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Előszó 
Aki gyermekeknek mesekönyvet ír, az tudja, hogy a meséket nem maga a gyerek fogja 

elolvasni, hanem az a felnőtt, aki a gyerekekkel foglalkozik. A mesekönyvben lévő képek 
keltik fel a gyermekek érdeklődését, és készteti őket arra, hogy valakivel azt 
felolvastassák. Hasonlóképp a kisgyerekeknek készülő hittankönyveket sem azért írjuk, 
hogy a gyerekek azt maguk elolvassák, hanem hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését 
Jézus iránt, és így késztessük a gyerekek felelős nevelőit, hogy nekik Jézusról beszéljenek, 
és elmondják nekik mindazt, amit Egyházunk Jézus megbízása alapján nekik tanítani akar. 

A katekumenális jellegű katekézis tudatosan törekszik arra, hogy minden gyerek 
személyesen megismerkedjen Jézussal, az Ő életének legfontosabb eseményeivel, és 
mindazzal, amit Jézus tanít a Mennyei Atyáról, aki jobban szeret minket, mint a legjobb 
földi édesapa. Ez a hitoktatás első lépése, a hitébresztés, az érdeklődés felkeltése Jézus 
és tanítása iránt, hogy a gyerekek megszeressék Jézust, és akarjanak az Ő tanítványai 
lenni. Az iskolába kerülő gyermekek hitoktatása ezzel, a hit ébresztésével kezdődik. 
Bevezetjük őket a keresztény hit világába és elvezetjük a tudatos lelkiélet kezdetére. A hit 
ébresztését és növelését legjobban a katekéta tanúságtevő élete, Jézusra emlékeztető 
szeretete szolgálja. 

A hitoktatás első éveiben nagyon nehéz anyagot kell a gyermekeknek átadnunk. Ezért 
csak a legszükségesebb fogalmak megalapozására kell törekednünk, a részletesebb 
magyarázatot a felsőbb osztályok hitoktatására kell bízni. Ne bonyolódjunk bele a teológiai 
magyarázkodásba, ne akarjunk kis hittudósokat nevelni, hanem legyünk az események és a 
misztérium hívő szemlélői. A hívő megértést a következetesen helyes szóhasználattal 
segítsük elő. 

Az első évben különösen fontos a személyiség sokoldalúságát tekintetbe vevő komplex 
módszerek alkalmazása: az érzelmileg motivált, személyes jellegű beszélgetések, amelyek a 
vallási fogalmak megalapozását szolgálják. Nem sokat magyarázunk, hanem lélekben leülünk 
Jézus mellé és figyelünk rá. A katekéta Jézus tanítását a gyermekek „nyelvére” fordítja 
úgy, hogy megértsék, mit mond nekik és mit kíván tőlük Jézus. A közölt Hozsanna énekeket 
sem arra szántuk, hogy azok éneklését a gyerekekkel betanítsuk, hanem arra, hogy 
felismerjék, a liturgia énekeivel is hitünk misztériumait ünnepeljük. 

Mindig vita tárgya volt, hogy a hitoktatás alkalmával a Biblia eredeti szövegét, vagy 
átfogalmazott változatát használjuk. A vitát nem lehet eleve egyoldalúan eldönteni. A 
kisgyermekek tanításánál a bibliai történetet a hitoktató mondja el, a könyvben található 
részlet ez alapján érthető. Így indokolt és megengedhető az egyszerűsítő, rövidítő és 
tömörítő átfogalmazás, ha ez a jobb megértést szolgálja, és hűségesen őrzi az eredeti 
szöveg mondanivalóját. Idézőjelbe is csak a szóban elhangzott mondatokat tettük, akkor is, 
ha nem szó szerint idéztük valakinek a szavait. Egy hittankönyv nem tudományos mű, ezért a 
szentírási utalásoknál a szokásos vö. helyett a „l.” = lásd rövidítést használjuk, még 
szószerinti idézés esetén is. A bibliai szövegel átírásra jó példa erre pl. Courtois: A 
legszebb történet című műve. 

Győr, 2015. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, 
 Dr. Rédly Elemér 
 teológiai tanár 
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JÉZUS SZERET MINKET 
 

 

 

 

 

Hagyjátok a gyermekeket, hogy hozzám jöjjenek, 
mert ilyeneké a mennyek országa. 
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1. A templomban Jézussal találkozunk 
 

 

 

 

 

„Nézzétek, az Isten Báránya!” – E szavak hallatára a két 
tanítvány elindult Jézus után. Elmentek vele, megnézték, 
hol lakik, s aznap nála is maradtak. (l. Jn 1,35-40) 

Jézus szeret minket, találkozni akar velünk! 
 

Jézus bennünket is hív, hogy találkozzunk vele, 
és barátai legyünk. 

 

A templomban találkozhatunk Jézussal és egymással. 
Jézusom, örömmel jövök Hozzád a templomba! 
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A templom az Isten háza és a mi közös otthonunk. 
A templomban csendben figyelünk, imádkozunk és énekelünk. 
Ha belépsz a templomba, vess keresztet,  
azután térdet hajtva köszöntsd Jézust, 
aki jelen van az Oltáriszentségben! 
 

 

 

Jézus jelenlétére az örökmécses figyelmeztet minket. 
 

Miért hajtunk térdet a templomban?  
Hogyan kell szépen térdet hajtani? 
Miért vetünk magunkra keresztet? 
Hogyan kell szépen keresztet vetni? 

 

Az Úr Jézust az Oltáriszentségben 
térdhajtással köszöntjük. 

 

 Hozsanna: 257. ének 
Örvendezzünk, jertek,  
áhítatos lelkek  
Istenünk oltáránál! 
Nyissuk ki a lelkünk,  
vidám dalra keljünk: 
mi Urunk mireánk vár. 
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2. Jézus első munkatársai 
x 

 

 

 

 
 
 

A csodálatos halfogás láttán a halászokat félelem 
fogta el. De Jézus bátorságot öntött Péterbe.  
„Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel!”  
Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva 
nyomába szegődtek. (l. Mt 4,19-20. – Lk 5,8-11) 

 
 

Ezek a halászok lettek Jézus első követői, barátai és 
munkatársai. 
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Jézus a tanítványai közül kiválasztott tizenkettőt, 
akiket apostoloknak neveztek el. 
 

 

 

Ők követték Jézust 
mindenhová 
és hallgatták  
tanítását,  
hogy később 
 beszélhessenek róla 
 az embereknek. 

