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Előszó 
Ez a liturgiai ismereteket tárgyaló tankönyv olyan fiatalok számára készült, 

akik már voltak elsőáldozók, illetve akik bérmálásra készülnek. (Az OHB 
hittantanterve alapján az általános iskola 5. vagy 4. évének anyaga.) Ők az 
elsőáldozásra és gyónásra készülés során sok liturgikus ismeretet szereztek, 
és akik rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmisén, azoknak a 
liturgikus ismerete egyre bővül. A mi feladatunk az, hogy ezeket az ismereteket 
rendezzük és elmélyítsük. Elsődleges célunk mégsem a liturgia tanítása, 
hanem a liturgikus szemlélet kialakítása. A II. Vatikáni Zsinat megfogalmazása 
szerint: Egyházunk életének csúcsa és forrása a liturgia. A liturgiában a 
megdicsőült Krisztus van jelen, általa és vele áldjuk és imádjuk az Atyaistent. A 
földi liturgiában a mennyei, örök liturgiának leszünk részesei, és annak előízét 
élvezzük. 

Ha valaki belelapoz a liturgia tankönyveibe, szinte áttekinthetetlenül sok 
dologgal találkozik, a liturgia teológiájától és a liturgia fejlődésétől a liturgikus 
cselekmények és a liturgikus eszközök használatára vonatkozó aprólékos 
előírásokig. Amikor ezekről, a kiskorunktól kezdve megfigyelt dolgokról 
beszélünk, akkor mégsem az a célunk, hogy lexikális ismereteinket bővítsük. 
Feladatunk sokkal nehezebb: azon kell ugyanis fáradoznunk, hogy felnövő 
fiataljaink ne csak nézői legyenek az ünnepi liturgiának, hanem annak egyre 
tudatosabb és tevékeny résztvevői. Legyen a liturgia az ő keresztény életüknek 
is csúcsa és forrása. Nekik is meg kell sejteniük a misztériumot, hogy a földi 
liturgia által az örök mennyei liturgia részesei vagyunk. 

Akik részletesebben akarnak tájékozódni a liturgia egyes kérdéseiről, 
annak történelmi kialakulásáról és fejlődéséről, azoknak a mai világban könnyű 
dolguk van. Az interneten sok mindennek utána nézhetünk, de az így szerzett 
ismereteink helyességét mindenképpen ellenőriznünk kell megbízható, 
katolikus honlapok segítségével. Mindenki könnyen elérheti a 
lexikon.katolikus.hu honlapon a katolikus lexikont, amelyben szinte mindent 
megtalálunk, ami minket érdekel. De ne felejtsük el, nem liturgikus 
szakembereket akarunk nevelni, hanem a liturgikus közösségben 
testvéreinkkel együtt ünneplő, Jézus örömhírét életükkel is terjesztő, Istent 
dicsőítő embereket. 
Győr, 2018. május 20-án, Pünkösd ünnepén 
 

 Dr. Rédly Elemér 
 teológiai tanár 
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Isten népe ünnepel 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Az Úr vitte végbe ezt: csodálatos dolog a szemünkben.  
Ezt a napot az Úr szerezte:  

ujjongjunk és örüljünk benne! (Zsolt 118,23-24) 
 

A liturgia Isten népének közös, nyilvános istentisztelete, 
amelyben a Szentlélek által  

Krisztus folytatja Egyházában megváltásunk művét. 
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1. Miért járunk templomba, szentmisére? 
 

 
 

A hét első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. Pál beszédet 
intézett hozzájuk…, elvégezte a kenyértörést és evett. Még jó sokáig, 
egész virradatig beszélt. (ApCsel 20,7-11)  

Az apostolok cselekedeteinek könyve és Egyházunk kétezer éves 
történelme tanúsítja, hogy Jézus követői kezdettől fogva rendszeresen 
összejöttek, hogy együtt imádkozzanak, és ünnepeljék az Úr Jézus halálát és 
feltámadását. Számukra természetes volt, hogy az Úr napját, Jézus 
feltámadásának napját a vasárnapot, a „kenyértörésben” való részvétellel 
ünnepeljék meg. 

A szentmise Jézus szeretetének jele. Ő jelenik meg minden szentmisében, 
az átváltoztatott kenyérben és borban, Ő, aki kereszthalálával megváltott 
minket bűneinktől, hogy mi, Isten gyermekei, örökké élhessünk. Ezzel azt is 
jelzi, hogy ma is ugyanúgy szeret minket, mint amikor meghalt értünk a 
kereszten.  

Azért járunk örömmel szentmisére, mert szeretjük Jézust,  
aki értünk életét áldozta fel,  

hogy megünnepelve halálát és feltámadását,  
megköszönjük neki, amit értünk tett. 

Mi a szentmisén való részvétellel köszönjük meg Jézusnak,  
amit értünk tett.  
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Mindig és mindenütt éltek és élnek vallásos emberek. 
Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a 
próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt 
hozzánk. Őt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette 
a világot is. Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki 
hathatós szavával fenntartja a mindenséget. (Zsid 1,1-3) 

A történelem tanúsítja, hogy sohasem élt nép vallás nélkül. Már Cicero - régi 
római bölcselő - vallotta, hogy „nincs olyan nép, sem művelt, sem műveletlen, mely 
Istenben ne hinne.” Plutarchosz - régi görög történetíró - pedig ezt írja: „Találhatsz 
városokat bástyák nélkül, írástudás nélkül, királyok nélkül, paloták nélkül, de várost 
Isten, szentély, ima és áldozat nélkül még senki sem látott, és nem is fog látni.”  

Bármerre megyünk a világon, ma is mindenütt találunk templomokat, ahová 
hívő emberek járnak. Sok helyen találunk régi templomromokat is, amelyek arra 
utalnak, hogy a világon mindig és mindenütt éltek vallásos emberek, akik fontosnak 
tartották, hogy Istennel valamiképpen kapcsolatba lépjenek. 

Mi, hívő emberek Isten üzenete, a Szentírás tanítása alapján azt valljuk, 
hogy Isten az embert vallásos lénynek teremtette, aki mindig kereste életének 
értelmét. Ebből következik az ember ősi törekvése, hogy kapcsolatba kerüljön 
Istennel, akitől azt várja, hogy szóljon hozzá, válaszoljon kérdéseire. Isten, aki 
az ember szívébe oltotta, hogy keresse az igazságot, a szeretet keresését, 
nem hagyott magunkra bennünket, kezdettől fogva szólt hozzánk, és választ 
adott az emberek kérdéseire. 

Isten Jézus Krisztus által azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, 
megváltja bűneiktől, és életében részesíti. Új kinyilatkoztatást azért nem 
várunk, mert Jézus Krisztusban Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát. 

Ma már több milliárdnyi ember él a világon, akik különböző vallásúak. 
Magyarország kb. tízmillió lakósának túlnyomó többsége keresztény, akkor is, 
ha sokan nem veszik komolyan hitüket. 
 Mit tudunk a világ különböző vallásairól? Van bennük valami közös alap? 

Mi római katolikus keresztény vallásúak vagyunk, a keresztségben lettünk 
Isten gyermekei, Jézus Egyházának tagjai, és a mennyország örökösei. 

A templom az Istennel való találkozás helye 
Jákob elindult, eljutott egy helyre és ott maradt éjszakára. Fogott egy 
követ, a feje alá tette támasznak, és lefeküdt aludni. Álma volt, az Úr 
így szólt: „Az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsák 
Istene. A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom, s 
utódaid által nyer áldást a föld minden népe. Nézd, én veled vagyok, 
nem hagylak el…” Jákob fölébredt álmából és így szólt: „Valóban az 
Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Milyen félelmetes ez a 
hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja.” Másnap 
reggel vette a követ, amelyen fejét nyugtatta, felállította emlékkőül, 
és olajat öntött rá. A helynek a Bétel nevet adta (Ter 28,1-19) 
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Az emberek a legrégibb időktől kezdve szentnek tartották azokat a helyeket, 
amelyeken valamiképpen Istennel találkoztak. Sok ilyen helyen oltárt, később 
templomokat építettek, ahol különféle áldozatok bemutatásával vallották meg, hogy 
Istenüket tartják legfőbb uruknak és parancsolójuknak, akit ki kell engesztelni 
bűneikért, akinek fel kell ajánlani magukat, és megköszönve jóságát segítségét kell 
kérniük. Az Úr Jézus születése előtti időben, a jeruzsálemi templom kivételével, 
valamennyit pogány bálványok tiszteletére építették, amelyekben áldozatot 
mutattak be isteneiknek. Mivel a választott népnek csak egyetlen temploma volt, 
ezért építettek maguknak zsinagógákat, imaházakat, ahová minden szombaton 
elmentek, hogy meghallgassák, amit Mózes könyvéből és a próféták írásaiból 
nekik felolvastak, ahol együtt imádkoztak és énekelték a zsoltárokat. 
 Milyen híresebb más vallású  templomokat ismerünk? 

 

A templom az Isten háza és a mi közös otthonunk 
„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük.” (Mt 18,20) 
Jézus bement a templomba, és kiűzte azokat, akik a templomban 
adtak-vettek, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait pedig 
fölforgatta. „Írva van, kiáltotta: az én házam az imádság háza, ti 
pedig rablóbarlanggá tettétek.” (Mt 21,12-13) 
Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek …. A kenyeret 
házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették 
magukhoz az ételt. (ApCsel 2,46.) 

Az első keresztények a jeruzsálemi templom pusztulásáig még 
rendszeresen jártak a templomba imádkozni, de saját házaikban is 
rendszeresen összejöttek, ahol együtt imádkoztak, és meghallgatták az 
apostolok tanítását, majd elvégezték a „kenyértörést”. Az üldözések idején 
titokban jöttek össze magánházaknál és a katakombákban, de amint lehetővé 
vált számukra, egyre több templomot építettek. 

A mi templomaink is imaházak, ahol egymással is találkozunk, de ennél 
mégis lényegesen többek, mert itt ünnepeljük meg minden szentmisével a 
húsvéti misztériumot, Urunk szenvedését, kereszthalálát, feltámadását és 
mennybemenetelét. Templomainkat szent hellyé teszi továbbá, hogy itt őrizzük 
az oltárszekrényben (tabernákulumban) az Oltáriszentséget. 

Templomaink elsősorban az Eukarisztia ünneplésének, az Úr Jézussal való 
találkozásunknak szent helyei. Az evangéliumban ő szól hozzánk, a 
szentségek által ő erősít meg minket követésében és szeretetében. 
Templomaink és kápolnáink ezen kívül alkalmat adnak nekünk arra is, hogy 
egyedül, csendben Jézussal elbeszélgessünk, mint jó barátunkkal, akivel 
megoszthatjuk örömünket és bánatunkat, akinek hálát adhatunk és segítségét 
kérhetjük jó szándékaink megvalósításához.  

 

Templomainkban az örökmécses jelzi,  
hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.  
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Amikor templomba megyünk 
Mielőtt belépünk a templomba, kapcsoljuk ki a mobiltelefonunkat! A 

templomba lépve a férfiak leveszik a sapkájukat. A templomban őrizzük meg a 
csendet, és ne beszélgessünk! A templomban nem illik sem enni, sem inni, sem 
rágógumizni, vagy cukorkát szopogatni. 

Amikor megérkezünk a templomba, a bejáratnál szentelt vízzel keresztet 
vetünk. Keresztvetéskor bal kezünket szívünk fölé tesszük, jobb kezünkkel 
megérintjük a homlokunkat, onnan a gyomorszájunkig függőleges vonalat 
rajzolunk magunkra, majd áttesszük a kezünket a bal vállunkra, és vízszintes 
vonalat húzunk a jobb vállunkig. Ezután összetesszük a kezünket. A keresztvetést 
soha ne kapkodjuk el! 

A keresztvetéssel Jézus jelét rajzoljuk magunkra,  
ezzel valljuk meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, Jézushoz tartozunk. 

Amikor a templomba belépünk, vagy onnan távozunk, hajtsunk térdet a 
szentségház felé. így köszöntjük az Oltáriszentségben köztünk lakó Úr Jézust. 

A térdhajtással Isten előtti hódolatunkat, bűnbánatunkat és alázatunkat 
fejezzük ki. A térdhajtáskor egyenes testtartással, jobb térdünkkel megérintjük a 
földet, ne legyen ez elkapkodott pukedli, hanem a hódolatnak, az imádásnak a 
gesztusa, Aki nem tud térdet hajtani, az helyette meghajlással köszöntheti Jézust. 
(A nyugati liturgiában térdhajtás közben soha nem vetünk keresztet. A keleti 
liturgiában nem térdet hajtanak, hanem mélyen meghajolnak, és közben magukra 
keresztet vetnek.) 

Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltáriszentségben. 
Kéz és testtartásunk legyen imádságos és összeszedett. Mellünket verjük, 

amikor bűnbánatunkat fejezzük ki. Meghajtjuk a fejünket Jézus, a 
Szentháromság, a Szűzanya és a szentek nevének említésekor. 

 

 Mi a templom? Hogyan köszöntjük az 
Úr Jézust az Oltáriszentségben? Mi jelzi 
templomainkban, hogy az Úr Jézus 
jelen van az Oltáriszentségben? 
Hogyan köszöntsük Jézust, ha 
templomok, vagy útszéli kereszt előtt 
megyünk el? 

 

Jobb egy nap  
a te csarnokaidban,  

mint ezer nap tetőled távol.  
Inkább álljak  

az Isten háza küszöbén,  
mint hogy lakjam  

a bűnösök hajlékában.  
(Zsolt 84,11) 

Bazilika a Tábor hegyen 
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2. Az imádkozó keresztények 
 

 

Nemzetek temploma apszisa Jeruzsálemben 
Ezekben a napokban Jézus kiment a hegyre imádkozni. Az egész 
éjszakát Isten imádásában töltötte. (Lk 6,12) 
Aztán mintegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így 
imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de 
ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.” Akkor megjelent egy 
angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt 
rajta, és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi 
vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta imádságát. (Lk 22,41-45) 
Az imádkozó Úr Jézus 

Az evangéliumok többször is leírják, hogy Jézus elvonult, hogy egyedül 
imádkozzék. Hittel valljuk, hogy az Úr Jézus egyetlen személyben valóságos 
Isten és valóságos ember. Mint Isten egy az Atyával, de mint ember fontosnak 
tartotta, hogy rendszeres imádsággal forduljon a Mennyei Atyához.  

Az evangéliumokat olvasva megsejthetjük, hogy Jézus miről beszélgetett 
imádságában a Mennyei Atyával. Ő maga nem egyszer megfogalmazta, hogy 
az Ő eledele az, hogy az Atya akaratát teljesítse, hiszen ezért jött közénk. Az 
Ő elkötelezettsége, a halálig tartó engedelmesség, az Atya akaratának feltétlen 
teljesítésére akkor is, ha ezért megkínozzák és keresztre feszítik. Ezt 
tudatosan vállalta, annak ellenére, hogy emberi természete szerint irtózott a rá 
váró szenvedéstől. Ezért imádkozott az Olajfák-hegyén, amikor rábízta magát 
az Atya akaratára, és engedelmesen vállalta annak teljesítését. 
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Az apostolokkal együtt imádkozunk 
Ezután az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe. Amint 
megérkeztek, felmentek az emeleti terembe. Itt aztán együtt maradt 
Péter és János, Jakab és András… Mindezek az asszonyokkal, 
Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt állhatatosan 
imádkoztak. (ApCsel 1,12-14)  
Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek 
állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 
kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,41-42) 

A vallásos emberek mindig ismerték a közös, illetve a közösségben végzett 
imádságot. Az Ószövetség népe is rendszeresen imádkozott. Szombatonként 
a zsinagógákban jöttek össze, hogy olvassanak a Törvény könyveiből és a 
próféták írásaiból. Ezekhez az olvasmányokhoz kapcsolódtak a szent énekek, 
a zsoltárok és himnuszok éneklése. 

Az ószövetségi időben a jeruzsálemi templom és a zsinagógák voltak a 
közös imádság helyei. Az Úr Jézus is járt ezekbe. Az első keresztények is 
együtt imádkoztak velük, és ez alkalmat adott nekik arra, hogy a 
zsinagógákban is hirdessék Jézus tanítását. Kenyértörésre azonban mindig 
külön jöttek össze megkeresztelt testvéreikkel. Azoktól a zsidóktól, akik nem 
hittek Jézusban, fokozatosan különültek el. A teljes különválás végül 
Jeruzsálem pusztulása után (Kr.u. 70) következett be. 

Jézus követői az apostolok idejétől kezdve részt vesznek a szentmisén, 
Egyházunk közös imádságán. A szentmisén kívül liturgikus imádságok még a 
zsolozsma és a szentségek ünneplése.  

 

A liturgia az Egyház legfontosabb imádsága,  
mert minden más imádság erre irányul, és ebből meríti erejét. 

 

A zsolozsmázó szerzetesek, papok és hívek 
Napjában hétszer zengem dicséreted, mert rendelkezéseid mind 
jogosak. (Zsolt 119,164) 

Szent Benedeknek, a bencés rend alapítójának egyik jelszava: „Ora et 
labora!” azaz: „Imádkozzál és dolgozzál!” Mindennapi közös imádságuk a 
liturgia: a szentmise és a zsolozsma volt.  

A szerzetesek napirendjét az imaórák határozták meg. Már éjszaka 
felkeltek az olvasmányos imaórára. Napközi imaóráik voltak: a reggeli dicséret, 
a hat-, kilenc-órai, a déli, a délután háromórai és az esti dicséret, végül 
napjukat az esti imával, a kompletóriummal fejezték be. 

A zsolozsmázó szerzetesek imádságába az egész Egyház 
belekapcsolódik. A szent zsolozsmát a felszentelt papok is naponta végzik, de 
ha egyedül is imádkozzák, akkor is az egész Egyházzal együtt imádkozzák. 
 Milyen protestáns szerzetesközösségeket ismerünk? 
 Mit tudunk a nem keresztény vallású remetékről? 
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Amikor egyedül imádkozunk 
Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát, mindenért, mert Isten ezt 
kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,16-17) 

Jézus gyakran elvonult, hogy egyedül imádkozzék. Így kell tennünk nekünk 
is, hogy megbeszéljük Jézussal, mit kíván tőlünk, hogyan tudnánk Őt jobban 
követni, és kérjük, segítsen minket jó szándékaink megvalósításában.  

Jézus azt mondta tanítványainak: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 
elfáradtatok, és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket… tanuljatok 
tőlem…” Mit tanulhatunk tőle? Az Atya akaratának feltétlen teljesítését akkor is, 
ha ezért szenvednünk kell. Kérhetjük, hogy szabadítson meg 
szenvedéseinktől, de csak úgy, ahogyan Ő imádkozott az Olajfák hegyén. 

Amikor imádkozunk, a Szentlélek kegyelme világosítja meg értelmünket, 
hogy felismerjük és megértsük, amit nekünk mondani akar, Ő az, aki 
megerősíti akaratunkat, és arra késztet minket, hogy megtegyük azt, ami jó, és 
elkerüljük, ami rossz. Ő vigasztal meg bánatunkban, tölti be örömmel a 
szívünket, hogy örömünket leljük Jézus követésében, életünk keresztjének 
hordozásában. Ezért amikor imádkozunk, akkor ne csak mi akarjunk szólni, 
hanem csendben is kell lennünk, hogy Isten hozzánk intézett „szavát” is 
meghalljuk. Amikor imádkozunk elsősorban Ő szól hozzánk, például úgy, hogy 
eszünkbe juttatja, amit nekünk mondani akar. 

Aki csak „el akar mondani egy szép imádságot”, az sokszor észre sem veszi, 
hogy Isten is szólni akar hozzá. Nem az tud jól imádkozni, aki emlékezetből 
versszerűen elmondja a mindenki által ismert hagyományos imádságokat, hanem 
az, akinek a lelkét az imádság szavai Istenhez emelik. Lelkünknek ez az Istenhez 
való felemelése valósulhat meg akkor is, ha a monotonnak tűnő rózsafüzért 
imádkozzuk. 

Amikor imádkozunk, Isten úgy szól hozzánk,  
hogy eszünkbe juttatja azt, amit nekünk mondani akar.  

Nekünk figyelnünk kell rá, és válaszolnunk kell neki,  
akár a saját szavainkkal, vagy csak elgondolkodva Isten üzenetén. 

Ahhoz azonban, hogy az imádságban eszünkbe jutó gondolatokban, 
lelkiismeretünk késztetésében fel tudjuk ismerni Isten szavát, ismernünk kell Jézus 
tanítását, amit Egyháza által ránk hagyományozott, illetve a Szentlélek 
sugalmazására leíratott. Aki ismeri üzenetét, Jézus tanítását, aki rendszeresen 
olvassa a Szentírást, az az eszébe jutó gondolatok közt ráismer Isten szavára. 

Fontos tudnunk, hogy Isten ma is szólhat hozzánk akár közvetlenül, akár 
megbízott igehirdetői által, de soha nem mond nekünk olyant, ami ellenkezne az Úr 
Jézus tanításával. A gonoszlélek is félrevezethet bennünket, ha nem ismerjük 
megfelelően azt a tanítást, amelyet Jézus ma Egyháza által tanít nekünk. 

Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. 
Amikor úgy gondoljuk, hogy egyedül imádkozunk, akkor sem vagyunk egyedül, 

mert a világon sokmillió keresztény testvérünk imádkozik ugyanígy, akikkel együtt 
részesei vagyunk az egész világon imádkozó, Istent dicsőítő Egyháznak. 
 Kik voltak a remeték, ma is vannak remeték? 



 

 

  

13 

Istennel való személyes kapcsolatunk alapja a mindennapi imádság 
Akik megismerkedtünk Jézussal, és a keresztségben Isten gyermekei 

lettünk, arra törekszünk, hogy Jézus tanítása szerint éljünk. Hitünket, Jézus 
iránti szeretetünket a napi imádság élteti. Ezért fontos, hogy rendszeresen 
imádkozzunk: reggel, este, napközben. Amikor így imádkozunk, elmondhatunk 
mások által megfogalmazott, szép imádságokat, amelyekkel kapcsolatban úgy 
érezzük, mi sem tudtuk volna jobban megfogalmazni mondanivalónkat, mégis 
szükségünk van a saját szavainkkal gondolkodva végzett imádságokra is. 

A reggeli imádság, még akkor is, ha csak néhány fohászra van időnk, legyen 
alkalom a napi jó szándék felindítására, amikor azt kérjük Istentől, hogy segítsen, 
hogy valóban Jézus tanítása szerint éljünk. 

Az esti imádság pedig legyen alkalom a hálaadásra és a bűnbánatra, hogy 
visszatekintve napunkra megfontoljuk, „mit kaptam… hogyan viszonoztam… mit 
kellene jobban tennem…” Ez ne bűnkeresés, hanem Jézus iránti szeretetünk 
megújítása legyen. Előre tekintve pedig „rábízom magam Mennyei Atyám 
gondviselő szeretetére”, áldását kérve életemre. 

Naponta szükségünk van néhány valóban csendes percre is, amikor 
elolvasunk egy-egy újszövetségi bibliai részletet, és azon elgondolkodva 
megbeszéljük Jézussal mindennapi ügyes-bajos dolgainkat. Nem az a fontos, hogy 
szép szavakat mondjunk, hanem Jézus arcára tekintve „olvassuk ki szeméből” mit 
mond nekünk, mit kíván tőlünk. 

Amikor magánosan imádkozunk, nincs mindig szükségünk előre 
megfogalmazott szavakra, a saját szavainkkal is beszélgethetünk Istennel. 
Elmélkedésnek, illetve szemlélődésnek nevezzük, amikor kimondott szavak 
nélkül, gondolkodva imádkozunk. Ilyenkor csupán gondolatban szólunk 
Urunkhoz, vagy pedig rá gondolva „csak” együtt vagyunk vele. 

Imádságunkban a szentekhez is fordulhatunk, mert példájukból tanulhatunk, 
bennük és velük együtt magasztaljuk Isten ajándékait, és kérjük kegyelmét. 

A rendszeres imaélet alapja a napi reggeli és esti ima. 
 

Amikor imádkozunk, lelkünket Istenhez emeljük. 
 

Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és 
imádkozzál a rejtekben lévő Atyádhoz, aki rejtekben is lát. (Mt 6,5-6) 

Figyelmes imádkozásunkat segíti megfelelő testtartásunkon kívül a megfelelő 
környezet kiválasztása. Mindenhol lehet imádkozni, de nem könnyű odafigyelni 
Isten szavára, ha nem tudunk környezetünkben csendet biztosítani. Fegyelmezett 
és szép kéz- és testtartásunk segíti a belső összeszedettségünket és áhítatunkat, 
akkor is, ha állva vagy ülve végezzük imádságunkat. Lefekvés után még az ágyban 
is imádkozhatunk. Nincs annál jámborabb dolog, mint este tévénézés helyett 
imádság közben elaludni. 
 Mit tegyünk, ha imádság közben elkalandozik a figyelmünk? Mi lehet ennek 
az oka? 

Az összetett kézzel való imádkozás is kifejezi feltétlen tiszteletünket és 
bizalmunkat Isten iránt, akinek hálát adunk és segítségét kérjük. Ha egyedül 
vagyunk, imádkozhatunk akár térden állva, akár kitárt karral. 
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3. Az Újszövetség áldozata 
 

 

 

Vatikáni Múzeum: Rafaello freskója 
Isten a mi legfőbb Urunk! 

Minden vallásos embernek meggyőződése, hogy már földi életében 
kapcsolatba léphet Istennel imádságával és különféle szertartásokkal. Ennek a 
meggyőződésnek kifejezői a különféle áldozatok. Ezekben az emberek 
terményeik legjavát, legkedvesebb állataikat ajánlották fel Istennek. Így 
mutatták meg, hogy legfőbb uruknak ismerik el Öt, és kérik segítségét. 

Áldozatot mutat be az, aki valamely kedves tárgyát – önmaga nevében – 
felajánlja Istennek, hogy Öt legfőbb urának elismerje. 

Az áldozati lakoma annak kifejezője, hogy amint a szülők megvendégelik 
felnőtt gyermekeiket, amikor hazalátogatnak, hasonlóképp Isten megvendégeli 
azokat, akik neki áldozatot mutattak be, az áldozat elfogadásának jeléül. 

Az áldozat és az áldozati lakoma az Istennel való  
szövetség jele és megpecsételője. 

Jézus megváltó áldozata 
Amint Mózes felállította a kígyót a pusztában, úgy fogják 
felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki benne hisz el ne 
vesszen, hanem örökké éljen. Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, 
hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy 
elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. (Jn 3,14-16) 

Jézus azért jött a világra, hogy örömhírt hozzon nekünk: Mennyei Atyánk 
végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi 
életünk után hazavár az örök életre. Jézus szóval és példával Isten üzenetét 
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tanította. Életét adta értünk, vállalta a szenvedést és a kereszthalált, hogy 
bűneinktől megváltson, és üdvözítsen minket, hogy részesei legyünk Isten 
életének, szeretetének. Ennek a szeretetének a bizonysága mindaz, amit 
Jézus szenvedése és feltámadása napjaiban értünk tett. 

 

Jézus az Utolsó Vacsorán 
 

Mikor eljött az ideje, 
asztalhoz telepedett 
tizenkét apostolával. Így 
szólt hozzájuk: „Vágyva 
vágytam arra, hogy 
elfogyasszam veletek ezt a 
húsvéti vacsorát, mielőtt 
szenvedek…” (Lk 22,14-15) 

Jeruzsálem, az Utolsó Vacsora terme 
Az Úr Jézus tanítványainak ismételten megjövendölte szenvedését, halálát 

és feltámadását. Színeváltozásakor is erről beszélt Mózessel és Illéssel, erre 
készült egész földi életében. Ő nem akart mást, mint teljesíteni az Atya 
akaratát, hogy üdvözítse a világot.  

Az Úr Jézus földi életének csúcspontja a mi megváltásunk műve. 
 

Jézus felajánlotta életét 
 „Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, 
megtörte, s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: 
„Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát 
adott, és s ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből 
mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért 
kiontok a bűnök bocsánatára.” (Vö. Mt 26,26-28.) Majd hozzátette: 
„Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” (Vö. 1 Kor 11,24.) 

Jézus tudta, hogy közeledik a nap, amikor ellenségei keresztre fogják 
feszíteni. Közeledett húsvét, a zsidók ünnepe. Az ünnep előestéjén Jézus 
vacsorára hívta meg tanítványait. Amikor Jézus szenvedése előestéjén utoljára 
asztalhoz ült tanítványaival, és ünnepélyesen felajánlotta magát a Mennyei 
Atyának, azt mondta, hogy értünk mindnyájunkért áldozza fel életét. Ez volt 
szenvedése előtt az utolsó vacsora. 

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

Jézus megalapította az Eukarisztiát, az örök élet kenyerét adta nekünk 
Jézus beváltotta ígéretét, amiről a csodálatos kenyérszaporítás után a 

kafarnaumi zsinagógában beszélt. Ezekkel a szavakkal: „ez az én testem… ez 
az én vérem” átváltoztatta a kenyeret és a bort értünk áldozattá váló testévé és 
vérévé.  
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Az apostolok megtanulták Jézus csodáiból, hogy amit kimond, az valóra válik. 
(Vö. A kánai menyegzőn szavára a víz borrá változott. A kenyérszaporításkor 
néhány kenyérből és halból több ezer ember jóllakott. …) Ezért is hitték, hogy a 
kenyér és a bor Jézus szavára az Ő valóságos testévé és vérévé változott. 

Mi hittel elfogadjuk, hogy amit Jézus mond, az úgy van, akkor is,  
ha nem értjük, mert hiszünk neki, aki szeret minket, és jót akar nekünk. 

Jézus megalapította a papság szentségét 
Amikor Jézus az utolsó vacsorán ünnepélyesen felajánlotta magát áldozatul a 

Mennyei Atyának, meghagyta, hogy emlékezetére mi is ugyanazt tegyük, amit Ő 
tett. Ezekkel a szavakkal: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” – nemcsak 
megbízást, hanem hatalmat, felhatalmazást is adott apostolaiknak és utódaiknak, 
hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át. Ma erre azt mondjuk, 
hogy akkor szentelte őket pappá, püspökké. 

A püspökök és a papok a szentmisében  
változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus szent testévé és vérévé. 

Jézus az Olajfák hegyén 
Miután Jézus az Utolsó Vacsorán felajánlotta magát értünk áldozatul a 

Mennyei Atyának, ezt az Olajfák hegyén mondott imádságában megerősítette, 
és tudatosan vállalta, hogy értünk szenvedjen.  

Végül a kereszten halálig tartó engedelmességével megváltott minket.  
Harmadnapi feltámadása bizonysága annak, hogy Atya elfogadta Fia 

áldozatát, amiért jött. 
A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében 
Akik hittek, állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és 
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,42) 

A szentmise Ige liturgiájában az Egyház elénk adja Isten üzenetét, a Bibliából 
vett olvasmánnyal, szentleckével és evangéliummal, amit a szentbeszédben 
magyaráznak meg nekünk. Figyelnünk kell Jézus tanítására, mert azt nem elég 
csak meghallgatni, hanem meg is kell valósítanunk. Isten üzenetére a hitvallással 
válaszolunk.  

