
„Advent: Felhívás, hogy béküljünk 

meg Istennel 

Mi is az Advent? 

Az Advent annak felfedezése, hogy 

férfiak és nők és egész népek éreznek 

vágyat arra, hogy elinduljanak az Úr 

háza felé.  

Az Úr a béke Istene. Ő az emberiség-

gel kötött Szövetség Istene. Amikor a 

betlehemi éj idején a szegény pászto-

rok majd útnak indulnak az istálló 

felé, ahol az Emberfia első eljövetele 

megtörténik, az angyalok éneke fogja 

vezérelni őket. „Békesség a földön a 

jóakaratú embereknek” (Lk 2,14). 

Az isteni békének eme látomása hoz-

zátartozik az Ószövetség messiás-

várásához. „Nemzet nem emel kardot 

nemzet ellen, és nem tanul többé had-

viselést.”(Iz 2,4-5). 

Advent elhozza a meghívást Isten bé-

kéjébe az egész emberiség számára. 

Szükséges számunkra, hogy megte-

remtsük ezt a békét és folytonosan 

újrateremtsük önmagunkban és má-

sokkal; a családokban, a szomszédok-

kal való viszonyban, a munkahelye-

ken, az egész társadalom életében. 

Hogy ilyen sok dimenziójú békét 

szolgáljunk, meg kell hallgatnunk a 

próféta e szavait is: „Rajta, menjünk 

fel az Úrhegyére… hogy tanítson 

meg minket útjaira, és így az ösvé-

nyein járhassunk. Mert a Sionról jön a 

törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítá-

sa.” (Iz 2,3). 

Advent az az időszak, amikor a tör-

vénynek, és Isten Szavának ismét be 

kell hatolnia a szívekbe, megint meg-

erősítést kell nyernie a társadalmi lét-

ben. Az ember javát szolgálják. Békét 

építenek!” 

 

II. János Pál: Minden napra egy ima, 

imádságok az év 365 napjára, 1995. 19

-20. p. 
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Advent 

Tegyünk azér t ,  hogy az  internet  a  kiskorúak számára is  

biztos és  emberségben gazdag tér  legyen,  olyan há ló,  amely 

nem rabul ej t ,  hanem segí t  a  növekedésben.   

 

Ferenc pápa twi t ter  üzenete október  6 -án  

IV. évf. 2. sz.    
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Karácsony az ember ünnepe. 

Egyike a sok milliárd emberi lénynek, aki meg-

született s születni fog a földön… 

S ugyanakkor mégis egy, egyedülálló és megis-

mételhetetlen. 

Amikor Jézus születését ilyen komolyan ünnepel-

jük, azért is tesszük, hogy tanúsítjuk, minden em-

ber valaki, egyedülálló és megismételhetetlen… 

Isten erről biztosítja az embert. 

Általa és az Ő szemében az ember mindig egye-

dülálló és megismételhetetlen; akit öröktől fogva 

elgondoltak és öröktől fogva elsőre kiválasztot-

tak; valaki, akit saját nevén szólítanak és nevez-

nek meg, mint ama első embert, Ádámot; és mint 

ama új Ádámot, aki Szűz Máriától született a bet-

lehemi barlangban: „…és Jézusnak fogod elne-

vezni” (Lk 1,31). 

Az emberiséget emeli fel Isten földi megszületésé-

ben. Az emberiség, az emberi „természet” a Fiú is-

teni személyének egységében jelenik meg, az Örök 

Ige egységében… A Megtestesült Ige születése új 

erőt jelent maga az emberiség számára is már a kez-

detben: nyitva áll a lehetőség minden emberi lény 

számára, mert Ő Szent János szerint neki „hatalmat 

adott, hogy Isten gyermeke legyen” (Jn 1,12). 

Fogadjátok el ezt az emberre vonatkozó nagy iga-

zságot. Fogadjátok el az embernek ezt a dimenzió-

ját, mely az egész emberiség számára nyílt meg… 

Fogadjátok el a titkot, melyben mindenki él, amióta 

Krisztus megszületett… Isten Krisztus által fejezte 

ki elégedettségét az emberrel. 

Nem megengedhető, hogy az embert megalázzák, s 

nem megengedhető, hogy gyűlöljék.  

