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A gyermek fogadA gyermek fogadáásasa

Miután a pap katolikus köszöntéssel és 
intelemmel fogadja a szőlőket és 
keresztszülőket, megkérdezi:
Pap: Mi a gyermek neve?
Szülők: N.
Pap: Mit kértek Isten egyházától gyermeketek 
számara?
Szülök: A keresztséget.
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Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek 
számára a keresztséget kéritek, kötelességetek 
lesz úgy nevelni öt, hogy hite szerint éljen. Tartsa 
meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és 
embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította.
Vállaljátok-e ezt a kötelességet?
Szülők: Vállaljuk.
Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy 
támogatjátok a gyermekek szüleit, vállalt 
kötelességük teljesítésében?
Keresztszülők: Megígérjük
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Gyermekeim! Nagy örömmel fogad benneteket a 
keresztény közösség!

Ennek a kEnnek a köözzöösssséégnek a nevgnek a nevéében most ben most 
megjelmegjelööllek a keresztjeillek a keresztjeiéével.vel.

†

Ekkor a szEkkor a szüüllőők k éés a keresztszs a keresztszüüllőők is k is 
keresztet rajzolnak a gyermek keresztet rajzolnak a gyermek 

homlokhomlokáára.ra.
†
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Igeliturgia
Szentírási olvasmányok következnek és 
prédikáció

 
a keresztség szentségéről.

Egyetemes könyörgések…
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Pap:
 

Kedves testvéreim! Kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy árassza 
irgalmát a megkeresztelendő

 
gyermekekre és minden megkeresztelt 

emberre:
1. Add, hogy e gyermekek a keresztség által Isten fogadott 
gyermekeivé

 
legyenek!

Szülök és keresztszülők: Kérünk léged hallgass meg minket!
2. Add, hogy Krisztus parancsait megtartva mindig az ő

 szeretetében maradjanak, és bátran hirdessék az 
evangéliumot embertársaik között!
Szülők és keresztszülők: Kérünk téged hallgass meg minket!
3. Add, hogy őket szüleik és keresztszüleik életükkel és 
szavukkal Isten ismeretére és szeretetére oktassák!
Szülők és keresztszülők:

 
Kérünk léged hallgass meg minket!

4. Add, hogy a keresztség kegyelme mindannyiunkban
 

új 
lángra lobbanjon!
Szülök és keresztszülők:

 
Kérünk téged hallgass meg minket!
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Ekkor a keresztelő
 

pap a szentek segítségét kéri:

MINDENSZENTEK LITÁNA

Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj érettünk!
Keresztelő

 
Szent János, könyörögj érettünk!

Szent József, könyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent Pál könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!



2008.03.17. 8

Ima a gonosz lélek hatalmának megtörésére

Az imát követően a pap a hitjelöltek olajával keni 
meg a gyermek homlokát
Mindenható

 
Urunk és Istenünk! Te elküldötted 

egyszülött Fiadat, hogy a bűn rabságában sínylődő
 embert Isten gyermekeinek szabadságával 

ajándékozd meg. Alázatosan könyörgünk hozzád 
ezekért a gyermekekért, akikről tudod, hogy 
megkísérti őket a világ és hogy küzdeni fognak az 
ördög cselvetései ellen. Fiad áldozatának erejével 
mentsd ki őket az áteredő

 
bűn ártalmából, vértezd fel 

Krisztus kegyelmével, és szüntelenül oltalmazd 
életük útján. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
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VVéédelmezzen titeket Krisztusnak a mi delmezzen titeket Krisztusnak a mi 
ÜÜdvdvöözzííttőőnknek az ereje!nknek az ereje!

††
Ennek jeléül megkenlek léged az üdvösség olajával 

Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen.
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TANTANÍÍTTÁÁSS

A keresztsA keresztséég szentsg szentsééggéével vel 
kapcsolatos tankapcsolatos tanííttááss

Feladatok, Feladatok, ííggééretekretek……
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A KÖZÖSSÉG
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A közösségek jellemzői

egy célért küzd
több tagból áll
együtt lehet eredményeket elérni
gondot-örömet, jó együtt megbeszélni
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A család 
A család a társadalom legkisebb közösségi 

alkotó
 

eleme. A családon belüli harmónia, 
eredményezi a jó

 
kapcsolatot más családokkal, így 

épül fel egy egészséges közösség, és az 
egészséges közösségek építik a társadalmat.

