
A KERESZTELÉS SZERTARTÁSA  

(kivonat a családnak) 

 

Fogadás, köszöntés 

Pap: Krisztus Egyházának nevében kérdezem: Mi a gyermek neve? 

Szülők: N. (keresztnév) 

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. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk 

tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?  

(Megjegyzés: ez életünk egyik legfontosabb ígérete, melyről számot adunk majd Istennek. Kérjük a szülőket, mielőbb 

beszéljék át otthon és állapodjanak meg maguk közt, mi az a minimum, amit vállalnak és mindenképp megvalósítják: 

a vasárnapi szentmiséken való – lehetőleg közös – részvétel, a gyermeket az iskolában vagy a plébánián hittanra 

íratják be, figyelik hitbeli fejlődését, támogatják az egyházi közösségi életben… Ha még nincs meg ez a szándék és 

elhatározás, akkor jobb várni a keresztelővel.) 

Szülők: Vállaljuk. 

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt kötelességükteljesítésében? 

Keresztszülők: Megígérjük. 

A pap, majd őt követően a szülők, keresztszülők a kereszt jelével megjelölik a keresztelendőhomlokát. 

 

(A kereszt jele a szertartás kezdetén Krisztus pecsétjét jelzi azon, aki hamarosan hozzá fog tartozni, és a megváltás 

kegyelmét jelzi, melyet Krisztus a keresztje által szerzett nekünk.  KEK 1235.) 

Isten igéjének meghallgatása 

Isten Igéjének hirdetése a jelölteknek és az összegyűlteknek megvilágítja a kinyilatkoztatott igazságot, és fölkelti a 

hit válaszát, ami nem választható el a keresztségtől. A keresztség egész különleges módon "a hit szentsége", mert 

szentségi ajtó a hit életébe. (KEK 1236.) 

Isten szentjei közbenjárásának kérése 

A keresztelés nem magánügy és nem is a család ünnepe csak: Isten családja, egész népe új taggal bővül, az egész 

Egyház öröme a keresztelés. A szentek is tagjai, ők is örülnek, az ő közbenjárásukat is kérjük, segítsék életében a 

keresztségre készülőt, hogy ő is eljusson az Istennel és a szentekkel való boldog közösségbe a mennybe. 

Pap: Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, Mind: Könyörögj érettünk! 

Pap: Keresztelő Szent János, Mind: Könyörögj érettünk! 

Pap: Szent József, Mind: Könyörögj érettünk! 

Pap: Szent Péter és Szent Pál apostolok, Mind: Könyörögjetek érettünk! 

Pap: Istennek minden szentjei, Mind: Könyörögjetek érettünk! 

Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért és a keresztség előtti megkenés. 

Emiatt is fontos gyermekkeresztség: a keresztség szabadulást jelent a bűntől és bujtogatójától, az ördögtől. 

„Természetének megfelelően a gyermekkeresztség keresztség utáni katekumenátust igényel. Nem csupán a 

keresztséget követő oktatás szükségességéről van szó, hanem a keresztség kegyelmének kibontakoztatásáról a 

személy fejlődésében.” A kereszténység nem csak tan, hanem elsősorban találkozás Jézussal, és az Őhozzá való 

tartozás az Egyház közösségében: életre szóló döntés, út, elhatározás. 



 

A keresztvíz megszentelése 

Az Egyház kéri Istentől, hogy Fia által a Szentlélek ereje szálljon le erre a vízre, hogy aki benne megkeresztelkedik, 

"vízből és Lélekből" szülessék meg (vö. Jn 3,5).  

Ellentmondás a sátánnak, és a hit megvallása  

(ha a szentmisén részt vett a család, akkor ez a mise keretében már megtörtént) 

Pap: Kedves Szülők és Keresztszülők! ... Ellene mondotok-e a sátánnak?  

Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk. 

Pap: És minden cselekedetének? 

Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk. 

Pap: És minden csábításának? 

Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk. 

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

Szülők, keresztszülők: Hiszünk. 

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált 

szenvedett, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? 

Szülők, keresztszülők: Hiszünk. 

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a Katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, 

a testnek feltámadásában és az örök életben? 

Szülők és keresztszülők: Hiszünk. 

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

Keresztelés 

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

Szülők, keresztszülők: Akarjuk. 

A pap megkereszteli a gyermeket: háromszor vizet önt a keresztelendő fejére, miközben mondja: „N., én 

megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

A vízzel való leöntés és a kimondott szavak jelzik és létrehozzák a bűnnek való meghalást és a Szentháromság életébe 

való bemenetelt. 

Keresztség utáni megkenés 

A megkenés a szent krizmával, a jó illatú olajjal az újonnan megkeresztelt számára a Szentlélek ajándékát jelenti. 

Kereszténnyé, azaz a Szentlélektől "fölkentté" vált, tagja lett Krisztusnak, aki fölkent Pap, Próféta és Király. Méltóság 

és küldetés, Isten és az Egyház nemcsak befogadja, hanem küldi is őt: életével és szavaival tegyen tanúságot 

Krisztusról és a keresztény élet öröméről, reményéről és hívja meg a többi embert is arra, aminek ő részese lett 

Fehér ruha átadása 

A fehér ruha az „új teremtménynek” jár, aki a keresztségben Krisztust öltötte magára, az ő feltámadott életéből kap 

részt. Ennek megfelelően kell az egész életünket irányítani, gondolkozni, dönteni. Ebben kell, hogy kísérje a 

megkereszteltet a szülő, keresztszülő és az egész Egyház közössége. 

Égő gyertya átadása 

A keresztségben a feltámadt Krisztusnak (az ő titokzatos testének, az Egyháznak) tagjává leszünk, ezért az örök élet 

hitét és reményét is kifejezi, hogy a keresztelési gyertyát a húsvéti gyertyáról gyújtjuk meg, mely számunkra mindig 

a feltámadt és örökké élő Krisztus jelképe, aki megvilágosítja a megkereszteltet. 

Miatyánk közös elimádkozása, áldás, elbocsátás 


