
„ITT NINCS OKOSKODÁS, CSAK EGYEDÜL MEGHAJLÁS ÉS IMÁDÁS.” 

Szentségimádási óra Brenner János gondolatai alapján

2018. április 30.

Jelmagyarázat: 

HO: Hozsanna népénekeskönyv

KÉK: Énekelj az Úrnak (gitáros dalok gyűjteménye)

A  szentségimádási  óra  szövegeit  Brenner  János  lelki  naplójából  és  lelkigyakorlatos  gondolataiból  

állítottuk össze.

Ének: Eléd lépek jó Uram KÉK 170. VAGY Áldunk téged ó angyali kenyér HO 110. 

közben Szentségkitétel

„Uram, sokat, nagyon sokat kerestelek. Végigkutattam az élet ezer útvesztőjét és ott kerestelek, ahol nem 

találhatlak meg. Most itt állok tépett ruhában, sebzett arccal, tövisektől tépett, vérző testtel. Végigjártam 

minden helyet. Benéztem a tudomány csarnokaiba, de nem láttalak, a mulatóhelyeken sem fedeztem fel 

vonásaidat. A társaságokban a képmutatást találtam helyetted.

Kerestem Valakit  és  nem tudtam,  hogy  kit.  Kerestem az  emberek  között,  a  szeretetben,  élvezetben, 

örömökben,  de  nem  találtam.  Mikor  már  csaknem  elernyedtem,  a  lelkembe  tekintettem  és  ott 

megtaláltalak.  Megláttam  a  Te  arcod  jóságos  mosolyát,  az  élet  lüktetését  az  igazság  és  szeretet 

egységében. Te magadhoz vonzottál,  most itt  állok ilyen szánalmasan, gyarlón,  kiégve. Tekints rám... 

Kérlek  fogadj  el,  ne  azt  nézd,  hogy  nem  érek  semmit,  hanem  nézd  hatalmadat,  mellyel  bármikor 

használható  eszközt  faraghatsz  belőlem.  Tudom,  hogy  értéktelen  vagyok,  látom  nyomorúságos 

semmisségemet,  de  mégis  bizalommal  fordulok  Hozzád,  mert  hívtad  a  terhelteket  és  a  keresésben 

elfáradtakat. Az én agyam szörnyű sejtések lázától terhes, engedd, hogy megpihenhessek isteni kebleden 

és eltöltsön a végtelen boldogság fenséges nyugalma.”

Őszintén keresed-e Istent? Hol keresed Őt?

CSEND

Ének: Uram, tehozzád futok KÉK 353. VAGY Édes Jézus, én szerelmem HO 144.

 „Minél  mélyebben  átéled  Krisztus  lényegi  valóságát  az  Oltáriszentségben,  annál  mélyebb  lesz 

lelkiéleted. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éld át a Valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van 
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jelen, mint te. Nem elég a tökéletességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalommal is meg kell 

tölteni, s ez a tartalom Jézus mélységes, benső, életigényként felbukkanó szeretete. Szeress, szeress, mivel 

a szeretet mindent legyőz!”

Keresed-e az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal való találkozás lehetőségeit?

CSEND

Ének: Király vagy KÉK 293. VAGY Ez nagy szentség valóban HO 112.

„Vágyom minden után, ami örök, mert hiszen Te vagy a szépség. Te vagy a jóság. Te vagy a szentség és 

az örök véghetetlen Isten!

Ó jó Jézusom emlékezzél arra, hogy vágyaim netovábbja a Te akaratodnak teljesítése volt. Add meg az 

erőt, ennek a programnak erős akarattal való továbbviteléhez. Megismertetted velem gondviselő Jóságod 

és teljesen magadhoz vonzottál. Én ellenkeztem egy kicsit, de ki állhat ellen akaratodnak. Parányi voltam 

és semmiségem tudata gátlólag hatott. De Te kiegészítetted bennem, ami hiányom volt és bíztattál, hogy 

semmiségemet egészen vessem beléd és mással ne törődjek. Én engedelmeskedtem Neked és most is itt 

vagyok, hogy szolgálataimat felajánljam Neked. Tudom, hogy semmit sem érek és Előtted kisebb vagyok, 

mint a porszem, de bizalommal jövök, hiszen Te a betegeket és elárvultakat hívod. Nem kérek mást 

Tőled,  minthogy  országodban  a  legkisebb  helyet  foglalhassam  el  a  Te  akaratod  szerint,  csakhogy 

Melletted lehessek a harcban. Ezáltal Te is megdicsőülsz, mert hiszen íme éppen a legértéktelenebbet 

használod fel eredményesen. Mekkora is a Te hatalmad édes Jézusom.”

