
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. Ámen.
Pap: Kenyeret adtál nekik a mennyből!

Hívek: 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. Ámen.
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.

Ének: DU 183b - 1. Oltáriszentség, föld és ég, ujjongva, zengve hirdessék: 
húsvéti Bárány, áldozat, égből lehulló manna vagy.
2. Oltáriszentség, térden áll, mindenki: koldus és király. Áldja a Testet és a
Vért, angyali áldott szent Kenyért. 
3. Oltáriszentség! Égi bér: mind aki él csak Téged kér: áldásod add a népekre:
jöjjön a béke földünkre!

Eucharisztia: a szeretet csodálatos ajándéka
Szentségimádási óra

Ének: SzvU 136 - 1. Üdvözlégy Oltáriszentség! Csodálatos szent istenség! 
Téged szívből mind 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!
Pap: Eucharisztikus Jézus, szeretetből 
szentségházaink foglya, hisszük, hogy 
valóságosan jelen vagy Testeddel, 
Véreddel és istenségeddel. Imádunk, 
magasztalunk, és ellenállhatatlan eucharisztikus jelenléted vonzásának 
engedve, Veled akarunk élni. Te éjjel nappal vársz bennünket, hogy vigasztalj 
és megerősíts a gonosszal szembeni küzdelmünkben. Szükségünk van Rád, 
Jézusunk! Nélküled semmit sem tehetünk! Világosítsd meg értelmünket, add, 
hogy megértsük az Eucharisztia fontosságát életünkben.
Jézus, az égből alászállott igazi kenyér, meghitten egyesíts magaddal, árassz 
belénk örömet, szolgáló nagylelkűséget, országod iránti elköteleződést. 
Belőled akarunk élni, Jézusunk, egyetlen jóság és minden jóság forrása.  
Előimádkozó: Az Egyház mindennap ünnepli az Eucharisztiát: felajánlja 
Istennek, mint dicsérő és hálaadó áldozatot; lelki táplálékként kínálja a hívőknek, 
és őrzi a tabernákulumban, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus a hívek 
életének középpontja és támasza legyen. Az Eucharisztia imádása segít egyre 
jobban elmélyedni Krisztus szeretetének misztériumába, és a minden emberért 
hozott áldozat titkában. Kérjük azt a kegyelmet, hogy Vele együtt mi is a szeretet 
ajándékai legyünk testvéreink számára.
Pap: Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte 
és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 
Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak 
belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért 
kiontattatik.  Bizony  mondom  nektek,  hogy  nem  iszom  többé  a  szőlő 
terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.” 
(Mk 14, 22-24)
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1. Előimádkozó: Az Eucharisztia annak jelenléte, akiben, és akiért minden 
teremtve lett. Az Eucharisztia az ajándék teljessége, a Szentírásban elrejtett 
drágagyöngy, az Isten Igéjének mezején elrejtett kincs. Az Eucharisztia a 
jelenvaló Isten, aki utamon mellém szegődött, tápláló kenyerem, szívem barátja. 
Az Eucharisztia: Jézus maga! Isten Fia, Mária gyermeke, a betlehemi Jézus, a 
názáreti Jézus, az Utolsó Vacsora Jézusa, a kálváriai Jézus, a Feltámadás Jézusa! 
A tegnapi, a mai és a mindenkori Jézus! (Carlo Caretto)

2. Előimádkozó: Jézus, Isten Fia, aki lelkünk táplálására alapítottad az 
Eucharisztiát:
Mind: Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben: imádunk és 
magasztalunk Téged!
1. Előimádkozó: Jézus, te vagy az égből alászállott kenyér, mely örök életet 
adsz nekünk:
Mind: Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben: imádunk és 
magasztalunk Téged!
2. Előimádkozó: Jézusunk, hisszük, hogy ha esszük az élet kenyerét, Te 
bennünk maradsz, és mi tebenned:
Mind: Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben: imádunk és 
magasztalunk Téged!
1. Előimádkozó: Jézus, a szent Eucharisztiában Te menedékünk vagy napi 
gyengeségeink között:
Mind: Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben: imádunk és 
magasztalunk Téged!
2. Előimádkozó: Jézus, az irántunk érzett hatalmas szeretet vitt rá e csodálatos 
Szentség megalapítására:
Mind: Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben: imádunk és 
magasztalunk Téged!

Imádási idő

Ének: SzvU 119 - 1. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és 
borszínben elrejtezett emberség, noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az 
emberi gyengeség.
2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, testi gyarlóságnak homályával takarván. 
Itt emberi tested előlünk elrejted, színek alatt titkolván.

