
Kedves Diákok! 

Sajnos a körülmények úgy alakultak, hogy az idei évben sem tudtunk a nagyböjt 
során együtt készülni a Húsvétra és a lelki napot sem tudjuk a ti jelenlétetekben 
megtartani. Ezért összeállítottunk nektek egy interaktív lelki napot, hogy segítsünk 
ráhangolódni az ünnepre és az azon való részvételre. 

Krisztus benned van, veled van és nem hagy el soha.  
Ezért te eltávolodhatsz, a Föltámadott azonban melletted marad,  

hív téged és várja az újrakezdésedet! 

 
 

Az aláhúzott szavakra, mondatokra kattintva megkapjátok a válaszokat, 
megnézhetitek a videókat!  

 

Isten nem vár tőlünk rendkívüli dolgot:  
egyszerűen csak azt akarja,  

hogy megálljunk előtte, tudjunk csendben lenni,  
és képesek legyünk hagyni, hogy Ő szólítson meg bennünket. 

 

 
 

A nagyhéten, húsvétra készülve, olvassátok el az evangéliumokból Jézus 
szenvedéstörténetét és feltámadását! 

 Máté evangéliuma 26-28. fejezet 

 Márk evangélima 14-16. fejezet 

 Lukács evangéliuma 22-24. fejezet 

https://szentiras.hu/SZIT/Mt26
https://szentiras.hu/SZIT/Mk14
https://szentiras.hu/SZIT/Lk22


 János evangéliuma: 

 Búcsúbeszéd: 13-16. fejezet 

 Főpapi ima: 17. fejezet 

 Passió: 18-21. fejezet 

 

Kicsiknek 1-6. osztályig 

Nagyböjti képeskönyv a könyv végén rejtvénnyel 

Nagycsütörtöki események  

On-line keresztút (minecraft környezetben) 

Húsvéti szabadulószoba 

 

„Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. 

Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s 

nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem 

töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, nem 

lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. 

Az ő tanítására várnak a szigetek.” Iz(42,1-4) 

 

Nagyoknak (7-12. évfolyam) 

A nagyböjtről 

Hodász András a nagyböjtről 

Nagyböjti gondolatok fiataloktól 

Keresztút 

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje 
tanulmányozta volna, 

https://szentiras.hu/SZIT/Jn13
https://szentiras.hu/SZIT/Jn17
https://szentiras.hu/SZIT/Jn18
https://read.bookcreator.com/hEY9ARFpC8TuNyLIxMTmm3Yz90r1/LoCK0cRvT02PcQRUgZ_CAw?fbclid=IwAR0O9jdRQ4r_kaT-Pct6plxIKZgPX3YPXp4BWEQsptTCTVFL_r2DlhEoabg
https://read.bookcreator.com/LjTel6gwWbVLaAQvyRGXZVz25PX2/BuP15nV2TPeYuf1kWyHrLg?fbclid=IwAR22WjFncXo-2OmHMPZNLk2B-6sM43wUsy8WV81kWoSFH4M7Dg_GTFtrafY
https://www.youtube.com/watch?v=eMQtw8XXNqA
https://view.genial.ly/6056eccee40be60cff5b90ea/interactive-content-husvet?fbclid=IwAR2xLibZunTzCFo09JXGOP7drvd65X8bMs-G1hRzjt8O2MegsAE4dR-5qqI
https://www.youtube.com/watch?v=3EYwUDl3CN8
https://www.youtube.com/watch?v=riCj3Hwgthk


mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, 
miféle szenvedés, 
kísértés vagy fájdalmas veszteség, 
nem találhattak volna 
hozzád illőbbet, 
mint azt, ami ért. 
Isten örök Gondviselése 
Kezdettől fogva kigondolta, 
hogy ezt a keresztet saját Szívéből 
értékes ajándékként neked adja. 

Mielőtt elküldötte volna, 
mindentudó szemével megszemlélte, 
isteni értelmével átgondolta, 
bölcs igazságosságosságával megvizsgálta, 
szerető irgalmával átmelegítette. 

Mind a két kezével megmérte, 
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, 
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél. 

Azután megáldotta szent nevével, 
fölkente kegyelmével, 
beléje lehelte vigaszát, 
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. 

Így most egyenesen az égből jön feléd, 
mint Istennek hívása, 
s könyörülő szeretetének ajándéka, 
hogy egészen önmagaddá légy, 
és Istenben megtaláld beteljesülésedet. 

