
KERESZTELÉSI TUDNIVALÓK 

 

Az Úr Jézus mennybemenetele előtt missziós parancsot adott a tanítványoknak: „Menjetek tehát, és tegyétek 

tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok 

meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28,19-20). Az Egyház e krisztusi 

parancs értelmében a keresztség szentségében részesíti azokat, akik megismerték Jézus tanítását, és a szerint 

szeretnének élni.  

Mi a keresztség?  

„A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja (vitae spiritualis ianua) és kapu a többi 

szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születtünk újjá, Krisztus tagjai 

leszünk, betestesülünk az Egyházba és részeseivé váltunk az Egyház küldetésének.” (Katolikus Egyház 

Katekizmusa 1213.) 

Mik a keresztség feltételei?  

- Gyermekek esetében legalább az egyik szülő kérje a szentség kiszolgáltatását.  

- Az anyakönyvezéshez szükség van a keresztelendő gyermek, a szülők és keresztszülők adataira. (A 

keresztelési adatlap innen letölthető!) 

- Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint szükséges, „hogy megalapozott remény legyen a 

katolikus vallásban való nevelésre” (CIC 868. kán. 1.§ 2.). Amennyiben ez nem teljesül, a 

keresztelőt el kell halasztani.  

Ki lehet keresztszülő?  

Az Egyházi Törvénykönyv értelmében:  

- alkalmas legyes és szándékozzék is ezt a tisztséget viselni; 

- tizenhatodik életévét betöltött személy legyen,  

- katolikus, megbérmált és a legszentebb oltáriszentséget már magához vett személy legyen,  

- ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés; 

- ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja. 

- Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus 

keresztszülővel együtt és csak mint a keresztség tanúja fogadható el. (vö. CIC 874. kán.) 

Hol tudom kérni a keresztség szentségének kiszolgáltatását?  

- A plébánián személyesen (3182 Karancslapujtő, Dobó köz 1/a), irodai időben (szerda: 9.00-12.00; 

péntek 14.00-17.00). Időpont egyeztetés szükséges az elérhetőségek valamelyikén (30/484-4795; 

krizsan.zoltan@vaciegyhazmegye.hu).  

 

Mikor lehet keresztelő?  

- Mivel a keresztség az egész egyházközség ünnepe, általában a vasárnapi szentmise keretében 

szolgáltatjuk ki a szentséget.  

- Egyedi esetben szombaton.  
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