JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE
SOLLEMNITAS SACRATISSIMI CORDIS JESU
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év MTörv 7, 6-11 / 1Jn 4, 7-16 / Mt 11, 25-30
B Év Oz 11, 1. 3-4. 8c-9 / Ef 3, 8-12. 14-19 / Jn 19, 31-37
C Év Ez 34, 11-16 / Róm 5, 5b-11 / Lk 15, 3-7
Az Ünnep tárgya:
a) Jézus Szíve, amennyiben a második isteni Személlyel való titokteljes egyesüléssel
isteni, és ezért imádásra méltó Szív.
b) Jézus Szíve, mint Jézus istenemberi szeretetének székhelye és forrása, amellyel
mennyei Atyja és az emberek iránt viseltetik.
c) Jézus mindenek feletti szeretete, ki szívéből merítette az erőt mindarra,
amit lelkünk üdvözítésére végbevitt és visz most is mennyei dicsőségében
és a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Az ünnep története:
Jézus Szívének, irgalmas szeretetének tisztelete szellemében, tartalmában oly régi,
mint maga az Egyház. Külső formáját azonban Szent Gertrúd, a lánglelkű bencés
apáca alapította meg a 13.században. Miután sokan voltak még buzgó apostolai e
kultusznak ( Szent Mechtild, Eudes Szent János, Szalézi Szent Ferenc), az Úr
Alacoque Margitnak egy látomásában kinyilvánította azt a kívánságát, hogy e titoknak
külön ünnepet szenteljenek. Egyúttal megígérte: ,, Azok neve, kik az én isteni
szívemet tisztelik, s e tiszteletet az emberek között terjesztik, szívembe lesznek írva, s
én sohasem akarom onnan kitörölni azokat.’’ XIII. Kelemen pápa hagyta jóvá ezt az
ünnepet (1765), majd IX. Piusz pápa az egész Egyházban bevezette ( 1856), hogy e
tisztelet gyógyszer legyen a 19. századi vallási lanyhulás, elhidegülés ellen. Az ünnep
ma is a buzgóság élesztője, védelem minden olyan áramlat ellen, mely a vallásból az
érzelmet kiküszöbölve, azt pusztán világnézetté formálná. Bár legújabb ünnepeink
közül való, lényegében mégis azt a szeretetet ünnepli, amelyet Krisztus húsvéti
misztériumában mutatott meg az emberiségnek.
Hogyan ünnepeljük e napot?
Ha csak lehet, menjünk el e nap a szentmisére, s járuljunk szentáldozáshoz.
Engeszteljük az isteni Szívet azokért a bántalmakért, káromlásokért, melyekkel Őt a
legméltóságosabb Oltáriszentségben illetik. Vegyünk részt azon az ünnepélyes
felajánláson, mely által a hívők az isteni Szív szolgálatának szentelik magukat. Az Úr
magán-kinyilatkoztatása különös lelki védelmet ígért azoknak, akik kilenc egymás
után következő hónap első péntekén szentáldozáshoz járulnak, s ezt felajánlják
engesztelésül a világ bűneiért. Mivel Jézus Szíve ünnepe legtöbbször júniusra esik, e
hónapot a legszentebb Szív tiszteletének szentelve litániákat szoktunk tartani.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 207
1. Előtted, Jézusom, leborulok, féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó, kérlek, hogy nékem 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.
4. Vádolom magamat, mert vétettem, fölséges színedet megsértettem.
Hozzád, ó, Jézusom, fohászkodom, hogy többé nem vétek, megfogadom.
5. Esengő szavamat meghallgassad, ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add:
Hogy végső órámban kiálthassam, szent neved, Jézusom, kimondhassam.
D.U. 133
1. Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, boldog, aki tehozzád hív,
s szívét hozzád tárja. Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,
rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját.
2. Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb
koronája. Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek,
szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd.
3. Szíve, add hogy mindig szeresselek jobban; ha ér bőség, ha ér ínség,
jó és rossz napokban. Légy te, szent Szív, én istápom, légy te menedékem,
a sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem.
4. Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett! Legyen hála szent Fiának,
ki pokoltól mentett! Hála néked, ó, Szent Lélek, minden ajk ezt zengje,
hála Jézus szent Szívének mind földön, mind mennybe'!
D.U. 133 / 1 Ad notam D.U. 165
1. Dicsértessék Jézus Szíve, Istenségnek nagy szentélye,
R. Jézus Szíve, legszentebb Szív téged kérünk,
alakítsad Szíved szerint a mi szívünk.
2. Vasdárdával átdöfött Szív, dicséretre legméltóbb Szív, R…
3. Gyalázással megcsúfolt Szív, béketűrő, irgalmas Szív, R…
4. Megtöretett bűneinkért, engesztelés vétkeinkért, R…
5. Mindhalálig engedelmes, Atyád előtt igen kedves, R…
6. Ősatyáink kívánsága, minden szentek boldogsága, R…
7. Irgalmasság áradása, bölcsességnek kincsestára, R…
8. Életszentség kútforrása, erényeknek jó példája, R…
9. Bő tárháza szeretetnek, nyílt kapuja a mennyeknek, R…
10. Benned bízók üdvössége, haldoklóknak reménysége, R…
11. Életünk, vigasztalásunk, üdvünk és feltámadásunk, R…

