
MISZTIKUSOK AZ
EUCHARISZTIÁRÓL

t NAGY SZENT GERTRUD

Üdvözlégy, áldott légy, Ó legszentebb Oltáriszentség! Any
nyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, por a
levegőben, vízcsepp a tengerben és homokszem a földön!
Légy áldott annyiszor, ahány virág van tavasszal, gyü
mölcs nyáron, hulló falevél ősszel, hópehely télen s ahány
teremtmény van az égen és a földön! Méltó vagy erre én
Istenem, aki a kenyér és bor színe alá rejtőzöl.

üdvözlégy, áldott légy, ó legszentebb Oltáriszentségr
annyi dícsérettel, amennyit csak minden angyal és min
den ember műveivel és cselekedeteivel, szívének vágyá
val, agyának gondolatával, kimondott szavaival zengeni
tud. Méltó vagy erre én Istenem, aki szent testeddel és
véreddel táplálsz bennünket.

üdvözlégy, áldott légy ó legszentebb Oltáriszentség!
Annyi dicsérettel, amennyit a Szentháromság mindenható
ságával létre tud hozni, bölcseségével magába tud fogadni,
tudásával el tud ismerni s szeretetével kíván és akar, min
denütt, mindig, örökkön örökké! Méltó vagy erre és Iste
nem, aki ebben a szentségben nemcsak emberségeddel,
hanem Istenségeddel is egyesülni akarsz velünk!

*
Ime, én Szerelmesem, zárj be engem szíved sírkarn

rájába: ott, ott súgd fülembe áldott, édes szerelmes sza
vaidat!

Ime, én Egyetlenem, kievezek Irgalmasságod tenge
rére: ott, ott borítson el engem a vihar s csapjanak össze
fejem fölött szeretetednek hullámai!

Ime, én Királyom, vess bele engem szerelmed tüzébe:
ott, ott hamvadjon el a szívem, lelkem!

Ime, én Istenem, utolsó órámon légy mellettem lep
lezetlenül: akkor, akkor vezess engem majd diadalmas
üdvözítőm mennyei, jó Atyádhoz!
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II. MAGDEBURGI SZENT MECHTILD

üdvözlégy, édes Uram, Jézus Krisztus, az élő Istennek
fia, Istenem, akit a hit szemével nézek most! Tudom és
vallom, hogy mint valóságos Isten és ember vagy itt je
len, imádlak Téged, Uramat és Istenemet, Teremtőmet

és Megváltómat és szeretlek mindenekfölött. Minden dí
cséret Téged illet most és mindörökké I

Szívemből szánom és bánom, Istenem, szent Fölséged
előtt, hogy félelem és szégyen nélkül vétkeztem. Segíts
rajtam, irgalmas Istenem, nagy könyörületeddel. Tisztítsd
meg a szívemet minden rendetlen szeretettőls önts a szí
vembe égi kegyelmet, hogy a szégyent, amit rád hoztam s
bűneim nyomorúságát megsirassam I

Hálát adok neked, édes Uram, minden kegyelmedért,
amelyet eddig ajándékoztál s amit még ezentúl ajándékoz
ni akarsz nekünk. Jézus nevére kérlek Atyám, tisztíts
meg engem kegyelmesen minden gonosztól, őrizz meg a
bűntől s szentelj, erősíts meg az örök életre I

Kérlek téged, Uram, a dicsőségedre kérlek, őrizz meg
minket, híveidet a jóban, Szent Péter székében élő fejün
ket magasztald fel minden erénnyel s Egyházad növeked
jék a te szeretetedben, szabaduljon meg minden gonosztól
s szentelődjék meg minden erényben!

Könyörgöm, édes Jézus Krisztusom, adj békét a ke
reszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény
országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgála
todban, térítsd meg ellenségeidet s fékezd meg gonoszsá
gaikat.

Könyörgöm, Uram, Királyok Királya, az egész világ
uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha
se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lel
kük kárára.

Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő

keresztényért: hánykoloódjanak azok a tengeren, síny
lődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gond
ban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod s ne
veszítsék el kegyelmedet sohal

Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lé
lekért, akik ma válnak meg a testüktől: mentsd meg őket

irgalmas Istenem s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor I
Könyörülj, édes Uram Istenem, apám, anyám lelkén

és minden tisztítótűzben lévő lelken: mutasd meg nekik
megváltó hatalmadat s engedd, hogy békében nyugodja-
nak. Amen. S· K . D . é f dít tzemerlay ovacs enesn or l ot a.
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