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SZOMBATHELYI MEGYÉSPÜSPÖK

ELÕSZAVA

Kedves boldoggá avatásra érkezõ testvérek!

Tele van a szívünk hálával és örömmel, amiért május elsején meg-
történhet Brenner János vértanú boldoggá avatása. 

Mit üzen az õ élete, derûs, tiszta, egyenes tekintete a mai fiata-
loknak, nemzetünknek, mindannyiunknak? Mindenekelõtt fel-
hívja a figyelmünket a család értékére. Gyönyörû az a családi
háttér, ahol Brenner János atya élete, hivatása elindult, kibonta-
kozott. Az édesapa – Brenner József – mindennap részt vett a
szentmisén, mindennap elimádkozta a rózsafüzért. Bátran meg-
vallotta a hitét egy olyan korban is, amikor ez egyáltalán nem
volt elõnyös. Gyakran olvasott fel vallásos könyvekbõl a fiai-
nak. Otthon a család minden este együtt imádkozott. Elsõpénte-
ken együtt mentek gyónni. Az édesanya, Wranovich Julianna
nyugodt, kedves, szeretetet sugárzó személyiség volt. Igen gyak-
ran segítette a szegényebb családokat, különösen a sokgyermeke-
seket, olyankor is, amikor õk maguk sem bõvelkedtek. A gyerme-
kek, közeli ismerõsök nem emlékeznek a szülõk között egyetlen
veszekedésre, szóváltásra sem. Így valósulhatott meg az a cso-
da, hogy mindhárom fiúból pap lett.

Vannak-e még ilyen családjaink? Vannak-e még olyan családok,
ahol az édesapa a „család papja”, aki odafigyel a fiai lelki-szel-
lemi fejlõdésére, és példát ad nekik hitvalló életével? Vannak-e
még olyan családok, ahol a szülõk között mindig békesség, jó-
kedv és szeretet uralkodik, ahol szülõk és gyermekek együtt
mennek gyónni, ahol segítik a szegényt?

Brenner János kiegyensúlyozott, vidám személyiség volt. A sze-
mináriumi elöljárók így jellemezték: „A legtehetségesebb nö-
vendékek egyike. Kiforrott egyéniség.” Az emberek szerettek a
közelében lenni, mert derûs, tiszta kisugárzása volt. A hittan-
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órák elõtt általában focizott egyet a gyerekekkel. Mindenkinek
elõre köszönt. Éppúgy kedvesen szólt az iskolaigazgatóhoz,
mint az egyszerû cigány emberhez. Sokakat segített anyagilag
is. Az imádság embere volt. Mindig nagyon szépen végezte a
szentmisét. Élete utolsó reggelén így köszöntötte a plébánián
reggelit készítõ Málcsi nénit: „Málcsi néni, olyan gyönyörû a
reggel! Át tudnám ölelni a világot!”

Brenner János vértanú ezt írta a lelki naplójába tizenkilenc éve-
sen, a beöltözése elõtt: „Szívem legmélyebb hálájával és szerete-
tével köszönöm meg Neked azt az igen-igen nagy kegyelmet,
hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen
hivatásomhoz, hogy szent lehessek, mert én egyszerre, mindent
és egészen fenntartás nélkül akarok adni.” Lángoló fiatalember
volt, ahogyan a neve (Brenner) is jelzi. Az egyik prédikációjában
így fogalmazta meg a hiteles keresztény élet lényegét: „égni a
tûzben”. Visszacseng ebben a gondolatában a ciszterci rend jel-
mondata: Ardere et lucere (Lángolj és világíts!). 

A kommunista diktatúra el akarta taposni azt a hitet, azt a fényt,
amely az Egyházból, amely Brenner Jánosból sugárzott. A dik-
tatúráknak, a Gonosznak (a Diábolosznak, a Nagy Szétdobáló-
nak és Szétszakítónak) van öt halálos ellensége. Az elsõ halálos
ellenség az Isten és a vallás – azok a szálak, amelyek a Teremtõ-
höz, az õ gyönyörû törvényeihez kötnek. Ez a kötelék adja egy
embernek a legerõsebb tartást. Mindenekelõtt ezeket a gyökere-
ket akarja a Gonosz elfûrészelni. A második halálos ellenség a
család: azok a szálak, amelyek a családunkhoz, a szeretteinkhez
kötnek bennünket. A csak önmagának és önmagáért élõ ember
a legideálisabb fogyasztó, a legkönnyebben manipulálható. A
harmadik halálos ellenség a nemzet: azok a tápláló kötelékek,
amelyek az õseinkhez, az anyanyelvhez, az anyaföldhöz, a kul-
túránkhoz kötnek. A negyedik halálos ellenség a föld. Amíg a
vidéki embernek volt egy talpalatnyi saját földje, ott õ korlátlan
úr lehetett. Nem lehetett egykönnyen eltéríteni a meggyõzõdé-
sétõl. Ezt a földet is ki akarta húzni a diktatúra az ember lába
alól. Az ötödik halálos ellenség a közösségek: minden olyan
hely, ahol emberek együtt tervezik, álmodják meg a jövõjüket. A
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kommunista diktatúra meg akarta félemlíteni az Egyházat, el
akarta taposni, ki akarta oltani a belõle sugárzó fényt.  Brenner
János huszonhat éves volt, amikor harminckét késszúrással, bru-
tálisan megölték. A legtöbb késszúrás a bal kezén volt, mert a
végsõkig védte az Oltáriszentséget. 