Az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében az Úr Jézus 
jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát, s testével és vérével táplál minket.  

A szentmisén úgy veszünk részt, hogy befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul 
felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az Atyának, és lehetőleg szentáldozáshoz 
járulunk. 

Az Úr Jézus azért alapította az Eukarisztiát,  
hogy jelenvalóvá váljék áldozata, kereszthalála és feltámadása,  

testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse Egyházát. 
Részt veszünk a szentmisén 

Amikor szentmisére megyünk, öltözzünk fel rendesen és illendően! Vasárnap 
és ünnepnapokon ünnepi öltözékben menjünk szentmisére, (ne legyen báli vagy 
estélyi ruha), és mindig időben érkezzünk meg. Aki mindig az utolsó pillanatban 
indul el, az rendszeresen el fog késni, ha „közbejön valami”. Ezért induljunk 5-10 
perccel korábban, hogy mindig időben odaérjünk, és így még elbeszélgetni is lesz 
időnk templomi ismerőseinkkel. 
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A szentmise előtti és utáni percek a templomban nem társalkodásra, 
hanem imádságra szolgálnak. Ha valamit feltétlenül mondanod kell, halkan és 
röviden tedd. A templom nem hangversenyterem, ezért akkor is legyünk 
csendben, ha még nem kezdődött el a szertartás. A szentmise alatt még a 
templomi újságot se olvassuk, hanem figyeljünk a szentmisére. A szentmisére 
készülve ne felejtsük el, hogy a szentáldozás előtt egy órás szentségi böjtöt 
kell tartanunk. 

Amikor megérkezünk a templomba, ne álljunk meg a bejáratnál, hanem 
menjünk előre. Az Oltáriszentségben köztünk lakó Úr Jézust térdhajtással 
köszöntjük. Az előttünk érkező ismerőseinket és híveket fejhajtással 
köszönthetjük. 

A szentmisén letérdelünk átváltoztatáskor, az Úrfelmutatás alatt. Aki 
helyszűke miatt nem tud letérdelni, az térdelés helyett felállással fejezheti ki 
tiszteletét. 

A felállás a templomban az Úr Jézusnak szóló tiszteletadás, akit a 
liturgiában a felszentelt papok képviselnek. Felállva hallgatjuk az evangéliumot, 
és állunk a hitvallás, a közös könyörgés, a Miatyánk imádkozása alatt.  

Mindig leülhetünk, ha nem kell felállnunk vagy letérdelnünk. Az idős és 
beteg emberek, akiknek gondot jelent a letérdelés vagy az állás, azok mindig 
ülve maradhatnak. 

A szentmise elején felállunk, majd a szentmise könyörgése után ülve 
hallgatjuk az olvasmányokat. Ha a szentmise elején hosszabb bevezetés van, 
akkor természetesen mindenki leülhet. A szentmise végén az áldásra felállunk, 
és így várjuk meg, míg a miséző pap és a ministránsok kivonulnak a 
sekrestyébe. A templomból csak a záró ének elhangzása után induljunk el, 
ismerőseinkkel a templomon kívül beszélgethetünk. 

A békeköszöntésnél csak a közvetlenül mellettünk lévőkkel fogunk kezet. 
Ne induljunk vándorútra, hogy másokkal is kezet foghassunk. 

Amikor áldozni megyünk, ne nézegessünk körül, hanem összeszedetten 
készüljünk az Úr Jézussal való találkozásra. Az Oltáriszentséget kezünk 
trónusán fogadjuk, amikor jobb kezünkkel alátámasztjuk kinyitott bal 
tenyerünket. Krisztus Testét mindjárt ott helyben vegyük magunkhoz, majd 
miközben visszatérünk a helyünkre, nyeljük le.  

Bal tenyerem a trónus, amelyre a Királyt ültetem,  
jobb kezem a szolga, amellyel az Urat magamhoz veszem. 

Aki tisztán tud énekelni, az a többiekkel együtt énekelve vegyen részt a 
szentmisén! Az ének vezetése a kántor dolga, ne próbáljuk tőle átvenni. Akinek 
bizonytalan a hallása, az csak nagyon halkan énekeljen, hogy ne zavarja meg 
a liturgia szépségét, társai áhítatát. 

Ha a templomban van elég ülőhely, mindenki leülhet, de ha kevés a hely, 
akkor inkább azok álljanak, akiknek nem okoz gondot, hogy a szertartás végéig 
álljanak. 
 Milyen templomi illemszabályokat ismerünk még? – Külső magatartásunk 
akkor kedves Isten előtt, ha belső meggyőződésünket fejezi ki. 
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4. Minden nép ünnepel 
 

 

 

Akik a népet tanították, így szóltak az egész néphez: „Ez a nap az 
Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne 
sírjatok! Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, 
hiszen az Úrban való öröm az erősségetek.” (Neh 8,1-10) 
Az ünneplő emberek 

Bármerre járunk a világban, mindenütt találunk ünneplő embereket. Igaz, 
hogy ezek az ünnepek szinte mindenben eltérnek egymástól, de mégis 
mindegyikben megtaláljuk az okot, hogy mit, vagy miért ünneplünk, amiről az 
ünnepi szónok beszél. Minden ünnepnek van ünnepi műsora, amelynek részei 
ajándékozás, vagy kitüntetés átadása, amit ünnepi „kulturális” műsor és ünnepi 
közös étkezés követ. 

A családokban megünneplik a gyermekek születését, a fiatalok felnőtté 
válását. A legnagyobb ünnep szinte minden népnél a házasságkötés, amit 
néha több napon át különböző mulatságokkal is ünnepelnek. Végül gyász-
ünnepet tartunk családunk tagjainak halála, illetve temetése alkalmával. 
Gyakran kisebb vagy nagyobb ünneplést tartunk ezeknek a fontos 
eseményeknek az évfordulóin, vagy jubileumain. A leggyakoribb ilyen családi 
ünneplés a születés- és névnapi köszöntés. 

Hasonlóképp vannak ilyen ünnepeik a népeknek, különböző kisebb vagy 
nagyobb közösségeknek, egy-egy jelentős esemény, illetve azok évfordulói. 

Sajátosan jellemzőek a vallási közösségek különböző ünnepei, amelyeknek 
megvan a sajátos szertartásuk.  

Boldog a nép, amely ünnepelhet,  
és arcod fényében járhat, Uram! (Zsolt 89,16) 
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Az ószövetségi nép ünnepei 
 

 

 

Heródes templomának rekonstruált képe 
Készíts nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. – Izrael fiai közül 
vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak 
nekem. (Kiv 25,8. – 28,1) 
A Szent Sátor 

Miután Isten kivezette népét Egyiptomból, a Sinai hegynél Mózes 
közvetítésével szövetséget kötött velük. Kihirdette a szövetség feltételeit, a 
Tízparancsot és a többi rendelkezést.  

Mózes pedig az Úr parancsa szerint egy hajlékot és előtte oltárt épített, és 
áldozatot mutatott be az Úrnak. Ez a hajlék a Szent Sátor, amely jele volt 
annak, hogy Isten kíséri választott népét a pusztai vándorlás során. A Szent 
Sátorban volt a Szövetség ládája, a hétágú gyertyatartó, az illatáldozat oltára 
és a kitett kenyerek asztala. Az égő és véres áldozatokat a hajlék előtti udvar 
oltárán mutatták be. Az áldozatok bemutatására, a papi szolgálatra Mózes 
Áront és fiait kente fel, és ettől kezdve csak az ő leszármazottaik tölthették be 
a papi tisztséget. 
Templom Jeruzsálemben 
Atyámnak nem volt módja templomot építenie az Úr, az ő Istene 
nevének… Most körös-körül békét teremtett az Úr, az én Istenem… 
házat építek az Úr, az én Istenem nevének, az Úrnak atyámhoz, 
Dávidhoz intézett szava szerint: A fiad, akit majd helyedbe a trónra 
emelek, építsen hajlékot a nevemnek. (1Kir 5,16-19) 
Betöltöm ezt a templomot dicsőséggel – mondja a Seregek Ura. 
Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét, mert ezen a 
helyen adom a békét – mondja a Seregek Ura. (Agg 1,7-9) 
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Már Dávid király szeretett volna cédrusfából templomot építeni az Úrnak, 
aki Nátán próféta által megüzente neki, hogy majd fia, Salamon fogja felépíteni 
a tervezett templomot. Ettől kezdve a Temploban volt az Úr Ládája, és itt 
mutatták be az égő és véres áldozatokat, a templom udvarán. Ezt a templomot 
gyújtották fel, és rombolták le, amikor a babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet.  

A fogságból való visszatérés után újra felépítették a jeruzsálemi templomot, 
ami azonban sokkal szegényesebb volt, mint Salamon temploma.  

Végül Heródes király építtette újjá, és díszíttette fel gazdagon azt a 
templomot, amelyben Jézus is tanított. Ezt a második templomot gyújtották fel, 
és rombolták le a rómaiak, amikor Kr.u. 70-ben Jeruzsálemben leverték a 
zsidók lázadását. Ma a templom helyén két mohamedán mecset áll. 

A Jeruzsálemi templom maga kisebb épület volt, amit több oszlopcsarnok és 
udvar vett körül. A papok udvarán volt az égőáldozatok oltára. Ebbe az udvarba 
csak a papok és leviták mehettek be. A templomépület legkülső oldala volt a 
pogányok udvara, ahová bárki bemehetett. 

A választott népnek eredetileg csak egy temploma volt, ahová a nagy 
ünnepeken az egész országból felzarándokoltak. Az ország kettészakadása után 
építettek az északi országrészben külön templomot, hogy ne Jeruzsálembe 
menjenek a zarándokok. 
 Mit tudunk a jeruzsálemi templom sorsáról? Mit tudunk, volt-e a választott 
népnek más temploma is? Miért emelték fel szavukat a próféták ezek ellen? 

Házam minden nép számára az imádság háza lesz. (Iz 56,7) 
A választott nép ünnepei 
Jozija (király) pászka-ünnepet rendezett az Úrnak Jeruzsálemben. 
Az első hónap tizennegyedik napján le is vágták a húsvéti bárányt. A 
papokat kirendelte teendőik elvégzésére, és buzdította őket a 
templomi szolgálat ellátására. (2Krón 35,1-2) 

Az ószövetségi ünnepeken megemlékeztek Izrael népének valamely nagy 
történelmi eseményéről. Aki csak tehette, elzarándokolt a jeruzsálemi 
templomba, és részt vett a sokszor több napig tartó ünnepség sorozaton. 
Pászka ünnep 

Jákob Egyiptomba költözött családjából nagy nép lett. A fáraók nem nézték 
jó szemmel a nép gyarapodását, ezért rabszolgasorsba taszították őket. Az Úr 
végül kiválasztotta és megbízta Mózest, hogy népének vezetője legyen, és 
kivezesse őket Egyiptomból. Az Úr csodálatos módon segítette kivonulásukat, 
és megvédte őket a fáraó seregétől. Véget ért a rabság kora, Mózes 
vezetésével elindult Isten népe az Ígéret földje felé. Ennek a kivonulásnak az 
emlékét ünnepelték meg minden évben pászka ünnepével. A pászka szó 
jelentése: átvonulás. Így nevezték az akkor elfogyasztott kovásztalan kenyeret 
is. 

Jézus pere és keresztre feszítése a pászka ünnepi készülődése idejére 
esett. Mi ezekben a napokban ünnepeljük az Utolsó Vacsorát, Jézus 
szenvedését és kereszthalálát, majd az ünnepet követő napon, húsvét 
vasárnap ünnepeljük Urunk feltámadását. 
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Pünkösd 
A húsvét utáni ötvenedik nap, korábban aratási hálaadó ünnep volt. 

Később ehhez kapcsolták a szövetségkötés ünnepét, amikor az Úr Mózes által 
kihirdette a Sínai-hegyen a Tízparancsolatot és a többi törvényt. 

Mi a húsvét utáni ötvendik napon a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, akit 
Jézus ígért meg apostolainak, hogy Egyházának vezetője, éltető lelke legyen. 
Az apostolok ezen a napon kezdték el hirdetni Jézus örömhírét, és tettek 
tanúságot Jézus feltámadásáról. 
Templomszentelés (Hanukka) 

Kr.e. 167-ben, miután a szír-görög csapatok elfoglalták Jeruzsálemet, 
üldözni kezdték a hitükhöz hű zsidókat, és templomukban is felállították Zeusz 
bálványszobrát, ezzel azt megszentségtelenítették. Az ekkor kirobbanó 
szabadságharcban a zsidók 3 év múlva visszafoglalták a templomot, akkor azt 
újra szentelték, és felavatták az új oltárt. Ennek az évfordulója Hanukka (= 
felavatás) ünnepe. 
Jézus a jeruzsálemi templomban 
„Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott 
napjai, szülei felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, s 
bemutassák az áldozatot… – Amikor tizenkét éves lett, szintén 
fölmentek, az ünnepi szokás szerint. (Lk 2,22-24.42) 
Aztán bement a templomba, és kiűzte az ott kereskedőket. „Írva van, 
kiáltotta: Az én házam imádság háza, ti pedig rablóbarlanggá 
tettétek.” Ott tanított minden nap a templomban. (Lk 19,45-47) 

Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban 
kereskedőket talált, akik ökröket, juhokat és galambokat árusítottak, és 
pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötelekből ostort font, és mindnyájukat 
kiűzte a templomból… A galambárusokhoz pedig így szólt: „Vigyétek el innen 
ezeket! Ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká!” (Jn 2,13-16) 

Aggeus próféta szava az Úr Jézus által teljesedett be, Ő adta meg ennek a 
templomnak igazi dicsőségét. Itt mutatták be érte az áldozatot, itt tanított már 
12 éves korában, és a nagy ünnepeken Ő is elzarándokolt ide a templomba. 

A jeruzsálemi templom volt a választott nép vallási központja. A nagy 
ünnepeken az egész oroszágból jöttek ide zarándokok, hogy részt vegyenek 
az ünnepi áldozatokon. Itt a templomban minden nap volt áldozatbemutatás, 
és volt rendszeres közös imádság is. Jézus, amikor Jeruzsálemben járt, 
apostolaival együtt mindig felment a templomba is. 

Jézus idejében, akik a választott néphez tartoztak, szombatonként jöttek 
össze zsinagógáikban. Ott együtt imádkoztak, zsoltárokat énekeltek, és 
felolvastak Mózes és a próféták könyveiből egy-egy részletet, amit az írástudók 
magyaráztak meg. 

Ujjongjatok az Úrnak, örömmel szolgáljatok neki, lépjetek színe elé 
vigadozva! Tudjátok meg, Isten az Úr! Ő alkotott minket, az övéi 
vagyunk. Az ő népe vagyunk, és nyája legelőjén. (Zsolt 100,1-5) 
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5. Az Eukarisztia ünneplése 
 

 
 

Szentmise a Getszemáni barlangban 
A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart 
utazni, ezért beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét. 
Utána megtörte a kenyeret, evett, és hosszan beszélt, egészen 
virradatig, aztán útra kelt. (ApCsel 20,7-11) 

Életünk fontos eseményeit mindig megünnepeljük. Családjaink 
legfontosabb ünnepei a házasságkötés, a gyermekek megkeresztelése, 
hozzátartozóink eltemetése, amikor együtt ünneplünk mindazokkal, akik 
szeretnek minket.  

Az Úr Jézus életének legfontosabb eseménye az Ő halála és feltámadása. 
Az Utolsó Vacsorán ezért rendelte nekünk az Eukarisztiát, a szentmisét, hogy 
vele együtt ünnepelhessük megváltó halálát és feltámadását. A szentmisében 
az átváltoztatott kenyér és bor színében az Úr Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti 
misztériumát, és az örök élet kenyerével táplál minket. A szentmisében Vele, 
az értünk meghalt, majd harmadnapra feltámadt Úr Jézussal  találkozunk. 

Amint az ószövetség megkötésekor Mózes az áldozati állatok vérével 
meghintette a népet, és erre emlékeztek minden áldozatbemutatással, úgy 
minden szentmise az Úr halálát és feltámadását teszi jelenvalóvá. Mennyei 
Atyánk vendégel meg minket, és hív a szentmisére, Szent Fia menyegzős 
lakomájára, amelyen új szövetséget kötött népével. A szentáldozásban pedig a 
mennyei lakoma előlegét, örök szeretetének zálogát adja nekünk.  

A szentmise Egyházunk életének csúcsa, amelyre törekszünk, 
és forrása, amellyel erre az útra erőt adó táplálékát adja nekünk. 
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A vasárnap az Úr napja 
A vasárnap, mint a hét első napja, a világ teremtésének napja. Az Úr Jézus 

szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával a vasárnap a világ 
megváltásának a napja lett, az új teremtésé, amelyen helyreállt Isten és az 
emberek szeretetkapcsolata. Ezért a mi legnagyobb ünnepünk Jézus 
feltámadásának napja, húsvét vasárnapja, és az év minden vasárnapja. 

Istennel való személyes kapcsolatunk legfontosabb eleme és éltetője a 
szentmisén való részvétel. A szentmise tudatosítja bennünk életünk célját, amiért 
Urunk Jézus Krisztus feláldozta önmagát, és lehetőséget ad nekünk arra, hogy 
vele együtt felajánljuk magunkat, egész életünket a Mennyei Atyának. Isten 
igéjével és az örök élet kenyerével táplál minket, hogy követni tudjuk az Úr Jézust, 
vállalva mindennapi életünk keresztjét.  

Mi, akik szeretjük Jézust, és az újszövetség választott népéhez tartozunk, 
azzal fejezzük ki iránta való szeretetünket és hálánkat, hogy részt veszünk a 
szentmisén. Ezért megyünk szentmisére minden vasárnap és ünnepnap, hogy 
együtt ünnepeljük Jézus halálát és feltámadását.  

Jézus iránti szeretetünk jele, ha hétköznap is elmegyünk szentmisére, ha 
ezt körülményeink lehetővé teszik.  

A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás, ezért lehetőleg minden 
szentmisén áldozzunk, amelyen részt tudunk venni, akár minden nap. 

Életünk célja, hogy eljussunk az örök életre, a „menyegzős lakomára”, és 
ennek előlege, „előíze” a szentmise és a szentáldozás. Szükségünk van Isten 
kegyelmének segítségére, hogy valóban eljuthassunk Szent Fia menyegzős 
lakomájára, és ezt kapjuk meg tőle minden szentmisén. 
 Minden szentmise az Úr Jézus irántunk való szeretetének ajándéka. 
Mégsem azért járunk templomba, szentmisére, hogy Jézus szeressen minket, 
hanem azért, mert Ő már akkor szeretett minket, amikor meghalt értünk a 
kereszten, amikor mi nem tudtunk még róla semmit. 

 

A szentmise Jézus Egyházának közös ünnepe 
Jézus követői kezdettől fogva közösséget alkottak. Mi is ennek a 

közösségnek lettünk a tagjai, amikor megkereszteltek minket. Egyházunk 
létének értelme, tevékenységének célja, Jézus művének folytatása: Isten 
üdvözítő örömhírének hirdetése, Isten dicsőségének és az emberek 
üdvösségének szolgálata. Közös tevékenységünk, amellyel ezt a célunkat 
szolgáljuk, életünk tanúságtétele Isten és embertársaink szeretetében. 

Egyházunk minden tagjának közös ünnepe a szentmise. A vasárnapi 
szentmisén való részvétellel valljuk meg, hogy Jézus Egyházához tartozunk, 
vállaljuk az Egyházban ránk váró feladatokat, és ehhez kérjük Isten igéjének 
„eligazító” szavait, és éltető, megerősítő kegyelmét. 
 Miért miséznek a papok minden nap? Ki tud hétköznap is misére menni? 
 Mi a koncelebrálás? 

Halálodat hirdetjük, Urunk, és  
hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 
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6. Minden nyelv hirdesse Isten dicsőségét! 
 

 

 

Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. 
Magas és fönséges királyi széken ült. Szeráfok lebegtek fölötte … 
harsány hangon mondogatták egymásnak: „Szent, szent, szent a 
Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” (Iz 6,1-3) 
Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit 
alkotott. Dicsérjen téged, Uram, minden alkotásod, és híveid 
dicsőítsenek! (Zsolt 145,9-10) 
Ünnepeinkkel Isten előtt hódolunk 

Amikor Isten előtt leborulunk, akkor ezzel elismerjük és megvalljuk, hogy Őt 
tartjuk legfőbb Uruknak, hogy neki köszönhetjük életünket és mindent, ami a 
világon van. Ezt a hódolatunkat és köszönetünket fejezzük ki Istent dicsőítő 
imádságainkkal, és a neki felajánlott áldozatainkkal, amelyekkel jelét akarjuk 
adni, hogy készek vagyunk neki mindent odaadni, mindent, ami értékes és 
kedves számunkra, akár az életünket is. 

Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük.  
Akkor szolgálunk Neki, ha az Ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket. 

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
Az Isten előtt leboruló vallásos emberek áldozat bemutatásának mindig 

megvolt a sajátos rendje, még a pogány népeknél is.  
Így írták ezt elő Mózes törvényei is a választott nép számára.  
A közösségi áldozatok bemutatója mindig a pap, aki az egész közösség 

megbízásából és nevében végezte szolgálatát. 
Jézus Egyházának, az újszövetségi választott népnek egyetlen áldozata az 

Úr Jézus keresztáldozata. Ezt az áldozatot jeleníti meg minden szentmisében, 
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amikor a pap a kenyeret és a bort átváltoztatja értünk adott testévé és vérévé. 
Ez a mi liturgiánk, közös istentiszteletünk, amelyben a megdicsőült Jézus 
Krisztus van jelen, aki feláldozta magát értünk. Mi általa és vele áldjuk és 
imádjuk az Atyát, teremtő Urunkat, Istenünket. 
A Mennyei Atya királyi menyegzőt készített Szent Fiának 
Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt rendezett 
fiának. Elküldte tehát szolgáit, hogy hívják a meghívottakat a 
menyegzőre. (Mt 22,2-3) – Az asztaltársak egyike fölsóhajtott: 
„Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!” Erre ő így válaszolt: 
„Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott. Mikor eljött 
a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és azt üzente a meghívottaknak: 
Jöjjetek, minden el van már készítve.” (Lk 14,15-17) 

Isten és választott népe kapcsolatát már az ószövetségi Szentírás is férj és 
feleség kapcsolatához hasonlította, akivel a Sinai hegynél szövetséget kötött. 
A Mennyei Atya Jézus Krisztus keresztáldozata által új és örök szövetséget 
kötött népével, melynek mi is tagjai vagyunk. Ezt a menyegzőt jeleníti meg 
számunkra minden szentmise, és ezt a menyegzőt ünneplik a szentek Isten 
örök mennyei országában, az angyalokkal együtt dicsőítve a mindenség Urát 
Istenét.  

A földi liturgiában a mennyei, örök liturgiának leszünk részesei,  
és annak előízét élvezzük. 

A kenyértörés az Újszövetség áldozata 
Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek: Az Úr Jézus 
elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és 
így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek 
adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után 
fogta a kelyhet és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én 
véremben. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Valahányszor 
ugyanis e kenyeret eszitek, s e kehelyből isztok, az Úr halálát 
hirdetitek, míg el nem jön. (1Kor 11,23-26) 

Amikor az Úr Jézus megbízta apostolait, hogy „ezt tegyétek az én 
emlékezetemre”, nem határozta meg részleteiben, hogy mit hogyan tegyenek. 
Amikor tehát összejöttek a kenyértörésre, mindegyikük a saját szavaival 
emlékezett vissza arra, amit az Úr Jézus az Utolsó Vacsorán tett és mondott. 
Így alakult ki a szentmise szertartása, amelynek a rendjét egy-egy apostol 
maga határozta meg. Az ő tanítványaik pedig követték példájukat, így alakult 
ki, hogy a szentmisének különböző rítusai, szertartásai vannak, de a lényeges 
elemei minden rítusban egyformán megvannak. 
 Milyen rítusokat ismerünk? 
 Katolikus hívek mikor vehetnek részt ortodox liturgián? 

A szertartás a liturgia végzésének az Egyház által meghatározott rendje.  
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– A liturgia kialakulásának kezdetei 
Áttekintés 

Ezdrás pap ünnepet rendez a választott népnek 
Akkor egy emberként összegyűlt az egész nép a Víz-kapu előtti 
térségen. Felszólították Ezdrás papot, hogy hozza elő Mózes 
törvénykönyvét… Ezdrás írástudó felállt az erre a célra készült 
faállványra, kinyitotta a könyvet… Ezdrás felolvasott az Isten 
törvénykönyvéből, lefordította és megmagyarázta az értelmét, amit 
felolvasott… Így szóltak az egész néphez: „Ez a nap az Úrnak, a ti 
Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok! 
Menjetek és egyetek zsíros ételeket, és igyatok édes italokat! Ez a 
nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az 
Úrban való öröm az erősségetek. (Neh 8,1-10) 

Ezdrás pap idejében összegyűjtötték azokat a bibliai tekercseket, 
amelyeket a fogságból hazatérők magukkal hoztak. Akkor Ezdrás pap előhozta 
Mózes törvénykönyvét, és reggeltől délig olvasott a könyvből, lefordította azt 
héberből arámra, a nép nyelvére, és megmagyarázta nekik annak értelmét. A 
nép figyelemmel hallgatta, ahogy kifejtették nekik a törvényt. Attól a naptól 
kezdve megtartották az Úr ünnepeit. 
Jézus felolvas és tanít a názáreti zsinagógában 
„Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a 
szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a 
szabadulást, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét..." 
Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában 
minden szem rászegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett 
az Írás, amit az imént hallottatok." (Lk 4,14-21)  

Az Úr Jézus szokása szerint szombaton bement a zsinagógába. Amikor 
Názáretbe ért, felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvéből olvasott fel, 
és a felolvasottak alapján kezdte tanítani rőmhírét. 
Az apostolok a kenyértörést házanként végezték 
Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A 
kenyeret házaknál törték meg… (ApCsel 2,46) 

Az első időkben a keresztényeknek még nem voltak templomaik. Az Utolsó 
Vacsora termében jöttek össze, ilyenkor imádkoztak, felolvastak a próféták 
írásaiból, beszélgettek, és tanítottak az Úr Jézusról. 

A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.  
A szentmise az Ige és az Eukarisztia liturgiájából áll. 

 Mi késztet minket Isten dicsőítésére, Isten előtt leborulásra? 
 Hogyan imádkozzunk szentáldozás után? 
 Mi készteti az embert áldozatbemutatásra? 

Dicsőség a magasságban Istennek! 
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A liturgikus év ünnepei 
 
 
 
 

 

 

 
 

„Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” (1Kor 11,24) 
 

A szentmisében maga Jézus jelenik meg, 
Ő az, aki évről évre végigjárja irgalmasságának útját. 
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7. A liturgikus év kialakulása 
 

 

 

A II. Vatikáni Zsinat Rómában 
Isten igéje meg tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen 
megnövekedett Jeruzsálemben, sőt a papok közül is tömegesen 
hódoltak meg a hitnek. (ApCsel 6,7) – Az apostolok és presbiterek 
összegyűltek a kérdés megvizsgálására. A heves vitatkozás során 
Péter szólásra emelkedett: „Testvéreim! Tudjátok, hogy Isten már 
hosszabb ideje kiválasztott közületek…” Erre az egész gyülekezet 
lecsillapodott. (ApCsel 15,4-12) 
A liturgia fejlődése 

Az apostoli igehirdetés nyomán Pünkösd napjától kezdve egyre növekedett a 
hívek száma, így érthető, hogy egyre több vitás kérdés merült fel közöttük. Az 
Egyház ügyeit érintő kérdéseket azóta is az apostolok testülete tárgyalja meg, és 
hoz döntést, ezek a különböző színtű zsinatok. Egyetemes zsinatnak nevezzük 
azokat a zsinatokat, amikor a pápa a világ minden tájáról összehívja a püspököket, 
hogy a különböző kérdéseket a pápával egyetértésben megbeszéljék és eldöntsék. 

A liturgia Isten népének közös, nyilvános istentisztelete, amelyben a 
Szentlélek által Jézus Krisztus folytatja Egyházában megváltásunk művét. A 
szertartás a liturgia végzésének az Egyház által meghatározott rendje. 

Az első keresztények kezdettől fogva minden szentmisével Jézus halálát és 
feltámadását ünnepelték. Ez a közös ünneplés a liturgia, amely a történelem során 
egyre színesebbé vált, egyre jobban kifejlődött. A liturgia fejlődésével az 
alakulásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket legutóbb a II. Vatikáni Zsinat 
tárgyalta meg, és hozott a liturgiát megújító határozatot. 

A liturgiát Egyházunk kétezer év óta az Úr Jézus megbízásából végzi,  
de annak a történelem folyamán változó és fejlődő rendjét,  

a különböző szertartások végzését egyházi előírások szabályozzák. 
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Hitünk misztériumainak ünneplése 
Minden egyes szentmisében az Úr Jézus életére és tanítására, 

szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására emlékezünk. Egyetlen 
szentmisében azonban képtelenek volnánk életének és tanításnak minden 
részletét felidézni. Ezért Jézus életének fontosabb eseményeit az esztendő 
újra meg újra visszatérő keretében ünnepeljük. Az ünnepek évenként 
visszatérő sorát liturgikus évnek nevezzük.  

 

Ha egy repülőgéppel felszállunk, akkor a 
magasból úgy látjuk a városokat, amint a 
térképeken is láthatjuk. Ha egyes részleteit 
jobban akarjuk látni, akkor egyre kisebb 
magasságra kell leszállnunk. Az apró 
részleteket pedig csak akkor látjuk, ha 
leszállunk, és egészen közel megyünk. Így 
közelíti meg a liturgikus év Isten irántunk való 
szeretetét, az év során ünnepelt misztériumokat. 

 

A liturgikus év nem az elmúlt idők eseményeinek tétlen felidézése. Annál 
sokkal több. A szentmisében maga Jézus jelenik meg. Tehát Ő az, aki évről évre 
végigjárja irgalmasságának útját. Olyan ez, mint a több felvonásban bemutatott 
dráma, amelyben ugyanaz a főhős jelenik meg különböző díszletek között. Változik 
itt a miseruha színe, az olvasmányok témája, az énekek hangulata. Az 
evangéliumok, hol Betlehembe, hol a Genezáreti-tó partjára, hol Palesztina utcáira, 
vagy éppen a Golgotára visznek el minket, de Jézus, aki megjelenik ugyanaz. A 
megváltás egy-egy megünnepelt eseménye így lesz számunkra jelenvaló. 

A liturgikus év a megváltás eseményeinek megjelenítése az időben.  
Heti ünnepünk a vasárnap 

A vasárnap Jézus feltámadásának emléknapja. Már az első keresztények 
is ezt ünnepelték meg a zsidók szombatja helyett. Az Egyház ősidők óta az Úr 
napjának nevezi, amit a szentmisén való részvétellel és a munkától való 
tartózkodással Isten tiszteletére szentelünk. 

Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a 
vasárnapot szenteljük meg. A hatnapi munka után a hetedik napon minden 
embernek pihennie kell. Egyházunk azt kívánja tőlünk, hogy a vasárnapot 
szentmisén való részvétellel és munkaszünettel, pihenéssel és a családi közösség 
ápolásával szenteljük meg. Csak a felebaráti szeretet és a közösség szolgálata 
kívánhatja meg a vasárnapi munkát.  
 Minek a jele, ha valaki elhanyagolja a vasárnapi szentmisét, ha kellő ok 
nélkül kenyérkereső munkát végez? Mit veszélyeztet az ilyen „hívő”? 
 Miért ellenezzük a vasárnapi bevásárlást, az üzletek nyitva tartását? 

A hetenként visszatérő másik emléknap a péntek. A keresztények a pénteki 
napon évszázadok óta a bűnbánat cselekedeteivel mutatták meg, hogy 
közösséget vállalnak a keresztre feszített, értünk szenvedő Úr Jézussal. Mi is 
bűnbánati napot tartunk minden pénteken. Jézus iránti szeretetünket mutatjuk 
meg, imádsággal, önként választott jócselekedettel, vagy önmegtagadással. 
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A liturgikus év ünnepkörei 
A világtörténelem legfontosabb személyisége Jézus Krisztus, az emberré 

lett Fiúisten, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk. Az Ő születésével kapcsolatos 
események és hitigazságok megünneplése a karácsonyi ünnepkörbe tartozik. 
Ez az ünnepkör a IV. században, a keresztényüldözések megszűnése után 
alakult ki. 

A világtörténelem legfontosabb eseményei: Jézus megváltó halála és 
feltámadása. A velünk kapcsolatos eseményeket és hitigazságokat ünnepeljük 
a húsvéti ünnepkörben. Két főünnepe: a húsvét és a pünkösd, egyidős a 
kereszténységgel. 

Mindkét nap ószövetségi ünnepből lett keresztény ünnepé. A választott nép az 
egyiptomi fogságból való szabadulás emlékét ünnepelte a húsvéti 
bárányvacsorával. Húsvétkor mi megváltásunk eseményét, a bűn rabságából való 
szabadulásunkat ünnepeljük, mert Isten Báránya húsvétkor áldozta fel magát 
érettünk. Az ószövetségi pünkösd a húsvét utáni ötvenedik nap, a Sínai-hegyi 
szövetségkötés ünnepe, a Tízparancs kihirdetésének napja volt, amikor a 
választott nép Isten különleges tulajdonává lett. Mi a Szentlélek eljövetelét 
ünnepeljük ezen a napon. Jézus pünkösd napján küldte el a Szentlelket, aki 
kegyelmével tesz bennünket Isten új választott népévé. 

Az évközi időben a három évig tanító Jézusra figyelünk, aki úgy tanít, mint 
akinek hatalma van. Ebben az időben ünnepeljük a Szentháromság 
misztériumát, Jézust, az Atya szeretett Fiát, és a világ végének győzelmes 
Királyát, aki hűséges szolgáit örök boldogsággal ajándékozza meg. 
Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön-
örökké! Áldjátok az Urat, az Úr angyalai, áldjátok az Urat, szentek és 
alázatos szívűek! Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, dicséretre 
méltó, dicsőséges és magasztos örökké! (Dán 3,56-88) 
A szentek ünnepei és emléknapjai 

A liturgikus év során, Jézus életének eseményein kívül, megemlékezünk 
édesanyjáról, Szűz Máriáról, és több szentről is. A szentek ünnepeit általában 
haláluk évfordulóján, „mennyei születésnapjukon” tartjuk. Ők a mi nagy 
„elődeink”, akik már „hazaértek”, akik példát adnak nekünk, hogy készek 
legyünk hitünkért áldozatot vállalni. 

A szentek sora Egyházunk kétezer éves tanúságtételét is elénk állítja. Ők 
életükkel mutatták meg, hogy Jézus tanítása mindig, miden élethelyzetben 
megvalósítható, de sohasem kisebb vagy nagyobb áldozatok nélkül. Jézus 
követése sokszor kíván tőlünk hősies áldozat, olykor a vértanúság vállalását is. 

A Szűzanya, Szent Fiára való tekintettel számos kiváltságot és ajándékot 
kapott a Mennyei Atyától. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan ünnepeljük 
a megtestesülés misztériumának ajándékait, más ajándékait pedig az évközi 
időben. 
 Miért ünnepeljük a szenteket? 

 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. 
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8. Karácsony misztériumának ünneplése 
 

 

 

Jézus születésének ünneplése Betlehemben 
József Dávid házából, elment Galilea Názáret nevű városából Dávid 
városába, a júdeai Betlehembe, Máriával, feleségével együtt, aki 
áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária 
szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta, és 
jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson… Pásztorok 
tanyáztak kinn a szabadban, megjelent az Úr angyala, és így szólt: 
„Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az 
Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr… Miután az 
angyalok visszatértek a mennybe, odasiettek, és megtalálták Máriát, 
Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elhíresztelték 
azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. Mária pedig szívébe 
véste szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk. (Lk 2,4-19) 
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Jézus születésének ünneplése 
 

Jézus születése helyén  
oltárt építettek 

Az Úr Jézus Augusztus római császár 
uralkodása idején született a júdeai 
Betlehemben. Az ókori világban másként 
számolták az éveket az egyes vidékeken. 
Rómában Róma alapításától, más 
országokban királyok és uralkodók éveivel.  

Abban az időben anyakönyvezés sem 
volt, ezért senki nem jegyezte fel azt sem, 
hogy Jézus mikor és hol született. Amit 
ezekről tudunk, azt csak az evangéliumok 
leírásból tudjuk. 

Az Úr Jézus kiskorától kezdve 
Názáretben nevelkedett. Mi sem tudjuk a 
legtöbb ismerőseinkről azt, hogy mikor és 
hol született, így Jézus kortársai sem 
tudták, hogy nem Názáretben, hanem 
Betlehemben született. 

 

Jézus születésének pontos időpontját sem ismerjük. A 6. században egy 
római tudós, Dionysius Exiguus kiszámította, hogy hány év telt el Jézus 
születése óta. Számítása szerint Jézus Róma alapítása után 754-ben született. 
Ez az év lett a keresztény időszámítás kezdete. Azóta a pontosabb történelmi 
kutatás a csillagászat segítségével megállapította, hogy Dionysius Exiguus 
körülbelül 6-8 évet tévedett. 

 

Karácsonyi szentmisék 
Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, 
megmentett minket. (Tit 3,4) 
Kezdetben volt az Ige… Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem 
lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek 
világossága…. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, 
hogy megvilágítson minden embert… Az Ige testté lett, és közöttünk 
lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének 
dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,1-18) 

Karácsony ünnepét három szentmisével ünnepeljük. 
Miután a kis Jézus Betlehemben csodálatos módon megszületett, Mária 

pólyába takarta és jászolba fektette. Ezt ünnepeljük az éjféli szentmisével. 
Jézus születése után a kis Jézus első látogatói a pásztorok voltak, akik az 

angyalok szavából tudták meg, hogy megszületett a világ megváltója. Erre 
emlékeztet minket karácsony kora reggelén a pásztorok miséje. 

Karácsony misztériumát, hogy a Fiúisten értünk emberré lett tudatosítja 
bennünk karácsony ünnepi szentmiséje. 
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Karácsonyfa állítás 
A keresztény világ országaiban különböző karácsonyi szokásokkal és 

hagyományokkal találkozunk. Ilyen a 15. század végétől, a németek lakta 
városokból elterjedő karácsonyfa állítás is a templomokban, városok főterein, és a 
keresztény családok otthonaiban. Ez a szokás először Európában terjedt el, majd 
az egész világon. Ez a szokás annyira általános lett, hogy ezekben a napokban 
még a nem vallásos családok is állítanak fel karácsonyfát otthonaikban. 

 

Betlehem a karácsonyfa alatt 
A karácsony ünneplésének több 

formáját ismerjük. Sok templomban 
állítanak fel betlehemet, amelyekben 
kisebb-nagyobb szobrokkal teszik 
szemléletessé Jézus születésének 
szereplőit, Jézus első látogatóit. Sok 
helyen találhatunk a karácsonyfa alatt 
saját készítés, vagy boltban kapható 
egyszerűbb vagy művészibb betlehemet. 

 

Bizony mondom nektek: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40) 
A karácsonyi ajándékozás 

Isten irántunk való szeretetének egyik legnagyobb ajándéka, hogy a 
Fiúisten értünk emberré lett, a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi 
testet és lelket vett fel. Amikor valakinek születésnapja van, akkor annak adunk 
ajándékot, akinek a születését ünnepeljük. Ezért Jézus születésének napját 
karácsonykor úgy ünnepeljük meg, hogy mi is ajándékot adunk neki úgy, hogy 
szeretteinket az Ő nevében megajándékozzuk. A karácsonyi ajándék értéke 
nem annak az ára, hanem a mi szeretetünk, amelynek jele a mi ajándékunk. 
Ezért értékesebb az az ajándék, amit mi magunk készítünk. 
Mióta ünnepeljük karácsonyt? 

A keresztények a pogány ünnepeken nem vettek részt, de alkalmat adtak 
nekik arra, hogy az ünnepeket keresztény tartalommal töltsék meg. Ez történt a 
pogány Napisten születésének ünnepével, amelyet a téli napforduló napján, 
december 25-én ünnepeltek.  

Az ókeresztény szimbolikában az isteni fényforrást, a sötétségen 
diadalmaskodó fény, Krisztus szimbolizálta. Az első niceai zsinat döntése 
alapján 325-ben az ókeresztény egyház erre a napra helyezte Jézus 
születésének ünneplését. A pogány ünnep így keresztény tartalmat kapott. 

Az Úr Jézus születését karácsony napján, december 25-én ünnepeljük. 
 Jézus születését otthon úgy ünnepeljük, hogy elolvassuk az evangéliumból 
Jézus születésének leírását, együtt imádkozunk és énekelünk, hálát adva Isten 
szeretetéért, imádkozunk egymásért, és megajándékozzuk egymást.  
 Az ünnepléshez hozzá tartozik az ünnepi ruha, az ünnepi vacsora, és az 
ünnepi szentmisén való részvétel. 
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9. Advent és a karácsonyi ünnepkör 
Az adventi idő 

A liturgikus évben Megváltónk életének misztériumait ünnepeljük. Ez a 
liturgikus év, más szóval az egyházi év advent első vasárnapjától Krisztus 
király ünnepéig tart. A karácsonyt megelőző négyhetes időszakot nevezzük 
adventnek, az úrjövet idejének. Arra az időre emlékezünk, amelyben az 
emberiség a megígért Megváltóra várakozott. (Advent – eljövetel.) 
Az Úr Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó édesanyja legyen 
Halljátok hát, Dávid háza! … Az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz 
fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. (Iz 7,13-14) 

 

Vatikáni Múzeum, Rafaello, Az angyali 
üdvözlet. 

Mária! Kegyelmet találtál 
Istennél. Méhedben fogansz, és 
fiat szülsz. Jézusnak fogod 
hívni. Nagy lesz ő: a 
Magasságbelinek Fia. Az 
Úristen neki adja atyjának, 
Dávidnak trónját. Uralkodni fog 
Jákob házában mindörökké, és 
királyságának nem lesz vége. 
(Lk 1,31-33) 

 

Adventben a megváltó eljövetele előtti időkre és eseményekre emlékezünk. 
A próféták egyik feladata volt a Messiás, eljövetelének előkészítése. Nátán 
próféta jövendölte meg Dávid királynak, hogy az ő családjából fog születni a 
Messiás, Mikeás próféta pedig születésének a helyét. Izaiás próféta Acház 
királynak jövendölte meg azt, ami az angyali üdvözletkör beteljesült: 
megtestesült a Megváltó a Szentlélek ereje által Szűz Mária méhében. 
A megváltó érkezését készítette elő Keresztelő János 
Abban az időben föllépett Keresztelő János, és Júdea pusztájában 
ezt hirdette: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek 
országa”. Ő az, akit Izaiás próféta említ, amikor így szól: „A pusztába 
kiáltónak ez a szava: Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek 
ösvényeit!” (Mt 3,1-3) 

Mennyei Atyánk bűneink ellenére is szeret minket. Ezért sokszor és sokféle 
módon figyelmeztette az embereket, hogy térjenek meg és tartsanak 
bűnbánatot. Ezért küldte a prófétákat is, hogy az embereket Isten törvényeinek 
útjára vezessék. És ezt tette Keresztelő János is, amikor a Jordán partján a 
Messiás útját előkészítve, bűnbánatra szólította, fel és megkeresztelte azokat, 
akik hallgattak szavára. 
 Az Úr angyala és az Üdvözlégy Mária imádsággal, a megtestesülés 
misztériumáról elmélkedve, az Úr Jézus édesanyját köszöntjük. 
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Ünnepek karácsony nyolcadában 
Az Úr Jézus születésének ünnepétől a megkeresztelkedése ünnepéig tartó idő 

a karácsonyi idő, első hete pedig karácsony nyolcada. Első napján ünnepeljük az 
első vértanút, Szent István diakónust, majd János apostolt és az aprószenteket.  
Szentcsalád vasárnapja 

József igaz ember volt, álmában megjelent az 
Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj 
attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a 
Szentlélektől van áldott állapotban, Fiút fog szülni, 
akit te Jézusnak nevezel…” József erre fölébredt 
álmából, és úgy cselekedett, amint 
megparancsolta az Úr angyala. Magához vette 
feleségét… (Mt 1,18-25) 

 

Szentcsalád napján azt ünnepeljük, hogy Jézus Isten akarata szerinti családba 
született, Szűz Mária és Szent József családjába. Így lett Szent József a 
Szentcsalád őre, a családapák példaképe. 

A Szentcsalád ünnepét a karácsony utáni első vasárnap ünnepeljük. 
Jézus névadása 
Nyolc nap multán, amikor a gyermeket körülmetélték, a Jézus nevet 
adták neki. Így nevezte őt az angyal, mielőtt fogantatott. (Lk 2,21) 

 

Mózes törvénye előírta, hogy a születése utáni nyolcadik 
napon minden fiúgyermeket körül kell metélni. Ekkor adtak 
nevet minden gyermeknek. A gyermek apjának pedig ölébe 
kellett venni a gyermeket, hogy ezzel elismerje, ő a gyermek 
apja. Ezért, amint azt Isten angyala megparancsolta, 
névadása napján József is ölébe vette a kis Jézust. A Mennyei 
Atya rendelte, hogy Ő legyen az, akit mindenki Jézus apjának 
tart. Így az emberek előtt rejtve maradt a megtestesülés titka. 

Jézus névadásának napja karácsony nyolcadnapja. 

Mária Isten-anyaságának ünnepe 
Az angyal így szólt: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 
Méhedben fogansz, és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz 
ő: a Magasságbelinek Fia…” Mária erre megkérdezte az angyalt: 
„Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal ezt 
válaszolta: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít el. 
Ezért a születendő szent Isten Fia lesz. (Lk 1,28-35) 
Január elsején, az új év első napján, Mária Isten-anyai méltóságát ünnepeljük.  

Ezzel az ünneppel valljuk meg, hogy Mária, aki emberi természete szerint 
Jézusnak az édesanyja, annak, aki egyetlen személy, valóságos Isten és 
valóságos ember. Máriát a keleti liturgia istenszülő Szűznek nevezi. 
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk! 
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A karácsonyi idő ünnepei 
Jézus bemutatásának ünnepe 
Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, 
Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Így parancsolja 
ugyanis az Úr törvénye: „Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak 
legyen szentelve.” Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt 
áldozatot is: „Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk 2,22-24) 

Az Úr Jézus bemutatását a jeruzsálemi templomban  
születése után a negyvenedik napon, február 2-án ünnepeljük.  

Ennek az ünnepnek magyar neve: Gyertyaszentelő Boldogasszony. A 
templomban használt gyertyákat ezen a napon szenteljük meg.  

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
Jézus születésének hírül adását, az Angyali üdvözlet napját, 

március 25-én, kilenc hónappal Jézus születése előtt ünnepeljük  
Ez a nap általában nagyböjt idejére esik, és nem a karácsonyi időben, 

mégis karácsony ünnepéhez kapcsolódik.  
Ennek az ünnepnek sajátos magyar neve: Gyümölcsoltó Boldogasszony.  

 

Sarlós Boldogasszony ünnepe 

 

Ein Karem: Mária látogatásának temploma, 
freskó a templom bejáratában. 

Rokonod Erzsébet is fiat fogant öregségében s már hatodik 
hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek… Azokban a 
napokban Mária útra kelt, és Júda egyik városába sietett. Zakariás 
házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. (Lk 1,36-40) 

Mária látogatásának ünnepét július 2-án tartjuk. 
 

Áldott vagy te az asszonyok között,  
és áldott a te méhednek gyümölcse! 
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Vízkereszt, a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe 
Így beszél Bileám, Beor fia, aki felfogja Isten szavát, a szeme 
megnyílik: Látom, de nem most, látom, de nem közelről! Csillag tűnik 
fel Jákob (törzséből), jogar sarjad Izraelből! (Szám 24,15-17) 
Amikor Jézus a júdeai 
Betlehemben megszületett, 
Heródes király napjaiban 
bölcsek jöttek napkeletről 
Jeruzsálembe, és érdeklődtek: 
„Hol van a zsidók Újszülött 
királya? Láttuk csillagát 
napkeleten, és eljöttünk, hogy 
hódoljunk neki.” (Mt 1,1-2) 

A napkeleti bölcsek oltárképe 
Jeruzsálemben, a születési barlangban. 

 

Heródes király megriadt, összehívta a nép írástudóit, és tudakozódott 
tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. Azok azt válaszolták: „A júdeai 
Betlehemben, mert így jövendölte a próféta.” Erre Heródes hivatta a 
bölcseket, megtudakolta tőlük a csillag föltűnésének idejét. Majd ezt 
mondta: „Menjetek, tudakozódjatok gondosan a gyermek felől és ha 
megtaláljátok, jelentsétek nekem. Azok meghallgatták a királyt, 
elindultak. S lám a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük haladt, 
amíg végül meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amint 
meglátták a csillagot, a házba lépve megpillantották a gyermeket 
anyjával, Máriával, és leborulva hódoltak neki. Azután fölnyitották 
kincses ládájukat, és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és 
mirrhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy vissza ne forduljanak 
Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 1,3-12) 

Jézus születése után József Betlehemben talált munkát és megfelelő lakást, 
ezért nem költöztek vissza Názáretbe. A kis Jézus már elmúlt egy éves, amikor a 
bölcsek meglátogatták, és megtalálták a házat, ahol a Szentcsalád lakott. (Mivel 
vízkereszt ünnepe január 6-án, a 40 napos Jézus bemutatása pedig február 2-án, 
ezért sokan tévesen úgy gondolják, hogy amikor a bölcsek jöttek, a kis Jézus még 
csak kéthetes pólyás baba volt.) 

A bölcsek látogatása után Józsefnek álmában megjelent az Úr angyala, aki 
felszólította, hogy családjával meneküljön Egyiptomba mert Heródes meg akarja 
ölni a gyermeket. Amikor Heródes király megtudta, hogy a bölcsek más úton tértek 
vissza hazájukba, féltékenységében megöletett Betlehemben minden két évesnél 
fiatalabb fiúgyermeket. Őket nevezzük aprószenteknek, akiknek ünnepét december 
28-án tartjuk. 

A napkeleti bölcsek látogatását vízkereszt napján, január 6-án ünnepeljük. 
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Jézus megkeresztelésének ünnepe 
 

 

Akkor Jézus Galileából Jánoshoz 
ment, hogy megkeresztelkedjék. 
János azonban igyekezett 
visszatartani őt. Jézus azonban 
így felelt neki: „Úgy illik, hogy 
teljesítsük mindazt, ami 
méltányos.” Megkeresztelkedése 
után Jézus azonnal feljött a 
vízből, mire megnyílt neki az ég, 
és látta, hogy Isten Lelke galamb 
képében leereszkedik, és rászáll. 
Akkor a mennyből ez a szózat 
hangzott: „Ez az én szeretett 
fiam, akiben kedvem telik.” (Mt 
3,13-17) 

Másnap, amikor Jézus közeledett felé, megszólalt: „Nézzétek, az 
Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét… Láttam a Lelket, amint 
galamb képében leszállt az égből, és rajta maradt… Ő az Isten Fia.” 
Másnap, amikor Jézust meglátta, így szólt: „Nézzétek, az Isten 
Báránya!” Két tanítványa hallotta a szavakat, és követte Jézust. 
Jézus megfordult, és megkérdezte: „Mit akartok?” Azok így feleltek: 
„Mester, hol lakol?” „Jöjjetek, nézzétek meg”, válaszolta. Erre azok 
elmentek, és megnézték, hol lakik. Aznap nála maradtak. Ez a tizedik 
óra körül történt. A kettő közül egyik András volt. Mihelyt találkozott 
testvérével, elmondta neki: „Megtaláltuk a Messiást”, és elvitte 
Jézushoz. (Jn 1,29-41) 

Keresztelő János Isten sugalmazására felismerte, hogy Jézus, akit 
megkeresztelt, Ő az Isten Fia, a megígért Messiás. Másnap erről tett tanúságot 
tanítványai előtt, akik közül ketten, András és János, akiket Jézus meghívott 
találkoztak vele. Azt, hogy egy egész este miről beszélgettek, nem tudjuk, de 
akkor, az Úr Jézussal való első találkozáskor felismerték, hogy Jézus a 
megígért Messiás. Ez késztette Andrást, hogy testvérét elvezesse Jézushoz. 

Jézus János tanúságtétele után kezdte meg nyilvános működését. Tanított, 
betegeket gyógyított, és hallgatói közül tanítványokat gyűjtött maga köré. 

Az Úr Jézus megkeresztelését a vízkereszt utáni első vasárnap ünnepeljük.  
Ezt követően hamvazószerdáig, a nagyböjt első napjáig tart az évközi idő 

első része. Ezt az időt nevezik farsangnak is. 
 Mi a lényeges különbség keresztelő János által végzett keresztelés és a mi 
keresztségünk, a Szentháromságban nevében való keresztelés között? 



 

 

  

39 

10-11. A húsvéti misztérium ünneplése 
 

 

 
Most fölmegyünk Jeruzsálembe.  

Ott a főpapok és az írástudók kezébe adják az Emberfiát.  
Azok halálra ítélik, és kiszolgáltatják a pogányoknak, 
hogy kigúnyolják, megostorozzák, és megfeszítsék őt,  

de harmadnapra föltámad. (Mt 20,17-19) 
 

A megváltás műve úgy valósul meg bennünk,  
hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és  

tanítása szerint élünk. 
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Virágvasárnap és nagyhét 
 

 

 

 

Virágvasárnap 
Elvezették a szamarat Jézushoz, fölültették Jézust… Közel jártak 
már az Olajfák hegyének lejtőjéhez, amikor a nagy sereg tanítvány 
örömében áldani kezdte Istent azért a sok csodatettért, amelynek 
tanúja volt. Nagy szóval kiáltották: „Áldott legyen a király, ki az Úr 
nevében jön! Dicsőség a magasságban!” (Lk 19,35-38) 

Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja, ezzel a nappal kezdődik a 
nagyhét. Ezen a napon ünnepljük Urunk Jézus Krisztus jeruzsálemi 
bevonulását, amikor elindult a húsvéti misztérium beteljesítésére. Ezen a 
napon, az Úr Jézust kísérő ünneplő tömegre emlékezve szentelt barkával 
vonulunk be a templomba.  

Az evangéliumok részletesen leírják Jézus szenvedéstörténetét. A 
szentmise evangéliuma ezen a napon Jézus szenvedéstörténete, a passió, 
Máté (A évben), Márk (B évben) vagy Lukács (C évben) evangélista írásából, 
énekelve vagy felolvasva, szereplőkkel és kórussal előadva.  
Nagycsütörtök az Utolsó Vacsora napja 

A székesegyházakban a megyéspüspök együtt misézik a papjaival, akik 
megújítják szentelési ígéretüket, amellyel elkötelezték magukat az Úr Jézus 
szolgálatára. Ekkor szenteli meg a püspök a keresztelendők és a betegek 
olaját, és a szentségek kiszolgáltatásánál használt krizmát. 

Az esti szentmisével ünnepeljük mindazt, amit Jézus az Utolsó Vacsorán 
tett, amikor felajánlotta életét értünk, átváltoztatva a kenyeret és a bort, értünk 
áldozattá váló testévé és vérévé. Így adta nekünk az Eukarisztiában az örök 
élet kenyerét, és ekkor alapította meg a papság szentségét, amikor megbízta 
apostolait, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére. 

Jézus az Utolsó Vacsora előtt megmosta tanítványai lábát, hogy „egészen 
tiszták” legyenek. Erre emlékezünk nagycsütörtökön a lábmosás 
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szertartásával. A szentmise végén, áldoztatás után az Oltáriszentséget átviszik 
a mellékoltár tabernákulumába, majd megfosztják az oltárt minden díszétől. Így 
emlékezünk Jézusra, akit elfogtak, megostoroztak és töviskoszorúval 
koronázva megcsúfoltak. 

A szentmisét követő csendes szentségimádással együtt virrasztunk az Úr 
Jézussal, aki az Olajfák hegyén imádkozva készült kereszthalálára. 
Jézus szenvedésének éjszakája 

Jézus az Utolsó Vacsora után hosszasan elbeszélgetett tanítványaival, és 
tanította őket. Ebből az esti beszélgetésből idézünk részleteket: 
Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is 
higgyetek. Atyám házában sok hely van, megyek, hogy helyet 
készítsek nektek. Ha aztán elmentem, ismét eljövök, és magammal 
viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1-3) 
Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig 
szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és 
kinyilatkoztatom magamat neki. (Jn 14,9-21) 
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok 
meg szeretetemben… Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, 
mint ahogy én szeretlek titeket. (Jn 15,-12) 
A világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: Engem előbb gyűlölt nálatok. Ha 
a világból volnátok, a világ, mint övéit, szeretne titeket. De mivel nem 
vagytok ebből a világból valók, gyűlöl titeket a világ. (Jn 15,18-19) 
De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni 
fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy, amint te, Atyám, 
bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egy ők is mibennünk, és 
így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem… (Jn 17,20-21) 

Ezek után indult el Jézus tanítványaival az Utolsó Vacsora terméből. 
Miután Jézus ezeket mondta, kiment tanítványaival a Kédron 
patakon túlra. Volt ott egy kert. Bement oda tanítványaival együtt. 
Júdás, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus gyakran járt oda 
tanítványaival. (Jn 18,1-2) 

Az Úr Jézus a getszemáni kertben 
Tanítványai követték. Mikor odaért, így szólt hozzájuk: 
„Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” Aztán mintegy 
kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott: 
„Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én 
akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.” Akkor megjelent egy angyal a 
mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még 
állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp 
hullott a földre. (Lk 22,39-44) 
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Akkor megjelent egy csapat. Júdás 
vezette, egy a tizenkettő közül. 
Jézushoz lépett, és megcsókolta. 
Jézus erre megkérdezte: „Júdás, 
csókkal árulod el az Emberfiát?” 
„Együtt voltam veletek a 
templomban, mégsem emeltetek 
rám kezet. De ez a ti órátok: a 
sötétség hatalmáé.” Akkor 
elfogták, és a főpap házába 
kísérték. (Lk 22,47-54) 

Péter messziről követte Jézust, és bejutott a főpap udvarába. Ott az udvar 
közepén tüzet raktak, és körülülték. Péter is közéjük ült, de felismerték, hogy 
galileai, ezért gyanús lett a főpap szolgái előtt, akik háromszor is rákérdeztek, 
de ő ismételten letagadta, hogy ismerné Jézust. 
Még beszélt máris megszólalt a kakas. Az Úr megfordult, rátekintett 
Péterre. Péter akkor visszaemlékezett, hogy mit mondott neki az Úr: 
„Mielőtt ma a kakas szól, háromszor fogsz megtagadni engem.” 
Kiment, és keserves sírásra fakadt. (Lk 22,60-62) 
Akik elfogták Jézust, Kajafás főpaphoz hurcolták. Ott gyülekeztek az 
írástudók és a nép vénei… A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítelek 
az élő Istenre: mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten fia?” „Én 
vagyok”, felelte Jézus… A főpap erre megszaggatta ruháját: 
„Káromkodott! – kiáltotta. Mi szükségünk van még tanúkra? Most 
magatok is hallhattátok a káromkodást. Mi a véleményetek?” Azok 
így kiáltottak: „Méltó a halálra!” (Mt 26,57-66) 

 
 

Munkácsy Mihály: Golgota 

 

 

Jézus keresztre feszítését nagypénteken, húsvét előkészítő napján ünnepeljük. 
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Nagypénteken és nagyszombaton 
Nagypéntek az Úr Jézus megostorozásának, tövissel koronázásának, 

elítélésének, kereszthalálának és temetésének napja. Jézus halála után 
Arimateai József Pilátustól elkérte Jézus holttestét, levette a keresztről, és egy 
sziklába vájt új sírba temette. 

  

Jeruzsálemben és az egész világon nagypénteken tartjuk a hagyományos 
keresztútjárást. Ekkor végigkísérjük az értünk halálra ítélt Jézust, Pilátus 
ítélőszékétől a Golgotáig tartó úton, 14 stación, állomáson emlékezve Rá. 
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 vinni Jézus keresztjét 
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 
A 15. állomás már Jézus feltámadása  

Nagypénteken az esti órákban tartjuk a liturgiát. János evangéliumából 
olvassuk fel a passiót, majd közösen imádkozunk Egyházunk imaszándékaira. 
Ezután térdhajtással hódolunk a keresztre feszített Úr előtt, megérintjük Jézus 
lábát a kereszten és keresztet vetünk magunkra. Végül elimádkozzuk az Úr 
imáját, és megáldozunk. Ezután a hívek felkeresik a templomokban felállított 
szent sírt, és ott imádkoznak. Az Úr Jézus sírjában feküdt harmadnapi 
feltámadásáig. Ezért nagyszombaton szentmise sincs. 
Jézust keresztre feszítését nagypénteken, húsvét előkészítő napján ünnepeljük. 

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged, 
mert szent kereszted áldal megváltottad a világot! 
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Jézus feltámadásának ünnepe 
 

Jeruzsálem, a Szent Sír bejáratának díszei 

 

A húsvéti vigília, Jézus feltámadásának ünneplése 
Az Úr feltámadásának ünneplését nagyszombaton este, napnyugta után 

kezdjük a fény-ünnepséggel. 

 

A pap a templom bejáratánál megszenteli a 
tüzet, amelyről meggyújtja a húsvéti gyertyát. Ezen 
a gyertyán öt tömjéncsomó jelképezi az Úr Jézus öt 
szent sebét. Ezután a pap a megszentelt húsvéti 
gyertyával ünnepélyesen bevonul a templomba, 
miközben háromszor megállva énekli: „Krisztus 
világossága!” A hívek válasza: „Istennek legyen 
hála!” Ekkor először a ministránsok gyertyáit 
gyújtják meg, majd a hívek gyertyáit, végül a 
templom fényeit. Krisztus világossága beragyogja 
ezt az éjszakát. Erről szól a húsvéti örömének. 

A feltámadt Jézus Krisztus világossága  
kiárad az egész világra! 