 

 

Az evangéliumokban Jézus életét és tanítását úgy írták  
le, ahogy azt az apostolok élőszóval hirdették. 
 
A templomban a szentmisén a pap  
felolvassa az evangéliumot,  
amelyet felállva hallgatunk. 

 

Az Úr Jézus tanítását  
evangéliumnak,  
vagyis örömhírnek nevezzük. 

 

 
Kik voltak Jézus első munkatársai?  
 
Kik írták az evangéliumokat? 
 

Mindig figyelemmel hallgasd Jézus örömhírét! 
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3. Jézusra figyelünk, Vele beszélgetünk 
 

 

 

 
 

Mária odaült Jézus lábához és hallgatta szavait, Márta 
meg végezte a háziasszonyi teendőket. Márta, Márta, 
sok mindenre gondod van, pedig csak egy a szükséges. 
Mária a jobbik részt választotta. (l. Lk 10,38-42) 

 

Mária leült Jézus mellé, hallgatta, és beszélgetett Vele. 
 
 

Jézus arra hív minket is, üljünk le,  
figyeljünk rá, és beszélgessünk vele! 
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Jézus arra bátorít, hogy úgy beszéljünk Istennel,  
Mennyei Atyánkkal, mint a legjobb barátunkkal. 
Ezt a beszélgetést nevezzük imádságnak. 

 

Ő meghallgat minket és válaszol:  
eszünkbe juttatja azt,  
amit nekünk mondani akar.  

 

Aki ismeri Jézus tanítását,  
az az imádságban, 
lelkiismeretében  
fel tudja ismerni Isten szavát. 

 
 

Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk és Vele beszélünk. 
 

A legtökéletesebb imádság a Miatyánk,  
amelyre az Úr Jézus tanított minket. 

 

A templom a csend, az ima, a figyelmes szeretet helye. 
 
A templomban a szentmisén a Bibliából olvasnak fel  
olvasmányt, szentleckét és evangéliumot. 
 

Figyelj Jézus tanítására! 
 

Akkor leszünk Isten kedves gyermekei, ha figyelünk 
Jézusra és szeretjük Istent és embertársainkat. 

 
 

Rendszeresen kell imádkoznunk,  
naponta legalább reggel és este. 
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4. Ki olyan jó, mint a Mennyei Atyánk? 
 

 

 

 

 
 

 „Ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit 
egyetek vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy 
mibe öltözzetek. Mennyei Atyátok tudja, hogy 
ezekre szükségetek van.” (l. Mt 6,25-34) 

 

Köszönjük, hogy szép világot adtál nekünk! 
 

 Hozsanna: 114. ének 
Nap, hold s fényes csillagok imádságra gyúljatok:  
hitünk fénye Őt dicsérje, kit ragyogva áldotok. 
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Jézus sokszor beszélt a Mennyei Atyáról,  aki minden  
embert szeret, mindnyájunkról gondoskodik. 
Tőlünk azt kívánja,  
hogy szeressük egymást, és segítsünk  
azon,  aki bajban van. 
Mennyei Atyánk akaratából élünk itt a földön.  
Ő előre megtervezte, létrehozta és beprogramozta,  
majd a fejlődés útján elindította a világot.  

 

Azt akarja, hogy 
megismerjük,  
megcsodáljuk, építsük és  
szépítsük ezt a világot, 
amelyet nekünk adott  
és reánk bízott. 

 

Egy Isten van,  
aki három személy:  
Atya, Fiú és Szentlélek. 

 
 

A három isteni személyt egy szóval  
Szentháromságnak nevezzük. 

 

Isten úgy gondoskodik az emberekről, 
hogy mindenkinek megadja azt,  
ami az üdvösséghez szükséges. 

 

Hogyan teszik szebbé az emberek munkájukkal a világot? 
 

Köszönjük, Mennyei Atyánk, hogy gondoskodsz rólunk! 
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5. Milyen jó, hogy Isten gyermeke lettem 
 

 

 

 

 
 

Akik Jézus Krisztusban megkeresztelkedtünk, a 
keresztségben vele együtt meghaltunk, hogy miként 
Jézus Krisztus feltámadt a halálból, úgy mi is új 
életre keljünk… Akiket Isten Lelke vezérel, azok 
Isten fiai. (l. Róm 6,3-4 – 8,12-18) 
 

 

Mint Isten kedves gyermekei éljetek szeretetben, 
amint Jézus Krisztus is szeretett minket! 
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Földi életedet szüléidtől kaptad.  
Amikor az ő akaratukból megkereszteltek,  
Isten gyermekévé lettél.  

 

 

 

Amikor a keresztelő pap keresztvizet 
öntött a fejedre, a keresztvízzel 
Jézus jelét rajzolta a homlokodra. 

 

Azóta te is Jézushoz tartozol. 
 

A kereszt Jézus jele. 
 

Akit megkeresztelnek, az Isten népének,  
az Egyháznak a tagjává válik. 

Katolikus keresztény vallásúak vagyunk. 
 

A keresztvetéssel megvalljuk, hogy Jézushoz tartozunk, 
Isten gyermekei vagyunk. 

 
 

Amikor keresztet vetünk,  
Jézus jelét rajzoljuk magunkra . 

 
 
 

Hogyan kell szépen keresztet vetni? 
Melyik templomban kereszteltek meg? 
Melyik napon kereszteltek meg? 
 
 

Köszönöm, Mennyei Atyám,  
hogy gyermekeddé fogadtál. 
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6. Szeretjük szüleinket 
 

 

 

 

 

Jézus visszatért szüleivel Názáretbe és ott 
növekedett bölcsességben, korban és kedvességben 
Isten és az emberek előtt. (l. Lk 2,51-52) 

 

 Hozsanna: 213. ének 
Két kezed munkája árán  
növekedett a szent Bárány,  
műhelyedet verejtékkel megszentelte,  
ott készült a keresztfára áldott lelke. 
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Jézus szüleivel, 
Szűz Máriával és 
Szent Józseffel 
Názáretben lakott,  
és engedelmeskedett  
nekik. 

 

 
Mennyei Atyánk  
úgy akarta, hogy  
minden gyereknek  
legyenek szülei. 

 

 

Azt kívánja szüleinktől,  
hogy szeretettel gondoskodjanak rólunk, és  
becsületes felnőtt emberré neveljenek minket.  
Tőlünk pedig azt kívánja, hogy engedelmeskedjünk 
nekik, tiszteljük és szeressük őket. 