Boldog Karácsonyt minden férfinak és nőnek! 

Boldog Karácsonyt, Krisztus békéjében és örömé-

ben. 

II. János Pál: Minden napra egy ima, imádságok az 

év 365 napjára, 1995. 41-42. p. 

A következő oldalt ajánljuk az óvodapedagógusok figyelmébe. 

A biztonságos internethasználatot nem elég korán kezdeni. Már a kisóvodások is találkoznak a 

világhálóval, annak előnyeivel és hátrányaival is. 

Az oldal a Luxemburgból adaptált Biblianet weboldal, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat működtet. 

http://www.bibianeten.hu/ 

Mesével, színezőkkel és további hasznos oldalakkal várja a kicsiket. 

Biztonságos  internet 

Karácsony, az ember ünnepe Oldal  2 

 



Könyvek a fa alá – módszertani kiadványok 
Oldal  3 

 

Lukács Józsefné - Ferencz Éva   

 Kerek egy esztendő – ősz 

 
Komplex tevékenységek az óvodai környezeti neve-

lésben (2., átdolgozott, bővített kiadás) 

 Flaccus Kiadó, 2017  

 Zilahi Józsefné 

 Mese-vers az óvodában 

  

 Eötvös József Könyvkiadó 

Bajzáth Mária   

 Mi a legerősebb a világon? 

 400 találós kérdés és talányos mesék a világ minden tájáról 

 Kolibri Gyermekkönyvkiadó, 2017  

 Népmesekincstár  

 Maros Krisztina illusztrátor 

 Lénárt Krisztina  

 Kincsesládám játékai 

 Fejlesztő ötletek, játékok és versek 2-5 éves gyerekek számára (2. kiad.) 

 Flaccus Kiadó, 2017  

 Vukán Rita illusztrátor 

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=4645#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=712&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=1&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=6923#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=580&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?sorozat=751#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kozremukodo=2994#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=4970#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=1&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kozremukodo=2570#&elso=0&vegso=5


Számord Ignác: Mikulás-köszöntő 

Jó Mikulás bácsi, 

Isten hozott nálunk! 

Csakhogy itt vagy végre, 

Olyan régen vártunk! 

 

Ugye soká jöttél? 

Ugye elfáradtál, 

Mire a zsákoddal 

Idáig jutottál? 

   

Foglalj helyet, kérlek, 

A nagy karosszékben, 

Nézd, itt a jó meleg  

Kályha közelében. 

 

Ez a teli nagy zsák 

Megnyomta a hátad. 

Bizony nehéz ilyen 

Öreg bácsikának. 

 

Hogy megkönnyebbüljön, 

Ürítsd hát ki, kérlek! 

Hisz beroskad tőle 

Gyenge, öreg térded! 

 

Ami bent van, itt is 

Jó helyre kerülne, 

Neki a sok gyermek 

Bizony megörülne. 

 

Cukrot, fügét, diót 

Szépen elosztanánk, 

Jóságos szívedet 

Örvendve áldanánk. 

 

 

Lintnerné Fittler Vilma: Karácsonyi köszöntő 

Szent Karácsony estén 

angyalok zenélnek 

szent Karácsony estén 

köszöntelek Téged. 

 Tele kézzel jön ma 

 kis Jézus a földre: 

 égi ajándékot 

 mit kérjek én tőle. 

Adhat-e drágábbat 

az égi Szeretet, 

mint téged minekünk 

és minket teneked? 

 A ma Ő is hozzánk jött 

 ünnepi vendégnek! 

 Van-e nagyobb öröm, 

ami embert érhet, 

mint hogy imádkozva 

együtt térdepelhet 

Jézus lába előtt 

apa, anya, gyermek?! 

 Zengjen hát ajkunkról 

 boldog hálaének 

 karácsonyi Jézus 

 áldott, szent nevének! 

 

Szavalókönyv, szerk.: Teleki Béla, Szeged, 1992. 
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Kézműves sarok 

A képek forrása: Újszövetség rajzokban kifestő, Budapest, Don Bosco, 2002. 

 

Mindenkinek elcsendesedő, elmélyült adventi készülődést,  

és Áldott, szeretetteljes karácsonyt kívánunk! 

 

A Hírlevél illusztrációinak forrásai: pxhere.com, pixabay.com, flick.com 


