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                      III.  

Postára adás: 2014. jan. 10-ig 

Cím: Paulics Piroska, Róm. Kat. Plébánia, 8394 Alsópáhok, Fő u. 133. 
A résztvevők neve Kora Plébániája, plébánosa, hitoktatója: 

  

  

  

  

 Kedves „maratoni” indulók! 

Igen, jól látjátok, ő itt jobbra fenn Pergamen Piusz, rágásban maratoni, és a „kedvetekért” nem átallott a 

sajtról átállni a szentírási papiruszra, hogy megnehezítse a dolgotokat… 

Na annyit azért reméljük nem fogtok rágódni a megoldáson, könnyen kitalálhatjátok, milyen betűk feküdték 

meg főhősünk gyomrát… Írjátok a � fölé v. alá a hiányzó betűket! 

Advent 1. vasárnapja ("A" év) 
OLVASMÁNY: Iz 2, 1-5  Egybegy�jti az �r a nemzeteket Isten orsz�g�nak �r�k b�k�j�re. 

ZS.VÁLASZ:  Isten h�z�ba indulunk, * �r�mt�l dobban a sz�v�nk. 

SZENTLECKE: R�m 13, 11-14  �dv�ss�g�nk k�zel van. 

ALLELUJA: Urunk, mutasd meg n�k�nk irgalmas sz�vedet, * �s az �dv�ss�get add meg 

n�k�nk. Zsolt 84, 8 

EVANGÉLIUM: Mt 24, 37-44 Virrasszatok, hogy k�szen �lljatok! 

 

1. Milyen változás van a templom díszítésében adventben? 

A: adventi koszorút helyezünk el jól látható helyen, és virág nincs az oltáron 

B: töviskorona van virág helyett, és a keresztet lila ruhával eltakarják 

C: semmi virág nem lehet, hanem helyette fenyőág vagy cserepes virág 

 

2. Mit jelent az advent szó? 

A: böjti időszak   B: Úrjövet      C: virrasztás 

 

3. Az adventi koszorún mennyi gyertyának kell lenni? 

A: amennyi elfér      B: pontosan négy     C: egy elég  

 

4. Melyek a legfontosabb liturgikus imádságaink? 

A: szentmise, szentségek, zsolozsma, egyházi év 

B: Miatyánk, Üdvözlégy és Hiszekegy 

C: Temetés, keresztút, Rózsafüzér 

 

5.  Mikor kezdődik az egyházi év? 

A: jan. 1. B: advent 1. vasárnapja   C: mindenki számára amikor megkeresztelkedik 

 

6. Az adventben a választott nép Messiás-várakozására emlékezünk, Jézus születésnapjára készülünk, 

és Jézus második eljövetelére is várunk. Az Evangéliumban Jézus szavai az Emberfia eljöveteléről az 

advent melyik tartalmát hangsúlyozzák? 

A: a Messiás-várásra emlékezést   B: Jézus születésnapjára készülést   C: Jézus második eljövetelét 

 

7. Évi nem értette, hogy miért kell figyelmeztetni a zsidókat és bennünket is a virrasztásra, a készenléti 

állapotra. Hát nem tudja mindenki, hogy meg kell halniuk? /Több jó is lehet!/ 

A: Tudják, csak úgy gondolják, ráérnek még megtisztulni, Istentől bocsánatot kérni 

B: A halálról és az ítéletről nem egyformán gondolkodnak 

C: Azt gondolták a zsidók – és sokan ma is – hogy őket nem ítélheti el Isten, mert választottak 

 



8. Jóska szerint az is szép adventi virrasztás, ha advent minden napján örömet szerez valakinek Jézus 

kedvéért. Ha ez sikerül, kiszínez adventi naptárjában egy-egy gyertyát. Karácsonyra minden kis 

gyertya kiszínezve várja Jézust, Jóskának és családjának a szívében pedig öröm lesz. Melyik 

hozzászólással értesz egyet? 

