
Húsvét 2. vasárnapja  - az Isteni Irgalmasság vasárnapja 
OLVASMÁNY: ApCsel 2,42-47 A hívek mind összetartottak és közös volt mindenük 

ZS.VÁLASZ:  Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. 

SZENTLECKE: 1 Pt 1,3-9 Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása élő reményre teremtett újjá 

bennünket 

ALLELUJA: Jn 20,29 Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. 

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-31 Nyolc nap múlva eljött Jézus 

1. Hová valósiak az olvasmányban szereplő hívek? 

A: kafarnaumi     B: jeruzsálemi     C: antiochiai     D: római     E: efezusi 

2. Hogyan nevezzük röviden latin kezdőszavairól a hálaadó énekünket ill. szentmisét? 

A: Te Deum     B: Adoremus Te     C: Eukarisztia     D: Laudamus Te 

3. Írd le az imafajtákat! 

4. Mihez hasonlítja Szent Pál megpróbált hitünket? 

A: értékesebb az aranynál     B: értékesebb minden drágakőnél     C: értékesebb minden talentumnál 

5. Miért nem volt jelen Tamás apostol, amikor először megjelent Jézus a tanítványoknak? 

A: éppen Emmauszba tartott     B: halászott     C: erről nem ír az evangélium 

6. Ennek a vasárnapnak az elnevezése kapcsán ki „nem illik” a többiek közé? 

A: II. János Pál pápa     B: Karol Wojtyla     C: Faustina Kowalska     D: I. János Pál pápa 

7. Melyik az a két pápa, akiket ezen a vasárnapon szentté avat Anyaszentegyházunk? 

A: VI. Pál pápa     B: I. János Pál pápa     C: II. János Pál pápa     D: Ferenc pápa     E: XXIII. János pápa 

 

Húsvét 3. vasárnapja  
OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.22-28 Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. 

ZS.VÁLASZ:  Az élet útját mutatod, Uram nékem. 

SZENTLECKE: 1 Pt 1,17-21 Krisztusnak, a szeplőtelen báránynak drága vére váltott meg minket 

ALLELUJA: Urunk Jézus, tárd fel az Írások értelmét, hadd lángoljon a szívünk, midőn tanítasz minket.  

EVANGÉLIUM: Lk 24,13-35 Amikor a kenyeret megtörte, felismerték 

 

1. Melyik két hónapot szenteljük a Szűzanya tiszteletére? 

A: január     B: augusztus     C:május     D: július     E: szeptember     F: október 

2. Melyik ünnepen szólt Péter a jeruzsálemi néphez? 

A: Húsvét ünnepén     B: Hanuka ünnepén     C: Pünkösdkor 

3. A keresztények mit ünnepelnek ezen a napon? 

4. Melyik az a két ünnepnapunk, amelyik az Oltáriszentséghez kötődik? 

5. Mit jelent az Eukarisztia görög szó?   A: kenyértörés     B: hálaadás     C: örömhír 

6. Hogy hívták az egyik emmauszi tanítványt? 

7. Az emmauszi tanítványok így emlékeztek vissza a Jézussal való útjukra: „Hogy lángolt szívünk, 

amikor beszélt hozzánk és feltárta az Írások értelmét!” Mire bíztat bennünket a tanítványok élménye? 

A: hogy mi Jézussal akarjuk járni B: hogy csak Jézus érti az Írásokat   C: hogy a legfontosabb érteni az 

Írást 

8. Hogyan fejezzük ki a tiszteletünket és köszönetünket az Eukarisztiáért? 

A: csak nagy ünnepeken vesszük magunkhoz B: Térden állva és ünnepi ruhában vagyunk a jelenlétében

 C: Gyakran és komoly testi-lelki előkészület után vesszük magunkhoz 

9. Milyen szavakkal hív a szentáldozásra a szentmisében a pap? 

A: Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten Báránya! 

B: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és az élet terhét hordozzátok! 

C: Jöjjetek, Atyám áldottai,, és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett! 

