TELJES

HITTAN

KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK

1. Miért élünk a világon?
Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.
2. Hogyan szerette Isten a világot?
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte.
3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?
Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban: rábízzuk életünket, és elfogadjuk tanítását.
4. Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit?
A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség könyveire és az Újszövetség könyveire.
5. Milyen vallásúak vagyunk? Mi Római Katolikus Keresztény vallásúak vagyunk.
6. Mi az apostoli hitvallás? Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata.
7. Hogyan szól az apostoli hitvallás?
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak
Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő
kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de
nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségürmért
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre
feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk
és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ô szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli
Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az
eljövendő örök életet. Ámen.
Istenről
8. Ki az Isten? Isten az egész világ teremtő Ura és a mi mennyei Atyánk.
9. Milyen az Isten? Isten egészen más, mint a világ: Isten Szent és örökkévaló.
10. Hol van az Isten? Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk.
11. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ő lélek.
12. Honnan tudjuk, hogy van Isten? Eszünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten.
13. Mit tud az Isten? Isten mindent tud.
14. Mit tehet meg az Isten? Isten mindent megtehet, amit csak akar, Isten mindenható.
15. Mit akar az Isten? Isten a jót akarja, a rosszat nem, azt csak megengedi, Ő végtelenül szent.
16. Miért engedi meg Isten a rosszat? Isten a nagyobb jó érdekében engedi meg a rosszat.
16. Milyen irántunk az Isten? Isten szeret minket, ezért igazságos és irgalmas hozzánk.
18. Hány Isten van? Egy Isten van. a HÁROM ISTENI személy: Atya, Fiú és Szentlélek.
19. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?
A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak nevezzük.
A teremtésről
20. Ki teremtette a világot? A világot Isten teremtette.
21. Hogyan teremtette Isten a világot? Isten csak akarta, hogy legyen, és meglett minden.
22. Mit tesz Isten most is a világgal? Isten most is gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza.
23. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről?
Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja, ami az üdvösségéhez szükséges.
Az angyalokról
24. Kik az angyalok? Az angyalok teremtett lelkek, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincs.
25. Honnan tudunk az angyalokról? Az angyalokról a kinyilatkoztatásból ( Bibliából ) tudunk.
26. Milyen angyalokat teremtett Isten? Isten csak jó angyalokat teremtett.
27. Jók maradtak - e mind az angyalok?
Az angyalok nem maradtak mind jók. Egyesek vétkeztek, ezek a gonosz lelkek, vagyis az ördögök.
28. Milyenek irántunk az angyalok?
Az angyalok szeretnek minket, imádkoznak értünk, és az üdvösség útján segítenek bennünket.
29. Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket őriznek?
Azokat az angyalokat, akik minket őriznek, őrangyaloknak nevezzük.