A: Ez mind nagyon szép, de semmi köze a virrasztáshoz, és ahhoz, amit Jézus mondott 

B: Tényleg szép az a törekvése, hogy Jézus kedvében járjon, így bármikor találkozik vele, örömet jelent 

C:  Ez így túl vidám és örömteli, a virrasztás az várakozás, egy szomorú, tehetetlen, sötét állapot 

 

9. Írj 3 dolgot Szent Miklósról! 

 

 

Advent 2. vasárnapja ("A" év) 
OLVASMÁNY: Iz 11, 1-10  Igazs�got szolg�ltat az alacsony sors�aknak. 

ZS.VÁLASZ:  Napjaiban az igazs�g vir�ga ny�lj�k, * �s teljes b�ke legyen a vil�g v�g�ig. 

SZENTLECKE: R�m 15, 4-9  �dv�ss�g�nk k�zel van! 

ALLELUJA: K�sz�ts�tek el� az �r �tj�t! + Egyengess�tek �sv�ny�t, * �s minden 

ember megl�tja az �dv�z�t�t, akit elk�ld az Isten. Lk 3, 4. 6  

EVANGÉLIUM: Mt 3, 1-12  Tartsatok b�nb�natot. elk�zelgett a mennyek orsz�ga. 

 

1.  Igaz – hamis állítások! 

Az egyházi év kezdete megegyezik a polgári év kezdetével …………………… 

A nagyböjt első napja Hamvazószerda …………………………………………. 

A húsvét Jézus feltámadásának ünnepe ………………………………………… 

Jézus a feltámadása utáni 50. napon ment mennybe ……………………………. 

A karácsony előtti időszak neve advent ………………………………………… 

A karácsony a legnagyobb keresztény ünnepünk. ……………………………… 

A húsvét a legnagyobb keresztény ünnepünk…………………………………… 

2. Mi a keresztény ünnep lényege? 

A: hogy szüneteltessük a munkát 

B: hogy kimozduljunk otthonról 

C: hogy Jézussal emlékezzünk, hálát adjunk, áldását kérjük 

 

3. Húzd alá az idegen szavak jelentését! 

TABERNÁKULUM :  szentségház -  szent olaj – misekönyv 

MONSTRANCIA     :  betegek olaja – szentségmutató – papszentelési jelvény 

EUKARISZTIA        :  Oltáriszentség – hittanuló, oltárasztal 

 

6. Hogyan vegyünk részt a szentmisén? 

A: Ne engedjük, hogy mások jelenléte befolyásoljon 

B: A közösséghez kapcsolódva /mozdulatban-szavakban/ figyeljünk az Istenre. 

C: A külső körülményektől elszakadva figyeljünk az Istenre 

 

7. Ki tanított előbb: Jézus vagy Keresztelő János? 

A: Jézus         B: János     C: folyamatosan mindvégig együtt tanítottak 

 

8. Máté evangélista a külsejével jellemzi Jánost. Leírja, hogy öltözéke teveszőrből készült és 

bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az eledele”. Miért fontos ez? 

A: E külsőségek alapján a zsidók elfogadták őt Isten emberének 

B: Bizonyította a zsidóknak, hogy szegény ember volt János 

C: Így mutatta meg Máté, hogy milyennek kell lennie egy kereszténynek 

 

9. Gergő azt mondta, hogy Ő ugyan nem ment volna ki a pusztába János szidalmait hallgatni. Nem 

is szereti azokat az embereket, akik megmondják neki a hibáit, inkább elkerüli őket. Jól teszi? 

