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A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA A BÉRMÁLÁSRÓL
„A bérmálás szorosabban köti a hívőket az egyházhoz és erőt áraszt beléjük,
hogy tanúságot tehessenek Krisztusról, s valóban szeressék Istent és testvéreiket.”
(II. János Pál pápa)
A szláv eredetű bérmálás szavunk a latin confirmatio, azaz megerősítés megfelelője. A keresztségben újjászületettek a bérmálás szentségének elnyerésekor
megerősödnek a Szentlélek Úristen kiáradása által, aki a hívőket a keresztény
nagykorúságra vezeti és hétszeres kegyelmével, karizmáival (bölcsesség, értelem,
tanács, lelki erősség, tudás, jámborság és úrfélelme) támogatja a katolikus beavatás
útján tovább lépve.
A Szentírás tanúsága a bérmálásról: Jézus Krisztus megígérte a Szentlelket
egyházának és minden tagjának (Jn 7,38-39; 14,16-17). Pünkösdvasárnap elküldte
a Szentlelket az apostolokra és az egész egyházra (ApCsel 2,1-4). Ettől fogva az
apostolok Jézus akaratának tettek eleget, amikor a keresztség kegyelmének

betetőzéseként a Szentlélek ajándékát kézrátétellel kiosztották az újonnan
megkeresztelteknek.
A bérmálás jele: a kézrátétel, a krizmával való megkenés és a Szentlélek
pecsétjét közvetítő szavak. A szentség rendes kiszolgáltatója a püspök. Ez világos
utalás a Szentlélek első, pünkösdi kiáradására és a keresztség megerősítésére. Azt
a szorosabb köteléket fejezi ki, amely az apostoli egyházhoz és a saját püspökéhez
fűzi a megbérmáltakat, és mutatja, hogy nagyobb részt vállalnak az egyház apostoli
küldetéséből. A krizma a Krisztussal, vagyis a Fölkenttel való mélyebb kapcsolatra
utal. A megbérmált is elmondhatja: „Az Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem, és
elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” (Lk 4,18). Az illatos krizma jele a
kiválasztottságnak és a kegyelemnek, hogy a megbérmált személy „Krisztus édes
illata” legyen az emberek között.
A szentség hatása: A bérmálás a keresztségben kapott újjászületést
elevenebbé teszi, eltörölhetetlen jegyet, karaktert vés a lélekbe (ezért a bérmálást
csak egyszer vehetjük fel). A Szentlélek megerősíti a hívőben a fogadott
gyermekség tudatát az Atya és az ő egyszülött Fia iránt. Növeli a megszentelő
kegyelmet (melyet csak a keresztség és a gyónás biztosít), az egyház teljes értékű
tagjává téve a felvevőt, hogy a nagykorúság okosságát adja a világ szemléletéhez
és a Krisztus melletti tanúság megtételéhez, a hit terjesztéséhez és megvédéséhez.
A bérmaszülő kötelességei: a megkeresztelt jelöltet a püspök elé vezeti, és
megígéri neki, hogy védencét a nagykorú keresztény életbe vezetve támogatja.
Bérmaszülő csakis vallását gyakorló, katolikus megbérmált személy lehet.
Fölkészülés a bérmálásra: Csak megkeresztelt, már első szentgyónását és
szentáldozását elvégzett, hitét ismerő és gyakorló személy bocsátható bérmálásra.
Törekedjen a Szentlélek és ajándékai mélyebb megismerésére, ízlelje meg az
imádság és az egyéni elmélkedés kegyelmeit. Jól teszi, ha az apostolok pünkösd
előtti Szentlélek-várásának mintájára a bérmálás előtt novénát, kilencnapos lelki
előkészületet tart.
A bérmálás szertartása: szentmise keretében történik, melyet az evangélium
és a keresztségi ígéretek megújítása után szolgáltat ki a püspök.
