
16.Hamvazószerdától Virágvasárnapig(5/16-18) 

 TANKÖNYV V. Osztályos új tankönyv, 81-89 old. 
(megtalálható Interneten is: Manuale Digitale, clasa a V-a, religie romano-catolică limba maghiară) 

1.A nagyböjti időszak 
Tankönyvi videó megnézése, megbészélése: Mit jegyeztetek meg a filmből?  

 

A húsvétot megelőző, hamvazószerdával 

kezdődő negyven nap a lelki megtisztulás, 

megtérés ideje. Ehhez ad bátorítást az a 

példabeszéd, amit Jézus mondott 

követőinek. 

A tékozló fiú története (megnézzük a 

videót) 

 
Film: YouTube: Gyermekek Bibliája Újszövetség - 10. 
Tékozló fiú 
 

Írd le néhány mondatban mi a tanulsága a 

Tékozló fiú történetének? 

      

      

       

            

            

            

            

            

            

            

             
 

Powerpoint: Nagyböjti időszak 

-Mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, negyven napig böjtölt a pusztában. Ennek emlékezetére rendelte egyházunk a 

hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó szent nagyböjti idő. 

-A Jézus utáni első századokban az ősegyházban hosszú idő előzte meg a felnőttek keresztségre való felkészülését. 

Ennek a készületnek az utolsó szakasza hamvazószerdán kezdődött, amikor a keresztelendők nyilvános vezeklést 

kezdtek, és bűnbánatuk jeleként hamut szórtak a fejükre. A hamvazás a 12. századtól lett az egyházi szertartás 

része. 

-Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka 

hamujával hintik meg vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik meg. A hamvazást végző pap közben figyelmeztet: 

„Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” (vagy: „Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!”) A 

hamu az elmúlást és a megtisztulást is jelképezi. A földi élet végességére figyelmeztet, s arra, hogy azt tiszta lélekkel 

kell megélni. A jó Isten a föld porából is képes volt megteremteni az embert, ugyanígy porrá vált testünket is új életre 

tudja kelteni. 

-A régi böjti gyakorlat teljes hústilalmat írt elő a híveknek, ezért a hamvazószerda előtti keddet, amikor utoljára 

ehettek húst, a népnyelv húshagyó keddnek, a feltámadás ünnepét pedig húsvétnak nevezte el. 

-Egyházunk ma csak hamvazószerdán és nagypénteken ír elő szigorú böjtöt. Ennek értelmében ezeken a napokon 

18 éves kortól 60 éves korig az egészséges emberek csak háromszor étkeznek és csak egyszer laknak jól. A nagyböjt 

péntekein hústilalmat ír elő az egyház. 

-Nagyböjt idején nemcsak a hús fogyasztásától, hanem minden rossz szokástól tartózkodni kellene. A jó 

cselekedetek gyakorlása is erősít bennünket a jóban, ami a böjt igazi értelme. 

 

 



2.A keresztút 
-Nagyböjtben járunk, és az egyház 

különleges imádságra hív minket, egy 

különleges útra: a keresztútra. A templom 

falain, kis keresztekkel a keret tetején ott 

függ a Krisztus Golgotára vezető útjának 

eseményeit ábrázoló tizennégy kép. Ezek a 

stációk vagy állomások a szenvedéstörténet 

(passió) Szentírásból vett eseményeit 

ábrázolják. Ha péntekenként délután betérsz 

a templomba, közösségeddel körüljárhatod 

azokat, és imádkozhatsz előttük. 

-Jézust az emberek gonoszsága vitte a 

Golgotára, és ő szó nélkül tűrte mindezt.  

Elviselte ugyanazokat a szenvedéseket, 

amelyeket te is érzel, ha igazságtalanok, 

gonoszak veled szemben az emberek. Olyan 

lett, mint amilyen te vagy, mert szeret téged. 

