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I. RÉSZ  

A KÖZÖSSÉG KÖSZÖNTÉSEKOR 

 

A./ A GYERMEK FOGADÁSA 

Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a 
keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja 
meg: 

Pap: Kedves Szülők! Ti azért hoztátok el Isten házába gyer-
meketeket, hogy a keresztség által mennyei Atyánk 
gyermekévé fogadja, a mennyország örökösévé tegye, 
isteni életében részesítse, és hogy ennek a közösség-
nek, vagyis Krisztus testének, az Egyháznak a tagjává 
váljon. Krisztus egyházának nevében kérdezlek titeket: 
Mi a gyermek neve? 

Szülők:  N. 

Pap: A gyermek védőszentje Szent N. lesz.  

Pap: Mit kértek Isten egyházától N. számára? 

Szülők: A keresztséget. 

Pap: Kedves Szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a 
keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, 
hogy hitünk szerint éljen, megtartsa Isten parancsait, 
azaz úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan 
Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelessé-
get? 

Szülők: Vállaljuk. 

A pap ezután a keresztszülőkhöz fordul: 



4 

Keresztszülők! Megígéritek-e hogy támogatjátok e 
gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? 

Keresztszülők: Megígérjük. 

A pap ezután a keresztelendő gyermekhez fordul  
és így folytatja: 

N., nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. 
Ennek a közösségnek a nevében most megjelöllek a ke-
reszt jelével. 

A szülőkhöz, a keresztszülőkhöz és a rokonokhoz fordulva: 

Kedves szülők, keresztszülők, kedves rokonok, jelöljé-
tek most meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, a 
mi Üdvözítőnknek szent jelével, a kereszttel. 

 

A szentmise a Dicsőség a magasságban Istennek kezdetű ének-
kel és a Könyörgéssel folytatódik. 

 

A szentírási olvasmányok előtt a pap mondhatja: 

Pap: Most pedig hallgassuk meg nyitott szívvel és odafigyelő 
füllel Isten igéjét! 
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II. RÉSZ 

A SZENTBESZÉD UTÁN 

 

A./ A VÍZ MEGÁLDÁSA 

Pap: Jóságos Atyánk! Te a keresztség forrásából árasztod 
lelkünkbe az istengyermekség új életét 

Mind: Áldunk téged, Istenünk! 

Pap: Te – vízből és Szentlélekből – minden megkeresztelt 
embert egy néppé teszel Fiadban, Jézus Krisztusban. 

Mind: Áldunk téged, Istenünk! 

Pap: Te szívünkbe öntöd szereteted Lelkét, és általa szabad-
dá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk. 

Mind: Áldunk téged, Istenünk! 

Pap: Áld meg + kegyesen ezt a vizet, amellyel megkeresztel-
jük N. szolgá(ló)dat, aki(ket) meghívtál a keresztségre, 
hogy örök élete legyen Krisztus, a mi Urunk által. 

Mind: Ámen.  

Húsvéti időben, ha már megáldott keresztvíz áll rendelkezésre: 

Pap: E megáldott víznek titokzatos ereje által add meg ke-
gyesen a lelki újjászületést N. szolgá(ló)dnak, aki(ke)t 
meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen! 
Krisztus, a mi Urunk által. 

Mind: Ámen. 
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B./ LITÁNIA ÉS EGZORCIZMUS 

A homíliát vagyis a szentbeszédet követően következik a minden-
szentek litániája és az imádság a gonosz lélek hatalmának meg-
töréséért (egzorcizmus). 

Pap: Most a megkeresztelendő gyermek és a magunk számá-
ra kérjük Isten szentjeinek imádságát! A válaszunk ez 
legyen: „Könyörögj érettünk!” 

 – Szentséges Szűz Mária, Isten anyja! 
– Szent József! 
– Keresztelő Szent János! 
– Szent Péter és Pál apostolok! 
– Szent Benedek atyánk! 
– Szent Márton püspök! 
– Szent Willebald püspök! 
– a gyermek védőszentje 
– Istennek minden szentjei! 

Az utolsó invokáció után a pap (énekelve) az alábbi ördögűző 
imádságot mondja: 

Pap: Mindenható Urunk és Istenünk! 
Te elküldted egyszülött Fiadat a világba, 
hogy kiszabadítson minket a sátánnak,    
 a gonosz léleknek hatalmából, 
 –  kimentsen a sötétség birodalmából, 
 és helyet adjon nekünk a te világosságod   
 csodálatos országában. 
Könyörögve kérünk, Istenünk, 
hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket  
az áteredő bűntől, 
tedd őt szent fölséged templomává, 
– és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne 
 Krisztus, a mi Urunk által. 
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Pap: Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek 
ereje! Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség ola-
jával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik 
mindörökkön örökké. 

A pap most megkeni a gyermek homlokát  
a keresztelendők olajával.  

Mind: Ámen. 

 

B./  ELLENTMONDÁS A SÁTÁNNAK ÉS HITVALLÁSTÉTEL 

A pap így szól a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz: 

 Kedves szülők és keresztszülők, a gyermeknek, akit az 
egyház színe elé hoztatok, Isten új, kegyelmi életet ad 
vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk 
tanítása szerint! Féltő gonddal ügyeljetek majd arra, 
hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és 
azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbeli 
meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készsé-
gesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó 
kötelességeket. 

