
A szeretet képzelőereje 

„Jézus nagyon szerette a gyermekeket. Nemcsak azt akarta, hogy a közelében 

legyenek, hanem példaként is állította őket a felnőttek elé. Tanulnunk kell a 

gyermekektől: a bizalmat,az örömöt és a gyengédséget, a küzdési vágyat, az 

erőt, a kitartást.” (Ferenc pápa) (2015. július 11.) 
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III. évfolyam 4. szám 

„… Jó ugyanis, ha sosem felejtjük el, hogy 

az irgalmasság nem egy elvont szó, hanem 

egy életstílus: egy ember élhet irgalmasan és 

nem irgalmasan. Egy ez életstílus: vagy úgy 

döntök, hogy irgalmasan élek, vagy úgy dön-

tök, hogy nem élek irgalmasan. Egy dolog 

ugyanis beszélni az irgalmasságról, és másik 

megélni az irgalmasságot. … Az irgalmassá-

got az az állandó dinamizmusa teszi élővé, 

hogy eléje megy a lelki vagy anyagi bajban 

lévők szükségeinek és szükségleteinek. Az 

irgalmasságnak van szeme ahhoz, hogy lás-

son, van füle ahhoz, hogy halljon, és van 

keze ahhoz hogy felkaroljon… 

A mindennapi élet lehetővé teszi, hogy kéz-

zel tapinthatóan érzékeljük, mennyire rászo-

rulók a legszegényebb és legtöbb megpró-

báltatáson átment emberek. Különleges oda-

figyelésre van szükségük… Olyan közöny-

ben élünk, amely végül képmutatóvá tesz 

minket, és anélkül, hogy tudatosítanánk, egy-

fajta spirituális letargiába torkollik, mely ér-

zéketlenné teszi a lelket és terméketlenné az 

életet. Azok az emberek, akik csak haladnak 

előre, akik úgy mennek előre az életben, 

hogy észre sem veszik mások szükségét, 

meg sem látják a sokféle lelki és anyagi szük-

ségletet, olyan emberek, akik átmennek az 

életen anélkül, hogy élnének, olyanok, akik 

nem szolgálnak másokat. Jól jegyezzétek 

meg: aki nem azért él, hogy másokat szolgál-

jon, az nem szolgált rá arra, hogy éljen! 

Milyen sokféle arculata van Isten irántunk 

megmutatkozó irgalmasságának! Aki megta-

pasztalta az Atya irgalmasságát saját életé-

ben, nem maradhat érzéketlen testvéreinek 

szükségleteit látva. …  

Globalizált világunk változásainak követ-

keztében bizonyos anyagi és lelki szegény-

ségformák megszaporodtak: engedjük sza-

badjára hát a szeretet képzelőerejét, hogy 

új cselekvési formákat találjunk ki. Így az 

irgalmasság útja mindig konkrétabbá válik. 

Ébernek kell tehát lennünk, mint az őr-

szemeknek, nehogy a keresztények szeme 

elgyengüljön a jólét kultúrája által kiter-

melt szegénységformák láttán, és nehogy 

képtelenné váljon a lényeg meglátására.  A 

lényeg meglátása. Mit jelent ez?Meglátni 

Jézust, felismerni őt az éhezőben, a fo-

golyban, a betegben, a mezítelenben, ab-

ban, aki munkanélküli és el kell tartania 

családját. Meglátni Jézust ezekben a test-

véreinkben és nővéreinkben, meglátni Jé-

zust a magányosban, a szomorúban, ab-

ban, aki hibázik, és tanácsra szorul, abban, 

akinek arra van szüksége, hogy csendesen 

mellé álljunk az útján, hogy érezze, nincs 

egyedül. Ezek azok a cselekedetek, ame-

lyeket Jézus kér tőlünk. Meglátni Jézust 

bennük, ezekben az emberekben. Miért? 

Mert Jézus így lát meg engem, 

mindannyiunkat. ... 
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A tartalomból: 



Szent László király – június 27. 

Részletek, érdekességek Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium című művéből. 

 

„László királyunk, a magyar lovagkor példaképe, népmondáink hőse, alighanem a legnépszerűbb magyar 
szent. Amíg István és Imre életüknek szinte megismételhetetlen egyszerisége miatt inkább az állammisztiká-
ban, illetőleg az oltáron éltek tovább, addig Lászlóban a harcos nomád férfieszmény és európai lovagideál 
ötvöződvén eggyé, a magyarság küzdelmes századaiban Mihály arkangyal, tovább Dömötör, Móric, György, 
Jakab mellett, követendő példaképpé és szent patrónussá válik. A középkori hazai mondák és legendák annyi-
ra egyetlen szentünket sem magasztaltál, mint László királyt. … 

 

László királynak az újabb évszázadokban már inkább a történelmi kegyelet hódol. Talán csak az emlegetett 
győri herma helyi tisztelete, de főleg Búcsúszentlászló búcsújáró kultusza idézi a magyar középkor rajongó 
világát.  

