
19.ÓRA: A Szent Háromnap 
 

1. Nagycsütörtök 

 

Nagycsürtökön két szentmiseáldozat van:  

 -reggel: a krizmaszentelési szentmisét 

 -este: az Utolsó Vacsora emlékmiséjét  

 

a)Krizmaszentelési szentmise 

 

A reggeli szentmisét a püspök  együtt mutatja be papjaival, a püspöki székesegyházban mutatják 

Ez a szentmise kifejezi a püspök és a papok közötti egységet. Ugyanakkor a papok megújítják a 

papszenteléskor tett fogadalmakat.  

-Ebben a szentmisében szenteli meg a püspök azokat az olajakat, 

amelyeket az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásakor 

használnak. 

 

A szentelt olajak a következők:  

-A katekumenek olaja (keresztelésnél),  

-A betegek olaja (a szentkenetnél)  

-A krizma (használjuk a  keresztségnél,  

a bérmálásnál az egyházirend szentségénél).  

 

 

b)Az Utolsó Vacsora emlékmiséje 

 

-Az esti szentmisében az Utolsó Vacsora 

eseményeit  

ünnepeljük meg. 

 

Az Utolsó Vacsorán Jézus megalapította az  

Oltáriszentséget,  

megalapította az egyházirendet. 
Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a 

kenyeret, 24hálát adott, megtörte, és így szólt:  

„Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” 25Ugyanígy 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.” 26Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem 

jön. 

-Amikor a pap beénekli a  Gloria (Dicsőség a magasságban...) himnusz első 

szavait Nagycsütörtökön este megszólalnak a harangok, valamint a fali csengő és 

az oltárcsengők. Ezután a harangokat már nem húzzák meg  

egészen Húsvét éjszakáig. A harangok helyett használjuk a kereplőt. 

A szentmise egyik jellegzetes szertartása a lábmosás, amelyben a püspök a 

sékesegyházban, de több plébánián a pap is megmossa 12 férfinek a lábát, 

ahogyan Jézus tette az Utolsó Vacsorán. 

 

 

 



 

A szentmise végén a pap nem ad áldást, az oltárt pedig megfosztja, még az oltárterítő is le lesz 

véve, az Oltáriszentséget pedig egy mellékoltárhoz viszik, hogy ott a hívek végezhessenek 

szentségimádást.   

 

 

 

 

-Ebben a szentségimádásban visszaemlékezünk arra, hogy 

Nagycsütörtökön este későn Jézus vért izzadt értünk a Getszemáni 

kertben.  

-Nagycsütörtök este a pap fehér színű liturgikus ruhát ölt magára. 

 

2.Nagypéntek 

 

-Nagypéntek az év egyetlen olyan napja, amikor  sehol a világon nem mutatnak 

be szentmisét. 

Nagypénteken délután van mégis egy szertartás, amelyen megemlékezünk 

Krisztus Urunk szenvedéséről és kereszthaláláról. Ennek a szertartásnak három 

része van:  

- Igeliturgia, 

- Hódolat a szent kereszt előtt  

- Szentáldozás.  

Az igeliturgiában felolvasást nyer a szenvedő szolgáról szóló rész Izajás próféta 

könyvéből, az evangéliumban pedig Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése szent 

János evangéliuma szerint. A szent kereszt előtti hódolatnak két része van:  

 

-a szent kereszt felmutatása  

-a Szent kereszt előtti hódolat. 

 

-Nagypéntek szigorú böjti nap  

-A liturgikus szín a piros. 

Nagypénteken készítik el a Szentsírt,  

melyet a hívek kegyelettel látogatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hát még egy órát sem vagytok képesek velem virrasztani... 



Húsvéti vigilia 
 

-A vigilia egy ünnep előestéje. A húsvéti vigilia 

nevet viseli a kereszténység legfontosabb 

éjszakájának megünneplése. Ezen az éjszakán 

emlékezünk meg Urunk Jézus Krisztus 

feltámadásáról. 

 -A zsidók is megünnepelték a Húsvétot, mint az 

Egyiptomból való kivonulás éjszakájának emlékét.  

A zsidók ezt kovásztalan kenyérrel és húsvéti 

bárány elfogyasztásával ünnepelték. A keresztény 

húsvétban azonban mi nem ezt ünnepelték, hanem  

Krisztus Urunk feltámadását, akit értünk feláldozták, mint húsvéti bárányt. 

-Húsvét ünnepét a Nicea-i zsinaton határozták meg 325-ben. 

Két dolgot határozott meg a niceai zsinat: 

1.Húsvét  mindig vasárnapra esik. 