Ünnepeljük örömmel és hálával Brenner János vértanú boldog-
gá avatását! Adjunk hálát Brenner János atya életéért, és kérjük,
hogy az õ sugárzó, derûs, hiteles papi élete, vértanúsága és égi
közbenjárása a kegyelem bõséges forrása legyen a családok, a fi-
atalok, papjaink és mindannyiunk számára.

† János püspök





I.

BRENNER JÁNOS
VÉRTANÚ, ÁLDOZÓPAP,

ISTEN SZOLGÁJA
RÖVID ÉLETRAJZA





BRENNER JÁNOS (1931–1957)
vértanú, áldozópap





A Brenner család, baloldalt a gyermek Brenner János

Brenner János Szombathelyen szü-
letett 1931. december 27-én, a há-
romgyermekes család második fiú-
gyermekeként. Késõbb mindhárom
fiúból pap lett. János a szombathe-
lyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte
meg tanulmányait. 1941 õszén a
család Pécsre költözött, ahol a Gya-
korló Iskolában, majd a Ciszterci
Gimnáziumban folytatta tanulmá-
nyait. 1946-tól a Szombathelyi Pre-
montrei Gimnázium diákja. Az isko-
lák államosítása után Zircre megy
azzal a szándékkal, hogy belép a
szerzetesrendbe. Mint ciszterci ob-
látus érettségizett. 1950-ben kezdte
meg a noviciátust, ekkor kapta az
Anasztáz szerzetesi nevet. A szerze-

Brenner János
ciszterci oblátusként
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tesek szétszóratása után titokban végezte novíciusi évét, 1951.
augusztus 19-én Sigmond Lóránt kezébe tette le elsõ szerzetesi
fogadalmát. Ezután egy évig a budapesti Hittudományi Akadé-
mia civil hallgatója.

Másodéven a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeként a
szombathelyi szemináriumban folytatja teológiai tanulmányait.
Miután a szemináriumokat 1952-ben feloszlatják, a teológiát a
gyõri szemináriumban fejezi be.

1955. június 19-én Kovács Sándor megyéspüspök pappá szente-
li és az újmisés papot káplánként Rábakethelyre küldi. Plébáno-
sa Dr. Kozma Ferenc.

Buzgó lelkipásztori munkáját nem nézték jó szemmel azok, akik
az 1956-os forradalom leverése után legfõbb ellenségeiket az
Egyház papjaiban látták. Máig sem tisztázott körülmények kö-
zött 1957. december 15-én éjjel sürgõs betegellátás ürügyén ki-
csalták plébániai lakásából. A templomban nyakába akasztotta
betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kí-
sérõjével, aki kihívta a plébániáról, a dombtetõn keresztül veze-
tõ gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között több-
ször megtámadták, majd a feltételezett beteg háza elõtt kegyet-
len brutalitással, harminckét késszúrással megölték.

János atyát a szombathelyi szalézi templom kriptájában helyez-
ték örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata olvasható: „Az
Istent szeretõknek minden a javukra válik!” (Róm 8,28) A tiszta-
lelkû, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú évtizedekig
nem volt szabad beszélni, képét levetették a gyõri szeminárium
faláról. Boldoggáavatási eljárása 1999-ben kezdõdött. Ferenc pá-
pa 2017. november 8-án jóváhagyta azt a dekrétumot, amely el-
ismeri Brenner János vértanúságát.
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GYÜLEKEZÕ ÉNEK (Ho 221)

Legyen áldás és dicsõség
Mennyben a nagy Istennek!
Testi, lelki szent békesség
Földön minden embernek,
Az angyali seregekkel
Kiáltsuk nagy örömmel:
Dicsõség a Jóistennek,
Békesség az embernek!



BEVEZETÕ SZERTARTÁSOK

A bíboros urak, a koncelebránsok az asszisztenciával bevonulnak, közben fel-
hangzik a 

BEVEZETÕ ÉNEK (Ho 232)

Dicsõség a magasságban, élõ Krisztus teneked,
Szent halálod dicsõsége megnyitá a mennyeket.
Békeségünk csak tebenned van a földön minekünk,
Bízva lépünk nyomaidba, tudjuk: hozzád érkezünk.

Az oltárt csókkal, majd tömjénezéssel köszöntik, miközben felhangzik az

INTROITUS
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Vigad majd az igaz az Úrban, és bízik benne, dicsekedhetnek
mind az egyenes szívûek. Alleluja, alleluja

-

KÖSZÖNTÉS

Celebrans:

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. – Amen.
Pax vobis. – Et cum spíritu tuo.
-

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. – Ámen.
Békesség veletek! – És a te lelkeddel.

BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY

A fõcelebráns bevezeti a jelenlévõket az ünneplésbe és a bûnbánati liturgiába.

Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra
mystéria celebránda.

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg
bûneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
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Confíteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis
cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: et, percutientes sibi pec-
tus, dicunt: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, omnes Angelos
et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum
nostrum.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy
sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedet-
tel és mulasztással: és mindnyájan mellüket verve mondják: én vét-
kem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplõtelen Szûz Má-
riát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Celebrans:

Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nost-
ris, perdúcat nos ad vitam ætérnam. – Amen.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bûne-
inket, és vezessen el az örök életre! – Ámen.

URAM, IRGALMAZZ
Mindnyájan együtt éneklik Werner Alajos Mercedes-miséjét.