Az emberről
30. Ki az ember?
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke van.
31. Mi az emberi méltóság alapja?
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az örök életre.
32. Milyennek teremtette Isten az embert?
Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Jónak teremtette, és gyermekévé fogadta.
33. Mi rontotta meg az emberek életét?
Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt ősbűnnek ( eredeti bűnnek ) nevezzük.
34. Mi lett az ősbűn következménye? Az ősbűn következménye:
Elvesztettük az istengyermeki életet;
Emberi természetünk is megsérült.
Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.
35. Hogyan könyörült meg Isten az embereken?
Isten Megváltót ígért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse.
Jézus Krisztusról
36. Ki váltotta meg a világot? A világot Jézus Krisztus váltotta meg.
37. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
38. Mit jelent Jézus neve? Jézus neve Megváltót, Szabadítót, Üdvözítőt jelent.
39. Mit jelent a Krisztus szó? A Krisztus szó Messiást, Fölkentet jelent.
40. Hogyan lett a Fiúisten emberré?
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testben megszületett.
41. Jézus Krisztus Isten vagy ember?
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az Istenember.
42. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen?
Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen.
43. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? Jézus Krisztus nevelőapja Szent József volt.
44. Hol született Jézus? Jézus Betlehemben született.
45. Hol nevelkedett Jézus? Jézus Názáretben nevelkedett.
46. Mikor kezdett Jézus tanítani? Jézus mintegy 30 éves korában kezdett tanítani.
47. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását?
Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük.
48. Mit szenvedett értünk Jézus élete utolsó napjaiban?
Az Olajfák hegyén vérrel verítékezett;
megostorozták;
tövissel megkoronázták;
a keresztet hordozta;
keresztre feszítve meghalt a Golgotán.
49. Miért szenvedett és halt meg Jézus?
Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és visszaszerezze
az üdvösséghez szükséges kegyelmet.
50. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.
51. Mit tett Jézus halála után harmadnapon?
Jézus halála után harmadnapon, húsvét vasárnapján, dicsőségesen feltámadt.
52. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe?
Azt jelenti, hogy Jézus befejezte földi küldetését, és visszament az Atyához, többé már nem hal meg.
53. Mikor jön el ismét Jézus? Jézus a világ végén jön el ismét.
54. Miért jön el Jézus a világ végén?
Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert föltámassza, megítélje, és a világot megújítsa.
55. Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet?
A világ végén bekövetkező ítéletet utolsó ítéletnek nevezzük.
56. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után?
Az utolsó ítélet után a jók a mennyországba, a gonoszok pedig a pokolba jutnak.
57. Kik jutnak a pokolba? A pokolba azok jutnak, akik nem bánják meg bűneiket.

58. Mit tesz velünk Isten a világ végén?
Isten a világ végén mindnyájunkat feltámaszt. Testben - lélekben részesülünk az üdvösségben vagy a
kárhozatban.
A Szentlélekről
59. Ki a Szentlélek?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus
Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.
Az Egyházról
60. Mi az Anyaszentegyház? Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste.
61. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?
Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a
pápával és püspökeikkel.
62. Ki az Anyaszentegyház láthatatlan feje? Az Anyaszentegyház láthatatlan feje maga Jézus Krisztus.
63. Ki ma az Egyház látható feje? Az Egyház látható feje Szent Péter utóda, a római pápa. ( Ferenc pápa )
64. Kik az Egyház püspökei?
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, egységben a pápával.
65. Hány egyházat alapított Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított, ennek látható megvalósulásán fáradozik az ökumenikus
mozgalom.
66. Kik jutnak a mennyországba?
A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak, és büntetést nem érdemelnek.
67. Mit jelent a tisztítóhely?
A tisztítóhely az azok állapota, akik bűneikre bocsánatot nyertek, de kell, hogy megtisztuljanak, mielőtt
elnyerik a teljes boldogságot.
68. Mi a pokol, vagyis a kárhozat?
A pokol, vagyis a kárhozat azok örök szenvedése, akik -- mint a gonoszlelkek -- kizárták magukat Isten
boldog örök életéből.
69. Mi a legnagyobb rossz az ember életében? Az ember életében a legnagyobb rossz a bűn.
70. Miért rossz a bűn? Elszakít az Istentől.
71. Mit kell tenni, ha valaki bűnt követ el? Bűnbánatot kell tartani.
72. Vajon megbocsát - e az Isten? Igen, mert az Isten végtelenül irgalmas, és szeret.
73. Mivel kezdte Jézus tanítását? Ezekkel a szavakkal: Tartsatok bűnbánatot.
74. Mikor alapította Krisztus a bűnbánat szentségét?
A bűnbánat szentségét a feltámadás délutánján alapította Jézus Krisztus.
A parancsolatok
A főparancsolat
75. 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.
76. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban?
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és semminek a kedvéért
nem bántjuk meg.
77. Ki a mi felebarátunk? Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk.
78. Miért kell minden embert szeretnünk?
Azért kell minden embert szeretnünk, mert Jézus mindenkit egyformán szeret.
79. Miért kell ellenségünket szeretnünk?
Ellenségünket szeretnünk kell, mert felebarátunk, és az Úr Jézus is szerette ellenségeit.