10. Mit értünk a szentségimádás alatt? 

A: az Eukarisztia jelenlétében imádkozunk B: Isten szentségét, nagyságát elismerjük 

C: ha magunkhoz vesszük az Eukarisztiát 

Húsvét 4. vasárnapja  
OLVASMÁNY: Apcsel 2,14a 36-41 Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust 

ZS.VÁLASZ:  Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom 

SZENTLECKE: 1 Pt2,20b-25 Megtértetek lelketek Pásztorához 

ALLELUJA: Én vagyok a jó Pásztor. Ismerem juhaimat,és juhaim ismernek engem. 

EVANGÉLIUM: Jn 10,1-10 Én vagyok a juhok kapuja 



1. Hogy hívják egyházmegyénk főpásztorát? 

2. Ki jelenleg Anyaszentegyházunk látható feje? 

3. Mi a civil neve? 

4. Mi a pápa tévedhetetlenségének biztosítéka? 

5. Írd le az egyházi rend szentségének fokozatait! 

6. Írj három szentté avatott püspököt! 

 

7. Gábor minden vasárnap ministrál a szentmisén, és ha néha-néha fáradt vagy nincs kedve, az jut 

eszébe, hogy számítanak rám, mennem kell. Péter is szeret ministrálni, de csak akkor, ha kedve van. 

Van, hogy kimarad  egy-egy mise is, meg van, amikor a padból kényelmesebb végignézni a misét. Aztán 

egyszer csak rájön, és akkor el se lehetne  zavarni. Mi a véleményed, melyik az értékesebb? 

A: Gábor szolgálatát tartom az értékesebbnek, és biztatnám, hogy maradjon ilyen, de Pétert sem küldeném el 

B: Péter szolgálata az értékesebb, mert mint tékozló fiú, időről-időre hazatér, míg Gábor természetes, hogy ott 

van 

C: Nem szabad azt nézni, melyik az értékesebb, mert Isten sem a teljesítményt nézi 

D: Gáboré, és Pétert egyszerűen nem engedném, ha nem hajlandó megváltozni 

8. A jó, egészséges, keresztény családok hogyan segíthetik a papi hivatások ügyét? /Írd ki a helyes 

megoldások betűjelét!) 

A: több gyermekük születik   B: értéknek tartják mások szolgálatát   C:a nagycsaládban begyakorolják az 

egymás iránti figyelmességet   D: feladatuknak tartják, hogy mindenképpen papot adnak gyermekeik közül 

 

9. Miből érezheti egy fiú, hogy papi hivatása van? 
A: az édesanyja és a papja is annak szánta, és ezt mondja neki 

B: szeret ministrálni, kedvet érez a papi életre, hivatásra 

C: nem elég bátor, nem elég sikeres a lányoknál 

10. Ákos / 15 éves / szívesen ministrált, még arra is gondolt, hogy pap lesz. Most megismerte Jutkát, 

együtt ministrálnak, sokat beszélgetnek, és Ákos riadtan vette észre, hogy tetszik neki Jutka. Elmehet-e 

Ákos a ministráns-találkozóra, a NYÍLT NAP-ra, amelyet kispapok szerveznek a nagyobb fiúknak? 

A: Nem lenne tisztességes, mert nem biztos, hogy pap lesz    B: Ha elhatározza, hogy nem találkozik többet 

Jutkával, akkor elmehet     C: Nyugodtan elmehet, és imáiban bátran keresse Isten akaratát életével, jövőjével 

kapcsolatban 

11. Van, aki azt mondja: „ Papnak lenni könnyű, mert csak elmondja a misét, néha temet, keresztel, 

esküdtet. Szabad az egész napja.” Igaza van? 

A: Az igaz, hogy szabad az egész napja, nem csinál semmit, de ez sem könnyű, másrészt nincs családja, tehát 

nem könnyű a sorsa   

B: Nem szabad a napja, mert ezekre a szertartásokra készülni is kell,  de ezen kívül még a pap vezetője az 

Egyházközségnek, ami nem könnyű, de szép feladat   

C: Nem igaz, hogy szabad az egész napja, de ha jól szervezi, nem unatkozik, végülis nem nehéz munkát 

végez, érdemes papnak lenni 

 

Húsvét 5. vasárnapja  
OLVASMÁNY: ApCsel 6,1-7 Kiválasztottak hét, jó hírben álló, Szentlélekkel eltelt férfit. 