 

Dombormű és kép Jézus üres sírjában 
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Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára 
keresztelkedtünk meg. A keresztségben eltemetkeztünk vele együtt a 
halálba, hogy miként Krisztus feltámadt, úgy mi is új életre keljünk. 
Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és 
most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm 6,3-11) 

A szertartás az igeliturgiával folytatódik. Meghallgatjuk az Isten nagy tetteiről 
szóló szentírási olvasmányokat, hogyan segítette választott népét, és hogyan 
készítette elő az új szövetséget, a Megváltó eljövetelét. 
A keresztségi fogadalom megújítása 

A szentbeszéd után következik a 
keresztvíz megáldása és a keresztségi 
fogadalom megújítása, amellyel megvalljuk 
hitünket, hogy mi is az Újszövetség 
választott népéhez tartozunk.  

Ilyenkor keresztelik meg azokat, akiket 
gyermekkorukban nem kereszteltek meg, 
de most jelentkeztek, és akik tudatosan 
felkészültek a szentségek vételére. 

 
 

 

Az Allelujás szentmise 
Az ünnepi szentmise elején a Glóriát énekeljük. A feltámadás örömhírét hirdeti 

meg a napi szentlecke és evangélium. A kettő között hangzik fel az Istent dicsőítő 
hármas „Alleluja”, örömének. A keresztségi fogadalom megújítása után a hívek 
könyörgésével folytatódik a szentmise. A szentáldozásban a feltámadt Üdvözítővel 
találkozunk.  

Húsvéti gyertya a vigília ünnepen Feltámadási körmenet 
Régi magyar szokás szerint a szentmise után feltámadási körmenetet tartunk. 

Az Oltáriszentségben velünk lévő föltámadt Krisztussal, a húsvéti gyertyával és a 
föltámadott szobrával vonulva hirdetjük Krisztus örömhírét: „Feltámadt Krisztus e 
napon, hogy minden ember vigadjon! Alleluja, hála legyen az Istennek!” 
Jézus feltámadását halála után a harmadik napon, húsvét vasárnap ünnepeljük. 

Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! 
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12-13. Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör 
Hamvazószerda a nagyböjt kezdete 

A húsvét ünnepét megelőző negyvennapos időszakot nevezzük 
nagyböjtnek. Ebben az időben felkészülnünk a megváltás misztériumának 
ünneplésére, keresztségi fogadalmunk és egész életünk megújításával. 

 

A nagyböjt első napján tartott hamuszentelés 
földi életünk mulandóságára figyelmeztet, és arra 
késztet, hogy újra megfontoljuk életünk értelmét.  

Erre figyelmeztet minket a hamvazkodás szava: 
Emlékezzél ember, 

hogy porból vagy és porrá leszel! 
A nagyböjti időben meg kell fontolnunk Mennyei 

Atyánk irgalmas szeretetét, hogy bűneink ellenére 
is szeret minket, és kész nekünk megbocsátani, ha 
őszinte bűnbánatot tartunk. 

A nagyböjt negyven napig tart Jézus negyvennapi böjtölésének emlékére. 
Őseink ebben az időben egyáltalán nem ettek húst, minden zajos mulatságtól távol 
tartották magukat. Az életkörülmények változásával a böjti fegyelem is változott. 
Maga a testi böjtölés szigora sokat enyhült az idők során, ma fontosabbnak tartjuk 
a lemondás, az önmegtagadás és az önfegyelem más formáinak gyakorlását, 
amelyek segítenek Isten iránti kapcsolatunk elmélyítésében, és a felebaráti 
szeretet tudatos gyakorlásában. Ezért nem tartunk menyegzőt nagyböjti időben, és 
nem veszünk részt különböző mulatságokon sem. 

 

A mai böjti fegyelem 
Minden önmegtagadás, önfegyelmezés, vezeklés és böjt célja, hogy 

közösséget vállaljunk Jézussal, aki értünk szenvedett. Azért kell megtanulnunk 
parancsolni saját magunknak és böjtölnünk, hogy alkalmasak legyünk Isten 
akaratának készséges teljesítésére, és ne testi igényeink vezessenek minket, 
hanem a lélek uralkodjék a test felett.  

A böjti előírások olyan törvények, amelyeket Egyházunk az életkörülmények 
változása miatt több alkalommal is megváltoztatott. A böjti fegyelmet minden 
országban az illetékes püspökök határozzák meg, figyelembe véve a helyi 
körülményeket. Nálunk most a következő előírások vannak érvényben: 

Kötelező hústilalom van nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán, a 
betöltött 14 éves életkortól kezdve.  

Szigorú böjt hamvazószerdán, a nagyböjt első napján és nagypénteken 
van. A szigorú böjt azt jelenti, hogy naponta csak háromszor étkezhetünk, de 
csak egyszer lakhatunk jól. Ez 18 éves kortól 60 éves korig kötelező.  

A böjt és a hústilalom alól azok vannak felmentve, akik nem otthon 
étkeznek, valamint a betegek, és akik külön felmentést kaptak. Nekik is meg 
kell azonban tartaniuk a bűnbánati napokat: imádsággal, jó cselekedettel, vagy 
bármilyen önként vállalt önmegtagadással, hogy így vezekeljünk! 

A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 
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 „Ember, tagadta Péter, nem tartozom közéjük.” Még beszélt máris 
megszólalt a kakas. Az Úr erre megfordult, és rátekintett Péterre. 
Péter akkor visszaemlékezett, hogy mit mondott neki az Úr: „Mielőtt 
ma a kakas szól, háromszor fogsz megtagadni engem.” Kiment, és 
keserves sírásra fakadt. (Lk 22,58-62) 
A nagyböjt a bűnbánat tartás és a húsvéti szentgyónás ideje 

A húsvéti szentgyónásra készítenek fel a nagyböjti triduumok. Ezek 
háromnapos lelkigyakorlatok, szentmiséhez kapcsolódó hosszabb szentbeszédekkel.  

A lelkiismeret vizsgálás lényege, hogy a 
szenvedő Jézus arcára tekintünk, és azt 
keressük, mit tehetnénk többet vagy jobban érte. 
Így ismerhetjük fel azokat a bűneinket, amelyek 
ebben akadályoznak minket. 

A nagyböjtben megfontoljuk, mit vállalt, mit 
tett értünk az Úr Jézus. Ő ránk is azzal az 
irgalmas szeretettel tekint, mint az Őt megtagadó 
Péterre, akit Jézusnak ez a tekintete indított 
bűnének megbánására, megsiratására. 

 

Jóra törekvésünk jele, ha rendszeresen elvégezzük szentgyónásunkat 
(családi ünnepeinken, illetve évente néhány alkalommal). Minimális 
kötelességünk, hogy legalább évente egyszer, a húsvéti időben járuljunk a 
bűnbocsánat szentségéhez és szentáldozáshoz, hamvazószerda és 
Szentháromság vasárnapja között. 

Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban! 
A keresztút járás 

Nagyböjtben minden pénteken „keresztutat járunk”, hogy végig gondoljuk, 
mit vállalt az Úr Jézus, hogy minket bűneinktől megszabadítson és üdvözítsen. 

A középkorban a buzgó hívek szívesen 
zarándokoltak Jeruzsálembe, és áhítattal járták 
végig azt az utat, amely Poncius Pilátus házától 
a Kálváriára vezetett. Jeruzsálembe sokan nem 
tudtak eljutni, számukra készítettek kálváriákat 
és odavezető keresztutakat. A keresztutakon 14 
állomás, stáció van. A keresztúti ájtatosság során 
minden állomásnál megállunk, emlékezetünkbe 
idézzük Jézus keresztútjának egy-egy részletét, 
arról elmélkedünk és imádkozunk.  

A keresztút folytatása a 15. állomás Jézus 
feltámadása. Ez nem befejezés, hanem 
hitünknek és reményünknek alapja. Jeruzsálem: Via Dolorosa. 

Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged,  
mert szent kereszted által megváltottad a világot! 
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A húsvéti idő ünnepei 
 

A riói Megváltó szobor. 

 

Akkor eljött Jézus, közéjük lépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség 
nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára 
öröm fogta el a tanítványokat. „Békesség nektek!” – ismételte. „Amint 
engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után 
rájuk lehelt, és folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek 
megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, 
az bűnben marad.” (Jn 20,19-23) 
Az isteni irgalmasság vasárnapja 

Húsvét ünnepét, mint hitünk misztériumainak egyik legnagyobb ünnepét 
nyolc napig ünnepeljük. A nyolcad utolsó napja az isteni irgalmasság 
vasárnapja. Isten irgalmasságának egyik legnagyobb ajándéka a bűnbocsánat 
szentsége, amelyért ezen a napon külön hálát adunk. Az Úr Jézus bűnbocsátó 
irgalmas szeretetét bízta rá apostolaira, amikor hatalmat adott nekik a bűnök 
megbocsátására, hogy így bűneinkre mi is bocsánatot nyerhessünk Istentől.  

Az Úr Jézus örömhíre Mennyei Atyánk irgalmas szeretetéről szól, erről 
mondta legszebb példabeszédeit, és azt mondta:  
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. 
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit tesz az: irgalmasságot akarok, 
és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem 
a bűnösöket.” (Mt 9,12-13) 

Isten szeretete abban nyilvánult meg,  
hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk.  

A szeretet ebben mutatkozik meg:  
Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket,  

és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (1Jn 4,9-10) 
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Figyelmetekbe ajánlom testvérek az evangéliumot… Elsősorban azt 
hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, 
amint az Írás is mondja. Eltemették és harmadnapon feltámadt, 
amint ezt is megírták. Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek, 
majd több mint ötszáz testvérnek… (1Kor 15,1-6) 
Jézus ismételten megjelent tanítványainak 

Feltámadása után 40 napon keresztül az Úr Jézus ismételten megjelent 
apostolainak és több tanítványának. Megjelenésével megerősítette hitüket: Ő 
valóban feltámadt, valóban él. Megjelenve apostolainak tovább folytatta 
tanításukat, hogy felkészítése őket a rájuk bízott feladatra, hogy tanúságot 
tegyenek feltámadásáról, és hirdessék Isten országának örömhírét a világ végéig. 
Végül megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, aki megvilágosítja s megerősíti őket. 

Jézus az Utolsó Vacsorán bízta meg apostolait, hogy az Eukarisztiával 
jelenvalóvá tegyék áldozatát, hogy az örök élet kenyerével éltessék a benne 
hívőket. Feltámadása napján pedig megbízta őket, hogy az Ő nevében bocsássák 
meg a bűnbánók bűneit. Végül az újabb csodálatos halfogás után megbízta Péter 
apostolt, hogy ő legyen nyájának főpásztora, legyen Anyaszentegyházának alapja. 
Azóta minden római pápa Szent Péter utóda, a püspökök testületének feje, 
Krisztus helytartója és az egész Egyház pásztora.  

Urunk mennybemenetele 
Jézus visszatért az Atyához 
Ezután kivezette őket Betánia 
közelébe, és kezét fölemelve 
megáldotta őket. Áldás 
közben eltávozott tőlük, és 
fölment a mennybe. Azok 
leborulva imádták. Aztán 
nagy örömmel visszatértek 
Jeruzsálembe. Állandóan a 
templomban tartózkodtak, 
dicsérték, és magasztalták 
Istent. (Lk 24,50-53) 

A Miatyánk templom Jeruzsálemben, 
Jézus mennybemenetelének emlékhelye. 

Szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. 
Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két 
fehér ruhás férfi termett mellettük. „Galileai férfiak, szólították meg 
őket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek 
felment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára 
mennybe szállt.” (ApCsel 1,9-11) 
 Mi változott meg a feltámadt Úr Jézus mennybemenetelével? 
Urunk mennybemenetelét a húsvét utáni 40. napot követő vasárnap ünnepeljük. 

Jézus megígérte: Veletek vagyok a világ végéig! 
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Pünkösd 
 

Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész 
közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, 
ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl 
előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek 
Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a 
Szentlélek szólásra indította őket. (ApCsel 2,1-4) 
A Szentlélek eljövetelének ünnepe 

Amit Jézus megígért apostolainak, az a mennybemenetele utáni tizedik 
napon valóra vált, a Szentlélek pünkösd napján kiáradt az apostolokra. Ő a 
Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval 
együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.  

Az Úr Jézus tanítása alapján a Szentléleknek tulajdonítjuk az emberek 
megszentelésének művét. Ő a Szentírás sugalmazója, Ő az, aki által Isten 
bennünk lakik, aki megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és 
örömmel tölti be szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat 
pedig elkerüljük, hogy örömünket leljük Jézus követésében. 

Hogy ki a Szentlélek, azt az Apostolok Cselekedeteinek könyvét olvasva 
ismerhetjük fel, hogy hogyan működött az apostolok korában. A Szentlélek 
kegyelmének legmegdöbbentőbb hatásai: kegyelme által a félénk apostolok 
bátor hitvallók lettek, akik tudták, hogyan kell tanítani Jézusról, tanúságot tenni 
az Ő feltámadásáról. Napok alatt több ezer ember tért meg és csatlakozott az 
apostolok közösségéhez. 
A Szentlélek eljövetelét pünkösdnapján, a húsvét utáni 50. napon ünnepeljük. 

A Szentlélek azért jött el, hogy  
a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen. 
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Mária, az Egyház édesanyja 
Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és 
szeretett tanítványa, így szólt anyjához: 
„Asszony, nézd, ő a te fiad!” Aztán a 
tanítványhoz fordult: „Nézd, ő a te anyád.” 
Attól az órától fogva házába fogadta őt a 
tanítvány. (Jn 19,25-27) 
Ezután visszatértek Jeruzsálembe, 
felmentek az emeleti terembe. Itt együtt 
maradtak… Mindezek az asszonyokkal, 
Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel 
együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan 
imádkoztak. (ApCsel 1,12-14) 

A jeruzsálemi Szent Sír 
templomban: Mária és János 

Jézus keresztje mellett. 
A húsvéti idő pünkösd ünnepével lezárul, mégis szorosan kapcsolódik 

hozzá pünkösd másnapja Máriának, mint az Egyház édesanyjának ünnepe. 
Amikor az Úr Jézus a kereszten édesanyját rábízta János apostolra, akkor 
Mária nemcsak János anyja lett, hanem Jézus egész egyházáé. 

 

Itt találták meg Jézus keresztjét. 

A Szent Kereszt felmagasztalása 
A rómaiak pogány bálványtemplomot 

építettek arra a helyre, ahol Jézust keresztre 
feszítették és eltemették.  

Amikor a pogány templom helyén a 4. 
században Szent Ilona, Nagy Konstantin 
édesanyja templomot építtetett, akkor 
találták meg Jézus keresztjét. 

Az Úr Jézus megtalált keresztfájából sokan 
kaptak egy-egy darabkát. Ezeket az ereklyéket 
mind a mai napig tisztelettel őrizzük.  

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét szeptember 14-én tartjuk. 
 

Fájdalmas Szűzanya 
Simeon áldotta őket, és így szólt 
anyjához, Máriához: „Sokak romlására és 
föltámadására lesz ő Izraelben: jel, 
amelynek ellenszegülnek – s a te lelkedet 
is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon 
sok szív érzése.” (Lk 2,34-35) 

Amit Simeon megjövendölt, valóra vált. Mária, 
aki ott ált Jézus keresztje mellett, mindig Fia 
közelében maradt, részt vállalt szenvedéséből. 

 

A fájdalmas Szűzanya ünnepét szeptember 15-én tartjuk. 
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14-15. Az évközi idő 
 

 

 

Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden 
napján az Úr házában lakjam. Hogy élvezhessem az Úr édességét, 
és szemlélhessem szent templomát. (Zsolt 27,4) 

A liturgikus évben Jézus életének eseményeit két nagy ünnepkörbe 
foglalva ünnepeljük meg. Istenünk üdvözítő szeretetének egy-egy kiemelkedő 
eseményét (misztériumát), amelyek nem tartoznak szorosan a karácsonyi és 
húsvéti ünnepkörhöz, külön is megünnepeljük. 

A világtörténelem legfontosabb személyisége Jézus Krisztus, az emberré 
lett Fiúisten, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk. Az Ő születésével kapcsolatos 
események és hitigazságok megünneplése a karácsonyi ünnepkörbe tartozik.  

A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától  
a vízkereszt utáni vasárnapig, Jézus megkeresztelkedésének napjáig tart. 
A világtörténelem legfontosabb eseményei: Jézus szenvedése, megváltó 

kereszthalála, feltámadása és mennybemenetele. A velük kapcsolatos 
eseményeket és hitigazságokat ünnepeljük a húsvéti ünnepkörben.  

A húsvéti ünnepkör hamvazószerdától pünkösd vasárnapjáig tart. 
Húsvét ünnepe minden évben más napra esik, a Hold járásától függően. 

Húsvét napja mindig a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni 
vasárnap. Ez a legkorábban március 24-én lehet,  legkésőbb pedig április 25-
én. 

A két ünnepkör közti  idő az évközi idő.  
Ebben az időben a három évig tanító Jézusra figyelünk, aki úgy tanít, mint 

akinek hatalma van. A vasárnapi evangéliumokat „A” évben Szent Máté, „B” 
évben Szent Márk, „C” évben pedig Szent Lukács könyvéből olvassuk. 

Az évközi idő főbb ünnepei az Úr ünnepei, Szűz Máriának ünnepei, 
továbbá az apostolok és a szentek ünnepei és emléknapjai. 
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Az Úr ünnepei 
Szentháromság vasárnapja 

 

 

 

Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Menjetek el, 
és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg 
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! (Mt 28,18-19) 

Keresztény hitünk alapvető misztériuma, hogy hiszünk a három 
személyben élő, örök és végtelenül boldog Istenben, az Atyában, és a Fiúban, 
és a Szentlélekben.  

A Szentháromság misztériumát a pünkösd utáni vasárnapon ünnepeljük. 
Isten már az Ószövetségben kinyilatkoztatta magát, saját magát Jahve-nak 

nevezi. Ő az, „AKI VAN”. Ő az Úr, Ő a Teremtő, aki szeret minket, aki igazságos 
és végtelenül irgalmas. Jézus Krisztus által azonban Isten még közelebb jött 
hozzánk, s tőle tudjuk, hogy az egy Isten három személy: Atya és Fiú és 
Szentlélek. Isten valamennyi tevékenysége, amellyel teremtményei felé fordul, 
mind a három személynek közös műve. Jézus szavai alapján azonban, – hogy a 
személyek valóságát jobban megközelíthessük –, az Atyának tulajdonítjuk a 
teremtés művét, a Fiúnak a megváltás művét, a Szentléleknek pedig a 
megszentelés művét.  

Isten a három személyben örökké élő Szentháromság:  
az Atya, a Fiú és a Szentlélek.  

A Szentháromság misztériuma nekünk azt jelenti,  
hogy Isten él, hogy Isten végtelenül boldog! 

Bár Isten láthatatlan, Jézus szavai alapján a művészek mégis 
megpróbálják a Szentháromság misztériumát valamiképpen ábrázolni. Istenről 
azonban csak egy hiteles képünk van, Jézus, az Atya képmása, aki ezt mondta 
magáról: „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,30.) „Aki engem lát, látja az 
Atyát is.” (Jn 14,9.)  

Jézus Krisztus személyében a láthatatlan Isten jelent meg a Földön.  
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,  
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 
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Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe 
 

 

 

Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek: Az Úr Jézus 
elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és 
így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek 
adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után 
fogta a kelyhet és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én 
véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én 
emlékezetemre.” (1Kor 11,23-25) 

Nagycsütörtökön ünnepeljük az Utolsó Vacsorát, amikor az Úr Jézus 
felajánlotta önmagát, átváltoztatva a kenyeret és bort értünk áldozattá váló 
testévé és vérévé. Ekkor alapította meg az Eukarisztiát, amikor apostolainak 
felhatalmazást és megbízást adott arra, hogy ezt tegyék az Ő emlékezetére. 
Úrnapján, az Oltáriszentség ünnepén akkor adott ajándékainak egyikét 
ünnepeljük, azt hogy köztünk maradt az átváltoztatott kenyér és bor színében. 

Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek, rendelvén e nagy Szentséget és adván 
tieidnek, hogy teveled egyesüljünk s téged viszontszeressünk, örök hála és imádás légyen 
azért nevednek. – S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük, hagytad ezt a 
nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehessük. Csodálatos kincset adtál, és közöttünk 
maradtál. Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk. (SzVU 242. ének) 

Hisszük és valljuk, hogy az Eukarisztiában, az átváltoztatott kenyér és bor 
színében a feltámadt Úr Jézus van jelen, aki a szentmisében jelenvalóvá teszi 
keresztáldozatát, hogy részesei lehessünk áldozatának, és a szentáldozásban 
lelkünk tápláléka legyen. A liturgiában a megdicsőült Jézus Krisztussal együtt 
áldjuk és imádjuk az Atyaistent. A földi liturgiában a mennyei, örök liturgiának 
leszünk részesei, és annak előízét élvezzük. 

A szentáldozásban az Úr Jézus az örök élet kenyerével táplál minket, 
növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti bennünk az 
Egyházhoz tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk. 
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok - én megkönnyítlek titeket…" (Mt 11,28.) 

Köszönjük Urunk, hogy az Eukarisztiában köztünk maradtál! 
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A Szentségimádás 
Az imádás hódolat Isten előtt, akit legfőbb 

Urunknak elismerünk. Az imádás megilleti mind a 
három isteni személyt, így Jézus Krisztust is, aki 
értünk emberré lett. Mivel az Oltáriszentségben a 
feltámadt Jézus Krisztus van jelen testével és 
vérével a kenyér és bor színében, ezért hajtunk 
térdet és borulunk térdre az Oltáriszentség előtt, 
és imádva hódolunk előtte. 

Az Oltáriszentséget megilleti az imádás, akkor 
is, ha az oltárszekrényben van, és akkor is, ha 
ünnepélyesen kihelyezzük, hogy Őt együtt imádjuk. 
 Mit jelent a szentséglátogatás?  
 Miért megyünk be napközben is a templomba? 

 
 

 

A szentségimádás közösségi hódolatunk az Úr Jézus előtt, amikor ünnepélyes 
imádással fejezzük ki tiszteletünket az Oltáriszentség előtt. Megvalljuk, hogy Ő a 
mi legfőbb Urunk, akit mindenkinél jobban szeretünk, akinek akaratát teljesíteni 
akarjuk. 

 

A szentségimádás csendes 
perceiben megköszönjük az Úr 
Jézusnak, hogy eljött közénk, 
megbeszéljük vele, mit kíván 
tőlünk, és segítségét kérjük.  

A szentségimádás tudatosítja 
bennünk Isten irgalmas 
szeretetét, és arra indít, hogy az 
Úr Jézus tanítása szerint 
alakítsuk életünket.  

Az Úr Jézus nem azt mondta, itt vagyok köztetek, hogy imádjatok, hanem azt, 
hogy vegyétek és egyétek, és ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az 
én véremet, akkor nem lesz élet bennetek. Akkor hiteles a szentségimádásunk, ha 
rendszeresen magunkhoz vesszük az örök élet kenyerét a szentáldozásban. 
Az úrnapi körmenet 

Úrnapján a szentmise után körmenetet 
tartunk. Az Oltáriszentséget baldachin alatt 
viszi a pap, akit égő gyertyákkal kísérnek. 
Előtte ministránsok tömjéneznek, felváltva 
csengetnek, az Oltáriszentség elé pedig 
virágot hintenek.  

Az úrnapi körmenettel megvalljuk, hogy 
Ő a mi legfőbb Urunk, akit mindenkinél 
jobban szeretünk,  

Úrnapját a Szentháromság vasárnapját követő héten (vasárnap) ünnepeljük. 
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Jézus Szíve ünnepe 
Jöttek a katonák, és eltörték a lábszárát az 
egyiknek, aztán a másiknak is, akit vele 
együtt feszítettek meg. Mikor azonban 
Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. 
Ezért nem törték el lábszárát, hanem egyik 
katona lándzsával megnyitotta oldalát, 
melyből azonnal vér és víz folyt ki. (Jn 19,32-
34) – Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 
elfáradtatok, és meg vagytok terhelve:  

 

én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, 
mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s így nyugalmat találtok 
lelketeknek. Az én igám édes, az én terhem könnyű. (Mt 11,28-30) 

Jézus a mi jó pásztorunk, aki életét adta a mi üdvösségünkért. A kereszten 
meghalt Jézus szívét az egyik katona lándzsájával átszúrta. Oldalából vér és 
víz folyt ki. Így lett Jézus átszúrt szíve irántunk való szeretetének jele. Jézus 
Szívének tiszteletével irántunk való szeretetét ünnepeljük, hálát adva a 
bűnösök iránti irgalmas jóságáért, kifejezve azt, hogy szeretetét szeretetünkkel 
akarjuk viszonozni. 

Az ő Szent Szívét tiszteljük havi szentgyónásunkkal és első-pénteki 
szentáldozásunkkal. 

Jézus Szíve ünnepét az Úr napját követő héten pénteken tartjuk.  
Urunk színeváltozásának ünnepe 

 

Kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és 
fölment velük a hegyre imádkozni. Imádság 
közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig 
fehéren ragyogott. Egyszerre csak két férfi 
beszélgetett vele: Mózes és Illés, és haláláról 
beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben kellett 
bekövetkeznie. Pétert és társait elnyomta az 
álom. Amikor fölébredtek, megpillantották 
dicsőségét és a mellette álló két férfit. 

Már távozóban voltak, amikor Péter így szólt Jézushoz: „Mester, jó 
nekünk itt! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet.” Szavai közben felhő támadt, és elborította 
őket. Nagyon féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat 
hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a 
szózat hangzott, Jézus ismét egyedül maradt. (Lk 9,28-35) 

Urunk színeváltozásának ünnepét augusztus 6-án tartjuk. 
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Krisztus király ünnepe 
 

 

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt 

 

Pilátus hivatta Jézust, és megkérdezte: „Te vagy a zsidók királya?” 
Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való. Ha e világból 
volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne 
kerüljek. Az én országom azonban nem innen való.” Pilátus 
közbeszólt: „Tehát király vagy?” Jézus ráhagyta: „Igen, király vagyok. 
Én arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek 
az igazságról.” (Jn 19,33-37) 

Isten Országa Isten uralmát jelenti, amely Jézus életében szavaiban, 
tetteiben és jelenlétében tárult fel az emberek előtt. 

Az Úr Jézus számtalan 
példabeszédet mondott az Isten 
országáról, arról az országról, 
amely nem e világból való, 
amelyet nem vesznek körül földi 
határok.  

Isten országa ott van, azoknak 
az embereknek a szívében, akik 
önként teljesítik Isten akaratát, 
akik Jézus tanítása szerint élnek. 

Munkácsy Mihály: Ecce homo 
Krisztus királyt a liturgikus év utolsó vasárnapján ünnepeljük. 

Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt s megtörte 
holta a halált. Kegyetlen lándzsa verte át, gonosz vasával oldalát. S mely szennyet, vétket 
eltörölt, belőle víz és vér ömölt. Az ősi jóslat itt betelt, mit a hű Dávid énekelt: „Az Úr, 
halljátok nemzetek: kereszten trónol köztetek.” (SzVU 82. ének) 

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat! 
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16. Szűz Máriának, Jézus édesanyjának ünnepei 
A Mária ünnepeken Isten ajándékait ünnepeljük, amelyekkel Mennyei 

Atyánk Szent Fiára való tekintettel megajándékozta Szűz Máriát, akit 
kiválasztott, hogy a Megváltó édesanyja legyen. Az évközi időben ezek közül 
azokat az ajándékokat ünnepeljük, amelyeknek az ünneplése nem tartozik 
szorosan a két nagy ünnepkörhöz.  

Szűz Mária életének ünnepei 
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. Áldottabb vagy te 
minden asszonynál.” – „Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik 
mindaz, amit az Úr mondott neked.” (Lk 1,28.46) 
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása (december 8) 

Szűz Mária Jézusra való tekintettel kapta a legtöbb kegyelmet az Istentől. 
Fogantatásának első pillanatától kezdve mentes volt az áteredő bűntől és 
következményeitől. A Szeplőtelen Fogantatás dogmáját 1854. december 8-án 
hirdette ki IX. Pius pápa.  

Mária születése 

Szűz Mária születése (szeptember 8) 
Mária születését kilenc hónappal a 

szeplőtelen fogantatás ünnepe után 
ünnepeljük. Ennek az ünnepnek magyar 
neve: Kisboldogasszony.  

A szentek közül csak Szűz Máriának és 
Keresztelő Szent Jánosnak a születését 
ünnepeljük meg, mert csak ők születtek az 
istengyermeki, kegyelmi élet állapotában.  

 

Mária mennybevétele: Nagyboldogasszony (augusztus 15.) 
Mária elszenderülésének és mennybevételének emléknapja. Máriát az 

Isten élete első pillanatától megóvta az áteredő és minden bűntől. Földi 
életének befejezését nem fájdalmas halálnak, hanem elszenderülésnek 
nevezzük. Teste sem porladt el, mert felvételt nyert a mennybe.  

Az egyik legrégebbi Mária ünnep, amelyet már az ötödik században ismertek.  
 

Mennyország királynője (augusztus 22.) 
 

Földi életét befejezve Jézus édesanyját 
testével együtt felvette a mennybe, az örök 
boldogság országába, és őt a Mennyország 
királynőjévé koronázta.  

Mária megkoronázását egy héttel 
mennybevétele után ünnepeljük. 

 

Mennyországnak Királynéja,  
üdvözlégy Krisztus szent anyja! 

Mária megkoronázása oltár  
Jeruzsálemben 

a Szent Sír templomban. 
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Szűzanya tiszteletünk ünnepei 
Győri Könnyező Szűzanya (márc. 17.) 

A győri Bazilika falán lévő, a gyermek 
Jézus fölé hajló és imádkozó Szűzanyát 
ábrázoló kép 1649-ben került Győrbe. Az 
írországi katolikusok üldözése miatt 
Walter Linch menekülő ír püspök hozta 
magával, aki Győrött talált menedéket. 
Halála után a szentkép a templom egyik 
oldalfalára került.  

Az Egyházban titokzatosan tovább élő 
és szenvedő Úr Jézus Krisztussal való 
együttérzését fejezte ki a Szűzanya, 
amikor 1697. március 17-én, Írország 
térítő apostolának és védőszentjének, 
Szent Patriknak ünnepén reggel 6 órától 9 
óráig véres könnyeket hullatott.  

A véres könnyeket egy fehér 
gyolcskendővel fölitatták. Ezt a kendőt, 
mint ereklyét a győri székesegyházban 
őrizzük. II. János Pál a kegyoltár előtt 

1996. szeptember 7-én 
A korai órákban a templomban lévő hívek vették észre a rendkívüli jelenséget. 

A hír gyorsan elterjedt a városban. Az esemény történeti hitelességéhez nem 
férhet kétség. A véres könny nyomai bár elhalványodva, de ma is láthatók a 
kendőn. Később a templomban kegyoltárt építettek, a képet az oltár fölött 
helyezték el. A vérrel könnyezés évfordulóján minden évben több ezren keresik föl 
a győri Könnyező Szűz Máriát. 
Menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is 
hivatalos volt tanítványaival együtt a menyegzőre… Anyja akkor 
figyelmeztette a szolgákat: „Tegyétek, amit mond.” (Jn 2,1-5) 
Kegyhelyek Szűz Mária tiszteletére 

A győri Nagyboldogasszony székesegyházon kívül Magyarországon és az 
egész világon számtalan kegyhely van, sok helyen találunk különböző Mária 
kegyképeket, számtalan templomot szenteltek Szűz Mária tiszteletére.  

