
TÉMAHÉT: Virágvasárnaptól Húsvétig 

Szeretettel köszöntök mindenkit a Jézus útja témahetünk záró rendezvényén.  Külön 

szeretettel köszöntöm Nagyné Baráth Ágnes igazgatóasszonyt, Fejes János plébános urát, és 

Földes Antalné Marika nénit. 

Három éve azzal a céllal terveztük meg a nagyböjti időszakban a Jézus útja témahetet, hogy 

megemlékezzünk Jézus életének erről a szakaszáról, a gyerekekhez közelebb hozzuk ezt a 

nagyon szép és fontos ünnepünket. Minden évben megrendezzük ezt a témahetet, amellyel 

immár hagyományt teremtettünk intézményünkben. Köszönet Lovász Tiborné Manyi óvó 

néninek, aki ezeket a témaheteket a gyerekek nyelvére lefordítva eltervezte, és a tematikáját 

kidolgozta. 

Az idén a virágvasárnaptól húsvétig címet kapta ez a rendezvényünk. 

Virágvasárnappal kezdődik a nagyhét, mely elvezet legnagyobb ünnepünkig, a húsvétig. 

Nekünk, keresztényeknek ez a legszentebb ünnepünk, ezt az időszakot szeretnénk bemutatni a 

gyerekeknek mely a gyász mélységes sötétjén keresztül, vezet át minket a feltámadás 

világosságára, a húsvét örömére. 

Induljunk hát el nagyhéten együtt, és figyeljünk Jézusra! 

Beléptünk nagyböjt utolsó hetébe, amely virágvasárnappal veszi kezdetét, s húsvét ünnepével 

zárul! Méltán viseli ez az időszak az egyházi szóhasználatban a nagyhét (vagy „szent hét", 

„csendes hét") elnevezést. 

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Jézus már tudja, hogy elérkezett 

az ő ideje és hamarosan meg kell halnia. Nem dicsőséges hadvezérként, hanem béke 

fejedelmeként érkezik, szamáron ülve. Királynak járó tisztelettel fogadják őt az emberek, 

leterítik elé ruháikat és hangos hozsannával éljenzik.  

Erre emlékezve a hétfői napon a gyerekek a csoportokban barkácsoltak, és színeztek.  

Szamárbábot készítettünk papírból, csipesz felhasználásával, és a jeruzsálemi bevonulás képét 

színezhették ki.  

A nagyhét következő fontos állomása a nagycsütörtök, az utolsó vacsora ünnepe, ezen az 

éjszakán árulják el Jézust, valamint árnyként vetül az ünnepre nagypéntek gyásza és fájdalma. 

Erre emlékezve a keddi napon a kiscsoportosok az utolsó vacsorához a tányérokat, a középső 

és nagycsoportosok a poharakat készítették el. 

Nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Elérkezett a nap, itt van az óra, 

amikor Jézus az Atya iránti engedelmességből és az irántunk való szeretetből feláldozza 

életét, megszerezve ezzel az üdvösséget az emberiség számára. A templomban majd a 



kereszten függő Fiúisten elé állva gondoljunk személyes megváltottságunkra: miattam 

szenvedett és értem halt meg Krisztus a kereszten.  

Erre emlékezve a csoportokban töviskoszorút készítettünk papírból sodorva. 

Az elkészült tárgyak felhasználásával felidéztük „mi is történt Jézussal?” A Biblia 

gyermekeknek kiadványból felolvasva végig kísértük Jézus útját, és kivetítve mindhárom 

csoport meg is nézhette, egy gyerekeknek szóló rajzfilm feldolgozásban. 

A nagyszombat a sírban nyugvó halott Jézus napja. A csend, a nyugalom, a várakozás napja,  

a liturgiában a húsvéti szenthárom nap harmadik napja. Nagyszombaton véget ér a 40 napos 

böjt, és újra megszólalnak a harangok.  

Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. A 

sziklasírba helyezett Jézus teste eltűnt a sírból, feltámadott. A sírhoz érkező nők Jézus 

holttestének nyomát sem találták. Abban a pillanatban két angyal jelent meg előttük és a két 

asszony mélyen meghajolt rémületében.  

„Miért keresitek a halottak között azt, aki életben van?”- kérdezték az angyalok. Ő már nincs 

itt, mert feltámadott a halálból, ahogy előre megjövendölte. 

A nagyhét eseményeire emlékezve most óvodásaink műsora következik, utána feltűzzük, a 

jóságvirágokat a keresztre ezzel szeretnénk Jézus terhén enyhíteni. Ti a jóságotokért, a 

jócselekedeteitekért kapott jóságvirágokkal tudtok hozzájárulni Jézus szenvedésének 

enyhítéséhez. 

Ezt a keresztet elvisszük a templomba ahol imádkozva kérjük a Jóistent, hogy tekintsen le 

ránk és segítsen bennünket.  
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