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1. BEVEZETÉS 
 
A mise homíliája után kezdődik a bérmálkozásra készülő fiatalok 3. 
beavatási szertartása.  
 
Celebráns: Kedves Fiatal barátaim! Az első szertartás alkalmával 

kiválasztottunk benneteket, bemutatkoztatok közös-
ségünknek, hogy a bérmálkozásra készülők csoport-
jához tartozzatok. Az első beavatási szertartás alkal-
mával kifejeztétek, hogy szeretnétek nagykorú ke-
reszténnyé válni és szeretnétek megtalálni helyeteket 
Krisztus egyházának közösségében. Közösségünk 
megígérte nektek, hogy imádsággal támogat bennete-
ket ezen az úton. A második beavató szertartás során 
átadtuk nektek az Evangéliumot, az örömhírt, hogy 
megismerjétek Jézust, hogy megszeressétek őt.  
Az Egyház …-i közösségétől ünnepélyesen megkapjá-
tok Szent Pál apostoltól a Szeretet-himnuszt, hogy 
megismerjétek a szeretet, amelyre Krisztus tanít ben-
nünket és általunk titeket. Elmondhatjátok János 
apostollal együtt, hogy „Szeretet az Isten, aki szere-
tetben él, az Istenben él, és Isten él őbenne.” Ti most 
megismeritek Isten értünk égő, Fiát értünk adó szere-
tetét. Nektek kell megtenni most a következő lépést 
azért, hogy Isten szeretetét megismerjétek. 
Most egyenként szólítalak titeket, és megkérdezlek 
benneteket, hogy készek vagytok-e megtenni a követ-
kező lépést azért, hogy Istennek a szeretetét megis-
merjétek.  
 

A bérmálkozásra készülő fiatalok az oltár közelében foglalnak helyet, 
egy számunkra kijelölt helyen. A celebráns egyenként néven szólítja a 
fiatalokat: 
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Celebráns: N., gyere ide! 
Jelölt:  Itt vagyok, atyám, hívtál! 
 
Celebráns: Fiam, Isten egyháza és ennek a …-i közösségnek a ne-

vében kérdezlek téged: kész vagy-e megtenni a kö-
vetkező lépést, hogy Isten szeretetét megismerd? 

Fiatal: Kész vagyok! 
 
Celebráns: Testvérem! Vedd a Szeretet-himnuszt, amellyel Pál 

apostol a szeretetre tanít bennünket. Ismerd meg a 
tökéletes szeretetet és a szeretet forrását, Istent! 

Fiatal: Úgy legyen! Ámen! 
 
 
A celebráns átadja a fiataloknak a Szeretet-himnuszt, akik egymás 
mellé felsorakoznak a celebráns előtt. Ezután a celebráns a hívek kö-
zösségéhez szól: 
 
 
Celebráns: Ti, kedves testvéreim, akik itt jelen vagytok, újra kér-

dezlek benneteket, ígéritek-e, hogy támogatjátok-e 
bérmálkozásra készülő jelölteket abban, hogy Krisz-
tust megtalálják és megismerjék köztetek és őt köves-
sék? Készen vagytok-e? 

Közösség: Készek vagyunk! 
 
 
A celebráns ezután a bevezető szavak után az alábbi imádságot 
mondja: 
 
 
Celebrnás: Kedves fiatal barátaim! Nagy örömmel adunk hálát 

értetek Istennek, hogy a mai napon megnyitottátok 
szíveteket az Örök szeretet, vagyis Isten felé. 
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Celebráns: Imádkozzunk!  
Istenünk, emberszerető Édes Atyánk! Hálát adunk 
neked ezekért a fiatal testvéreinkért, akik ma jelenlé-
tünkben megtették a lépést feléd, hogy felismerjenek 
téged, mint a szeretet forrását. Add közösségünknek, 
hogy támogassuk őket, hogy megtalálják köztünk őt.  
Add, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésre, a bér-
málkozás szentségének fogadására és a felnőtté válá-
sára készülve megismerjék szereteted. Aki élsz és 
uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

A jelöltek a helyükre mennek és ha a liturgia vezetője alkalmasnak 
találja, a fiatalok az alábbi imádságot mondják: 
 
Fiatal:  Mennyei Atyám! Bérmálásomra készülve itt állok 

előtted és kezemben tartom a Szeretethimnuszt, ame-
lyet Pál apostoltól kapott Egyházad. Belőle megtanul-
hatom, hogy milyen a tökéletes szeretet. Kérlek, hogy 
ajándékozd nekem a szeretet Szentlelkét, hogy meg-
tanítson a teljes igazságra: hogy a szeretet forrása Te 
vagy, Istenem. Kérlek, add, hogy mindig jó legyek és 
felnőve a te szereteted sugározzam mindenfelé: a 
szolgáló szeretet, a megbocsátó szeretetet, az önfelál-
dozó szeretetet. Áldd meg, Istenem, papunkat, lelki-
pásztorunkat, hogy ő maga is élete példájával járjon 
elöl a szeretetben és így vezessen bennünket hozzád. 
Ámen. 
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2. EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 
 
Celebráns: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, 

hogy szüntelenül megújítsa, megszentelje és megör-
vendeztesse. Kérjük őt teljes bizalommal: 

 
1.    Urunk, Jézus, küldd el Szentlelked! Küldd el, hogy szerete-

tünk izzó legyen, hogy állandóan megújuljunk, hogy vilá-
gunkat szebbé és tisztábbá tegyük! 

 
2.  Add, Urunk,  hogy Egyházad mindig egy legyen a kenyértö-

rés közösségében, egy legyen benned! 
 
3.  Add, Urunk, kegyelmed Cirill főapát úrnak, papjainak és a 

hitoktatóknak, hogy szüntelen a Te szereteted tanúi legye-
nek! 

 
4.  Add, Urunk, hogy nyitott szívvel hallgassuk a tőled jövő 

tanítást. Add, hogy életünkben valóra is váltsuk azt. 
 
5.  Add, Urunk, hogy készséggel vegyünk részt áldozatodon, 

szent tested és véred asztalánál, ahol a Te isteni életben ré-
szesítesz minket! 

 
6.  A szent Eukarisztia, Urunk, növelje hitünket, erősítse hoz-

zád fűződő szeretetünket! 
 
7.  Állj, Urunk, azok mellé, akik betegek, és magányosak. Légy 

azok mellett, akik Téged kívánnak! 
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Celebráns Urunk, Jézus, Te tudod, hogy mennyire kívánjuk kö-
zelséged! Kérünk Téged, örvendeztess meg bennün-
ket önmagaddal. Szívből köszönjük Neked, – ki éle-
tünk forrása vagy –,  hogy szent testeddel és véreddel 
éltetsz bennünket! Túlcsordul az örömünk, mert sze-
reteted Lelke betölt minket! Legyen ezért dicsőség és 
hódolat neked, aki az Atyával és a Szentlélekkel 
együtt élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.  
– Ámen. 

 