A püspök a bérmálkozók fölé terjesztett kézzel imádkozza: „Mindenható Isten,
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és
megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a Vigasztaló Szentlelket, és
add meg nekik a bölcsesség, és az értelem Lelkét; a jótanács és az erősség Lelkét;
az isteni tudomány és a jámborság Lelkét; és töltsd el őket az istenfélelem Lelkével,
Krisztus, a mi Urunk által! Amen.”
Ezután a bérmaszülők egyenként a püspök elé kísérik bérmagyermekeiket
jobb kezüket azok jobb vállára téve. A püspök krizmába mártott ujjával keresztet
rajzol a bérmálkozó homlokára és mondja: „N., vedd a Szentlélek ajándékának
jelét!” Ő amennal válaszol, majd a püspök mondja neki: „Békesség veled!” amelyre
a megbérmált mondja: „És a te lelkeddel!” Ezután a hívek egyetemes könyörgése
következik, és a szokásos módon folytatódik a szentmise, melyben a bérmálkozók,
és lehetőleg bérmaszüleik is a szentáldozáshoz járulnak.
Teremtő Lélek, jöjj közénk! Híveid szívét látogasd;
töltsd malaszttal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott!

SZENT PÁL APOSTOL IRÁNYADÓ TANÍTÁSA
A népek apostola, Szent Pál számos levelében óva inti az új, pogányságból
megtért keresztény közösségek híveit, hogy mindenkor Krisztus tanítása legyen
számukra a mérték- és irányadó. A pogányság szokásait mindig helytelennek és
elvetendőnek tartotta. A korinthosziakhoz ezt írta („ 2 Kor 6,14-16): Ne húzzatok egy
igát a hitetlenekkel. Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz? Vagy hogyan fér
össze a világosság a sötétséggel? Hogyan egyeznék meg Krisztus Béliállal? Vagy
mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan tűri meg Isten temploma a bálványokat?
Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok. Az efeszoszi híveknek pedig (Ef 4,17-24):
Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban: ne éljetek már úgy, mint a
pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult az elméjükre és
elidegenednek az istenes élettől. Tudatlanság tartja őket fogva és szívük
megátalkodott. Reményüket vesztve fajtalanságra adták magukat, s nyereségvágyból mindenféle ocsmányságot űznek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól.
Hiszen hallottátok és megtanultátok, hogy Krisztusban van az igazság. Korábbi
életetekkel ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság
romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az
új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott
teremtmény. A kolosszei hívek figyelmét a helytelen vallási gyakorlatok értéktelenségére hívja föl (Kol 2,20-23): Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ
elemeinek, miért vesztek magatokra olyan kötelezettségeket, mintha még a világban
élnétek? „Ne fogd meg! Ne ízleld! Hozzá ne nyúlj!” Hiszen mindez arra való, hogy
használat közben elpusztuljon. Csak emberi parancsokról és tanításokról van szó.
Ezek az önkényes vallási gyakorlatokkal, alázatoskodással és önsanyargatással a
bölcsesség látszatát keltik, de nincs semmi értékük, csak a test kielégítésére
szolgálnak. Timóteust pedig így óvja a tévtanítóktól (1 Tim 4,1-3): A Lélek azonban
világosan mondja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, s megtévesztő szellemekre meg ördögi tanításra hallgatnak. Ezek képmutató hazudozók,
akiknek megbélyegzett a lelkiismeretük. Vajon az alábbiakhoz mit szólna?