Szalézi Szent Ferenc 

 

Keresztút 

 

Virágvasárnap és a szent három nap 

 Virágvasárnap 

 Nagycsütörtök: 

 Krizmaszentelési mise 

 Utolsó vacsora emlékmiséje 

 Nagypéntek 

https://www.youtube.com/watch?v=LzIs58RBn-8
https://www.youtube.com/watch?v=HpYjwWaEJBo
https://www.youtube.com/watch?v=dwyPkqAfQ7o
https://www.youtube.com/watch?v=ZUThtmHIkq8
https://www.youtube.com/watch?v=ephJxrfuGik


 Nagypénteki gondolatok 

 Mentsd meg a lelkem 

 Nagyszombat 

 Húsvéti gyertya 

 Húsvéti vigília, húsvét vasárnap 

 

Feltámad – Alleluja 
(mindenkinek) 

 

Egy fogyatékkal élő kisfiú, aki megmutatta társainak, mi a feltámadás  

Egy kaliforniai általános iskola második osztályába tizenkilenc kisgyerek járt, köztük 

volt Jeremy is. Ő azonban nem hétéves volt, hanem tizenkettő, születése óta testi és 

szellemi fogyatékkal élt. Nem tudott csendben maradni, sem mozdulatlanul ülni a 

helyén, motyogott magában, rendszeresen megzavarta a tanórákat. Időnként azonban 

olyan volt, mintha egy fénysugár kitisztította volna az elméjét, ilyenkor tisztán, 

érthetően ki tudta fejezni a gondolatait. 

Húsvét előtt a tanítónő Jézus haláláról és feltámadásáról beszélt a gyerekeknek, és 

mindenkinek adott egy nagy üres tojást. „Tegyetek bele valamit, ami az új életre való 

feltámadásról szól” – kérte tőlük. Mindenki örült a feladatnak, csak Jeremy maradt 

csendben. 

Másnap a gyerekek beletették tojásaikat a tanári asztalon álló kosárba. Miller tanító 

néni sorban kinyitotta őket, a gyerekek üdvrivalgása közepette. Az első tojásban egy 

éppen csak kirügyezett virág volt, a másodikban egy műanyag pillangó, a harmadikban 

egy mohával borított kődarab. A következő tojás üres volt. A tanítónő biztos volt benne, 

hogy ez csak Jeremy tojása lehet, de nem akarta zavarba hozni a gyereket, ezért inkább 

nem mondott semmit. 

A kisfiú aggódó tekintettel fordult hozzá: „Miller kisasszony, miért nem mondasz 

semmit a tojásomról? Nem tetszik?” „De Jeremy, a tojásod üres!” – hangzott a válasz. 

„Igen, de Jézus sírja is üres volt!” „Tudod, miért volt üres a sír?” „Igen, tudom, tanító 

néni, persze, hogy tudom. Jézust keresztre feszítették és betették a sírba, aztán az apja 

feltámasztotta. Ez az új élet jele” – válaszolta a gyerek. 

A tanítónő sírva fakadt, úgy érezte, feloldódik lelke keménysége. Jeremy meglátta és 

kimondta, amit senki más nem látott meg, és amit senki másnak nem sikerült 

kimondania. Ahhoz, hogy új életre szülessünk, le kell mondanunk mindenről – 

tanította meg neki. 

Jeremy három hónappal később meghalt. A sírján ott volt tizenkilenc üres tojás. 

 

Húsvéti homokanimáció 

https://www.youtube.com/watch?v=5exjhOGI8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=SLqj3f1sDJc&list=PLBkjAIuPq_6bCBtoIRI36t5XJvbwpr0-c&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=5N1r5pk9wgA
https://www.youtube.com/watch?v=WANJvfMrA2U
https://www.youtube.com/watch?v=WANJvfMrA2U
https://www.youtube.com/watch?v=zx9nkXuxg1k


Húsvéti gondolatok, versek 

Bless the Lord – taizé 

Föltámadt, alleluja – Sillye Jenő 

Ne félj, mert megváltottalak 

 

Áldott, kegyelmekben gazdag  

Húsvéti ünnepet kívánunk! 

 

Pasztorális csoport 

Források: 

Famiglia Cristiana 

youtube.com 

pixabay.com 

szentiras.hu 

bookcreator.com 

genial.ly 

https://www.youtube.com/watch?v=VeZ-X7ijVLs
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4&list=PLjqpz-4rmQU-HhueSYm1uZN1vmCObsCFG&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=XEVwPLr7EHk&list=PLoTJWv4C2y8RtWUOQnGyiUvb-rnyIjQXv&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=c04xIqA37TU
http://www.youtube.com/
http://www.pixabay.com/

