
Utunk  
az első találkozásig
Elsőáldozásra készülő gyerekek útja  
az első szentgyónásig és az Eucharisztia vételéig

Találkozás és
megbeszélés a szülők-
kel és az elsőáldozás-

ra készülőkkel a 
plébánián.

Időpont: Időpont: Időpont:

Tanévkezdő szentmise
tolltartómegáldással.

Hozd el iskolatáskádat, tolltar-
tódat vagy ellenőrző füzetedet 

a megáldásra.

Beavatás a keresztény életbe: a 
befogadás szertartása.  

A leendő elsőáldozók bemuta-
tása a közösségnek.

Válassz magadnak felnőtt jó ba-
rátaid közül egy kezest, aki segít 

téged az úton.

Időpont:

Szentírás megáldása 

Hozd el megáldásra a családi 
bibliádat a szentmisére. Válassz 
magadnak útmutatóul egy mon-

datot a Szentírásból.

Időpont: Időpont: Időpont: Időpont:

Folytatás a túloldalon!

Ádventi koszorú készítése és 
gyertyagyújtás a szentmisén

A szentmisében megáldjuk 
a közösen készített koszorút, 
meggyújtjuk az ádventi gyer-
tyát és imádságot mondunk.

Betanulunk egy jelmezes  
betlehemes-műsort

Kántálni megyünk a faluba. 
Eljátsszuk a betlehemest a 

templomban az éjféli mise előtt 
és néhány idős ember ottho-

nában

Beavatás a keresztény életbe:  
a szent imádságok átadása

A szentmisében megkapjuk a 
szent imádságokat: a miatyán-

kot és a hiszekegyet.

Tavaszi kirándulás  
a természetben

A négy bencés plébánia elsőál-
dozásra készülő diákjaival 

kirándulni megyünk. Hívd el 
szüleidet is.

Beavatás a keresztény életbe:  
a kereszt ünnepélyes átadása.

Az elsőáldozók ünnepélyesen 
megkapják a keresztet, a leg-

szentebb szimbólumot.

Időpont:
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Időpont: Időpont: Időpont:

Hamvazkodás és keresztút
Részt veszünk az egyház ham-
vazószerdai (vagy azt követő 

vasárnapi) bűnbánati liturgiá-
ján. Nagyböjt egyik péntekjén 

keresztutat járunk.

Kreatív kézműves műhely  
a plébánián

Az elsőáldozási gyertya fel-
díszítése és tabló készítése az 

elsőáldozókról.

Időpont:

Beavatás a keresztény életbe: 
Vizsga az elsőáldozás előtt

A megtanult hittan-ismeretek-
ből vizsgát teszünk.

Időpont: Időpont: Időpont:

Ne h
ag

yd
 ab

ba! Gyere csatlakozz a m
inistráns-csoporthoz!
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Folytatás az előző oldalról

Nagycsütörtök, nagypéntek, 
nagyszombat ünneplése

Részt veszünk és feladatot 
vállalunk a virágvasárnap, és 
szent három nap (nagycsütör-
tök, nagypéntek, nagyszombat) 

istentiszteletein.

Ruhapróba
Az elsőáldozási szentmisén 

mindenki egységesen fog felöl-
tözni. A ruhát haza kell vinni, 
fel kell hajtani, használat előtt 

és után ki kell mosni.

Liturgiapróba
A leendő elsőáldozókkal elpró-
báljuk a liturgiát. Mindenkinek 

kijelöljük a helyét, kiosztjuk 
egymás közt a feladatokat, 

elpróbáljuk az énekeket.

Ha szeretnél még több információt kapni 
az első szentgyónásra és első szentáldozásra 

való felkészülésről, látogass ide:

4plebania.hu > szolálatunk > elsőáldozás

Bűnbánati liturgia és első 
szentgyónás a templomban
Felkészüléshez látogass ide:  

4plebania.hu > szolgálatunk 
> szentgyónás

Elsőáldozásod ünnepe, 
az első találkozás napja. 

    Időpontja:
 

    Helyszíne:
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