 
 

Kikre bízott minket Mennyei Atyánk? 
Hogyan tudod megköszönni szüleid gondoskodását? 

 
 
 
 

Szerezz minél több örömet szüleidnek! 
 
 

 Hozsanna: 159. ének 
Ó édes Jézus, keresztény családok szent királya. 
Te vagy, aki a szerelmet s a hűséget megáldja. 
Oltárod a család éke, szent Szíved a köteléke, 
a  szülőknek példaképe, a gyermekek barátja  
és jóságos királya. 
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7. Szeretjük embertársainkat 
 

 

 

 

 

Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament, 
bekötözte sebeit, elvitte egy vendégfogadóba és 
gondoskodott róla. Jézus szava: „Menj és te is így 
tegyél!” ( l . Lk 10,25-37) 
 

 

Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak! 
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Jézus mindenkihez jó volt. Segített a bajban lévőkön,  
végül meghalt értünk a kereszten.  
Jézus azt akarja, hogy segítsünk embertársainknak, 
látogassuk meg a betegeket és az öregeket. 
Gondolj arra, Jézus mit tenne a te helyedben! 
Ha valakivel jót teszel, úgy tekinti, mintha vele tennéd. 

 

Jézus tőlünk is azt várja, hogy 
minden embert szeressünk!  
Még azokat is,  
akik nem szeretnek, 
hanem bántanak bennünket. 

 

Mennyei Atyánk már előbb  
megbocsátott nekünk, 
ezért kell megbocsátanunk  
szívből egymásnak,  
és nem azért, mert a másik  
ezt megérdemli! 

 

Minden ember felebarátunk,  
akár jóakarónk, akár ellenségünk. 

 

Mi Jézus példabeszédének a tanulsága? 
Te kivel és mivel tudsz jót tenni?  

 

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, 
ti is tegyétek velük!” (l. Mt 7,12) 

 Hozsanna: 98. ének 
Dicsőség az Istennek magasságos mennyben.  
Békességet lásson itt minden igaz ember,  
akiben a szeretet, a Szentlélek ébren, 
s jóakarat vezeti cselekedetében. 
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8. Az elrejtett kincs. 
– Örök életre készülünk 

 
 

 

 

 
 

Amikor egy ember megtalálta az elásott kincset, 
újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta 
mindenét, amije csak volt, és megvette azt a 
szántóföldet. (l. Mt 13,44-46) 

 

A Mennyei Atya boldog örök életet készít azoknak,  
akik Őt szeretik.  

A legnagyobb kincs Isten szeretete. 
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Jézus azt akarja, hogy mi is boldogok legyünk, 
rátaláljunk az Ő szeretetére, és elfogadjuk azt. 
 

 

 
Jézus azért jött, hogy meghívjon  
és elvezessen a Mennyei Atyához. 
 

 

A mennyország  
részesedés Isten boldog, örök életében. 

 

 
A mi örök otthonunk a mennyország. 
 
 
A mennyországba a jók jutnak,  
akik egészen bűn nélkül vannak  
és büntetést nem érdemelnek. 

 

 
Mihez hasonlította Jézus a mennyek országát? 
 
 Hozsanna: 70. ének 

Jézus, világ Megváltója, üdvözlégy élet adója, 
megfeszített Isten fia, szent kereszted szívem hívja.  
Jézus add, hogy hozzád térjek,  veled haljak, veled éljek. 

 
 

Jézus szeretete a mi legértékesebb kincsünk! 
 



 22 

9. Példaképeink a szentek. 
– Mi lesz velünk, ha meghalunk? 

 
 

 

 

 

Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet 
élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. 
Isten akarata, hogy szentek legyetek. (l. 1Tessz 4,1-3) 

 
 

A szentek Isten akarata szerint éltek.  
 

Most a mennyországban,  
 

az örök élet boldogságában vannak.  
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A szentek példát mutattak nekünk,  
most pedig imádkoznak értünk. 

 

Akik itt a földön szeretik Istent és embertársaikat,  
azok eljutnak a mennyországba.  

 

Az ember a halála után vagy a mennyországba,  
vagy a tisztítóhelyre, vagy a kárhozatra kerül. 

 

Ezért nem az a fontos,  
hogy meggazdagodjunk,  
hanem, hogy szeressük 
embertársainkat,  
és sok jót tegyünk velük. 

 

Kiket ünnepelünk minden-szentek ünnepén? 
 
 

Minden szentek, könyörögjetek érettünk! 
 

 Hozsanna: 210. ének 
Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények,  
szenteljük e dicső napot Mindenszentek ünnepének.  
Gyülekezzünk szívesen, énekeljünk lelkesen: 
Mindenszentek üdv tinéktek. 
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10. Isten országa.  
– Jézus a mi királyunk! 

 
 

 

 

 
 

„Az én országom nem ebből a világból való.” 
 – „Valóban király vagyok!” (l. Jn 18,33-40) 

 

Jézus a mennyország királya, azért jött a földre, 
hogy a Mennyei Atya szeretetére tanítsa az embereket. 
és nem azért, hogy földi király legyen. 

 

 Hozsanna: 115. ének 
Reménységünk csak te vagy, Jézus, kérünk, el ne hagyj:  
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj. 
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Jézus beszélt nekünk Isten országáról, 
ahová földi életünk után  
Mennyei Atyánk mindenkit hazavár. 

 
 

Isten Országa Isten uralmát jelenti. 
 
 

Azok tartoznak az Isten országához, 
akik elfogadják az Ő törvényeit, 
és Jézus tanítása szerint élnek. 

 
 

 

„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl 
nem fogta, amit Isten azoknak, készített, 

akik őt szeretik.” (l. 1Kor 2,9) 
 

Miért jött el közénk Jézus? 
 

Jézus mindnyájunkat hazavár dicsőséges országába. 
 

 

 

 

Kilátás a Genezáreti tóra a 8 boldogság kápolnától 
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Jézus szeret minket 
Az 1. témakör áttekintése 

 

Egy Isten van, aki három személy:  
Atya, Fiú és Szentlélek. 

 

Egy szóval Szentháromságnak nevezzük. 
 

Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura,  
szeret minket, mindenkit üdvözíteni akar. 

 

Isten úgy gondoskodik rólunk, 
hogy mindenkinek megadja azt, 
ami az üdvösségéhez szükséges. 

 

Az Úr Jézus tanítását  
evangéliumnak, vagyis  
örömhírnek nevezzük. 

