
Jöjjetek, Atyám áldottai! 
Szentségimádási óra 

 
 
Ének: SzvU 136. – 1. Üdvözlégy, Oltáriszentség! 
Csodálatos, szent Istenség! Téged szívemből imádlak, 
oltárodnak trónján áldlak: Üdvözlégy, szent 
Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 
2. 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! 
 
Pap: Élő hittel imádunk Jézusunk, aki jelen vagy az Eucharisztia Titkában, és ki 
akarjuk fejezni szeretetünket és hálánkat irántad. Hisszük, hogy Te jelen vagy a 
Legméltóságosabb Oltáriszentségben és hívsz bennünket, hogy minden nap 
találkozzunk veled, mert fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy 
megoszthatjuk veled örömeinket és bánatainkat egyaránt. 
Imádságos lélekkel és szeretettől lángoló szívvel várjuk második, dicsőséges 
eljöveteledet, hogy színről színre láthassunk. De nem csak várnunk kell azt a 
napot, hanem szorgalmasan munkálkodnunk kell Isten országának 
kiteljesedésén. 
Istenünk, te végtelen jóságodban mindig kész vagy megbocsátani; bocsánatodat 
kérjük, Urunk, és bizalommal fordulunk Tehozzád, hiszen nem akarod a bűnös 
halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Urunk, szent Fiad áldozatának 
végtelen érdemeiért hallgasd meg kegyesen hozzád szálló könyörgésünket, hogy 
egy se vesszen el azok közül, akiket neki adtál! Ámen. 
 
Előimádkozó: Az egyházi év vége felé közeledve egyre gyakrabban hallhatunk 
Jézus második eljöveteléről. A világvége gondolata ijesztőnek tűnhet, ha nem 
ismerünk Téged igazán. Az utolsó ítélet igazsága valóban félelemmel tölthet el, 
ha nem értjük mit jelent az, hogy te irgalmas szeretettel szeretsz bennünket. 
Színről színre látásod megrémíthet, ha nem szeretünk Téged igazán. Pedig Te azt 
kéred tőlünk, hogy úgy szeressünk, ahogyan Te szerettél minket. 
 
Pap: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön 
az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges 
trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, 
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ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a 
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király 
így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ 
kezdete óta nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; 
szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan 
voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam és 
ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged 
éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? 
Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy 
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy 
meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony mondom nektek: 
»Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!«” (Mt 25, 
31-40) 
 
1. Előimádkozó: Az utolsó ítéletről szóló evangéliumi szakaszban Jézust 
tekintélyes, győztes királyként szemlélhetjük, aki dicsőséges trónján ül. Minden 
földi próbatétel és viszontagság ellenére, Jézus győz, uralkodik, és velünk marad. 
(Mt 28,20). Akaratlanul is szembe kell néznünk az utolsó ítélet valóságával, hogy 
Jézus Krisztus előtt egyszer meg kell jelennünk és számot kell adnunk életünkről. 
Az „Atya áldottainak” tehát nem rendkívüli, elvont dolgokat kell tenniük, hanem 
Jézust kell felismerniük, és szolgálniuk a testvéreikben, különösen a 
legkisebbekben, hiszen az ítéleten a menny és a föld Ura ezt fogja számonkérni 
mindenkitől. Ez pedig felelősségre és komolyságra kell, hogy ösztönözzön 
bennünket, mert tetteinknek kihatása van saját örök sorsunkra! 
 
Előimádkozó: Krisztus királysága más, mint a földi hatalomé, mert országa nem 
e világból való. Éppen ezért Ő nem hatalommal igáz le, hanem szeretetével vonz 
magához sokakat. 
 
1. Előimádkozó: Krisztus a szeretet királya – „Isteni mivoltában, Istennel való 
egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz 
ragaszkodjék.” 
 

Mind: Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet! 
 

2. Előimádkozó: Krisztus az egyszerűség királya – „szolgai alakot öltve 
kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy 
ember.” 
 

Mind: Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet! 
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1. Előimádkozó: Krisztus a szolgálat királya – „megalázta önmagát, engedelmes 
lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” 
 

Mind: Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet! 
 

2. Előimádkozó: Krisztus a dicsőség királya – „minden nyelv hirdesse az 
Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” 
 

Mind: Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet! 
 
Előimádkozó: Higgyünk Isten szavában és ígéretében, higgyünk a szeretet végső 
győzelmében hiszen: Krisztus győz, uralkodik, parancsol és minden rossztól 
megoltalmazza övéit, mert Ő ilyen király! 
 
Mind: Uram, Te egyszer itt jártál a Földön s hátrahagytad lábnyomodat, 
hogy legyen mit követnünk. Te, aki az idők végén ismét eljössz, hogy megítélj 
mindenkit, Urunk és Megváltónk, hadd álljon példaképed tisztán és 
világosan lelki szemeink előtt, hogy szétoszlassa a ködöt! Segíts nekünk, hogy 
Téged követve érkezzünk meg üdvösségedbe és otthont találjunk Tenálad! 
Ámen. 
 

