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Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp verseny II. fordulójában! Ebben az évben elsősorban a
Bibliával, Jézus életének eseményeivel, az imákkal, a templommal, ünnepekkel kapcsola-
tos kérdésekkel fogsz találkozni. Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a kül-
alakra és a helyesírásodra is!  Jó és eredményes munkát kívánok!

1. Válaszolj röviden a kérdésekre! (4 p)

Mi az advent szó jelentése?

         
          Mire készülünk adventben?

         
Hány hétig tart az adventi időszak?

         
Mikor lesz az idén advent első vasárnapja?       

         
2. Színezd ki az adventi koszorút a liturgikus színeknek megfelelően!    (4 p)

    3. A katolikus népénekeskönyvben adventi énekeket is találunk. Keresd meg a 
     Hozsanna énekeskönyvben ezeket, s írj le öt ének címet, (kezdősort) melléje a 
     sorszámát is!                                                                                                (10 p)
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4. Sorolj fel három jó cselekedetet, amivel készülsz a karácsonyra!     (3 p)

5. A katolikus egyházban a szentek a keresztény élet példaképei, akiket tiszte-
lünk, és segítségül lehet hívni őket. A tisztelet elsősorban nem nekik szól, hanem
Isten tiszteletének egy formája.
Melyik szentet ábrázolja a kép?                                                                     (2 p)

Mikor van az ünnepe? 

6. Karikázd be a helyes válaszok betűjelét! Nézz utána a
Szentek lexikonában!                                                          (6 p)

      ● Melyik város püspöke volt ő?

                                        A). Myra       B). Róma C). Konstantinápoly

      ● Népszerű szent. Kiknek nem a védőszentje az egyházban?

                                            A). tengerészek   B). fiatal lányok     C). ácsok, asztalosok

      ● Melyik legenda nem az ő nevéhez fűződik?

A). Segített három lányon, hogy férjhez mehessenek.

B). Feltámasztott egy ifjút, aki lesett a magasból.

C). Egy viharban segített a hajósoknak.

                           ● Honnan volt pénze adakozni?

A). A király támogatta arannyal.        B). Saját manóival készítette ajándékait.

C). A szüleitől örökölt vagyont osztotta szét.

                            ● Hol lakik napjainkban a Mikulás a legenda szerint?

A). Északi-sark B). Déli-sark C). Oroszország

                            ● Mit nem hoz a Mikulás a gyerekeknek?

A). virgácsot B). tejet és kalácsot C). édességet.

7. Fejtsd meg a rejtvényt! A megfejtésről mi jut eszedbe? Írd le öt mondatban 
gondolataidat!                            (13 p)
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Meghatározások:

1. A világot teremtette.

2. Hit, remény és……

3. A Mennyei Atya a 6. napon teremtette.

4. Az Egyház látható feje.

5. Isteni eredetű könyvek gyűjteménye.

6. Jelen van kenyér és …. színében.

7. Naponta legalább este és reggel mondjuk.

Megfejtés:________________________

8. Helyes viselkedés a templomban. Húzd át, amit szerinted nem így kell tenni!
Vonalzót használj! (10 p)

● Amikor belépek a templomba, a szenteltvízzel keresztet vetek.

● Mielőtt beülök a helyemre, térdet hajtok, így üdvözlöm Krisztust.

● A térdhajtás és a keresztvetés egyszerre történjen.

● A szentmisén figyelmesen veszek részt.

● A szentmise feleleteit csak az első sorokban ülőknek kell mondaniuk.

● Csendesen beszélgethetek a barátommal.

● Illendően felöltözve megyek a templomba.

● Az éneklésnél igyekszem, hogy az én hangom legyen a leghangosabb.

● Kötelező szentáldozáshoz járulnom.

● Szentmise alatt csendben körbejárva megcsodálhatom a templom freskóit, szobrait. 
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9. Egészítsd ki a hiányzó betűkkel a miserészeket!     (25 p)

       Bevo.......lás,  Keresztv….t….s,  K….szö....tés,  Bá…atima,  Uram i…gal……….,

       Dics…ség, K…ny…rgés,  Olv…....mány,  Zsolt……,  Szentl…...ke,  Allelu….a,  

       Evan…élium, Prédi…ác...,  Hisze…egy,  Könyörg…s,  Fe…ajánlás,  Szent Va…, 

       Át…áltoztatás,  Mi…tyá…k,  Isten B...rá….a,  Úrfel…utatás,  Áldo…ás,  Áldá…,

       K…r…szt…etés,  Kivo….ulás.

         10. Húzd alá a helyes választ! Vonalzót használj!                                       (5 p)

●  Miért van templomra szükség?
      A). Tudjunk hol imádkozni.
      B). Legyen alkalmas hely Jézus barátainak együtt ünnepelni.
      C). Mindenki megtudja, hogy van Isten, és Ő nem fér el egy lakásban.

● Mi található a katolikus templom tornyának tetején?
      A). Csillag
      B). Kereszt.
      C). Félhold.

● Mit ünnepelünk a szentmisében?
      A). Jézus halálát és feltámadását.
      B). A templom védőszentjének a névnapját.
      C). Vasárnap nem kell dolgozni.

● Melyik kérés nincs a Miatyánkban?
      A). Jöjjön el a Te országod!
      B). Bocsásd meg a mi vétkeinket!
      C). Tégy szerencséssé és gazdaggá!
 
●  Kinek szól a Szentírás?
      A). Csak a felnőtteknek szól, mert a gyerekek még nem értik.
      B). A gyerekekhez szól, mert ők még mindent elhisznek.
      C). Mindenkinek szól, ki-ki képességei szerint meríthet belőle.
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