A Mária kegyhelyek hitelességét az igazolja, ha Mária szavára hallgatva a 
zarándok hívek nem csak együtt imádkoznak, hanem megteszik, amit Jézus 
kíván tőlünk: őszinte bűnbánatot tartva elvégzik szentgyónásukat, részt 
vesznek a közös szentségimádáson, és az ünnepi szentmisén 
szentáldozáshoz is járulnak. 
Szűz Mária neve napja (szeptember 12.) 

Mária „névnapját” XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683. 
szeptember 12-én a keresztény seregek fölszabadították Bécs várát s ezzel 
megkezdődött Magyarország fölszabadítása a török iga alól. 
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Rózsafüzér királynője (október 7.) 
Rózsafüzér Királynőjének ünnepét 

október 7-én ünnepeljük. 
1571. október 7-én volt a lepantói 

csata, amely az Európára törő törökök és 
a keresztény seregek között zajlott. Az 
ütközet jelentőségével tisztában volt 
Szent V. Piusz pápa is, aki kápolnájában 
a rózsafüzért imádkozta. 

 

Amikor néhány nap múlva jelentették a pápának a győzelem hírét, 
rákérdezett, hogy melyik órában történt a keresztények diadala. A győzelem 
órája pontosan megegyezett azzal az órával, amikor V. Piusz a rózsafüzért 
imádkozta. Ekkor rendelte el a pápa Rózsafüzér Királynőjének ünnepét. 

 

Magyarok nagyasszonya (október 8.) 
Szent István királyunk halála előtt a 

koronáját és országát a Szűzanyának ajánlotta. 
Őseink ezt a felajánlást szent örökségként 
származtatták nemzedékről nemzedékre. XIII. 
Leó pápa 1896-ban, a millénium évében külön 
ünnepet engedélyezett a magyar egyház 
számára, Magyarország királynőjének, 
nagyasszonyának ünnepét. Ezen a napon 
ünnepeljük, hogy Szent István felajánlása 
alapján Magyarország Mária országa. 

A názáreti bazilika képén látható, ahogy az 
angyalok Máriát a magyar koronával 
megkoronázzák. 

 

 Mindennapi életünk Mária tisztelete 
A Szűzanya tisztelete átszövi mindennapi életünket. Ő vezet el minket 

Jézushoz, és vele együtt imádkozunk, amint az apostolok is együtt imádkoztak 
Máriával. 

A Mária tisztelők évszázados hagyománya, hogy naponta a reggeli, a déli 
és az esti harangszóra elmondják az Úr Angyala imádságot.  

Sokan vannak, akik naponta imádkozzák a rózsafűzért, van, aki csak egy-
egy tizedet, mások valamelyik olvasó öt tizedét, és van, aki mind a húsz tizedet 
elimádkozza. A rózsafüzér imádkozása sok embernek mindennapi 
vigasztalása. 

A hét napjai közül szombat Mária napja, amikor sokan elimádkozzák Mária 
litániáját. A Szűzanya hónapja május, amikor templomainkban minden nap 
közösen imádkozzuk a lorettoi litániát, és október, amikor templomainkban 
minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért. 
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A szentek ünnepei 
 

 

 

 

A szentek - Isten barátai - azok az üdvözültek, akiket Egyházunk példaként 
állít elénk, és közbenjárásukat kéri. A szentek életük tanúságtételével mutatták 
be, hogyan lehet az Úr Jézus tanítását az élet különböző körülményei között is 
megvalósítani, akkor is, ha ez sok áldozatot kíván tőlünk, olykor még az 
életünk feláldozását is. A szentek közül leginkább a Boldogságos Szűz Máriát 
tiszteljük. 
Mindenszentek ünnepe (november 1.) 

A szentek ünnepeit általában haláluk évfordulóján, „mennyei 
születésnapjukon” tartjuk. Ők a mi nagy „elődeink”, akik már „hazaértek” akikre 
mindig örömmel gondolunk. A szentek közül külön emléknapot csak azoknak 
szentelünk, akiknek az élete az egész keresztény világ számára közismerten 
jelentős volt. Sok szentről csak egy-egy vidéken emlékeznek meg. A szentek 
többségének azonban nincs külön ünnepe, hanem november 1-én 
mindenszentek napján, közösen ünnepeljük őket. 
Szent József a Szentcsalád őre 
„József, Dávid fia, ne félj attól, hogy 
feleségül vedd Máriát, hiszen a 
Szentlélektől van áldott állapotban, Fiút fog 
szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő 
szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1,20-
21) 

Különös szeretettel emlékezünk meg Jézus 
nevelőatyjáról, Szent Józsefről, akinek az ünnepét 

március 19-én tartjuk.  
Szent Józsefet, mint a munkás emberek 

védőszentjét, aki mint ácsmester dolgozott és 
munkájával tartotta el a Szentcsaládot, 

május 1-én ünnepeljük. Haifa, a Szent József 
templom bronzkapuja. 
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Keresztelő János 
születési barlangja 

Keresztelő Szent János a Megváltó előhírnöke 
Elérkezett Erzsébet szülésének ideje. 
Fiúgyermeket szült. A nyolcadik napon jöttek, 
hogy körülmetéljék a gyermeket. Zakariásnak 
akarták hívni, de anyja ellenezte: „Nem, 
János legyen a neve.” Érdeklődtek erre 
atyjától, az egy kis táblát kért, és ezeket a 
szavakat írta rá: „János a neve.” (Lk 157-63) 

Keresztelő János születését június 24-én 
ünnepeljük. Ő volt az, aki Heródes királyt bátran 
megrótta, mert feleségül vette testvére feleségét, 
és minden más elkövetett gonoszságáért. Ezért 
végül Heródes felesége kérésére lefejeztette. 
Vértanúságának ünnepét augusztus 29-én tartjuk. 

Amikor János látta, hogy Jézus közeledik, megszólalt: „Nézzétek, az 
Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét… Ő az Isten Fia… Nézzétek, 
az Isten Báránya!” (Jn 1,29-36) 

Keresztelő Szent János az ószövetség utolsó prófétája, az Ő feladata a 
Megváltó eljövetelének előkészítése, aki tanúságot tett arról, hogy Jézus az 
Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az ő tanúságtétele késztette két 
tanítványát, hogy megkeressék Jézust, akiben felismerték a Messiást. 

 

Kafarnaum: Szent Péter szobra 

Az apostolok, evangélisták ünnepei 
„Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre 
a sziklára építem Egyházamat, és a pokol 
kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom 
a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a 
földön, megkötött lesz a mennyben is, és 
amit föloldasz a földön, a mennyben is 
föloldott lesz.” (Mt 16,18-19) 

Szent Péter és Pál apostolok közös ünnepét 
június 19-én tartjuk. Külön ünnepeljük Szent 
Péter apostolnak, Róma első püspökének 
„székfoglalását” február 22-én, és Szent Pál 
apostol megtérését január 25-én. 

A többi apostol és az evangélisták ünnepeit csak felsoroljuk: 
Febr. 24. Szt. Mátyás, – ápr. 25. Szt. Márk, – máj. 3. Szt. Fülöp és Jakab, – 

jún. 11. Szt. Barnabás, – júl. 3. Szt. Tamás, – júl. 25. Szt. Jakab, – aug. 24. Szt. 
Bertalan, – szept. 21. Szt. Máté, – okt. 18. Szt. Lukács, – okt. 28. Szt. Simon és 
Júdás Tádé, – nov. 30. Szt. András, – dec. 27. Szt. János. 
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A vértanúk ünnepei 
„Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak, és üldöznek titeket, és 
hazudozva minden rosszat fognak rátok. Örüljetek, és ujjongjatok: 
nagy lesz a jutalmatok a mennyben. (Mt 5,11-12) 
„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” (Jn 15,20) 

Az Úr Jézus jövendölése hamarosan 
beteljesedett. Először István diakónust kövezték 
meg, majd az apostolokat zárták börtönbe, és végül 
ők lettek az első vértanúk. Az apostolok 
vértanúságát egyre több vértanú követte. A szentek 
kultusza a vértanúk tiszteletéből fejlődött ki. Mind az 
öt földrész a hithirdetők vérével megszentelt terület.  
 Ma is vannak Egyházunknak vértanúi? 
 Hol üldözik a mai világban a keresztényeket? 

Egyházunk kétezer éves történetét a vértanúk 
szüntelen sora követte, és követi mind a mai napig. 
Tanúságtételükre jellemző, amit az Apostolok 
Cselekedeteinek könyve ír: 

 

Behívatták az apostolokat, megbotoztatták őket, aztán meghagyták 
nekik, hogy ne beszéljenek Jézusról, végül szabadon engedték őket. 
Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizo-
nyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek. (ApCsel 5,40-41) 

A vértanúkról vértanúságuk évfordulóján emlékeztek meg. Jegyzékbe foglalták 
őket, a liturgikus naptár számára. Ez a jegyzék a martirologium. Először csak 
haláluk napját és helyét írták le, és azt, hogyan haltak vértanúságot. Később egyre 
több életrajzi adatukat is feljegyezték, majd nem csak a vértanúkét, hanem a 
hitvallókét, és más szentéletű emberekét. Mára Egyházunknak annyi szentje van, 
hogy a legismertebb szentek életrajza is csak több kötetnyi könyvbe fér bele. 

Ahányszor learatott bennünket, annyiszor több termést hozunk;  
mert a keresztények vére mag, amelyből újra sarjadunk. (Tertullián) 

 

A magyar szentek ünnepei 
A magyar szentek közül augusztus 20-án tartjuk 

Szent István király, november 5-én Szent Imre 
herceg, június 27-én Szent László király ünnepét. 

További magyar szentek: Boldog Gizella, Árpád 
házi Szent Margit és Erzsébet…  

Magyar vértanúink: Szent Gellért püspök, Boldog 
Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János…  

A magyar szentek sorát felsorolni sem tudjuk. Sok 
olyan szentünk van, akiket nem avattak szentté, de 
azok voltak. 

Isten áldd meg a magyart!  
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– Jézussal együtt ünnepeljük hitünk misztériumait  
Áttekintés 

 

Minden egyes szentmisében az 
Úr Jézus életére és tanítására, 
szenvedésére, kereszthalálára és 
feltámadására emlékezünk. 
Egyetlen szentmisében azonban 
képtelenek volnánk életének ás 
tanításnak minden részletét 
felidézni. Ezért Jézus életének 
fontosabb eseményeit az esztendő 
újra meg újra visszatérő keretében 
ünnepeljük.  

Az ünnepek évenként visszatérő sorát liturgikus évnek nevezzük. 
A világtörténelem legfontosabb személyisége: Jézus Krisztus, az emberre 

lett Fiúisten, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk. Az Ő születésével kapcsolatos 
események és hitigazságok megünneplése a karácsonyi ünnepkörbe tartozik. 

A világtörténelem legfontosabb személyisége: Jézus Krisztus, 
A világtörténelem legfontosabb eseményei: Jézus megváltó halála és 

feltámadása. A velük kapcsolatos eseményeket és hitigazságokat ünnepeljük a 
húsvéti ünnepkörben. 

A világtörténelem legfontosabb eseményei:  
Jézus megváltó halála és feltámadása. 

Az évközi időben a három évig tanító Jézusra figyelünk, aki úgy tanít, mint 
akinek hatalma van. Ebben az időben vannak az Úrnak azok az ünnepei, 
amelyek nem kapcsolódnak a liturgikus év változó ünnepeihez. 

Az Úr Jézus életének, szenvedésének, kereszthalálának és dicsőséges 
feltámadásának folyamatos ünneplése Egyházunk kétezer éves tanúságtétele.  

Nincs a világtörténelemnek még egy olyan egyénisége, még egy olyan 
eseménye akit, illetve amit kétezer év óta megszakítás nélkül ünnepelnek. 

A liturgikus évvel párhuzamosan ünnepeljük Szűz Máriának és a 
szenteknek az emléknapjait. Ők a mi példaképeink, akik bemutatták, hogyan 
lehet a legkülönbözőbb életkörülmények között is megvalósítani az Úr Jézus 
tanítását, akiért érdemes minden áldozatot vállalnunk. Ezért a Biblia után az 
egyik legtanulságosabb olvasmány számunkra a szentek élete. 

A liturgikus év ünnepeinek és a szentek emléknapjainak ünneplése 
Egyházunk kétezer éves történelme során alakult ki. Kialakulásuk történetét az 
interneten megtalálható Katolikus Lexikonban olvashatjuk. 

Heti ünnepünk a vasárnap, Jézus feltámadásának emléknapja, amit a 
szentmisén való részvétellel ünneplünk, és Isten tiszteletére szentelünk. 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló!  
Áldjátok az Istenek Istenét, ti, akik félitek az Urat,  

dicsőítsétek, és adjatok neki hálát, mert irgalma örökkévaló! 
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Az életünket megszentelő szentségek 
 
 

 

 

 

 

 
Aki titeket hallgat, engem hallgat. (Lk 10,16) 

 

Akinek megbocsátjátok bűneit,  
bocsánatot nyert. (Jn 20,23) 

 

Íme én veletek vagyok a világ végéig. (Mt 28,20) 
 

Az Egyház szentségeiben a Szentlélek által  
Jézus Krisztus cselekszik. 
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17. A szentségek 
 

 

Fogta az öt kenyeret és a két 
halat, föltekintett az égre, és 
megáldotta azokat. Majd 
megtörte a kenyereket, és 
tanítványainak adta, a 
tanítványok pedig a népnek. 
Ettek mindnyájan, és jóllaktak. 
(Mt 14,19-20) 

A szentségekben Jézus cselekszik 
A szentségek látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben 

részesülünk. A szentségek megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, 
megszentelik az embert, és építik az egyházi közösséget. A szentségeket 
Jézus Krisztus alapította, és Egyházára bízta.  

A kánai menyegzőn, a csodálatos halfogás és a kenyérszaporítás 
alkalmával emberek tették meg azt, amit Jézus mondott, de a csodát Jézus 
tette. Hasonlóképpen az Egyház szentségeiben a Szentlélek által Jézus 
Krisztus cselekszik, amikor szavának engedelmeskedve tesszük azt, amit 
meghagyott nekünk. 

 

 

Beszállt az egyik bárkába, amely 
Simoné volt, és kérte, hogy lökje el 
kissé a parttól. Aztán leült, és a 
bárkából tanította a sokaságot. 
Mikor befejezte tanítását, így szólt 
Simonhoz: „Evezz a mélyre, és 
vessétek ki fogásra a hálót.” 
„Mester, válaszolta, egész éjszaka 
fáradoztunk, de semmit sem 
fogtunk. A te szavadra azonban 
kivetem a hálót.” Meg is tették, és 
akkora tömeg halat fogtak, hogy a 
háló szakadozni kezdett. Ennek 
láttára Simon Péter Jézus lábához 
vetette magát, és e szavakra 
fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert 

bűnös ember vagyok!” De Jézus bátorította Simont: „Ne félj! Ezentúl 
emberhalász leszel.” Azok szárazra vonták a bárkákat, és elhagyva 
mindenüket, nyomába szegődtek. (Lk 5,1-11) 
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A hét szentség 
A szentségek látható jelei a kegyelemnek,  
amely által az isteni életben részesülünk.  

Az Egyház szentségeiben a Szentlélek által  
Jézus Krisztus cselekszik, aki az üdvösség forrása. 

Az Úr Jézus hét ilyen jelet rendelt, ezek a jelek a szentségek. A jel 
„anyaga”, amit teszünk, a jel „formája” a jel tárgyának megnevezése. 

Ezek a szentségek: 1. a keresztség; 2. a bérmálás; 3. az Eukarisztia; 4. a 
bűnbocsánat szentsége; 5. a betegek kenete; 7. az egyházi rend; 7. a 
házasság. 

A keresztség szentségében részesülünk az istengyermeki, kegyelmi 
életben. Anyaga a vízzel való leöntés, vagy a vízbe való alámerítés. Formája a 
keresztelőnek a cselekményt kísérő szavai: „N. én megkeresztellek téged…” 

A bérmálás szentségében a Szentlélek ajándékát kapjuk, hogy Krisztus élő 
tanúi legyünk az Egyházban és a világban. Anyaga a homloknak krizmával 
való megkenése. Formáját a közben elhangzó szavak adják: „Vedd a 
Szentlélek ajándékának jelét.” 

Az Eukarisztia az Oltáriszentség magunkhoz vétele, amikor az Úr Jézus az 
örök élet kenyerével táplál minket. Az szentmisében a kenyeret és a bort, mint 
e szentség anyagát átváltozató pap szavai jelentik a formát. 

A betegek kenete erőt ad a szenvedésben, megerősít a kísértések ellen, és 
felkészít a jó halálra. Anyaga a betegek olajával való megkenés, formája a 
papnak a megkenés közben elhangzó szavai: „E szent kenet által…” 

A gyónás, az egyházi rend és a házasság szentsége vonatkozásában a 
forma és az anyag sajátos módon valósul meg, hiszen ezeknél konkrét, 
anyagszerű valóságot nem használunk. 

A bűnbocsánat szentségében elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát. 
Anyaga a bűnbánó vallomása és bánata, formája a pap feloldozó szavai. 

Az egyházi rend szentségében, Isten az erre kiválasztott férfiakat 
különleges módon részesíti Krisztus papságában. Anyaga a szentelő püspök 
kézrátétele, formája a püspöknek a kézrátételt követő felszentelési imája. 

A házasság szentségében létrejön egy megkeresztelt férfi és nő egész 
életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége. Anyaga a férfi és nő kölcsönös 
önátadása, formája a jegyesek szándéknyilvánítása. Ezáltal a szentséget a két 
fél egymásnak szolgáltatja ki. 
A szentségi kegyelem 

A szentség kiszolgáltatása által Isten kegyelme képessé tesz minket arra, 
amire a szentséget kapjuk. Ez a szentségi kegyelem Istentől kapott ajándék, 
amellyel megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti 
be szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük, 
hogy örömünket leljük Jézus szolgálatában és követésében. A szentségek által 
Isten megtisztít a bűntől és megszenteli lelkünket, részesévé tesz, illetve 
megerősít az istengyermeki, kegyelmi életben. A szentségek által leszünk Isten 
gyermekei és az örökélet örökösei. 
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– A keresztség 
A keresztény beavatás szentségei: a keresztség, a bérmálás és az Eukarisztia. 

 

 

Én kaptam minden hatalmat 
mennyben és földön. 
Menjetek tehát, tegyetek 
tanítványommá minden 
népet, kereszteljétek meg 
őket az Atya és Fiú és 
Szentlélek nevében, és 
tanítsátok őket mindannak 
megtartására, amit paran-
csoltam nektek. (Mt 28,18-19) 

 

Az első keresztények 
Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg 
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára… Erre 
azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek… Ezek 
állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 
kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,38-42) 

Keresztény életünk a keresztség szentségével kezdődik, amikor 
megkaptuk az istengyermeki kegyelmi életet (a megszentelő kegyelmet), Isten 
gyermekévé fogadott, és a mennyország örökösévé tett bennünket. A 
keresztség által leszünk tagjai Jézus közösségének, az Egyháznak. 

A keresztség az első és legszükségesebb szentség, amely megszabadít 
minden bűntől, az áteredő bűntől és minden addig elkövetett bűnünktől. 
Keresztség nélkül más szentséget nem lehet érvényesen felvenni. 
A keresztségben Jézussal új életre támadunk 
Mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztus halárára 
keresztelkedtünk meg. A keresztség által ugyanis vele együtt a 
halálba temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által 
föltámadt halottaiból, úgy mi is új életet éljünk. (Róm 6,3-4) 

Az apostolok idejében mindenkit megkereszteltek, aki megtért, és kérte, hogy 
kereszteljék meg. Hamar kiderült azonban, hogy csak azokat lehet megkeresztelni, 
akik valóban ismerik Jézus tanítását, őszintén megtértek, és felkészültek a 
keresztény életre. Ezért a közösségek mellett hittanuló csoportok alakultak, ahol 
rendszeres oktatást kaptak az Úr Jézus tanításáról, a hitről és a keresztény életről. 
A tanulás ideje egyben próbaidő is volt. Életükkel kellett megmutatniuk, hogy 
komoly a szándékuk, őszintén megtértek.  

Azt lehet megkeresztelni,  
aki megtér, hisz Jézus Krisztusban, és megismert tanítása szerint akar élni.  

Ma az új jelentkezőket a ketekumenátus készíti fel a keresztény életre és a 
szentségek vételére. Erre a felkészítésre a plébániákon kell jelentkezni. 



 

 

  

69 

Gyermekeidet katolikus módon neveld! 
A hívő keresztény szülők kötelessége, hogy gyermekeiket a legjobb 

tudásuk szerint neveljék felnőtt kereszténnyé. Ezért kisgyermeket akkor lehet 
megkeresztelni, ha legalább az egyik szülő kéri, vállalja és megígéri, hogy 
gyermekét keresztény módon fogja nevelni. A keresztszülők feladata, hogy a 
gyermek szüleit segítsék vállalt kötelességük teljesítésében. 

Azokat a gyerekeket, akiket egy 
éves koráig nem kereszteltek meg, 
akkor lehet megkeresztelni, ha 
koruknak megfelelően felkészültek a 
keresztség szentségére. A 
legcélszerűbb, ezt az elsőáldozási 
felkészítéssel összekapcsolni. 
 Kisebb gyereket csak akkor lehet 
megkeresztelni, ha a fejét önként 
hajtja a keresztvíz alá. 

 

 Az ószövetségi időben minden fiúgyermeket körülmetéltek, nem kérdezték 
meg őket, akarnak-e a választott nép tagjai lenni. Ahogy az életünket 
megkérdezésünk nélkül kapjuk, úgy kapják meg a keresztény szülők 
gyermekei is az istengyermeki, kegyelmi életet a keresztségben. Ha valamit 
magunknak jónak tartunk, miért nem adhatnák meg mielőbb nekik? Vagy 
várjanak, hogy a vallásellenes propaganda elcsábíthassa őket? 
A keresztelés szertartása 

A keresztelés Jézus örömhírével, rövid igeliturgiával kezdődik. Ezután a 
keresztelő pap a keresztelendők olajával megkeni a keresztelendők homlokát. 
Az olajjal való megkenés jelzi, hogy Isten kegyelme erősít meg minket Jézus 
követésében. Ezt követően a keresztelendők, (kisgyermek esetén a szülők) 
fogadalmat tesznek, hogy ellene mondanak a bűnnek, és hitvallást tesznek, 
hogy hisznek Istenben: az Atyában, és a Fiúban és a Szentlélekben, és 
megígérik, hogy keresztény módon fognak élni.  

Ezután a keresztelő egyenként vizet önt a keresztelendők fejére, és közben 
ezt mondja: "N., én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek 
nevében." Ezt követően a pap krizmával, (szentelő olajjal) keni meg az új 
keresztények fejét, hogy mint a Szentlélek temploma fel legyenek szentelve. 
Ezután adja rájuk a fehér ruhát, amely a lélek tisztaságát, bűntelenségét jelzi. 
Majd égő gyertyát ad át, a világ Világosságának, Jézus Krisztusnak jelképét. 
Végül az Úr imájával és a jelenlévők megáldásával fejeződik be a szertaartás. 

Rendszerint pap, vagy diakónus keresztel. Szükség esetén azonban bárki 
keresztelhet, feltéve, hogy az Egyház szándéka szerint cselekszik. 

Az Egyház megkeresztelt tagjait a keresztelési anyakönyvben tartják nyilván.  
 Mi a vágy-, illetve a vérkeresztség? 
 Eljuthatnak a boldog örök életre azok, akik saját hibájukon kívül nem 
ismerték meg Jézust, akik nem keresztelkedtek meg? 
 Mi vár a keresztség nélkül meghalt kisgyermekekre? 
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– A bérmálás 
 

 

Az apostolok elküldték Pétert és 
Jánost Szamariába. Ezek miután 
odaérkeztek, imádkoztak értük, 
hogy rájuk szálljon a Szentlélek. 
Még ugyanis egyikükre sem 
szállt le, mivel addig csak Jézus 
nevében voltak megkeresztelve. 
Rájuk tették tehát kezüket, s 
azok megkapták a Szentlelket. 
(ApCsel 8,15-18) 

 

A keresztség és a bérmálás kapcsolata 
A keresztség és a bérmálás szoros kapcsolatban van egymással. A 

keresztségben Isten gyermekévé fogad, meghív, és részesévé tesz a kegyelmi 
életnek, a bérmálásban pedig betölt a Szentlélek kegyelmével, és küld, hogy 
erről az életről tanúságot tegyünk. Így a bérmálás teszi bennünk teljessé azt a 
krisztusi életet, amit a keresztség kegyelme már megadott.  

A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt  
megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap ahhoz,  
hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. 

Akiket az apostolok kereszteltek, azok mindjárt megkapták a Szentlelket, 
nem kellett őket külön megbérmálni.  

Jézus örömhírének hirdetése minden keresztény ember feladata, és azokat, 
akik megtérnek, szükség esetén bárki megkeresztelheti. A bérmálás szentségét 
azonban csak püspök szolgáltathatja ki, és azok a felszentelt papok, akik erre 
megbízást kaptak. Az Egyház keleti szertartású közösségeiben a megkeresztelt 
kisgyermeket a keresztelő pap azonnal meg is bérmálja. 

A felnőtt megtérőket megkeresztelésük után ma is ugyanúgy megbérmálják, 
amint ezt az ősegyházban tették. Később, amikor egy-egy nép többsége már 
keresztény volt, akkor alakult ki az gyakorlat, hogy a keresztény szülők gyermekeit 
születésük után csak megkeresztelték, bérmálásukat pedig későbbre halasztották. 
A bérmálási felkészítés 

A bérmálás szentségében azért kapjuk meg a Szentlélek ajándékait, hogy 
keresztény küldetésünket teljesíteni tudjuk. A Szentlélek kegyelme azonban 
nem pótolja, hanem feltételezi emberi közreműködésünket, nem csak a 
keresztény élethez szükséges hitismereteket, hanem őszinte jóra 
törekvésünket is, amellyel tudatosan törekszünk az Úr Jézus követésére. Ezért 
a bérmálási felkészülés feladata nem csak hitünk ismereteinek gyarapítása, 
hanem önmagunk tudatos nevelése is. 
 Milyen szerepe van a bérmálási felkészítésnek istengyermeki-, kegyelmi 
életünk fejlődésében? 
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A bérmálás szertartása 
A bérmálás szentségét rendszerint szentmise keretében szolgáltatja ki a 

püspök vagy megbízottja. Az evangélium után a plébános bemutatja a 
bérmálkozókat, akik a püspök kérdésére megvallják hitüket, és megújítják 
keresztségi fogadalmukat. Ezután a püspök a bérmálandók fölé kiterjeszti 
kezét, és lehívja rájuk a Szentlelket, majd kezét a bérmálkozók fejére téve 
megkeni homlokukat a szent krizmával, miközben ezt mondja: „N. (itt a bérma-
nevet mondja), vedd a Szentlélek ajándékának jelét.” Ezután kezet fog a 
bérmálkozóval: „Béke veled!” A bérmálás után a szentmise a szokott módon 
folytatódik, és a püspök áldásával fejeződik be. 

A szentelt olaj a Szentlélek kegyelmének gazdagságát és erejét jelképezi, a 
kézfeltétel pedig az Istentől kapott megbízást. 

A bérmálkozóknak a bérmálás előtt el kell végezniük szentgyónásukat, hogy a 
kegyelem állapotában bérmálkozzanak, és szentáldozáshoz járulhassanak. 

Bérmálásra készülve olyan szent nevét választjuk bérma-nevünknek, akit 
szívesen tekintünk példaképünknek. Szokásban van (de nem kötelező feltétel) 
bérmaszülő felkérése is. Ő a szertartás közben kezét a bérmálkozó vállára teszi, 
mintegy kezességet, felelősséget vállal érte, s egyben ígéretet tesz arra, hogy mint 
idősebb testvér, bérma-gyermekét segíti a keresztény életben. A szokásos 
bérmálási ajándék a Szentlélek kegyelmének elnyerésére emlékeztessen. 
A Szentlélek kegyelmének hatása 

A Szentlélek kegyelmét nem látjuk, de kegyelmének hatása meglátszik 
mindazokon, akik együttműködnek vele. A Szentlélek megvilágosítja 
értelmünket, és megerősíti akaratunkat. Ezt a működését ajándékai jelzik: 
bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, áhítat és istenfélelem. Erről 
tanúskodik az Apostolok Cselekedeteinek könyve, amelyből látjuk, hogy az 
apostolokat Jézus örömhírének tüzes szívű, bátor hirdetőivé tette.  
A keresztény élet teljessége 

Ahhoz, hogy eljuthassunk a keresztény nagykorúságra, az elkötelezett 
keresztény életre, a Szentlélek kegyelmére van szükségünk. 

A felnőtt, nagykorú és elkötelezett keresztény (akit „komolyan lehet venni”) 
jellemzői: – kialakult, hívő világnézete van, felelni tud a hittel kapcsolatos 
kérdésekre; – szilárd, keresztény erkölcsi elvei vannak, és ezeknek 
megfelelően él, Jézus tanítása szerint  alakítja az életét; – felelősséget vállal 
Isten és emberek előtt, részt vesz a keresztény közösség életében, képes 
vállalt feladatainak teljesítésére.. 

A kisgyermek keresztelését szülei kérik. A bérmálás szentsége azonban már 
feltételezi, hogy maga a bérmálkozó saját elhatározásából kéri a bérmálás 
szentségét, mert úgy döntött, hogy életmódjával Jézus tanúja akar lenni. A 
keresztény szülőknek elő kell segíteniük ezt a döntést, de baj lenne, ha valaki 
akarata ellenére, vagy csak szokásból, meggyőződés nélkül menne bérmálkozni. 
Aki azonban komolyan veszi hitét, és dönt Jézus mellett, az bátran kérje a 
Szentlélek kegyelmeit árasztó szentséget. 

Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott,  
felkészült, és elkötelezi magát a keresztény életre.  
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18. A szentáldozás 
Az Eukarisztia Egyházunk életének csúcsa és forrása. Az Eukarisztia 

jelenti az Újszövetség egyetlen áldozatának megjelenítését, a szentmisét, és 
jelenti a szentáldozást, az Eukarisztiában való részesedést, hogy Jézussal 
együtt felajánlhatjuk magunkat, egész életünket a Mennyei Atyának. 

Az Eukarisztia a szentségek sorában a szentáldozást jelenti. 
 

 

Én vagyok a mennyből 
alászállott élő kenyér… Aki e 
kenyérből eszik, örökké él… Aki 
eszi az én testem, és issza az én 
vérem, annak örök élete van, és 
én feltámasztom az utolsó 
napon. Az én testem az valóban 
étel s az én vérem valóban ital… 
aki engem eszik, énáltalam él. 
(Jn 6,51-57) 

 

A harmadik beavató szentség a szentáldozás, amikor az újonnan 
megkereszteltek részt vehettek a szentmisén, és megáldozhattak. 
Részt veszünk a szentmisén, felkészülünk a szentáldozásra 

A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében, amely 
az Ige és az Eukarisztia liturgiájából áll. Az Ige liturgiájában Egyházunk elénk 
adja Isten üzenetét, mi pedig hittel válaszolunk rá. Az Eukarisztia liturgiájában 
a kenyér és a bor színében az Úr Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát, 
s testével és vérével táplál minket. Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és 
vérét vesszük magunkhoz.  

