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Főtisztelendő Plébános Atya!
Plébániai közösségéhez tartozó, iskolánkba járó diákunk segítségével szeretnénk felvenni Önnel a
kapcsolatot. Hivatásunknak tartjuk, hogy a tanórai keretekben történő hitoktatáson túl lelkileg még jobban
gazdagítsuk gyermekeinket lelkigyakorlatokkal, zarándoklatokkal; vagy épp a közösségi szolgálat kapcsán
kapcsolódjanak be karitatív munkákba, segítsék az elesetteket, rászorulókat. Szeretnénk, ha diákjaink iskolánkból
kikerülve fiatal felnőttként saját közösségükbe aktív módon bekapcsolódó, hitüket gyakorló és megvalló fiatalokká
válnának.
Ezért nem szeretnénk elvenni a plébániai közösségtől egy olyan ünnepet, melyben a fiatal a Szentlélek
segítségével aktív tagjává válik saját közösségének. Eddig az ismeretek passzív befogadója volt, innentől kezdve
viszont szerepet vállal az egyházközségben, bekapcsolódik a plébániai szolgálatokba. A bérmáláskor a Szentlelket
hívjuk és kérjük mindehhez a segítségét, kegyelmét. A hittanórák tudást adnak, a lelkigyakorlatok a személyes
istenkapcsolat elmélyülését segítik. Ebből fakad a szolgálat, melyet tevékenyen saját közösségében tud végezni az
ember.
Levelünk végén szeretnénk felmérni, hogy mire lenne igény. Az iskolában, a tanórai hitoktatáson túl
szívesen szervezünk bérmálási előkészítőt, mely nem elsősorban a tárgyi tudásra fókuszál, hanem az istenkapcsolat
elmélyítésére lelkigyakorlatok, zarándoklatok segítségével. Amennyiben a diák részt vett az iskolában szervezett
bérmálási előkészítőn, arról igazolást állítunk ki, így ezzel menne a plébániaközösségében megszervezett
bérmálásra. Amennyiben otthon nincs mód bérmálkozni, ha erre igény van, az előkészítőn túl megszervezzük a
bérmálást is iskolánkban.
Segítségüket és együttműködésüket megköszönve:
Iskola vezetősége
………………………………………………………………………………………………………………………….

VISSZAIGAZOLÁS BÉRMÁLÁSRÓL
A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba és Kollégiumba járó bérmálkozni vágyó diák


neve:



keresztelésének helye: _______________,



Plébániájának neve:

___________________________________________________________________



Plébániájának címe:

___________________________________________________________________



Plébániájának elérhetősége (telefon):

______________________________________________________



Plébániájának elérhetősége (e-mail):

______________________________________________________

________________________________
keresztelésének ideje: ____________________________

Megfelelő bekarikázandó:

a) Mivel plébániánkon nem tudjuk megoldani a diák bérmálkozását, ezért mind a bérmálkozási felkészítés
megszervezésére, mind magára a bérmálásra szeretnénk megkérni az iskolát.
b) Szeretnénk, ha a diák a plébániai közösségünkben bérmálkozna. Mivel a diák a tanév során Esztergomban
tanul, ezért megkérjük az iskolát a bérmálkozási felkészítésre, melyről a diák igazolást hoz iskolájától.
Ebben az esetben plébániánkon a tervezett bérmálás ideje (év, hónap): ______________________

_____________________________
bérmálkozó

ph.

_______________________________
plébános

A leendő 11. és 12-es diákoknak a visszaigazolást kérjük visszajuttatni a prefektusnak 2018. december 2-ig.