 

Amikor imádkozunk,  
Istenre figyelünk és  
Vele beszélünk. 

 

Mindenkiért imádkozunk,  
élőkért és holtakért,  
különösen szeretteinkért. 

 

Minden ember a felebarátunk,  
akár jóakarónk, akár ellenségünk. 

 

Azért kell ellenségeinket is szeretnünk,  
mert az Úr Jézus tanította és példát adott rá. 

 
 

Minden nap imádkozzunk, reggel és este! 
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ISTEN FIA EMBERRÉ LETT 
 

 

 

 

 
 
 

„Üdvözlégy, Mária! Fiad születik, és 
Jézusnak fogod hívni!” (l. Lk 1,26-38) 
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11. Az Angyali üdvözlet. – 
 Mária és József várja a gyermeket 

 
 

 

 

 
 

„Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Ne félj, 
Mária Fiad születik, és Jézusnak fogod hívni – Az 
Úr szolgálóleánya vagyok. Történjék velem szavaid 
szerint.” (l. Lk 1,26-38) 

 

A Mennyei Atya azt akarta,  
hogy a Megváltó a legméltóbb édesanyától szülessen. 
Ezért kiválasztotta, és ajándékaival elhalmozta Szűz Máriát. 
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Isten Szűz Máriát választotta ki,  
hogy a Megváltó édesanyja legyen. 

 

A Mennyei Atya nemcsak Máriát választotta ki,  
hanem a názáreti ácsot, Józsefet is,  
hogy ő gondoskodjon a Szent Családról,  
Jézusról és Máriáról. 

 

A Mennyei Atya megígérte, hogy elküldi hozzánk Szent 
Fiát. Ez sok-sok év után teljesült.  
Erre a várakozásra emlékezünk adventben. 

 

Szűz Mária és Szent József  
szeretettel várták Jézus születését.  

 

Adventben mi is boldog  
várakozással készüljünk  
karácsony ünnepére. 

 

Jézus édesanyját  
az Angyali üdvözlettel, 
vagyis az  
Üdvözlégy Máriával  
köszöntjük. 

 

 

 

Szűz Mária, imádkozzál értünk! 
 

Mit üzent a Mennyei Atya Máriának? 
 

Szeretettel készülj Jézus születésére! 
 

 Hozsanna: 9. ének 
Ébredj ember mély álmodból. Megszabadulsz rabságodból,  
közelít már üdvösséged, eltörlik már minden vétked.  
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12. Mária látogatása Erzsébetnél 
 

 

 

 
 

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, eltelt 
Szentlélekkel, és felkiáltott: – „Áldott vagy te az 
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” 
– „Boldog vagy, mert hitted, hogy be fog teljesedni, 
amit az Úr mondott neked.” (l. Lk 1,39-57) 

 

Erzsébet felismerte Máriában a Megváltó édesanyját. 
Mária elment Erzsébethez,  
hogy együtt örüljön vele és segítsen neki.  
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Erzsébet férje Zakariás volt. 
Ő akarta: János legyen az ő neve. 
 
Mi Keresztelő Szent Jánosnak nevezzük. 
 
Ő lett Jézus előhírnöke,  
aki bemutatta az embereknek Jézust, az Isten Bárányát. 
 
 

 

„Nézzétek, Ő az Isten Báránya!” 
 
 

 

Jótettekkel készülj karácsony ünnepére! 
 
 

 

 Hozsanna: 185. ének 
Mária, Szűzanya Názáretből indul útnak.  
Az úton fa, virág egymásnak szent titkot súgnak.  
Madárkák zengenek, az ég is ráragyog:  
Földön még nem esett ily nagy dolog.  
Mária szent szívén dobog szíve örök Úrnak. 
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13. Jézus születése. – 
A betlehemi pásztorok 

 
 

 

 

 
 

Mária és József Betlehemben egy városszéli 
barlangistállóban húzódtak meg. Itt született meg az 
Úr Jézus, a világ Megváltója. Mária pólyába takarta 
és jászolba fektette. – „Ne féljetek! Nagy örömet 
hirdetek nektek. Ma megszületett Betlehemben az 
Üdvözítő.” (l. Lk 2,1-20) 
Az Úr Jézus születését karácsonykor ünnepeljük. 
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Az Úr Jézus Betlehemben született, 
időszámításunk kezdetén, a zsidók országában. 
 

 

A mi karácsonyi ajándékunk Jézus Krisztus,  
akit a Mennyei Atya adott a világnak. 
 

 

Az Úr Jézus születését azzal is megünnepeljük, 
hogy karácsonykor ajándékot adunk egymásnak. 
Az Úr Jézus ezt mondta: „Amit a legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (l. Mt 25,40) 
Ezért adunk ajándékot karácsonykor egymásnak. 
 

 

A Fiúisten úgy lett emberré,  
hogy a Szentlélek ereje által  
Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. 
Jézus Betlehemben született. 
 

 

Amikor az angyalok visszatértek a mennybe,  
a pásztorok gyorsan útra keltek, és megtalálták 
Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. 
 
Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, 
örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. 
 
 

 
 

Örülök, Jézusom, hogy eljöttél közénk! 
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14. Jézus szent neve.  
– A napkeleti bölcsek 

 
 

 

 

 
 

„Hol van a zsidók újszülött királya?” – kérdezték a 
bölcsek. – „Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, 
hogy hódoljunk neki.” (l. Mt 2,1-12) 
Amikor Betlehemben megtalálták a gyermeket anyjával,  
Máriával, leborultak Jézus előtt, ajándékot adtak neki: 
aranyat, tömjént és mirhát. Így hódoltak a Messiásnak.  
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Mennyei Atya akaratából az Isten Fia,  
aki értünk emberré lett, a Jézus nevet kapta. 

 

 

 

Születése után  
a 8. napon adták neki  
a  Jézus nevet, 
ahogy az angyal ezt  
megparancsolta 
Máriának és Józsefnek. 

 
 

Jézus neve azt jelenti: 
„Isten megszabadít”. 

 
 

Haifa, Szent József templom 
a kis Jézus Szent József kezében 

 

A napkeleti bölcsek hosszú utat tettek meg,  
hogy láthassák az újszülött Messiás királyt.  

 

A Krisztus szó azt jelenti: Messiás, Fölkent. 
 

 

Honnan tudták meg a napkeleti 
bölcsek Jézus születését? 

