szentségek
kiszolgáltatása

A szentségek kiszolgáltatása.
A szentsigek irvényes kiszolgáltalásdhoz szukségelletnek:
1.
érvényes anyag;
2.
érvinyesforma;
3.
a kiszolgáltató a megfelelô'jogosutvannyal;
4.
a szándék, hogy azt tegye, amit az egyház tesz.
A szentség neve,
jellege
A keresztség:
* Mindenki számára
szukséges az
udvOsséghez.
Fajtái:
- vIzkeresztség,
- vágykeresztség
- vérkeresztség
* Minden életkorban
felvehetô.
* A holtak szentségei
kOzé tartozik
(természefOlotti
halál).
* Meg nem
ismételhetô.
* Mate 28,19:
))Elmenvén tehát,
tanItsatok minden
népet,
megkeresztelvén öket
azAtya is Fiá is
Szentlélek nevében '.
A bérmdlás:
* Nemfeltétlenul
szukséges az
udvOsséghez, ha
tehát valaki bérmálás
nil/cal hal meg,
udvOzulhet. Mégis
bilnOs dolog lenne
adandó alkalommal
keild oknélkulfel
nem venni.
* Felvehetó a 7.
élet6vto7 (Cath. Rom.
11/3/18), tehát az
értelem
használatának
képességétól.

Anyag

Forma

Kiszolgdltató

Kozonséges viz:
ezzel való leontés.

((Ego te baptizo in
nomine Pa+tris, et
Fi+lii et Spiritus +
Sancti.

Puspok
pap,
aplébános
engedélyével:
diakónus.

'Megkeresztellek
tégedaz Atyának is
Fiának is a
Szentléleknek
nevében.

(Fentiek
szolgáltarhatják ki a
keresztséget telfes
egyházi
szertartássaL)
Szukséghelyzetben:
mindenid, eretnek is
szakadár is.

Krizma
(olIvaolaj
balzsammal):
kézrátétel valamint a
homlok megjelolése
is megkenése.

,,Signo te signo
PuspOlc vagy a
cru+cis et confirmo
puspok engedélyével:
te chrismate saluris
pap.
in nomine Pa+tris, et
Fi+lii et Spiritus+
Eletveszélyben:
Sancti."
minden pap.
,,Meg/e1011ek teged a
keresztjelével is
meger6sIrelek az
udvosség krizmájával
az Atyának is Fiznak
is a Szentléleknek
nevében."

* Meg nem
ismételhetö.
* Ap.Csel., 8,14-17:
,,Mikorpedig az
apostololc kik
Jeruzsálemben
volta/c meghallották,
hogy Szamaria
befogadra az Isten
igéjét, elküldék
hozzájuk Pétert is
Jánost, kik odajOvén
imádkoztak értuk;
hogy elnyerjék a
Szentlelket, mert az
meg egyikükre sem
szállott le, hanem
csak meg valának
keresztelve az Or
Jézus nevében Ekkor
rájuk tevék kezuket s
azok elnyerék a
Szentlelket."
Az oltdriszeutség:
Szentmise.
Szentáldozás.
* A szentáldozás nem
feltetlenulszukséges
az udvOsséghez,
felnóttek számára
azonban szukséges
eszkOz, hogy
hosszabb ideig
megmaradjanak a
kegyelmi állapotban.
* János 6,54:
"Bizony, bizony
mondom ne/a'ek: Ha
nem eszitek az
Emberfia testét, is
nem isszátok az 6
vérét, nem leszen élet
tibennetek"
* Ertelmes kortól,
azaz általában a 7.
életévtôl.

Bzzakenyér is
szö16bo7 készült bor,
azaz erjesztett
szölólé.

,,Hoc est enim
corpus meum.
((Mert ez az in
testem.x
,, Hic est enim calix
sanguinis mel, novi
et aeterni testamenti:
mysteriumfidei: qui
pro vobis etpro
multis effundetur in
remissionem
peccatorum.
"Mert ez az in
véremnek kelyhe, az
zj is ôrOk szOvetségé,
a hitnek misztériuma,
mely érettetek is
sokakért kiontatik a
bünOk bocsánatára."

Puspok,
pap.

Aldoztatás:
puspolc
pap,
diakónus.

A banbdnat
szentsége:
* Szukséges az
udvosseghez
mindazok számára,
akik a keresztség
felvetele után sályos
blinbe estek
* Ertelmes kortól, a
szentáldozás elêtt.
* János 20,22-23:
Vegyétek a
Szentlelket. Akiknek
megbocsátjátok
blineiket,
megbocsáttatnak
nekilç is aidnek
megtarzjátolc meg
vannak tanya."
Az uto!só kenet:
* Nemfeltétlenul
szukséges az
udvosséghez
mindenki számára,
azza válhat azonban
egy Ontudatát
vesztett, szilyos
blinnel terhelt
személy esetében.
* Az élflkszentsége,
azazfeltetelezi a
kegyelmi állapot
meglétét.
* Felvételéhez
elôfeltétel az
életveszély:
- életkor
kovetkeztében;
- betegség
kOvetkeztében.
* Ugyanazon
életveszélyben nem
ismételhetê, de ha ez
elmált, is ájabb all
be, zgy üjra
ldszolgáltatható is
kiszolgáltatandó.
* Az értelem
használata, azaz
gyermekek akik erre
meg nem képesek

,,Ego te absolvo a
peccatis tuis, in
nomine Patris, + et
Filii, et Spiritus
Sancti. Amen."

