HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2018.
1. Ki az Isten? • Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk
2. Hány személy az Isten? • Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek.
3. Mit jelent az a kifejezés, hogy az Isten örökké él?
• Soha senkitől sem született,mert öröktől fogva létezik / él / és soha nem hal meg, mert örökkévaló.
4. Miért nem látjuk az Istent? • Mert Isten lélek / nincsen teste/
5. Milyen az Isten azokhoz, akik szeretik Őt?
• Isten is szereti őket és megígérte, hogy haláluk után örök élettel jutalmazza őket.
6. Milyen az Isten azokhoz, akik nem hisznek benne?
Isten mindenkit szeret. Azoknak is jót akar, akik nem hisznek benne és azt szeretné, hogy megtérnének
Hozzá. Hív és vár mindenkit, hogy szeressék Őt. És szerethesse őket.
7. Ki váltotta meg a világot? • Jézus Krisztus a Megváltó.
8. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus az Isten Egyszülött Fia, a második Isteni Személy, Aki emberi testet vett fel, hogy megváltson minket.
9. Miért lett emberé? • Hogy minket szóval és példával tanítson, hogy értünk szenvedjen és meghaljon
10. Hogyan élt Jézus?
• 30 éves koráig Názáretben élt, úgy, mint a többi ember, engedelmes volt, dolgozott és megmutatta,
hogyan lehet mindennap Isten kedvében járni.
11. Miért tett Jézus csodát? • Hitet ébresztett vele, megmutatta isteni hatalmát és segített a rászorulón.
12. Miért hiszek Jézusban és miért vagyok keresztény?
• Mert igazolta istenségét és meggyőzött arról, hogy szeret minket.
13. Mivel mutatta meg, hogy szeret? • A keresztfán meghalt értünk, hogy üdvözülhessünk.
14. Mi a Szentírás? • Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége.
15. Miért alapította Krisztus az egyházat? • Hogy örök üdvösségre vezesse az embereket.
16. Hogyan vezeti az üdvösségre?
• Tévedés nélkül tanítja az embereket, törvényeivel kormányozza és kegyelemeszközeivel megszentel.
17. Mivel nyerjük meg Isten kegyelmét?
• A szentségekkel: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, bűnbocsánat, szentkenet, egyházi rend, házasság.
18. Miért hiszel Jézusban? • Mert igazolta istenségét, meggyőzött arról, hogy szeret
19. Mivel mutatta meg hogy szeret?
• A keresztfán meghalt értem, hogy örökre boldog legyek és üdvözülhessek.
20. Mi vallás?
• A vallás az ember személyes kapcsolata Istennel,akitől élete kérdéseinek megoldását reméli.
21. Hogyan kell fejleszteni hitünket?
• Hitünket, vallási ismeretek gyarapításával és öntudatos életre váltásával kell fejlesztenünk.
22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában?
• Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.
A főparancsolat
23. Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten akaratát?
Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg:
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
24. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban?
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és semminek a
kedvéért nem bántjuk meg.
25. Mikor szeretjük magunkat helyesen?
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk a magunk és mások üdvösségéért.
26. Ki a mi felebarátunk? Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk.
27. Mikor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat?
Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat, ha önzetlenül megteszünk mindent, ami üdvösségére
szolgál.
28. Miért kell minden embert szeretnünk?
Azért kell minden embert szeretnünk, mert Jézus mindenkit egyformán szeret.
29. Miért kell ellenségünket szeretnünk?
Ellenségünket szeretnünk kell, mert felebarátunk, és az Úr Jézus is szerette ellenségeit.

30. Hogyan mutatjuk meg különösen felebaráti szeretetünket?
Felebaráti szeretetünket különösen az irgalmasság testi és lelki cselekedeteivel mutatjuk meg.
31. Hogyan tarjuk meg Isten l. parancsát? • Elismerjük legfőbb Urunknak, szívesen és figyelmesen
imádkozunk
32. Hogyan tarjuk meg Isten 2. parancsát?
Istenről, szentekről, szentségekről, szent tárgyakról, ünnepekről szeretettel beszélünk
33. Hogyan tarjuk meg Isten 3. parancsát? • Vasárnap és ünnepnap elmegyünk a szentmisére és pihenünk.
34. Hogyan tarjuk meg Isten 4. parancsát?
szüleinket szeretjük, tiszteljük, kedvükben járunk engedelmeskedünk és imádkozunk értük.
