
1 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

BÉRMÁLKOZÓK BEAVATÁSA 
 

1. ÁLLOMÁS:  
 

JELÖLTEK KIVÁLASZTÁSA  
ÉS A BEFOGADÁS SZERTARTÁSA 
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1. A JELÖLTEK BEMUTATÁSA A KÖZÖSSÉGNEK 
 
 
 

A bérmálkozásra készülő fiatalok az oltár közelében foglalnak helyet, 
egy számunkra kijelölt helyen. A celebráns egyenként néven szólítja a 
fiatalokat: 
 
Celebráns: N., gyere ide! 
Jelölt:  Itt vagyok, atyám, hívtál! 
 
Celebráns: Fiam, mit kérsz Isten Egyházától? 
Jelölt:  Szeretnék Istenkereső, nagykorú kereszténnyé válni, 

és megtalálni helyemet Krisztus egyházának közössé-
gében. 

Közösség: Istennek legyen hála! 
 
Miután a celebráns minden jelöltet maga elé hívott és megkérdezett, 
a jelöltek a celebráns előtt egymás mellett felsorakoznak. 
 
Celebráns: Isten megvilágosít minden embert, aki a világba jön, 

és a teremtés művein keresztül kinyilatkoztatja ne-
künk láthatatlan tökéletességét, hogy az ember meg-
tanuljon hálát adni Teremtőnknek.  
Kedves Fiatal barátaim! Számotokra tehát, akik sze-
retnétek Isten-kereső, nagykorú kereszténnyé válni, 
és szeretnétek Krisztus Egyházának közösségéhez 
tartozni, most ebben a közösségben megnyílik az 
Evangélium útja, hogy felismerjétek az élő Istent, aki 
felétek fordul szavával. 

Jelöltek: Úgy legyen! Ámen! 
 
Celebráns: Kedves Fiatalok! Ezennel kiválasztunk benneteket a 

hívők közül, hogy felkészüljetek a Szentlélekkel való 
betöltekezésre, hogy még inkább Krisztus világossá-
gában járjatok, hogy bízzatok az ő bölcsességében, 
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bízzátok rá magatokat mindennap, és higgyetek ben-
ne teljes szívvel. Ez a hit útja, amelyen Krisztus lesz a 
vezetőtök, a szeretet által elvezet titeket az örök élet-
re. Kérdezlek benneteket, bártan válaszoljatok: Ké-
szek vagytok-e, hogy ma Krisztus vezetésével rálépje-
tek erre az útra? Készek vagytok-e?  

Jelöltek:  Készek vagyunk! 
 
Celebráns: Ti, kedves testvéreim, akik itt jelen vagytok, ígéritek-

e, hogy támogatjátok-e bérmálkozásra készülő jelöl-
teket abban, hogy Krisztust megtalálják köztetek és őt 
kövessék? Készen vagytok-e? 

Közösség: Készek vagyunk! 
 
Celebráns: Imádkozzunk! Jóságos Atyánk, hálát adunk neked 

ezekért a fiatal testvéreinkért, kiválasztottaidért, akik 
már hallottak rólad, és az megismertek Téged Szent 
Fiad, Jézus, Örömhíréből. Egy ideje keresnek téged, 
mert (kegyelmeddel) többféle módon eléjük mentél 
és megérintetted szívüket. Ma ők jelenlétünkben vála-
szoltak hívásodra. Ezért mindnyájan dicsérünk és ál-
dunk téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön-
örökké. 

Közösség: Ámen. 
 
 

2. JELÖLTEK IMÁDSÁGA 
 

A jelöltek egymás mellett felsorakozva a katekétájuk vezetése mellett, 
együtt imádkozzák az alábbi sorokat. 
 
SZERETŐ ISTENEM, köszönöm neked a hit kegyelmét. Add, hogy 
vigyázzak hitemre, hiszen törékeny cserépedényben hordozom és 
segíts megértenem misztériumait. Köszönöm, hogy megtisztítottad 
lelkemet a megújulás fürdőjében és töröld el jóságosan vétkeimet. 
Add, hogy egész szívvel hozzád ragaszkodjam, és egészen elfordul-
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jak a bűntől. Vonj be Egyházadba, ami erős sziklára van alapozva. 
Áldd meg a közösséget, amely befogad és segít nekem keresztény 
életem kezdetén. Add, hogy hasznára tudjak lenni és megtaláljam 
benne a helyemet! Add, hogy miután részesültem a bérmálás szent-
ségében, életemet egészen neked szenteljem és már itt a földön 
megérezzem az üdvösség előízét. Szűz Mária, őrangyalom, védő-
szentem, könyörögjetek értem! Ámen. 
 
