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Szentségimádás 
 

Batthyány-Strattmann László nyomában 
 

 
A szentségimádási órában Batthyány-Strattmann László szavai és a róla szóló írások 
segítségével fordulunk az Úrhoz. 
 
 
Ének: Az Úr az én pásztorom 
 
Csendes ima az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztushoz 
 
Ének: Jézus, Te közénk… 
 
A keresztény potenciális szent. Kereszténynek lenni az ősegyházban egyet jelentett ezzel a 
fogalommal: szentnek lenni. Az ősegyház sok tagja vértanúhalált halt Krisztusért. Aztán 
megszűntek az üldözések, és a szentség egy más típusa alakult ki, a szerzetesség. Nem 
vonulhatott mindenki pusztába, és ahogy terjedt a kereszténység, az életszentség köre is tágult. 
Ma az életszentségnek a családokat kell elérnie. Ezért kell különösen figyelnünk egy szentül 
élt édesapára. Át kell hatni az életszentségnek a társadalom minden rétegét. Ezért kell 
irányítani figyelmünket egy szent orvosra. Az életszentség útja lényegében mindenkinek 
egyforma: a húsvéti misztérium. Megéljük Jézus halálát és megéljük feltámadását. Nemcsak 
halál, hanem együtt a kettő. Ez a húsvéti misztérium. Erre vagyunk hivatva. Kötelességünk az 
életszentség. Aki nem lesz szent, az nem igazi keresztény. 
 
Ének: A világnak Krisztus kell 
 
„Mily kedvesen hangzik az egyház buzdító hívása, mellyel arra serkent, hogy minél 
gyakrabban járulj a szentáldozáshoz és enyhén mondva nem szomorú dolog-e az, ha e 
felhívásnak alig egyszer-kétszer felelsz meg az egész esztendőben? Krisztus a 
legméltóságosabb Oltáriszentséget irántad való szeretetből alapította; erről több ízben szólott 
is, és te e nagy szeretetet még nagyobb hidegséggel akarnád viszonozni? 
Ne mentegetőzzél azzal, hogy méltatlan vagy e szentség felvételére. Hisz egészen senki sem 
méltó rá, de igyekezzél, hogy mindig jobban azzá válhassál, mert teljesen méltó úgy sem 
lehetsz soha. Hidd el, e földön semmi sem hozhat annyi áldást és lelki békét reád, mint e 
szentségnek gyakori felvétele."  
 
Az Oltáriszentség csúcs-e és forrás-e számodra? 
 
Ének: Hús-vér templom 
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Plébánosa így nyilatkozik: "Senkivel az életben nem találkoztam, aki az oltáriszentséget annyi 
áhítattal tudta nézni, és éppen ezért az oltáriszentségben az eucharisztikus Jézustól annyit 
tudott kérni és kapni, mint ő. Aki látta őt áldozni, és ismerte nagy tudását, napsugaras, eleven 
kedélyét és emellett ezt a csodálatos áhítatot, az megérezte, hogy számára az eucharisztia nem 
csupán áhítatgyakorlat volt, hanem Jézusnak valóságos jelenléte. Ő valóban Jézushoz megy, 
őt látja, hallja és boldogan imádja." 
 
Hiszed-e Jézus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben? 
 
Ének: Király vagy 
 
 
Naplójában a következőket olvassuk: "Istennek legyen hála! A mai Mária-ünnepen megint 
mehettem szentmisére, és megáldozhattam. Hiszen nem is igazi az a nap, amikor ezt nem 
tehetjük. A szentáldozás a legszebb az egész napban. Istenem, csak bocsásd meg 
mindannyiunk gyönge előkészületét és hálaadását." 
 
Igazán fontos-e az életedben a szentáldozás? Hogyan készülsz rá? 
 