35. Hogyan tarjuk meg Isten 5. parancsát? • Vigyázunk a magunk és mások testi-lelki épségére
36. Hogyan tartjuk meg Isten 6. parancsát?
Tisztelettel gondolkodunk és beszélünk az életadásról, kerüljük a szemérmetlen beszédet és cselekedetet
37. Hogyan tartjuk meg az Isten 7. parancsát?
Dolgozunk becsületesen, vigyázunk a magunk és mások tulajdonára
38. Hogyan tarjuk meg Isten 8. parancsát? • Őszinték vagyunk, kerüljük a rágalmat és a megszólást
39. Hogyan tarjuk meg Isten 9. parancsát?
Védjük a családi életet, a házastársi hűséget a szülők és gyermekek boldogságát.
40. Hogyan tartjuk meg Isten 10. parancsát?
Legyünk jószívű, önzetlen emberek, kerüljük az irigységet és ne az anyagiak legyenek legfontosabbak az
életünkben
41. Mely szentségek nyomnak eltörölhetetlen jegyet a lelkünkbe?
A keresztség, bérmálás, egyházi rend
42. Mi a keresztség? • Az első és legfontosabb szentség, melyben Isten gyermekei, az Egyház tagjai és a
mennyország örökösei leszünk
43. Ki lehet keresztszülő? • Aki meg van keresztelve, elmúlt 14 éves és példaadó keresztény
44. Mi a bűnbánat szentsége? • Amelyben Isten megbocsátja a bűneinket a pap feloldozása által
45. Mire emlékezünk nagycsütörtökön?
Jézus összehívta barátait az apostolokat, hogy megüljék az Utolsó Vacsorát és itt megalapította az
Oltáriszentséget, szent Testévé és Vérévé változtatta a kenyeret és a bort.
46. Mi az Oltáriszentség?
Az Oltáriszentség: az Úr Jézus valóságos Teste és Vére a kenyér és a bor színe alatt.
47. Milyen szavakkal változtatta át Jézus a kenyeret és a bort saját Testévé és Vérévé?
Vegyétek és egyétek: ez az én Testem • Vegyétek és igyátok: ez az én Vérem
48. Mikor rendelte Jézus az Oltáriszentséget?
Az Utolsó Vacsorán - kereszthalála előtt.
49. Miért rendelte Jézus az Oltáriszentséget?
A végett rendelete,hogy: - Szent Testével és Vérével köztünk lakjék,
a szentáldozásban lelkünk tápláléka legyen.
50. Mi történt Jézussal nagypénteken? • Halálra ítélték és kivégezték, Ő szenvedett a mi bűneinkért.
51. Mi történt Jézussal Húsvétvasárnap hajnalán?
Jézus feltámadt! A sírhoz jövő asszonyoknak egy angyal mondja meg ezt az örömhírt.
52. Mit jelent számunkra az,hogy Jézus feltámadt?
Azt az örömhírt,hogy mi is feltámadunk a halálunk után.
53. Jézus Krisztus Isten vagy ember?
Jézus valóságos Isten és valóságos ember,Ő az Istenember. Külsőleg olyan volt, mint egy ember, de
isteni voltát csodáival és főleg feltámadásával igazolta.
54. Mi a bűn? • A bűn szándékosan elkövetett rossz, ha nem azt teszem, amire Jézus tanított.
55. Mikor követünk el súlyos bűnt?
Ha fontos dologban tudva és akarva nem engedelmeskedünk Isten parancsának.
56. Mikor van bánatunk?
Amikor elítéljük bűneinket, sajnáljuk, amit tettünk, bocsánatot kérünk Istentől és mindent megteszünk,
hogy bűneinket jóvá tegyük.
57. Mi a bűnbánat szentsége?
A gyónás. Az a szentség, amelyben Isten megbocsájtja bűneinket a pap feloldozása által.
58. Hogyan gyónjuk meg bűneinket?
Bűneinket érthetően és őszintén gyónjuk meg, ez annak a jele, hogy igazi a bánatunk és szeretnénk
jobbakká lenni.

