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Chiara Lubich

Nálunk maradtál

Te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi 

meg szanaszét az utcán, otthon, az iskolában, a 

hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy tűnik, 

mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, 

és nem képes felfogni Téged.

Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne test-

véreidben, nem volna az az érzésük, hogy el-

hagynak Téged, ha kilépnek a templomból. Az 

utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetné-

nek: Isten országába az emberek között!

Táplálj, Uram, testeddel minden reggel; de adj 

készséges szívet is nekünk, hogy mielőbb el-

jöjjön az az idő, amikor életünk minden pilla-

natában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld 

nem maradt hideg és puszta: hiszen Te nálunk 



maradtál! Mi is lenne életünkből, ha nem rejte-

nének Téged a tabernákulumok? 

Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű ma-

radtál hozzá. Imádunk Téged, Urunk, a világ 

összes tabernákulumában. Köztünk vannak, 

értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a 

csillagok az égbolton, bár azokat is nekünk ad-

tad.

Mindenütt találkozhatunk Veled, csillagoknak és 

minden teremtménynek Királya! Hála Neked, 

Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny 

leszállott a földre. A csillagos ég kicsi. A föld 

nagy, mert tele van hintve az Eucharisztiával: Is-

ten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk!
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Nagy Szent Gertrúd

A legméltóságosabb 
Oltáriszentség köszöntése

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltári-

szentség, annyiszor, ahány csillag van az égen, 

szikra a tűzben, csepp a tengerben, porszem a 

földön, amennyi virág van tavasszal, gyümölcs 

nyáron, levél ősszel, hópehely télen, amennyi te-

remtett lény van az égben és a földön, mert min-

den dicséretre legméltóbb vagy, Isten báránya, 

aki itt a kenyér színe alatt valósággal jelen vagy. 

Üdvözlégy, áldott légy legméltóságosabb Oltári-

szentség, annyi dicsérettel, amennyit cseleke-

detekben tanúsítani, szájjal kimondani, gondo-

lattal felfogni és szívvel érezni, az angyalok és 

emberek szellemi erejével elgondolni és elérni 

lehet, mert örök dicséretre vagy méltó, Úriste-



nünk, aki lelkünket szent testeddel és véreddel 

táplálod. 

Üdvözlégy, áldott légy legméltóságosabb Oltári-

szentség, annyi dicsérettel, amennyit az imá-

dandó Szentháromság mindenhatóságával mű-

vel, tudásban megismer, jóságban óhajt, mert 

határtalan dicséretre vagy méltó, Jézusunk, élő 

Isten Fia, aki az Oltáriszentségben nemcsak 

emberségedet, hanem istenségedet is nyújtod 

a lelkeknek, akik téged tiszta szívvel magukhoz 

fogadnak. Amen.


