AZ EUCHARISZTIA KÁNONJA
2. HANG
I. ÓDA
Jöjjetek, ó népek, * zengjünk éneket * Krisztus Istennek, * ki szétválasztá a tengert, * és
tanítást adott a népeknek, * kiket az egyiptomi rabságból kivezetett, * mert ő megdicsőült.
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!
Az örök élet kenyerévé legyen nekem, Könyörületes Uralkodóm, a te szent tested és a te
drága véred, és sokféle betegségeim gyógyszerévé!
Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem !
Tisztaságos véredet és szentséges testedet, ó Uralkodó, méltass engem, érdemtelent
magamhoz vennem, vágyakozással és hittel ennen és innom.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!
Helytelen cselekedetek által meg lévén fertőztetve én szerencsétlen, méltatlanná lettem
tisztaságos testedben és isteni véredben részesülhetni, Krisztusom: tégy engem arra méltóvá!
Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
Jóságos föld, áldott isteni ara, ki fölszántatlanul sarjaztad ki az üdvösség kalászát a
világnak, méltass engem, hogy abból evén, üdvözüljek!
III. ÓDA
A hitnek kőszikláján megerősítvén, * fölnyitottad számat ellenségeim ellen * s
megörvendeztetted lelkemet, * hogy így zengjek neked: * Nincs oly szent, mint a mi Istenünk
* és nincs oly igaz mint az Úr.
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!
A könnyek árját add nekem, Krisztusom, hogy megtisztulhassak lelkem szennyétől, ó
Uralkodóm, s hogy a jószándék által megtisztultan hittel és félelemmel közeledjek a te isteni
ajándékaidban való részesüléshez.
Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem !
Vétkeim eltörlésére, a Szentlélekben való részesedésemre legyen nekem a te szeplőtelen
tested és isteni véred, Emberszerető s az örökéletre és a szenvedések és gyötrelmek
távoltartására!
Dicsőség...
Méltass engem, Uram, hogy elítéltetés nélkül részesülhessek a te testedben és drága
véredben s dicsőítsem a te jóságokat!
Most és...
Élet kenyerének asztala, ó Legszentebb, ki irgalomból a magasságból szállott alá és új
életet ajándékozott a világnak, bár méltatlan vagyok, méltass most engem is, hogy méltóan
ízleljem azt és életem legyen általa.
IV. ÓDA

Születtél a Szűztől. * Nem közbenjáró, nem angyal, * de maga az Úr testesült
meg benned * és üdvözíté az egész emberi nemet. * Miért is kiáltom neked: *
Dicsőség a te erődnek, Uram!
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!
Akartál érettünk megtestesülve föláldoztatni, ó Nagyirgalmú, mint bárány az emberek
bűneiért. Azért esedezem hozzád: töröld el az én bűneimet is!
Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem !
Gyógyítsd meg lelkem sebeit, Uram, és szenteld meg egész valómat s méltass Uralkodóm,
hogy bár megtévelyedett vagyok is, részesülhessek a te titokzatos szent vacsorádban!
Dicsőség...
Álljunk mindnyájan félve és remegve, szívünk szemeit fölemelve s kiáltsunk föl az
üdvözítőhöz: Szilárdíts meg és tégy értelmessé minket kegyelmes Uram a te félelmed által!
Most és...
Engeszteld ki, Istenszülő, irántam is a bensődből származottat és erősítsd meg szolgádat,
Szeplőtelen, s mint ártatlan, add meg, hogy a szellemi gyöngyöt elfogadva, megigazuljak!
V. ÓDA

Világosság kormányzója * és századok teremtője, Urunk, * vezérelj minket
parancsolataid világosságában, * hiszen mi kívüled * más istent nem ismerünk!
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!
Mint előre megmondottad, Krisztusom, legyen most úgy a te haszontalan szolgáddal! És
maradj énbennem, mint megígérted. Mert íme, eszem a te isteni testedet és iszom a te véredet!
Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem !
Isten Igéje, Istenem, legyen nekem, elvakultnak, a te tested fölvilágosulásomra, véred
pedig beszennyezett lelkem tisztulására.
Dicsőség...
Lelkem beszennyeződve, ajkaim tisztátalanok lévén, Krisztusom, nem merek hozzád
közelíteni és testedet fogadni; nyilváníts te arra méltónak!
Most és...
Mária, Isten Anyja, jó illatú drága edénye, tégy imáid által engem is választott edénnyé,
hogy Fiad megszentelésének én is részese lehessek!
VI. ÓDA

A bűnök mélységében fetrengvén, * a te irgalmad kifürkészhetetlen
mélységéhez folyamodon: * az enyészetből vezess ki Uram!
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!
Elmémet, lelkemet és szívemet szenteld meg, üdvözítőm, s testemet is, és méltass
Uralkodóm, hogy elítéltetés nélkül közeledjem félelmetes titkaidhoz!

Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem!
A szenvedélyektől való menekvést és a te kegyelmed birtoklását tűztem ki életcélul,
Krisztusom, a te szent titkaidban való részesülés által.
Dicsőség...
Félelemmel és rettegéssel közeledjünk mindnyájan Krisztus isteni szentségéhez, mert
valóban az ő szent testét és valóban az ő drága vérét vesszük magunkhoz!
Most és...
Isten, Istennek szent Igéje, szent Anyádnak esedezéseiért szentelj meg most teljesen
engem is, ki hozzád járulok, a te isteni szentséged által.
VII. ÓDA

A bölcs ifjak nem áldoztak az aranyszobor előtt, * s önként kilépve a lángok
közé, * megszégyenítették a pogányok isteneit. * És mikor a lángok között
fölkiáltottak, * angyal harmatozta be őket mondván: * Íme, meghallgatást nyert
ajkatok imája.
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!
Javak forrásává legyen számomra, Krisztusom, a te csalhatatlan titkaidban való részesülés,
s világossággá, életté és szenvedésektől való szabadulássá; szerezzen nekem szelíd
közbenjárót s előhaladást az isteni erényekben, hogy dicsőíthesselek téged, egyetlen Jóságos.
Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem!
A szenvedélyektől, ellenségtől, szükségtől és minden veszedelemtől megmenekülve, hadd
járuljak most remegve és sóvárogva teeléd, Emberszerető, s hadd fogadjam áhítattal a te
halhatatlan, isteni titkaidat s énekeljem neked: Áldott vagy te, atyáinknak Istene!
Dicsőség...
Eltévelyedett lelkem! Szenvedélyekkel tele lelkem! Ámulj el, midőn e dicsőséges titkokat
látod és könnyezzél zokogva, kebledben, fájlalva, kiáltván és mondván: Istenem, tisztíts meg
engem, mint a tékozlót!
Most és...
Ki az üdvözítő Krisztust értelmünket meghaladó módon szülted, ó Isten áldottja, hozzád
esedezem most én, a te szolgád, mint tisztátalan a Tisztaságoshoz: Tisztíts meg most engem,
ki a te legtisztább szentségedhez akarok járulni, a test és lélek minden szennyétől!
VIII. ÓDA

A héber ifjakhoz a tüzes kemencébe * leszállott és a lángokat harmattá
változtató Istent énekeljetek, * alkotmányai, mint Urat * és magasztaljátok
mindörökké!
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!

Félelmetes égi szent titkaidban és titokzatos isteni vacsorádban részesülni méltass engem
is, Krisztusom, bár meg is tévedtem, Istenem és üdvözítőm!
Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem!
Jószívűséged oltalma alatt, ó Jóságos, félelemmel kiáltok hozzád: Maradj bennem
üdvözítőm s én — mint megmondottad — tebenned, mert íme, irgalmadban bizakodva eszem
a te testedet s iszom a te véredet.
Dicsőség...
Reszketek, midőn a tüzet fogadom be, hogy elolvadok mint a viasz vagy elégek, mint a
széna, ó félelmetes titok! ó isteni jószívűség! hogyan részesülhetek sár létemre az isteni
testben és vérben s hogyan leszek enyészhetetlenné!
Most és...
Kinek méhében az életnek valóban isteni kenyere sült és öledet szeplőtelenségében
sértetlenül őrizte meg, ó Istenanya, mint táplálónkat, mindörökké éneklünk téged.
IX. ÓDA

A kezdetnélküli Atyának Fia, * a Szűztől megtestesült Úristen * megjelent
nekünk, * hogy a homályban levőket megvilágosítsa, * az elszéledetteket
egybegyűjtse. * Azért téged, legáldottabb Istenszülő, magasztalunk.
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!
Krisztus ez, — ízleljétek és lássátok! — az Úr: mert aki miérettünk hozzánk hasonló lett, s
magát tulajdon Atyjának mint áldozatot egyszer bemutatta, mindenkor föláldoztatik,
megszentelvén a benne részesülőket.
Ne vess el engem színed elöl és Szentlelkedet ne vedd el tőlem!
Lelkileg és testileg hadd szentüljek meg, Uralkodóm! — hadd világosodjam meg, hadd
üdvözüljek, hadd legyek a te hajlékoddá, téged fogadván be a te szent titkaidban való
részesülés által, az Atyával és Szentlélekkel együtt, nagyirgalmú Jótevőm!
Dicsőség...
Tűz és világosság legyen számomra a te legdrágább tested és véred, üdvözítőm, hogy
fölégessék a bűn fészkét, elhamvasszák szenvedélyeim töviseit s megvilágosítván engem,
imádjam a te istenségedet.
Most és...
Isten testesült meg a te ártatlan véredből, Nagyasszonyunk, azért az egész teremtés
magasztal téged. Dicsőít az értelmek teljessége, mert általad nyilván megláthatják mindnyájan
a mindenség Uralkodóját, ki az emberi természetet lényegévé tette.