59. Melyek a szentgyónás hatásai? • Isten eltörli bűneinket, visszafogad szeretetébe.
60. Kihez kell papot hívni?
Minden beteghez, ha állapota súlyosnak látszik. Ha valaki kórházba kerül, jó ha előtte meggyónik.
61. Hogyan szolgáltatja ki a pap a betegek kenetét?
A püspök által megszentelt olajjal megkeni kereszt alakban a beteg homlokát és mindkét kezét és közben
imádkozik a betegért.
62. Mire kapnak a papok lelki hatalmat?
A szentmise bemutatására, • a szentségek kiszolgáltatására, • Isten igéjének hirdetésére.
63. Mi a házasság?
Az a szentség, amelyben egy férfi és egy nő / vőlegény és mennyasszony/ felbonthatatlan életszövetséget
köt egymással és Istentől kegyelmet kapnak arra, hogy házastársi kötelességeiket hűségesen teljesítsék.
64. Mik a házastársak kötelességei?
Egymáshoz hűségesek legyenek a sírig, • egymást szeressék és segítsék, • gyermekeiket Isten akarata
szerint neveljék.
65. Megengedi - e Isten a válást?
Nem, a házasság felbonthatatlan. Aki mégis elválik és újabb házasságot köt, súlyos bűnben él és a pap
nem adhat feloldozást.
66. Hogyan történik a házasságkötés?
A vőlegény és a mennyasszony kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni. Jelen van rajtuk
kívül még két tanú és a pap.
67. Kik nem köthetnek házasságot?
Akiknek már van házastársuk, • közeli rokonok, • papok, szerzetesek, hisz ők erre fogadalmat tettek.
68. Milyen büntetést von maga után, aki mégis elválik?
Ha másik házasságot köt, súlyos bűnben él, és a pap nem adhat feloldozást neki.
69. Ki Szentlélek? • A Harmadik Isteni Személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.
70. Miért jött el a Szentlélek?
Az apostolokat bátorítsa, megvilágosítsa és az Anyaszentegyházban munkálkodjék mindvégig.
71. Hogyan munkálkodik a Szentlélek?
Vigyáz az egyházra, hogy hűségesen megőrizze és továbbadja Krisztus tanítását. Kegyelmével segíti és
megszenteli az egyházat.
72. Melyek a Szentlélek ajándékai?
A bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem
73. Milyen eseményt ünneplünk Pünkösdkor?
A Szentlélek eljövetelét, Akit Jézus küldött le az apostolokra, hogy megerősítse őket hitükben és így bátrak
legyenek az evangélium hirdetésében.
74. Mire vállalkoznak, akik bérmálkoznak?
Arra, hogy másoknak is példát adnak a keresztény életre, segítenek az Istenhez vezető úton, hogy ők is
megismerjék és megszeressék az Istent.
75. Miért bérmálkozunk?
Azért bérmálkozunk, hogy megkapjuk a Szentlelket a hitvalló keresztény élethez, és apostoli
küldetésünk teljesítéséhez.
76. Hogyan készülünk a bérmálásra?
Bérmálás előtt meg kell gyónni és áldozni, rendszeresen részt venni a bérmálási oktatásokon és
ígéretet kell tenni Istennek a hitvaló, bátor keresztény életre.
77. Milyen kegyelemben részesít bérmálás szentsége?
Növeli lelkünkben a megszentelő kegyelmet,segítő kegyelmet ad, megerősít hitünkben 7 ajándék és
egy eltörölhetetlen jegy birtokosává tesz bennünket.
78. Ki nagykorú, felnőtt keresztény? • Aki kellőképpen ismeri Jézus tanítását és azt tettekre is váltja.
79. Milyen apostoli feladataink vannak?
Krisztus tanúi legyünk a mindennapi életben,- örömhírével, szeretetével,- ott, ahol emberekkel találkozunk.
80. Melyek a Szentlélek elleni bűnök?
• aki vakmerően bizakodik Isten irgalmában • aki annyira nem remél Istenben, hogy kétségbe esik,
• aki a megismert keresztény vallási igazság ellen tusakodik /lázad/ • aki irigyli mástól Isten kegyelmét,
• aki haláláig nem bánja meg a bűnét.