Előimádkozó: Istennek az emberek érdekében véghezvitt műve, a hatalmas 
szeretet egyetlen misztériumában valósul meg, amelyben Ő, a legfőbb jó, 
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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: engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, 
hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen.
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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, 
Természetfölötti 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, 
Vérontás nélkül való áldozat, 
Étel és vendég, 
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak, 
Kegyesség szentsége, 
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lehetővé teszi az ember részesedését isteni életében. Isten Fia megtestesülése 
által valósítja meg ezt a tervet. Szeretete arra ösztönzi, hogy meghitten és 
személyesen egyesüljön minden emberrel. És ezt az Eucharisztiában teszi.
Pap: „Az én testem valóban étel s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne.” (Jn 6, 55-56)
„Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem 
adtál. Tieid ők… Most hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világon, hogy 
örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat. A világ gyűlölte 
őket, mert nem e világból valók, amint én sem vagyok e világból való.” (Jn 17, 
9. 13-14)
1. Előimádkozó: Akit az angyalok remegve szemlélnek az, aki értünk táplálék 
lett; vele egyesülünk, és ezáltal egyetlen testté válunk Krisztusban. (Aranyszájú 
szt. János)
2. Előimádkozó: Ó, szeretet szentsége, ó végtelen jóság kelyhe! minő ajándék 
ez: szívembe fogadni szeretetedet, és a kegyelem által ezen szereteté alakulni! 
Nem látlak, de hitem szemei nagyobb bizonyosságot adnak minden értelemnél 
és ésszerűségnél. Lelkemben birtokollak, ezért nem hiányzik semmim, nem 
vágyok semmi másra. Csodálattal dicsérni és magasztalni akarom magasztos 
bölcsességedet és tudásod gazdagságát. Ó, végtelen szeretet, legtisztább eledel, 
imádandó és felfoghatatlan Szentség! Ha Te, Uram, oly csodálandó vagy 
ajándékaid és szereteted kiáradásában, mi lehetsz önmagadban?! (F. Enrico 
Susane)
1. Kórus: Köszönjük Jézusunk, hogy te vagy életünk. Benned tápláló kenyérre 
találunk.
2. Kórus: Köszönjük Jézusunk, hogy megtört kenyér, szeretetből az Atyának 
felajánlott áldozat vagy.
1. Kórus: Köszönjük Jézusunk, hogy az Atya, és irántunk való engedelmességből 
nekünk ajándékozott kenyér vagy.
2. Kórus: Köszönjük Jézusunk, hogy égből alászállott kenyerünk vagy, aki 
lehetővé teszed a veled való közösség megélését.

Mind: Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus, aki az Eucharisztiában a 
szeretet forrásához hívsz, hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. 
Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagylelkűen forduljunk minden 
embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és 
a népek között; tettekkel és szavakkal hirdessük: te vagy az egyetlen Úr és 
minden élet forrása. Ámen.
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- 4 -

Ének: SzvU 119 - 4. Váltságomnak ára, száradt szívem ereje, szegény bűnös 
lelkem megtisztító fürdője; szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, üdvösségem 
záloga.
5. Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel, oltsd el szegény szívem 
gonosz lángját véreddel, drága harmatoddal asszú szívem földjét kegyelmesen 
öntözd fel.
Előimádkozó: Az Eucharisztia nemcsak jelzi, de meg is valósítja a hívők 
egységét. Krisztus Testével táplálkozva a hívők Krisztusba egyetlen testet 
alkotnak, az Egyház titokzatos testét. Minden hívő Krisztusban való egysége, 
amely a keresztséggel kezdődik, az Eucharisztiában – amely Jézussal és 
egymással egyesíti őket - megerősödik és tökéletesedik.
Pap: „Az áldás kelyhe, melyet megáldunk, ugye Krisztus vérében való 
részesedés? S a kenyér, melyet megtörünk, ugye Krisztus testében való 
részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mind, akik egy 
kenyérben részesedünk.” (1Kor 10, 16-17)
1. Előimádkozó: Az Eucharisztia gyümölcse minden hivő szívének és lelkének 
egysége, amely mindegyikük Krisztussal való egységéből következik. Mostmár 
jobban megértjük, mit jelent a Szentáldozáskor mondott „Ámen”: „Áment” 
mondunk Krisztus Testére, mely Szűz Máriától született, értünk meghalt és 
feltámadt; de „Áment” mondunk Krisztus Titokzatos Testére is, amelyet azok a 
testvérek alkotnak, akik körülvesznek az életben és az eucharisztikus lakomán, 
a szentmisén. Ezt a két testet nem lehet szétválasztani.
Mind: Tudjátok meg, Isten az Úr! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő 
népe vagyunk, és nyáj a legelőjén. (Zsolt 100, 3)
1. Előimádkozó: Jézusom, aki hozzám jössz, ugyanaz a Krisztus vagy, akit a 
mellettem lévő testvér befogad. Te egyesítesz egymással, mert mindegyikünket 
magaddal egyesíted.
Mind: Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek! 
Mert az Úr ott áldást ad: életet mindörökre. (Zsolt 133, 1. 3)
2. Előimádkozó: Jézusunk, Testeddel és Véreddel táplálva magaddá alakítasz 
minket, egy szívvé és egy lélekké egyesítesz, hogy szereteted tanúi legyünk.
Mind: Legyenek mindnyájan egyek. Amint te Atyám bennem vagy, s én 
benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy 
te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. (Jn 17, 21. 23)
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Imádási idő

Ének: SzvU 136 – 1. Velünk lakó tiszta Ostya, Isteni nagy igazság! Minden 
csodák legnagyobbja, halhatatlan orvosság! Választottak gabonája, lelkünk 
édes, dús mannája, kegyelemnek ajándéka, Istennek szent Báránya!

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!
Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, 
szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is 
érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk. A szentmisék és a 
szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet 
a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely 
átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök 
emlék és erőforrás marad számunkra. (…) Köszönjük, hogy Körülötted, 
asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy 
mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk 
más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy 
a szeretetben hírnökeid lehessünk! A készület éveiben kértük, hogy az 
Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki 
megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet 
a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki 
megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével! 
Ámen. (Erdő Péter bíboros imája)

Ének: SzvU 280B. - 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!
2. Egykor értünk testet öltött, Kis gyermekként jött közénk; A keresztfán vére 
ömlött Váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján Újra itt a drága vér, 
Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus, kenyér s bor színében, 
Úr s király a föld felett: Forrassz eggyé békességben Minden népet s nemzetet!
3. Zúgjon hát a hálaének, Szálljon völgyön, tengeren: A szeretet Istenének 
Dicsőség és üdv legyen! Az egész föld legyen oltár, Virág rajta a szívünk, 
Minden dalunk zengő zsoltár, Tömjénillat a hitünk! Krisztus, kenyér s bor 
színében, Úr s király a föld felett: Forrassz eggyé békességben Minden népet s 
nemzetet!