 
Mikor ünnepeljük a napkeleti 

bölcsek látogatását?  
 
Milyen ajándékot vittek a bölcsek 

Jézusnak? 
 

 
 
 

Áldott legyen Jézus szent neve! 
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15. A 12 éves Jézus a templomban 
 

 

 

 

 

„Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és 
én bánkódva kerestünk.” Jézus ezt válaszolta: 
„Miért kerestetek? Nem tudjátok, hogy Atyám 
házában kell lennem?” (l. Lk 2,41-53) 

 

 Hozsanna: 213. ének 
Áldunk Isten jó szolgája,. 
Szent családnak hű sáfárja,  
kire Isten megváltásunk titkát bízta,  
mert a lelked igaz volt és szíved tiszta. 
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Szűz Mária és Szent József minden évben  
felmentek Jeruzsálembe, a húsvét ünnepére.  
Amikor Jézus tizenkét éves lett,  
Ő is velük ment és  
Isten akaratából ott maradt a templomban. 

 

Azután visszament velük Názáretbe,  
és engedelmeskedett nekik.  
Növekedett korban, bölcsességben és kedvességben  
Isten és az emberek előtt. 

 

Jézus Krisztus a második isteni személy,  
Isten egyszülött Fia,  
aki értünk emberré lett. 
 
Jézus Krisztus  
valóságos Isten és 
valóságos ember  
egyetlen  
személyben. 

 
Ő az Istenember. 

Szentcsalád kép  
a názáreti Szent József templomban 

 

Miért maradt Jézus a jeruzsálemi templomban? 
 
 

 „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, 
mint az embereknek!” (l. ApCsel 5,29) 
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Isten fia emberré lett  
A 2. témakör áttekintése 

Jézus Krisztus a második isteni személy,  
Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett. 

 

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember  
egyetlen személyben. Ő az Istenember. 

 

Isten Szűz Máriát választotta ki,  
hogy a Megváltó anyja legyen, 
Szent Józsefet pedig azzal bízta meg, 
hogy ő legyen a Szentcsalád őre. 

 

Jézus Betlehemben született. 
Születését karácsonykor ünnepeljük. 

 

Az Úr Jézus születését azzal is megünnepeljük, 
hogy karácsonykor ajándékot adunk egymásnak. 

 

Jézus édesanyját az Angyali üdvözlettel,  
vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. 
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JÉZUS KÖZTÜNK ÉLT 
 

 

 

 

 

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük.” (l. Mt 18,20) 
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16. Jézus a názáreti zsinagógában 
 

 

 

 

 

„Az Úr küldött engem, hogy örömhírt vigyek a 
szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a 
vakoknak a látást, szabadon bocsássam az 
elnyomottakat. Az ígéret, amelyet most hallottatok, 
ma beteljesedett.” (l. Lk 4,14-22) 

 

Jézust a názáretiek úgy ismerték, ő az ács, a Mária fia. 
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Jézus sok idő után visszatért Názáretbe.  
Szombaton elment a zsinagógába, a zsidók imaházába, 
együtt imádkozott az emberekkel, 
majd felolvasott egy részletet a Szentírásból, 
és a Mennyei Atya üzenetét magyarázta az embereknek. 

 

Jézus Názáretben nevelkedett. 
Körülbelül 30 éves volt, amikor tanítani kezdett. 
 

  

Jézus azt akarja, hogy  
hallgassunk szavára,  
szeressük és segítsük  
egymást.  
 
Így hirdetjük életünkkel  
Jézus örömhírét,  
így juthatunk el Hozzá az  
örök életre. 

 

 
 

Milyen örömhírt hozott nekünk Jézus? 
 
Hogyan tudjuk Jézus örömhírét továbbadni társainknak? 

 
 
 
 
 
 
 

 „Beteljesedett az idő, 
közel van az Isten országa.” (l. Mk 1,15) 
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17. A kánai menyegző 
 

 

 

 
 

Szűz Mária észrevette, hogy nincs boruk. – 
„Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond!” – A szolgák 
Jézus parancsára megtöltötték a korsókat vízzel. Ők is 
meglepődtek, amikor Jézus szavára a víz borrá 
változott. (l. Jn 2,1-11) 
 

 

Jézus szavainak csodálatos ereje volt,  
Ő az Isten Fia, akinek minden engedelmeskedik. 
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Jézus csodát tett,  
amikor Kánában  a vizet borrá változtatta.  
 
Ekkor mutatta meg először isteni hatalmát,  
hogy az embereken segítsen,  
és tanítványai higgyenek benne.  
 
 
Szűz Mária, égi édesanyánk ,szeretettel törődik velünk. 
Minket is arra figyelmeztet, hogy  
tegyük meg, amit Jézus mond. 
 

 

Tőled mit kíván Jézus? 
 
 

 

Tedd azt, amit Jézus mond! 
 
 
 

Szűz Mária könyörögj érettünk! 
 
 
 
 
 

 Hozsanna: 189. ének 
Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk kezedet, 
meg ne utáld ínségében hívedet, 
Mária, Mária, Mária, Szűz Anya! 

 

Oltalomhely Isten után csak te vagy,  
szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy,  
Mária, Mária, Mária, Szűz Anya! 



 44 

18. A vihar lecsendesítése 
 

 

 

 

Amíg hajóztak a tengeren, nagy szélvihar támadt. 
Jézus a bárkában aludt. Az apostolok felkeltették. 
Jézus szavára a szél elült, és nagy nyugalom lett. 
Jézus ekkor így szólt: „Miért féltek, hát még mindig 
nem hisztek?” (l. Mk 4,35-40) 
 

 

 Hozsanna: 150. ének 
Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.  
Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk. 
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Jézus megmentette tanítványait.  
 
Parancsolt a szélnek és a hullámoknak,  
s ezek engedelmeskedtek neki. 
 
Jézus szerette barátait, segített rajtuk.  
 
Jézus minket is szeret, és vigyáz ránk,  
s ha bajba kerülnénk, segít rajtunk.  
 
Aki kitart Jézus mellett, nem veszhet el. 
 

 

Az angyalok szeretnek minket, imádkoznak értünk,  
és az üdvösség útján segítenek minket. 

 

 
 
Mit tudunk az angyalokról? 

 

 
 
Őrangyalom, szívből kérlek, 
minden rossztól őrizzél meg! 
Életemben légy vezérem, 
halálomkor állj mellettem! 
 