81. Mit kérsz a bérmálásban a Szentlélektől?
Árasszon el kegyelmével, hogy ígéretemhez hűséges lehessek.
82. Meddig akarsz hűséges maradni? • Isten kegyelmi segítségével - életem végéig.
83. Mire emlékezünk a nagyböjtben? • Jézus szenvedésére és a halálára.
84. Mire figyelmeztet minket a nagyböjt? • Gondoljunk a lelkünkre és tartsunk bűnbánatot.
85. Mit jelent a szigorú böjt? • Aki elmúlt 18 éves és még nincsen 60 az hamvazószerdán és nagypénteken
ne egyen húst és csak háromszor étkezzék és közülük csak egyszer lakjon jól.
86. Hogyan tartjuk meg a bűnbánati napot a pénteket? • Vagy nem eszünk húst, vagy ha megesszük –
helyette más jócselekdetet végzünk,vagy bűnbánó lélekkel imádkozunk.
87. Hogyan bérmál a püspök? • A bérmálkozó homlokára krizmával keresztet rajzol és mondja: N vedd a
Szentlélek ajándékának jelét. Feleled rá: ÁMEN
88. Mi krizma? • A krizma balzsammal kevert faolaj, melyet a püspök szentel meg nagycsütörtökön a
székesegyházban a papokkal együtt.
89. Melyek a bérmálás hatásai?
Eltörölhetetlen jegy, növeli a megszentelő kegyelmet segítő kegyelmet ad a hit szerinti életre.
90. Milyen küldetést kapunk a bérmálásban? • Részesedünk Krisztus tanítói, papi, pásztori küldetésében
91. Hogyan készülünk a bérmálásra? • Hittan, szentgyónás, áldozás, méltó testi és lelki feltételek.
Az Anyaszentegyház öt parancsolata
92. Hogyan szól a Anyaszentegyház öt parancsolata?
A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
93. Melyek a kötelező ünnepek?
A kötelező ünnepek a vasárnapon kívül: Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Újév, Nagyboldogasszony.
94. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni?
Úgy kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni, mint a vasárnapokat.
95. Hogyan kell a vasárnapi és ünnepi szentmisén részt venni?
Vasárnap és ünnepnap a szentmisén elejétől a végéig tevékenyen kell részt venni.
96. Ki vétkezik a Szentlélek ellen? A Szentlélek ellen az vétkezik, aki: vakmerően bizakodik; kétségbeesik;
a megismert igazsággal szembeszegül; az Isten kegyelmét mástól irigyli; a bűnökben megátalkodik;
mindhalálig nem bánja meg bűnét.
97. Mi kísért minket bűnre?
Bűnre rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet és a gonosz lélek kísért minket.
98. Hogyan győzhetjük le a kísértést?
A kísértést legyőzhetjük, ha mindjárt kezdetben ellenállunk és Isten segítségét kérjük.
99. Mi lehet bűnre vezető alkalom?
Bűnre vezető alkalom lehet a rossz barát, társaság, hely, szórakozás és környezet, amely miatt könnyen
vétkezhetünk, ha el nem kerüljük.
100. Mi a lelkiismeret?
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensőleg int arra, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.
101. Hogyan alakítjuk ki magunkban a helyes lelkiismeretet?
A helyes lelkiismeretet úgy alakítjuk ki magunkban, ha készségesen hallgatunk az Isten szavára, amit az
Egyház tanít.
102. Ki lehet bérmaszülő?
Aki jó keresztény, maga is bérmálkozott, és vallását lelkiismeretesen gyakorolja a katolikus hitben.
103. Mi bérmaszülő kötelessége? • Szóval és példával segítse bérmagyermekét az életben.
104. Mit tudsz a védőszentedről? • A szentek élete c. könyv segít az ő megismerésében.

A legfontosabb imádságok és tudnivalók
A KERESZTVETÉS
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A SZENTHÁROMSÁG DICSÔÍTÉSE
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,
most és mindörökké. Ámen.
AZ APOSTOLI HITVALLÁS
Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
AZ ÚR IMÁJA (MIATYÁNK)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)
Ámen.
REGGELI IMÁDSÁG
Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Ámen.

MÁS REGGELI IMÁDSÁG
Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon.
Ámen.
ESTI IMÁDSÁG
Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.