ZS.VÁLASZ:  Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. 

SZENTLECKE: 1 Pt 2,4-9 Választott nép, királyi papság vagytok 

ALLELUJA: Én vagyok az út,az igazság és az élet. Senki sem jut Atyámhoz, csak általam. 

EVANGÉLIUM: Jn 14,1-12 Én vagyok az út,az igazság és az élet. 

1. Mely kifejezéseknek ugyanaz a tartalma, hogy „Isten szeretete él bennem”? /Írd ki a helyes 

megoldások betűjelét!) 

kegyelmi élet – Szentlélek - megszentelő kegyelem – Szentháromság – megszülettem - nincs halálos bűnöm 

2. Mely szentségek erősítik az Egyház közösségét? 
A: minden szentség B: csak a bérmálás C: csak a keresztség 

3. Segít –e nekünk ma a Szentlélek? 
A: megmutatja, mi jó, és segít kitartani mellette B: a házassághoz ez is kell C: ma már nincs rá szükség, 

hogy segítsen 



4. Rita bérmálásra készül. Szereti olvasni az Apostolok Cselekedeteiből, hogy milyen csodák, jelek 

történtek a Szentlélek erejéből, mennyi ajándékot kapott az induló Egyház. Most is ez kellene – 

gondolta vágyakozva, és Édesanyja jutott eszébe, aki mennyit szenved akarat-gyenge, alkohol-beteg 

férjétől. „Hogy van ennyi ereje, kitartása elviselni az állandó bántást, kötözködést férjétől, ugyanakkor 

meg áldozatkészen, szeretettel gondozni férje ágyban fekvő, beteg édesanyját?!” És egyszer csak 

megértett valamit! 
A: Nemcsak a nyelveken szólás a csoda, hanem az ilyen nehéz helyzetekben kitartóan szeretni, hűségesnek 

lenni, szolgálni, nem panaszkodni – ez is lehet a Szentlélek csodája 

B: Ma már látszik, hogy az embereken úgysem segít semmi, nincs szükség arra, hogy csoda történjen 

C: Az első pünkösd óta 2000 év eltelt, nem csoda, ha ma már nincs akkora hatása 

5. Jó-e nekünk, hogy az Egyházhoz tartozunk? 

A: Igen, és minél inkább benne – érte élünk, annál gazdagabb az életünk 

B: Nem jó, mert tele van emberi gyarlóságokkal, de Jézus miatt elviseljük 

C: Nem, de anélkül is lehetünk Jézus barátja, hogy az Egyházat szeretnénk 

 

6. Évi busszal szokott reggelente iskolába menni. Nemegyszer az úton jut eszébe, hogy a reggeli 

imát nem mondta el. Szabad-e útközben imádkozni? 

A: Igen, a fontos, hogy hiba nélkül mondja el a reggeli imát    B: Nem, esetleg akkor, ha senki sincs még 

körülötte   C: Igen, és nagyon jó, hogy már reggel eszébe jutott, hogy gondolataival Istent  keresse 

 

7. Irgalmasság vasárnapján avatta szentté Anyaszentegyházunk azt a pápát, akit a legtöbben kedvesnek, 

egyszerűnek, szociálisan érzékenynek és igen jó humorúnak ismertek. Ő hirdette meg a II. Vatikáni 

Zsinatot. Ferenc pápa szerint szentéletű, türelmes ember volt, aki „engedte, hogy az Úr vezesse”. A 

derűs természetű pápa néhány kedves, humoros megnyilatkozását találjátok itt kigyűjtve.  

Kiről van szó? ………………………………………….. 