 
 

 

Jézus téged is szeret, bízzál Benne! 
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19. A jerikói vak meggyógyítása 
 

 

 

 

 
 

Amikor a vak meghallotta, hogy Jézus jön arra, 
elkezdett kiabálni. Jézus így szólt hozzá: „Láss! A 
hited meggyógyított téged.” A vak ember azon 
nyomban visszanyerte szeme világát, és Istent 
dicsőítve követte Jézust. (l. Lk 18,35-43) 

 
 

 Hozsanna: 132. ének 
 
Te adtad ezt, hisszük, tudjuk, Szentírásban olvashatjuk,  
azért kétség nélkül valljuk, ámbár szemmel nem láthatjuk. 
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Nemcsak a szemével lát az ember, hanem az eszével  
és a szívével is. 
 
Szemünkkel látjuk az  
embereket és a dolgokat, 
mindazt,  
ami a világban található. 

 

Eszünkkel látjuk be,  
mi igaz és mi hamis. 

 

A szívünkkel látjuk meg a  
jót, azt, hogy valaki szeret  
minket.  

 
A meggyógyított jerikói vak szemével  
a názáreti Jézust látta,  
a szívével pedig felismerte, hogy  
Jézus az Isten Fia.  
 
Aki így látja Jézust, arról mondjuk, 
hogy hisz Jézus Krisztusban. 

 

A hit Isten ajándéka, köszönd meg Neki, 
hogy megismerhetted Jézus! 

 

Mit láthatunk a szemünkkel és mit a szívünkkel? 
 
 

 „Jól csak a szívével lát az ember, 
ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 
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20. A naimi ifjú feltámasztása 
 

 

 

 

 

Jézus megsajnálta az özvegyasszonyt: „Ne sírj!” – 
mondta neki. A fiúhoz pedig így szólt: „Ifjú mondom 
neked, kelj föl!” Mire a halott fiú felült, és 
elkezdett beszélni. (l. Lk 7,11-15) 

 
 

Jézus azért tett csodákat,  
hogy a bajban lévő embereken segítsen,  
és tanítványai higgyenek benne. 

 
 

„Én vagyok az út, az igazság és élet.” (l. Jn 14,6) 
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Jézus együtt érzett az  
özvegyasszonnyal,  
aki elvesztette  
egyetlen gyermekét.  
 
Nemcsak megvigasztalta a  
szomorkodót,  
hanem életre is keltette  
az ifjút. 

 
 

Jézusnak ugyanolyan könnyű  
életre kelteni azt, aki meghalt,  
mint amilyen könnyű felébreszteni azt, aki alszik.  
 
Jézus megvigasztalta a szomorkodókat,  
és együtt örült az örvendezőkkel. 
 

 

Te hogyan tudsz segíteni a szomorkodókon? 
 
 
 
 

Én vagyok a feltámadás és az élet! 
 
 
 

 Hozsanna: 85. ének 
Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott,  
és a lelkünk meglelé ösvényét a menny felé!  
Alleluja, alleluja!  
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Jézus köztünk élt 
A 3. témakör áttekintése 

 

Jézus Názáretben nevelkedett. 
Jézus körülbelül 30 éves korában kezdett tanítani. 

 

Jézus azért tett csodákat,  
hogy a bajban lévő embereken segítsen,  
és tanítványai higgyenek benne. 

 

Az emberek szemükkel a názáreti Jézust látták,  
a szívükkel pedig felismerték, 
hogy Ő az Isten Fia szeret minket. 

 

Aki így látja Jézust, arról mondjuk, 
hogy hisz Jézus Krisztusban. 
Ez a hit Isten ajándéka. 
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JÉZUS ÉRTÜNK SZENVEDETT 
 

 

 

 

 

Jézus értünk hordozta keresztjét! 
Jézus értünk vállalta 

a szenvedést és a kereszthalált. 
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21. Jézus bevonulása Jeruzsálembe 
 

 

 

 

 

Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, 
mások pálmaágakat fogtak, kivonultak eléje, és így 
köszöntötték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében 
jön, Izrael királya!” (l. Mt 21,8-9) 

 

 Hozsanna: 77. ének 
Megváltó királyunk elébe megyünk,  
méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,  
hozsannát kiáltson néki minden hív,  
dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív.  
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Jézust úgy fogadták az emberek, 
mint egy királyt.  

 

A csodák láttán sokan hitték,  
hogy Ő a várva várt Megváltó.  

 

Ezért fogadta a nép pálmaágakkal. 
 

Virágvasárnap ünnepeljük  
Jézus jeruzsálemi bevonulását.  

 

Pálma helyett  
barkaággal vonulunk be a templomba. 

 
 

  
A virágvasárnapot követő héten  
emlékezünk arra, 
hogy az Úr Jézus értünk szenvedett. 

 
 

A nagyhét az Úr Jézus szenvedésének a hete. 
 
 

Jézus nem volt kénytelen szenvedni, 
önként áldozta fel magát minden ember bűnéért. 

 
 

Minek a kezdete a virágvasárnap? 
 
 

Áldott, aki az Úr nevében jön! 
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22. Jézust kereszthalálra ítélték 
 

 

 

 

 
 

Pilátus a nép elé állította Jézust és rámutatott: 
„Nézzétek ezt az embert! Mit tegyek vele?” A tömeg 
így kiáltott: „Keresztre vele!” – Pilátus ekkor halálra 
ítélte Jézust. (l. Mt 27,11-26) 

 
 
 

Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük. 
 
 
 

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot! 
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Jézust halálra ítélték, mert Isten Fiának vallotta magát.  
Úgy szeretett minket, hogy önként áldozta fel magát,  
vállalta a szenvedést és a kereszthalált. 
 
Ő az Isten Báránya, aki életét adta a bűnös emberekért. 
 
Halálig tartó engedelmességével 
jóvá tette bűneink engedetlenségét, 
megszerezte nekünk a Mennyei Atya bocsánatát. 
 

 

Jézus értünk szenvedett: 
1. az Olajfák hegyén vérrel verítékezett; 
2. megostorozták; 
3. tövissel megkoronázták; 
4. a keresztet hordozta; 
5. keresztre feszítve meghalt a Golgotán. 

 
 

.Miért látogatjuk nagypénteken a szentsírt? 
 
 

   Hozsanna:113. ének 
Édes Jézus, neked élek, 
édes Jézus, neked halok. 
Életemben, halálomban, 
édes Jézus, tied vagyok. 
 
