
 

 
 
 
 

 
 

BÉRMÁLKOZÁS 
 



KEZDŐÉNEK 

1.  Szeretettel jönnek hozzád, / Atyánk, hívő gyermekid, 
 Meghálálni kegyelmednek / Nagy jótéteményeit. 
 Az oltár szent zsámolyához / Buzgó szívünk imádást hoz, 
 Áldozatul hozza néked / Legtisztább érzelmeit. 

2. Szálljon égbe öröm hangja / A dicsérő éneknek, 
 Zengje velünk az ég és föld: / Dicsőség az Istennek! 
 Legyen áldás az Atyának, / Ô egyszülött szent Fiának, 
 Legyen áldás és dicséret / Együtt a Szentléleknek! 
 
OLVASMÁNYKÖZI ÉNEK 

 
 
A BÉRMÁLÁST BEVEZETŐ ÉNEK 

1. Jöjj, Szentlélek Úristen, / Áraszd reánk teljesen 
 Mennyből fényességedet, / Mennyből fényességedet. 
 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, / Jöjj, Szentlélek Úristen! 

2. Jöjj el, árvák gyámola, / Jöjj el, szívünk orvosa, 
 Oszd ki égi kincsedet, / Oszd ki égi kincsedet. 
 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, / Jöjj, Szentlélek Úristen. 



FELAJÁNLÁSI ÉNEK 

1. Szállj szívünkbe, nagy Isten, / Lélekadó Lélek! 
Úgy lépjünk az oltárhoz, / A szívünkben véled. 
Úgy szálljon fel énekünk / Áldozati füstje 
Ahhoz, aki vigaszul / A Szentlelket küldte. 

2. Ami legszebb, legnagyobb / Földön és az égen: 
Krisztus testét ajánljuk / Áldozatunk képen.  
Szívemet is, szegénykét, / Fölajánlom rája,  
Tegye széppé, tüzessé / A Szentlélek lángja. 

 
ÁLDOZÁS ALATT 

1. Áldjad ember e nagy Jódat, 
Kenyérszínben Megváltódat, 
Itt jelen van szent testével édes Jézus,  
Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus. 

2. Itt az Isten gazdagsága,  
Bűnös lelkek nagy váltsága, 
Minden jónak nagy bősége édes Jézus,  
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus 

3. Itt az égnek megnyitója,  
Kegyelemnek meghozója, 
Egész világ drága díja édes Jézus,  
Az Istennek örök Fia, áldott Jézus. 

4. Itt lelkünknek orvoslója,  
Bús szívünknek vidítója, 
Elrejtezett kenyérszínben édes Jézus,  
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus. 

5. Ember, higgy az Úr szavának,  
Csalhatatlan mondásának, 
Teste étel, azt tanítja édes Jézus,  
Vére ital, bizonyítja, áldott Jézus. 



BEFEJEZÉSRE 

1.  Isten, hazánkért térdelünk elődbe. 
Rút bűneinket jóságoddal född be. 
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,  
Érdemét idézzed. 

2. István királynak szíve gazdagságát,  
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,  
László királynak vitéz lovagságát,  
Ó, ha csak ezt látnád! 

 

 

IMA A SZENTLÉLEKHEZ 

Te lélegezz bennem, Szentlélek,  
hogy ami szent, azt gondoljam.  

Te parancsolj nekem, Szentlélek,  
hogy ami szent, azt tegyem.  

Te hívogass engem, Szentlélek,  
hogy ami szent, azt szeressem.  

Erősíts engem, Szentlélek,  
hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem.  

Te őrizz engem, Szentlélek,  
hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem.  

Ámen. 