-A keresztúti ájtatosságot a ferences 

szerzetesek kezdeményezték a 14. században 

Jeruzsálemben, Jézus szenvedésének 

helyszínén. Minden olyan helyre, ahol Jézus 

keresztútja során valamilyen esemény történt, 

kápolnákat állítottak föl. A Jeruzsálembe  

érkező zarándokokat ők vezették végig a keresztúton. 

-Kezdetben a keresztútnak hét stációja volt. Később tizennégyre bővítették, és az egyház így hagyta jóvá. A 

tizenötödik állomás, amelyről a leckében beszéltünk, nem kötelező, de ajánlatos. A tizenötödik állomás mutatja 

meg, hogy Jézus szenvedése nem volt értelmetlen, mert az Atya feltámasztotta a halálból. Így mutatta meg az Atya, 

hogy a végsőkig kitartó szeretet az ő országába vezet. 

3.Virágvasárnap 
Tankönyvi videó megnézése, megbészélése: Mit jegyeztetek meg a filmből? 

-Powerpoint: Virágvasárnap 

Virágvasárnap a nagyböjti időszak utolsó vasárnapja. Ezen a 

napon vonult be Jézus ünnepélyesen Jeruzsálembe. 

Jeruzsálem lakói úgy fogadták Jézust, mint egy királyt: 

lerakták elé ruháikat és pálmaágakat lengettek.  

Virágvasárnap megemlékezünk Jézus bevonulásáról  

Jeruzsálembe a barkaszentelés, valamint a szentmise előtti 

körmenet által.  

Pálmaágak helyett ki nem nyílt barkaágakat használunk. 

A virágvasárnapi evangéliumi szakasz elbeszéli Jézus  

szenvedéstörténetét, Szt. Máté, Szt. Márk vagy Szt. Lukács szerint. 

Virágvasárnappal kezdődik a Nagyhét. Virágvasárnap a pap a piros színű liturgikus ruhát ölti magára. 

-Jézus bevonulásának emlékére később körmeneteket szerveztek Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről. A szamár 

hátára a helyi püspök ült, és Jézus kortársaihoz hasonlóan pálmaágakat lengettek előtte. A melegebb éghajlatú 

országok innen vették át a pálmaágas körmenetek szokását, Európa északibb részein pedig a barkás körmenet 

terjedt el. 

-A pálma-, virág- vagy barkaáglengetésért nevezték el virágvasárnapnak ezt az ünnepet. Virágvasárnap egy héttel 

húsvét előtt van, ez a Jézus szenvedését felidéző nagyhét kezdete is. Ezen a napon a templomban barkaszentelést 

és barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani. Európában a X. század óta él a pálma- vagy barkaszentelés 

szokása. Szentmise után a hívők hazaviszik a szentelt barkát. 

-A barkaszentelés mellett a római katolikus templomokban külön szépséget ad az ünnepi szentmisének a virágva-

sárnapi körmenet és a passió (Jézus szenvedésének története) eléneklése. Jézus szenvedésének és keresztre feszí-

tésének énekes felelevenítése előkészíti a nagyheti lelkiismeret-vizsgálatot, a magunkba fordulást.  



16.Hamvazószerdától Virágvasárnapig(5/16-18) -tanulói lap 
  

1.A nagyböjti időszak 
 

A húsvétot megelőző, 

hamvazószerdával kezdődő negyven 

nap a lelki megtisztulás, megtérés ideje. 

Ehhez ad bátorítást az a példabeszéd, 

amit Jézus mondott követőinek. 

A tékozló fiú története  

 

Írd le néhány mondatban mi a tanulsága a 

Tékozló fiú történetének? 

      

      

      

      

       

            

            

            

            

            

            

            

            

             
 

-Mielőtt Jézus tanítani kezdett volna,      napig   a pusztában. Ennek emlékezetére rendelte egyházunk 

a          tartó szent           idő. 