   Hozsanna: 82. ének 
Királyi zászló jár elöl,  
keresztfa titka tündököl,  
melyen az élet halni szállt  
s megtörte holta a halált. 
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23. Jézus feltámadt 
 

 

 

 

 

A hét első napján az asszonyok kimentek Jézus 
sírjához. Úgy találták, hogy a kő el volt hengerítve, 
de Jézus testét nem találták a sírban. Két angyal 
szólt hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak 
között? Nincs itt, feltámadt.” (l. Lk 24,1-11) 

 
 

Jézus halála után harmadnapon,  
húsvét vasárnapján feltámadt. 

 
 

Feltámadtam, és veletek vagyok! 
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Jézus halála után harmadnapra feltámadt,  
ahogy azt tanítványainak előre megmondta. 
 
Jézus él, feltámadásával legyőzte a halált. 
 
Az Úr angyala elhengerítette a követ Jézus sírjától. 
Mindenki láthatta: üres a sír.  
Feltámadása után többször is megjelent tanítványainak. 
 
Jézus feltámadását húsvétkor ünnepeljük.  
Ez a mi legnagyobb örömünnepünk. 

 
 
  Hozsanna: 87. ének 
Föltámadt Krisztus e napon,  
alleluja, 
Hála légyen az Istennek! 
Hogy minden ember vígadjon,  
alleluja, 
Hála légyen az Istennek! 
 
  Hozsanna: 90. ének 
Örvendetes napunk támadt, 
Jézus Krisztus mert feltámadt. 
Örvendjünk, vigadjunk, 
vígan mind most mondjunk  
alle-, alleluját! 
 

 

Nézzétek kezemet és lábamat! Én vagyok. 
Tapintsatok meg, és lássátok! 
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24. Jézus visszatért az Atyához 
 

 

 

 

 

Jézus a feltámadása után negyven napon át megjelent 
tanítványainak. Amikor utoljára együtt voltak, meg-
áldotta őket, a szemük láttára fölemelkedett, és egy 
felhő eltakarta Őt szemük elől. (l. ApCsel 1,3-11) 

 

 Hozsanna: 95. ének 
Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja,  
egeknek élő Istene. Alle-, alleluja! 
Fölnéztek az apostolok, alleluja, alleluja,  
és zengtek fényes angyalok: Alle-, alleluja! 
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Az Úr Jézus szenvedésével és halálával előre ment 
hogy az Atya házában helyet készítsen nekünk. 
Feltámadásával megnyitotta nekünk 
a mennyország felé vezető utat. 
 
Feltámadása után többször is megjelent tanítványainak, 
majd visszatért a Mennyei Atyához. 
 
Mennybemenetele előtt megígérte, 
hogy velünk lesz mindennap a világ végéig. 
 
Jézus a világ végén jön el ismét. 
 
Jézus azt is megígérte, hogy egyszer újra eljön,  
és magával visz minket az örök életre. 
 
Mennyei Atyánk házában örökké boldogok leszünk,  
akik itt a földön megtanultuk szeretni Istent 
és embertárainkat. 
 
Mit ígért Jézus barátainak? 
 
Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja! 
Egeknek élő Istene, alleluja, alleluja! 
 

 

Az Úr Jézus értünk is eljön, készülj fogadására! 
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25. Az apostolok Máriával  
várják a Szentlélek eljövetelét 

 
 

 

 

 

Jézus mennybemenetele után az apostolok visszatértek 
Jeruzsálembe. Mindannyian egy szívvel és egy lélekkel 
imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával 
és testvéreivel együtt. (l. ApCsel 1,4-14) 

 
 
 

 Hozsanna: 102. ének 
 

Szentlélek Isten szállj reánk, elmét derítő tiszta láng,  
öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet.  
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Az apostolok úgy  
tettek, amint Jézus 
 meghagyta nekik. 
 
Imádkoztak  
és várták  
az Atya ígéretét,  
a Szentlélek eljövetelét.  
 
Szűz Mária együtt  
imádkozott velük. 

 
Mária a mi mennyei édesanyánk,  
aki velünk van, és együtt imádkozik velünk.  
 
Figyel ránk és közbenjár értünk Szent Fiánál. 
 
 

 

A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra 
 
 
Hogyan várták az apostolok a Szentlélek eljövetelét? 

 

Hogyan lett Szűz Mária a mi mennyei édesanyánk? 
 
 

 

Szentlélek Isten szállj le ránk! 
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26. A Szentháromság ünnepe 
 

 

 

 

 

„Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindan-
nak a megtartására, amit parancsoltam nektek.”  
(l. Mt 28,16-20) 

 
 

 Hozsanna: 105. ének 
 

Szentháromságnak életem, halálom,  
s testemmel együtt lelkemet ajánlom.  
Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: 
oszthatatlan Istenség, háromságban egy Fölség.  
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Jézus megparancsolta apostolainak,  
hogy az egész világon  
hirdessék örömhírét.  

 

A Mennyei Atyához az juthat el,  
aki hisz Jézus Krisztusban,  
megkeresztelkedik, és  
megtartja Jézus tanítását. 

 

Az apostolok Jézusnak engedelmeskedve elindultak, 
és hirdették az evangéliumot,  
hogy teljesítsék végső akaratát.  

 

Akik hittek és megtértek, azokat megkeresztelték 
az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. 

 

Jézus örömhírét ma már az egész világon hirdetik. 
 

A főparancs: 
1. Szeresd Uradat, Istenedet  
teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és minden erődből. 
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

 
 

Jézus „új parancsa:” 
„Úgy szeressétek egymást,  
amint én szerettelek titeket.” (l. Jn 13,35) 

 
 

Mivel bízta meg Jézus apostolait? 
 
 

Örülök, 
hogy Jézus tanítását én is megismerhetem. 
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Jézus értünk szenvedett 
A 4. témakör áttekintése 

Jézus értünk szenvedett: 
1. az Olajfák hegyén vérrel 
 verítékezett; 
2. megostorozták; 
3. tövissel megkoronázták; 
4. a keresztet hordozta; 
5. keresztre feszítve  
 meghalt a Golgotán. 

 

Jézus kereszthalálát  
nagypénteken ünnepeljük. 
Jézus halála után 
harmadnapon, húsvét  
vasárnapján feltámadt. 
Feltámadása után tanítványainak 
többször is megjelent.  

 
 

Jézus a világ végén jön el ismét. 
 

A Szentlélek pünkösd napján  
szállott az apostolokra. 