A BOLDOGGÁ AVATÁS SZERTARTÁSA

A Kyrie után mindannyian leülünk. Székely János szombathelyi megyéspüs-
pök kéri Eminenciás Angelo Amato bíborostól, a Szentek Ügyei Kongregáció-
jának prefektusától Isten szolgája Brenner János boldoggá avatását, majd
Rupert József SchP ismerteti Brenner János életútját. Ezután bíboros-prefek-
tus úr felolvassa a boldoggáavatási dekrétumot, melyet állva hallgatunk meg.

Leleplezik Brenner János vértanú, áldozópap képét.

Közben felhangzik Dr. Pem László: Exsultatio – Boldog Brenner János
tiszteletére (kórus, zenekar)

Brenner József nagyprépost, a vértanú öccse hozza testvére ereklyéit az oltár
mellé.

Székely János megyéspüspök kifejezi a köszönetét a Szentatya felé.

A hívek a Gloriával folytatják az ünneplést.

DICSÕSÉG (Werner Alajos: Mercedes-mise)
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COLLECTA
Celebrans:

Orémus. 
Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum Ioánnem
martýrii victória decoráre dignátus es, concéde propítius, ut,
sicut ipse domínicæ passiónis imitátor fuit, ita nos, per eius ves-
tígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre mereámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
sǽcula sæculórum.  – Amen.

KÖNYÖRGÉS

Könyörögjünk.
Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad Boldog
Jánosnak, hogy példája ragyogó fényként tündököljön Egyhá-
zadban. Add kegyelmedet, hogy amint õ követte Krisztust a
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keresztúton, nyomában járva mi is eljussunk az örök élet örö-
mébe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-
örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA

OLVASMÁNY ApCsel 6,8–10; 7,54–59
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl

Látom a megnyílt eget és az Emberfiát!
Abban az idõben István kegyelemmel és erõvel eltelve csodá-
kat és jeleket mûvelt a nép körében. Erre a libertinusok, cirenei-
ek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból néme-
lyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De böl-
csességével és a Lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tud-
tak helytállni. Miközben hallgatták, haragra gyulladtak, és a
fogukat vicsorgatták ellene. Õ azonban a Szentlélekkel eltelve
fölnézett az égre, látta az Isten dicsõségét, és Jézust az Isten
jobbján. Felkiáltott: „Látom a megnyílt eget és az Emberfiát,
ahogy az Isten jobbján áll!” Erre ordítozni kezdtek, és befogták
fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és
megkövezték. A tanúk egy Saul nevû ifjú lábához rakták le a
ruháikat. Miközben megkövezték, István így imádkozott:
„Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett, és
hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bûnül!” Amint
ezt kimondta, halálba szenderült.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 125,1–2ab 2cd–3. 4–5. 6 8G tónus

A kórus után a választ mindnyájan megismételjük, a versek végén.

Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Midõn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, *

olyanok voltunk, mint akik álmodnánk.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, *
és a nyelvünk ujjongással.
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– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Akkor így beszéltek a nemzetek: *

„Az Úr nagy dolgot mûvelt vélünk.”
Hatalmas dolgot mûvelt az Úr vélünk, *
azért szívbõl ujjongunk
– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, *
amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, *
de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

SZENTLECKE Róm 8,28–30
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébõl

Az istenszeretõknek minden a javukra válik.
Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretõknek minden javuk-
ra válik, hiszen õ saját elhatározásából választotta ki õket. Aki-
ket ugyanis elõre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiá-
nak képmását öltsék magukra. Így lesz õ elsõszülött a sok test-
vér között.
Akiket elõre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghí-
vott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is
dicsõítette.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

ALLELUJA
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A kórus után mindnyájan énekeljük az alleluját.

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, * mert övék
a mennyek országa. Mt 5,10
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 5,1–12a
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébõl.

– Dicsõség neked, Istenünk.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bõséges a mennyben.

Abban az idõben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, le-
ült, tanítványai pedig köréje gyûltek. Akkor szólásra nyitotta
ajkát, és így tanította õket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert õk vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert õk ki-

elégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tisztaszívûek, mert õk meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzõk, mert õket Isten fiainak fogják

hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a meny-

nyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek,
ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az ég-
ben.”

Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.

HOMÍLIA

Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás szentbeszéde.
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CREDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei Unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia sǽcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine,

Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines

et propter nostram salútem
descéndit de cælis.
Ad verba quæ sequuntur, usque ad factus est, omnes se inclinant.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;
passus et sepúltus est,
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos

et mórtuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sǽculi. Amen.
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HITVALLÁS

Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt.
Isten az Istentõl, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentõl,
született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegû;
és minden általa lett.
Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennybõl.
Mindannyian mélyen meghajlunk az emberré lett szavakig.
Megtestesült a Szentlélek erejébõl
Szûz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett, és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsõségben, ítélni élõket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsõítünk, mint az Atyát és a Fiút.
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus
és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását és az eljövendõ örök életet.
Ámen.

ADOREMUS 31

2018. MÁJUS 1., KEDD



ORATIO UNIVERSALIS
Celebrans: Corde, fratres, grátiis pleno Deum omnipoténtem

orémus, qui per amórem Iesu mundi ténebras subi-
ugávit:

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

Lektor: 1. Add, Urunk, Szentatyánknak, Ferenc pápának és
püspökeinknek a bölcsesség Lelkét, hogy mindig az
élet és a világosság útján vezessék a Te népedet!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

Lektor: 2. Für dein heiliges Volk. Lass uns mit opferbereiter
Seele die barmherzige Nächstenliebe üben!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

Lektor: 3. Blagoslové, Gospaud, ob instvo vörnikov našé
upnij, ka do gor pomladgjené v svétoj mešé stvaorg-

jali vsigdar ive sküpnosté v lübezníji med seof, štere
sküpnosti vüpanje pa svetlaobo arijo za sakšoga
lovéka.