A Pán-amazóniai Egyházi Hálózat, a Globális Katolikus Klímamozgalom és a
Ferences Kisebb Testvérek Rend faültetési ceremóniát rendezett a vatikáni
kertekben Assisi Szent Ferenc és az október 6-án kezdődött Pán-amazóniai
Szinódus megünneplésére. Ezen főleg világi hívek vettek részt civil ruhában, de ott
volt egy ferences szerzetes is rendi ruhában, valamint amazóniai lakosok pogány
vallási öltözetben. Ezek ott kézenfogva körbe álltak, majd letérdeltek és meghajoltak
két majdnem teljesen meztelen várandós nő képe előtt -számol be az amerikai
Catholic News Agency katolikus hírügynökség. Az ünneplők ezután körtáncot jártak
a képek körül a dél-amerikai bennszülöttek Földanyának bemutatott „pago a la
tierra” (fizetek a földnek –spanyol) rituális táncának mintájára. A bemutatón „Róma
püspöke” és a kúria több tagja is részt vett a körön kívül ülve. A szervezők nem
mondták el, hogy mindennek mi volt köze Assisi Szent Ferenc ünnepéhez.
A részvevők a világ különböző részeiről származó földdel töltött edényeket
hoztak egy-egy mai aktuális téma (pl. klímaváltozás, migráció) megjelenítésére. Az
edényekből a földet egy Assisiből származó facsemete köré szórták, amelyet az

„átfogó ökológia szimbólumaként” ültettek el. Az ünnepség részeként egy leterített
lepedőre gyümölcsöket, gyertyákat és faragott képeket helyeztek, melyek előtt a
részvevők mind leborultak és imákat (?) mondtak. Ezt követően egy rituális öltözetű
bennszülött nő Bergoliohoz lépett és a magáéhoz hasonló fekete gyűrűt adott neki.
Ez a Brazíliában hordott ún. tucum gyűrű, amelyet a (marxista gyökerű és VI. Pál, II.
János Pál és XVI. Benedek pápa által elvetett és a Hittani Kongregáció két
instrukciójában is elítélt!)) felszabadítás-teológia híve, Pedro Casaldaliga püspök
népszerűsít a társadalmi igazságosság melletti elköteleződés jelképeként. A
„ceremónia” végén a részvevők egy –állítólag az Amazóniai Szűzanyát ábrázolószobrot adtak át „Róma püspökének”, amelyet az megáldott.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI OKTÓBER 13-ÁN
1./ Ma de. a 10 órai ünnepélyes korális nagymisén Cserháti Ferenc püspök úr
megbérmálja fiataljainkat. Közreműködik templomunk énekkara.
2./ Ma vegyünk részt az önkormányzati választásokon. Kérjük a Szentlelket, aki
rámutat a látható jó eredményekre, amelyek segítenek a jó döntésben
3./ A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk havonta egyszer, hétfő
esténként 18 órakor; az első holnap lesz Kik a tanítványok címmel a hittanteremben.
4./ Kedden Avilai Nagy Szent Teréz, csütörtökön Antiochiai Szent Ignác, pénteken
pedig Szent Lukács evangélista ünnepe lesz. Egy hét múlva missziós vasárnap.
5./ Ma tartjuk az októberi nagyszabású gyűjtést, kérve bőkezű adományaitokat
templomunkért, jövő vasárnapon pedig a missziókért.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h A Lukács-, a Mózer-, a Rusztem- és a Tóth-család élő tagjai
É
ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP: október 13.
8h G
+Tóth József és neje Erzsébet szülők és +rokonok
É
9h H
Szentolvasó-imádság
CS
10 h CSF
+Parlai Károlyné és +családtagok
K
Hétfő 9 h
Vörös Péter temetése a Köztemetőben
É
Kedd 18 h
+Merva Magdi (3. évf.) és +Ferkó, +dr. Merva Ferenc és Magdolna É
Szerda 7 h
+Teréz és János szülők, vmint + gyermekeik
CS
Csütörtök 18 h Élő Furák Mihály (névnapi megemlékezés)
É
Péntek 7 h
CS
Szombat 18 h Élő Ágoston Károly (21. születésnap)
É
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: október 20.
8h G
+Lakatos János kolléga
É
9h G
Ünnepélyes rózsafüzér és litánia
É
10 h G
A Szabó-család élő és +tagjai; vmint élő Éva hálaadása 70. sznapon É
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