2.Ez a vasárnap a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap, dátum szerint március 22 

és április 25 között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A húsvéti vigiliának négy  része van:   

1.Lucernárium (fényünnepség) 

2.Igeliturgia 

3.Keresztség liturgiája 

4.Eukharisztia liturgiája 

 

1.Lucernárium (fényünnepség) 
 

-A templom előtt a pap bevezetőt mond és megáldja 

a tüzet. Ezután megjelöli a húsvéti gyertyát, majd a 

tűzről meggyújtja a gyertyát. A pap ezután kezébe 

veszi a húsvéti gyertyát és bevonul vele a sötét 

templomba. A gyertyáról gyújtják meg a hívek a 

saját gyertyáikat, majd amikor a pap harmadszor  

énekeli, hogy „Krisztus világossága!” a templomba 

felgyújtanak minden villanyt. Ezután a pap elénekli a 

húsvéti öröméneket(melynek latin neve Exsultet). 
 
 

 

 
 

 

2.Igeliturgia 
 



-Húsvét éjszakán kilenc olvasmány szerepel: 7 az Ószövetségből, a 

szentlecke és az evangélium. A 7 ószövetségi olvasmányból legalább kettőt 

fel kell olvasni, kötelező módon azt az olvasmányt, amelyben szó van a 

Vörös tengeren való átkelésről.  

Az utolsó ószövetségi olvasmány után következik a Glória(Dicsőség), 

amelynek éneklése közben zúgnak a harangok, a csengők és az orgona.  

A szentlecke után a pap beénekli ünnepélyesen az alleluját. Az igeliturgia a 

predikációval zárul.  

 

3.Keresztségi liturgia 
 

A keresztségi liturgiát a keresztelőkútnál tartjuk. 

-A keresztségi liturgia akkor különösen szép, ha valakit 

pontosan Húsvét éjszakáján keresztelnek meg. Ebben 

az esetben a szertartáshoz hozzátartozik a  

litánia, a keresztvízszentelés, a keresztelés és a 

keresztelési fogadalmak felújítása.  

Ha nincs keresztelés, akkor a pap csak a vizet áldja 

meg, majd a  

hívek égő gyertyával kezükben megújítják keresztelési 

fogadalmukat. 
 

4.Eukharisztikus liturgia 

Pontosan úgy zajlik, mint a szentmisében csak ünnepélyesebb szövegek vannak benne. 

 

5.Húsvéti körmenet 

 

Ezután a húsvét éjszakai szentmise véget ér. 

-Vannak azonban vidékek pl. az egykori Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiben, 

hogy a szertartást általában a körmenet zárja. Ezzel ki akarjuk fejezni, hogy a  

feltámadt Krisztust elvisszük a világnak is, hogy mások is részesülhessenek örömünkben. A körmenetben élen megy 

a keresztvivő, a két gyertyás, a húsvéti gyertyavivő és a feltámadt Krisztus szobrát vivő, a zászlóhordozók, a 

ministránsok, a pap a szentségtartóval kezében és a hívek. 

 

 

 

Színezd be az x-szel 

jelölt kockákat és 

találsz egy Jézus 

feltámadásával 

kapcsolatos dolgot! 



 
 



19.ÓRA: A Nagyhét. A Szent Háromnap  -tanulói lap 
 

1.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. 
 

2. Nagycsütörtök 

 

Nagycsürtökön két szentmiseáldozat van:  

 -reggel: a      szentmisét 

 -este: az       

 

a)Krizmaszentelési szentmise 

 

A reggeli szentmisét a    együtt mutatja be  

 , a       mutatják be. Ez a 

szentmise kifejezi a püspök és a papok közötti egységet. Ugyanakkor a 

papok megújítják a papszenteléskor tett fogadalmakat.  

 

-Ebben a szentmisében szenteli meg a püspök azokat az olajakat, 

amelyeket az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásakor használnak. 

 

 

A szentelt olajak a következők:  

-A       olaja (keresztelésnél),  

-A             olaja (a szentkenetnél)  

-A    (használjuk a         

   szentségénél).  

 

b)Az Utolsó Vacsora emlékmiséje 

 

-Az esti szentmisében az Utolsó Vacsora eseményeit  

ünnepeljük meg. 

 

 

 

 

Az Utolsó Vacsorán Jézus megalapította az      ,  

és az        

    



Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, 24hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én 

testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” 25Ugyanígy 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.” 26Valahányszor ugyanis e 

kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. 

-Amikor a pap beénekli a    

(Dicsőség a magasságban...) himnusz első szavait Nagycsütörtökön este 

megszólalnak a harangok, valamint a fali csengő és az oltárcsengők. Ezután a 

harangokat már nem húzzák meg  

Egészen     . A harangok helyett használjuk a

   . 

A szentmise egyik jellegzetes szertartása a      , amelyben a 

püspök a sékesegyházban, de több plébánián a pap is megmossa 12 férfinek a 

lábát, ahogyan Jézus tette az Utolsó Vacsorán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szentmise végén a pap    , az oltárt pedig   

 , még az oltárterítő is le lesz véve, az Oltáriszentséget pedig egy mellékoltárhoz viszik, 

hogy ott a hívek végezhessenek   .   

