A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI

MÁSODIK FOKOZAT:
A SZENT KERESZT ÁTADÁSA
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AZ IGE LITURGIÁJA
(egy katekumen olvassa)
Olvasmány Mózes ötödik könyvéből

(6,1-7)

Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a
néphez: „Ezek azok a parancsok, rendelkezések és törvények, amelyekre az Úr parancsára meg kell tanítanom benneteket, hogy hozzájuk szabjátok majd tetteiteket azon a
földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek. Féld ezért
Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait
és törvényeit, amelyeket ma szabok – te és fiad meg unokáid
is –, hogy sokáig élj. Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá
tetteidet, hogy jól menjen a sorod és elszaporodj a tejjelmézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért
neked! Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!
Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden
erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked,
őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe,
beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úton vagy,
amikor lefekszel s amikor fölkelsz.
Ez az Isten igéje.
A KERESZT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
A prédikációt követően a celebráns így szól:
Celebráns:

Jöjjenek ide a katekumenek, akiket kiválasztottunk, és korábban már megjelöltük érzékszerveiket a kereszt jelével, hogy az egyház átadja
nekik Megváltónknak, Jézus Krisztusnak szent
keresztjét.
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A celebráns egyenként szólítja a katekumeneket
Celebráns: N.
Katekumen: Itt vagyok!
Celebráns:

Fogadd a keresztet, amelyen Megváltó Urunk,
Jézus Krisztus életét adta érted.
Katekumen: Ámen.
Celebráns

Közösség:

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, minden ember Teremtője és Üdvözítője! Te ezeket a kiválasztottaidat szereteteddel alakítottad, irgalmaddal felemelted, és kegyesen magadhoz hívtad. Kérünk, hogy akiknek szándékát jól ismered, és akik a Fiaddal való találkozásra várnak,
azokat gondviseléseddel védelmezd és őrizd
meg. Karold fel őket szereteteddel, s add meg
nekik, hogy itt a földön Fiad tanítványai legyenek, mindvégig hűségesen ragaszkodjanak
hozzá, és a mennyben az ő dicséretében örvendezzenek. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Ámen.
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EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
(Katekéták olvassák)
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 hátralevő utat, amelynek végén a
szentségek vételével teljesen bekapcsolódhatnak hívő közösségünk életébe.

Katekéta:

1. Hogy a mennyei Atya egyre jobban kinyilatkoztassa előttük Krisztust, könyörögjünk az
Úrhoz!

Hívek:

Kérünk téged, hallgass meg minket!

Katekéta:

2. Hogy Isten akaratát minden körülmények
között tiszta szívvel és készséges lélekkel fogadják, könyörögjünk az Úrhoz!

Hívek:

Kérünk téged, hallgass meg minket!

Katekéta:

3. Hogy azon az úton, amelyen járniuk kell,
őszinte szeretettel segíthessük őket, könyörögjünk az Úrhoz!

Hívek:

Kérünk téged, hallgass meg minket!

Katekéta:

4. Hogy olyannak találják közösségünket,
amelyben megtapasztalható a testvéri egység
és az áldozatos szeretet, könyörögjünk az Úrhoz!

Hívek:

Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Katekéta:

5. Hogy mindnyájan együtt érezzünk embertestvéreinkkel minden gondjukban és bajukban, könyörögjünk az Úrhoz!

Hívek:

Kérünk téged, hallgass meg minket!

Katekéta:

6. Hogy amikor eljön a keresztség ideje, méltónak bizonyuljanak a vízből és a Szentlélekből
való újjászületésre, könyörögjünk az Úrhoz!

Hívek:

Kérünk téged, hallgass meg minket!

Celebráns:

Mindenható, örök Isten, minden teremtmény
Atyja! Te a saját képmásodra alkottad az embert. Fogadd irgalmas szeretettel azokat, akik
most eléd járultak. Add, hogy akik közöttünk
meghallották Szent Fiad igéjét, az ő erejéből
megújuljanak, és kegyelmeddel egyre inkább
hasonlóvá váljanak hozzá. Aki él és uralkodik,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Közösség:

AZ ÁLDOZATI ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE
Ezalatt nem énekelne. A pap felajánlási imákat is hangosan
mondja.
Két-három gyermek a gyertyákat odaviszik az oltárhoz:
Elhoztuk a gyertyát,
hogy keresztségünkre emlékeztessen minket.
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Egy gyermek virágot visz az oltárhoz:
Elhoztuk a virágot,
hogy Isten szép világát megköszönjük.
Egy gyermek a keresztet viszi oda az oltárhoz:
Elhoztuk a keresztet,
hogy Jézus szeretetére emlékeztessen minket.
Egy gyerek a kenyeret odaviszi az oltárhoz:
Elhoztuk a kenyeret,
hogy Jézus testévé legyen a szentmisében.
Két gyermek a bort és a vizet odaviszik az oltárhoz:
Elhoztuk a bort,
hogy Jézus vérévé legyen a szentmisében.

EGY KATEKUMEN ÉDESANYJA IMÁDSÁGA
GYERMEKÉÉRT (áldozás után mondja egy szülő)
Minden ajándék és öröm osztogatója, Úristen, aki engem szülői örömben részesítettél, hálát adok Neked, és áldom szent
Nevedet az én gyermekeimben is. Neked ajánlom fel őket,
hiszen Te lehelted beléjük az élet szikráját, a Te jóságodból
erősödtek, növekedtek.
Add, Uram, hogy jól nevelhessem gyermekeimet, adj türelmet és bölcsességet, hogy mindig szelíd és példaadó legyek.
Engedd, Jézusom, hogy a jó nevelés nagy feladatáról soha
meg ne feledkezzem, és ha majd elszakadnak is tőlem és ott7

hagyják a szülői otthont, gondviselő kezem velük maradjon.
Egykor nyugodt lélekkel mondhassam, Jézusom, szent színed
előtt: íme, Uram, itt vannak, akiket nekem adtál, a Te szent
Neved félelmében neveltem fel őket. Ámen.

KATEKUMENEK MEGÁLDÁSA A SZENTMISE VÉGÉN
Cel.:

Istenünk, világmindenség Ura, aki egyszülött Fia
által elűzte a sátánt, és feloldott bennünket a bűn
fogságának bilincseitől, adja meg nektek, hogy megerősödjetek a hitben!

Cel.:

Isten, aki meghívott benneteket az ő szolgálatára,
adja meg nektek, hogy megismerjétek őt, az egyedül
igaz Istent és akit hozzánk küldött, Jézus Krisztust!

Cel.:

Isten, aki az újjászületés fürdőjében tisztára mosott
benneteket, adja meg nektek, hogy tiszta szívűek
maradjatok és gyarapodjatok a jó cselekedetekben,
hogy a szent az Eukarisztia vételére méltók legyetek.
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