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1. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

1. A celebráns, ha alkalmasnak látszik, először megkérdezi a 
jelölteket, mi a nevük, kivéve, ha a jelöltek kis száma miatt 
már ismeri őket. A kérdezés így, vagy ehhez hasonló módon 
történhet:  

Celebráns: Mi a neved?  
Jelölt: N. N.  

Mindig egyenként feleljenek. Még akkor is, ha a celebráns a 
jelöltek nagy száma miatt csak egyszer teszi fel a kérdést. Ha 
helyesebbnek látszik, a celebráns név szerint is szólíthatja a 
jelölteket, akik erre így válaszolnak: Jelen. A többi kérdésre, ha 
sokan vannak, mindannyian egyszerre válaszolhatnak.  

Celebráns: Mit kérsz Isten Egyházától?  
Jelölt: Hitet.  
Celebráns: A hit mit ad neked?  
Jelölt: Az örök életet.  

2. AZ ELSŐ CSATLAKOZÁS 

Ezt követően válaszában a celebráns igazodjék az elhangzott 
feleletekhez, s végül ilyen vagy ehhez hasonló szavakkal szól-
jon a jelöltekhez:  

Celebráns: Isten megvilágosít minden embert, aki a 
világba jön, és a teremtés művein keresztül kinyilat-
koztatja nekünk láthatatlan tökéletességét, hogy az 
ember megtanuljon hálát adni Teremtőnknek. Számo-
tokra tehát, akik követtétek az ő világosságát, most 
megnyílik az Evangélium útja, hogy – miután új életet 
kezdtetek – felismerjétek az élő Istent, aki az emberek 
felé fordul szavával. Krisztus világosságában jártok, 
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bízzatok az ő bölcsességében, bízzátok rá életeteket 
mindennap, és higgyetek benne teljes szívvel. A hit út-
ja, amelyen Krisztus lesz a vezetőtök, a szeretet által 
elvezet titeket az örök életre. Készek vagytok-e, hogy 
ma Krisztus vezetésével rálépjetek erre az útra?  
Jelöltek: Készek vagyunk.  

Azután a kezesekhez és az összes hívekhez fordulva megkér-
dezi őket ezekkel vagy hasonló szavakkal:  

Celebráns: Ti, kezesek, akik most ezeket a jelölteket 
bemutatjátok nekünk, és ti, testvérek, akik körülöttük 
álltok, készek vagytok-e segíteni őket abban, hogy 
Krisztust megtalálják és őt kövessék?  
Kezesek: Készek vagyunk.  

Ezután a celebráns a kezesekhez és a hívekhez fordul és meg-
kérdezi őket ilyen vagy hasonló szavakkal:  

Celebráns: Ti, kezesek, akik most ezeket a jelölteket 
bemutatjátok nekünk, és ti, körülöttünk álló testvé-
rek, akik nyilatkozatukat hallottátok, tanúsítjátok-e, 
hogy ezek a jelöltek az Úr Krisztust választották, és 
egyedül neki akarnak szolgálni?  
Mindnyájan: Tanúsítjuk.  
Celebráns: Készek vagytok-e őket segíteni abban, 
hogy Krisztust megtalálják és őt kövessék?  
Mindnyájan: Készek vagyunk. 

A celebráns összetett kézzel mondja:  

Celebráns: Jóságos Atyánk, hálát adunk neked eze-
kért a szolgáidért és szolgálóidért, akik már egy ideje 
keresnek téged, mert kegyelmeddel többféle módon 
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eléjük mentél és megérintetted szívüket. Ma ők jelen-
létünkben válaszoltak hívásodra. Ezért mindnyájan 
mondjuk: Dicsérünk és áldunk téged, Urunk!  

  Mindnyájan: Dicsérünk és áldunk téged, Urunk!  

3. A HOMLOK ÉS AZ ÉRZÉKSZERVEK MEGJELÖLÉSE 

Akkor a celebráns a jelölteket – ha kevesen vannak – és keze-
seiket szólítja ilyen vagy hasonló szavakkal:  

Celebráns: Most tehát, kedves jelöltek, jöjjetek ide 
kezeseitekkel együtt. Megkapjátok azt a jelet, amely 
kifejezi, hogy Krisztus követésére elköteleztétek ma-
gatokat!  

Minden egyes jelölt – kezesével együtt – egymás után a 
celebránshoz járul. Ő hüvelykujjával keresztet rajzol minde-
gyikük homlokára. 

Celebráns: N., fogadd a kereszt jelét homlokodra: 
Krisztus maga erősít meg téged szeretetének jelével 
(vagy: győzelmének jelével). Törekedjél őt megis-
merni és követni!  

Ezután következik az érzékszervek megjelölése. (A celebráns 
megítélése alapján ez részben vagy egészben elhagyható.) A 
megjelöléseket a katekéták vagy a kezesek végzik el, és ha bi-
zonyos mozzanatoknál szükséges, akkor segédkezhet több pap 
vagy diakónus is. A formulát azonban mindig a celebráns 
mondja:  

A fül megjelölése közben:  
Celebráns: Fogadjátok a kereszt jelét fületekre, hogy 
meghalljátok az Úr szavát!  
Jelölt: Ámen.  
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A szemek megjelölése közben:  
Celebráns: Fogadjátok a kereszt jelét szemetekre, 
hogy megnyíljatok Isten világosságára!  
Jelölt: Ámen.  

A száj megjelölése közben:  

Celebráns: Fogadjátok a kereszt jelét ajkatokra, hogy 
felelni tudjatok Isten igéjének üzenetére! 
Jelölt: Ámen.  