A szentmisén úgy veszünk részt, hogy befogadjuk Isten Igéjét,  
áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal a Mennyei Atyának,  

és lehetőleg szentáldozáshoz járulunk. 
A szentáldozásra lelkileg maga a szentmise készít fel minket.  
A szentmise elején magunkba nézünk és bűnbánatot tartunk, hogy semmi 

ne akadályozzon az Úr Jézussal való találkozásban. Ezután figyelmesen 
meghallgatjuk Isten igéjét, együtt imádkozunk és énekelünk.  

A szentmise áldozati részében Jézussal együtt, aki a kenyér és a bor 
színében közénk jött, felajánljuk magunkat a Mennyei Atyának. Ezután 
közösen mondjuk az áldozás előtti imádságunkat, az Úr imáját.  

A szentáldozás előtti felkészüléshez tartozik, hogy külsőleg is rendbe 
szedjük magunkat, és egy órás szentségi böjtöt tartunk. 

Áldozni mindenki mehet, aki szereti Jézust, és felkészült a szentáldozásra. 
 Mit kell megfontolnunk a szentmise kezdetén, amikor bűnbánatot tartunk? 
 Kinek kell szentáldozás előtt meggyónnia? 



 

 

  

73 

A szentáldozás Jézus szeretetének ajándéka 
Amikor az Úr Jézus a kenyeret választotta lelkünk táplálékául, akkor ezzel 

azt is jelezte, hogy Ő nemcsak egy-egy nagyobb ünnepen vagy kivételes 
alkalommal akar velünk találkozni a szentáldozásban, hanem akár minden 
nap. (A kenyér és a bor nem ünnepi étel, hanem mindennapi eledel.) A 
szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás, ezért lehetőleg minden 
szentmisén áldozzunk, amelyen részt tudunk venni, akár minden nap. A 
szentáldozás nem a jók jutalma, hanem a bűnösök orvossága! Jézus hívását 
nem utasíthatjuk vissza. Milyen furcsa lenne, ha valakit meghívnak egy 
lakomára, és el is menne, de a felkínált ételt visszautasítaná! 
Így áldozzunk 

Az első századok keresztényei mindig két szín alatt áldoztak, csak a 
betegeket és a börtönbe zárt keresztényeket áldoztatták csupán a kenyér 
színe alatt. A római rítusban az egy szín alatti áldozás vált gyakorlattá. Mára a 
II. Vatikáni Zsinat tette lehetővé, hogy mi is két szín alatt áldozhassunk. 

Áldozás előtt, a helyi szokásokat figyelembe véve, kettes sorba felsorakozunk. 
Ha már beálltunk a sorba, nem kell udvariaskodva magunk elé engedni senkit. 
Mielőtt ránk kerül a sor, hajtsunk térdet, ha az a helyi szokás. 

Amikor az áldoztató a szentostyát nekünk felmutatja, azt mondja: „Krisztus 
teste!” – Válaszunk: „Ámen.” Ezután kinyitjuk a szánk, nyelvünket az ajkunkra 
helyezzük, hogy az áldoztató rá tudja tenni a szentostyát. Ha kézbe áldozunk, 
akkor a szentostyával a kezünkben egy lépést oldalra lépve magunkhoz vesszük, 
és ezután a helyünkre megyünk. 

Bal tenyerem a trónus, amelyre a Királyt ültetem,  
jobb kezem a szolga, amellyel az Urat magamhoz veszem. 

A szentáldozás után köszönjük meg Jézusnak, hogy eljött hozzánk, és 
beszélgessünk el vele. Beszéljük meg Vele, mit hallottunk ma Tőle, és Ő mit 
kíván tőlünk, hogyan kövessük. Sok minden van, amit megköszönhetünk Neki, 
sok minden van, amit meg kel ígérnünk Neki: felajánljuk neki egész életünket, 
hogy mindenben az Ő tanítását akarjuk követni. És sok minden van, amit 
kérhetünk Tőle magunknak és másoknak. 
Az elsőáldozás 

A felnőtt megtérők keresztségük után már részt vehettek a szentmisén, és 
megáldozhattak. Akiket azonban gyerekkorukban kereszteltek meg, azokat külön 
fel kell készíteni a szentáldozásra mielőtt először áldozni mehetnek. El kell 
sajátítaniuk a szentáldozáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismerteket 
Az Oltáriszentség 

Mindig voltak betegek és börtönben lévő keresztények, akik nem tudtak részt 
venni a szentmisén, és ezért számukra megőriztek valamennyit az átváltoztatott 
kenyérből, hogy nekik elvigyék, és így ők is részesülhessenek az örök élet 
kenyeréből. Így lett a templomokban őrzött Eukarisztia neve Oltáriszentség, amit a 
szentségházban (tabernákulumban) különös tisztelettel őrzünk.  

Templomainkban az örökmécses figyelmeztet minket az Úr Jézus szentségi 
jelenlétére, aki előtt leborulunk és térdet hajtunk, akivel csendben 
elbeszélgethetünk, és akit tisztelettel veszünk körül. 
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– A bűnbocsánat szentsége 
A gyógyulás szentségei: a bűnbocsánat szentsége és a betegek kenete.  
A bűnbocsánat szentségét az Úr Jézus, feltámadása napján rendelte:  

 

„Amint engem küldött az Atya, 
úgy küldelek én is titeket.” E 
szavak után rájuk lehelt, és 
folytatta: „Vegyétek a 
Szentlelket. Akinek megbocsát-
játok bűneit, bocsánatot nyert, 
akinek pedig megtartjátok, az 
bűnben marad.” (Jn 20,21-23) 

Sok ember az igazságosság nevében nem tud megbocsátani azoknak, akik 
őt megbántották, és ők azt sem tudják elfogadni, hogy Isten megbocsásson az 
embernek.  

Az Úr Jézus azt tanítja a Mennyei Atyáról, hogy higgyük el, Ő bűneink 
ellenére szeret minket, ő végtelenül irgalmas, és mindenkinek megbocsát, aki 
megbánja bűneit. Ugyanakkor Ő végtelenül igazságos. Igazságosságát azok 
fogják megtapasztalni, akik életükben visszautasították irgalmas jóságát. 
„Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!” 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy 
mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten 
nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy 
üdvözüljön általa a világ.” (Jn 3,15-16) 
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem 
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy 
megtérjenek.” (Lk 5,31-32) 

Az Úr Jézus megtérésre felszólító szavai nekünk is szólnak, hiszen a 
megtérésre emberi gyarlóságunk miatt minden nap szükségünk van. Ő földi 
élete során nagyon sok bűnösnek megbocsátott, és azt akarta, hogy irgalmas 
szeretetét mi is megtapasztalhassuk. Nekünk adott ajándéka, hogy a 
bűnbocsánat szentségében Egyházának szolgálata által nekünk is 
megbocsátja bűneinket, amikor papjai által feloldoz bűneink terhe alól. 
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása 
által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal. 
 Aki nem tud megbocsátani az ellene vétőknek, az másokról sem tudja 
elhinni, hogy őszintén megbocsátanak neki. 
 Megbocsáthatunk-e mások, esetleg elhunyt hozzátartozóink helyett is? 
 Mindenkinek meg lehet bocsátani mindent? 
 Van feltétele a megbocsátásnak, vagy meg kell várnunk, hogy bocsánatot 
kérjenek tőlünk? 
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A szentgyónás 
Ahhoz, hogy Jézus nekünk is megbocsásson, meg kell bánnunk bűneinket, 

és bocsánatot kell kérnünk tőle a bűnbocsánat szentségében, a 
szentgyónásban. Neki van hatalma a bűnök megbocsátására, a 
szentgyónásban Ő nyújtja felénk kezét. Feltámadása napján Ő bízta meg 
papjait, hogy az Egyház szolgálata által, Isten nevében minket is 
megszabadítsanak bűneink kötelékeitől. Jézus a bűnt elítéli, a bűnösnek 
azonban megbocsát. Nem hagyja jóvá a rosszat, hanem kiemeli a bűnöst a 
bűnből, és erőt ad neki, hogy jóval győzze le a rosszat, és elkerülje a bűnt. 

A gyónásban mi is Jézushoz fordulunk, megvalljuk 
bűneinket a gyóntató papnak, bűnbánatot tartunk, 
feloldozást és bocsánatot kérünk Istentől.  

Bűneinket őszintén és érthetően kell meggyónnunk. 
Ezután válaszolnunk kell a gyóntató pap kérdéseire, 
illetve mi is kérhetünk tőle tanácsot, illetve kérdezhetünk 
tőle. A gyóntató papok ugyanazzal az irgalmas 
szeretettel fordulnak felénk, amellyel Jézus szóba állt a 
bűnösökkel. 

 

A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli 
bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn 
elleni küzdelemre. A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és 
az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldoz bűneinktől. 

Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, amelynek vállalásával Jézus mellé 
állunk, aki jóvátette bűneinket. Annak jeléül vállaljuk az elégtételt, hogy készek 
vagyunk bűneinket és az okozott kárt jóvátenni. 

Feltétlenül gyónni kell évente legalább egyszer, de ha halálos bűnt követtünk 
el, akkor minél előbb. Ha valakinek súlyos bűne van, de nincs alkalma azt 
meggyónni, akkor meg kell bánnia a bűneit, Isten iránti szeretetből, és imádságban 
bocsánatot kell kérnie Tőle, azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, 
meggyónja bűneit. A gyakori gyónás azért ajánlatos, mert a gyónásban az irgalmas 
Istennel találkozunk, aki nemcsak a bűnt törli el, hanem szeretetében is megerősít. 
 Gyónni nem azért megyünk, mert kell, hanem azért, hogy 
megszabadulhassunk bűneinktől, és örülünk, hogy Isten megbocsát nekünk, 
és újra félelem nélkül élhetünk Isten szeretetében. 
 Gyónáson kívül is bocsánatot nyerhetünk Istentől? 
 Mit kell tennünk, ha gyónni szeretnénk, de nincs alkalmunk rá? 
Így készülünk a gyónásra 

A szentgyónás előtt gondolatban össze kell szedni bűneinket, amiket meg 
kell gyónnunk. Ebben a lelkiismeret vizsgálásban segít bennünket a lelkitükör, 
amelynek segítségével végiggondoljuk, mit kíván tőlünk az Isten és az 
embertársaink iránti szeretet, és hogy megtaláljuk, mit hibáztunk, mi akadályoz 
bennünket abban, hogy valóban szeretetben éljünk. Fontos, hogy olyan 
lelkitükröt használjunk, ami életkörülményeinknek, illetve életkorunknak, 
leginkább megfelel. 
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Ezután megbánjuk bűneinket, Jézus keresztjére nézünk: mit szenvedett, 
mennyire szeretett minket! Ezután bűneinkre gondolunk: mennyire hálátlanok 
voltunk! Ő mégis szeret minket. A bánat azt jelenti, hogy szívből sajnáljuk, 
hogy Istent megbántottuk, hiszen szeretni akarjuk őt. Ezért bűneinkért 
bocsánatát kérjük, elhatározzuk, és komolyan megígérjük, hogy többé nem 
akarjuk őt megbántani. 
Így gyónunk 

A gyónás módját könyvünk függelékében is megtaláljuk. Ne felejtsük el 
azonban, hogy a gyónás lényege nem a gyónási imádságoknak az elmondása, 
hanem az őszinte bűnbevallás, bűnbánat és bocsánatkérés Istentől.  

A gyónásban suttogó hangon csendben beszéljünk, de azért úgy, hogy a 
gyóntató pap megértse, amit mondunk. (A csendes torokhang kihallatszik a 
gyóntatószékből, ezért meg kell tanulni suttogó hangon beszélni.) 

Vannak, akik nagyothallanak, és nehezen hallják meg azt, amit a pap mond. 
Ezért ha nehezen hallunk, azt az elején meg kell mondanunk a gyóntató papnak. 
A gyónási titok 

Őszinte bűnbevallásunknak feltétele a gyónási titok. Ez azt jelenti, hogy a 
gyóntató pap soha, semmilyen körülmények között sem árulhatja el, amit 
tőlünk a gyónásban megtudott. Természetesen ezzel együtt jár, hogy a gyónó 
sem mondhatja el másoknak, hogy kérdéseire a gyóntató pap mit válaszolt, 
hogy neki milyen tanácsot adott. A gyónási titkot azoknak is meg kell őrizniük, 
akik véletlenül hallottak meg valamit mások gyónásából. 

Végül azt is meggondolhatjuk, van-e olyan kérdésünk, amit a gyónásban 
szeretnénk feltenni, hogy meg tudjuk beszélni felmerülő gondjainkat. A gyóntató 
papok jól ismerik a mi világunkat is (ahogy az orvosok is ismerik a betegek 
problémáit), ezért Jézus tanítása alapján tudnak nekünk tanácsot adni. A gyónási 
titok erre a beszélgetésre is vonatkozik, és mi sem beszélhetünk arról, amit a 
gyóntató nekünk mondott. 
Hálaadás szentgyónás után 

A szentgyónás után mielőbb végezzük el a feladott elégtételt. Ne felejtsük 
el meg kell köszönnünk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket.  

A szentgyónás alkalom arra, hogy hálát adjunk a Mennyei Atyának, nemcsak 
azért, hogy megbocsátotta bűneinket, hanem azért is, hogy Szent Fia által ilyen 
húsvéti ajándékot adott nekünk, amit magunktól még kérni sem mertünk volna! 
Egyikünk bűne sem magánügy 

Aki bűnt követ el nemcsak Isten és felebarátja ellen vét, hanem a hívők 
közössége ellen is. A bűnbocsánat szentsége a bűnbánót kiengeszteli Istennel, 
és orvosolja azokat a sebeket, amelyeket a keresztény közösségen ejtett. 
Ezért ajánlja Egyházunk a közös bűnbánati liturgiát, hogy így engesztelődjünk 
ki az Egyházzal és embertársainkkal. 

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. 
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– A betegek kenete 
Beteg valamelyiketek? Hívassa el az 
Egyház elöljáróit, és azok 
imádkozzanak fölötte, s kenjék meg 
olajjal az Úr nevében. A hitből 
fakadó ima megszabadítja a 
betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha 
pedig bűnöket követett el, 
bocsánatot nyer. (Jak 5,14-15) 

 

Az Úr Jézus nagy szeretettel fordult a betegek felé, bátorította, gyógyította 
őket, és megbocsátotta bűneiket. Ma a betegek kenete szentség által 
gondoskodik róluk. A betegek kenetét az a hívő veheti fel, akinek élete 
betegség vagy öregség miatt veszélybe került. Ismételten felveheti az, aki újból 
megbetegszik, vagy élete válságos állapotba került. 

Régebben ezt a szentséget utolsó kenetnek nevezték, ezért sokan ma is félnek 
tőle, és azt hiszik, ha valaki ezt a szentséget fölveszi, hamarosan meg kell halnia.  

Ha súlyos beteg van a családban gondoskodnunk kell róla, hogy 
részesülhessen a betegek szentségében. Hirtelen rosszullét esetén a betegek 
szentségét eszméletlen állapotban is ki lehet szolgáltatni. Ha nincs a közelben 
felszentelt pap, a beteget segítsük a tökéletes bánat felindításában. Ezután a 
beteget megbízott világi hívő is megáldoztathatja, akinek értesítenie kell a 
plébánost, hogy amint az lehetséges, a betegek kenetét is feladja a haldoklónak. 

A mai világban sokan elhanyagolják, hogy beteg hozzátartozóik lelki 
igényeiről is gondoskodjanak. Ezért a betegek világnapján (február 11-én) idős 
és beteg testvéreink a templomban is felvehetik a szent kenet szentségét. 

Az Úr Jézus Egyházának szolgálata által kegyelmével megerősíti és 
megsegíti a betegeket, akik a szent kenet kegyelmi hatása által erőt kapnak, 
hogy fájdalmaikkal a keresztre feszített Üdvözítőhöz csatlakozzanak. Betegek 
kenete által bűneikre azok is bocsánatot nyernek, akik nem tudtak meggyónni. 

A betegek kenete az a szentség, amellyel az Egyház  
a betegségben szenvedő híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja,  

hogy megenyhítse és megmentse őket. 
A beteg szobájában alkalmas helyre terítsünk fehér terítőt, készítsünk oda egy 

pohár vizet, gyertyát, feszületet, kézmosásra vizet, az olaj letörlésére kenyeret és 
sót. A szentkenet szentségét felszentelt pap szolgáltatja ki. A pap a szertartás 
elején közösen imádkozik a beteggel és a hozzátartozókkal, majd a beteg elvégzi 
a szentgyónását. Rövid igeliturgia után a pap a beteg fölé terjeszti kezét, imádkozik 
érte, majd homlokát és két tenyerét megkeni a betegek szent olajával, közben 
ezeket a szavakat mondja: „E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint 
segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Ámen. Szabadítson meg 
bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. Ámen.” A Miatyánkot a 
jelenlévők együtt mondják a beteggel, majd a pap megáldoztatja a beteget. Ez a 
szentáldozás a szent útravaló. (Ilyenkor a hozzátartozók is áldozhatnak.) 
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19. Az egyházi rend szentsége 

 

Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre. (Lk 22,19) 
Minden főpap ugyanis az 
emberek közül való és az 
emberek képviseletére van 
rendelve az Isten tiszteletével 
kapcsolatos dolgokban… Senki 
sem vállalhatja ezt a tisztséget, 
csak az, akit Isten meghív, mint 
Áront. (Zsid 5,1-4) 

Krisztus papi munkájában minden keresztény részt vesz. Ez az általános 
papság. Ezen belül a hivatásos papságnak különleges feladatai vannak.  

Az egyházi rend az a szentség, amelyben  
Isten az erre kiválasztott férfiakat eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, és  

különleges módon részesíti Krisztus papságában. 
Az egyházi rend szentségének fokozatai: diakónus, pap, püspök. Az egyházi 

rend szentségét csak püspökök szolgáltathatják ki, akik kézrátétellel és felszentelő 
imával adják tovább a papi hatalmat, az Úr Jézustól kapott megbízást. 

A felszentelt püspökök küldetést és hatalmat kapnak arra, hogy Krisztusnak, a 
főnek személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói szolgálatot, 
és így Isten népének jó pásztorai legyenek. 

A felszentelt papok feladata, hogy a püspök megbízásából, mint Isten 
népének pásztorai: 1. bemutassák a szentmiseáldozatot; 2. kiszolgáltassák a 
szentségeket; 3. hirdessék Isten igéjét; 4. vezessék Isten népét. 

A szentmisében a kenyér és bor átváltoztatásával jelenvalóvá teszik Jézus 
Krisztus keresztáldozatát. A bűnbocsánat szentségében feloldozást adnak, 
Isten nevében, Jézus megbízásából megbocsátják bűneinket. A szenvedő 
beteget megerősítik az élet válságos óráiban. Keresztelnek, esketnek…  
A papi hivatás 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra 
rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó 
gyümölcsöt. (Jn 15,16) 

A papság a közfelfogásban az embereket képviseli az istentiszteleti dolgokban. 
A Bibliát olvasva azonban azt látjuk, hogy a pap, a próféta elsősorban nem az 
embereket képviseli Isten előtt, hanem Istent képviseli az emberek előtt. Mindig 
Isten választotta ki azokat, akiket az emberekkel való kapcsolatában közvetítői 
feladatokkal bízott meg. Az Úr Jézust sem mi választottuk megváltónknak, hanem 
Mennyei Atyánk küldte Őt hozzánk. Az apostolokat is az Úr Jézus választotta ki és 
hívta meg, hogy követői, majd tanúi és népének pásztorai legyenek. Akiket Isten 
meghív a szolgálatra, azokat ma is életük első pillanatától kezdve készíti fel erre. 
 Miből tudja meg, miről ismerheti fel egy fiú, hogy papi hivatása van? 
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A lelkipásztori szolgálatra készülő fiatalok a szemináriumokban kapják meg a 
hivatásukhoz szükséges ismereteket. Akik a papságra készülnek a diakónus 
szentelés előtt elkötelezik el magukat az Isten Országáért vállalt nőtlen életre.  

A papok első szentmiséje a szentelő püspökkel együtt mondott szentmise. Az 
újmisések első ünnepi miséje a primícia. A pappá szentelésük évfordulói, papi 
jubileumuk ünnepi szentmiséinek saját nevei: ezüstmise (25), aranymise (50), 
gyémántmise (60), vasmise (65), rubinmise (70).  

A liturgikus szolgálatok 
A diakónusok szolgálata 

Egyházunk bizonyos feltételekkel – megfelelő teológiai végzettségű és 
lelkileg érett – nős férfiakat is diakónussá szentel. Feladatuk a liturgia 
vezetése, keresztelés, áldoztatás, temetés, esketés, és egyes szentelmények 
kiszolgáltatása, továbbá az igehirdetés, plébánia vezetés… (Ők azonban nem 
misézhetnek, nem gyóntathatnak, és a betegek kenetét sem szolgáltathatják 
ki.) 
Akolitusok és lektorok 

A papságra küszülők felkészülésük idejében kapják meg az úgy nevezett 
kisebb rendeket, amelyekkel megbízást nyernek különböző liturgikus szolgálatok 
végzésére: felolvasás, áldoztatás… Ők a gyertyavivők és a felolvasók. 
Ministránsok 

A ministránsok a pap mellett kisebb feladatokat végeznek a szentmise, a 
szentségek és más szertartások során. Ezt a szolgálatot elsősorban fiúk látják 
el: tartják a liturgikus könyveket, kézbe adják a liturgiához szükséges 
eszközöket…  
A felolvasók 

Idősebb fiatalok feladata, hogy részt vegyenek az olvasmányok és 
könyörgések felolvasásában. Fontos, hogy ők maguk értsék azt, amit 
felolvasnak, hogy felolvasásuk ne csak érthető, hanem értelmes is legyen, az 
olvasmány mondanivalójának megfelelő hangsúlyozásával. 
Énekesek 

Az ünnepélyes liturgiának fontos részei a liturgikus énekek, amelyeket a 
hívek az énekkar és a kántor együttműködésével végeznek. Ha nincsenek, 
akik énekelnek, akkor ezeket a liturgiát végző papnak kell felolvasnia. 
Sekrestyés 

A legtöbb templomban van sekrestyés, akinek a feladata a liturgiához 
szükséges kellékek előkészítése. Ők nyitják és zárják a templomot, az ő 
gondjuk felügyelni arra, hogy a templomban minden rendben legyen. 
A katekéták 

A felnövő fiatalok hitoktatását, keresztelési felkészítést és katekézist a 
lelkipásztorok mindig képzett világi férfiak és nők segítségével végezték, és 
végzik napjainkban is. Ők a lelkipásztorok legfontosabb munkatársai, akik 
tanúságtevő életükkel és szavaikkal ébresztik, és fejlesztik a rájuk bízottak 
hitét és keresztény életét, és felkészítik őket a liturgiában való tevékeny 
részvételre. 
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20. A házasság szentsége 
 

 

A Teremtő kezdetben férfinak 
és nőnek teremtette őket. 
Ezért a férfi elhagyja apját, 
anyját, a feleségéhez 
ragaszkodik, és egy test lesz 
a kettő. Most már többé nem 
két test, hanem csak egy. 
Amit tehát Isten egybekötött, 
azt ember ne válassza szét. 
(Mt 19,4-6) 

 

A teremtés koronája az ember, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtett 
személy, akinek teste és halhatatlan lelke van, akit Isten meghívott az örök életre.  

A teremtő Isten akarata szerint a házasság természeténél fogva monogám, 
azaz kizárólag egy férfinek és egy nőnek felbonthatatlan, teljes emberi, szellemi- 
lelki- és testi, szeretet- és életközössége. 

A férfi és nő egyenlősége nem jelent azonosságot. A nemi identitás nem 
szabad választás kérdése, hanem Isten akaratának elfogadása, aki az embert 
férfinak és nőnek teremtette. A házasság lényeges tulajdonságai: az egység, a 
felbonthatatlanság és a nyitottság az élet továbbadására. A házasság lényeges 
tulajdonságai a természetes ész fényében is igazolhatók, még akkor is, ha a 
történelem során ez egyes népeknél el is homályosult, vagy ha erről a szabadelvű 
gondolkodás másként vélekedik. Egyetlen emberi fórum sem illetékes a házasság 
természetének, lényeges tulajdonságainak megváltoztatására. 

Jézus Krisztus a megkereszteltek közötti házasságkötést  
szentségi rangra emelte, és megadja a házastársaknak azt a kegyelmet,  
hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Ő szereti Egyházát.  
A keresztény házastársaknak kölcsönösen kell segíteniük egymást, nemcsak a 

mindennapi élet dolgaiban, hanem Istennel való személyes kapcsolatukban is. 
Boldoggá az teszi a házasságot, hogy a házastársak megszentelődnek: egymás 
kölcsönös szeretetével, az élet áldozatos szolgálatával, és gyermekeik 
nevelésével. Ez az egymás iránti szeretet nyilatkozik meg az egymásért vállalt 
áldozatban, amely mindig kész a kölcsönös megbocsátásra is.  

A házasság célja egymás kölcsönös szeretete, emberi személyiségük 
kibontakoztatása, illetve gyermekek vállalása és az ő felnevelésük. 

A hívő emberek a gyermekáldást mindenkor Isten ajándéknak tekintették, és 
nem megrendelhető, szabadon választható, kellesz – nem kellesz tárgynak. A 
gyermekáldást és a szexualitást csak az önző, dekadens élvezetvágy választotta, 
illetve akarja szétválasztani. Ez a szemlélet nem tekinti értéknek az anyaságot, 
nem értékeli a családért vállalt munkát, terhességnek nevezi az áldott állapotot, és 
nem számol azzal, hogy minden nép kihalásra van ítélve, amelyben a családok 
nem vállalják a gyermekáldást, vagy megelégszenek azzal, ha családjukban csak 
egy vagy két gyermeket nevelnek fel.  
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A család Isten tervében 
Isten akaratából a gyermekek szüleik szeretetéből, családban születnek a 

világra. Ő azt akarja, hogy minden család boldog legyen, hogy a testvérek 
szeretetben nőjenek fel. A boldog család Isten ajándéka. 

A legeredetibb és legelemibb társadalmi közösség a család, amelynek alapja a 
házasság, az egy férfinek és egy nőnek egy életre vállalt kizárólagos és teljes 
életközössége, melynek célja egymás kölcsönös szeretete, emberi személyiségük 
kibontakoztatása, illetve gyermekek vállalása, és felnevelése. A családok 
boldogságának alapja nem a minél magasabb életszínvonal, hanem a szülők és 
testvérek egymás iránti önzetlen szeretete. 
Nem mindegy, hogy majd kivel kötök házasságot! 

Minden fiatal boldog házasságról, boldog családról álmodik, minden fiatal 
boldognak képzeli el jövendő házasságát. Ennek egyik alapvető feltétele, a 
tudatos önnevelésen kívül, hogy jól válasszuk meg leendő házastársunkat, 
akivel az élet minden kérdésében egyet tudunk érteni. 

Feltétlenül szükséges, hogy a jövendő házastársak egymáshoz illőek legyenek, 
azonos vallásúak, akik komolyan veszik a hitüket, akiknek közös az életcélja. Erre 
szolgál a jegyesség ideje, hogy valóban megismerjék egymást. Ez az idő szolgál 
arra, hogy megtapasztalják a szeretet számtalan olyan apró örömét, amelyek 
függetlenek a szexualitástól, de amelyekre egész életükben szükségük lesz. Ezért 
ahhoz, hogy majd valóban boldogok legyenek, arra már gyermekkortól kezdve 
tudatos tervezéssel és önneveléssel kell felkészülniük. 
 Miért fontos, hogy a házasságkötésig önmegtartóztató életet éljünk?  
 Miért válnak el olyan sokan, akik valamikor „szerették” egymást? 
 Kiknek az életét teszik tönkre, akik elválnak házastársuktól? 
 Miért fontos jövendő családunk boldogsága szempontjából a rendszeres 
vasárnapi szentmise és szentáldozás, a gyakori szentgyónás?  

A házasságkötés szertartása során, mielőtt a jegyesek kinyilvánítják 
házasságkötési szándékukat, együtt imádkozunk, és meghallgatjuk Isten 
igéjét. A házasságkötés szertartása az új házasok megáldásával végződik. 

Kívánatos, hogy e szentség kiszolgáltatása (nász)mise keretében történjen.  
Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza! 

A keresztény családegyház 
A keresztény családot családegyháznak nevezzük, mert az a szülők és 

gyermekeik számára a hit és az imádság közössége, az emberi erények és a 
keresztény szeretet iskolája. 

A keresztény ember számára nem közömbös, hogy családjának tagjai milyen 
kapcsolatban vannak Istennel. Életünk végső célja az örök boldogság, ezért kell 
egymást segíteni, hogy rendben legyen Istennel való kapcsolatunk, hogy a szülők 
gyermekeiket Isten és embertársaik önzetlen szeretetére neveljék. 
 Hogyan segíthetik egymást lelki életükben a család tagjai? 

Keresztény emberek az egyházi ünnepek mellett megünneplik családi 
ünnepeiket: a születés és névnapokon kívül a szülők házasságának évfordulóját. 
 Hogyan ünnepeljük meg otthon a különböző ünnepeket? 
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21-22. Mindennapi életünk megszentelése 
„Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek egyetértve kérnek 
valamit a földön, meg fogják kapni Mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis 
ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük.” (Mt 18,19-20) 

Szentelmények, áldások. 
A szentelmények szent jelek,  

amelyek az Egyház könyörgése által kegyelmet közvetítenek.  
Az Úr Jézus ígérete alapján Egyházunk több ilyen szent jel rendjét és a 

velük kapcsolatos imádságokat is szabályozta. Az áldásokat a püspökök és a 
papok végezhetik, de vannak olyan áldások amelyeket bárki, vagy csak egy-
egy megbízott világi személy végezhet. Áldást kérő imádságot pedig bárki 
mondhat. 
A szenteltvíz 

A szenteltvizet szentségek, szentelmények kiszolgáltatásánál használjuk.  
A víz természeténél fogva egyrészt a külső tisztulást szolgálja, másrészt 

élőlények éltetője, táplálékuk hordozója. Amikor szentelt vizet használunk, Isten 
megtisztító és megerősítő kegyelméért imádkozunk, hogy amit vele megszentelünk 
vagy megáldunk, az szolgálja Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét. A 
papok bármikor szentelhetnek vizet, de az ünnepélyes vízszentelés napja 
vízkereszt ünnepe, január 6. 

 

Gyertyaszentelés 
Az égő szentelt gyertya Isten jelenlétére figyelmeztet minket. 

