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A küldetés ünnepe 
 
November keresztény ünnepeit 
templomunkban gazdagította 
fiataljaink bérmálkozása. A 
bérmálkozásra meghívott Dr. Ladocsi 
Gáspár tábori püspök, vezérőrnagy 
tartotta november 12-én a szentmisét. 
Ünnepünk fényét emelte a Szent 
Erzsébet nevéhez fűződő 
templombúcsúról történő e napi 
megemlékezés is. 
 
Mi a bérmálkozás? 
Idézet a Bérmálkozók füzetéből: 
“A keresztség és a bérmálás szoros 
kapcsolatban van egymással. A 
keresztségben  Isten a kegyelmi életre 
hív, a bérmálásban viszont már küld, 
hogy erről az életről tanúságot 
tegyünk.”  
“Így a bérmálás teszi bennünk teljessé 
azt a krisztusi életet, amit a keresztség 
kegyelme már megadott. E szentség 
megerősít hitünkben, megerősíti 
bennünk a kegyelmi életet és részesít 
a Szentlélek ajándékaiban.” 
 
“Keresztény vagyok, ez azt jelenti: 
Hiszek Jézus Krisztusban és rábízom 
magam. Elfogadom tanítását, 
örömhírét - hogy a Mennyei Atya 
szeret minket, szól hozzánk, 
megbocsát, gyermekévé fogad és az 
örök életre hív. Elfogadom hívását, 
követem: megteszem, amit kíván 
tőlem. Tudatosan csatlakozom a 
benne hívő közösséghez, és vállalom, 
hogy tanítása szerint alakítom az 
életemet: szeretem Istent és 
embertársaimat, és tanúságtévő 
életemmel építem Isten Országát. 
Hitemet egész életemmel tudatosan 
megvallom.” 

Hiszek egy Istent, ki három személy, 
Az élő Istent, aki bennem él, 
S akiben élek, mozgok és vagyok, 
Kinek tenyerén megsimulhatok. 
Akinek rám is éber gondja van, 
És cselekszik bennem és általam... 
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát 
 
Benne az élet, és benne az Út, 
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút. 
 
Ki tüzet gyújt az emberi gondolatnak, 
Kitől fölébe nőhetsz tenmagadnak 
És mosolyoghatsz, alkothatsz, 
ölelhetsz. 
Hiszek Istenben, hiszen a Szentlelket. 
 Sík Sándor: Hiszek 
 
 
 
 
“Imádkozzunk Testvéreim Istenhez, a 
mindenható Atyához, hogy árassza el 
jóságosan Szentlelkével fogadott 
gyermekeit, akik újjászülettek már az 
örök életre a keresztség vizéből; a 
Szentlélek érősítse meg őket bőkezű 
ajándékai által, szent olajával pedig 
alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, 
az Isten Fiához!” 
“Könyörögjünk az Úrhoz a 
megbérmáltakért, hogy hitükből 
táplálkozva és a szeretetben 
megerősödve életükkel tanúskodjanak 
Krisztus Urunkról!” 
         Bérmálkozási szentmise 
könyörgése 
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“A lélek gyümölcse pedig a szeretet, 
öröm, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás. Ha a lélek által 
élünk, járjunk is a Lélek szerint.” Ef. 
5,22 
 
“Mindig örüljetek. Szüntelenül 
imádkozzatok. Mindenért adjatok 
hálát.” Tessz. 5,16 
 
“Te vagy Istenem, nagyobb javam 
nincsen nálad.” Zsolt. 2 
 
“Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” 
 
“Bátorítóm és erősségem az Úr, Ő lett 
szabadítóm.” Zsolt. 117,14 
 
“Isten igéit nem lehet megbilincselni.” 
   Szent Lucia 
 
“Ha valaki utánam akar jönni, tagadja 
meg önmagát, vegye föl a keresztjét 
és kövessen engem.” 
 
“Nem hagylak árván titeket.” 
 
“Senki sem ismeri az Atyát, csak 
általam.” 
 
“Fölséges az úr minden fölött, 
dicsősége felülmúlja az egeket.” 
 
“Nem az egészségesnek van 
szüksége orvosra, hanem a betegnek.” 
Lk. 

 
 