Imádási idő 
 

Ének: SzvU 139 – 1. Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni 
légy jó. Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem. 
2. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, Isten tiszta Anyjának Fia. Mostan 
kenyérszínben látlak, igaz Isten, megvallak. 
 
Előimádkozó: Juhok és kosok. Az utolsó ítélet alkalmával Isten mérlegelni 
fogja, hogyan viszonyultunk embertársainkhoz. A „kosok” büntetésben 
részesülnek, mert nem tették meg azt, amit meg kellett volna tenniük. Jézus 
tanításában azt hallottuk, hogy a király szomorú volt, amikor nem vigyáztak rá, 
amikor nem keresték, hogy mire van szüksége, hanem csak a saját gondjukkal 
foglalkoztak. Ezeket megbüntette azzal, hogy nem maradhattak vele. Másokat, 
pedig megjutalmazott azzal, hogy vele maradhattak, az ő dicsőséges jelenlétében. 
 
1. Előimádkozó: „...éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom 
adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; 
beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam és ti meglátogattatok!” E 
mondatban Jézus legmélyebb vágya nyilatkozik meg: 
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arra kér, hogy ismerjük fel arcát a szegényekben és a szenvedőkben. Legyünk 
irgalmasok, mert az irgalmasság „az evangélium dobogó szíve”.  
 
2. Előimádkozó: Jézus tanításának egyik fő témája az irgalom. Boldognak 
nevezi az irgalmasokat, és meghívja tanítványait az irgalmasság gyakorlására: 
„Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!” Az irgalmas Jézus 
nem elítéli a bűnöst, hanem megbocsát neki. Elmegy a távoliakhoz, felkeresi őket 
ott, ahol vannak, kifejezi szeretét irántuk, amely szeretet megnyitja az emberek 
szívét. Jézus önmagához emeli őket.  
 
136. zsoltár 
Mind: Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló! 
 
1. Kórus: Áldjátok az istenek Istenét, 
 

Mind: mert irgalma örökkévaló! 
 

2. Kórus: Áldjátok az urak Urát, 
 

Mind: mert irgalma örökkévaló! 
1. Kórus: Ő, aki nagy csodákat művel egymaga, 
 

Mind: mert irgalma örökkévaló! 
 

2. Kórus: Aki megemlékezett rólunk megaláztatásunkban, 
 

Mind: mert irgalma örökkévaló! 
 

1. Kórus: És megszabadított minket ellenségeinktől, 
 

Mind: mert irgalma örökkévaló! 
 

2. Kórus: Aki eledelt ad minden testnek, 
 

Mind: mert irgalma örökkévaló! 
 
Mind: Áldjátok az ég Istenét, mert irgalma örökkévaló! 
 

Imádási idő 
 

Ének: SzvU 142 – 1. Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek. Rendelvén e 
nagy Szentséged, és adván tieidnek. Hogy teveled egyesüljünk, s téged viszont 
szeressünk. Örök hála és imádás légyen azért nevednek. 
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Előimádkozó: Az irgalom a szeretet nélkülözhetetlen része, szinte a másik neve, 
s ugyanakkor a szeretet megnyilvánulásának sajátos módja, illetve  
sajátos megvalósulása mindazzal a rosszal szemben, ami a földkerekségen 
tapasztalható. Isten szeretete irgalmas. 
 
1. Előimádkozó: Az irgalomhoz szorosan kapcsolódik a megbocsátás is. 
Jézusban mintegy megtestesül ez az Isteni irgalom, hiszen benne lesz látható, 
tapintható az Atya irgalma. Ezért írja Ferenc pápa, hogy Jézus Krisztus az Atya 
irgalmasságának az arca. 
 
2. Előimádkozó: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is 
tegyétek velük” (Mt 7,12). Az ajándékozás és a megbocsátás próbálkozás arra, 
hogy életünk valamit tükrözzön Isten tökéletességéből, aki túláradó módon 
ajándékoz és megbocsát. Amilyen mértéket alkalmazunk mi a megértésben és 
megbocsátásban, olyan mértékkel fognak nekünk is megbocsátani. Amilyen 
mértéket használunk az adakozásban, olyan mértékkel mérnek vissza nekünk az 
égben. 
 
Mind: Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez 
számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk 
feltétele az irgalmasság. 
 
1. Kórus: Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság 
misztériumát. 
 

2. Kórus: Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. 
 

1. Kórus: Irgalmasság: az alapvető törvény, amely az ember szívében ott lakik, 
aki őszintén tekint a testvérére. 
 

2. Kórus: Irgalmasság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja 
szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek 
bennünket. 
 