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

Lektor: 3. Daj, Bo e, nam svim Duh snage, da se moremo
suo iti s društvenimi nepravi nosti i da se ufamo
izabrati Tvoj put, put ljubavi!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

Lektor: 4. De, Raja, kaj sar o Anando Brenner János zhutinlas
le romen, ande sako vrema sasles lashi vorba karing le
majpiki mausha, kade vi ame puterde ilesa, kerdima-
tonca haj kamipesa te lisavas karing le manusha!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!
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HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Fõcelebráns: Hálatelt szívvel imádkozzunk, testvéreim, a

mindenható Istenhez, aki Jézus szeretetével legyõzte a
világ sötétségét.

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

(német) Add Urunk, hogy a te szent néped áldozatos lélekkel
gyakorolja az irgalmas felebaráti szeretetet!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

(szlovén) Áldd meg, Urunk, egyházközségeinket, hogy a
szentmisében megújulva élõ szeretet-közösséget alkos-
sanak, amely reményt és fényt sugároz minden
embernek!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

(horvát) Add meg mindnyájunknak, Urunk, az erõsség Lelkét,
hogy szembe tudjunk nézni a társadalom igazságtalan-
ságaival, és merjük mindig a Te utadat, a szeretet útját
választani!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

(lovári) Add meg Urunk, hogy ahogyan Boldog Brenner János
segítette a szegényt, mindig volt jó szava az egyszerû
emberekhez, úgy mi is nyitott szívvel, tevékeny
szeretettel forduljunk rászoruló embertársaink felé!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!
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Lektor: 5. Boldog János vértanúd közbenjárására add, hogy
mindig legyenek jó pásztoraink, akik összetartanak
bennünket és feléd irányítják életünket!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

Lektor: 6. Áldd meg, Urunk, mindazokat, akik imádságaikkal,
áldozataikkal hozzájárultak János szolgád boldoggá
avatásához!

Kýrie, kýrie eleison! – Kýrie, kýrie eleison!

Fõcelebráns: Dómine, Deus noster! Grátias ágimus tibi  pro
ardénti beáti Ioánnis mártyris vita, qua te confiténdo se
óbtulit víctimam. Grátias item pro tuis ágimus
munéribus univérsis, quibus nos beatificatiónem eius
praestolántes cumuláre dignátus es. Rogámus te, ut per-
suasiónem nostram usque confírmes, quod diligéntibus
Deum omnia cooperántur in bonum. Per Christum
Dominum nostrum.
– Amen.

Urunk, Istenünk! Hálát adunk neked Boldog János vér-
tanú önfeláldozástól lángoló, hitvalló életéért. Hálát
adunk minden ajándékodért is, amellyel a boldoggá
avatására készülve elhalmoztál bennünket. Kérünk,
erõsítsd bennünk továbbra is a meggyõzõdést, hogy „az
Istent szeretõknek minden a javukra válik”. Krisztus, a
mi Urunk által. – Ámen
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A vérrel átitatott karing
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AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE

Miközben elõkészítik az oltárt és az áldozati adományokat, felhangzik a felajánlá-
si ének – Dr. Pem László: Himnusz, Boldog Brenner János vértanú tiszteletére
Családi ház és otthon, hála ott mindenkoron, 
benne az édesapa a jó család példája, 
családját igazgatja, áldozatra neveli.
Az édesanya szíve, a család szíve-lelke.
Isteni szeretete árad három fiára,
krisztusi áldozatra, gyorsan egy ég el rajta, 
a Krisztus-test vértanúja:
Boldog János!

Sötét az az éjszaka, melyben a Sátán-kígyó,
alattomos kihívó gyilkosok késeibe
kísérte áldozatát, ki védve szívén Krisztust,
harminckét késszúrással brutálisan ölték meg.
Mégis áldott éjszaka, mert gyõzelem halála
a rút gonoszság felett. Vére magvetése lett
a megújuló életnek:
Boldog János!

Ha nehéz is keresztem, mély kút a szenvedésem,
a mélyben Forrást látok, örök életet kapok.
Hallom hangod, követlek, követségedben leszek!
Életutad vonalán mindig örömmel megyek.
Szemem elõtt mindenkor: legyen, ahogy akarod!
Adj erõt kitartani, tükörképed maradok.
Égjen bennem a szeretet!
Segíts, Uram!

Vedd el minden önzésem, Benned legyen egészen!
Add meg mindig értenem: ez az én testem, vérem!
Ha feláldozzák testem, Érted kioltják vérem, 
Legyen az Egyházunkért, nemzetünk bûneiért
engesztelõ áldozat, dicsõséges hódolat!
Add, hogy ott legyek Veled, hol a Koponya hegynek
csúcsából friss forrás ered!
Segíts, Uram!
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Celebrans:

Oráte, fratres ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat
apud Deum Patrem omnipoténtem.

– Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem
et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiús-
que Ecclésiæ suæ sanctæ.

SUPER OBLATA

Súscipe, Dómine, sacrifícium placatiónis et laudis, quod in com-
memoratióne beáti mártyris Ioánnis tuæ offérimus maiestáti, ut
nos perdúcat ad véniam, et in perpétua gratiárum constítuat
actióne. Per Christum Dóminum nostrum.
– Amen.

