A BÉRMÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK IGAZOLÁSA

Neve:

Születési helye:
Keresztelésének helye:
Elsőáldozásának helye:
Apja neve:
Anyja leánykori neve:
Lakcíme:

A BÉRMÁLKOZÓ
Bérmálási védőszent:

Ideje:
Ideje:
Ideje:
Vallása:
Vallása:

Vallási kötelességeim teljesítését a továbbiakban is ígérem és vállalom.
A bérmálás helye:
Ideje:
a bérmálkozó aláírása
Az adatokat egyeztettem:
Kelt:
a keresztelési hely plébánosa

A BÉRMASZÜLŐ
Vallása:

Neve:
Lakcíme:
Házastársának neve (asszonynál leánykori név):
Bérmálkozásának helye:
Katolikus templomi esküvőjének helye:

Ideje:
Ideje:

Jelenleg együtt élnek-e?
Rendszeresen jár-e szentmisére?
Saját gyermeke jár-e hittanra?
Egyházközségi hozzájárulását (adóját) rendezte-e?
A bérmaszülői feladattal járó kötelességeket ismerem és vállalom.

a bérmaszülő aláírása
A CIC szerint a bérmaszülői tisztség vállalásának nincs akadálya.
Kelt:
a bérmaszülő plébánosa

SZÜLŐI NYILATKOZAT
Alulírott szülő nyilatkozom arról, hogy gyermekem a felkészülés évei
alatt:
Hitoktatásra
rendszeresen
rendszertelenül nem
- járt.
Szentmisére
rendszeresen
rendszertelenül nem
- járt.
Hitbeli tudását megfelelőnek
gyengének
elégtelennek -tartom.
Kijelentjük, hogy lelkiismeretünk szerint nyilatkoztunk és gyermekünket a
bérmálás szentségének felvételére
alkalmasnak

alkalmatlannak
tartjuk.

Kelt:
Édesapa aláírása

Édesanya aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
A bérmálkozó
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek
ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. Teszi ezt személyes meggyőződésből.
A bérmálás szentségében az részesülhet, aki megkeresztelkedett, megfelelően felkészült a szentség felvételére és elkötelezi magát a keresztény életre
felnőtt korban is. Amennyiben valakit más plébánián kereszteltek, az illetékes
plébániáról 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet köteles bemutatni.
A bérmaszülő
Bérmaszülő az lehet, aki katolikus vallású, a 16. életévét betöltötte és maga is
volt bérmálkozó. Ha házas, legyen érvényes katolikus házassága. Éljen hitéhez méltó életet (rendszeresen járjon szentmisére, gyónjon, áldozzon, gyermekeit vallásos lelkületben nevelje, anyagi kötelezettségeit teljesítse). A bérmaszülő feladata, hogy a bérmagyermekét a keresztény életben szóval
és példával segítse.
Amennyiben a bérmaszülő adatai a plébánia irattárából nem igazolhatók, bérmálkozását és egyházi házasságát igazolnia kell. A más plébániáról felkért
bérmaszülőnek saját, az aktuális lakóhely szerinti, plébánosával igazoltatnia
kell, hogy nincs akadálya a bérmaszülői tisztség vállalásának.
Kérjük, hogy a bérmálkozóval együtt a bérmaszülő is áldozzon a szentmisén,
azért kérjük, hogy a szentgyónások elvégzéséről ne feledkezzenek meg!
A bérmálási szentmisén fényképezésre csak a megbízott fényképész jogosult,
így biztosítjuk a szentmise zavartalan menetét.

