
Bérmálkozás 2022.

Kedves Szülők!

Gyermekük keresztelésekor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik majd őt, hogy hitünk
szerint éljen!

Örömmel értesültem, hogy ezen vállalt  kedves kötelességüknek azon túl,  hogy otthon
szeretettel  beszélnek  hitünkről  és  rendszeres  imádságra  és  Szentmise  látogatásra
buzdítják  gyermeküket,  hitoktatásra  is  beíratták,  illetve  már  Szentáldozáshoz  is
járulhat!

Gyermeküknek, azzal, hogy az általános iskola 7. osztályosa lett, lehetősége nyílik arra,
hogy a Bérmálkozás szentségében is részesüljön! 

(Ha nem volt  elsőáldozó,  vagy nincs  megkeresztelve,  természetesen van rá  lehetőség,
azonban személyes egyeztetés szükséges!)

Előreláthatóan  a  Bérmálkozás  2022  tavaszán  lesz  a  tiszaújvárosi  templomban.  A
Szentséget,  Érsek  Főpásztorunk  szolgáltatja  fiataljainknak,  azonban  az  előkészítés
mindenki számára a területileg illetékes plébánia templomban történik.

Az  magától  értetődő,  hogy  az  Bérmálkozásra  készülő  gyerekek  minden  vasárnap
Szentmisére jönnek (Szentmise minden vasárnap 11.00), illetve részt vesznek az iskolai
hitoktatásban,  valamint  a  plébániai  szentségi  felkészítőn,  amely  a  tanév  második
félévében lesz péntek délutánonként, ill.  a szülőkkel való egyeztetés időpontjában. Az
elsőáldozásra  és  bérmálkozásra  készülők  szülői  értekezletét  2021.  október  19-én,  17
órakor tartjuk a templomban.

Az alábbi jelentkezési lapot kérem a hitoktatónak 2021. október 13-ig leadni!



2022 tavaszán szeretnék részesülni a bérmálás szentségében

Bérmálkozó neve:…………………………………………………………………….

Bérmaneve:…………………………………………………………………………...

Születési helye, ideje:………………………………………………………………...

Keresztelési helye, ideje:……………………………………………………………..

Elsőáldozási helye, ideje:…………………………………………………………….

Édesapja neve:………………………….………...vallása:………………………….

Édesanyja neve:…………………………………..vallása:………………………….

Lakcím:………………………………………………………………………………..

Telefonszám:…………………………………………………………………………..

Bérmaszülő adatai

Bérmaszülő neve:……………………………………………………………………...

Lakcím:………………………………………………………………………………...

Bérmálkozás helye, ideje:……………………………………………………………..

Templomi esküvő helye, ideje:………………………………………………………..

Házastárs neve:………………………………………………………………………..

 Gyermekemet  támogatom  a  szentség  felvételéhez  szükséges  előkészületben  és
gondosan ügyelek arra, hogy a vasárnapi szentmiséken, az iskolai hitoktatáson és a
plébániai előkészítőn rendszeresen részt vegyen. Tudatában vagyok, hogy amennyiben
ezen kötelezettségének nem tesz eleget,  2022 tavaszán nem részesülhet  a Bérmálás
szentségében.

                                                     (bérmálkozó) szülő aláírása:

dátum………………………..

A bérmaszülői tisztséget az töltheti be, aki járulhat szentségekhez.                                                                     

Amennyibe a bérmálkozó, vagy a bérmaszülő nem a helyi templomban (Tiszaújváros, Sajószöged) lett 

megkeresztelve, úgy a keresztelés helyéről kell kikérni a keresztlevelet és az adatlappal együtt a 

hitoktatónak szíveskedjenek átadni. Ha bármilyen kérdés merülne fel, forduljanak bizalommal a 

hitoktatóhoz! (hitoktató: Bodnár-Andrási Viktória, tel.: +36 30 907 9962)                                                         

A határidő betartása fontos a gyermek szentségfelvételének zökkenőmentessége érdekében.                          

Jelentkezési határidő: 2021. október 13.
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