Szentelt gyertyát használunk templomainkban, körmeneteken…  
A húsvéti gyertya a feltámadt Úr Jézust jelképezi, aki velünk 

van. Február 2-án a kis Jézusnak a jeruzsálemi templomban való 
bemutatására emlékezünk. Ezen a napon szenteljük meg az év 
során a templomi vagy otthoni használatra szánt gyertyáinkat. 
Innen kapta az ünnep a Gyertyaszentelő Boldogasszony 
elnevezést.  

A szentelt gyertya átadásával azt is kifejezzük, hogy Isten 
szolgálatára ajánljuk magunkat. 

Szentelések és áldások 
Egyházunk a személyeket felszenteléssel, a tárgyakat megszenteléssel 

véglegesen Isten szolgálatára rendeli, kivonva azokat a köznapi használatból. 
A felszentelést, az áldást kísérő jelek: a kéz kiterjesztése, fölemelése, rátétele, 
a kereszt jelének az alkalmazása, szenteltvízzel történő meghintés, 
tömjénezés, vagy olajjal való megkenés.  

Köznapi használati tárgyaink megáldásával, vagy szentelésével Isten 
kegyemét kérjük, hogy használatukkal Isten dicsőségét és embertársaink javát 
szolgáljuk. Mindezzel azt is megvalljuk, hogy életünk és minden 
tevékenységünk végső célja, hogy eljussunk az örök élet boldogságára. 

A megszentelt és megáldott tárgyakat nem szabad babonás célokra használni. 
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Házszentelés 
Hívő családok szokták kérni új házuk, illetve lakásuk megszentelésével, 

Isten áldását életükre.  
A házszentelés sok helyen vízkereszt ünnepéhez tartozó szokás. A 

megáldott hajlék ajtajára krétával szokták felírni az évszámot és közéjük a C, 
M, B betűket. Ez három betű három latin szó rövidítése: Christus Mansionem 
Benedicat! (Krisztus áldja meg e hajlékot!) Pl. 20 + C + M + B + 14 (Ez a 
három betű a napkeleti bölcsek hagyományos neveinek rövidítései.) 
Balázsáldás 

Febr. 3-a, Szent Balázs vértanú-püspök emléknapja, aki egy fuldokló kisfiút 
gyógyított meg. Az ő nevében kérjük Isten áldását: „Szent Balázs püspök és 
vértanú közbenjárására óvjon meg téged az Úr a torokbajtól és minden más bajtól.” 

Közös imádságok, könyörgések 
Körmenetek 

A körmenetek célja Isten nyilvános dicsőítése, kegyelmének elnyerése és 
hitünk megvallása. A feltámadási és úrnapi körmeneteken kívül más 
körmenetek is vannak. Magyar országos körmenet a Szent Jobb-körmenet, 
amellyel aug. 20-án államalapító királyunkat, Szent Istvánt ünnepeljük. 

További ismert körmenetek a zarándok körmenetek, amelyekkel különböző 
kegyhelyeket keresnek fel. Sok helyen tartanak fogadalmi, hálaadó körmenetet, 
ahol túléltek valamilyen természeti csapást: földrengést, árvizet…  (Ilyen Győrben 
a Szent László körmenet.) Régebben negyedévenként voltak az un. keresztjáró 
napok, amikor körmentet tartva kérték Isten irgalmát és áldását. Faluhelyen ma is 
vannak olyan körmenetek, amikor megszentelik a háziállatokat, a sarjadó 
termést… (Pl. Búzaszentelés). 
 Melyek a legismertebb magyar és „nemzetközi” kegyhelyek? 
Litániák 

A litánia olyan közösségi imádság, amely az előimádkozó fohászaiból és a 
nép válaszaiból áll. A litániákat sokszor énekelve imádkozzuk. A litániákat 
Szűz Mária antifónájával és szentségi áldással szoktuk befejezni. 

A legismertebbek az egyes ünnepekhez kapcsolódó litániák, a Mindenszentek 
litániája, továbbá a Jézus Neve, a Jézus Szíve és a Jézus Vére litánia, a szentek 
litániái: a Lorettói, a Boldogságos Szűz litániája, Szent József litániája… 

Sok helyen tartanak szombat este és vasárnap délután litániát. A litániának 
akkor volt nagy jelentősége, amikor még nem voltak esti misék. Este jobban 
tudnak az emberek időt szakítani arra, hogy elmenjenek a templomba. Ma 
azonban már a legtöbb helyen hétköznapokon is esti szentmise van, és nem 
litánia. 
Rózsafüzér (szentolvasó) 

A zsolozsmázó remeték és szerzetesek minden héten elimádkozták a 150 
zsoltárt. Ünnepeken gyakran a nép is velük imádkozott. Később a zsoltárokat 
az angyali Üdvözlet imádság váltotta föl. A szentolvasó olyan imádság, 
amelyben az ismert imádságok mondása közben az Úr Jézus életéről 
elmélkedünk, együtt imádkozva édesanyjával, a Szűzanyával. 
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A szentolvasó mai formája Szent II. János Pál pápa nevéhez fűződik. A 
rózsafüzér világosság titkait Szent II. János Pál pápa, a többit még Szent 
Domonkos fogalmazta meg. A rózsafüzér imáit az un. szentolvasón végezzük. A 
nevét onnan kapta, hogy egy vékony láncra fűzött, 5 tizedre osztott apró 
gyöngyszemek segítségével „olvassuk” (számoljuk) az elmondott imádságokat. A 
keresztre Hiszekegyet, a különálló szemekre a Miatyánkot, az egybefűzött 10 
szemre pedig az Üdvözlégy Máriát imádkozzuk (ezért tized). Egy-egy tized 
mondása közben elmélkedünk a „titkokról”, Jézus életéről. Egy rózsafüzéren 5 
tized van. A szentolvasónak négy, öt titokból álló fajtája van: a dicsőséges, a 
fájdalmas és az örvendetes titkokat mégy Szent Domonkos fogalmazta meg. Ezt 
egészítette ki Szent II. János Pál pápa a világosság titkaival. 

– A temetés, imádságos búcsúztatás a földi élettől  
Földi életünk határai a születés és a halál. Tudomásunk szerint amióta 

ember él a földön, azóta ünnepeljük meg közösen a születés örömét, és a földi 
élettől való búcsúzás fájdalmát. 

A vallásos emberek az életet mindig Isten ajándékának tekintették, amiért hálát 
adtak. Ezt az ünneplést mindig összekapcsolták a gyermek névadásával. 

Mi keresztények hiszünk a feltámadásban és az örök életben, ezért 
számunkra a halál nem befejezés, nem értelmetlen vég, hanem átmenet a földi 
életből az örök életre. Számunkra ezért a búcsúvétel nem végleges 
elbúcsúzás. Mi Isten akaratában megnyugodva temetjük el szeretteinket, a 
temetési imádsággal pedig irgalmas szeretetébe ajánljuk őket, amikor 
megköszönjük mindazt, amit Isten általa ajándékozott nekünk. 
 A világ valamennyi állatától megkülönböztetve egyedül az ember temeti el 
elhunyt hozzátartozóit.  

Sokan gyászbeszédben búcsúznak el elhunyt ismerőseiktől, munkatársaiktól. A 
keresztény temetésnek mégsem ez a lényege, hanem a megholtért való imádság. 
Mindnyájan gyarló emberek vagyunk, akik mégis törekszünk a jóra. Az elhunyt jóra 
törekvéseiről beszélhetünk, de mindig visszatetsző a múltat megszépítő beszéd, 
mintha a megholt hibátlan ember lett volna, akiért pedig inkább imádkozni kellene. 

A keresztény temetés énekei, imádságai és tanítása mindig a lélek 
halhatatlanságáról, az örök élet hitéről és Isten irgalmas szeretetéről szól. 
Testünket a Szentlélek templomának tekintjük. Ezt fejezi ki a „beszentelés”, amivel 
Istennek ajánljuk föl az emberi testet, akit majd a végső napon feltámaszt. Hisszük, 
hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segíteni tudunk, ezért imádkozunk az 
elhunyt lelki üdvéért, hogy megtisztulva bűnei következményeitől részese lehessen 
az örök élet boldogságának. Magát a sírt is megszenteljük, ahová eltemetjük 
elhunyt testvérünk porladásnak induló testét. Az elhantolás alatt pedig közösen 
megvalljuk hitünket az apostoli hitvallással. 

Elhunyt testvérünkért a temetés után temetési gyászmisét mondunk. Ha a 
temetés előtt mondjuk a gyászmisét, és közel van a temető (pl. a templom 
mellett), akkor a temetést összekapcsolhatjuk a gyászmisével. 

Adj Uram áldott nyugodalmat a megholt híveknek!  
– És az örök Világosság fényeskedjék nekik! 
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– Az Isten népét éltető szentségek 
Áttekintés 

A szentségek látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben 
részesülünk. Ebbe a kegyelmi életbe vezet be minket a keresztség, és a 
bérmálás szentsége. Akik felnőttek és nagykorúvá lettek, ha Isten hívja őket, 
akkor az egyházi rend szentségében részesülhetnek, akiket Isten a családi 
életre hív meg, azok a házasság szentségében kapják meg azt a kegyelmet, 
hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Ő szereti Egyházát. Az 
örök élet küszöbén álló testvéreinket pedig a betegek kenete készíti fel életük 
végső útjára.  

A mindennapi keresztény életünket folyamatosan tápláló és erősítő 
szentségek a gyakori (pl. heti) szentáldozás és a rendszeres szentgyónás. 

Az Egyház mint „tanítónk és anyánk” törvényeivel mutatja hívei számára az 
örök életre vezető utat. A katekizmusok ennek alapján fogalmazzák meg a 
szentségi életnek azokat a legfontosabb követelményeit, amelyeket az Egyház 
minden tagjától elvár. Ezeket a követelményeket, az egyes katekizmusok mint 
az Egyház parancsait, sokszor egymástól eltérő módon fogalmazzák meg. 
Szenteljük meg az Úr feltámadásának napját 

Jézus egyháza ünneplő közösség. Már az első keresztények összejöttek a 
hét első napján, hogy a kenyértöréssel megünnepeljék az Úr szenvedését, 
halálát és feltámadását. Ez a mi vasárnapunk lépett az ószövetségi szombat 
ünneplése helyébe. Arra emlékeztet minket, hogy életünket az Úrnak 
szenteljük, hogy éljünk azokkal a kegyelmi eszközökkel, amelyet az Úr Jézus a 
szentségek rendelésével nekünk adott. A vasárnapot 321-ben Nagy Konstantin 
császár tette munkaszüneti nappá. 

Egyházunk ünnepeit a vasárnaphoz hasonlóan ünnepeljük meg. Legnagyobb 
(kötelező) ünnepeink Magyarországon: Karácsony, Újév, Vízkereszt, 
Nagyboldogasszony, és Mindenszentek ünnepe. 

Minden vasárnap és a kötelező ünnepen a szentmisén való részvétellel és 
munkaszünettel szenteljük meg az Úr napját. Ezeken a napokon kerüljük az olyan 
tevékenységeket, amelyek hátráltatják lelki és testi felüdülésünket, pl. fölösleges, 
vagy a nem hivatásszerű munka, szükségtelen bevásárlás (ami nem sürgős) stb. 

A vasárnapot és az egyházi ünnepeket  
szentmisével és munkaszünettel szenteld meg! (1) 

Engeszteljünk az Úr Jézussal 
Minden önmegtagadás, önfegyelmezés, vezeklés és böjt célja, hogy 

közösséget vállaljunk Jézussal, aki értünk szenvedett. Azért kell megtanulnunk 
parancsolni saját magunknak és böjtölnünk, hogy alkalmasak legyünk Isten 
akaratának készséges teljesítésére, és ne testi igényeink vezessenek minket, 
hanem a lélek uralkodjék a test felett.  

Az Egyház által kijelölt napokon a hústól való megtartóztatással és 
böjtöléssel vezekeljünk. 

A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! (2) 
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Éljünk szentségi életet 
Éljünk szentségi életet: istengyermeki, kegyelmi életünk alapja, hogy 

gyakran (minden szentmisén) áldozzunk, és rendszeresen  gyónjunk meg. 
Minden évben legalább egyszer járuljunk a bűnbocsánat szentségéhez. 

Nagyböjt első vasárnapja és Szentháromság vasárnapja között pedig járuljunk 
szentáldozáshoz.  

Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozz meg! (3) 
Családunkban éljünk Isten törvényei szerint 

Életünk egyik legfontosabb döntése, amikor valaki házasságot köt. Erre a 
döntésre kiskorunktól kezdve kell készülnünk, önmagunk nevelésével és 
művelésével.  

Isten a házastársak és a családok életét nem csak boldognak tervezte, 
hanem törvényeivel a hozzá vezető útra is megtanít minket. Akik mégis más 
úton akarnak boldoggá lenni, akik felelőtlenül nem törődnek Isten törvényeivel, 
lelki életükkel, azok előbb-utóbb csalódni fognak. A szülők feladata, hogy 
gyermekeiket úgy neveljék, hogy felnőtté válva a keresztény közösség 
tevékeny tagjai, elkötelezett felnőtt keresztény emberekké legyenek. 

Tartsuk be Egyházunk házasságra vonatkozó előírásait: példával és szóval 
részesítsük gyermekeinket katolikus oktatás-nevelésben; vegyük igénybe a 
plébániai iskolákat és az egyéb vallásos programokat. 

Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg,  
és gyermekeidet katolikus módon neveld! (4) 

Kötelességünk keresztény közösségünk fenntartása 
Mindnyájunk kötelessége, hogy az életünk fenntartásához, az emberhez 

méltó életkörülményeink biztosításához szükséges anyagi javakat becsületes 
úton szerezzük meg, és azokat felelősségteljesen használjuk fel. Mint a 
keresztény közösség tagjainak kötelességünk, hogy közösségünk anyagi 
szükségeiről is gondoskodjunk, hogy feladatait megfelelő módon tudja ellátni. 
Erre szolgálnak templomi adományaink és egyházközségi hozzájárulásunk. 

Erősítsük és támogassuk az Egyházat: mindenki a saját plébániai közösségét, 
plébánosát; egyházmegyéjét és püspökét; a Világegyházat és a Szentatyát. 

Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! (5) 
Legyünk tanúságot tevő keresztények 

Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy Isten Országát terjesztve az 
örök üdvösségre vezesse az embereket. Az Egyháznak, és benne mindnyájunknak 
kötelessége, hogy az üdvösség jó hírének, Jézus üdvözítő szeretetének jele és 
közvetítője legyen a világban. A bérmálás szentségében a megkeresztelt 
megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja 
legyen az Egyházban és a világban. 

A bérmálkozás előtt ismerkedjünk meg hitünk tanításával, és tudatosan 
neveljük magunkat felnőtt kereszténnyé, hogy megbérmálkozva mozdítsuk elő 
és teljesítsük az Úr Jézustól kapott feladatot. Tegyük magunkévá az Egyház 
missziós lelkületét, és kapcsolódjunk bele apostoli munkájába. 

Boldog a nép, amely tud ünnepelni. 
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Az Istentisztelet helyei és kellékei 
 
 

 

 

 

 
 

Nem vagytok már idegenek és jövevények,  
hanem a szentek polgártársai és Istennek háza népe.  
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, 

amelynek maga Krisztus Jézus a szegletköve.  
Benne kapcsolódik egybe az egész épület,  

s emelkedik az Úr szent templomává. (Ef 2,19-21) 
 
 

A templom Isten háza és a mi közös otthonunk. 
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23. - 24. A templom részei és berendezése 
A választott nép Temploma 

Salamon király a Szent sátor mintájára épített Templomot Jeruzsálemben, a 
Moira hegy sziklája fölé, ahol Ábrahám fiát feláldozta. Ezt a templomot 400 évvel 
később a babiloniak felgyújtották. A fogságból való szabadulás után építettek újjá a 
templomot, amelyet Heródes király kibővített, és hatalmas fallal körülvett. Ide kellett 
a választott nép tagjainak elzarándokolnia, évente legalább egyszer. 

Az Úr Jézus amikor Jeruzsálemben járt, apostolaival együtt mindig felment 
a templomba is. Az apostolok és a sok megtérő hívő is rendszeresen eljártak 
még ide a jeruzsálemi templomba imádkozni, amikor alkalmuk nyílt arra is, 
hogy Jézus örömhírét hirdessék. 

A keresztények templomai 
A kenyértörést azonban kezdettől fogva olyan magánházakban végezték, 

ahol erre megfelelő méretű hely volt, az Utolsó Vacsora termében, vagy más 
alkalmas helyen. (Vö. ApCsel 1,12-15. – 20,7-11) Az üldözések idején pedig a 
katakombákban, a keresztények földalatti temetkezési helyein volt lehetőségük 
összejönni közös imádságra és szentmisére. 

Lateráni bazilika 

Nagy Konstantin császár 313-ban adta ki türelmi 
rendeletét, amellyel megszüntette a keresztények 
üldözését, és több bazilikát ajándékozott a pápának, 
hogy legyen alkalmas helyük a közös ünneplésre. 

A bazilikák eredetileg díszes paloták, középületek 
voltak, ahol vásárokat és gyűléseket tartották. Ezekből 
alakítottak ki az istentiszteletre alkalmas helyeket.  

Az első ilyen bazilika a Lateráni volt. 
Felszentelésének évfordulóját mind a mai napig 
megünnepeljük az egész világon (nov. 9). Ma is ez 
a templom Róma püspökének, a pápának a 
székesegyháza. 

Az üldözések megszűnése után sok templom épült régi római magánházak 
fölé, ahol korábban is tartottak titokban istentiszteleteket. A keresztényüldözés 
idején a vértanúk sírja fölött miséztek. Innen ered az a szokás és előírás, hogy a 
templomok felszentelésekor az oltárban vértanúk ereklyéit helyezik el, akikről 
magát a templomot is elnevezték. Sok templomot neveztek el más szentekről is, 
elsősorban Jézus édesanyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról. A legtöbb helyen az 
ő ünnepeiken tartják a templombúcsút. 
Az ereklyék (relikviák) 

Az ereklye fontos történelmi eseményekkel, egyes személyekkel valamilyen 
kapcsolatban lévő tárgyakat, földi maradványokat jelent. Liturgikus tisztelet tárgyai 
azok lehetnek, amelyek hitelességét az illetékes egyházi hatóság igazolja.  

Vannak kiemelkedő ereklyék, amelyeket a hívek különös tiszteletben 
részesítenek. Ilyenek az Úr Jézus szenvedésével kapcsolatos ereklyék, a 
Szűzanya és egyes közismert szentek tiszteletével kapcsolatos ereklyék. 
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A szentély és az oltár 

 

A szentély a szentmise és minden 
liturgikus ünneplés központi helye. A szentély 
közepén van az oltár, az Úr asztala, az 
áldozati liturgia helye.  

Az oltár Jézus Krisztust is jelképezi, ezért 
csókolja meg a pap.  

A főoltár oltárcíme a templom titulusával 
azonos, ami az oltárképről leolvasható. 

Minden templom szíve a tabernákulum, az 
oltárszekrény, amely az Oltáriszentséget őrző 
szekrényke. Az előtte égő örökmécses az Úr 
Jézus szentségi jelenlétére figyelmeztet 
minket, aki előtt térdet hajtunk.  

 A legtöbb templom szentélye egy-két 
lépcsőfokkal magasabban van a templom 
többi részénél. 

A történelem során különböző formájú és anyagú oltárokat készítettek. Az 
új oltárt a püspök szent olajjal, krizmával szenteli fel, egy szent vagy 
misztérium tiszteletére. Innen kapja a templom a címét, titulusát. Az oltárkép az 
oltárhoz kapcsolódó falkép, táblakép vagy szobor.  

Az oltár mindig valamilyen asztal volt, de 
nagyon különböző formájúak voltak. (Nem egy 
régi oltár asztalának alsó része koporsó 
formájú, ezek arra emlékeztetnek, hogy 
valamikor a vértanúk sírja fölött miséztek.)  

Az oltár legfontosabb tartozékai a 
feszület, a gyertyatartók és az oltár terítő. Az 
oltárra helyezzük még a könyvtartót. 

A szentélyben az oltár közelében van az 
ambó (a felolvasó állvány), az igeliturgia 
helye. Itt olvassuk az olvasmányokat, az 
evangéliumot, és innét szól a miséző pap a 
hívekhez, amikor szentbeszédet mond.  

A szentélyben van a papi szék, és a 
ministránsok ülőhelye, mellette egy kis 
asztalka a miséhez szükséges eszközök 
számára. 

 

Amíg a liturgia nyelve a latin volt, addig az oltárok mindig a tabernákulum 
előtt voltak, a hívek a pap hátát láthatták. A nép nyelvén végzett liturgia 
megkívánja, hogy a pap „szemben” álljon a liturgián részt vevő hívekkel. 
 Minden templomnak van titulusa? Melyek a leggyakoribb titulusok? 
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A templom hajója, oldalhajói és kápolnái 
 

  

Az istentiszteletek alatt a hívek a templom hajójában vagy a karzatán foglalnak 
helyet, a hívek számára készített padokban. Székesegyházakban és szerzetesi 
templomokban a templom hajójából nyíló, általában kisebb oldalkápolnákat 
építettek, ahová egy-egy oltárt helyeztek el. Ezekre a mellékoltárokra addig volt 
szükség, amíg nem volt lehetőségük a papoknak az együtt misézésre. 

 

Valamikor a tabernákulum a főoltáron volt, 
csak a székesegyházakban építettek külön 
szentségi kápolnát az Oltáriszentség őrzésére. 
A liturgikus reform óta, ahol szembe miséző 
oltár van, ott vagy megtartották a régi főoltárt 
és tabernákulumot, vagy külön alkalmas helyet 
készítettek az Eukarisztia méltó őrzésére. 

Bazilikákban és nagyobb templomokban a 
mellékkápolnákat hétköznapokon akkor 
használják, amikor kevesebben vesznek részt 
a liturgián. 

 

A keresztelőkút a szentély kiemelt helyén, a 
hajóban, vagy egy oldalkápolnában van. 

A templomok építésekor a hívek igényeinek 
megfelelő nagyságú templomokat építettek. Sok 
templomot később kereszthajó építésével bővítettek ki. 
Amikor eleve nagyobb templomokat építettek, akkor a 
főhajó mellé egy-egy illetve két-két oldalhajót építettek, 
és belőlük nyíló oldalkápolnákat. 

A legtöbb templomban találunk szószéket is, amit 
olyan helyen helyeztek el, hogy a szentbeszédet 
mondó papot mindenki jól hallhassa és láthassa. 
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A legtöbb templomban áldozató rács választja el a szentélyt a templom 
hajójától. Eredetileg nem készítettek a templomokat ketté választó rácsokat. 
Később csak azért lett szükség ezekre, hogy a térdelve áldozók bele tudjanak 
kapaszkodni. A liturgikus reform során sok helyen elbontották ezeket a rácsokat, 
hogy megfelelő helyen tudják elhelyezni a szembe-oltárt és a felolvasó állványt. 

A templom hajójának berendezései 
 

A templom hajójának bútorai a hívek 
számára készített templomi padokon kívül a 
gyóntatószékek, amelyek sok helyen hátul a 
karzat alatt, vagy oldalkápolnában vannak. 

A gyóntatószékben a pap számára egy 
ülőhely van, amit egy rács választ el a gyónó 
térdeplőjétől. Sok helyen a gyónók számára 
is van lehetőség, hogy az idősebbek, a 
betegek le tudjanak ülni. 

A gyóntató pap  
az irgalmas Úr Jézust képviseli, míg  
a térdelő gyónó a bűnbánó embert. 

 
 

 

 

A mellékoltárok 
A legtöbb templomban hajójában van több 

mellékoltár is, Jézus Szíve, Szűz Mária vagy egy 
szent tiszteletére. Ezeket a templom hajójában, 
kereszthajójában, vagy oldalkápolnájában vannak. 

Ezeken az oltárokon is van oltárszekrény. Ezek 
egyikében őrzik az Oltáriszentséget a nagyhét 
három utolsó napján. Van, ahol ereklyéket őriznek 
a mellékoltárok oltárszekrényében, de a legtöbb 
egész évben üres. 

A mellékoltárok alsó része úgy van kialakítva, 
hogy nagypénteken itt van Jézus sírja, karácsonyi 
időben pedig egy nagyobb méretű, több kis 
szoborból állított betlehem. 

A templom karzata 
A templom hajójának bejárati része felett 

van a karzat. Itt van az orgona, és megfelelő 
hely a kórus és az énekkar részére.  

A karzatra lépcsőn lehet felmenni az 
előcsarnokból vagy a templomon kívülről.  

A karzat elsősorban a kórus helye, de ha 
nincs énekkar, akkor a hívek is felmehetnek, 
hogy a kántorral együtt énekeljenek. 
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A templom előcsarnoka 
A templom előcsarnokát mintegy „előszobának” tekinthetjük. Ahol nem 

tudják a templomot egész nap őrizni, ott egy ráccsal választják el a hajót az 
előcsarnoktól, hogy ide napközben is be lehessen térni imádkozni. A templomi 
hirdetőtábláknak is az előcsarnokban van a helye. 
A sekrestye 

A sekrestye kisebb-nagyobb helyiség, amely rendszerint a szentélyből nyílik, 
ahol a papság és a segédkezők felveszik liturgikus ruháikat, illetve a liturgikus 
felszereléseket, ruhákat és más szükséges eszközöket tartják. 

Minden sekrestyében találunk kisebb 
vagy nagyobb öltözőszekrényt a miséző 
pap számára. Az öltöző szekrény alsó 
részében általában a miseruhák számára 
van hely, míg felső részében a kehely, a 
liturgikus könyvek és más liturgikus 
eszközök elhelyezésére van lehetőség. 

A miseingek (albák) és a ministránsok 
ruhái számára külön szekrény is van. 
Külön helye van a technikai eszközöknek 
és a takarító szereknek is. A legtöbb 
sekrestyéből mellékhelyiség is nyílik.  

 Mikor és miért tettek áldozató rácsot a szentély és a hajó közé, és miért 
bontották el sok helyen a liturgikus reform során? 
 Miért használunk templomainkba drága bútorokat? 
 Miért teszünk rácsot a templom hajója és előcsarnoka közé? 

 

A templomok díszítése 
A bútorok és berendezési tárgyak 

  

A templom bútorait és berendezéseit nemes anyagból, művészi munkával 
szakemberek készítik. Különösen díszesek a faragott és a szárnyas oltárok. 
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Virágok és örökzöldek 
Régóta díszítik az emberek kertjeiket különböző virágokkal, és gyakran 

adunk egymásnak virágot ajándékba. Így természetes, hogy templomainkat, az 
oltárt és a szobrokat is örökzöld növényekkel, cserépbe ültetett, vagy friss 
vágott virágokkal díszítjük. Az oltárokra egyedül csak nagyböjtben és a 
halottakért végzet misében nem teszünk virágot. 
Festmények és szobrok 

A templomok díszei a virágokon, az önmagukban is értékes, nemes 
anyagból, művészi munkával készült bútorokon és berendezési tárgyakon 
kívül, a különböző szobrok, képek, falfestmények és mozaikok. Szegényebb 
helyeken természetesen a templomok bútorai is egyszerűbbek. 

A templomok oldalfalain és mennyezetén igen sok helyen találhatunk falra 
festett freskókat, mozaikokat vagy vászonra festett képeket. Ezek rendszerint 
egy-egy bibliai jelenetet ábrázolnak. Ezeket a bibliai képeket nevezték az 
olvasni nem tudók, a „szegények bibliájának”. Más képek sokszor szentek 
képei, amelyek életük egy-egy jellemző jelenetét örökítik meg. 

A keresztút 14 állomásának ábrázolása képeken, vagy dombormű formájában 
szinte minden templomban megtalálható, általában a templom két oldalfalán.  

 

  

 Mire jók a templom képei? Mi a „Biblia pauperum”? 
 

 

 

 

 

 

 A legtöbb templomban vagy mellette találunk egy-egy Jézus Szíve illetve 
Mária szobrot, vagy egy-egy szentnek a szobrát. Sok helyen van különösen 
értékes művészeti alkotás. Melyek ezek közül a leghíresebbek? 

Boldogok, akik házadban laknak, téged örökké magasztalnak. 
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– A temetők  
Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra, mikor a sírokban 
mindnyájan meghallják Isten Fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót 
cselekedtek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek, 
az ítélet feltámadására. (Jn 5,28-29) 
Az ember eltemeti halottait  

A régészek, amikor egy csontvázat találnak, abból tudják megállapítani, 
hogy az emberi csontváz-e vagy nem, hogy az emberek mindig eltemették 
halottaikat, míg az állatok úgy maradtak, ahogy elhullottak. Gyakran találnak a 
feltárt régi sírokban olyan tárgyakat, amelyeket a megholttal együtt temettek el. 

Az egyes népeknek különböző temetkezési szokásaik vannak. Azoknál a 
népeknél, akik nem égették el hozzátartozóikat, valami módon mindig 
tiszteletben tartották azokat a helyeket, ahol az elhunytakat eltemették. Közös 
temetkezési helyeket csak a lakott településeken alakítottak ki. 

Rómában csak a városon kívüli telkeken volt szabad eltemetni az elhunytakat. 
Ha egy család telkén már nem volt temetkezésre alkalmas hely, akkor földalatti 
pincékben temetkeztek, ezek a sokszor többszintes temetkezési helyek a 
katakombák, amelyeket a Róma alatti könnyen véshető tufában tudtak kialakítani. 

Rómában az első századokban a jómódú keresztény családok keresztény 
testvéreik részére is lehetővé tették, hogy hozzátartozóikat is az ő katakombáikba 
temessék el. Ezek a földalatti helyek az üldözött keresztényeknek gyülekezési 
lehetőséget, istentiszteleti helyet is biztosítottak. A vértanúk sírjának környékét úgy 
alakították ki, hogy nagyobb közösség is részt tudjon venni a szentmisén. 

Régebben az egyes településeken a megholtakat rendszerint a templom 
körül temették el. Így a különböző felekezeteknek külön temetői voltak még a 
20. században is. A katakombákat és a templom körüli sírkerteket mindig 
tisztelt, szent helynek tartották.  

Több olyan templom van, amely alatt temetkezésre alkalmas kriptát 
találunk. Ma csak úgy lehet ezekbe a kriptákba temetni, ha a koporsóba 
fémkoporsót tesznek. Amióta lehetővé vált, hogy a hívük is elhamvaztassák 
hozzátartozóikat, egyre több templom körül alakítanak ki urnatemetőt. A vallási 
hovatartozástól független köztemetőket a városiasodás nyomán alakították ki.  

Régebben a megholtakat abban a házban ravatalozták fel, amelyben 
elhunytak. A mai egészségügyi előírások ezt már nem teszik lehetővé, ezért 
minden temetőbe ravatalozó- kápolnát vagy helyiséget építettek.  
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra 
méltóbbak vagyunk minden embernél. Ám Krisztus feltámadt 
holtából, mint a holtak zsengéje. (1Kor 15,19-20) 

A „Feltámadunk!” feliratot sok keresztény temető bejáratán lehetett olvasni, de 
ma már alig találunk ilyent. Számunkra a temető csak átmeneti, és nem végeleges 
nyughely, hiszen valljuk, hogy a végső napon mindnyájan feltámadunk, az Úr 
mindnyájunkat életre kelt „álmunkból”. Ezért írták sok sírkőre: 

 

Elaludt az Úrban! 
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Kápolnák és keresztek 
A kápolnák 

A kápolna egy oltárral ellátott kis helyiség, ahol püspöki engedéllyel 
szentmisét lehet bemutatni, és Oltáriszentséget is lehet őrizni.  