80. Hogyan szól Isten tízparancsolata?
Isten tízparancsolata így szól:
1.Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2.Isten nevét hiába ne vedd!
3.Az Úr napját szenteld meg!
4.Atyádat és anyádat tiszteld!
5.Ne ölj!
6.Ne paráználkodj!
7.Ne lopj!
8.Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
9.Felebarátod házastársát ne kívánd!
10.Mások tulajdonát ne kívánd!
81. Ki vétkezik Isten első parancsolata ellen?
Az vétkezik, aki nem hisz, aki nem imádkozik, aki valamit fontosabbnak tart az Istennél
82. Ki vétkezik Isten 2. parancsa ellen?
Vétkezik, aki káromkodik, átkozódik, hamisan esküszik, vagy feleslegesen használja Isten nevét.
83. Ki vétkezik Isten 3. parancsa ellen? Az vétkezik, aki nem jár szentmisére, elkésik, mise alatt
tiszteletlenül viselkedik, beszélget, nevetgél…
84.. Kihez szól a 4. parancsolat?
A 4. parancsolat a gyerekek és a szülők, és az emberek egymás iránti kötelességét írja elő.
Mi a gyermekek kötelessége?
Szüleiket, vagy akik helyettesítik őket, szeretni, engedelmeskedni, örömet okozni, segíteni. Az öregekkel
szemben szolgálatkésznek lenni.
Mi a szülők kötelessége?
Törődni gyermekük testével, lelkével.
85. Mit parancsol Isten az 5. parancsolattal?
Az élet és az egészség védelmét parancsolja Isten az 5. parancsolattal. Elsősorban a magamét, de
embertársaimét is.
86. Ki vétkezik a saját élete ellen? Aki veszélynek teszi ki életét.
87. Ki vétkezik a másik ember élete ellen?
Aki veszekszik, verekszik, csúfolódik, a másikat rosszra csábítja, megsebesíti, aki a másikat megöli.
88. Melyek a testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?
Verekedés, testi sértés;
Gyilkosság, más életének kioltása,
öngyilkosság;
az élet és az egészség veszélyeztetése;
a káros szenvedélyek;
a gyógyítás és segítségnyújtás elmulasztása.
89. Melyek a lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?
Mások bűnre tanítása és csábítása;
a vallásos nevelés és önnevelés elhanyagolása;
a bűnre vezető alkalom keresése;
a lelkiismereti szabadság megsértése.
90. Mit véd Isten a 6. paranccsal?
Az embernek azokat a testrészeit védi, amelyekkel a házasságban az életet továbbadja.
91. Ki vétkezik az Isten 6. parancsa ellen?
Aki szemérmetlen a viselkedésben, a nézésben, az olvasásban, az öltözködésben, a gondolkozásban, a
hallgatásban.

92 Ki vétkezik Isten 7. parancsa ellen?
Aki lop, csal, lusta, kárt okoz, élősködik, irigy, fösvény, pazarló. Dolgozz becsületesen!
93. Mit parancsol Isten a 8. paranccsal?
Isten a 8. paranccsal azt parancsolja, hogy légy az igazmondó. A hazudó ember a hazugság atyjának, az
ördögnek a barátja.
94. Melyik a hazugság legcsúnyább fajtája?
A rágalom és a megszólás. Aki bármilyen formában hazudik, vagy embertársairól rosszat mond, az az
Isten 8. parancsa ellen vétkezik Az okozott kárt jóvá kell tenni.
95 Kinek szól Isten 9. parancsolata?
Minden 14. életévét betöltött emberre. Felebarátod házastársát bűnre ne kívánd!
96. Mit parancsol Isten a 10. paranccsal?
Jól használd fel tulajdonodat. Ne légy pazarló, sem irigy. Tudj adni a tőled kérőnek, a rászorulónak.
A bűnről
97. Ki követ el bűnt? Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
98. Hányféleképpen követhetünk el bűnt?
Bűnt követhetünk el: gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával.
99. Egyenlő - e minden bűn? Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök.
100. Ki követ el halálos bűnt?
Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten
parancsának.
101. Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel?
A halálos bűnnel elveszítjük a kegyelmi életet, vagyis a megszentelő kegyelmet.
102. Ki követ el bocsánatos bűnt?
Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem
engedelmeskedik Isten parancsának.
103. Miért veszélyes a bocsánatos bűn?
A bocsánatos bűn azért veszélyes, mert gyengíti a kegyelmi életet, és ezért hajlamossá tesz a halálos bűnre.
104. Melyek a legveszélyesebb bűnös hajlamok?
A legveszélyesebb bűnös hajlamok:
kevélység; fösvénység;
bűnös érzékiség;
irigység;
torkosság;
harag;
lustaság.
Ezeket szoktuk főbűnöknek nevezni.
105. 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.
106. Mi kísért minket bűnre?
Bűnre rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet és a gonosz lélek kísért minket.
107. Hogyan győzhetjük le a kísértést?
A kísértést legyőzhetjük, ha mindjárt kezdetben ellenállunk és Isten segítségét kérjük.
108. 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.