PRÆFATIO

Dóminus vobíscum.
– Et cum spíritu tuo.

Sursum corda.
– Habémus ad Dóminum.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.
– Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus:
Quóniam beáti mártyris Ioánnis pro confessióne nóminis tui,
ad imitatiónem Christi,
sanguis effúsus tua mirabília maniféstat,
quibus pérficis in fragilitáte virtútem,
et vires infírmas ad testimónium róboras,
per Christum Dóminum nostrum.
Et ídeo, cum cælórum Virtútibus,
in terris te iúgiter celebrámus,
maiestati tuæ sine fine clamántes:
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Fõcelebráns:
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a
mindenható Atyaisten elõtt.

– Fogadja el az Úr kezedbõl az áldozatot, nevének dicséretére és
dicsõségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Fölséges Istenünk, fogadd el dicsõítõ és engesztelõ áldozatun-
kat, amelyet Boldog János vértanúd ünnepén bemutatunk ne-
ked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsá-
natodat, és örök hálát fakasszon szívünkben. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.

PREFÁCIÓ
Fõcelebráns:
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket! – Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! – Méltó és igazságos.

Mert valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten: Mert Boldog János áldozópap hitün-
kért vérét ontotta, a Megváltó nyomába lépett, és kegyelmed
csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hõssé avatja ér-
ted szenvedõ hívedet, és bátor tanúságtételre ad erõt néki Krisz-
tus, a mi Urunk által. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal
együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölsége-
det dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük: 

SZENT VAGY (Werner Alajos: Mercedes-mise)
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PREX EUCHARISTICA I
SEU CANON ROMANUS

C: Te ígitur, clementíssime Pater, per Iesum Christum,
Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices rogámus ac
pétimus,

uti accépta hábeas

et benedícas † hæc dona, hæc múnera,

hæc sancta sacrifícia illibáta,

in primis, quæ tibi offérimus

pro Ecclésia tua sancta cathólica:

quam pacificáre, custodíre, adunáre

et régere dignéris toto orbe terrárum:

una cum fámulo tuo Papa nostro N.

et Antístite nostro N.

et ómnibus orthodóxis atque cathólicæ

et apostólicæ fídei cultóribus.

Commemoratio pro vivis.
1.: Meménto, Dómine,

famulórum famularúmque tuárum N. et N.

et ómnium circumstántium,

quorum tibi fides cógnita est et nota devótio,

pro quibus tibi offérimus:

vel qui tibi ófferunt hoc sacrifícium laudis,

pro se suísque ómnibus:

pro redemptióne animárum suárum,

pro spe salútis et incolumitátis suæ:

tibíque reddunt vota sua

ætérno Deo, vivo et vero.
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I. EUCHARISZTIKUS IMA

(Római kánon)

F: Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi
Urunk, Jézus Krisztus által:

fogadd el és áldd † meg ezeket az adományokat

és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot.

Közbenjáró imádság
Az Egyházért és vezetõiért
Elsõsorban szent és katolikus Egyházadért

ajánljuk fel neked: tartsd meg békében,

õrizd meg egységben, és vezesd

az egész földkerekségen szolgáddal,

N. pápánkkal, N. fõpásztorunkkal, és mindazokkal,

akik az egyetemes és apostoli hitet

hûségesen õrzik és vallják.

Az élõkért: jelenlévõkért és távollévõkért
1.: Emlékezzél meg, Urunk, Szolgáidról, N. és N.-rõl.

Csendben imádkozunk.
Emlékezzél meg minden jelenlévõrõl is,

akiknek hitét és buzgóságát ismered,

akikért ezt a dicsõítõ áldozatot felajánljuk,

vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért,

lelkük megváltásáért,

üdvösségük és épségük reményében,

és hódolatukat bemutatják neked,

az örök, élõ és igaz Istennek.
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Infra Actionem.
2.: Communicántes,

et memóriam venerántes,

in primis gloriósæ semper Vírginis Maríæ,

Genetrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi:

sed et beáti Ioseph, eiúsdem Vírginis Sponsi,

et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum,

Petri et Pauli, Andréæ,

(Iacóbi, Ioánnis, Thomæ, Iacóbi, Philíppi,

Bartholomǽi, Matthǽi, Simónis et Thaddǽi:

Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni,

Lauréntii, Chrysógoni, Ioánnis et Pauli,

Cosmæ et Damiáni)

et ómnium Sanctórum tuórum;

quorum méritis precibúsque concédas,

ut in ómnibus protectiónis tuæ muniámur auxílio.

(Per Christum Dóminum nostrum. – Amen.)

C. Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostræ,

sed et cunctæ famíliæ tuæ,

quǽsumus, Dómine, ut placátus accípias:

diésque nostros in tua pace dispónas,

atque ab ætérna damnatióne nos éripi

et in electórum tuórum iúbeas grege numerári.

(Per Christum Dóminum nostrum. – Amen.)

O: Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quǽsumus,

benedíctam, adscríptam, ratam,

rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris:

ut nobis Corpus et Sanguis fiat dilectíssimi Fílii tui,

Dómini nostri Iesu Christi.
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A szentek közösségében
2.: A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk

mindenekelõtt a dicsõséges, mindenkor Szûz Máriáról,
Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról,
valamint Szent Józsefrõl, a Szent Szûz jegyesérõl;
Péter és Pál, András,
(Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan,
Máté, Simon és Tádé) apostolaidról;
(Linusz, Klétusz, Kelemen, Szixtusz, Kornél,
Ciprián, Lõrinc, Krizogonusz, János és Pál,
Kozma és Damján) vértanúidról és minden szentedrõl.
Az õ érdemeikért és könyörgésükre add,
hogy mindenben érezzük oltalmadat.
(Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.)