Mind: Uram, te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg. 
Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő 
felebarátaimon! Taníts meg bűneimet megsiratva igaz szívvel megtérni! 
Taníts meg másokért élő, áldozatos szeretetre! Add, hogy ne pazaroljam el 
örök javaimat, hanem megőrizzem a megszentelő kegyelem égi köntösét, 
legszebb kincsemként ápolva azt! Ámen. 
 

- 6 - 
 

Imádási idő 
 

Ének: SzvU 142 – 2. Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat. És 
ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. Megmenteni így akartál, azért értünk 
meghaltál. Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat. 
 

A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉG LITÁNIÁJA 
Uram irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus kegyelmezz nekünk!  Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus hallgass minket!  Krisztus hallgass minket! 
Krisztus hallgass meg minket! Krisztus hallgass meg minket! 
Mennybéli Atyaisten!   Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten! 
Szentlélek Úristen! 
Szentháromság egy Isten! 
Élő Kenyér, ki az égből szállott alá, Irgalmazz nekünk! 
Elrejtett Isten és Üdvözítő, 
Választottak gabonája, 
Szüntelen tartó áldozat, 
Tiszta felajánlás, 
Legtisztább asztal, 
Angyalok eledele, 
Elrejtett manna, 
Isten csodáinak emlékezete, 
Természetfeletti kenyér, 
Testté lett Ige, 
Szent Ostya, 
Áldásnak Kelyhe, 
A hitnek Titka, 
Magasztos, tisztelendő Szentség, 
Legszentebb áldozat, 
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért, 
Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen, 
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete, 
Minden bőséget meghaladó ajándék, 
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke, 
Az isteni bőkezűség túláradása, 
Szentséges és felséges titok, 
Halhatatlanság orvossága, 
Félelmetes és éltető szentség, 
Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér, 
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Vérontás nélkül való áldozat, 
Étel és vendég, 
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak, 
Kegyesség szentsége, 
A szeretet köteléke, 
Tiszta lelkek táplálása, 
Az Úrban meghalók úti eledele, 
A jövendő dicsőség záloga. 
Testednek és Vérednek méltatlan vételétől, Ments meg, Uram, minket! 
A test kívánságaitól, 
A szemek kívánságaitól, 
Az élet kevélységeitől, 
Minden bűnalkalomtól, 
Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad, 
Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad, 
Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted, 
Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál, 
Szentséges tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél. 
Mi bűnösök   Kérünk Téged hallgass meg minket! 
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani 
méltóztassál, 
Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni 
méltóztassál, 
Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál, 
Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíteni és bátorítani méltóztassál, 
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál, 
Isten Fia, 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Kegyelmezz nekünk, Uram! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Hallgass meg minket, Uram! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk, Uram! 
 

Pap: Mennyei kenyeret adtál nekik, 
Mind: Amely minden gyönyörűséggel teljes. 
 

Pap: Könyörögjünk! Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed 
emlékét hagytad ránk. Engedd, kérünk, tested és véred szent titkát úgy 
tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és 
uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 
Mind: Amen 
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Tantum ergo 
1. Azért ezt a nagy szentséget, leborulva imádjuk, Teste s Vére a Krisztusnak, 
mert itt vagyon, jól tudjuk. Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel 
megfoghatjuk. 
2. Az Atyának és Fiúnak, dicséret és tisztesség! Szentlélekkel egyetemben áldás, 
örök dicsőség. Háromságban egy szent Istent áldjon minden nemzetség. Amen. 
 

Pap: Kenyeret adtál nekik a mennyből. 
Mind: Minden gyönyörűséggel teljeset. 
 

Pap: Könyörögjünk! Mennyei Atyánk, hittel valljuk, hogy Jézus Krisztus értünk 
Szűz Máriától született, a kereszten szenvedett és az Oltáriszentségben jelen van. 
Add meg nekünk, hogy ebből az isteni forrásból örök üdvösséget merítsünk. 
Krisztus a mi Urunk által. 
Mind: Amen 
 
Ének: SzvU 110 – 1. Áldunk téged, ó angyali kenyér, váltságunkért adatott drága 
bér, Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Te mindennél szentebb vagy! 
 

Szentségi áldás 
 

Ének: Légy áldott e szentségben, rejtve kenyér színében. 
 
Engesztelő imádság:  
DU 359.b – Áldott legyen az Isten! Áldott legyen szent Neve! 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember! 
Áldott legyen Jézus szent Neve! Áldott legyen szentséges Szíve! 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Áldott legyen Jézus Vére! Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! 
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária! 
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása! 
Áldott legyen a szűz és Anya neve Mária. Áldott legyen dicsőséges 
mennybevétele! 
Áldott legyen Szent József, Mária legtisztább jegyese! 
Áldott legyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Ámen. 
 

Befejező ének: SzvU 280.B – 1. Győzelemről énekeljen Napkelet és 
Napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat! Krisztus újra földre 
szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. 
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett, Forrassz eggyé 
békességben minden népet s nemzetet! 
 