109. Mi a lelkiismeret?
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensőleg int arra, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.
110. Hogyan alakítjuk ki magunkban a helyes lelkiismeretet?
A helyes lelkiismeretet úgy alakítjuk ki magunkban, ha készségesen hallgatunk az Isten szavára, amit az
Egyház tanít.
A szentségekről
111. Mik a szentségek?
A szentségek látható jelek, amelyek Jézus Krisztus rendeléséből láthatatlan kegyelmeket közvetítenek.
112. Hány szentség van? Hét szentség van:
a keresztség;
a bérmálás;
az Eukarisztia;
a bűnbocsánat szentsége;
a betegek kenete;
az egyházi rend;
a házasság.
113. Mely szentségekhez nem járulhat, aki tudja, hogy halálos bűnben van?
Aki tudja, hogy halálos bűnben van, az nem járulhat szentségekhez: bérmálás, Eukarisztia,
betegek kenete, egyházi rend és házasság.
114. Mely szentségeket szabad csak egyszer felvenni?
A keresztség, a bérmálás és az egyházi rend, szentségét csak egyszer szabad felvenni, mert ezek
eltörölhetetlen jegyet hagynak a lélekben.
A bűnbocsánat szentségéről ( Gyónásról )
115. Mi a bűnbocsánat szentsége?
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől
bűneink bocsánatát, mert kiengesztelődünk az Istennel.
116. Ki törli el a személyes bűnt? A személyes bűnt Isten törli el a gyóntató pap feloldozása által.
117. Mi törli el a személyes bűnt? A személyes bűnt, a megbánás és az őszinte gyónás törli el.
118. Mikor kell gyónni?
Ha bűnt követtem el. Ha nem tartottam meg a parancsokat. Ajánlatos havi gyónással megtisztítani
lelkemet a bűnöktől..
119. Milyen legyen a gyónásom?
Bűnbevallásom legyen őszinte, mondjam el minden bűnömet, bánjam, amit elkövettem, és ez szívből fakadó
legyen
120. Miért kell a gyónásra készülni?
Mert a gyónás nagyon fontos szentség. Ez töröli el a személyes bűnt. Ismét Isten szeretett gyermekévé tesz.
121. Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő
kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.
122. Mikor kell gyónni?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente kétszer, és ha halálos bűnt követtünk el, minél előbb.
123 Mikor mehetek gyónni?
Ha komolyan felkészültem a gyónásra.
124. Miért ajánlatos a gyakori gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban Isten nemcsak a bűnt törli el, hanem helyes
keresztény szemléletre is nevel minket.
125. Hogyan kell a gyónásra készülni?
1. Kérem a Szentlélek segítségét, hogy juttassa eszembe bűneimet.
2. Megvizsgálom lelkiismeretemet. megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára;
3. Megbánom bűneimet, gondosan számba vesszük bűneinket.

