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Kedves Versenyző!
Szeretettel  köszöntelek  a  II.  fordulóban.  Ebben  az  évben  elsősorban  a  Bibliával, a
Tízparancsolattal, az Oltáriszentség és bűnbocsánat szentségével, imákkal, a templommal
kapcsolatos kérdésekkel fogsz találkozni. Ha valamit még nem tudsz, nézz utána! Figyelmesen
olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is! Tollal írj! 
Jó és eredményes munkát kívánok!

    1. Válaszolj röviden a kérdésekre! Segít az ábra! Ha nem tanultad még, nézz utána! (17 p)
                       (Kérhetsz segítséget hittanárodtól is.)                                                                      
a).Mit elevenít fel az egyházi év?
b).Mikor kezdődik az egyházi év?
c).Mettől meddig tart a karácsonyi
    ünnepkör? 
d).Sorold fel a karácsonyi
     ünnepkör fő részeit!
e).Mi az advent?
f). Mit jelent az advent szó?
g).Mettől meddig tart az advent?
h). Idén mikor van advent első
    vasárnapja?
i).Adventben hajnali miséket tartanak 
a templomokban. Ezt a misét nevezi 
a néphagyomány még angyalmisének,
aranyos misének is. Mi a neve latinul?
Válaszok:
a)._________________________________________________________________________

b)._________________________________________________________________________

c)._________________________________________________________________________

d)._________________________________________________________________________

e)._________________________________________________________________________

f)._________________________________________________________________________

g)._________________________________________________________________________

h)._________________________________________________________________________

i). _________________________________________________________________________

1



2. Az adventi időszakban Mária ünnep is található.                           (3 p)

     Mi a neve ennek az ünnepnek?______________________________________________

     Mikor van ez az ünnep? ___________________________________________________

     Mit ünneplünk ekkor?_____________________________________________________

3. Egészítsd ki a szöveg hiányos mondatait!                                                              (10 p)

A templomban_____________vár minket. Itt találkoznak Isten__________________.

Isten a világ Ura, a mi Mennyei___________, szeret minket és___________________

       rólunk. Akkor lettem Isten gyermeke, amikor ______________________. A szentmisén

figyelmesen hallgatjuk___________tanítását, Ő van jelen a _____________ és ______ 

színében. Közösen__________________________ és énekelünk. Amikor imádkozunk, 

Istennel ________________________.

4. A templom a csend, az ima, a figyelmes szeretet helye. Tisztelettel és illendőképpen
    viselkedjünk Isten házában!
    A szentmisén nemcsak ott vagyunk és nézzük, mi történik, hanem mi is bekapcsolódunk.
    Hogyan? Tedd helyes sorrendbe a betűket! A szavak első és utolsó betűje a helyén van. 
    Írd alájuk a megfejtést!        (8 p)

 ________________   ___________   ___________________   _____________________

5. Mit teszünk, milyen testtartást veszünk fel a szentmise egyes részeinél? Tegyél X-et a
táblázat megfelelő oszlopába!                                                                                   (20 p)

Keresztet vetünk Felállunk Térdelünk Ülhetünk
Gyülekezés
Mise kezdet
Olvasmányok
Evangélium
Szentbeszéd
Hitvallás
Egyetemes könyörgés
Felajánlás
Hálaadó ének
Átváltoztatás
Miatyánk
Isten Báránya
Áldozás
Áldoztatás
Hálaadás
Befejező áldás
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6. Miért nem tetszik Istennek a farizeus imája? Keresd meg a betűhálóban az ima szavait, 
és húzd át őket! (A zárójelben lévő szavakat nem kell megkeresned!) Karikázd be, majd
olvasd össze a megmaradt betűket! A megfejtést írd le a vonalra!                             (18 p)
(Segítségképpen az átlósan írt szavakat 
áthúztam.)  

„Istenem, hálát adok neked, hogy nem 
vagyok olyan, mint (a) többi ember, rabló, 
igazságtalan, házasságtörő, mint (ez a) 
vámos (is). Kétszer böjtölök hetenként, (és)
tizedet adok mindenből, amim (van).”

                                        (Lk 18,9-14)
Megfejtés:

___________________________________

7. Röviden írd le, kinek mi a feladata a szentmisében!                                           (5 p)

    pap → ___________________________________________________________________

    sekrestyés →______________________________________________________________

    kántor →_________________________________________________________________

    ministráns →______________________________________________________________

    felolvasó →_______________________________________________________________

8. A templom Istennek szentelt épület, az imádság háza, elsősorban az Eucharisztia meg-
ünneplésének és őrzésének a helye. Ismered azt a templomot, ahová jársz? Nézz utána a 
történetének, s azután válaszolj! A templom plébánosa vagy hittanárod biztosan segít neked.
                                                                                                                                          (10 p)
● Melyik településen található a templom?________________________________________

● Mikor épült?______________________________________________________________

● Mikor szentelték fel?_______________________________________________________

● Mi a titulusa, ki a patrónusa?_________________________________________________

● Melyik szent ereklyéjét őrzik a templomban?____________________________________

● Tornyának magassága: _____________      ● A harangok száma:____________________

● A harangok neve:__________________________________________________________

9. Mire figyelmeztet bennünket a harangszó? A 6. feladat betűhálójából írd be a következő
betűket a harangokba! (Jelmagyarázat: 1/7 = 1. sor 7. betű = M)                                (7 p)

    4/6     7/2      C      1/2    12/7   3/2     5/1     4/3     1/8     6/11    6/1    9/6     1/3     !
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10. A templomban sok bútort, tárgyat, liturgikus eszközt láthatunk. Melyik mi célt szolgál? 
Kösd össze az összetartozókat! (Vonalzót használj!)                                               (7 p)

  oltár

szentségház

     felolvasóhely

                padok

                 kórus

          örökmécs

     gyóntatószék

A bűnbevallás és a bűnbocsánat helye.

Innen halljuk Isten igéjét.

Az énekesek és az orgona helye.

Jézus kenyértestének a helye.

Az utolsó vacsora asztalát jelképezi.

A hívek „kényelmét” szolgálja. 

Krisztus szentségi jelenlétének a jele.

            
11. Az oltárnál szolgáló ministránsok szorosan kapcsolódnak a liturgiához. A ministráns szó 
jelentése: szolgálni. 

 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!                                                                         (5 p)

 A ministránsok védőszentje
A). Szent István       
B). Szent Cecília 

    C).

 Ministránsok lehetnek
A). a katolikus gyerekek     
B). a katolikus gyerekek és felnőttek
C). bárki, aki bemegy a templomba

 Az új ministránsok
A). csak kellő gyakorlattal végezhetnek bármilyen szolgálatot.
B). azonnal végezhetnek bármilyen szolgálatot.
C). szentmise közben is megkérdezhetik társaiktól, mit kell tenniük.

 A ministráns feladatai közé tartozik 
A). a csengetés, tálcázás, olvasás, felajánlás
B). a csengetés, bor-vizezés, tálcázás, olvasás
C). a csengetés, olvasás, prédikálás, perselyezés

 Szolgálatvégzés közben
A). lassan és kimérten járjon.
B). gyorsan és ügyesen mozogjon.
C). ha elfáradt az állásban, nyugodtan leülhet.
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