-A Jézus utáni első századokban az ősegyházban hosszú idő előzte meg a felnőttek     

      . Ennek a készületnek az utolsó szakasza hamvazószerdán kezdődött, 

amikor a keresztelendők     kezdtek, és bűnbánatuk jeleként     

 . A hamvazás a 12. századtól lett az egyházi szertartás része. 

-Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az        

       hintik meg vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik meg. A 

hamvazást végző pap közben figyelmeztet: „         

 !” (vagy: „Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!”) A hamu az elmúlást és a megtisztulást is jelképezi. 

A         figyelmeztet, s arra, hogy azt tiszta lélekkel kell megélni. A 

jó Isten a föld porából is képes volt megteremteni az embert, ugyanígy porrá vált testünket is új életre tudja kelteni. 

-A régi böjti gyakorlat teljes     írt elő a híveknek, ezért a hamvazószerda előtti keddet, 

amikor utoljára ehettek húst, a népnyelv       

nek, a feltámadás ünnepét pedig húsvétnak nevezte el. 

-Egyházunk ma csak     és       ír elő szigorú böjtöt. Ennek 

értelmében ezeken a napokon   éves kortól     éves korig az egészséges emberek csak háromszor étkeznek és 

csak egyszer laknak jól. A nagyböjt      ír elő az egyház. 

-Nagyböjt idején nemcsak a hús fogyasztásától, hanem minden      tartózkodni kellene. A 

     gyakorlása is erősít bennünket a jóban, ami a böjt igazi értelme. 



2.A keresztút 
-Nagyböjtben járunk, és az egyház 

különleges imádságra hív minket, egy 

különleges útra: a   . A 

templom falain, kis keresztekkel a keret 

tetején ott függ a Krisztus Golgotára vezető 

útjának eseményeit ábrázoló  kép. Ezek a 

stációk vagy állomások a    

  (passió) Szentírásból vett 

eseményeit ábrázolják. Ha péntekenként 

délután betérsz a templomba, közösségeddel 

körüljárhatod azokat, és imádkozhatsz 

előttük. 

-Jézust az emberek gonoszsága vitte a 

Golgotára, és ő szó nélkül tűrte mindezt.  

Elviselte ugyanazokat a szenvedéseket, 

amelyeket te is érzel, ha igazságtalanok, 

gonoszak veled szemben az emberek. Olyan 

lett, mint amilyen te vagy, mert szeret téged. 

-A keresztúti ájtatosságot a   

  szerzetesek kezdeményezték a 14. szá-

zadban Jeruzsálemben, Jézus szenvedésének 

helyszínén. Minden olyan helyre, ahol Jézus 

keresztútja során valamilyen esemény történt, 

kápolnákat állítottak föl. A Jeruzsálembe  

érkező zarándokokat ők vezették végig a keresztúton. 

-Kezdetben a keresztútnak  stációja volt. Később tizennégyre bővítették, és az egyház így hagyta jóvá. A 

tizenötödik állomás, amelyről a leckében beszéltünk, nem kötelező, de ajánlatos. A tizenötödik állomás mutatja 

meg, hogy Jézus szenvedése nem volt értelmetlen, mert az Atya feltámasztotta a halálból. Így mutatta meg az Atya, 

hogy a végsőkig kitartó szeretet az ő országába vezet. 

3.Virágvasárnap 
Virágvasárnap a nagyböjti időszak          

vasárnapja. Ezen a napon vonult be Jézus ünnepélyesen  

  . Jeruzsálem lakói úgy fogadták Jézust, mint egy 

 : lerakták elé ruháikat és pálmaágakat lengettek.  

Virágvasárnap megemlékezünk Jézus bevonulásáról  

Jeruzsálembe a    ,  

valamint a szentmise előtti    által.  

Pálmaágak helyett ki nem nyílt barkaágakat használunk. 

