
 
 

Keresztség 
 

A keresztség alapvető, beavató szentség, amelynek 

révén egyesülünk Jézus Krisztussal. Feltétele a hit, 

amelyet nyilvánosan megvall a felnőtt keresztelendő, 

illetve a gyermek esetében megvallanak a szülők. 

A keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki 

élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A 

keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk 

újjá, Krisztus és Egyházának tagjai leszünk, részeseivé válunk 

küldetésének. 
 

A keresztelés szándékát a tervezett időpont előtt legalább egy 

hónappal be kell jelenteni a plébániahivatalban.  

Ha a szülők nem a plébániánk területén laknak, de itt szeretnék 

megkereszteltetni gyermeküket, mindenekelőtt fel kell keresniük 

plébánosukat, és az ő írásbeli beleegyezését kell kérniük. 

A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők 

egyházilag rendezett házasságban éljenek. (A gyerek erről nem tehet.) 

A keresztelés előtt a plébános találkozik a szülőkkel. A találkozás 

időpontját plébániánk irodájában kell egyeztetni. 

A plébánossal való találkozáson kívül, a keresztelés előtt minden 

hónap utolsó péntekén tartunk 1900 órakor a szülőknek és a 

keresztszülőknek felkészítőt tartunk a keresztelés szertartásáról és a 

kereszteléskor vállalt kötelességekről. Ha más helységben él a 

keresztszülő, és körülményes az ideutazás, ott is részt vehet 

felkészítőn, ez esetben kérjen és hozzon igazolást plébánosától. 

Amennyiben a gyermek választott neve nem szent név, a szülőknek 

választaniuk kell egy védőszentet. A keresztelés szertartásában ennek 

a szentnek az oltalmába ajánljuk gyermeküket. 

S z e n t s é g e k  é s  s z e n t e l m é n y e k  



Templomunkban a keresztelés időpontja rendszerint 

szombatonként 1200 vagy 1800 órakor, vasárnaponként szentmise 

keretében van. Örülnénk, ha a vasárnapot választanák gyermekük 

keresztelésének időpontjaként, hiszen Egyházunk előírása, hogy a 

közösség is legyen jelen a szertartáson, mint új tagját fogadja be és 

imádkozzon a keresztelendőért. 
 

Egyházunk törvénye értelmében (ClC 874. k. 1. §.) keresztszülő az lehet, 

aki: 

٠ katolikus vallású – hiszen a katolikus hit átadásában és 

megerősítésében kell szerepet vállalnia 

٠ tizenhatodik életévét betöltötte 

٠ volt elsőáldozó és bérmálkozó 

٠ hitét gyakorolja: jár templomba, szentségekhez járul, 

egyházközségét erkölcsileg és anyagilag is támogatja 

٠ ha házas, egyházilag megkötött érvényes házasságban él 

٠ gyermekeit is a hitben neveli: megkereszteltette a római 

katolikus Egyházban, és ha iskoláskorúak, hittanórára járatja 

őket. 

Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy 

(református, evangélikus, ortodox stb.) keresztszülőként csakis egy 

katolikus keresztszülővel együtt (mint annak férje, felesége) fogadható 

el (ClC 874. k. 2. §.). 

Más, nem katolikus személyeket a keresztelés tanúiként fogadunk 

el. 

A keresztszülőknek igazolást kell hozniuk plébánosuktól vagy 

lelkészüktől arra vonatkozóan, hogy keresztszülői tisztséget 

vállalhatnak; a tanúknak, hogy egyházi közösséghez tartoznak. Ezt a 

keresztelés előtt le kell adniuk. 
 

A keresztszülők közül legalább egy személy katolikus vallású kell 

legyen! 

Kérjük, hogy a szülők és a keresztszülők fizessék ki az egyházi 

hozzájárulást a keresztelő előtt! 