Ének: Jöjj hozzám 
 
 
Élete középpontja az Eucharisztikus Jézus. Nemcsak úgy, hogy az egész családdal megy elé 
minden nap, hanem mint egy mágnes, az Eucharisztia bűvkörében él. Valahányszor elmegy a 
kápolna előtt, térdet hajt, vagy egy pillanatra letérdel a küszöbre, vagy betér a kápolnába, és 
ilyenkor nem merik zavarni. Mintha nem is lenne egészen magánál, már úgy imádkozik. Ezek 
a szentséglátogatások egyre gyakoribbak, rövidek ugyan, mert rendkívül elfoglalt. Ebbe 
belevonja az egész családot is.  
 
Keresed-e napközben is a találkozási lehetőségeket Istennel? 
 
Ének: Te bennem élsz 
 
 
Teremtményi alázattal borult le Isten előtt. Legkedvesebb imája mindig a Miatyánk volt, 
betegeitől is ezt kérte fizetségként. A „Jöjjön el a te országod” kérést szinte hite 
összefoglalásának tekintette. Szerette a liturgiát, szívesen ministrált, végezte a sekrestyés 
teendőit, és nagy áhítattal harmóniumozott a szentmiséken. Ugyanakkor gyermeki 
egyszerűséggel tekintett Istenre. Egy betegápoló nővérnek egyszer megvallotta: „Nekem nem 
kell imakönyv, úgy beszélek a jó Istennel, mint magukkal!” Napját átszőtte a folytonos ima. 
Szerette a fohászimákat, 24 éven át minden nap elimádkozta Szűz Mária kis zsolozsmáját, a 
rózsafüzért pedig minden este, családja körében. Sugárzott belőle Istennel való telítettsége. 
Közvetlen munkatársa szerint „Szinte lélegzete volt a jó Isten” És ehhez a lélegzethez az 
oxigént az eucharisztikus Jézus szolgáltatta neki. 
Következetesen megtartják minden nap a hálaadást. A gyermekek lelki vezetése ezekben az öt 
percekben történik. A feljegyzések szerint élete utolsó 5-6 évében állandóan imádkozott: 
kórházi szolgálata előtt, műtét előtt, műtét alatt és műtét után, aztán a beteg ágyánál, mert 
Istenben élt. Benned élek, bennem élsz – ez az életszentség.  
 
Isten jelenlétében élsz-e? Jézus-központú-e az életed?  
 
Ének: Benned élek én 
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A család első útja reggel a kápolnába vezetett. A szentmisén az apa ministrált és egy fia. X. 
Piusz rendelete óta minden nap áldoztak. Utána felmentek a dolgozószobába, ahol közös 
hálaadást tartottak. Néhány egyszerű szóval az apa elmélkedést tartott a gyermekeknek, 
aminek a végén rendszerint ez a kérdés hangzott fel: Mit teszünk ma az Úr Jézusért? 
 
TE mit tettél ma Jézusért? 
 
Ének: Tégy engem békéd eszközévé 
 
 
„Nagyon bensőségesen kértem az elrejtőzött Jézust sok szándékomért, gyermekeim, 
feleségem javáért, minden betegért és az emberiségért, engesztelve Őt a világ sok 
gonoszságáért. Egy szóval: „szenteltessék meg a te neved'' a föld minden népétől, mindig 
bensőségesebben, jobban és jobban, ahogyan az Istennek kijár - szeretetben - a szeretet 
Istenének, és ,,jöjjön el a Te Országod'', Mislinek, nekem, minden gyereknek, minden 
betegnek! a mennyek országa! a mi hazánk, ahová csöndesen, de nagy erővel vágyódik a lélek. 
Azután: Uram, maradj nálam, mert este lesz!”  
 
CSEND 
 
Könyörögjünk! 
Mennyei Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világra, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek 
és gyógyítsa az összetört szívűeket. 
Tekints, kérünk Boldog László Szolgádra, aki apostoli tevékenységével Szent Fiad 
üdvösségművét akarta folytatni az emberek között. 
Add kérünk, hogy buzgóságából erőt merítve mi is teljes szívünkkel vállaljuk keresztény 
apostoli küldetésünket. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 
 
Ének: Mi csak vándorok vagyunk 
 