A helyi közösségért
F: Kérünk, Istenünk,

fogadd megengesztelõdve ezt az áldozati adományt,
tõlünk, szolgáidtól és házad egész népétõl.
Irányítsd a te békédben életünk napjait,
ments meg minket az örök kárhozattól,
és végy fel választottaid körébe.
(Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.)

Lélek-hívás az átváltoztatásra
M: Áldd meg, Istenünk,

bõséges áldásoddal ezt az áldozati adományt,
tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá
és elõtted kedvessé,
hogy legyen ez számunkra szeretett Fiadnak,
a mi Urunk, Jézus Krisztusnak teste és vére.
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Qui, prídie quam paterétur,

accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas,

et elevátis óculis in cælum

ad te Deum Patrem suum omnipoténtem,

tibi grátias agens benedíxit,

fregit,

dedítque discípulis suis, dicens:

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES:

HOC EST ENIM CORPUS MEUM,

QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.

Símili modo, postquam cenátum est,

accípiens et hunc præclárum cálicem

in sanctas ac venerábiles manus suas,

item tibi grátias agens benedíxit,

dedítque discípulis suis, dicens:

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES:

HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI

NOVI ET ÆTÉRNI TESTAMÉNTI,

QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR

IN RE MISSIÓNEM PECCATÓRUM.

HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.
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Az alapítás elbeszélése
Õ ugyanis szenvedésének elõestéjén

tiszteletre méltó, szent kezébe vette a kenyeret,

és szemét az égre emelte, tehozzád, az Istenhez,

mindenható Atyjához, majd hálát adva áldást mondott,

megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBÕL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy

tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, 

majd ismét hálát adva áldást mondott,

tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBÕL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE,

AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ.

EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK

A BÛNÖK BOCSÁNATÁRA.

EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.
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C: Mystérium fídei.

– Mortem tuam annuntiámus, Dómine,
et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

O: Unde et mémores, Dómine,
nos servi tui,
sed et plebs tua sancta,
eiúsdem Christi, Fílii tui, Dómini nostri,
tam beátæ passiónis,
necnon et ab ínferis resurrectiónis,
sed et in cælos gloriósæ ascensiónis:
offérimus præcláræ maiestáti tuæ
de tuis donis ac datis
hóstiam puram, hóstiam sanctam, hóstiam immaculátam,
Panem sanctum vitæ ætérnæ
et Cálicem salútis perpétuæ.
Supra quæ propítio ac seréno vultu
respícere dignéris: et accépta habére,
sícuti accépta habére dignátus es
múnera púeri tui iusti Abel,
et sacrifícium Patriárchæ nostri Abrahæ,
et quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus Melchísedech,
sanctum sacrifícium, immaculátam hóstiam.

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus:
iube hæc perférri per manus sancti Angeli tui
in sublíme altáre tuum,
in conspéctu divínæ maiestátis tuæ;
ut, quotquot ex hac altáris participatióne
sacrosánctum Fílii tui Corpus et Sánguinem
sumpsérimus,

omni benedictióne cælésti et grátia repleámur.

(Per Christum Dóminum nostrum. – Amen.)
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Hitünk titkának megvallása
F: Íme, hitünk szent titka:

– Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadáso-
dat, amíg el nem jössz.

Megemlékezés és felajánlás
M: Megemlékezünk ezért, Istenünk,

mi, a te szolgáid és a te szent néped,
Fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedésérõl,
a halálból való feltámadásáról,
dicsõséges mennybemenetelérõl,
és ajándékaidból felajánljuk magasztos Fölségednek
ezt a tiszta, szent és szeplõtelen áldozati adományt:
az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét.
Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el,
amint elfogadtad igaz szolgádnak,
Ábelnek ajándékát, õsatyánknak, Ábrahámnak áldozatát,
és azt a szent és szeplõtelen áldozati adományt,
amelyet fõpapod, Melkizedek mutatott be neked.

Lélek-hívás az áldozáshoz
Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk,
szent angyalod vigye áldozatunkat
mennyei oltárodra
isteni Fölséged színe elé,
hogy mi, akik errõl az oltárról
Fiad szentséges testében és vérében részesülünk,
minden mennyei † áldással
és kegyelemmel elteljünk.
(Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.)
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Commemoratio pro defunctis
3.: Meménto étiam, Dómine,

famulórum famularúmque tuárum N. et N.,

qui nos præcessérunt cum signo fídei,

et dórmiunt in somno pacis.

Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo quiescéntibus,

locum refrigérii, lucis et pacis,

ut indúlgeas, deprecámur.

(Per Christum Dóminum nostrum. – Amen.)

4.: Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis,

de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus,

partem áliquam et societátem donáre dignéris

cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus:

cum Ioánne, Stéphano,

Matthía, Bárnaba,

(Ignátio, Alexándro,

Marcellíno, Petro,

Felicitáte, Perpétua,

Agatha, Lúcia,

Agnéte, Cæcília, Anastásia)

et ómnibus Sanctis tuis:

intra quorum nos consórtium,

non æstimátor mériti,

sed véniæ, quǽsumus, largítor admítte.

Per Christum Dóminum nostrum.

