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1. GYÜLEKEZŐ ÉNEK 
 

Jacques Berthier: Veni Sancte Spiritus 
 

 
 

 A gyülekező ének alatt a bérmálkozó fiatalok az oltár körül 
elhelyezett székeken ülnek a főapát két oldalán. Amikor meg-
szólal az orgona, felállnak és fogadják a ministránsokkal 
együtt ünnepélyesen bevonuló főapátot.  

 
 

2. KEZDŐÉNEK 
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2 Dicsőség az Istennek / Magasságos mennyben. 
 Békességet lásson itt / Minden igaz ember, 
 Akiben a szeretet, / A Szentlélek, ébren, 
 S jó akarat vezeti / Cselekedetében. 
 

 A kezdőének alatt a főapát megtömjénezi az oltárt, majd el-
kezdődik a szentmise.  

 A lelkipásztor (vagy a Lelkipásztori Tanács egyik tagja) kö-
szönti a bérmáló főapátot. 

 Ezt követően a lelkipásztor név szerint bemutatja a bérmál-
kozókat. 

 
 

3. BŰNBÁNATTARTÁS (P=pap, K=közösség) 
 
P Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg 

bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titka-
it! 

K Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy 
sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel 
és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mári-
át, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, 
hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 

P Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűne-
inket, és vezessen el az örök életre. 

K Ámen. 
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4. KYRIE – URAM, IRGALMAZZ! 
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5. DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK! 
 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú 
embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, ma-
gasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és 
Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. 
 
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Bá-
ránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; 
te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya 
jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. 
 
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Föl-
ség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségé-
ben. Ámen. 

 
 

6. SZENTÍRÁSI OLVASMÁNY 
Sámuel elhívatása (1Sám 3,1-19) 

 
Olvasmány Sámuel első könyvéből. 
Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban 
az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás.  Egy 
napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már 
meggyengült, alig látott.  Az Isten mécsese még nem aludt ki, és 
Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt.  Az 
Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. Majd odafutott Éli-
hez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így vála-
szolt: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le! Elment tehát, és lefe-
küdt.  De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, oda-
ment Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így 
felelt: Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le!  Sámuel még nem 
ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki.  Az Úr 
azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint 
odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor 
értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút.  Azért ezt mondta Éli 
Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, 
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Uram, mert hallja a te szolgád! Sámuel elment, és lefeküdt a helyé-
re. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, 
Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád.  Ak-
kor az Úr ezt mondta Sámuelnek: Én olyan dolgot fogok véghezvin-
ni Izráelben, hogy aki csak hallja, belecsendül mind a két füle. Azon 
a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népé-
ről. Elkezdem, és be is végzem azt. Mert kijelentettem neki, hogy 
örök ítéletet hozok háza népére azért a bűnért, amelyről tudta, 
hogy fiai azzal átkot vonnak vele magukra, és mégsem fenyítette 
meg őket.  Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem 
lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét sem véres-, sem étel-
áldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az 
Úr házának az ajtóit. De Sámuel nem merte elmondani Élinek a lá-
tomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta: Fiam! Sámuel! Ő 
pedig így felelt: Itt vagyok. Éli megkérdezte: Milyen kijelentést kap-
tál? Ne titkold el előttem! Ne segítsen téged az Isten se most, se 
ezután, ha eltitkolsz előttem egyetlen szót is mindabból, amit kije-
lentett neked! Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem 
titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta: Ő az Úr. Tegye azt, amit jónak 
lát. Sámuel felnövekedett. Az Úr pedig vele volt, és igéiből semmit 
sem hagyott beteljesületlenül. 
 Ez az Isten igéje. 
 

 
7. OLVASMÁNYKÖZI ÉNEK 
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1a Áldjad, lelkem, az Urat! * 

Mindennél hatalmasabb vagy, Uram, IstEnem!  
b Fenségbe és szépségbe öltÖzöl, * 

fényesség borul rád köntÖsként. 
 
 [Antifóna] 
 
2a Biztos alapra helyezted a fÖldet * 

az idők végéig meg nem Inog. 
b Hajlékod vizével öntözöd a hegyEket, * 

 munkád gyümölcsével jól tartod földÜnket. 
 
 [Antifóna] 
 
3a Milyen számosak műveid, Uram, * 

 bölcsességgel alkottál mIndent. 
b Betöltik a földet kezed művEi * 

 áldjad, lelkem az Urat! 
 
 [Antifóna] 

 
 

8. SZENTLECKE (Gal 4,1-7) 
 
Szentlecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 
Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmi-
ben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem 
gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott 
ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá vol-
tunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten 
elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a 
törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel 
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pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki 
ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem 
fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. 
 Ez az Isten igéje. 
 