Gondoljatok arra, hogy egykor ti is részesültetek a 
szent keresztségben! Mondjatok tehát ellent a bűnnek! 
Aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisz-
tusban! Ez az egyház hite és ebben a hitben keresztel-
jük meg gyermeketeket. 

Pap:  Ellene mondotok-e a sátánnak? 

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk. 

Pap:  És minden cselekedetének? 
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Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk. 

Pap:  És minden csábításának? 

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk. 

Pap: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek 
és földnek teremtőjében? Hisztek-e? 

Szülők és keresztszülők: Hiszünk. 

Pap: 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 jobbján? Hisztek-e? 

Szülők és keresztszülők: Hiszünk. 

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegy-
házban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatá-
ban, a test feltámadásában és az örök életben? Hisztek-
e? 

Szülők és keresztszülők: Hiszünk. 

Pap: Ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite, amelyet 
boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 

 

C./ A KERESZTSÉG ÉS A MEGVILÁGOSÍTÓ SZERTARTÁSOK 

A pap most kérdést intéz a családhoz: 

Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház 
hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? 

Szülők és keresztszülők: Akarjuk. 
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A pap erre megkereszteli a gyermeket, mondva: 

 N., és megkeresztellek téged az Atya, 

  (leönti vízzel vagy megmeríti először)  

 és a Fiú,  

  (leönti vízzel vagy megmeríti másodszor)  

 és a Szentlélek nevében. 

  (leönti vízzel vagy megmeríti harmadszor) 

A pap ezután krizmával keni meg a gyermek homlokát. 

Pap: A mindenható Isten, a mi Uruk Jézus Krisztusnak Atyja, 
megszabadított téged a bűntől. 
Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. 
Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, 
hogy szent népéhez tartozzál,  
és tagja maradj Krisztusnak, 
aki főpapunk, prófétánk, királyunk, 
és így elnyerd az örök életet. 

Mind: Ámen. 

A pap ráhelyezi a megkereszteltre a fehér ruhát, majd a megke-
resztelt gyermek felé fordulva ezt mondja: 

Pap: N., a keresztségben új teremtménnyé lettél, 
és Krisztust öltötted magadra. 
Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele! 
Hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, 
hogy ezt a méltóságot megőrizd az örök életre. 

Mind: Ámen. 
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A pap most kezébe vesz a húsvéti gyertyáról meggyújtott gyer-
tyát (melyet az apa vagy a keresztapa gyújt meg) és a családta-
gok felé fordulva mondja:  

Pap: Vegyétek Krisztus világosságát! 

Ezután így szól: 

 Kedves Szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a vilá-
gosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertya-
láng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, 
akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül 
a világosság fiaként járja az élet útját. Maradjon állhata-
tos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az 
összes szentekkel együtt a mennyei hazában. 

Az édesapa most karjára veszi és a templomban körbejárva be-
mutatja a hívek közösségének a gyermekét.  

 

 

III. RÉSZ 

BEVEZETŐ AZ ÚR IMÁDSÁGÁHOZ 

A pap így vezeti be az Úr imádságát: 

 Testvéreim, ez a kisgyermek, aki a keresztségben újjá-
született, most már Isten gyermeke. A Szent kereszt-
ségben mi is Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért 
imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított 
minket imádkozni! 

Miatyánk… 
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IV. RÉSZ: AVATÓ IMÁDSÁG ÉS ÁLDÁSOK 

A pap az áldozás után könyörgést követően a gyermek szüleit 
megáldja. Az avató áldást az édesanya fölött: 

Pap: Könyörögjünk! 
Mennyei Atyánk, akitől a földi és az örök élet szárma-
zik! 
Vedd gondviselő oltalmadba 
ezt az édesanyát gyermekével együtt, 
hogy az igaz hitet megőrizzék, 
és midig parancsaid útján járjanak! 
Krisztus, a mi Urunk által. 

Mind: Ámen. 

Pap: Urunk, mindenható Istenünk,  
az élet és a szeretet szerzője, 
aki az anyák szívébe oltotta a gyermek iránti szeretet, 
áldja meg e gyermek édesanyját, 
hogy amint most hálát ad gyermeke születéséért, 
örömét lelje gyermekének fejlődésében, 
jóságában és szeretetében! 

Mind: Ámen. 

A pap ezután az édesapát áldja meg: 

Pap: A mindenható Isten, akitől földi és örök életünket  
ajándékba kaptuk, áldja meg e gyermek édesapját: 
hogy hitvesével együtt, szavaival és jó példája által, 
legyen a hit első tanúja, gyermeke számára, 
a mi Urunk Jézus Krisztusban! 

Mind: Ámen. 
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A pap végül az egybegyűlteket is megáldja: 

Pap: Isten, akinek szeretete minden emberre kiárad, 
 tekintsen le kegyesen az itt egybegyűlt rokonokra  
 és jó barátokra: óvja őket a rossztól, 
 és ajándékozzon nekik jólétet és békességet! 

Mind: Ámen. 

Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 
 az Atya, a Fiú + és a Szentlélek! 

Mind: Ámen. 

Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével! 

Mind: Istennek legyen hála! 

 

 

 

 

 

 