 

-Ebben a szentségimádásban visszaemlékezünk arra, hogy Nagycsütörtökön este későn Jézus 

        értünk a     

kertben.  

-Nagycsütörtök este a pap  színű liturgikus ruhát ölt magára. 
 

 

 

3.Nagypéntek 

 

-Nagypéntek az év egyetlen olyan napja, amikor      

      . 

Nagypénteken délután van mégis egy szertartás, amelyen megemlékezünk 

Krisztus Urunk szenvedéséről és kereszthaláláról. Ennek a szertartásnak három 

része van:  

-  

-  

-  

Az igeliturgiában felolvasást nyer a szenvedő szolgáról szóló rész Izajás 

próféta könyvéből, az evangéliumban pedig Urunk Jézus Krisztus 

kínszenvedése szent   evangéliuma szerint.  

 

 

 

Hát még egy órát sem vagytok képesek velem virrasztani... 



A szent kereszt előtti hódolatnak két része van:  

-  

- 

 

-Nagypéntek     

 

 

 

 

-A liturgikus szín a   . 

Nagypénteken készítik el a    , melyet a hívek 

kegyelettel látogatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Húsvéti vigilia 
 

-A vigilia egy ünnep   . A 

húsvéti vigilia nevet viseli a kereszténység 

legfontosabb éjszakájának megünneplése. 

Ezen az éjszakán emlékezünk meg Urunk 

Jézus Krisztus feltámadásáról. 

 -A zsidók is megünnepelték a Húsvétot, 

mint az       

való kivonulás éjszakájának emlékét.  

A zsidók ezt     

 és    

 elfogyasztásával ünnepelték.  

A keresztény húsvétban azonban mi nem ezt ünnepelték, hanem                , akit 

értünk feláldozták, mint húsvéti bárányt. 

-Húsvét ünnepét a    -i zsinaton határozták meg          -ben. 

Két dolgot határozott meg a niceai zsinat: 

1. 

2.Ez a vasárnap a             

 , dátum szerint március 22 és április 25 között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A húsvéti vigiliának négy  része van:   

1.     (fényünnepség) 

2. 

3. 

4.  

 

1.Lucernárium (fényünnepség) 
 

-A templom előtt a pap bevezetőt mond és megáldja a   . Ezután 

megjelöli a    , majd a tűzről meggyújtja a gyertyát. A  

pap ezután kezébe veszi a húsvéti gyertyát és bevonul vele a  

   templomba. A gyertyáról gyújtják meg a hívek a saját gyertyáikat, majd amikor a pap harmadszor énekeli, 

hogy „     !” a templomba felgyújtanak minden villanyt. Ezután a pap elénekli a húsvéti 

öröméneket(melynek latin neve         ). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



2.Igeliturgia 
 

-Húsvét éjszakán         olvasmány szerepel: 7 az Ószövetségből, a 

szentlecke és az evangélium. A 7 ószövetségi olvasmányból legalább kettőt 

fel kell olvasni, kötelező módon azt az olvasmányt, amelyben szó van a 

Vörös tengeren való átkelésről.  

Az utolsó ószövetségi olvasmány után következik a    

(Dicsőség), amelynek éneklése közben zúgnak a harangok, a csengők és az 

orgona.  

A szentlecke után a pap beénekli ünnepélyesen az   

 . Az igeliturgia a predikációval zárul.  

 

 

3.Keresztségi liturgia 

 

A keresztségi liturgiát a keresztelőkútnál tartjuk. 

-A keresztségi liturgia akkor különösen szép, ha valakit 

pontosan Húsvét éjszakáján keresztelnek meg. Ebben az 

esetben a szertartáshoz hozzátartozik a  

litánia, a keresztvízszentelés, a keresztelés és a keresztelési 

fogadalmak felújítása.  

Ha nincs keresztelés, akkor a pap csak a    áldja 

meg, majd a hívek égő gyertyával kezükben megújítják 

    . 

 

4.Eukharisztikus liturgia 

Pontosan úgy zajlik, mint a szentmisében csak ünnepélyesebb szövegek vannak 

benne. 

 

5.Húsvéti körmenet 

 

Ezután a húsvét éjszakai szentmise véget ér. 

-Vannak azonban vidékek pl. az egykori Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiben, hogy a szertartást általában a 

körmenet zárja.  

Ezzel ki akarjuk fejezni, hogy a feltámadt Krisztust elvisszük a világnak is, hogy mások is részesülhessenek 

örömünkben. A körmenetben élen megy a          

               

             

 
 
 
 
 
Színezd be az x-szel jelölt kockákat 
és találsz egy Jézus feltámadásával 
kapcsolatos dolgot! 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