 
9. ALLELUJA 

 

 
 
Részlet a 117. zsoltárból 
 

 
 
1a Áldjátok az Urat, mert jó: * irgalma örökkévaló. 
b Mondja Izrael háza, mert jó: * irgalma örökkévaló.  
 
 [Alleluja…] 
 
2a Az Úr magasra emelte jobbkezét, * győzelmes az Úrnak jobbja. 
b Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr tetteit. 
 
 [Alleluja…] 
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10. EVANGÉLIUM és PRÉDIKÁCIÓ 
 

 A soron következő vasárnap Evangéliumát olvassák a Szent-
mise olvasmányai c. kötetből. 

 A prédikációt követően a kántor rövid ideig halk dallamot ját-
szik. Ezalatt a bérmálkozók a helyükről felállva, a kezükben 
lévő gyertyát meggyújtják a húsvéti gyertyáról. 
 
 

11. SZENTLÉLEKHÍVÓ ÉNEK  
A PRÉDIKÁCIÓ ELŐTT 

 
 Amikor a bérmálkozók kezükben a gyertyával a helyükön fel-

sorakoztak, az alábbi éneket éneklik 
 

  
 

 A Főapát az oltár elé áll és a bérmálkozók felé fordul, akik az 
alábbiak szerint megújítják keresztségi fogadásukat. 

 F=Főapát úr, B=Bérmálkozók 
 
F (…) Feleljetek együtt mindnyájan arra, amit az Anyaszent-

egyház nevében kérdezek tőletek:  
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 Ellene mondotok-e a Sátánnak, minden cselekedetének és 
minden csábításának?  

B Ellene mondunk!  

F Hiszek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és föld-
nek teremtőjében?  

B Hiszünk!  

F Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, 
akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobb-
ján?  

B Hiszünk!  

F Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a 
mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök 
úgy, amint pünkösdkor az apostolok részesültek?  

B Hiszünk!  

F Hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közös-
ségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és 
az örök életben?  

B Hiszünk!  

F Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldo-
gan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.  

B Ámen. 
 

 A bérmálkozó bérmaszülőjével együtt a püspök elé áll. A bér-
málkozók a helyükről vonulnak az oltár előtt álló Főapát elé, 
a bérmaszülők a padból lépnek bérmagyermekük mögé. A 
bérmaszülő jobb keze bérmagyermeke jobb vállán nyugszik.  
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F Mi a bérmaneved? 
B (mondja a bérmanevét) N. 

F N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (közben keresztet raj-
zol krizmával a bérmálkozó homlokára) 

B Ámen. 

F Béke veled! (közben kezét nyújtja a bérmálkozónak) 
B És a te lelkeddel! (kezet fog a püspökkel) 
 

 A bérmaszülő és a bérmálkozó fiatal a helyére vonul és leül. 
 

 
12. VÁLASZUNK AZ EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEKRE 

(Szülők olvassák) 
 

 A szülők, akik felolvassák a hívők könyörgését, a felolvasóáll-
ványhoz lépnek és a mikrofon felé fordulva – a Főapát úr be-
vezető imádsága után (F)– hangosan olvassák az alábbiakat. 

 
(F=főapát, L1, L2=Felolvasó) 

 
F  Kérjük, testvéreim, mindnyájan a Szentlelket, aki Pünkösd ün-

nepén leszállt az apostolokra, és Krisztus feltámadásának bátor 
tanúivá tette őket: A fohászokra együtt énekeljük majd a kö-
vetkező választ:  

 
 
L1 Megvilágosító Lélek! Add, hogy gyermekeink felismerjék és 

lássák mindazt, amit közölni akarsz. Ne engedd, hogy elvakít-
sák őket a világ látható dolgainak csillogása. Lássák, amitől fé-
lelmük és előítéletük rejteget előlünk. Lássák isteni jóságodat, 
szépségedet, a természetben, az emberekben, önmagunkban.  
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L2 Szentlélek Úristen! A megkülönböztetés adományát kérjük 
Tőled gyermekeinknek. Tudják mindig, mi a rossz és mi a jó. 
Mi az egyenes és mi a görbe. Melyik hang a Tiéd és melyik a 
kísértőé.  

L3 Szeretet Szentlelke! Áraszd ki gyermekeinkre a tiszta, önzet-
len szeretet ajándékát. Tudjanak a Te méretéked szerint sze-
retni, szívünket megnyitva, időt, energiát, önmagunkat paza-
rolva másokra.  

