K E R E S Z T S É G
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg õket az Atya és a Fiú és a Szentlélek ne-

Ártatlan szívecskéd óvja, védje Isten, / Bánatot ne ismerj, fájdalom ne érjen! / Imádkozzál, bízzál, kérd Isten áldását, / Boldog, csak így lehetsz, egész életen át.

vére, és tanítsátok meg õket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. (MT 28,19-20)
A szülõk számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülõk ezt az ajándékot Istennek, minden élet
forrásának köszönik meg. Akár fényben, akár sötétségben, akár az életben, akár a halálban az Isten soha senkit nem hagy magára. Az elsõ meghatározó szentség a keresztség. Feltétele, alapja minden más szentség felvételének. A keresztségben a gyermek kereszténnyé és krisztusivá válik. Jézus Krisztus társunk lett a halálban,
amikor meghalt a kereszten. Ugyanúgy társaivá fogad életében is, mert megosztja velünk új, örökké tartó, föltámadt életét. Ezt adja nekünk a keresztségben. A keresztségben új, örökké tartó életre születünk, amit Krisztus szerzett számunkra.
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Az atya köszönti a családot, elõbb a gyermek nevét kérdezi, majd megkérdezi, hogy mit kértek Isten egyházától
gyermeketek számára. (Válasz: a keresztséget.) Ezután a pap a szülõkhöz fordul, s elmondja, hogy a keresztséggel kötelesek lesznek gyermeküket úgy nevelni, hogy hite szerint éljen. Megkérdezi, hogy vállaljátoke ezt a kötelességet vagy megígéritek-e, hogy teljesítitek vállalt kötelezettségeiteket. (Válasz: vállaljuk vagy
megígérjük.) Ezután a pap a keresztszülõkhöz fordul, s rákérdez, hogy támogatják-e a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében vagy megígérik-e, hogy betartják vállalt kötelezettségüket. (A keresztszülõk válasza: vállaljuk vagy megígérjük.)
Az atya megjelöli a gyermek homlokát a kereszt jelével, kifejezve, hogy nagy örömmel fogadja az egyház az új
tagját. A szülõk és keresztszülõk is megjelölik a gyermeket Krisztusnak, a mi Üdvözítõnknek szent jelével. A
szülõk a kereszt jelét gyermekük homlokára írva kifejezik, hogy Krisztus követõjeként akarják gyermeküket fölnevelni.
Az atya megkeni a gyermeket a keresztelendõk olajával. Az ember élete küzdelem a rossz ellen a jó gyõzelméért. A küzdelemre való készületet jelzi az olajjal való megkenés. A keresztvíz megáldása után letesszük a keresztségi fogadalmat. Háromszor ellene mondanak a bûnnek (válasz: ellene mondunk), vagyis elhatárolják
magukat minden istentelenségtõl és embertelenségtõl. Ezután háromszor tanúságot tesznek hitükrõl (válasz:
hiszünk), vagyis komolyan veszik, fogadják az Istent. A hitvallás után ismételten megkérdezi, hogy akarjáke a szülõk, hogy gyermekük elnyerje a keresztséget (válasz: akarjuk). A pap háromszor leönti a gyermek fejét keresztvízzel, evvel megvalósul az Isten és a gyermek közötti találkozás. A megkeresztelt gyermek ez által
Isten családjának tagja és az örök élet reménybeli örököse lett.
Két jelkép következik. A fehér ruha (ingecske) azt a tisztaságot és fényességet jelképezi, amelyet a gyermek a keresztségben kapott (a plébánián vásárolható, de nem kötelezõ. Bármilyen fehér ruha, amit a család hoz, megfelelõ).
Egy égõ gyertyát adunk át a keresztszülõknek. A keresztségben kapott új élet, Krisztus világossága elindul, hogy
fényt és meleget hozzon minden ember számára. A keresztelés végén elmondjuk a Miatyánkot. Az atya áldása után átadjuk a szülõknek a keresztelési emléklapot, mely mindig emlékeztet erre a napra.

