ESZTERGOM-VÁRI NAGYBOLDOGASSZONY ÉS SZENT ADALBERT FŐSZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA
2500 Esztergom, Dobozi út 10
E-mail: varplebania@gmail.com
https://www.bazilika-esztergom.hu/

GYAKORLATI TUDNIVALÓK A KERESZTELÉSHEZ

Kedves Szülők
Kedves Keresztelendők

Nagy öröm számunkra, hogy az esztergom-vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert
prímási bazilika–főszékesegyházat választották a keresztelés helyszínéül. Hogy
megkönnyítsük a felkészülést, az alábbiakban pár fontos gyakorlati tudnivalót osztunk
meg Önökkel
Ki keresztelkedhet
A keresztelés kapcsán alapvetően három esetet különíthetünk el
– A keresztelendő csecsemő, illetve még nem jár iskolába: ebben az esetben a szülők
jelentkeznek a keresztelésre, a kitöltött adatlappal. A keresztelés előtt beszélgetésre kerül
sor a szülőkkel, keresztszülőkkel, amelynek időpontját külön egyeztetjük
– A keresztelendő iskolás korú: a szülők jelentkeznek, kitöltött adatlappal, ám a
kereszteléshez szükséges, hogy a gyermek rendszeres iskolai vagy plébániai hitoktatásban
részesüljön (erről igazolást kérünk, ha nem a plébániánkhoz tartoznak). A keresztelés előtt
beszélgetésre kerül sor a szülőkkel, keresztszülőkkel, amelynek időpontját külön
egyeztetjük
– A keresztelendő felnőtt: felnőtt korban csakis szentmise keretében szolgáltatjuk ki a
keresztséget. Ugyanazon liturgia keretében a jelölt bérmálkozik is, és elsőáldozáshoz járul.
Emiatt alapos felkészítésre van szükség, hiszen el kell sajátítania az e három szentségre,
valamint a szentgyónásra vonatkozó hittani ismereteket. Ezen felül bevezetést kell nyernie
a katolikus hitéletbe is. A felkészítés konkrét menetrendjéről szeptemberben, illetve
januárban kérhetnek pontos információkat a plébániától. A keresztség előtt meg kell még
azt is vizsgálni, hogy a jelölt esetleges párkapcsolata egyházilag rendezhető-e
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Ki lehet keresztszülő
Keresztszülő csakis katolikusnak megkeresztelt, 16. életévét betöltött személy lehet
(javasolt, hogy elsőáldozáshoz járult és bérmálkozott legyen az illető). Amennyiben már
családot alapított, egyházi szempontból rendezett házasságban kell élnie
Nem katolikus keresztényt keresztelési tanúként jegyezhetünk be az anyakönyvbe
Meg nem keresztelt vagy más vallású személy nem vállalhat keresztszülői tisztséget,
hiszen a kereszteléskor arra vállal kötelezettséget, hogy támogassa a gyermek katolikus
hitre nevelését
Egy gyermeknek lehet
– egy keresztapja

Mikor kerülhet sor keresztelőre
A gyermekkereszteléseket általában a vasárnapi 10:30-as nagymise után, 11:30-kor, a Szent
István kápolnában tartjuk. Egy-egy keresztelésen (a jelentkezők nagy száma miatt)
egyszerre több gyermek megkeresztelésére is sor kerülhet. Eltérő időpontban vagy
helyszínen csakis előzetes egyeztetés után, az egyházi naptár és a plébániai programok
gyelembevételével vállalunk keresztelést
Felnőttkeresztelésre Vízkereszt ünnepén (január 6.), illetve Húsvét vigiliáján kerül sor,
ünnepélyes főpapi szentmise keretében
Mit kell hozni a keresztelőre
A Bazilika biztosítja a fehér keresztelői ingecskét és a keresztelési gyertyát, tehát a
családoknak semmit nem kell hozniuk
Milyen díja van a keresztelésnek
A keresztelés ingyenes. Ha adományt szeretnének hagyni a Bazilika számára, azt
elhelyezhetik valamelyik perselyben
Keresztelhet vendég pap is a Bazilikában
Örömmel fogadunk vendég papokat is a Bazilikában, amennyiben a keresztelés feltételei
teljesülnek, valamint az illető atya megkéri az ehhez szükséges engedélyt a Bazilika
plébánosától
Hogyan viselkedjünk a keresztelés alatt
A keresztség kiszolgáltatása szent pillanat, amelyre szakrális térben kerül sor. Emiatt
kérjük az ennek megfelelő öltözetet és viselkedést a Bazilikában. Természetes, hogy a
család szeretné megörökíteni az ünnepi pillanatokat, de kérjük, ne a szülők vagy
keresztszülők készítsék a képeket, erre kérjenek fel egy rokont vagy barátot. Emellett a
szertartás közben mellőzzük a szel k, csoportképek készítését is — erre lesz mód a
keresztelés után is
Reméljük, hogy a fenti tájékoztató segítségükre volt! Ha bármilyen egyéb kérdésük
merülne fel, keressenek meg minket a varplebania@gmail.com e-mail címen
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Dr. Török Csab
plébániai kormányzó
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– egy keresztanyja
– egy keresztapja és egy keresztanyja
Más megoldásokra (pl. két keresztanya, három keresztszülő) a katolikus egyház
érvényben lévő törvényei szerint nincsen mód
A kiválasztott keresztszülők esetében kérjük, hogy a kereszteléskor kapott emléklappal
vagy keresztlevéllel igazolják azt, hogy katolikus keresztségben részesültek