 
L4 Megvilágosító Lélek! Jöjj és világosítsd meg lelkünket isteni 

fényeddel gyermekeinket. Oszlasd el bennük a hazugság sö-
tétjét, ne engedd, hogy illúziók áldozatai legyenek.  Tárd fel 
előttük életük lehetőségeit, Isten határtalan és kimeríthetet-
len terveiben. Add, hogy a világot, az életet bölcsességed fé-
nyében lássák.  

 
L5 Igazság Lelke! Formálj gyermekeinket, hogy előítéleteik bék-

lyójából szabadulva, szenvedélyesen kutassák a teljes igazsá-
got és képesek legyenek tanúságot tenni róla.  

 
L6 Szentlélek Úristen! Te az Atyát és a Fiút összekapcsoló tisztán 

szerető vágyódás vagy. Olts ki gyermekeinkből mindent, ami 
nem tisztán szerető vágy: az önzést, a hiúságot, a másikat ki-
sajátítva birtokolni akaró vágyat.  

 
L7 Szentlélek Úristen! A katolikus anyaszentegyházért könyör-

günk. Ferenc római pápáért, Cirill főapát úrért: hogy valóban 
olyan házat építsenek, amelyben mindenki számára van hely, 
hogy sohase taszítson el senkit magától, hanem vonja magá-
hoz mindazokat és mutasson utat mindazoknak,akik tudják, 
hogy felelősségük van Isten és emberek előtt.  

 
L8 Szeretet Szentlelke! Szüleinkért, családjainkért könyörgünk: 

hogy a családok tagjai gyöngéd szeretettel szeressék egymást, 
örömteli áldozatkészség kapcsolja őket egyben és tudják iga-
zán megélni, hogy együtt, Hozzád tartoznak.  
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F Dicsőítünk téged, Szentlélek Isten, aki az élet forrása, a lelkese-

dés tüze és a feltámadt Jézus békéjének enyhet adó kenete vagy a 

szívünkben, most és mindörökkön-örökké. – Ámen 
 
 

13. FELAJÁNLÁSRA 
 

 Felajánlási ének lehet az alábbi, vagy egy kórusének. 
 

 
 
2 Betelvén a Szentlélekkel / Kezdének szólni nyelvekkel, 
 Mint őnékik a Szentlélek / ád vala szólani. 
 
3 Ezért örüljünk Őnéki, / Mondván ez ékes éneket, 

Felmagasztaljuk szent nevét / Örökkön-örökké. 
 

 
14. SZÜLŐ IMÁDSÁGA GYERMEKÉÉRT 

 
 A szülők (édesanyák) az oltár lépcsője elé álnak és az alábbi 

imádságot egyszerre imádkozzák gyermekeiért: 
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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 otthagyják 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. 
 

 Ezt követően a szülők a helyükre fáradnak. 
 

 
15. SZENT VAGY… 

 
F Az Úr legyen veletek! 
K És a te lelkeddel! 
 
F Emeljük föl szívünket! 
K Fölemeltük az Úrhoz. 
 
F Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! 
K Méltó és igazságos! 
 
F Mert valóban méltó és igazságos… (folytatja) 
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K Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! Di-
csőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasság-
ban! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban! 

 
 

16. ÁLDOZÁSRA 
 

 

 
2 Irgalmadban nem vizsgáltad / A mi gyarlóságunkat 
 És ellened elkövetett / Sok hálátlanságunkat. 
 Megmenteni így akartál, / Azért értünk meghaltál, 
 Eltörölvén a keresztfán / Régi adósságunkat. 
 
3 S hogy halálod szent emlékét / Mindennap megülhessük, 
 Hagytad ezt a nagy Szentséget, / Hogy magunkhoz vehessük. 
 Csodálatos kincset adtál, / És közöttünk maradtál. 
 Véghetetlen jóságodért / Add, hogy mindig szeressünk. 
 

 Az áldozási éneket követően a kórus énekel. 
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17. ISTEN BÁRÁNYA… 
 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! (2X) 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét! 
 
F Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit… 
K Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak 

egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem. 
 

 Először a bérmálkozók áldoznak. Az oltár elé felsorakoznak és fo-
gadják az Eukarisztiát. Amikor a főapát a bal tenyerükbe helyezi 
a Szentséget, bemártják a szent Vérbe és ezt mondják: Ámen. 

 
 

18. BEFEJEZÉSRE 

 
2  Ó Atya Istennek kedves szép leánya, 

Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! 
Magyarországról, édes hazánkról, 
ne feledkezzél meg szegény magyarokról! 

 
 A bérmálkozók Főapát úrral és az ünneplő közösséggel együtt 

a templom előtti térre vonulnak. 