A vállak megjelölése közben:  

Celebráns: Fogadjátok a kereszt jelét vállatokra, hogy 
a hit által Krisztus lakjék szívetekben!  
Jelölt: Ámen.  

A hát megjelölése közben:  

Celebráns: Fogadjátok a kereszt jelét hátatokra, hogy 
magatokra vegyétek Krisztus édes igáját!  
Jelölt: Ámen.  

Ezután a celebráns – érintés nélkül – az összes katekument 
egyszerre megjelöli, a kereszt jelét rajzolva föléjük. Közben ezt 
mondja:  

Celebráns: Megjelöllek mindnyájatokat az Atya, a Fiú 
† és a Szentlélek nevében, hogy az evangélium szerint 
éljetek mindörökkön-örökké.  
Jelöltek: Ámen.  

A kereszttel való megjelölés szertartását, különösen, ha a 
katekumenek kevesen vannak, a celebráns egyedül is végezhe-
ti úgy, hogy mindenki fölött egyszerre mondja el a formulát.  

Valahányszor megjelöl valakit, a megjelölt Krisztus dicséreté-
vel válaszolhat, például: Dicsőség neked, Istenünk! Azután a 
celebráns így folytatja:  
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Celebráns: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, Istenünk, 
hallgasd meg jóságosan könyörgésünket, és ezeket a 
katekumeneket, N. és N.-t, akiket megjelöltünk az Úr 
keresztjének jelével, őrizd meg ugyanennek a ke-
resztnek erejével, hogy hitünk tanítására figyeljenek, 
parancsaidat megtartsák, és így méltók legyenek el-
jutni az újjászületés dicsőségére. Krisztus, a mi Urunk 
által.  
Hívek: Ámen.  

Szabadon választható más könyörgés:  

Celebráns: Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten! te 
Fiad keresztje és feltámadása által új életet adtál a 
bűnbe esett emberiségnek. Add, hogy szolgáid, akiket 
a kereszt jelével megjelöltünk, Krisztus nyomdokait 
kövessék, a kereszt üdvösségszerző erejét életükben 
megtapasztalják, és azt cselekedeteikben ki is nyilvá-
nítsák. Krisztus, a mi Urunk által.  
Hívek: Ámen.  

4. A JELÖLT BEVEZETÉSE A TEMPLOMBA  

Mindezek megtörténte után a celebráns – ilyen vagy hasonló 
szavakkal – felszólítja a katekumeneket, hogy kezeseikkel 
együtt lépjenek be a templomba, vagy a kijelölt alkalmas hely-
re:  

Celebráns: (N. és N.,) lépjetek be az Isten házába, 
hogy velünk együtt részesüljetek Isten igéjének aszta-
láról!  
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Ekkor int a katekumeneknek, hogy kezeseikkel együtt lépjenek 
be a templomba vagy a kijelölt helyre. Közben ezt az antifónát 
éneklik:  

Jertek fiaim, és hallgassatok engem: * 
az Úr félelmére tanítlak titeket! 

5. KÖZBENJÁRÓ FOHÁSZOK A KATEKUMENEKÉRT 

Ezt követően a hívek egész közössége – a kezesekkel együtt – 
ilyen vagy ehhez hasonló Közbenjáró fohászokat végez a 
katekumenekért.  

Celebráns: Testvéreim! Hittanuló testvéreinkkel 
együtt, akik már hosszabb ideje készülnek a 
katekumenátusra, most adjunk hálát Istennek azért a 
kegyelemért, amellyel elvezette őket a mai naphoz. 
Imádkozzunk értük, hogy végig tudják járni a hátrale-
vő utat, amelynek végén a szentségek vételével telje-
sen bekapcsolódhatnak hívő közösségünk életébe.  
Lektor:  
1. Hogy a mennyei Atya egyre jobban kinyilatkoztassa 
előttük Krisztust, könyörögjünk az Úrhoz!  
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!  
2. Hogy Isten akaratát minden körülmények között 
tiszta szívvel és készséges lélekkel fogadják, könyö-
rögjünk az Úrhoz!  
3. Hogy azon az úton, amelyen járniuk kell, őszinte 
szeretettel segíthessük őket, könyörögjünk az Úrhoz!  
4. Hogy olyannak találják közösségünket, amelyben 
megtapasztalható a testvéri egység és az áldozatos 
szeretet, könyörögjünk az Úrhoz!  
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5. Hogy mindnyájan együtt érezzünk embertestvére-
inkkel minden gondjukban és bajukban, könyörög-
jünk az Úrhoz!  
6. Hogy amikor eljön a keresztség ideje, méltónak bi-
zonyuljanak a vízből és a Szentlélekből való újjászüle-
tésre, könyörögjünk az Úrhoz!  

A fenti fohászokhoz fűzzék hozzá az Egyház és a világ szük-
ségleteiért végzendő szokásos kéréseket, amennyiben a 
katekumenek elbocsátása után az Eucharisztia liturgiájában 
elmaradnak az Egyetemes könyörgések (vö. 97. szám).  

6. ZÁRÓ KÖNYÖRGÉS 

A közbenjáró fohászok befejeztével a celebráns a 
katekumenek fölé tárja karjait, és a következő imádságot 
mondja:  

Celebráns: Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, 
minden teremtmény Atyja! Te a saját képmásodra al-
kottad az embert. Fogadd irgalmas szeretettel azokat, 
akik most eléd járultak. Add, hogy akik közöttünk 
meghallották Szent Fiad igéjét, az ő erejéből megújul-
janak, és kegyelmeddel egyre inkább hasonlóvá válja-
nak hozzá. Aki él és uralkodik, mindörökkön-örökké.  
Hívek: Ámen.  


