
 



Bevonulás: Praeludium 
 

A szülők – a ministránsok és a papság kíséretében – kézen fogva körmenetileg 
bevezetik elsőáldozó gyermekeiket a sekrestyéből a templomba, a számukra kijelölt 
első padba. A szülők és hozzátartozók a 2. és 3. padban foglalnak helyet. 

 

Olvasmány:  ApCsel 8,5-8 – Dr. Nemes Csaba Attila 
Szentlecke:  1Pét 3,15-18 – Völler Krisztina Ágnes 
Evangélium: Jn 14,15-21 – Merka János plébános 

 

A keresztségi fogadalom megújítása – Merka János plébános 
 

Pap: Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek 
szabadságában éljetek? 
Hívek: Ellene mondunk. 
 

P: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá 
ne kerüljetek?  

H: Ellene mondunk. 
 

P: Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? 
H: Ellene mondunk. 
 

P: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek 
teremtőjében?  

H: Hiszünk. 
 

P: Hisztek-e Istenben, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki Szűz Máriától született, aki kínhalált szenvedett, de 
föltámadt a halálból és visszatért a mennybe az Atyához? 

H: Hiszünk. 
 

P: Hisztek-e Istenben, a Szentlélekben, hisztek-e a katolikus 
anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök 
bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben?  

H: Hiszünk. 
 

P: Ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen. 

 

Egyetemes könyörgések – Elsőáldozók szülei (Dr. Nemes Csaba Attila, 
Tobak Edit, Völler Krisztina Ágnes) 

 

Pap: Testvéreim, most imádkozzunk ezekért az elsőáldozókért, hogy Jézusnak 
mindig hű tanítványai legyenek: 

 

Add, Urunk, hogy mindig tisztaszívűek legyenek, és szeretetben éljenek! 
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 
 

Add, Urunk, hogy a gyakori szentáldozás által megerősödjenek az isten-
gyermeki, kegyelmi életben! 
Hívek: Kérünk téged, … 



Add Urunk, hogy napról-napra növekedjenek jóságban, bölcsességben és 
kedvességben, előtted és az emberek előtt!  
Hívek: Kérünk téged, … 
 

Add Urunk, hogy szüleiknek öröme teljék jóratörekvő, engedelmes 
életükben! 
Hívek: Kérünk téged, … 
 

Add Urunk, hogy akik ma együtt eszik az örök élet kenyerét, a mindennapi 
életben is megmaradjanak a kölcsönös szeretetben!  
Hívek: Kérünk téged, … 
 

Pap: Mindenható Atyánk! Add, hogy akik ma először részesülnek Szent Fiad 
áldozati lakomájában, növekedjenek a kegyelmi életben, és eljussanak az örök 
élet boldogságára. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. 

 

Imádság szentáldozás előtt – Elsőáldozók 
 

Uram, Jézusom, szentáldozásra készülök. Hiszem, hogy itt vagy a 
szentostyában. Az Utolsó Vacsorán, amikor kezedbe vetted a kenyeret, ezt 
mondtad: Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, amelyet értetek 
áldozatul adok.  
Uram, te annyi beteget meggyógyítottál! Remélem, hogy engem is 
kigyógyítasz gyarlóságaimból és megerősítesz szeretetedben, amikor a 
szentáldozásban eljössz hozzám.  
Bánom, hogy tanításodra nem mindig figyeltem, és bűneimmel 
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra 
törekszem, a bűnt kerülöm, és mindent megteszek, hogy hűséges 
tanítványod legyek.  
Szeretlek, Jézusom, mert oly jó és irgalmas vagy hozzám és minden 
emberhez. Jöjj, Uram, Jézus, áldj meg látogatásod kegyelmével. Ámen. 
 

Elsőáldozás:  
 

A pap felvezeti az elsőáldozó gyerekeket a szentélybe és felsorakoztatja őket az oltár 
körül, a néppel szemben. A ministránsok oldalra húzódnak és csak miután az 
elsőáldozók helyükre vonultak, jönnek ők is a szokásos módon áldozni. URAM, NEM 
VAGYOK MÉLTÓ után az elsőáldozók a pappal együtt a főoltár felé fordulnak és 
kettesével az oltár lépcsője elé járulnak, megáldoznak, majd visszatérnek egyenként 
helyükre.  
A közös hálaadó imáig önmagukba szállva, egyénileg és csendben imádkoznak. 

 

Az elsőáldozók hálaadó imája: 
 

Uram, Jézusom, megköszönöm neked, hogy eljöttél hozzám. Itt vagy nálam, 
és én boldog vagyok. Mindennél jobban szeretlek téged. Köszönöm 
jóságodat, köszönöm, hogy szeretsz.  
Megígérem, hogy jóságodat én is jósággal és szeretettel fogom viszonozni. 
Mindig azt akarom tenni, ami neked tetszik. 

 



Kérlek, segíts, hogy mindig jobb legyek, hogy tanításodat meg tudjam 
tartani, és eljuthassak hozzád az örök életre. Kérlek, segítsd és áldd meg 
hozzátartozóimat, szüleimet, testvéreimet, barátaimat. Add, hogy 
mindnyájan eljussunk hozzád a mennybe. Ámen. 
 

Magyar Himnusz / Kivonulás 
 

A szülők gyermekeiket kézen fogva – a ministránsok és a papság kíséretében – 
körmenetileg kivezetik a templom főbejáratán át, és a sekrestyén áthaladva az oltár elé 
vonulnak közös fényképezésre. 
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Balról jobbra:  

Győry László, Haug Laura Klára, Haug Lea Hanna, 

Völler Carsten-David és Nemes Szófia Csenge. 

 
 
 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió 
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40. 

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; 

E-mail: info@ungarische-mission.de; http: //www.ungarische-mission.de 

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános 