 

 

1. Egy kórházlátogatás alkalmával megkérdezte egy kisfiútól, mi szeretne lenni, ha felnő. A gyerek azt 

felelte: vagy rendőr vagy pápa. „A helyedben a rendőrséget választanám – mondta a Szentatya. – Pápa 

akárkiből lehet, nézz csak rám!”    

 

2. „Éjjelente gyakran felébredek, eltöprengek a világ súlyos problémáin, és elhatározom, hogy mindezt el kell 

mondanom a pápának. Aztán másnap, mikor felébredek, rájövök, hogy én vagyok a pápa.” 

 

3. Amikor egy riporter megkérdezte, hányan dolgoznak a Vatikánban, János pápa állítólag így felelt: 

„Nagyjából a fele.” 

 

4. Egy bíboros nehezményezte, hogy a vatikáni fizetésemelés után az egyik alkalmazott ugyanannyit keres, 

mint a bíboros. A pápa azt mondta: „Annak az alkalmazottnak tíz gyereke van; remélem, a bíborosnak 

nincsen.”      

 

5. Egy este a barátját látogatta meg a Szentlélek Kórházban. A nővér, aki ajtót nyitott, így mutatkozott be: 

„Szentatyám, a Szentlélek főnöknője vagyok.” A pápa így felelt: „De jó magának! Micsoda állása van! Én 

csak 'Isten szolgáinak szolgája' vagyok.” 

  

6. Röviddel pápává választása után Róma utcáin sétált. Egy pár jött szembe, és ahogy elhaladtak egymás 

mellett, meghallotta, hogy a nő odasúgja a barátjának: „Jó ég, milyen kövér!” Utánuk fordulva megjegyezte: 

„Hölgyem, gondolom, tudja, hogy a konklávé nem kimondottan szépségverseny.”   

7.Egy újságírónak, aki velencei pátriárkaként megkérdezte tőle, mi lenne, ha újrakezdhetné az életét, azt 

felelte: újságíró. Majd elmosolyodva hozzátette: „S most lássuk, meri-e azt mondani, hogy maga meg, ha 

újrakezdhetné, pátriárka lenne!”   

 

8. Egy vatikáni tisztségviselő azt mondta a pápának: „teljességgel lehetetlen”, hogy 1963-ban megnyissák a II. 

Vatikáni Zsinatot. „Jó, akkor 1962-ben fogjuk megnyitni” – felelte. És meg is nyitotta. 

 
 



 

Gratulálunk „maratoni” kitartásotokhoz!!!!! 
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+ 1. Mi az egyházi év? 

A: Jézus életének újra-megjelenítése    B: emlékezés Jézus életére 

C: az év pihenőnapjainak vallásos tartalommal való megtöltése 

 

+2. Számozd be időrendi sorrendbe Jézus életének eseményeit, és a táblázatban írd a számsor mellé a 

hozzá tartozó/kapcsolható ünnep(ek) nevét, és ha lehet, dátumát!  

◌Jézus bevonul Jeruzsálembe     ◌A Szentcsalád Egyiptomba menekül  ◌Az utolsó vacsora      

◌Jézus fogantatása    ◌Jézus kereszthalála     ◌Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban    ◌Feltámadás     

◌Jézus születése     ◌Mennybemenetel     ◌Jézus dicsőséges eljövetele     ◌A Szentlélek eljövetele   ◌Jézus 

megkeresztelkedik     ◌Az apostolok hirdetik az evangéliumot „az egész világon”      

◌Jézus megkísértése    

 

 

 

 Ünnep(ek) Dátum 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

A résztvevők 

neve 

Kora Plébániája, plébánosa, 

hitoktatója: 

  

  

  

  



8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

 

+3. Töltsd ki a hiányzó mezőket a Mária-ünnepekkel kapcsolatban! Jelöld X-el a parancsolt ünnepeket! 

 

Dátum Ünnep neve Az ünnep tartalma 

jan. 1.   

 Gyertyaszentelő Boldogasszony  

  Mária szeplőtelen foganása, Angyali üdvözlet 

aug. 15.   

 Kisboldogasszony  
 

 


