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PROGRAM 

10.45. Köszöntő (Dékány Sixtus zírci apát) 

11.00 Napközi imaóra és katekézis (Veres András szombathelyi püspök) 

11.45. Filmvetítés 

Lauer Tamás: A jó pásztor  

Csallóközi Zoltán: Károlyi Bernát, a ferences vértanú 

12.45 Gyónási és szentségimádási lehetőség, ebédszünet 

13.45 Kortársak és tisztelők tanúságtétele 

(Mádl Dalma, Brenner József, Érsek Lászlóné, Dékány Sixtus O. Cist, 

Varga Kamill OFM 

Hangfelvételről: Paskai László bíboros, Seregély István ny. érsek, 

Olofsson Placid OSB 

Felolvasás: Kamarás Mihály OFM naplójából) 

14.45 Gyülekezés a szentmisére 

15.00. Zárómise a Szent Imre templomban (Erdő Péter bíboros, érsek) 

 

Budapest, 2014. március 8. 

 



TERTIA – NAPKÖZI IMAÓRA 

(az antifónát és a vastagon szedett részeket énekeljük közösen) 

 

Celebráns: Istenem, jöjj segítségemre! 

Mind: Uram, segíts meg engem!  

Mind:Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen 

kezdetben, most és mindörökké. Ámen.  

 

HIMNUSZ 

Hittel, mely buzgó szívben él,  

reménnyel, melyet hit kísér,  

és égi lánggal, mely szeret,  

Krisztusnak zengjünk éneket. 

Ez órán vitték őt oda,  

hol várta véres Golgota,  

vállán kereszttel halni megy,  

hűtlen juhát így menti meg. 

Kérjük most, hívő népei,  

szabaddá váltott vérei:  

ne ejtse tőrbe földi vágy,  

kit vádlevél nem köt tovább. 

Kérleljük Krisztust s az Atyát,  

kettőjük Lelkét egyaránt:  

egyetlen Úr az ég felett,  

imánk hallgasd meg, Hármas-Egy! Ámen. 

ZSOLTÁROZÁS  

 



118. zsoltár, 169-176 – XXII. (Tau) 

Elmélkedés az Úrnak a Törvényben adott igéjéről 

A törvény tökéletes teljesítése a szeretet (Róm 13, 10). 

Zengve szálljon fel hozzád kérésem, Uram, * 

ígéreted szerint adj nekem értelmet! 

Zokogó kérésem hadd jusson eléd, * 

szabadíts meg, amint megígérted! 

Zsoltárének csendül ajkamon, * 

mert rendelkezéseidre megtanítasz. 

Zengő nyelvem szavadról dalol, * 

minden parancsolatod igazságos. 

Zárj karodba, szabadíts meg engem, * 

mert végzéseid útját választottam. 

Zaklatottan vágyom, Uram, szabadításodra, * 

és törvényedben gyönyörködöm. 

Zengem dicsőséged, csak életem tartsd meg, * 

ítéleteid segítsenek engem. 

Zord útra tévedtem, mint az elveszett bárány, * 

keresd meg szolgádat, mert intelmeidet nem felejtem. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * 

és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen.  

Antifóna  

44. zsoltár – I. 

A király menyegzője 

Íme, jön a Vőlegény, menjetek ki elébe! (Mt 25, 6). 

Szívemből ünnepi ének árad, † 

dalomat a királynak zengem, * 

nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje. 

Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, † 

kedvesség ömlik el ajkadon, * 

mert Istened örökre megáldott téged. 

Kösd fel derekadra kardodat, te bátor harcos, * 

és fényes díszruhádban arass diadalt! 

Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, * 

és íjadon a húrt feszítse erős jobbod! 

Nyílvessződ halálos éles, † 

népeket taszít lábad elé, * 



és a király ellenségeinek szívébe talál. 

Trónod, Isten, áll örökkön-örökké, * 

kormánypálcád az igazság jogara. 

Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, † 

ezért kent föl Isten, a te Istened, * 

az öröm olajával társaid közül. 

Ruhád fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, * 

elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül. 

Kedveseid között királylányok is lesznek, * 

királynő áll a jobbodon Ofir aranyával ékesítve. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * 

és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna  

II. 

Hallgass rám, leányom, és figyelj, † 

hajlítsd füledet szavamra, * 

felejtsd el népedet és atyád házát! 

Elbűvölte a királyt szépséged, * 

urad ő, jöjj, és hódolj előtte. 

Tirusz leánya ajándékokkal siet hozzád, * 

a nép gazdagjai arcod fényét keresik. 

Belül a királylány csupa szépség, * 

arannyal van átszőve ruhája. 

Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, * 

szüzek követik, és barátnői kísérik útján. 

Hangos örömujjongás között vonulnak, * 

bevonulnak a királyi palotába. 

Atyáid helyett fiaid lesznek, * 

az egész földön fejedelmekké teszed őket. 

Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, * 

nemzedékek végtelen során, 

hogy magasztaljanak téged a népek is * 

századokon át, örökkön-örökké! 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * 

és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 



Antifóna 

 

RÖVID OLVASMÁNY 

Jel 3, 19-20 

Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj fel, és tarts 

bűnbánatot! Nézd, az ajtóban állok, és kopogok. Aki meghallja szavam, és 

ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.  

 

KATEKÉZIS (Veres András püspök) 

 

V. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem.  

F. Új és erős lelket önts belém! 

 

Mindenható, örök Isten, tekints ránk irgalmasan, mert gyöngék 

vagyunk. Nyújtsd felénk védelmező jobbodat, és oltalmazz 

minket. Krisztus, a mi Urunk által. 

Celebráns: Mondjunk áldást az Úrnak!  

Mind: Istennek legyen hála! 

A filmvetítés után: 

 

http://www.szentiras.hu/SZIT/Jel%203,%2019-20


 
 

 

A tanúságtételek előtt: 

 

1. Az Úristent magasztalom, jóvoltáról gondolkodom, irgalmához 

 folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom.  

2. Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről, emlékezem jóvoltáról, 

 bizodalmat veszek abból.  

3. Mert ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával az ő népét 

 megmentette, fogságából kivezette.  

4. Úgy vezette szent Egyházát, mint jó pásztor kedves nyáját, ételéről 

 gondoskodott, utat neki ő mutatott.  

5. Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy 

 Fölségének, egymivoltú Istenségnek.  

 



SZENTMISE  

 

Gyülekező ének 

1. Bűnbánóknak menedéke, trónusodhoz eljövünk, ah, mert máshol nincs 

üdv s béke, Jézus, irgalmazz nekünk! 

2. Szenvedésed drága árán váltottad meg életünk, ó ne hagy el minket 

árván, Jézus, kegyelmezz nekünk!  

Introitus  

 
Kyrie 

Kyrie eleison. Nagyhatalmú Isten könyörülj e népen! Uram irgalmazz 

minekünk! 
Christe eleison. Ádám Atyánk vétkét, te mostad le szennyét, Krisztus 

kegyelmezz minekünk! 

Kyrie eleison. Mit a bűn hajdan elveszte, szent Fiad nékünk megnyerte. 

Uram irgalmazz minekünk! 

 

Felajánlás  

3. A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány, Atyjának föláldoztatott. Kenyér s 

bor színében megújítja szépen az áldott szent áldozatot. Ó Atyánk, kegye-

sen fogadd, hintsd le ránk szent malasztodat, s fordítsd el tőlünk haragod! 

4. Mi is a szívünket, búnkat, örömünket áldozzuk, ó Atyánk, neked.  Kezed 

áld vagy büntet, egész életünket adtad, hát el is veheted. Jézusért bízva 

szenvedünk, Jézusé legyen életünk, ki értünk fölfeszíttetett.  

 

Áldozásra 

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. 

 
 

Kivonulásra: 

 
2. Negyven napig Jézus a pusztában böjtölt értünk állhatatosságban, a 

kísértő Sátánt, hogy legyőzte, minekünk is példát adott erre. 

3. Keresztségben tudjuk, mit fogadtunk, a Sátánnak hogy ellene mondunk, 

testünket is fegyelemben tartjuk, a léleknek szolgálatra adjuk. 

4. Keresztségben meghaltunk a bűnnek. Krisztus által éljünk az Istennek, 

kérve-kérjük mennyei Atyánkat, igazgassa jóra szándékunkat. 

5. Jézus Krisztus, ki értünk szenvedtél, példát adva negyven nap böjtöltél, 

kérünk téged, hallgass meg most minket, életedbe vedd föl életünket! 



Kiegészítésként: 

 

 
 

_______________________________ 

 

1. Jézus, világ Megváltója, üdvözlégy, élet adója, megfeszített Istenfia, 

szent kereszted szívem hívja. R)) Jézus add, hogy hozzád térjek, veled 

haljak, veled éljek. 

2. Általszegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, mezítelen tépett 

melled! Ó siratlak, ó ölellek! R) 

3. Virágoknak szép virága, honnét orcád sárgasága? Hegyes tövis 

koronázott, édes orcád vérrel ázott. R)  

4. Asszú földet harmatozván vérzel, vérzel a keresztfán, úgy piroslik tested 

róla, mint a most nyílt piros rózsa. R)  

5. Szent karjaid széjjeltárod, mert az embereket várod, kiken vérrel 

könyörültél, betegekért betegültél. R)  

6. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak, homlokomon piros 

véred: tiéd vagyok, úgy ítélj meg! R)  

 

 

 



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 szolgála-

tában érted vállalt vértanú halála eszközölje ki számunkra a 

kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállal-

juk érted a küzdelmet és szenvedést a Te Országodnak eljövete-

léért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

 

Ima a ferences szerzetespapok boldoggá avatásáért 

 

Erős és Igaz Istenünk! 

Te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan 

kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozat-

vállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit 

világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent 

egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is 

bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus 

követésében. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen. 

 