A CSALÁD EGYÜTT ÉRTÉKE
A VILÁGNAK, EURÓPÁNAK ÉS

MAGYAR HAZÁNKNAK.
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AZ IMÁDSÁG

„
 

Jézus mondja: engedjétek hozzám a gyermekeket…”
 Mt

 
19, 14

Az egyház szüntelen imádkozik, minden 
pillanatban imádkozik valahol valaki. Az 
egyház felelősséget akar vállalni a szülőkkel 
közösen a gyermekek nevelésében, hogy 
minden gyermek közelebb kerüljön az 
Igazsághoz, JÉZUSHOZ,  és hogy a hit útján 
élete tökéletesebb legyen.
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A SZENTSA SZENTSÉÉG JELEIG JELEI

ANYAGA                                      FORMANYAGA                                      FORMÁÁJAJA

VÍZ                                               3X-i LEÖNTÉS
OLAJ
KRIZMA
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SZIMBÓLUMOK

A keresztség szentségének szimbólumai
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AZ OLAJ

Védelmet nyújt a „betegségben”, s minden rosszal 
szemben. (nyilvánvalóan ezen védelem nem 
biztosít és mentesít a fizikális betegségekkel 
szemben) Az olaj megfoghatatlanná

 
teszi a világ 

számára a megkeresztelt embert és 

LELKI GYÓGYULÁST EREDMÉNYEZ. 
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A VÍZ
Mint általában a lemosáshoz, a megtisztításhoz szükséges. 
Ősidők óta a víznek hármas tulajdonsága van. 

éltet, 
a káosz rendezője,

Megtisztít, óv (pl.: magzat víz).

A keresztvíz megtisztítja, méltóvá
 

teszi a bűnnel 
született embert az üdvösségre. 

MEGNYITJA AZ UTAT, HOGY ÜDVÖZÜLJÜNK
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A KRIZMA

(illatos olajok keveréke) oltalmat ad, kedvessé, 
illatossá

 
tesz az Isten számára, ezen jel a beavató

 szentségekhez használják, hogy az új 
életszakaszokban az illattal emlékeztessük az 
embert, hogy az élete kedves Isten előtt.

EZ EGY LETÖRÖLHETETLEN JEGY.
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A 3 X-i LEÖNTÉS

A
 

Szentháromságos egy Isten nevére való
 keresztelésre mutat rá, és emlékeztet, hogy soha ne 

felejtsük el, hogy az életünk benne gyökerezik.

A SZENTHÁROMSÁGOS EGY ISTEN,
ATYA, FIÚ, SZENTLÉLEK
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ATYA 

Minden gyermek az Ő
 

gyermeke, a szülők 
ajándékba kapják, és majdan számon is 
fogják kérni, hogy hogyan törődött, 
nevelte gyermekét
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FIÚ

Minden gyermek és ember, az Ő  testvére, hiszen az Atya 
gyermekei vagyunk. Ő  az igaz 
példa, hogy hogyan lehet igazán 
boldog,  Istennek tetsző  életet élni.
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SZENTLÉLEK

Oltalmazó
 

társunk a mindennapokban, a 
világ végéig. Ő

 
irányítja életünk, ha rá

 merjük bízni az életünk.
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ÚJ KEGYELMI ÉLET

A keresztséggel nem csupán eleget teszünk régi 
családi hagyományoknak, hanem komoly 
elkötelezettséget vállalunk gyermekeinkért. A 
keresztszülők mindenben támogassák a 
szülőket, hogy az újonnan keresztelt gyermek 
megfelelő

 
neveltetést kapjon. A szülők 

felelősséget vállalnak, hogy gyermekük számára 
megőrzik a hitet, arra nevelik, és örömüket 
fejezik ki lelki, szellemi, testi fejlődésükben.
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Keresztvíz megáldása
Közeleg a legszebb pillanat. A szentelésre kihelyezett víz 
fölött a következő

 
imát mondja a pap:

Áldd † meg kegyesen ezt a vizet, amellyel 
megkereszteljük gyermekeidet, akiket 
meghívtál a keresztségre, hogy örök életük 
legyen.