 

A főparancs: 
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. 
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 
Jézus „új parancsa”: 
Úgy szeressétek egymást,  
amint én szerettelek titeket. 
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A LEGFONTOSABB IMÁDSÁGOK ÉS 
TUDNIVALÓK 

A keresztvetés 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 

A Szentháromság dicsőítése 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 

kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 
 

Az apostoli hitvallás 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 

teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és 
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak 
közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan 
jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a 
katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök 
bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. 

 
Az Úr imája (Miatyánk) 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd 
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd 
az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké) Ámen. 

 
Az isteni erények felindítása 
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. 
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. 
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és 

szeretetreméltó vagy. 
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Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) 
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy 

te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, 
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

 
Az Úr angyala 

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében 
foganá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy… 

Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint. 
Üdvözlégy… 

És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék. Üdvözlégy… 
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk 

Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent 

kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és 
keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

 
Most segíts meg Mária, 
Ó irgalmas Szűzanya! 
Keservét a búnak, bajnak 
Eloszlatni van hatalmad. 
Hol már ember nem segíthet, 
A Te erőd nem törik meg. 
Hő imáit gyermekidnek, nem, 
Te soha nem veted meg, 
Hol a szükség kínja nagy, 
Mutasd meg, hogy Anya vagy! 
Most segíts meg Mária, 
Ó irgalmas Szűzanya. Ámen. 

Ima a szülőkért 
Adtál nekem, jó Istenem, 
szerető szülőket. 
Jóságukért oltalmazzad, 
s áld meg, kérlek őket. 
Add, 
hogy mindig úgy szeressem, 
mint Te Szűz Anyádat. 
Add, hogy sose érje őket 
miattam a bánat. Ámen. 

 
 

Étkezés előtt 
Édes Jézus légy vendégünk, 
Álld meg, amit adtál nékünk. Ámen. 

Étkezés után 
Aki ételt, italt adott, Annak 
neve legyen áldott. Ámen. 
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A bűnbánat felindítása 
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy 

bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy 
ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. 

 
Jézus örömhíre 

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, 
gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. 

 
A szentolvasó (Rózsafüzér) 
Az első három Üdvözlégyben: 
1. aki hitünket növelje. 
2. aki reményünket erősítse. 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 
Az örvendetes olvasó titkai: (hétfőn és szombaton) 
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél. 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. 
A világosság olvasó titkai: (csütörtökön) 
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. 
3. aki meghirdette Isten országát. 
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. 
A fájdalmas olvasó titkai: (kedden és pénteken) 
1. aki érettünk vérrel verítékezett. 
2. akit érettünk megostoroztak. 
3. akit érettünk tövissel koronáztak. 
4. aki érettünk a keresztet hordozta. 
5. akit érettünk keresztre feszítettek. 
A dicsőséges olvasó titkai: (vasárnap és szerdán) 
1. aki a halálból feltámadt. 
2. aki a mennybe fölment. 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte. 
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. 
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. 
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Reggeli imádság Esti imádság 
Szívből kérlek Istenem, Kezed közé leteszem 
Ma egész nap légy velem. Elmúlt napom, Istenem. 
Segíts meg, hogy jó legyek, Minden munkám, örömöm, 
Mindenkivel jót tegyek. Ami jó volt, köszönöm. 
Ha rám nézel e napon Ígérem, még jobb leszek 
Öröm legyen arcodon. Őrizd Uram, gyermeked. 
Ámen. Ámen. 

 
 
 

Reggeli imádság 
 Szívem első gondolata 
Hozzád száll fel Istenem, 
Te őriztél meg az éjjel. 
Maradj ma is énvelem! 
 Téged áldlak és imádlak, 
Mint szerető gyermeked, 
Szívem csakis azt akarja, 
Ami kedves teneked. 
(Itt gondold meg, mit akarsz tenni Jézusért!) 
 Édes Jézus add kegyelmed, 
Őrizz engem szüntelen, 
Hogy egész nap neked éljek 
Tiszta szívvel, bűntelen. 
 Szűz Mária Jézus Anyja, 
Te mindnyájunk anyja vagy, 
Oltalmazz meg minden bajtól, 
Kísértésben el ne hagyj! Ámen. 

Esti imádság 
 Ó édes Istenem, 
Hálát mond a lelkem, 
Hogy egész napon át 
Úgy szerettél engem. 
(Itt vizsgáld meg lelkiismeretedet!) 
 Bánom sok vétkemet, 
Szent Fiadnak vére 
Mossa meg kegyesen 
Szívemet fehérre! 
 Virrasszon felettem 
Gondviselő szemed, 
Kérlek, óvd ez éjjel 
Testemet, lelkemet. 
 Szűzanyám, s őrangyal 
Legyetek énvelem, 
Ha ti rám vigyáztok, 
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 

 

 
A szentségek 

1. a keresztség – 2. a bérmálás – 3. az Eukarisztia –  
4. a bűnbocsánat szentsége – 5. a betegek kenete – 
6. az egyházi rend – 7. a házasság 
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Jézus keresztútjának állomásai 
1. Jézust halálra ítélik 
2. Jézus vállára veszi a keresztet 
3. Jézus először esik el a kereszttel 
4. Jézus édesanyjával találkozik 
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet 
6. Veronika letörli Jézus arcát 
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel 
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz 
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel 
10. Jézust megfosztják ruháitól 
11. Jézust a keresztre szegezik 
12. Jézus meghal a kereszten 
13. Jézus testét leveszik a keresztről 
14. Jézust sírba teszik 
15. Jézus feltámad 
 

 

Hitünk fő igazságai 
1. Egy Isten van. 
 Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja. 
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, 
 hogy minket megváltson és üdvözítsen. 
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 
 Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. 
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 
 

 

A főparancsolat (l. Mk 12,30-31) 
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és minden erődből. 
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 
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Jézus „új parancsa” (l. Jn 13,35) 
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 
 

 

A tízparancsolat 
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
2. Isten nevét hiába ne vedd! 
3. Az Úr napját szenteld meg! 
4. Atyádat és anyádat tiszteld! 
5. Ne ölj! 
6. Ne paráználkodj! 
7. Ne lopj! 
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
10. Mások tulajdonát ne kívánd! 
 

 

Az Egyház öt parancsolata 
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és  
 munkaszünettel szenteld meg! 
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 
3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozz meg! 
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és  
 gyermekeidet katolikus módon neveld! 
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 
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