Búcsúszentlászló Zalának, Göcsejnek szakrális súlypontja. A szülőföld és genius loci foghatatlan erejével nyil-
ván még a délnyugati gyepűvidék hagyományaiból is őriz valamit. Ezt a föltevét megengedi legújabban kibon-
tott, felújított Árpád-kori román körkápolnája is, nemcsak tiszteletre méltó régiségénél fogva, hanem a 
Lorettói Szűzanya barokk legendavilágával átszőtt harcos török vonatkozásaival is.  

Jellemző helyi legenda szerint a nagybeteg kanizsai basa hallotta Szentlászló egyházának csodálatos hírét. El is 
küldötte egyik keresztény foglyát, hogy imádkozzék az ő gyógyulásáért. Ez meg is történt, mire a basa a fog-
lyot szabadon eresztette, maga pedig megkeresztelkedett. Pajzsát és kardját a kegykápolna falára akasztotta. 
Ezek archaikus középkori hagyomány töredékeként még 1880 táján is ott függtek. Szent László ünnepének itt 
egyébként Királynapja az ősi-népi neve. 

A főoltár újabb László-képét Roskovics Ignác festette. A király előtt négy heroikus nőalak hódol, kezükben a 
négy sarkalatos erény jelképeivel: Ezek: kancsó (mértékletesség), buzogány (lelkierő), kígyó (okosság), mérleg 
(igazságosság). László előtt megjelenik a kanizsai basa, akit Kovács Illés megszabadult rab ajánl a szent király 
mennyei oltalmába. …” 

 

Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet, 
Légy ereje, pajzsa gyengeszívű népednek: 

Ingadozó lelkek, sok csapással vertek, 
Tőled kérnek védelmet. 

Emberölő harcban a Gonosznak ártottál. 
Isten erejével síkra hitért szállottál, 

Fergeteges vészben, rendületlen, épen 
Égi jelül állottál. 

E világi élet a remények sírhalma,  
Teelébed száll fel nemzetednek siralma. 
Útmutató fényünk, téged adott nékünk 

Az Úristen irgalma. 

Most világok dőlnek, nemzedékek romolnak, 
Ezeréves bástyák repedezve omolnak.  

Csüggedésre válasz: szent király, te állasz 
Égrenéző oromnak. 

(Szent vagy Uram 302.)  



„Klasszikus ifjúsági regényekből nyújt színes válogatást a Móra Klassz! A magyar és világirodalom ismert kalandregényeit, álla-
tos és indiántörténeteit, fantasztikus meseregényeit gyűjti egybe a sorozat, hogy az olvasást szerető fiatalok, vagy éppen a nosz-
talgiázó felnőttek garantáltan jó könyvet vehessenek kézbe. ” 

 

Könyvajánló – kisebbeknek és nagyobbaknak 

Thoroczkay Miklósné    

Beszédtechnikai gyakorlókönyv 

 

 

 

Gottmann, John - Declaire Joan  

Gyerekek érzelmi intelligenciája : Nevelés szívvel-lélekkel 

 

Arany János levelezése (1866-1882) - Arany János összes művei XIX.  

 

 

Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb  

mindenkinél 

 



 

3. Nemzetközi Gyermekkönyv Nap verseny 

Véleményedet, véleményüket  várjuk a hirlevel@szegepi.hu  
e-mail címre. 

 

    Ahogy az előző Hírlevelünkben hírül adtuk, az idei évben is megrendeztük áprilisban a versenyt. 

Minden hét szerdáján a feladatsorok elérhetővé váltak, a kérdések Andersenhez, Arany Jánoshoz, 

Szent László királyhoz, és az utolsó héten az olvasáshoz, könyvhöz kapcsolódtak.  

Sajnos, azonban eredményt nem tudunk hirdetni. A honlapon keresztül elérhető feladatokra nem ér-

keztek be megfejtések. Ennek oka lehet, hogy április közepére esett a húsvét, és ehhez kapcsolódóan 

a tavaszi szünet is elterelte a figyelmet. Az is lehet, hogy a feladatok nem voltak kellően motiválók. 

Sajnáljuk, hogy így alakult, mert készültünk, hogy érdekes és szép könyvekkel lepjük meg a legtöbb 

helyes megfejtést beküldőket. 

A feladatok még megtekinthetők az alábbi címen: 

http://www.szegepi.hu/pedagogia/nemzetkozi-gyermekkonyv-nap 

Várjuk az alábbi képhez kitalált történetet, 

verset, novellát, egyperceset, szabadon vá-

lasztott műfajú lírai vagy prózai alkotást! 
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