
Keresztút 5.o. 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Mindörökké.... 

 

Ima: Kérlek imádkozz el egy Miatyánk imádságot, hogy könnyebben rá tudj hangolódni a mai 

hittan leckére.  

 

Bízom benne, hogy az elmúlt két óra hittan leckéjét -Bírák kora- sikerült megoldanod. A 

történetekről szóló mondatok már a füzetedben vannak.  

 

Vasárnap elkezdődik a nagyhét, amikor megváltásunk nagy-nagy eseményeiről emlékezünk meg.  

Ismétlés képpen próbáld megoldani a következő rejtvényt! 

 

https://www.proprofs.com/games/crossword/nagyht/  

 

A mai hittanórán, mely egy kicsit ismétlős óra lesz,  Jézus keresztútjával fogunk foglalkozni. 

Mi is az a keresztút? A keresztút az a kb. 1km hosszú útszakasz Jeruzsálemben, melyen Jézus végig 

hordozta a keresztjét. Poncius Pilátus helytartóságától (székhelyétől), ahol Jézust halálra ítélték, a 

Golgota (Koponyák) hegyéig tart, ahol Jézust keresztre feszítették. Bizonyára már te is hallottál 

róla, hogy a templomban keresztutat imádkoznak. A hagyomány szerint Szűz Mária és az első 

keresztény közösségek is többször  végig járták azt az útszakaszt, melyen Jézus végighordozta a 

keresztjét. Későbbiekben a ferences szerzetesek őrizték meg a keresztútjárás hagyományát.  

A keresztút 14 állomásból áll. Az állomások bizonyos eseményekhez kötődnek pl. ahol Jézus elesett 

a kereszttel.., ahol Veronika letörölte Jézus arcát...stb. 

 

Feladat: Füzetbe beírni a címet + 1 mondatot! 

 

Keresztút 

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, 

mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

(Nem fogjuk a keresztút összes állomását leírni a füzetbe, hanem a lentebb lévő link 

megtekintése után, kérlek válassz ki hármat, írd be a füzetbe és készíts hozzá 1-1 rajzot!) 

 

Kérlek nyisd meg az alábbi linket, itt egy keresztúti imádságot fogsz látni. Figyelmesen nézd meg, 

olvasd el az egyes állomások megnevezéseit, figyeld meg Jézus magatartását és gondolkodj el 

rajtuk. 

Ne feledd, az Úr Jézus szeretetből vállalta el értünk a kereszt hordozását. A kereszt, az élet 

nehézségei bennünket sem kerülnek el. Kérd minden nap Jézustól, hogy segítsen neked a kereszt 

hordozásában. 

 

 

 

https://www.proprofs.com/games/crossword/nagyht/


https://lookaside.fbsbx.com/file/Kereszt%C3%BAt%20gyerekeknek.pdf?token=AWyU1IC-

d3PuebuQ7sd5st38Ket8eEE3VHxSIkLZgMa03ac0c6yXcu1mpQGpAht4gMQ9rmk6AXewum_zUf

HZ5KLZD4NIaDckBMcpPeP1E5lSFfl5jgKjWRtO7zicN-

bsg4Ej9Y3ed3L9S6bgJ9ba5tJztHFvS8Xczuh3F-kaLhjROg  

 

A linket lehet, hogy nem tudod megnyitni. Ezért pdf formátumba feltöltöm a hittanos csoportunkba.  

 

Kérlek, amennyiben lehetőséged van rá, az elkészített feladatot fotózd le és küld el nekem. 

Megtalálsz a facebookon, messengeren, hajnalka.torma1@gmail.com  email címen. 

 

Ha nincs rá lehetőséged, semmi baj, majd személyesen ellenőrzöm a legközelebbi tanórán a suliban.  

 

Vasárnapi szentmise – a szentmisébe jelen helyzetben online is bekapcsolódhatsz. Vasárnap 

10.00tól plébánia.sk dunaszerdahely 

 

Köszönöm, hogy munkádat becsülettel és szorgalommal végzed! Üdvözlettel Hajnalka néni 
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