„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
az bennem marad, az én életemben és én őbenne maradok,
általam él ő, az én életemet éli,
éli az örök, mennyei, dicsőséges isteni életet,
és éli a szeretetet.
Kiárad reá az én szívem jósága,
és kiárad reá az én életem halhatatlansága.
Mert ez a kenyér a mennyből alászállott élet,
ez a kenyér a mennyből alászállott Szeretet.
Szeretet ez a kenyér és jóság,
halhatatlanság ez a kenyér és örök boldogság.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet
övé az örök élet.”

„Aki ezt a kenyeret eszi, az Tebenned él, és Te őbenne.
Aki ezt a kenyeret eszi,
Te oda adod önmagadat neki ajándékul,
és aki eszi ezt a kenyeret, az odaadja Teneked önmagát,
hogy a Tied legyen egészen,
aki ezt a kenyeret eszi, az a Te szeretetedben részesedik,
a végtelen, kimeríthetetlen tengernyi Szeretetben,
és aki ezt a kenyeret eszi, az szeret Téged,
és szeretetével, mint élő virágoknak szirmával
halmozza el a lépteidet.
Mert ez a kenyér Te vagy,
Te vagy, Isten és ember,
Isten, aki alászállottál a földre, emberré lettél,
és odaadtad önmagad érettünk,
Te vagy ez a kenyér és ez a kehely, örök élet,
emberek üdvössége.”

Urnapja
Az én testem valóban étel, valóban élet, az én testem örök élet.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
abban az Örökkévalóság van jelen,
a végtelen, a határtalan, a romolhatatlan Élet.
Az ember üdvössége Isten örök élete.
Mert Jézus önmagát adja nekünk, önmagát, szent testét és szent vérét,
ezért mondja: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
az bennem marad és én őbenne vagyok.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az belép az én életembe,
és az én életem kiárad őbenne.
Jézus élete pedig örök élet, kezdettől van és nem ismer kezdetet,
végtelen, és végnek hatalma Őfelette nincsen,
erős és dicsőséges élet,
szent és boldog, végtelenül szép élet.
Jézus isteni élete száll alá ebben a szent kenyérben, e szent kehelyben,
ide, a szívünkbe lép be, belép az Isten, az Örök Élet,
Istennek dicsőséges és romolhatatlan élete árad a szívünkbe,
és mi belépünk Isten ragyogó életébe.
Ott állunk a Fényben és fénnyé átváltozottan az Életben,
az élő Isten által élünk mi ebben a Kenyérben,
mert ez a kenyér Isten, Isten ez a kehely, a mennyből szállott alá.
És ez a kenyér és ez a kehely Jézus egész embersége.
Ó milyen jóság ez!
Mennyire gyengéd a Te szíved Jézus, aki körüljártál és láttad a sírót,
és letörölted könnyeit, és megvigasztaltad a gyászoló özvegyet.
A Te szereteted ez a kenyér.
Körüljártál és megálltál a vak előtt, és fényt adtál a szemeinek,
fényt, a Te szereteted áradt az ő szemébe,
és Te voltál az ő világossága, lépteinek ragyogása.
Ó milyen szeretet ez a Kenyér!
Hiszen ez a kenyér a Te emberséged,

a Te emberséged, amit föláldoztál értünk a kereszten,
ez a kenyér a Te önmagad odaadásod nekünk és értünk,
ez a kehely a Te áldozatod érettünk.
S aki veszi ezt a kenyeret, Téged vesz, Téged Isten,
és Téged, ó mi Testvérünk, aki emberré lettél,
veszünk Téged, az életedet és a szeretetedet,
a romolhatatlan, örök életet, a Te dicsőséges,
hatalmas és megtörhetetlen boldogságodat vesszük magunkhoz,
és magunkhoz vesszük azt a jóságot, ami egyedül boldogít,
ami valóban betölti a mi szívünk minden vágyát.
Azért aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él,
és örökké énekli Neked a hála dalát, hogy eljöttél,
hogy odaadtad önmagad nekünk ajándékul,
az istenségedet, az Eget hoztad el.
Örökké énekli a hála dalát, mint a leprás, aki leborult előtted
és köszönetet mondott a jóságodért,
a jóságodat énekli szüntelen, a szeretetedet, amely megérinti a szívet,
és meggyógyítja a sajgó sebeket, letörli a könnyeket.
Aki ezt a kenyeret eszi, az Tebenned él, és Te őbenne.
Aki ezt a kenyeret eszi Te oda adod önmagadat neki ajándékul,
és aki eszi ezt a kenyeret, az odaadja Teneked önmagát,
hogy a Tied legyen egészen,
aki ezt a kenyeret eszi, az a Te szeretetedben részesedik,
a végtelen, kimeríthetetlen tengernyi Szeretetben,
és aki ezt a kenyeret eszi az szeret Téged,
és szeretetével, mint élő virágoknak szirmával halmozza el a lépteidet.
Mert ez a kenyér Te vagy, Te vagy, Isten és ember,
Isten, aki alászállottál a földre, emberré lettél, és odaadtad önmagad érettünk,
Te vagy ez a kenyér és ez a kehely, örök élet, emberek üdvössége.
Ámen.
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„Aki ezt a Kenyeret eszi, abban Jézus él,
és ő belép Jézus életébe, az Ő isteni életébe, az Égbe,
és az Ő jóságának kimondhatatlan szeretetébe,
aki ezt a Kenyeret eszi, örökké énekli Isten jóságát,
örökké áldja Isten végtelen hatalmát és irgalmát,
aki ezt a Kenyeret eszi, mindörökké áldja Jézust,
és szeretetével átöleli az Ő lábát.
Mert ez a Kenyér valóban Jézus teste,
ez a Kenyér Jézus istensége és embersége,
ebben a Kenyérben ott van jelen Jézus örökkévaló élete,
és ott van jelen Jézus határtalan szeretete.”