Kápolnának nevezzük a nagyobb templomok egyes kisebb vagy nagyobb 
elkülönített részeit: szentségi kápolna, keresztelő kápolna… Kápolnák vannak 
püspöki palotákban, szerzetes házakban, papnevelő intézetekben, katolikus 
iskolákban és kórházakban. Vannak kápolnák üdülő területeken is. Jó idő esetén ki 
lehet egészen nyitni, hogy a szabadtéri padokon ülők is részt vehessenek a 
szentmisén. Zarándok helyeken gyakran vannak olyan fedett szabadtéri kápolnák, 
ahol egy-egy zarándok csoport részére van hely, hogy szentmisén vehessenek 
részt más zarándokok zavarása nélkül. Vannak utak mellett álló fogadalmi 
kápolnák is, amelyek különálló pici épületek. 
Az imatermek 

Napjainkban egyre több helyen alakítanak ki imatermeket, ahová különböző 
felekezetű emberek járhatnak imádkozni, elcsendesedni.  

Sok helyen misézni is lehet bennük, de ezen kívül más célra is 
használhatják őket. Régen a katolikus iskolák osztályterme egyben kápolna is 
volt, ahol vasárnap volt szentmise, hétköznap pedig tanítás. Ilyenkor a terem 
kápolna részét függönnyel választották el a tanteremtől. Ilyen helyeken 
természetesen nem lehetett az Oltáriszentséget őrizni. 
Utak melletti feszületek 

Régen a falvak be- és kijáratánál út menti feszületeket állítottak. A nép 
gondozta, virágokkal díszítette. Az utasokat figyelmeztette, hogy útközben se 
feledkezzenek meg életük végső céljáról. Ennek felel meg a felszólítás: 

„Menj Isten hírével!” 
 

Vallási jelképeink 
A pásztorbot a hatalom legrégebbi jelképeinek egyike. A középkor óta a 

püspök főpásztori hivatalának jele. Jelképes értelme a pásztori felelősségből ered.  
A püspöksüveget kezdetben csak Róma püspöke viselte, a XI. századtól 

püspökök, apátok is viselik. A gyűrű a kötés, a kötődés jelképe. A pásztorbottal 
együtt adják át, mint a hűség jelét, amely a püspököt az egyházához köti.  

A kereszt megváltásunk jele. Az IHS görög betűk (JÉZ-nek kell olvasni). 
Mint betűszót a latin Iesus Hominum Salvator rövidítéseként is értelmezhetjük. 
(Jelentése: Jézus az emberek Megváltója.) Az XP a khí és a ró betűk Jézus 
Krisztus monogramjai. Keresztény szimbólum még a hal, görögül ICHTYS, egy 
ősi latin keresztény hitvallás kezdőbetűkből áll össze „Jézus Krisztus, Isten Fia 
Megváltó”. Az alfa és az ómega a görög abc első és utolsó betűje. A Jelenések 
könyvében is Jézust jelöli.  

A Szentháromságnak a jelképe a háromszög.  
A galamb és a lángnyelvek a Szentlélek Úristent jelképezik.  
A négy evangélistát Ezekiel könyve alapján ábrázoljuk: Mátét angyallal, 

Márkot oroszlánnal, Lukácsot ökörrel, Jánost pedig sassal. A pálmaág a hitért 
vállalt vértanúságot, a liliom pedig a szűzi tisztaságot jelképezi.  
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25. Liturgikus felszerelések 
A szentmiséhez szükséges kellékek 

A liturgiai használtra készített, értékes, nemes anyagból készült 
megszentelt tárgyakat csak istentiszteleti célokra használjuk. 
Misebor és ostya nélkül nincs szentmise 

A szentmiséhez csak olyan bort használhatunk, ami teljes egészében szőlőből 
készül. A misebort még cukorral sem lehet tartósítani, ezért mindig csak 
megbízható helyről szabad beszereznünk. Hasonlóképpen a szentmiséhez csak 
búzából készített ostyát használhatunk. (Tiszta búzából készített fehér kenyeret 
csak rendkívüli esetben szabad használni. Pl. börtönbe zárt papok.) 

 

A miséző kehely 
A szentmise bemutatásához szükséges 

fölszerelések között sajátos tisztelet illeti meg a 
miséző kelyhet és a hozzá tartozó kehelytányért a 
paténát, amelyek közvetlenül érintkeznek az 
átváltoztatott kenyérrel és borral, az Úr Jézus szent 
testével és vérével. 

A kehely talpas, fémből készült ivóedény, részei a kehely csészéje, gombja 
(nodus) és talpa. A kehely fölszerelései a kehely-abrosz (korpoláré), a kehely 
lefedésére szolgáló palla (díszített vászonnal bevont négyszögletes keménypapír), 
a miseruha színével egyező kehelytakaró és a kehelytörlő kendő. 

A paténa a kehely anyagával megegyező kis lapos fém tányér. Ha többen 
miséznek együtt, akkor nagyobb méretű, esetleg talpas paténát használunk. 

A szentmiséhez szükséges bort és vizet kis kancsókban viszik az oltárhoz, 
ezek az amplonák. A kézmosáshoz szükség van egy kis üveg vagy fém tálcára 
is, és egy kéztörlő kendőre. 
Az áldoztató kehely (cibórium) 

Fedéllel ellátott kehely vagy edényke, amelybe a hívek áldoztatásához 
szükséges kisostyákat tesszük. Ezt helyezzük be a tabernákulumba, hogy 
benne őrizzük a megmaradt Oltáriszentséget, hogy később a betegeket is meg 
tudjuk áldoztatni, és a szentségi Jézust napközben is felkereshessük. 
A misekönyv 

Régebben a szentmiséhez csak egy misekönyvre volt szükség, amiben benne 
voltak a szentmise állandó és változó részei, még az olvasmányok is. A liturgia 
reformja óta az olvasmányokat külön könyvekből olvassuk, hétköznapokon és a 
vasárnapi szentmiséken kívül is. A hétköznapi olvasmányok két évre (I. és II.) 
vannak elosztva, a vasárnapi olvasmányok három évre. (A, B, C) 

Az oltáron lévő misekönyvben találjuk a szentmise állandó és változó részeit, 
az olvasmányokon és az olvasmányközi énekeken, illetve zsoltárokon kívül. A 
megfelelő olvasmányos könyvet a felolvasó állványon tartjuk. 
A csengő 

A liturgia reformja előtt a közösségi szentmiséknek fontos eszközei voltak a 
csengők, hogy a ministránsok a szentmise főbb részeit jelezzék. Szükség volt erre, 
mert a pap háttal a híveknek latinul mondta a szentmisét, míg a hívek énekeltek. 
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Egyéb liturgikus kellékek 
A körmeneti kereszt és gyertyák 

Minden körmenet elején visznek egy keresztet 
két égő gyertya között, utánuk mennek a 
ministránsok, és a papság. Szentségi körmeneten 
az Oltáriszentséget, amit a pap szentségmutatóban 
visz, folyamatosan tömjénnel füstölik, a ministránsok 
pedig felváltva csengetnek.  

A körmeneteken rendszerint a feltámadt Krisztus 
szobrát, vagy egy Mária szobrot, illetve egy szent 
szobrát vagy ereklyéjét is vinni szokták. A hívek ezután 
jönnek sorban: a gyerekek és fiatalok, a férfiak és az 
asszonyok, köztük a babakocsijukat toló anyukák. A 
körmeneti zászlókat legtöbbször egy-egy hitbuzgalmi 
egyesület tagjai viszik. 

0 

Szentségmutató (monstrancia) 
A szentségmutatót használjuk akkor is, amikor az Oltáriszentséget 

ünnepélyesen kihelyezzük szentségimádásra. 
A szentségmutatók az ereklyetartókhoz hasonlítanak. Díszes felső részük 

közepén, egy kör alakú üveg mögött az ereklye, illetve az Oltáriszentség van, 
amit egy félhold alakú tartó (lunula) tart függőlegesen. 
Egyéb liturgikus eszközök 

A szentségek kiszolgáltatáshoz és az ünnepi liturgiákhoz is meg vannak a 
szükséges „saját” eszközök. Ilyenek pl. a keresztelő kancsó, a szentelt olajokat 
tartó szelencék. Ünnepélyes alkalmakkor az illatos tömjénnel való füstöléshez 
(incenzálás) használjuk a tömjéntartót. A füstölőben izzó parázsra szórjuk az 
illatos tömjént. Az ősi illatáldozattal Isten iránti hódolatunkat fejezzük ki. 
A liturgikus könyvek 

Minden szentség kiszolgáltatásához szükség van egy szertartáskönyvre 
(rituálé). Külön könyvben vannak összegyűjtve a leggyakoribb áldások, 
körmenetek és más ájtatosságok imádságai is. 
A harangok 

Régen az embereknek nem volt órájuk, ezért a szentmisék és más 
templomi szertartások előtt szükség volt a szertartásokra hívó harangszóra. 

Pénteken, a délután három órakor megszólaló harang Jézus 
kereszthalálára emlékeztet bennünket.  

Haláluk után és a temetések alkalmával az imádságra szólító 
lélekharanggal kísérjük el szeretteinket utolsó útjukra.  

A mindennapi reggeli, déli és esti harangszó az Úr angyala imádságra 
figyelmeztet.  

A déli harangszó Hunyadi János és a keresztény seregek nándorfehérvári 
győzelme óta (1456) a kereszténységet fenyegető török hadak legyőzésére 
emlékeztet. 
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A liturgikus ruhák 

 

A miseruhák 
A miséző pap a szentmiséhez liturgikus 

ruhába öltözik. A szentmiséhez öltözve először 
az albát (hosszú fehér miseing) veszi fel, erre 
veszi fel a miseruhához tartozó stólát, végül 
magát a miseruhát. 

A püspök miseruhája felett van a mellkereszt, 
kezében a pásztorbot, fején a mitra (süveg). 

A püspökkel együtt miséző papok az alba 
fölé széles (koncelebráló) stólát vesznek fel. 

A pap liturgikus ruhája szentmisén kívül a fehér karing, és a megfelelő színű 
stóla. Esküvőre, litániára még felveszi a megfelelő színű palástot is. 

A papnak segédkező ministránsok ministráns ruhát vesznek magukra. Az ő 
liturgikus ruhájukra nincs kötelező előírás, ezért helyenként nagyon különbözőek. 

A papok hagyományos viselete a reverenda, vagy az un. papi civil ruha, 
egyszínű öltöny, fehér vagy fekete ing, (reverendára emlékeztető nyakrésszel). 

Liturgikus ruhája már az ószövetségi papságnak is volt. Az apostolok idejében 
semmiféle megkülönböztető ruhát nem viseltek, még a szertartásokon sem. A 
liturgikus ruhák mai formái fokozatosan fejlődtek ki, így ma azt jelzik, hogy a pap 
nem mint magánszemély, hanem mint Isten felszentelt szolgája végzi a liturgiát. 

A pap a reverendája fölé vesz fel az albát, ami fehér vászon, amit gyakran 
díszítenek hímzéssel, vagy csipkével. Ha szükséges, az albát egy hosszú zsinórral 
kötheti meg a derekán. A stóla a papi hatalom jelképe, amelyet csak a felszentelt 
papok és diakónusok viselhetnek.  

A liturgikus ruhák sokszor drága selyemből, máskor az olcsó szövetből 
készülnek. Gyakran díszítjük őket liturgikus motívumok hímzésével. 
A liturgikus színek 

A liturgiában a színeknek külön jelentősége van. A fehér szín az öröm 
kifejezője. Nagy ünnepeken, Szűz Mária és a szentek ünnepein fehér színű 
miseruhában misézik a pap. Nagy ünnepeken a fehér színű helyett aranyszínű 
miseruhát is lehet használni. 

Piros színű miseruhát használunk virágvasárnap, Jézus szenvedésére 
emlékezve, pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelét ünnepelve, és a vértanúk 
emléknapjain. 

A lila a bűnbánat színe. Adventben és nagyböjtben használjuk, és egyes 
helyeken a megholtakért mondott szentmisén. A gyóntató pap stólája is lila színű. 

Az évközi időkben, vasárnap és köznapokon zöld színű miseruhát használunk. 
A fekete a gyász színe, illetve egyes alkalmakkor a lila. Halottak napján, 

temetések, gyászmisék alkalmával fekete miseruhát és palástot vesz fel a pap. 
 Milyen kellékeket és ruhákat kell kikészíteni a szentmiséhez? 
 Az egyes ünnepeken milyen sajátos eszközökre van szükség? 
 A templom Isten háza és a mi közös otthonunk. 

Buzgóság emészt házadért. 
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26. Az istentiszteletet szolgáló művészetek 
A szakrális művészet 

Ma már nem kell világutazóknak lennünk, elég leülni a képernyő elé, hogy 
megcsodálhassuk azt a sokszínűséget, amelyet a világ népeinek eltérő kultúrája és 
művészete tükröz. Más az emberek bőrének a színe, másak a világról szerzett 
ismereteik, más az életfelfogásuk, másak a szokásaik és még sorolhatnánk azt a 
sokféle különbözőséget, amelyek jellemzik az egyes népeket. Mi azt valljuk, hogy 
Isten előtt minden ember egyenlő, ezért egyik embert és kultúráját sem tarthatjuk  
értékesebbnek a másiknál. Isten előtt egyedül csak az különböztet meg bennünket, 
hogy hogyan viszonozzuk irántunk tanúsított szeretetét, és kamatoztatjuk azokat a 
talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy a világot építsük és szépítsük. 

Az embereknek ez a sokszínűsége meglátszik vallási életünkben is, sajátos 
jellemzőink hatással vannak vallási megnyilvánulásainkra, miközben vallásos 
hitünk is hatással van mindennapi életünkre, kultúránkra és szokásainkra, amit 
művészeti alkotásaink is tükröznek.  

Az elmúlt 2000 évben a mi keresztény kultúránk is fejlődött és sokat 
változott, és ez a változás meglátszik a művészet valamennyi területén. Elég 
csak összehasonlítani a római katakombák festményeit mai vallásos tárgyú 
festményeinkkel. Ebből következik, hogy bár beszélhetünk egyházi (szakrális) 
művészetről, de még sincs egyetlenegy olyan művészeti irány, művészeti 
stílus, amelyet Egyházunk kizárólagosan sajátjának tekintene. 

Európa feltárt régiségei és még ma is használatban lévő építményei,  a 
múzeumokban bemutatott művészeti alkotások, az ének és zeneirodalom arról 
tanúskodnak, hogy a művészi alkotások többsége istentiszteleti, vallásos 
célokat szolgált, és szolgál. Az alkotó ember Istennek mindig a legszebbet és a 
legjobbat akarja adni. A világon mindenütt a templomok a legszebb épületek. 
Az Istennel kapcsolatos épületeket, tárgyakat a legnemesebb anyagokból 
készítették, művészi igényességgel mintázták meg. A kereszténység kétezer 
éve során kialakult szakrális művészet, kiemelkedően szép alkotásait hozva 
létre. A művészek a Szentírásból és a szentek életéből sok ihletet merítettek, a 
képzőművészetben és a szobrászatban is csodálatos alkotások születtek. 

A drága építkezések egyben a szegény emberek javát is szolgálták, mert 
segély helyett munkát és tisztességes megélhetést biztosítottak a számukra. 

Egyházi építészet  
Különböző stílusú templomok 

Ha szétnézünk a mai világban, akkor azt látjuk, hogy vannak minden vallásra 
jellemző stílusjegyek, de a történelem során és a mai világban is nagyon sokfajta 
építészeti stílussal találkozunk. Nem feladatunk, hogy művészettörténelmet 
tanítsunk, de tudnunk kell arról, hogy a nyugati keresztény építészetben ma is 
többféle építészeti stílussal találkozhatunk. Ezeknek az építészeti stílusoknak a 
fejlődését igen nagy mértékben befolyásolták a rendelkezésükre álló építőanyagok 
és az egyre fejlődő technológiai lehetőségek. 

Az egyes korok építészeti stílusa meghatározta nem csak a templomok, hanem 
a királyi és fejedelmi kastélyok, valamint a városi paloták formáját is. 
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Román stílus 
A középkorban a kereszténységre 

tért új népek, új stílust teremtettek. A 
román stílust tömör falak, és 
félkörívek jellemzik, félkörívesek az 
ablakok, az ajtóbejáratok, és  
félköríves az oszlopokon nyugvó 
boltozat. A román stílus uralkodott 
Európában akkor, amikor őseink 
keresztények lettek, ezért találunk 
román stílusú templomokat és 
templom romokat. 

 
 

Gótika  
A gótika korának építészete tovább fejlesztette a román stílust. Változott a 

templomok alaprajzi elrendezése, a tömör falak helyett áttört nyílásokkal 
határolt felületeket hoztak létre. Nagyméretű színes üvegablakokat készítettek, 
ezek hatására a belső tér világosabbá vált. A nehézkes felépítés helyett 
megteremtette a nagyméretű magasba törő terek kialakítását. Támívekkel, 
támpillérekkel, karcsú, magasba törő tornyokkal gazdagították a templomok 
külső képét. 
Reneszánsz 

A reneszánsz művészet és életfelfogás az építészetre is hatással volt. A 
fényűző pompa helyére a szerényebb díszítés lépett. Egyszerűségre törekedve 
a teret síkok határolták. Egyszerű geometriai idomokból állították össze az 
épületek formáit. Az épületek formálásában meghatározó szerepet játszottak 
az oszlopsorok, gyakoriak az épület teljes hosszában végighúzódó 
oszlopcsarnokok. Az ajtó és ablaknyílások egyenes vagy félkörös záródást 
kaptak. A homlokzat tagolása összhatásában vízszintes jellegű lett. A felépítés 
kötelezően szimmetrikus.  
Barokk 

A barokk művészetre jellemző a térben szabadon áramló, lendületes 
vonalvezetés, előszeretettel használja a fény és az árnyék festői ellentétét. A 
barokk tömegképzés sajátossága a dinamikus formálás. Ennek érdekében 
sokszor meghajlítják a homlokzatot, a párkány fölötti ívet megtörik, lendületes 
vonalvezetésű sisakkal koronázzák a tornyokat. Jellegzetes barokk megoldás 
a fülkés keretezés. Az oszloprendek alakításánál a változatosságra törekedtek. 
A barokk építészet kedvelt díszítőmódja az eltérő színű vagy mintázatú fa-, 
illetve márványberakás. 
 A különböző korokban épült templomok jól tükrözik a különböző építészeti 
stílusokat. Melyek Magyarország és a világ leghíresebb templomai? 
 Milyen építészeti stílusait ismerjük a nem keresztény kultúrájú vidékeknek? 
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Modern 

  
 

A mai világban az egyre több lakóház építése mellett a városok 
növekedése új templomok építésének igényét is magával hozta. A mai 
templomok téralakítása nagyon eltérő, nincs egységes megjelenésük. A 
vasbeton egyre fantasztikusabb formák kialakítását teszi lehetővé, de mellette 
egyre többet használják a fát építőanyagként és díszítő-elemként is. A belső 
teret színesebbé tevő üvegablakok a legkülönbözőbb stílusúak. 
Közösségi termek a templomban 

Az újabban épülő templomokat már úgy építik, hogy az istentiszteleten kívül 
más összejövetelek céljára használható helyiségek is legyenek benne. Már vannak 
olyan templomok is, amelyek alkalmasak különböző rendezvények tartására. Az is 
lehetővé vált, hogy megfelelő mellékhelyiségeket is készítsenek. Ahol új 
plébániákat építenek, azokat sokszor egybeépítik az épülő templommal. 

Az egyházi ének és zene  
Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az 
Istent, a foglyok meg hallgatták őket. (ApCsel 16,25) 

A liturgiát az ének és a zene teszi különösen széppé. A jeruzsálemi 
templomban a zsoltárokat zenei kísérettel, énekelve adták elő. A keresztény 
liturgiában is kezdettől fogva megjelent az Istenhez szóló ének, mely az ember 
felfokozott érzelméből született közlési vágyát fejezi ki.  

A hatodik században Nagy Szent Gergely pápa összegyűjtötte az akkori 
liturgikus énekeket, korszerűsítette a liturgiát. Nevéhez fűződik a gregorián ének. 
Ez az énekmód az egyházi énekek legfőbb mintája. A latin gregorián énekeket a 
katolikus templomokban az egész világon ismerik, és éneklik a szentmiséken.  

Nagy zeneszerzők szívesen komponáltak egyházi témájú zeneműveket, 
miséket. Magyarországon leggyakrabban a katolikus népénekeket énekeljük. 
Amikor énekelünk, a szívünket Istenhez emeljük.  

Templomainkban orgonaszó kíséri az éneket. Nagyobb templomokban 
templomi kórus a zeneirodalom szebbnél szebb alkotásaiból válogatva teszi 
szebbé a liturgiát. Modern korunk fiatalos lelkiségét szólaltatják meg az 
igényesen előadott gitáros miseénekek.  

Aki énekel, kétszeresen imádkozik. 
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– Istennek csak azt adhatjuk, ami nekünk is értékes 
Áttekintés 

Az Istenben hívő vallásos emberekben mindig megvolt az a törekvés, hogy 
kifejezzék Isten iránti hálájukat, irgalmát és segítségét kérjék. Ez késztette őket 
különböző áldozatok bemutatására, amelyekben mindig azt áldozták fel, ami 
számukra is értékes volt. 

Az áldozatbemutatás helyét, az oltárt és környékét mindig szent helynek 
tekintették. Az égőáldozatokat mindig szabadtéren épített oltárokon mutatták 
be, míg más áldozataik számára templomokat építettek. Ezek a templomok 
eredetileg az áldozatot bemutató papság számára készültek, az áldozaton 
részt vevők a templom előtt helyezkedtek el. Ezeket a helyeket udvarokkal 
vették körül, ahogy az a jeruzsálemi templomban is volt. 

Az áldozatbemutatás színhelye a templom. A kereszténység első 
századaiban még nem voltak templomok. Nem épülhettek, hiszen üldözték 
őket. A szabad vallásgyakorlatot Nagy Konstantin császár (313-ban) 
rendeletben biztosította, a keresztények csak ezután emelhettek házakat 
istentiszteleti célokra. A híveket is befogadó templomok a kereszténység 
elterjedése nyomán épültek, akik a templomban, mintegy az Utolsó Vacsora 
termében vettek részt az eukarisztikus lakomán. A templomok belső tere 
évszázadok során alakult ki. 

Az áldozatok bemutatásával kapcsolatban már Mózes törvényei előírták, 
hogy az áldozatot bemutató papok milyen öltözéket vegyenek fel magukra. Az 
első keresztények összejövetelein az apostolok és utódaik még mindennapi 
ruhájukban végezték a liturgiát, a liturgikus öltözetek csak fokozatosan 
fejlődtek ki. 

A templomokat mindenütt szent helynek tekintették, annak berendezési 
tárgyait és a szükséges használati eszközöket is, amelyeket mindig érétkes, 
nemes anyagból készítettek. Mi sem sajnálhatunk semmit, amit az Isten 
tiszteletére használunk. 

A templomokhoz és kápolnákhoz hasonlóan a temetőket is megszentelt, 
szent helyeknek tartjuk. 

Az utak mentén található feszületek és szobrok arra figyelmeztetnek, hogy 
Isten mindenütt jelen van, velünk van. Az Ő oltalmába ajánljuk magunkat. 
 Milyen híres, különböző stílusú templomokat és templom romokat ismerünk 
Magyarországon és a keresztény világban? 
 Mit nevezünk szakrális művészetnek? Milyen freskók, mozaikok, képek és 
szobrok díszítik templomainkat? Mit tudunk alkotóikról? 
 Miért nincsenek a keleti szertartású templomokban szobrok? 
 Melyek a legismertebb egyházi zeneművek és gregorián énekek? 

Boldog, akit kiválasztasz és fölemelsz, hogy csarnokaidban lakjék. 
Eltelünk házad javaival, templomodnak szentségével. (Zsolt 65,5) 

Boldogok, akik házadban laknak, téged örökké magasztalnak. 
(Zsolt 84,5) 

 



 

 

  

103

Függelék 
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. 
 

A bűnbánat felindítása 
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel 

megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezen túl a jóra 
törekszem, és a bűnt kerülöm. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

Fatimai fohász 
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a 
mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. 
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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. 

 
 

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. 

 
 

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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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. 
Jézus örömhíre 
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé 
fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. 
A főparancsolat (Mk 12,30-31) 
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből 
és minden erődből. 
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 
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! 



 

 

  

107

Jézus „új parancsa” (Jn 13,35) 
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 
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! 
A szentségek 
 1. a keresztség 5. a betegek kenete 
 2. a bérmálás 6. az egyházi rend 
 3. az Eukarisztia 7. a házasság 
 4. a bűnbocsánat szentsége 

 
Felkészülés a szentgyónásra 

A Szentlélek segítségét kérjük 
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből 
megbánjam, és őszintén meggyónjam. 
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket 
Megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára és milyen gyakran szoktunk 
áldozni. Ezután - egy, a mi életkorunknak megfelelő lelkitükör segítségével - 
gondosan számba vesszük bűneinket. Gondolatban szedd össze, és jegyezd 
meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz 
kérdezni, akkor arra is készülj fel! 
Megbánjuk bűneinket 
(Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és indíts magadban bánatot…) 
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel 
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezen túl a jóra 
törekszem, és a bűnt kerülöm. 
A) Lelkitükör a leggyakoribb „gyermekbűnök” szerint 
1. Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. 

Nem tanultam meg a hittant. 
2. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan 

(hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam. 
3. Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam. 
4. Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. 

Feleseltem. Nevelőimet kijátszottam. 
5. Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre 

csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési 
szabályokat. 

6. Szemérmetlent néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam. 
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7. Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem 
vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam. 

8. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam. 
9. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. 

Öntelt voltam. 
10. Nem törekedtem hibáimat kijavítani. 

  

B) Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján 
1. Isten teremtő, Mennyei Atyám. - Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e 

vele? Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel, 
tanulásommal? Szoktam-e rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása) 

2. Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. - Hogyan beszéltem róla? 
(Káromkodás) 

3. Vasárnap az Úr napja. - Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén? 
Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás) 

4. Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk, és örömet 
szerzünk nekik, imádkozunk értük. - Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, 
feleselés, megszomorítás) 

5. Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások 
életére. - Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz? Segítettem-e 
nekik? (Csúfolódás, verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési 
szabályok megsértése) 

6. Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. - Ilyen 
voltam-e gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? 
(Szemérmetlenkedés) 

7. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és 
becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. - Vigyáztam-e a magam és 
mások holmijára? Adtam-e a magaméból más rászorulóknak? Hogyan 
végeztem munkámat? (Lopás, károkozás, kötelességmulasztás, lustaság) 

8. Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, 
mindenkiről szeretettel beszéljünk. - Megbízható, őszinte voltam? Megvédtem-
e más becsületét? (Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése) 

9. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. - 
Örülök-e annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a 
családban) 

10. A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. - Mit teszek Jézus kedvéért? 
Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg) 

  

C) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján 
I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem! 
1. Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel 

beszélek-e Istenről? 
2. Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben? 
3. Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan 

viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat? 
4. Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet? 

Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek) 
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II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket! 
1. Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam-e segíteni, örömet szerezni? 

Megbízható vagyok-e? 
2. Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak 

segíteni? Örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-
e? 

3. Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet, vállalok-e közmunkát? Igazságos 
vagyok-e? Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e? 

4. Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e 
egyházi elöljáróimra? 

A gyónás módja 
Miután felkészültünk a gyónásra: 
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk: 
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
2. Letérdelünk, vagy leülünk, és keresztvetéssel kezdjük: 
– Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket: 
– Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám: 
– Utoljára gyóntam… Áldozni szoktam… 
– Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután kell elmondani az utolsó gyónásunk óta 

elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket) Végül ezt mondjuk: 
Más bűnömre nem emlékszem. 

4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül 
elfogadjuk az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket: 

– 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. 

5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: – Ámen. 
6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! Így válaszolunk: 
– Mert örökké szeret minket. 
7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk. 
A szentgyónás után 
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és 
elvégezzük az elégtételt. 

A legismertebb latin szövegek 
(hogy könnyebben megtanuld, fonetikusan is leírtuk) 

Katolikus keresztény köszöntés 
Laudetur Jesus Christus! (Laudétur Jézusz Krisztusz) – Dicsértessék a Jézus 

Krisztus! –  
In æternum! Amen. (In éternum Ámen) – Mindörökké! Ámen. 
A keresztvetés 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen – (In nomine Pátrisz et Fílii et 

Szpiritusz Szánkti. Ámen) 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
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Miatyánk 
Pater noster, qui es in cælis, 
sanctificetur nomen tuum, adveniat 
regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in 
cælo et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie. Et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris, et ne 
nos inducas in tentationem, sed libera 
nos a malo. Amen. 

(Páter noszter kvi esz in célisz, 
szanktificétur nómen tuum, adveniat 
regnum tuum, fiát voluntász tuá szikut 
in céló et in terrá. Pánem nosztrum 
kvotidiánum dá nóbisz hódie. Et 
dimitte nóbisz débita nosztra, szikut et 
nósz dimittimusz débitóribusz 
nosztrisz, et né nósz indúkász in 
tentációnem, szed liberá nósz á máló. 
Ámen.) 

Üdvözlégy 
 Ave Maria, gratia plena, Dominus 
tecum, benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis, peccatoribus, nunc, et in hora 
mortis nostræ. Amen. 

(Áve Mária grácia pléna, Dominusz 
tékum, benedikta tú in mulieribusz, et 
benediktusz fruktusz ventrisz tui, 
Jézusz. Szánktá Máriá, Máter Dei, órá 
pro nóbisz, pekkátóribusz, nunk, et in 
hórá mortisz nosztré. Ámen.) 

 

Gyakori liturgikus szövegek 
Dominus vobiscum! (Dominusz vobiszkum) – Az Úr legyen veletek! Et cum spiritu 

tuo! (Et kum szpiritu tuó) – És a te lelkeddel! 

Oremus! (Orémusz!) – Könyörögjünk! 

Kyrie eleison (Kírje elejszon) – Uram irgalmazz! 

Christe eleison (Kriszte elejszon) – Krisztus kegyelmezz! 

Per dominum nostrum Jesum Christum… (Per dominum nosztrum Jézum 
Krisztum...) – A mi Urunk Jézus Krisztus által… 

Per omnia sæcula sæculorum… (Per omnia székula székulórum) – Mindörökkön 
örökké… 

Deo gratias! (Deo gráciász!) – Istennek legyen hála!  

Sanctus (Szanktusz) – szent 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis – dona nobis pacem (Ágnusz 
Dei kvi tollis pekkata, mundi mizerére nóbis – dona nóbis pacem) – Isten 
Báránya aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Adj nekünk békét. 

Ite, missa est! (Íte, missza eszt) – Menjetek, elbocsátás van! (Átvitt értelemben: 
menjetek, küldetéstek van!) 

Benedicamus Domino! (Benedikámusz Dominó) – Áldjuk az Urat!  

Requiescant in pace. (Rekvieszkánt in páce) – Nyugodjanak békében. 
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