Az imádság után egyszerre fejet hajtanak az oltár előtt és a helyükre 
mennek. 
 
 

3. HÍVŐK KÖNYÖRGÉSE A JELÖLTEKÉRT 
 
A celebráns bevezető szavai után a katekéták az alábbi rövid fohá-
szokat imádkozzák.  
 
Celebráns:  Testvéreim! Hittanuló testvéreinkkel együtt, akik már 

hosszabb ideje készülnek a Szentlékekkel való betöl-
tekezés, a bérmálás szentségére, most adjunk hálát Is-
tennek azért a kegyelemért, amellyel elvezette őket a 
mai naphoz. Imádkozzunk értük, hogy végig tudják 
járni a hátralevő utat, amelynek végén a bérmálkozás 
szentségének révén teljesen bekapcsolódhatnak hívő 
közösségünk életébe.  

 
Lektor:  1. Hogy a mennyei Atya egyre jobban kinyilatkoztassa 

előttük Krisztust, könyörögjünk az Úrhoz!  
Közösség:  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!  
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4. Hogy olyannak találják közösségünket, amelyben 
megtapasztalható a testvéri egység és az áldozatos 
szeretet, könyörögjünk az Úrhoz!  
 
5. Hogy mindnyájan együtt érezzünk embertestvére-
inkkel minden gondjukban és bajukban, könyörög-
jünk az Úrhoz!  

 
6. Hogy amikor eljön a bérmálkozás ideje, méltónak 
bizonyuljanak a Szentlélekkel való betöltekezésre, 
könyörögjünk az Úrhoz!  

 
Celebráns:  Könyörögjünk! Mennyei Atyánk, minden teremtmény 

Atyja! Te a saját képmásodra alkottad az embert. Fo-
gadd irgalmas szeretettel azokat a fiatal testvéreinket, 
akiket most kiválasztottunk és megvallották előttünk, 
hogy Krisztus vezetésével akarják járni a hit útját. 
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.  
 

 
4. AZ ÁLDOZATI ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
Ezalatt a hívek nem énekelnek. A pap felajánlási imákat is hangosan 
mondja. A jelöltek az oltárhoz viszik az áldozathoz szükséges tárgya-
kat. Miután átadták a celebránsnak, a helyükre vonulnak. 
 
Két fiatal egy-egy gyertyát visz tartójával együtt az oltárhoz: 
 
 Elhoztuk a gyertyát,  

hogy keresztségünkre emlékeztessen minket. 
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Egy fiatal virágot visz az oltárhoz: 
 
 Elhoztuk a virágot,  

hogy Isten szép világát megköszönjük. 
 
Egy fiatal a keresztet viszi oda az oltárhoz: 
 
 Elhoztuk a keresztet,  

hogy Jézus szeretetére emlékeztessen minket. 
 
Egy fiatal a kenyeret odaviszi az oltárhoz: 
 
 Elhoztuk a kenyeret,  

hogy Jézus testévé legyen a szentmisében. 
 
Két fiatal a bort és a vizet odaviszik az oltárhoz: 
 
 Elhoztuk a bort,  

hogy Jézus vérévé legyen a szentmisében. 
 

 
5. ÁLDÁS A JELÖLTEKRE 

 
A szentáldozáshoz a jelöltek nagykorú keresztények módjára járul-
nak: tenyerükkel trónust formálva fogadják az Eukarisztiát. A Szent-
ostyát a kehelybe mártják és magukhoz veszik. A szentmise végén 
egymás mellé az oltár elé lépnek és fogadják az áldást. 
 
Celebráns: Az Úr legyen veletek! 
Jelöltek: És a te lelkeddel! 
 
Celebráns: Isten, aki világosságot gyújtott szívetekben, és meghí-

vott benneteket Szent Fiának, Jézus Krisztusnak kö-
zösségébe, tartson meg benneteket és kísérje léptei-
teket oltalmazó áldásával. 

Jelöltek: Ámen! 
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Celebráns: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon ve-
letek mindörökkre. 

Jelöltek: Ámen! 
 
Celebráns: A szentmise véget ért, menjetek békével! 
Közösség: Istennek legyen hála! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U. i. O. Gl. D. 


