszerű „terve”.
Ha a Magnificat kifejezi Mária lelkületét, e lelkületnél semmi sem tud jobban segíteni nekünk az
Eucharisztia titkának megélésében. Azért kaptuk az Eucharisztiát, hogy Máriáéhoz hasonlóan a mi egész
életünk is a Magnificat hálaénekévé váljon! (vö. II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia 58.)
Mária anyai imájától kísérve, mi is vegyük ajkunkra a Szűzanya hálaénekét, kérjük a Szent Szüzet,
hogy hűséges gyermekei legyünk, és Szent Fiáról hitelesen tanúskodjunk a világban!
Rövid csend.
Ének: Éneklő Egyház 251.
1. Magasztalja lelkem az én Uramat,
örvendezve élek szárnyai alatt,
szolgálója lettem, lepillantott rám,
alázattal zengi dicséretét szám.
2. Ami velem történt, nem volt soha még,
boldognak mond engem minden nemzedék,
nagyot művelt rajtam hatalmas keze,
jóságában százszor szent az Ő neve.
3. Irgalma leárad, népünkre borul,
félelmünkre válasz, és szívünkre hull,
mindenható karja, csak egyet suhint,
s a kevélykedőket széjjelszórja mind.

4. Letöri a gőgöst képzelt magasán,
alázatos hívét áldja trónusán,
éhezőknek étket tele kézzel ád,
de a gazdagoktól zárja kapuját.
5. Igazak dolgára örök gondja van,
szívén hordja népét nagy irgalmasan,
atyáinkhoz szólott évezreken át,
benne bízó népe ismerte szavát.
6. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,
Fiút és a Lelket századokon át!
tudom, hogy mit adtál: töviskoronát,
áldott légy ma érte, s minden koron át!

III.
Pap: Könyörgésünket bizalommal terjesztjük Isten elé. A Boldogságos Szűzhöz a papok édesanyjához
társulunk. Kérjük Istent lelkipásztorainkért: püspökünkért és papjainkért, valamint új papi hivatásokért!
1. Tedd Urunk, hogy a papok – mint János apostol társai a szolgálatban – bizonyos előjoggal
tekintsék a Szent Szüzet édesanyjuknak.
Mind: Mária, papok édesanyja járj közben értünk!
2. Tedd Urunk, hogy a papok – Krisztus személyes szeretetétől áthatva, gyengeségük tudatában
– egészen rábízzák magukat a Szent Szűz édesanyai szeretetére.
Mind: Mária, papok édesanyja járj közben értünk!
3. Tedd Urunk, hogy papjaid gondjaikban és nehézségeikben nagy bizalommal forduljanak Szűz
Máriához.
Mind: Mária, papok édesanyja járj közben értünk!
4. Tedd Istenünk, hogy papjaid Szent Fiad igazságait a Szűzanya segítségével megértsék és
hirdessék.
Mind: Mária, papok édesanyja járj közben értünk!
5. Tedd, hogy a megszentelő és pásztori küldetésükben mindig megtapasztalják az Egyház
Anyjának támogatását.
Mind: Mária, papok édesanyja járj közben értünk!
Pap: Istenünk, mi hisszük, hogy az Egyház is anya, mert új életre szüli az embereket, a felszentelt
pásztorok vezetése alatt. Ezért tekintünk különösképpen Krisztus Anyjára, amikor papokért és új papi
hivatásokért könyörgünk. A szent Szűz közbenjárására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol
mindörökkön örökké. Ámen.
Rövid csend.
Ének: Hozsanna 141.
1. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,
Isten tiszta Anyjának Fia,
Mostan kenyérszínben látlak,
igaz Isten megvallak.
2. Mert te vagy igaz Üdvözítő,
Mind e világ bűneit törlő.
Igaz Istennek egy Fia,
Ki keresztfán meghala.
3. Mikor a pap az igét mondja,
Átváltozik kenyér mivolta.
S Annak lészen teste, vére,
Ki érettünk szenvede.
4. Nagy Isten, téged dicsér lelkem,
Dicsőséget zengedez szívem.
Lelkem a Szentháromságnak,
Felajánlom Uramnak.
IV.
Pap: Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője. Az Egyház sokféle bajában kérjük hathatós
közbenjárásodat. Papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Járj közben Fiadnál, és támogasd kérésünket!
Isteni kegyelem Anyja! Aki Isten határtalan szeretetében életed első pillanatától átölelt, imádkozzál
érettünk, bűnösökért, hogy erősen higgyük: csak Isten menthet meg minket; nélküle semmik vagyunk, és
semmit sem tehetünk.