MÁS ESTI IMÁDSÁG
Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,
Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked.
Ámen.
AZ ISTENI ERÉNYEK FELINDÍTÁSA
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és
szeretetreméltó vagy.
AZ ANGYALI ÜDVÖZLET (ÜDVÖZLÉGY)
Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

AZ ÚR ANGYALA
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
-- és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya,
-- legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn,
-- és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.
-- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet,
hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az ô kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen
A SZENTOLVASÓ (RÓZSAFÜZÉR)
Az első három Üdvözlégyben:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
Az örvendetes olvasó titkai:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
A fájdalmas olvasó titkai:
1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.
Világosság rózsafüzére
aki a Jordánban megkeresztelkedett
aki Kánában megmutatta isteni erejét
aki meghirdette Isten országát
aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét
aki az Eukarisztiában nekünk adta magát
A dicsőséges olvasó titkai:
1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

HITÜNK FÔ IGAZSÁGAI
1. Egy Isten van.
Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett,
meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.
Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig
megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a
római pápa.
JÉZUS ÖRÖMHÍRE
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé
fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.
A FŐPARANCSOLAT (VÖ. MK 12,30-31)
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
JÉZUS ,,ÚJ PARANCSA'' (VÖ. JN 13,35)
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.
AZ EGYHÁZ ÖT PARANCSOLATA
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
A SZENTSÉGEK
1. a keresztség
2. a bérmálás
3. az Eukarisztia
4. a bűnbocsánat szentsége
5. a betegek kenete
6. az egyházi rend
7. a házasság
JÉZUS KERESZTÚTJÁNAK ÁLLOMÁSAI:
1. Jézust halálra ítélik
2. Jézus vállára veszi a keresztet
3. Jézus először esik el a kereszttel
4. Jézus édesanyjával találkozik
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
6. Veronika letörli Jézus arcát
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
10. Jézust megfosztják ruháitól
11. Jézust a keresztre szegezik
12. Jézus meghal a kereszten
13. Jézus testét leveszik a keresztről
14. Jézust sírba teszik
Jézus feltámad

A NYOLC BOLDOGSÁG (MT 5,3-10)
1. Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa.
2. Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket.
3. Boldogok a szelídek: övék lesz a föld.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: majd kielégítik őket.
5. Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak.
6. Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent.
7. Boldogok a békességesek: ők Isten fiai.
8. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.
AZ IRGALMASSÁG TESTI CSELEKEDETEI:
1. az éhezőknek ételt adni;
2. a szomjazóknak italt adni;
3. a szegényeket ruházni;
4. az utasoknak szállást adni;
5. a fogságban lévőket kiváltani;
6. a betegeket látogatni;
7. a holtakat eltemetni.
AZ IRGALMASSÁG LELKI CSELEKEDETEI:
1. a bűnösöket meginteni;
2. a tudatlanokat tanítani;
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni;
4. a szomorúakat vigasztalni;
5. a bántalmakat békével tűrni;
6. az ellenünk vétőknek megbocsátani;
7. az élőkért és holtakért imádkozni.
Az Egyház ünnepei
Főünnepek:
január 1. Szűz Mária Isten Anyja, Újév
jan. 6.Vízkereszt
febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
márc. 19. (Szent József)
márc. 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony);
Húsvét,
Urunk Mennybemenetele
Pünkösd
Szentháromság vasárnapja
Úrnapja
Jézus Szíve péntekje
jún. 29. (Szent Péter és Pál)
aug.15. (Nagyboldogasszony)
aug. 20. (Szent István király)
okt. 8. (Magyarok Nagyasszonya);
nov. 1. (Mindenszentek);
Egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király
dec. 8. (Szeplőtelen Fogantatás)
dec. 25. (Karácsony);
Szigorú böjti nap: Hamvazószerdán és Nagypénteken: (Egyszeri jóllakású étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk
magunkhoz valamit erősítésül.) de tartózkodunk a hústól és húskészítményektől, gyakoroljuk az irgalmasság
jócselekedeteit, és többet imádkozunk.
Hústól való tartózkodás: Nagyböjt péntekjein. ( Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a
nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.)
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év többi péntekjein. (Böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság.)
Amikor kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk, nincs böjt.