126 Hogyan vizsgálom meg lelkiismeretemet? A lelkitükör kérdéseire felelek magamban.
127. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének? ( Gyónásnak )
A bűnbocsánat szentségének rendje:
lelkiismeretvizsgálat;
bánat és erős fogadás;
bűnbevallás és feloldozás;
elégtétel elvégzése.
128. Mit kell feltétlenül meggyónnunk?
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító körülményeket is.
129. Mondd el a „ Gyónom a mindenható Istennek” imát!
130. Miért szükséges a bánat és erős fogadás?
A bánat és erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.
131. Mikor van bánatunk? Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.
132. Mi az erős fogadás?
Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk és a bűnt kerüljük.
133. Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon
minket. A pap Krisztus személyét képviseli és az Egyház nevében cselekszik.
134. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?
Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta bűnét, de a következő gyónásban
meg kell vallania.
135. Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?
Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért
az egész gyónást meg kell ismételnie.
136. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a
gyónót bűneitől.
137. Mit teszünk a szentgyónás után?
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az elégtételt.
138. Mi az elégtétel?
Az az ima, vagy jócselekedet amit a gyónáskor kapok. Ezzel teszek eleget a bűneimért. Ha nem végzem
el az elégtételt továbbra is megmaradnak bűneim, és ha így áldozom, nagyon súlyos bűnt
( Szentségtörést ) követek el.
Tehát az elégtétel: imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket jóvá tenni.
A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kárnak a jóvátétele is.
139. Mondd el a „ Teljes szívemből bánom” imát!
140. Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni?
Ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből megbánjuk
bűneinket a gyónás őszinte szándékával.
Gyónásodat így végezd:
Belépsz a gyóntatószékbe és köszönsz: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Letérdelsz és keresztet vetsz magadra:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ezután így folytatod: Gyónom a mindenható Istennek.
Utoljára gyóntam ... azóta ezeket a bűnöket követtem el.
Ezután felsorolod bűneidet ...
Majd ezt mondod: Más bűnömre nem emlékszem.
Figyelmesen meghallgatod lelki atyád
tanácsát, szavait, és ha lelki atyád kérdésekkel segít neked, te őszintén válaszolj.
Általa a Szentlélek szól most hozzád.
A bűnöket jóvá kell tenni: az elégtételt gondosan meghallgatod és megjegyzed.
Ezek után megbánod bűneidet a következő imával:
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent
megbántottam. Ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

Amikor lelki atyád feloldozást ad, keresztet vetsz magadra, és
ráfeleled: Ámen.
Lelki atyád így búcsúzik el tőled: Isten megbocsátotta bűneidet! Menj békével!
Utána, megköszönöd a gyóntatást, majd felállsz, köszönsz, és kijössz a gyóntatószékből.
Mikor kijöttél, mondd el a gyónás után KÖSZÖNÖM URAM, hogy újra tiszta lehetek!
Azután végezd el a feladott elégtételt.
Az Eukarisztiáról ( Oltáriszentségről )
141. Hogyan juthatok az Eukarisztiához? ( Oltáriszentséghez )
A szentmisében a papok a kenyeret Jézus Krisztus testévé, a bort pedig az Ő vérévé változtatják át.
Tőlük kapom meg a szentáldozáskor, Jézus Testét.
142. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?
Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.
143 Milyen parancsot adott Jézus az Eukarisztiáról? Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
144. Miért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát? ( Oltáriszentséget )
Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és vérével,
tápláljon minket, és jelenlétével erősítse életemet.
145. Mikor rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán. Nagycsütörtökön alapította.
146. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én Testem, ez az én Vérem"?
Az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem", átváltoztatta a kenyeret és a bort az ô
Testévé és Vérévé.
147. Mit mondott az Eukarisztiáról?
Aki eszi az Ő testét és issza az Ő vérét, az örökké él, aki nem eszi az Ő testét és nem issza az Ő vérét
abban nem lesz élet. Még ha élni látszik, akkor is halott.
148. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át?
Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé
változtassák át.
149. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé?
A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé.
150. Mi történik, amikor áldozunk? Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
151. Ki áldozhat?
Akinek tiszta a lelke, elvégezte a gyónást és áldozás előtt szentségi böjtöt tartott.
Bűnösen, nem szabad áldozni!
152. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?
Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy:
a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig megbánjuk;
és imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást.
153. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?
Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő
módon öltözködünk.
154. Hogyan áldozhatunk? Áldozni lehet nyelvre és kézbe.
155. Mit teszünk a szentáldozás után?
Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét kérjük.
156. Mi a szentáldozás hatása?
A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti bennünk
az Egyházhoz tartozást és az örök élet zálogát adja nekünk.
157. Ki áldozik méltatlanul? Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.
158. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?
Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.
159. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben?
Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltáriszentségben.
160. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?
Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével és vérével,
egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.
161 Minden kenyér Jézus teste és minden bor Jézus vére?
Nem, csak az a kenyér Jézus teste és az a bor az Ő vére, amelyiket a pap a szentmisében átváltoztat.
Ezért nagy dolog ha valaki pap lesz, mert csak a papnak van hatalma erre.

