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Elérhető 
pontszám: 71 Elért 

pontszám:
 Javította:

      Kedves Versenyző! 
Szeretettel köszöntelek a hittan Harmatcsepp verseny harmadik fordulójában.
Kérlek, figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is!
Tollal dolgozz! Eredményes munkát kívánok! ☺☺☺

1) Van olyan szentség, amit csak egyszer vehetünk fel, és van olyan szentség, amit 

többször is. Válogasd szét a szentségeket! (7 p)

               Egyszer felvehetők:                                                  Többször felvehetők:

__________________________________         __________________________________   

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________   

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________ 

             
2) Minden szentségnek van látható/hallható jele, láthatatlan ajándéka, és egy hozzá 

tartozó krisztusi parancsa. Töltsd ki a táblázatot a kiválasztott szentségeknél! (9 p)

Látható jel Láthatatlan kegyelem Krisztus parancsa

KERESZTSÉG

EUKARISZTIA

BŰNBOCSÁNAT

SZENTSÉGE

(hallható jel)
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3) Válaszolj a kérdésekre! (11 p)

Melyik szentséget kaptad meg már eddig? _______________________________________

Melyik szentségek vételére készültök ebben az évben? 

_________________________________________________________________________

Mi az Eukarisztia?__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Mondd más szóval az Eukarisztiát!_____________________________________________

Mikor rendelte el Jézus az Eukarisztiát?_________________________________________

Kiknek adott Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort átváltoztassák Jézus testévé és 

vérévé?____________________________________________________________________

Hol változtatják át a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé? _______________________

Hogyan köszöntjük Jézust, aki az Oltáriszentségben jelen van? _______________________

Mely szavak hatására változik át a kenyér Jézus testévé? Egészítsd ki a pap mondatait! 

 – Vegyétek és______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Végül Jézus adott egy parancsot. Rakd helyes sorrendbe a szavakat, és írd le ezt! 

              emlékezetemre!       Ezt      én        cselekedjétek        

__________________________________________________________________________

4) 2020 szeptemberében különleges, világméretű esemény lesz Magyarországon. Nézz 

utána ennek, és válaszolj a kérdésekre! (9 p)

 Mi ez az esemény? ____________________________________________________

 Mely 3 betűvel rövidítjük? ______________________________________________

 Mi az esemény jelmondata? _____________________________________________

 Hányadik alkalommal rendezik meg?______________________________________

 Mettől meddig tart ez az esemény?________________________________________

 Melyik magyar városban lesznek az esemény fő rendezvényei? _________________

 Volt-e már ilyen alkalom Magyarországon? _________________________________

 Ha igen, mikor volt ez?_________________________________________________

 Akkor hányadik alkalommal rendezték meg?________________________________
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5) Hónapok óta imádkozunk ezért az eseményért! Egészítsd ki az ima szövegét!(15p)

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el ___________________________, 

hogy az önmagát ______________________ feláldozó

és az _____________________________ velünk lévő _____________________

felismerjük és egyre jobban ____________________________!

Ő Urunk és __________________________, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és ___________________________.

Adj __________________________, hogy az ő erejét és ______________________

elvigyük minden ______________________________!

Add, hogy a ________________________ ideje

és az __________________________   _________________________ ünneplése

egész hívő __________________________, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki ______________________________ szolgáljon! Ámen

6) Nézzétek meg a következő flashmob felvételt, és írjátok be a kiválasztott dal szövegébe 

a hiányzó mássalhangzókat! (A videofelvételen 2:30 időpont körül találod meg.) (10 p)

__é__u__    a     __e__e__e__,   __   é__    ___e__e__ __e__   __é__e__,

a   ___e__e__e__      ö___e__ö__    a    ___e__e__e__     é__ __e__.

A   ___e__e__e__      ö___e__ö__    a    ___e__e__e__     é__ __e__.

___e__e__ ___      I__ __e__e__     ___     é__   ___e__e__ __e__     __é__e__.

       7).  A szentmise melyik részében találhatók? Írd a vonalra!  (10 p)
Ige liturgiája: I     Eukarisztia liturgiája: E

áldozás  _____  evangélium   _____

olvasmány   _____ Hiszek egy Istenben   _____

egyetemes könyörgések   _____ szentlecke   _____

prédikáció   _____ átváltoztatás   _____

felajánlás   _____ Isten Báránya   _____
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