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Ígérettétel szabályzata 
 

A felvett tagok beiktatása a helyi szervezet székhelyén (több helyi szervezetet érintı 

beiktatás esetén egyeztetett helyen) szentmise keretében történik. 

A tagok ígéretet tesznek, amelyet szóban mondanak el és aláírásukkal is megerısítenek. 

 

Az ígérettétel menete: 
Az ígéretet tevı tagok a templom szentélye közelében, az elsı padokban helyezkednek el. A 

szentmise elıtt minden ígérettevı gyertyát kap a kezébe. (Helyi szokás szerint az ígéretet 

tevık az asszisztenciával ünnepélyesen is bevonulhatnak.)  

A bevonuló asszisztencia elıtt a máltai zászlót hozzák be – célszerően középen a zászlóvivı 

és két oldalán egy-egy máltai testvér. Az oltárhoz érkezéskor annak alkalmas oldalán a 

hívekkel szemben helyezkednek el. 

Mind a beiktatásra kerülı tagok, mind a máltai szolgálattevık és résztvevık az alkalomhoz 

illı ruhában jelenjenek meg. 

 

A szentmise bemutatása a szokásos módon történik, az ünnepélyes beiktatásra a szentbeszéd 

után kerül sor.  

 

Pap: 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat új tagjai ígéretet tesznek a régióvezetı és társaik 
jelenlétében. 
 

Régióvezetı: 

Helyükön álljanak fel (vagy lépjenek elı) azok, akik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
(…………………… csoport megnevezése) csoportjának tagjaként szeretnék szolgálni 
Istent embertársaikban. 
 

A régióvezetı felolvassa a felvett tagok névsorát. A jelenlévı új tagok nevük elhangzása után 

felállnak, "jelen"-nel válaszolnak és az elıre megbeszélt helyre állnak. (Ezt mindig a helyi 

lehetıségek, szokások döntik el).  

A beiktatást végzı pap megszenteli az ígéretet tevık kezében lévı gyertyákat, melyeket 

ezután - egymásnak tovább adva a lángot - meggyújtanak.  

Mindenki feláll. 

 

Pap: 

Kérem az új tagokat, mondják utánam az ígéret szövegét. 
 

Pap, utána az új tagok: 

Én ……………………… (egymás után mindenki a saját nevét mondja) 
mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tagja, 
Isten szent színe elıtt ígérem, 
hogy az Evangélium tanítása és Egyházam hagyományai szerint 
ıszintén törekszem a krisztusi életre. 
Elıljáróimmal és társaimmal egységben, 
a szolgálat által segítem testvéreimet 
az istenhitre és a teljesebb emberi életre. 
Amen. 
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Pap: 

Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennetek. 
 

A ígéret szövegét a beiktatást végzı pap után mondják az új tagok. Ezt követıen minden új 

tagnak az atya személyesen átadja a tagsági igazolványát, valamint a fém máltai kitőzıt, és a 

régióvezetıvel együtt kézfogással köszönti ıket. 

 

A beiktatás után az ígérettevık helyükre vonulnak, s a Hívek könyörgésével a szokott módon 

folytatódik a szentmise. 

 

Gondoljunk a szentmise énekrendjének összeállításánál, hogy tükrözze az Egyház aznapi 

mondanivalóját, Szeretetszolgálatunk szellemiségét. Segítsük, hogy mindenki be tudjon 

kapcsolódni a közös éneklésbe, imádkozásba (vetítés, szövegek kiosztása stb.) Szervezzük 

meg az olvasmány, a szentlecke felolvasását, a hívek könyörgését. A könyörgések lehetnek 

saját szövegőek, betartva a könyörgés szokásos formáját. 

 

 

 

 

Máltai zászló 
 

Minden újonnan alakuló máltai csoport máltai zászlót kap. A zászló egységes, piros mezıben 

fehér nyolcágú máltai kereszt. A zászló keresztrúdra, a keresztrúd pedig függıleges hordozó 

rúdra van erısítve. A függıleges rúd máltai kereszt fémcsúcsban végzıdik. A zászlót az 

MMSz Országos Központjából kapják a csoportok. 

A szabályostól eltérı rudazatú és megjelenéső zászló használata tilos! 

 

A zászló megszentelése ünnepélyesen, szentmise keretében történik. A szentmisén a 

Szeretetszolgálat meghívott vezetıi és a csoport tagjai vesznek részt. 

 

A szentelendı zászlóval a régióközpont vagy helyi csoport kiválasztott tagja a szentmise elıtt 

a szentély egyik oldalán helyezkedik el. 

A szentmise bemutatása a szokott módon történik, a szentbeszéd után kerül sor a máltai zászló 

megszentelésére. A zászlóvivı a zászlóval a szentély elé áll, az oltár felé fordulva.  

 

Helyi vezetı (a pap felé fordulva): 

Kérlek atyám, szenteld meg máltai közösségünk zászlaját. 
 

Pap: 

Urunk, Jézus Krisztus, Te az Egyházat különbözı közösségek és csoportok rendezett 
egységeként alkottad meg. Áldd meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ezt a 
zászlaját, hogy mindnyájan, akik e zászló alatt fegyelmezett rendben felsorakoznak, a 
Boldogságos Szőz Mária és …………………… (a régió vagy a máltai csoport védıszentjének neve) 
közbenjárására az emberre támadó minden látható és láthatatlan rosszon 
felülemelkedhessenek, és a végsı gyızelem után a mennyei öröm részesei lehessenek. Aki 
él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. 
 

 

A zászlószentelés után a Hívek könyörgésével a szokott módon folytatódik a szentmise. 