Az imádságról
162. Mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk.
163. Miért imádkozunk?
Azért imádkozunk, mert Jézus Krisztus példát adott rá, megparancsolta, és az imádság Istenhez
kapcsolja életünket.
164. Hogyan kell imádkoznunk, ha Istentől valamit kérünk?
Ha Istentől valamit kérünk bizalommal, állhatatosan és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk.
165. Mikor kell imádkozni? Rendszeresen kell imádkozni, naponta, legalább reggel és este.
166. Kikért imádkozzunk? Mindenkiért imádkozzunk, élőkért és holtakért, különösen szeretteinkért.
167. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot? Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük.
168. Melyik a legszentebb imádság?
A legszentebb imádság a Miatyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket.
169. Imádkozhatunk - e a szentekhez?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.
170. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük.
171. Melyek még a legismertebb imádságaink?
Legismertebb imádságaink: a hitvallások, az Úrangyala, a rózsafüzér vagyis a szentolvasó, a keresztúti
ájtatosság és a litániák.
172. Mit fejezünk ki az "Ámen" szóval?
Az "Ámen" szóval, azt mondjuk: Úgy legyen! Igaz ! Isten tanításának és akaratának elfogadását fejezzük ki.
173. Mondd el a reggeli, esti imát !
174. Mondd el az étkezés előtti és utáni imát !
175. Ha fiú vagy, lennél pap azért, hogy feloldozd az embereket bűneiktől?
Látod, a leghatalmasabb ember: egy miniszter, király sem teheti ezt meg, csak a pap!
176. Ha fiú vagy, lennél pap azért, hogy szentmisét bemutass?
Látod, a leghatalmasabb ember: egy miniszter, király sem teheti ezt meg, csak a pap!
Az Anyaszentegyház öt parancsolata
177. Hogyan szól a Anyaszentegyház öt parancsolata?
1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
178. Melyek a kötelező ünnepek?
A kötelező ünnepek a vasárnapon kívül: Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Újév, Nagyboldogasszony.
179. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni?
Úgy kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni, mint a vasárnapokat.
180. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani?
A bűnbánati napokat hústól való tartózkodással, vagy jócselekedettel, önmegtagadással,
és imádsággal kell megtartani.
181. Mikor van kötelező hústilalom? Kötelező hústilalom hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein van.
182. Mit jelent a szigorú böjt?
A szigorú böjt napi háromszori étkezésből egyszeri jóllakást jelent, amely 18 éves kortól 60 éves korig
kötelező.
183. Mikor van szigorú böjt? Szigorú böjt hamvazószerdán és nagypénteken van.
184. Kik vannak felmentve a böjt és a hústilalom alól?
Azok vannak felmentve, akik nem saját asztaluknál étkeznek, a betegek és akik felmentést kaptak.
185. Mikor kezdődik és meddig tart a húsvéti szentáldozás és szentgyónás ideje?
A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig tart.