A: Igen, érdemes elkerülni azokat, akik észreveszik hibáinkat, főleg, ha meg is mondják 

B: Ha figyelmeztetnek hibáinkra, nem megsértődni kell, hanem elgondolkodni, esetleg változni kell 

C: Nem elkerülni kell a kritikát, hanem elébe menni, és rámutatni a kritizáló hibáira 



 

10.Gréta már annyiszor elhatározta, hogy jobb lesz, megjavul, aztán mégis követ el bűnt. Kezd 

elege lenni ebből a hiábavaló harcból, és abból, hogy úgyse sikerül. Mit mondhatnánk neki? 

A: Ne a saját erejében bízzon, hanem Jézus szeretetében, és újra meg újra kérje segítségét 

B: Emberi erőfeszítésre szükség van, de Jézus szeretete, kegyelme tesz szabaddá, tisztává 

C: Ha nem sikerül leszokni egy-egy hibáról, elhagyni egy-egy bűnt, fogadja el így magát, ne harcoljon 

feleslegesen 

 

Advent 3. vasárnapja ("A" év) 
OLVASMÁNY: Iz 35, 1-6a. 10  Maga az Isten j�n el, hogy szabadul�st hozzon nek�nk. 

ZS.VÁLASZ:  J�jj el, Urunk, Isten�nk: * �dv�z�ts minket. 

SZENTLECKE: Jak 5, 7-10  Legyetek �llhatatosak, mert az �r e j�vetel�nek ideje k�zel van! 

ALLELUJA: Az �r lelke van rajtam: * elk�ld�tt, hogy a szeg�nyeknek �r�mh�rt vigyek. Iz 61, 1 

EVANGÉLIUM: Mt 11, 2-11  Te vagy-e az, akinek j�nnie kelt, vagy valaki m�st v�rjunk? 

 

1. Mi hova tartozik és mit csinálunk közben? Kösd össze vonallal! 

Bevezető rész                 Olvasmány                              Állunk 

                                        Átváltoztatás 

Ige liturgiája                   Bűnbánati ima 

                                        Evangélium                             Ülünk 

                                        Köszöntés 

Áldozati liturgia              Szentbeszéd 

                                        Áldozás                                    Térdelünk 

Befejező rész                  Áldás 

                                        Felajánlás 

                                        Hívek könyörgése 

2. Melyik bútort rendelnéd a szentmise 

tanító részéhez? ………………………..áldozati részéhez?…………………….. 

 

3. Milyen kérdéssel küldi tanítványait a raboskodó Keresztelő János Jézushoz? 

A: Te vagy-e, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?     B: Ki vagy Te? 

C: Mit akartatok látni, mikor kimentetek a pusztába? 

 

4. Jézus válasza Keresztelő Jánosnak: 

A: adjátok tudtul Jánosnak, amit tanítottam…..      B: adjátok tudtul Jánosnak, amit láttok és hallotok 

C: Mondjátok meg Jánosnak, hogy emlékezzék a keresztelkedésemkor történtekre 

 

5. Mivel igazolhatjuk szavainkat? 

A:  elsősorban tetteinkkel        B: ha meg is merünk esküdni rá           C: ha tanút is tudunk mondani 

 

6. Segíti-e hitünket, vallásosságunkat, ha nem vagyunk egyedül? 

A: az ember társas lény, ezért mindenképpen megerősíti Isten-hitében, ha van ember mellette 

B: a másokért vállalt felelősség, szolgálat mindenképpen segít, de jó, ha keresztény társaink a barátaink 

C: nem segít, sőt akadály a társaság, mert csak az egyedüllétben döbbenhetünk rá a magányra 

 

7. Keresztelő János bizonyosságot keres. Ez a bizonyosság az Isten akaratának, igéretének teljesülése. 

A házassági döntés előtt a jegyeseknek is bizonyosságot kell szerezniük. Miről? 

A: hogy leendő társuk az Isten által rendelt társ             B: hogy leendő társuknak jelenleg nincs párja 

C: hogy leendő társuk hajlandó megpróbálni, hogy sikerül-e együtt maradni  

 

Advent 4. vasárnapja ("A" év) 
OLVASMÁNY: Iz 7, 10-14  �me, a sz�z fogan. 

