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A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI 

 

 

HARMADIK FOKOZAT:  
 

A SZENT IMÁDSÁG (A MIATYÁNK)  
ÁTADÁSA A KATEKUMENEKNEK 

 
  



2 
 

  



3 
 

AZ IGE LITURGIÁJA 
 
Katekumen olvassa: 
 
Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 
 

4A
mikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asz-

szonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, 
5
hogy kiváltson 

minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 
6
Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, 

aki kiáltja: Abba, Atya! 
7
Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha 

fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. 
8
Azelőtt nem ismertétek az Is-

tent, és olyan isteneknek szolgáltatok, akik valójában nem azok. 
9
Most 

azonban ismeritek az Istent, az Isten is ismer titeket. 

 

Ez az Isten igéje 

 

 

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 vé-
gén a szentségek vételével teljesen bekapcsolódhat-
nak hívő közösségünk életébe.  

 
Katekéta: 1. Hogy a mennyei Atya egyre jobban kinyilatkoztassa 

előttük Krisztust, könyörögjünk az Úrhoz!  

Hívek:  Kérünk téged, hallgass meg minket!  



4 
 

Katekéta: 2. Hogy Isten akaratát minden körülmények között 
tiszta szívvel és készséges lélekkel fogadják, könyö-
rögjünk 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!  

Katekéta: 5. Hogy mindnyájan együtt érezzünk embertestvére-
inkkel minden gondjukban és bajukban, könyörög-
jünk az Úrhoz! 

Hívek:  Kérünk téged, hallgass meg minket!  

Katekéta: 6. Hogy amikor eljön fiatal testvéreink számára első 
szentáldozásuk pillanata, méltónak bizonyuljanak 
megváltó Urunk testének és vérének magukba foga-
dására, könyörögjünk az Úrhoz! 

Hívek:  Kérünk téged, hallgass meg minket!  

 
Celebráns:  Mindenható, örök Isten, minden teremtmény Atyja! 

Te a saját képmásodra alkottad az embert. Fogadd ir-
galmas 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 ural-
kodik, mindörökkön-örökké. 

Közösség:  Ámen. 
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AZ ÁLDOZATI ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

Ezalatt nem énekelnek. A pap felajánlási imákat is hangosan mondja. 

Két-három gyermek a gyertyákat odaviszik az oltárhoz: 

 Elhoztuk a gyertyát,  

hogy keresztségünkre emlékeztessen minket. 

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. 
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AZ ÚR IMÁJÁNAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 
 
A celebráns az Őáltala, Ővele és Őbenne szavak után így szólítja meg 
a katekumeneket. 
 
Celebráns: Jöjjenek ide a katekumenek, akiket kiválasztottunk, 

hogy az egyháztól megkapják az Úr imádságát! 
 
Celebráns: N. Gyere ide! 
 
Katekumen: Itt vagyok, hívtál, atyám! 
 
Celebráns: Fiam, Krisztus egyházának nevében átnyújtom ne-

ked legszentebb imádságunkat, a Miatyánkot, ame-
lyeket testvérünktől, Jézustól tanultunk. Ezzel az 
imádsággal te is szólítsd Istent Mennyei Atyádnak! 

 
A celebráns átadja a katekumeneknek a Miatyánk szövegét.  
 
Celebráns: „Isten elküldte Fiának lelkét szívünkbe, aki által így 

kiáltunk: Abba, Atyánk!” (Gal 4,6) A Miatyánkot a hí-
vők is sokszor csak megszokásból mondják. Szent 
Pál apostol többször is figyelmeztet arra, hogy csak 
a Szentlélek által szólíthatjuk így Istent: „Mi Atyánk!” 
Az Egyház most rátok bízza az Úr imáját, hogy le-
gyen a tiétek, és érezzétek, hogy ez az ima Isten 
ajándéka. Valahányszor ezt a legszentebb imát 
mondjátok, amelyre Isten egyszülött Fia tanított 
meg minket, vezessen titeket a Szentlélek, hogy álta-
la adjátok át magatokat gyermeki bizalommal a 
mennyei Atyának! És most közösségünkkel együtt ti 
is imádkozzatok! 
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A celebráns oda áll a katekumenek közé, megfogja kezüket és együtt 
kezdik a Miatyánk mondását: 
 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a 
te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kí-
sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az 
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen. 

 
A celebráns ezután a katekumenek fölé terjesztett kézzel mondja: 
 
 
Celebráns:  Mindenható Atyánk, te Egyházadat szüntelenül új 

gyermekekkel teszed termékennyé. Növeld e válasz-
tottaidban a hitet és a tudást, hogy az Eukarisztiában 
megújulva választott gyermekeid sorába léphesse-
nek. Krisztus, a mi Urunk által. 

Közösség:  Ámen. 

 
Celebráns: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor! 

Közösség: És a te lelkeddel! 

Celebráns: Engesztelődjünk ki szívből egymással! 

Közösség: Legyen békesség köztünk mindenkor. 

 

A szentmise az Isten Bárányával folytatódik. 
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KATEKUMENEK MEGÁLDÁSA A SZENTMISE VÉGÉN 

Cel.: Istenünk, világmindenség Ura, aki egyszülött Fia  által elűz-
te a sátánt, és feloldott bennünket a bűn fogságának bilin-
cseitől, 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 benne-

teket, adja meg nektek, hogy tiszta szívűek maradjatok és 
gyarapodjatok a jó cselekedetekben, hogy a szent az Euka-
risztia vételére méltók legyetek. 

 


