
A BÉRMÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK IGAZOLÁSA 
Római Katolikus Egyházközség 4090 Polgár, Barankovics tér 10. 

tel.: 52/ 391-037; 30/6-833-723 

A  BÉRMÁLKOZÓ: BÉRMANEVE:  

Neve:    

Születési helye: ideje: 
Keresztelési helye: ideje: 
Elsőáldozási helye: ideje: 
Apja neve: vallása: 
Anyja leánykori neve: vallása: 
Lakcíme:   

Vallási kötelességeim teljesítését a továbbiakban is ígérem és vállalom. 

A bérmálás 
helye: .............................................................. 
ideje: . . .  ó.
p. 

 
........................................................... 
               a bérmálkozó aláírása 

Az adatokat egyeztettem:  
 
Kelt:...........................................         P.H. 

 
............................................................ 
      a keresztelési hely plébánosa 
 

  

A BÉRMASZÜLŐ ADATAINAK IGAZOLÁSA 
A   BÉRMASZÜLŐ:  

Neve: vallása: 
Lakcíme:   
Házastárs neve (asszonynál leánykori név): 
Bérmálkozása helye: ideje: 
Katolikus templomi esküvője helye: ideje: 

 
Jelenleg együtt élnek-e?          igen         nem 
Rendszeresen jár-e szentmisére?                 igen         nem 
Saját gyermeke jár-e hittanra?          igen         nem 
Egyházközségi hozzájárulását (adó) rendezte-e?          igen         nem 
  

A bérmaszülői tisztséggel járó kötelességeket ismerem és vállalom. 
A bérmaszülő aláírása:  

  

A C.I.C. szerint bérmaszülői tisztség vállalásának nincs akadálya. 
 
 
Kelt: ....................................................   P.H.      ..................................................... 
                                                                                    a bérmaszülő plébánosa

 
 



TÁJÉKOZTATÓ 
A bérmálkozó és a bérmaszülő a bérmálási szentmisén áldozni fog ! 
Ezért felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy a gyónásról ne felejtkezzenek meg! 
A bérmálás előtti napokban külön gyónási lehetőség is lesz, de minden köznapi 
szentmise előtt lehet gyónni. 
A (felkészülés) gyónás nélküli áldozás szentségtörés!! Ne forduljon elő!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A bérmálási mise ideje alatt csak az általam felkért és megbízott fényképész 
fényképezhet! 
Egyetlen fényképész sem nyer jogot a fotózásra azáltal, ha előzőleg a családokat 
felkeresve előleget szed. 
Családtagok sem zavarhatják a szentmisét fényképezéssel, videózással! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E lap visszahozatalakor a bérmálási költségek részbeni fedezésére ,- Ft-ot 

kérek befizetni. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mi a bérmálás? 
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, 
erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. 
Ki bérmálkozhat? 
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült, és elkötelezi magát a keresztény 
életre. 
Ki lehet bérmaszülő? 
16. életévét betöltött, katolikus, megáldozott, megbérmált személy. Ha házas, legyen 
érvényes katolikus házassága és ne sújtsa semmilyen egyházi büntetés. Éljen a hitéhez 
és a vállalandó tisztséghez méltó életet! 
Mi a bérmaszülő kötelessége? 
A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példával 
segítse. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NYILATKOZAT:  
Gyermekem a felkészülés évei alatt: 
hitoktatásra  -  rendszeresen,  rendszertelenül,  nem  -  járt; 
szentmisére   -  rendszeresen,  rendszertelenül,  nem  -  járt. 
Hitbeli tudását -  megfelelőnek, gyengének,  elégtelennek  - tartom. 
 
A fenti tájékoztatót tudomásul vettük, lelkiismeretünk szerint nyilatkoztunk, és  
gyermekünket a bérmálás szentségének felvételére 

alkalmasnak  -  alkalmatlannak 
tartjuk: 

 

..................................... , . év . hó . nap 
 

 
aláírás:         ..............................................            ....................................................... 
                                  édesapa                                                    édesanya 