Ellentmondás a gonosznak
A szülők és keresztszülők ellene mondanak a gonosznak a 

gyermekek nevében. 
A pap így szól hozzájuk:
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Pap:
 

Kedves Szülők és keresztszülők! A 
gyermekeknek, akiket az egyház színe elé

 
hoztatok, 

Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és 
szentlélekből. Neveljétek majd őket hitünk tanítása 
szerint. Féltő

 
gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni 

élet napról napra növekedjék bennük és azt a bűn 
soha meg ne fertőzze! Reméljük, hogy hitbeli 
meggyőződésetek hozott ide benneteket és 
készségesen vállaljátok a gyermek(ek) 
megkeresztelésével járó

 
kötelességeket. Gondoljatok 

arra, hogy ti is részesültetek a szent keresztségben. 
Mondjatok tehát ellent a bűnnek. Azután tegyetek 
tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban, vagyis az 
Egyház hitéről, mert ebben a hitben kereszteljük meg 
a gyermekeket.
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Pap: Ellene mondotok-e a gonosznak?

Szülők és keresztszülők:
 

Ellene mondunk!Ellene mondunk!
Pap:

 
Ellene mondotok-e cselekedetének?

Szülők és keresztszülők:
 

Ellene mondunk!Ellene mondunk!
Pap:

 
Ellene mondotok-e minden csábításának?

Szülők és keresztszülők:
 

Ellene mondunkEllene mondunk!!
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A hit megvallása

Pap. Hisztek-e Istenben a mindenható
 

Atyában, mennynek és földnek 
teremtőjében?

Szülők és keresztszülők: HiszHiszüünk!nk!
Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 

aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de 
föltámadt a halálból és ül az Atyának jobbján?

Szülők és keresztszülők: HiszHiszüünk.nk.
Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a

 
 

szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek 
feltámadásában és az örök életben?

Szülök és keresztszülők: HiszHiszüünk.nk.
Pap: Ez a mi hitünk. Ez az egyház hite, amelyet boldogan vallunk a mi 

Urunkban Jézus Krisztusban. Ámen.
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A pap felteszi az utolsó
 

ünnepélyes kérdést:

Akarjátok-e, hogy gyermekeitek elnyerjék 
a keresztséget az egyház hitében, 

amelyet az imént mindannyian 
megvallottunk?

Szülők és keresztszülők: 

AkarjukAkarjuk



2008.03.17. 30

KERESZTELÉS
Ekkor a pap háromszor leönti a gyermek fejét vízzel, és ezt mondja:

N., én megkeresztellek téged az 
Atya + és a Fiú + és a 

Szentlélek +
nevében.
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Krizma -olajjal való megkenés:

Pap: A mindenható
 

Isten, a mi Urunk 
Jézus Krisztus Atyja, megszabadított 
téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új 
életet ajándékozott neked. Most pedig 
felken téged az üdvösség olajával, hogy 
szent népéhez tartozzál, és tagja maradj 
Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, 
királyunk, és így elnyerd az örök életet. 
Ámen.
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A fehér keresztségi ruha átadása:

Pap: N. a keresztségben új 
teremtménnyé

 
lettél és Krisztust 

öltötted magadra. Ez a hófehér ruha 
legyen keresztény méltóságod jele! 
Hozzátartozóid szava és példája 
támogasson, hogy ezt a méltóságot 
tisztán megőrizd az örök éltre,
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Égő
 

gyertya átadása

Pap: Vegyétek Krisztus világosságát! Az édesapa átveszi a 

gyertyát, mire a pap a következeket mondja:

Kedves szülök és keresztszülők! Rátok van bízva a 
világosság: A hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a 
gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy 
gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus 
fényessége, szüntelenül a világosság gyermekeként 
járja az élet útját! Maradjon állhatatos a hitben, és 
amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes 
szentekkel együtt a mennyei hazában.
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MIATYÁNK

EGYSÉGES ZÁRÓ
 

ÁLDÁS

ÁLDJON MEG BENNETEKET A MINDENHATÓ
 ISTEN

AZ ATYA+ A FIÚ+ A SZENTLÉLEK+

ÁMEN.
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