Te mire vágysz igazán?

CSEND

Ének: Téged dicsér az egész Föld KÉK 203. VAGY Ó áldott szent Istenem HO 126.

„Olyan a lelkem, mint egy szánkó. A havas hegyoldalon csúszik. Lenn a hegy lábánál már nincsen hó. A 

szánkót még viszi egy darabig akadozva a súlya, de aztán megáll s az embernek magának kell húznia, 

hogy haladhasson.

A  lelkem  is  eleinte  repült,  mint  a  szánkó  a  lejtőn.  Vitte  az  Isten  kegyelme.  Könnyűek  voltak  az 

önmegtagadások, csaknem maguktól adódtak. Most túljutottam az első évek lendületén, a lelkem kezd 

akadozva a megállás felé közeledni. Adj Uram erős akaratot, hogy utamon meg ne álljak a próbák és 

szárazságok  ezen  idején,  hanem  kötelességeim  következetes  végrehajtásával,  hibáim  kiirtásával  és 

erények gyakorlásával egyedül Neked akarjak tetszeni és soha senki másnak, jóságos Uram!”
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Kitartó vagy-e az imádságban, istenkeresésben?

CSEND

Ének: Mert Te, Uram… KÉK 145. VAGY Előtted Jézusom leborulok HO 143.

„A szenvedés taktusa égeti a szívbe a szeretet ritmusát. Uram, adj nekem szívet, add, hogy a Te Szíved 

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

Elhatároztam Uram, hogy felveszem és bárhová hívsz, követlek. Ez azonban csakis a szenvedés tisztító 

tüzében lehetséges. Az ormokra fel! Ragadj Uram és adj erőt. Tudom, hogy a domboldalon igen sok és 

nagy kínok várnak, mert hiszen minél magasabbra tör egy lélek, minél nagyobbra hivatott, annál többet 

kell  tisztulnia  a  szenvedésben.  Nem számít.  Uram,  most  már  vágyom a  szenvedést,  mert  szereteted 

mindent megér. Igaz, hogy csak világos perceimben gondolkodom így, és ez ritka, azért kérlek, hogy 

ezeknek az óhaját tekintsd, mint enyémet. A többi időben a Te irgalmas szereteteddel szánakozva tekints 

rám, szegény bolondra és ne engedd, hogy elessem.

Uram, adj állhatatosságot a Szeretet égetésében, a szenvedés tüzében és a kísértések hevében egyaránt. 

Magamtól  féreg  vagyok,  értéktelen  senki,  de  Tebenned  hatalom,  erő,  élet.  Ezért  vágyom  Hozzád: 

szereteted hatalmáért, erejéért, életéért, hiszen Benned élet van, olyan élet, mely fény, hogy megvilágítson 

minket. Fényt nem azért gyújtanak, hogy elrejtsék! Uram, ezért vetem Beléd bizalmamat, várva, hogy a 

szenvedésekben, egyszer csak Magadhoz ragadsz és gyarló szolgád megszűnik élni Uram!”

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

CSEND

Ének: Élet van Tebenned KÉK 55/B VAGY Jézusomnak szívén megnyugodni jó HO 154.

 „Meghívott minket, hogy életünket olyanná alakítsuk, mint amilyen volt az övé. De hiszen az Ő élete  

szent fölséges isteni élet volt, hol vagyunk mi Tőle. Uram, csodálatosak a Te útjaid. Merészen, de szépen 

mondották az őskeresztények: Azért lett az Isten ember, hogy az ember istenné legyen. Csodálatos valami 

ez,  ha elgondoljuk:  Istenné kell  lennünk,  és hol vagyunk mi még csak a legkisebb szenttől  is!  Isten 

mindenkinek  ad  kegyelmet,  de  sajnos  nem  mindenki  használja  fel  lelke  javára.  Az  jut  feljebb  az 

életszentség magaslatain,  aki minél  több kegyelem-szállal  kapcsolja  magát a túlvilághoz. Add erődet, 

hogy mindenhol megismerhessem útjaidat és terveidet, és akaratod szerint cselekedhessek.”…

„Szívem legnagyobb hálájával és szeretetével köszönöm meg neked azt az igen-igen nagy kegyelmet, 

hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek, mert én 

mindent egyszerre és fenntartás nélkül akarok neked adni.”