A virágvasárnapi evangéliumi szakasz elbeszéli Jézus  

   , Szt. Máté, Szt. Márk vagy Szt. Lukács 

szerint. 

Virágvasárnappal kezdődik a   . Virágvasárnap a pap a   színű liturgikus ruhát ölti 

magára. 

-Jézus bevonulásának emlékére később körmeneteket szerveztek Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről. A szamár 

hátára a helyi püspök ült, és Jézus kortársaihoz hasonlóan pálmaágakat lengettek előtte. A melegebb éghajlatú 

országok innen vették át a     körmenetek szokását, Európa északibb részein pedig a barkás 

körmenet terjedt el. 

-A pálma-, virág- vagy barkaáglengetésért nevezték el virágvasárnapnak ezt az ünnepet. Virágvasárnap egy héttel 

húsvét előtt van, ez a Jézus szenvedését felidéző nagyhét kezdete is. Ezen a napon a templomban barkaszentelést 

és barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani. Európában a X. század óta él a pálma- vagy barkaszentelés 

szokása. Szentmise után a hívők hazaviszik a szentelt barkát. 

-A barkaszentelés mellett a római katolikus templomokban külön szépséget ad az ünnepi szentmisének a virágva-

sárnapi körmenet és a passió (Jézus szenvedésének története) eléneklése. Jézus szenvedésének és keresztre feszí-

tésének énekes felelevenítése előkészíti a nagyheti lelkiismeret-vizsgálatot, a magunkba fordulást.  



15.ÓRA: AZ EGYHÁZI ÉV: A nagyböjti időszak(slide 1)  POWERPOINT-kísérő szöveg 
 

1.A Nagyböjtről általában(slide 2) 
-A Nagyböjtnek két része van: - Hamvazószerdától Virágvasárnapig,  

- Nagyhét, mely Virágvasárnaptól Húsvétig tart. (slide 3) 
-A nagyböjti időszak az egyházi évnek az a része, amelyben testben és lélekben próbálunk felkészülni a 

kereszténység legnagyobb ünnepére, a Húsvétra. (slide 5) Testben böjt által próbálunk felkészülni, lélekben pedig 

imádsággal és bűnbánattal. (slide 4) 

-A nagyböjti időszak Hamvazószerdán kezdődik és 40 hétköznapot foglal magába. (slide 6) 

-Mivel a nagyböjti időszak bűnbánati időszak a liturgikus szín a lila. (slide 7) 

2.Hamvazószerda  (slide 8) 
-A nagyböjti időszak első napja Hamvazószerda. Ezen a napon a pap a bűnbánat jeléül meghinti a hívek fejét 

hamuval és a következő szavakat mondja: „Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel” vagy „Térjetek meg 

és higgyetek az Evangéliumban.” 

-Hamvazószerda szigorú böjti nap. Ez azt jelenti, hogy minden 14. Életévét betöltött hívőnek tartozkodnia kell a hús 

fogyasztásától. 

-Hamvazószerdán kívül még kötelező hústilalmi nap Nagypéntek. 

3.Nagyböjt első vasárnapja(slide 9) 
-Nagyböjt első vasárnapján az evangéliumban Jézus megkísértéséről olvasunk. Ekkor emlékezünk arra is, hogy 

mielőtt az embereket tanította volna Jézus 40 napig böjtölt és imádkozott. Ugyanezt kéri Jézus is tőlünk a nagyböjti 

időszakban: 40 napig böjtöljünk és imádkozzunk. 

4. Nagyböjt második vasárnapja(slide 10) 
Nagyböjt második  vasárnapján az evangéliumban Urunk  

színeváltozásáról olvasunk. Visszaemlékezünk arra, hogy színeváltozásakor Jézus Mózessel és Illéssel közelgő 

szenvedéséről beszélgettek. Ezáltal mi is megértjük, hogy minden szenvedésnek jól meghatározott célja van Isten 

tervében, hiszen Krisztus Urunk szenvedése is visszaadta az embereknek az örök életet. 