Isten önzetlen Szolgálója! Te azonnal és örökre Isten szolgálatába álltál, amikor az angyal közölte
veled a mennyei üzenetet. Könyörögj mindnyájunkért, hogy növekedjék bennünk a készség meghallani és
követni Isten szavát.
Az Örök Ige Anyja! Te minden Istentől kapott igazságot megőriztél, és elgondolkodtál rajtuk.
Könyörögj érettünk, hogy az egy szükségeset soha szem elől ne tévesszük, és részesei legyünk az Úr
üdvösséges tetteinek!
Jó tanács Anyja! Mielőtt Jézus a kánai menyegzőn első csodáját művelte, te azt tanácsoltad a
szolgáknak: amit nektek mond, azt tegyétek. Esdekeld ki mindnyájunk számára a lelki világosságot, hogy
felismerjük, mit mond nekünk szent Fiad!
Tisztaságos Szűz! Te mindent elhagytál Jézus követéséért. Könyörögj érettünk, hogy az Egyházban
új lelkület támadjon: az evangéliumi szegénység, tisztaság és engedelmesség lelkülete – Krisztusért, és Isten
Országáért!
Apostolok Királynéja! Téged Szent Fiad a kereszten a szeretett tanítvány gondjaira bízott.
Könyörögj lelkipásztorainkért, imádkozz új papokért, hogy az Egyház ne nélkülözze az új szövetség
szolgáit.
Hívők Anyja! Miután Jézus hazatért a mennyei Atyához, a tanítványaid köréd gyűltek, hogy együtt
esedezzenek a Szentlélek eljöveteléért. Esdekeld ki számunkra a hitet, hogy az Egyház képes Isten
Lelkének erejéből élni.
Hajnali szép Csillag! Hited, reményed és szereteted megerősítette az Egyházat Krisztus második
eljövetelének várásában. Könyörögj érettünk, hogy az Egyház ma is, a zűrzavar és a nehézségek közepette
is megtalálja a helyes útját, Krisztusra irányítva tekintetét, aki számunkra a jövő.
Hűséges Szűz! Isten minden ígérete beteljesedett rajtad, amikor felvett a mennyei dicsőségbe.
Könyörögj mindnyájunkért, de kiváltképp lelkipásztorainkért, hogy hűségesek maradjanak az üdvösségért
folyó harcban. Add, hogy azok se bátortalanodjanak el a nehézségek láttán, akik a hivatás csíráit hordozzák
lelkük mélyén.
Asszonyunk, Szűz Mária! Fiad rád bízott mindnyájunkat. Vezess hozzá bennünket, Urunkhoz és
Megmentőnkhöz, akinél közbenjársz most és mindenkor. Ámen.
Rövid csend.
Ének: Hozsanna 143.
1. Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös én, hozzád bújok.
Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.
2. Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas és meghallgass,
Mennyei erőddel ó támogass!
3. Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,
Földről az ég felé felsóhajtok,
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,
Hogy helyet ne adjon a véteknek.
V.
Pap: Imádkozzunk el egy tizedet a világosság szentolvasójából, hogy az Isten a mi plébániánkról is hívjon
meg fiatalokat, akik Isten kegyelmére hagyatkozva méltók az oltár szolgálatára!
Miatyánk…, Üdvözlégy…
Titok: …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
Áldás majd szentségeltétel a liturgikus szabályok szerint.
Ima Brenner János boldoggá avatásáért
Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét és méltónak
találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt egyházadban!

Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanú halála
eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a
küzdelmet és szenvedést a Te Országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Befejező ének: Hozsanna 180.A
1. Dicsérjük Jézus szentséges Szűz Anyját,
A szép mennyország színaranyát,
Az égnek drága gyönyörűségét,
A kerek földnek legragyogóbb ékét.
Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,
2. Nagy kegyet nyertél az Istentől,
Mert mint a liljom tiszta volt lelked,
Isten anyjául kiválasztott téged.
3. Ó drága szent Szűz, új örömnap fénye,
Úr Jézus tiszta, szent edénye,
Mária, téged epedve kérünk,
Ó maradj, szent Szűz, mindhalálig vélünk.