Per quem hæc ómnia, Dómine,

semper bona creas, sanctíficas, vivíficas, benedícis,

et præstas nobis.
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Közbenjáró imádság
Az elhunytakért

3.: Emlékezzél meg, Urunk, N. és N. szolgáidról,

akik a hit jelével elõttünk távoztak el az élõk sorából,

és a béke álmát alusszák.

Csendben imádkozunk.
Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt
hívõnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a
te országodban.
(Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.)

Örök üdvösségünkért
4.: Nekünk is, bûnös szolgáidnak,

akik irgalmad bõségében bizakodunk,

adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal

és vértanúiddal: Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással

(Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, 

Perpétuával, Ágotával, Lúciával,

Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával)

és minden szenteddel;

és kérünk, bár meg nem érdemeljük,

irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe.

Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor

Krisztus, a mi Urunk által teremted,

szenteled meg, élteted, áldod meg

és adod nékünk.
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O.: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipoténti,
in unitáte Spíritus Sancti,
omnis honor et glória
per ómnia sǽcula sæculórum.

– Amen.

RITUS COMMUNIONIS

Celebrans:
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti,
audémus dícere:

Pater noster, qui es in cælis: sanctificétur nomen tuum; advé-
niat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; et dimítte nobis
débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et
ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.
Celebrans:
Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab ómnibus malis, da
propítius pacem in diébus nostris, ut, ope misericórdiæ tuæ
adiúti, et a peccáto simus semper líberi et ab omni pertur-
batióne secúri: exspectántes beátam spem et advéntum
Salvatóris nostri Iesu Christi.

– Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sǽcula.
Celebrans:
Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis:
Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis:
ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiæ tuæ;
eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre
dignéris.
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
– Amen.
Pax Dómini sit semper vobíscum.
– Et cum spíritu tuo.
Offérte vobis pacem.



ADOREMUS 51

2018. MÁJUS 1., KEDD

M: Õáltala, õvele és õbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szent-
lélekkel egységben minden tisztelet és dicsõség mindörökkön-
örökké. – Ámen.

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA
Fõcelebráns:

Üdvözítõnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádko-
zunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te ne-
ved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezõknek; és ne vígy minket kísér-
tésbe; de szabadíts meg a gonosztól!

Fõcelebráns:
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen
békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bûn és baj nél-
kül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üd-
vözítõnknek, Jézus Krisztusnak dicsõséges eljöttét.

– Mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.

Fõcelebráns:

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békes-
séget hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket
nézzed, hanem Egyházad hitét, õrizd meg szándékod szerint
békében, és add meg teljes egységét! Aki élsz és uralkodol mind-
örökkön-örökké.
– Ámen.

Fõcelebráns:

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
– És a te lelkeddel.

Diakónus:
Köszöntsétek egymást a béke jelével!
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A fõcelebráns a béke jelét adja a koncelebráns püspököknek. 

Miközben a fõcelebráns megtöri a kenyeret, elõkészítik a szentáldozást, a nép
pedig énekli: 

ISTEN BÁRÁNYA (Werner Alajos: Mercedes-mise)

Celebrans:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. 
Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.
– Dómine, non sum dignus ut intres sub
tectum meum, sed tantum dic verbo 
et sanábitur ánima mea.
Fõcelebráns:

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bûneit. Boldogok,
akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 
– Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 

A fõcelebráns és a koncelebránsok megáldoznak, majd a hívek is mind áldozás-
hoz járulhatnak.



COMMUNIO

Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ott ahol én vagyok, ott
lesz az én szolgám

ÁLDOZÁSI ÉNEK Hozsanna 142

Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat,
És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat.
Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál;
Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.
S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,
Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehessük.
Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál;
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Hozsanna 280B

Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként 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...

Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsõség és üdv legyen.
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengõ zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus kenyér...

István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen jobb jövõdnek záloga.
Krisztus kenyér...
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Hozsanna 132

Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dicsérnének.
Üdvözlégy, szent...

Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat;
Nagy Szentség! ó térj be hozzám,
Mert szívem csak Téged kíván.
Üdvözlégy, szent...

Életünknek végóráján,
Hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erõs én gyámolom,
Mert csak nálad az oltalom.
Üdvözlégy, szent....

ADOREMUS 55

2018. MÁJUS 1., KEDD



ÁLDOZÁSI ÉNEK Hozsanna 127

Téged áldlak, magasztallak
Mély alázatossággal,
Megölellek, megcsókollak,
Úgy imádlak nagy lánggal.
Légy irgalmas, légy kegyelmes,
Kérlek, tõled el ne kergess!
Én szívemhez szorítalak,
Mint angyalok, kívánlak.

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,
Õ maradjon énbennem!

ÁLDOZÁSI ÉNEK
(Halmos László: Minden földek – Kórus, zenekar)

Minden földek Istent dicsérjétek!
Ujjongjatok és énekeljetek.
Daloljatok az Úrnak, citerával és zengõ muzsikával.
Harsona zengje s búgó kürtök Õt!
Ujjongjatok az Úr s Király elõtt!
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Felállunk