3



Te mit adsz oda Istennek? Milyen áldozatot vállalsz a hitedért, a családodért, a világért?

CSEND

Ének: Minden kincsem az…KÉK 152. VAGY Ó édes Jézus ég és föld… HO 159.

„Imádkozom Hozzád az imádságért. Uram, szeretnék elégni szívem oltárán! Fogadj el.

Azt akarom, hogy életem folytonos imádság legyen! Adj erőt hozzá. Állandóan Tebenned akarok élni! 

Segíts meg engem, mert egyedül te vagy a szent és végtelen hatalmú, fölséges Isten. Olyan a lelkem, mint 

a tűző napon eltikkadt növény. Epedve lankadok. Adj erőt, az ima kegyelmét és ismét életre kelek. Sebezz 

meg és égess, égess ki, mint az agyagedényt, hogy tiszta legyek, alkalmas táplálék tartására. Uram tarts 

meg, hacsak szemétkosaradnak is! Annak végtelenül örülök. Ne adj sok kegyelmet, mert nem bírom a 

felelősség növekvő terhét. Rejts el oldalsebedbe. Mi lesz velem? Mindenképpen felőrlődöm. Használj fel 

Uram,  vedd  el  akaratomat,  mindenemet  és  imádságom  is  a  Tied  legyen,  a  Te  szerető,  önfeledt 

visszamosolygásod az Atyára.”

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

CSEND

Ének: Ő az Úr KÉK 180. VAGY Jézus Szíve, legtisztább szív HO 155.

Fohászok 

Most imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki Jézus szeretetével legyőzte a világ sötétségét!

1. Add, Urunk, szentatyánknak, Ferenc pápának és püspökeinknek a bölcsesség Lelkét, hogy mindig az 

élet és a világosság útján vezessék a Te népedet! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. Adj nekünk Urunk papokat, akik Brenner János atya példájára örömmel ünneplik az Eucharisztia titkát, 

és annak erejével táplálják és erősítik hívő népedet!

 Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3.  Add  meg  nekünk,  Urunk,  azt  a  kegyelmet,  hogy  Krisztus  szent  testét  az  Eucharisztiában  minél 

gyakrabban, felkészülten és áhítattal vehessük magunkhoz! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4.  Áldd  meg,  Urunk,  egyházközségeinket,  hogy  a  szentmisében  megújulva  élő  szeretetközösséget 

alkossanak, amely reményt és fényt sugároz minden embernek! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Áldd meg, Urunk, különösen is az elsőáldozásra készülő gyermekeket, és azokat a betegeket, akik már 

csak otthonaikban vehetik magukhoz szent testedet!
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Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6.  Add  meg  mindnyájunknak,  Urunk,  az  erősség  Lelkét,  hogy  szembe  tudjunk  nézni  a  társadalom 

igazságtalanságaival, és merjük mindig a Te utadat, a szeretet útját választani!

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Urunk, Istenünk! Brenner János atya Fiadnak, Jézusnak testét, az Oltáriszentséget védelmezve szenvedett 

vértanúhalált. Őrizd és erősítsd mindannyiunkban az Eucharisztia hitét, adj erőt a cselekvő szeretetre és a 

hitvalló életre! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Szentségimádásunk zárásaként imádkozzunk együtt Kovács Sándor megyéspüspökkel a Brenner 

János temetésén elhangzott ima szavaival:

„Köszönjük  Neked  Jézus,  hogy  nekünk  adtad  őt!...Köszönjük  neked  Jézus,  hogy  nekünk  adtad,  az  

egyházmegyének, ezt a tisztalelkű, világos, erős hitű, áldozatos lelkű ifjú papot. Köszönjük Neked Jézus,  

hogy életével, fiatal, rövid életével oly nagy példát adott nekünk. …

Drága jó Fiunk, édes Testvérünk, ne feledkezzél meg rólunk! …

Imádkozz értünk, hogy Jézus kegyelmet adjon mindnyájunknak!... Könyörögj, hogy a te nyomodban új  

lelkek, új apostolok induljanak a lelkek megmentésére!

Brenner János, kedves, jó fiú, édes testvérünk, mi veled maradunk. Mi hisszük, hogy Jézusnál velünk vagy  

és imádkozol értünk, ahogyan mi érted imádkozunk…

Imádkozz érettünk égnek új szentje! Ámen.”

Tantum ergo

Szentségi áldás

Szentségeltétel

Ének: Köszönöm Jézus KÉK 127. VAGY Szent vagy Uram, szent vagy HO 129.
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