ZÁRÓÉNEK: D.U. 132
1. Jézusomnak szívén megnyugodni jó, elmerülni benne, csendes, tiszta tó.
Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad, Tenálad lelkünk megpihen,
ki sírva sírt: vigad.
2. Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át, megnyitotta nékünk drága oldalát.
Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk, a szenvedés ott nem sajog,
Őbenne örülünk.
3. Jézus áldott szíve Isten temploma, irgalomnak háza, mennynek ajtaja,
benne vannak rejtve mind a szép erények, a bölcsességnek kincsei,
az Isten titkai.
D.U. 200
1. Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk! Nálad nélkül keserűség
itt a földön életünk. Ó, egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk!
2. Uram, Jézus, Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped! Mert kívüled nem
találhat sehol biztos nyughelyet. Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus,
csak Veled.
3. Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt. A bűnbánó lélek nyerjen
kegyelmet az Úr előtt. Segítsd föl a küszködőt, Uram, Jézus, adj erőt.
4. Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy. Legfőképp a végső
harcon végig velünk megmaradj. Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram, Jézus,
el ne hagyj!
D.U. 201
1. Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony
te méltó vagy, jó voltod s irgalmad a bűnöshöz mily nagy!
Te gyarló szolgádat engemet el ne hagyj!
2. Erős kezeiddel ültess jó palántát, szívedből szívembe kegyelem virágát,
tégy, Uram, nemessé oltsd be szívem ágát, hogy hozzon az égből jó
gyümölcsöt, drágát!

D.U.183
1. Ó, szentséges, ó, kegyelmes, édességes Jézusom! Dicsértessél, tiszteltessél,
én megváltó Krisztusom! Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem
pitvarába, ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál!
2. 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, ő maradjon énbennem!
D.U. 184
1. Édes Jézus, én szerelmem, óh mily nagyon szeretlek.
Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.
2. Édes Jézus, mivel téged minden felett szeretlek,
minden kincset és örömet érted, Jézus, megvetek. R.
3. Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és kiáltlak,
boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha megtartlak. R.
4. Benned bízom, fohászkodom, te is szeress engemet.
Jézus, ne hagyj, velem maradj, hívd a mennybe lelkemet. R.
D.U. 189
1. Ó Jézus emlékezni rád, a szívnek szent örömet ád,
de minden méznél édesebb, szívünkben bírni tégedet.
2. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,
gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved.
3. Bűnbánó nálad lel reményt, könyörgő szív jótéteményt,
ha keresünk, itt jársz velünk, mi várhat majd, ha föllelünk!
4. A nyelv azt nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti,
csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt.
5. Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk,
te adj az égben koronát, most és örök időkön át.
HIMNUSZOK: Pápai D.U. 364
Hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve,
ezrek ajkán, ezer nyelven hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!
Magyar : D.U. 365
Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel,
nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel,
balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt,
megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.

D.U. 133 / 2 Ad notam D.U. 105
1. Add nekem, ó add, Jézusom, szentséges Szívedet, téged vágyom csak szeretni, s
keresni kedvedet, ha szívem veled egyesül, és szent szívedben részesül, magad adod
nekem.
2. Érettem a Szűz méhében te testbe öltöztél, a kenyér és bor színében eledelem
lettél, amit itt látunk nem csak jel, hanem angyali eledel, Jézus teste s vére!
3. Szerelmes, édes Jézusom, Oltáriszentségben, jelenléted hiszem, vallom kenyér és
borszínben: noha nem látlak de áldlak, és a hit által imádlak, Jézus teste s vére!
4. Mennyből kilobbant égő tűz, gyullaszd szeretetem, érzésem legyen tiszta- szűz,
legyen tiszta lelkem. Ó, ragadd el én szívemet, vond hozzád minden kedvemet,
Jézus, én szerelmem!