HÁLAADÁSRA (Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk) Ho 276A
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, * erõssé-
ges szent Isten vagy! – Nagyságoddal telve ég s föld, * dicsõsé-
ged mindent betölt. – Téged dicsér, egek Ura, * apostolok bol-
dog kara. – Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
– Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. – Vall tégedet vi-
lágszerte * szent Egyházad ezerszerte – ó, Atyánk, téged * s
mérhetetlen nagy Fölséged – s azt, ki hozzánk tõled jött le: *
Atya igaz Egyszülöttje, és áldjuk veled * vigasztaló Szentlelke-
det. – Krisztus, Isten Egyszülöttje, * Király vagy te mindörökre.
– Mentésünkre közénk szálltál, * szûzi méhet nem utáltál. –
Halál mérgét megtiportad, * mennyországod megnyitottad. –
Isten jobbján ülsz most széket, * Atyádéval egy fölséged. – On-
nan leszel eljövendõ, * mindeneket ítélendõ. (Itt meghajlunk.) –
Téged azért, Uram, kérünk, * mi Megváltónk, maradj vélünk. –
Szentjeidhez végy fel égbe, * az örökös dicsõségbe. – Szaba-
dítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged! – Te kor-
mányozd, te vigasztald, * mindörökké felmagasztald! (Fölegye-
nesedünk.) – Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja
néped! – Bûntõl e nap õrizz minket * és bocsásd meg vétkein-
ket! – Irgalmazz, Uram, irgalmazz, * híveidhez légy irgalmas! –
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk! –
Te vagy, Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!
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POST COMMUNIONEM

Celebrans:

Orémus.
Tua, Dómine, súmpsimus dona cæléstia de hodiérna festivitáte
lætántes; præsta, quǽsumus, ut, qui in hoc divíno convívio
mortem Fílii tui annuntiámus, eiúsdem resurrectiónis et glóriæ
cum sanctis martýribus partícipes esse mereámur.
Per Christum Dóminum nostrum.
– Amen.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Könyörögjünk.
A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei aján-
dékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az
áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal
együtt Fiad dicsõséges feltámadásának is részesei lehessünk.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

ANGELO AMATO BÍBOROS ZÁRÓ GONDOLATAI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök az egyházmegye nevében kö-
szönetét fejezi ki a Szentatya képviselõjének, Õeminenciája Angelo Amato bí-
borosnak, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja prefektusának, hogy a boldo-
gok sorába iktatta Brenner János áldozópapot, és a szentmisét bemutatta; kö-
szönetet mond Dr. Erdõ Péter bíborosnak, hogy a szentbeszédet megtartotta;
köszönetet mond a jelen lévõ érsekeknek, püspököknek, a papságnak, a szerze-
teseknek és minden megjelentnek.
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BEFEJEZÕ SZERTARTÁS

ZÁRÓÁLDÁS

Celebrans:

Dóminus vobíscum.
– Et cum spíritu tuo.
Sit nomen Dómini benedíctum.
– Ex hoc nunc et usque in sǽculum
Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
– Qui fecit cælum et terram.

Deus, glória et exsultátio Sanctórum, benedícat vos benedic-
tióne perpétua, qui vobis tríbuit exímiis suffrágiis roborári.
– Amen.
Eórum intercessióne a praséntibus malis liberáti, et exémplis
sanctæ conversatiónis instrúcti, in servítio Dei fratrúmque in-
veniámini semper inténti.
– Amen.
Quátenus cum iis ómnibus valeátis illíus pátriæ vos gáudia pos-
sidére, in qua fílios suos supérnis coniúngi cívibus in pace per-
pétua sancta lætátur Ecclésia.
– Amen.
Et benedíctio Dei omnipoténtis Patris, † et Fílii, † et Spíritus †
Sancti, descéndat super vos et máneat semper.
– Amen.

Diaconus:
Ite, missa est.
– Deo grátias.
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Az Úr legyen veletek.
– És a te lelkeddel.

Legyen áldott az Úr neve.
– Most és mindörökké.

Az Úr a mi segítségünk.
– Aki az eget és a földet alkotta.

A mi Urunk, Istenünk, aki szentjeinek dicsõsége és ujjongó örö-
me, áldjon meg titeket örökké tartó áldásával ezen a szép ün-
nepen! – Ámen.

A szentek közbenjárására szabadítson meg titeket a földi élet
minden bajától; életük jó példája oktasson és vezessen, hogy
mindig készen álljatok Isten és embertársaink szolgálatára!
– Ámen.

Nyerjétek el az összes szentekkel együtt annak az örök hazá-
nak örömeit, amelynek lakói között gyermekeit örökké tartó
békességben boldogan látja Anyaszentegyházunk! – Ámen.
A mindenható Istennek, az † Atyának, † a Fiúnak † és a Szent-
léleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek minden-
kor! – Ámen.

A szentmise véget ért, menjetek békével!
Istennek legyen hála!

PÁPAI HIMNUSZ Hozsanna 275
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MAGYAR HIMNUSZ Hozsanna 306

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel,
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép
A múltat s jövendõt!

KIVONULÁSRA
Rátkai Ferenc: Lámpával kezében (Ének Brenner Jánoshoz)

Véreddel fizettél, Istennek papja,
Magyar földünk Tarzíciusza.
Vértanú testvér, segíts mirajtunk,
Az Úr elé vidd, mit kér az ajkunk!
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MAGYAR SZENTEK HIMNUSZA Hozsanna 293

István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovasságát,
Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetbõl hõs szeretet árad.
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony.

Ránk bûnösökre minden verés ráfér,
De könyörögnek õk tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hõsök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!
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ÉNEK A BOLDOGASSZONYHOZ Hozsanna 285

Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel
A mi szent eleink kérelmére;
Jöjj örökségednek, rettegõ népednek,
Jöjj, kérünk, ó Anyánk, védelmére.
Míg bennünk egy ér mozdul s egy csepp vér,
Nem szûnünk tégedet hûn tisztelni,
Kegyes jó voltodat emlegetni.
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