PuspOlc
pap.

((Feloldoziak teged
büneidt6l az Atyának
is Fiznak és a
Szentléleknek
nevébeni.

Betegek olaja:
az Ot érzékszerv
megkenése a betegek
olajával.

Vészhelyzetben:
a homlok megkenése
a keresztjelével.

Per istam sanctam
unctio+nem, et suam
piissimam
misericordiam,
indulgeat tibi
Dominus quidquid
(per visum, auditum,
odoratum, gustum et
locutionem, tactum)
deliquisti. Amen
E szent kenet által
végtelen
irgalmasságából
bocsássa meg neked
az Ur, amit (látás,
hallás, szaglás,
Izielés is beszéd
valamint tapintás
révén) elkOvettél.
Amen.

Puspolc
pap.

illetve világos
pillanatok nélkuli
elmebetegek nem
vehetikfOl.
*Jajcab 5,14-15:
Beteg valaki
kOztetek? Hivassa el
az egyházpapjait, is
ezek imádkozzanak
folotte, megkenvén it
olaf/al az Ur
nevében; is a hitbo7
fakadó imádság
megszabadItfaa
bete get is az Ur
megkOnnyebbIti it s
ha bz7nôkben van,
megbocsáttatnak
nekL"
* Mark 6,12-13:
,,Es elmenvén
prédikálják vala,
hogy tartsanak
bIinbánatot, is sok
ordogot lizének ki, is
sok beteget
megkenének olaf/al
is meggyogyItának"

Az egyhdzi rend:
* Szukséges az
egyház
fennmaradásához.
* Csak megkeresztelt
ferfiakat
szentelhetnek
érvényesenpappá.
A nêkpapsága
ellen:
1 Kor 14, 34-35
1 Tim 2,11-15
Laodiceai zsinat
(394)
Aacheni zsinat
(789)
Párizsi zsinat (829)
Codex luris

Kézrátétel.

Szavalc, amelyeket a PüspOk
püspOk a szentelési
praefatioban mond:
,, Da, quaesumus,
omnipotens Pater, in
hosfamulos tuos
presbyterii
dignitatem; innova in
visceribus eorum
spiritum sanctitatis;
Ut acceptum a te,
Deus, secundi *1
meriti munus
obtineant,
censuramque morum
exemplo suae
conservationis
insinuent."

Canonici 1917/can.
968.1
Codex Juris
Canonici 1983/can.
1024
* Meg nem
ismételhet6.

,, Kérunk téged,
mindenható Atyánk
add ezeknek a te
szolgáidnak az
áldozópapi
méltóságot; üJItsdfel
szIvukben a szentség
lelkét, hogy
méltóképpen viseijék
a tôled elnyert
méltóságot és az
erkOlcsi torvény
komolyságának saját
életukpéldájával
tekintélyt
szerezzenek"
*1:
1. fokozat:
puspOkszentelés;
2. fokozat:
papszentelés;
3. fokozat: diakónus
szentelése.

Lukács 22,19:
,,Ezt cselekedjétek
az in
emlékezetemre."
2 Tim 1,6:
,,Ezért
figyelmeztetlelc szItsd
fel magadban az
Isten kegyelmét, mely
kezem rádtétele
folytán benned
vagyon."
A házasság:
* Szulcseges az
emberi nem is az
egyház
fennmaradásához.
*A házasság három
Java:
- gyermekek;
- (házastársi)
hüség;
- szentség.
* A keresztény
házassagjellemzöi:
-felbonthatatlanság;
- egység.
* Az érvényes
házassagfeltételei:
1. A plébános is
kit tanzi elótt kell
megkotni!
2. A helyes
házassági
szándéknak meg kell
lennie.
3. Bontó házassági
akadály nem al/hat
fenn.

A kOlcsOnOs odaadás,
azaz a szerzödés
tárgyának átadása, a
testhez való jog.

A kOlcsOnOs
elfogadás, azaz a
szerzádés tárgyának
elfogadása, a testhez
való jog.

Házasfelek

llyen lenne, hap!.
egy korábbi
házassagi kOtelék
fennállna, a nemi
érettség elôtt álló
gyermekekr6l lenne
szó vagy egyenes ágz
rokonságról.
* Móz. 1. 2/18:
,,Nemjó, hogy az
ember egyedul
vagyon: alkossunk
hozzá illösegIto7 is. ,'
(Az OszOvetségben
a házasság meg nem
volt szentség!)
Mate 19,4-6:
Nem olvastátok-e,
hogy aid az embert
kezdetben teremtette,
ferfiva is asszonnyá
alkotta ãket? [...J
Annakok4ért az
ember elhagyja
atyját is anyját, is
felesegehez
ragaszkodilc is a
kettó' egy testté
leszen. Ennélfogva
mar nem ketten
vannalç hanem egy
test. Amit tehát Isten
egybekOtott, ember el
ne válassza."
Ef5,22-33.