ZS.VÁLASZ:  Urunk, Isten�nk �rkezik: * � a dics�s�g kir�lya 

SZENTLECKE: R�m 1, 1-7  J�zus Krisztus, aki D�vid nemzets�g�b�l sz�rmazott. az Isten Fia. 



ALLELUJA: �me, anya lesz a Sz�z, �s fia sz�letik. * Fi�nak neve Emm�nuel, vagyis ,,Vel�nk az 

Isten''. Mt 1, 23  

EVANGÉLIUM: Mt 1, 18-24  J�zus megsz�letik M�ri�t�l, aki jegyese J�zsefnek, D�vid fi�nak. 

 

1. Mit nevezünk vallásgyakorlatnak? 

A: amivel jelét adjuk annak, hogy Istenhez tartozunk  B: ha gyakorlatokat végzünk   C: az Istenért vállalt 

külön feladatokat 

 

2. Mik a vallásgyakorlatok? 

A: csak a templomba-járás és imádság   B: a templomba-járás és imádság mellett a szeretet-tettek is    C: a 

lelkigyakorlatok és böjtök 

 

3.Fontosak-e a vallásgyakorlatok? 

A: igen, mert növelik és mutatják is hitünket 

B: nem, mert az a legfontosabb, amit gondolok, és nem az, amit csinálok 

C: fontosak, mert így mindenki előtt bebizonyíthatom jóságomat 

 

4.Melyik imádság-szertartás értékesebb a kettő közül? /Húzd alá!/ 

Temetés – gyászmise 

Miatyánk – saját szavas ima 

Betegek kenete – balázsáldás 

Rózsafüzér – szentmise 

Keresztút – harangszó  

Zsolozsma – litánia 

5. Melyek az adventi Rózsafüzér-titkok? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Melyik a karácsonyi titok? …………………………………………………………. 

 

6. Mária igenjére Jézus megkezdte földi életét. József igenjét az jelentette, hogy az isteni biztatásra 

magához vette feleségét, Máriát. Ezzel elkezdődött  

A: a Szentcsalád élete        B:  Jézus élete                     C: az Újszövetség 

 

7. A házasság szentségének külső jele a házassági szándék kinyilvánítása a jegyesek részéről. Az 

egybehangzó igenek egy szép szertartás, az esküvő része, de nem befejezés, hanem csak kezdet. Igaz-e 

ez? 

A: Nem igaz, hisz az esküvővel, főleg, ha templomi, már nem elkezdődik valami, hanem minden kész 

B: Igaz, mert csak akkor lesz érvényes a házasság, ha mindketten gyakorló keresztény életet élnek ezután 

C: Igaz, mert a házasságkötéssel egy új család élete kezdődik, melyet ápolni kell 

 

8. Van-e különbség a férfi-férj-apa, illetve a nő-feleség-anya szavaink jelentése között? 

A: nincs, ugyanazt fejezi ki mindhárom szó, a magyar nyelv gazdagságából adódóan     

B: fontos különbség van, mégpedig a férfit és a nőt kapcsolataiban jellemzi      

C: a különbség csak az életkorban van  

 

9. Volt-e szerepe Józsefnek Jézus élete alakításában? 

A: igen, József védelmezte a családot, benne Jézust, munkájával megélhetésüket biztosította, személyes 

életével férfias mintát adott 

B: József beleegyezése kellett Jézus földi életéhez        C: Csak Mária számára jelentett jogi védelmet 

 

10. Mit jelent egy gyermeket befogadni – azaz mi történik, ha újszülött kerül a családba? /húzd alá a 

jókat!/ 

- soha nem hagyják egyedül – mindenki csendesebben mozog – az ő életritmusa szerint alakul mindenki 

élete – fürdés időben nem fogadnak vendéget – csak este és éjszaka buliznak a szülők  