5.Nagyböjt negyedik vasárnapja(slide 11) 
-Azért, hogy láthassuk hogy a böjt nem gyászt jelent, hanem készülődés az öröm ünnepére, Húsvétra ezért ez a 

vasárnap az öröm vasárnapja. A pap azzal jelzi ezt, hogy ahol lehetséges rózsaszínben mutatja be a szentmisét. 

6.Nagyböjt ötödik vasárnapja(slide 12) 
-Ez a vasárnap  a fekete vasàrnap  nevet viseli, mert egy héttel később kezdődik a Nagyhét, amikor Jézus 

szenvedésére és halálára jobban odafigyeljünk. Azért viseli a fekete-vasárnap nevet, mert ekkor letakarunk a 

templomban fekete vagy lila lepellel minden keresztet. 

7. A keresztúti ájtatosság(slide 13) 
-A nagyböjti időszak jellegzetessége a keresztúti ájtatosság, amelyben 14 állomást végigjárva megemlékezünk Jézus 

szenvedéséről és haláláról ,  

arról az útról, amelyet Jézus a kereszttel a vállán Pilátus palotájától megtett a Golgota hegyére. A keresztóti ájtatosság 

kezdetei a keresztes hadjáratok idejéig nyúlik vissza. A Jeruzsálemből hazatérő keresztes lovagok által terjedt el az 

ájtatosság. A XVI század óta van a keresztútnak 14 állomása. XII Kelemen pápa hagyta jóvá a keresztúti ájtatosságot a 14 

állomással 1730-ban. A XVIII századtól találhatók meg a keresztúti képek  a katolikus templomokban. A keresztúti ájtatosság 

állomásai jelennek vannak a nagy zarándokhelyeken, mivel elsősorban a ferences szezetesek által terjedt el. (slide 14) 
Megtalálhatók a  

keresztúti állomások egyházmegyénk két nagy zarándokhelyén, Máriaradnán és Máriacsiklován, (slide 15)de a magyarok 

legnagyobb zarándokhelyén Csíksomlyón is. (slide 16) 

A keresztút imádkozásának módja(slide 17) 
A pap vagy az ima végzője kivonul a főoltár elé és elolvassa a bevezető imát. Ezután az első állomáshoz vonul. Közben a 

hívek énekelnek. Az  állomáshoz érve (vagyis a szentképhez) a pap vagy az imavezető bemondja az állomást, majd a 

következő mondatot: „Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged”, melyre a hívek felelik: „Mert a te szent kereszted által 

megváltottad a világot”. Ezután felolvas egy rövid elkmélkedést, majd a jelenlevők elmondják a Miatyánkot és az Üdvözlégy 

Máriát. A végén a pap vagy az imavezető így szól: „Könyörülj rajtunk, Urunk”, melyre a hívek válasza: „Könyörülj rajtunk”. 

Ezután tovább mennek a következő állomáshoz, majd így zajlik le mind a 14 állomásnál az imamód. A végén egy befejező 

imát mond a pap vagy az imavezető visszaérve az oltár elé. 



A keresztút állomásai(slide 18-32) 

1. Jézust halálra ítélik  

2. Jézus vállára veszi a keresztet 

3. Jézus először esik el a kereszttel       

4. Jézus a Szűzanyával találkozik 

5. Jézust segíti  Cirenei Simon  

6. Jézus arcát letörli Veronika 

7. Jezus második esik el a kereszttel 

8. Jézus vigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat 

9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel 

10. Jézust megfosztják ruháitól 

11. Jézust keresztre feszítik 

12. Jézus meghal a kereszten 

13. Jézus testét leveszik a keresztről 

14. Jézus testét eltemetik 

Újabban egy(vagy két) állomással egészítik ki: 

15.Isus feltámad a halálból 

(16.Jézus elküldi a Szentlelket) 

 