INTROITUS: D.U. 132b COGITATIONES CORDIS EIUS

32. zs. 11. 19.1. 12.18.19.
Az Egyház az a nép, melyet Jézus irgalmasságában örökségül választott magának. E választás alapozza meg azt a
föltétlen bizalmat, mellyel Jézus irgalmasságára, szent Szívének szeretetére bízzuk magunkat. A szent Szív legfőbb
óhaja, hogy megmentsen és tápláljon minket, ezért adta önmagát nekünk eledelül az Oltáriszentségben. Ezért
örvendezzetek ma, ti igazak!

Szent szí-vé- nek gon-do-la-ta nemzedékről nem-ze-dék-re,

hogy megmentse a ha-lál-tól lelküket, és éh-ín-ség i-dején táplálja ő- ket.

( 1.t.)

†

*

Örvendezzetek, igazak, az /Úrban, * az igazakhoz illik a /dicséret. Boldog nemzetség,
akinek az Úr az /Istene, * a nép, akit örökségül választott /magának. Ant.
Íme az Úr szeme azokon kik őt /félik, * azokon, kik az ő irgalmasságában /bíznak.
Hogy a haláltól megmentse /lelküket, * és éhínség idején táplálja /őket. Ant.
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak * és Szentlélek / Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és / mindenkor * és mindörökkön örökké / ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!

GLORIA: D. U. 422
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú
embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk
téged, hálát adunk néked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei
Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és
Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz
nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya
jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te
vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten
dicsőségében. Ámen.
GRADUALE: D.U.132 b / 1 DULCIS ET RECTUS

24. zs. 8-10

Jézus Szíve számunkra az erények iskolája. Ő számunkra a törvény, mely szelídségre és alázatra oktat minket.

R.) Édes és igaz az Úr, * törvényt ad az útjukban tévelygőknek.
V.1)Törvényeivel † eligazítja az alázatosakat, * megtanítja a szelídeket út/jaira.
Törvényt ad…
V.2) Az Úrnak minden útja † igazság és irgalom, * azoknak, kik szövetségét
/megőrzik. Törvényt ad…
Édes és igaz az Úr…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz akik istenfélők. 102. zs. 17. v.
B Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. Iz 12, 3. v.
C Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 22. zs. 1. v.
ALLELUJA TOLLITE JUGUM MEUM
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, † mert szelíd vagyok és
alázatos szívű, * és nyugalmat talál lelketek. Mt 11, 29

R.) és epét adtak nekem /e-ledelül, * és szomjúságomban ecettel /i- tattak.
V. 1) Szabadíts meg engem, /ó Isten, † mert a torkomig hatoltak /a vizek. R.
V. 2) Ellenem beszéltek, akik a kapu/ban ültek, †
és rólam énekeltek, akik boru/kat itták. R.
V. 3) Én pedig tehozzád imádkoztam, Uram, +
mert ideje a megkegyelmezésnek, /ó Isten, †
a te irgalmad nagy/ságában. R.
SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

COMMUNIO: D.U. 83 / e HOC EST CORPUS 1 Kor 11, 24-25
A szentáldozás éltető Kenyér, Jézus isteni teste, az angyalok eledele. De gondoljunk most arra is, hogy mi Jézus
megtöretett testét esszük, kiontott vérét isszuk: a szentáldozás a megfeszítet Jézussal egyesíti életünket.

Ez az én

tes- tem, mely ér- te- tek a- da- tik,

CREDO
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a
halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön
el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és
az örök életet. Ámen.

OFFERTORIUM:G. H. 132 IMPROPERIUM EXSPECTAVIT

68.zs. 21.22.2.13.14
A szenvedő Krisztus keresi azokat, akik saját szenvedéseikkel ,, kiegészítik azt, ami még az ő szenvedéséből
hiányzik’’. Így egyesülünk ma vele szenvedésében, amikor az megjelenik az Eukarisztia misztériumában.

A gyalázat vár szívemre és nyomorúság, - kerestem, aki velem együtt
szenvedjen, és nem volt, - aki megvigasztalna engem, és nem találtam +

ez az Újszövetség kely-he az én vé-rem-ben.
V/ 1. Urunk Jézus azon az éjszakán midőn elárultatott, így szólt: Ant.
V/ 2. Valahányszor ezt teszitek, tegyétek, az én emlékezetemre. Ant.
V/ 3. Valahányszor e kenyeret eszitek és e kelyhet isszátok, az Úrnak halálát
hirdetitek míg el nem jő. Ant.
D.U. 182
1. Üdvözlégy, édes Jézusunk! Erős hittel itt megvallunk, e szentségben mi
imádunk, Istenünknek magasztalunk.
2. Te vagy világ Megváltója, mennyországnak megnyitója. éhes lelkünk
táplálója,bús szívünknek orvoslója.
3. Édes Jézus neked élek, édes Jézus, neked halok, életemben, halálomban,
édes Jézus, Tied vagyok.

