
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok 

meg – ezt mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsá-

lem szívéhez, és kiáltsátok oda neki: véget ért 

szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsá-

ga.” (Iz 40,1-2) 

A Szentírási részhez kapcsolódó elmélkedés: 

Mindig bízhatunk a szerető Istenben, és földi 

életünk minden napja lehetőség arra, hogy jót 

tegyünk a rászorulókkal, és krisztusi magatartás-

sal járjunk a világban. Isten általunk akarja segí-

teni a rászorulókat, ezért éber figyelemmel ke-

ressük, és találjuk meg, hogy ma hova akar kül-

deni bennünket. Kérjük a belső és a külső vilá-

gosságot is, hogy testünk és szívünk szeme egy-

szerre tudjon válaszolni azokra a megszólítások-

ra és kihívásokra, melyek a világból érkeznek 

hozzánk. Ne járjunk becsukott szemmel és ne 

zárjuk be szívünk ajtaját sem ott, ahol éppen a 

mi szeretetünkre várnak.  

Ferenc pápa tanítása: Isten felkínálja nekünk ir-

galmasságát és türelmét ebben az időszakban, 

hogy minden nap megtanuljuk felismerni őt a 

szegényekben és kicsinyekben, hogy a jó 

érdekében cselekedjünk, hogy éberek le-

gyünk az imában és a szeretetben.  

(Beszéd a 2013. április 24-ei  

általános kihallgatáson) 

 

Lelki olvasmány: A hálaadás imája 

(lásd a 3. oldalon) 

 

Forrás:  

Kránitz Mihály: Jöjjetek a fényre! - adventi 

útikönyv Ferenc 

pápával, Buda-

pest,  

Adventi készülődés 

 

A keresztény élet lényege, Jézus példáját követve, az öröm 

megnyilatkozása… Ferenc pápa (2010)  
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Kereszténység 
 

Gál Ferenc A kereszténység mint vallás című kötete először a Jel Kiadónál jelent 

meg 1996.ban, 2015-ben a Szent István Társulat adta ki ismét. „Tisztában vagyok 

azzal, hogy a kereszténység ma összefoglaló elnevezés, mert a kereszténységen 

belül különféle egyházak vannak, bizonyos hitbeli eltérésekkel. Ezekre nem akar-

tam kitérni, de érthető módon a katolikus hagyományt vettem alapul. Viszont em-

lékeztetni akarok arra, hogy az ősegyház az akkori pogánysággal szemben magát 

„kereszténynek”, azaz Krisztushoz tartozónak, s azzal éppen a „keresztény értéke-

ket” fejezte ki. Azokat, amely Jézus Krisztuson keresztül az isteni kinyilatkozta-

tásból valók, s amelyeket az emberiség azért kapott, hogy a pusztán anyagi és e világi beállított-

ságon kívül megtalálja létének és életének értelmét, s erkölcsi magatartását is a szerint alakítsa. 

Isten és örök élet nélkül  az emberi élet és az egész történelem zsákutca marad. Csak az igazi cél 

látása adja meg az eligazítást ahhoz, hogy a hétköznapok szürkeségében is felismerjük igazi kö-

telességeinket, és erőnk legyen azok teljesítésére.” –olvashatjuk a kiváló professzor szavait. 
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A tartalomból: 

II. évfolyam 1. szám 



   A karácsonyfa alá ajánljuk a megjelent köteteket: 

A Don Bosco Kiadó gondozásában jelent meg Bethlenfalvy Gábor: Ma-
gyar szentek élete című kötet, amely az Árpád-ház szentjeit mutatja be, az 
előszót Böjte Csaba írta.  

A Nagy családi gyermekbiblia az egész család számára lehetőséget biztosít 
a Bibliaolvasásra, a történetek megbeszélésére. A kötetet a Magyar Bibliatársulat adta ki. 

Ugyancsak a Magyar Bibliatársulat kiadása a Bibliai nyomkereső folytatása, 

Az Evangéliumi nyomkereső kötet. Jézus életének történetét, korának világát mutatja be a gyerekeknek feladványok 
segítségével. 

Könyvajánló 

Oldal  2 ISKOLAI  HÍRLEVÉL „SZÁLL A HÍR”  

Bruno Ferrero: 25+1 Karácsonyi történet 
című kötete.  

A Hogyan jutunk Betlehembe? megismerteti 
a gyerekekkel a bibliai eseményeket. Az 
olvasmányok után játékos feladatok, fej-
törő, labirintus, kirakó, szókereső betű-
rengeteg teszi élményszerűvé az ismere-
tek elsajátítást.  

Énekeljünk az ünnep alatt! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f06qdhO_sEY 

Miklya Zsolt Játékkosár c. kötete a hitoktatásban 
nyújt segítséget. 

Kránitz Mihály legújabb adventi kötete, Az Isten Szeretet, 
az Irgalmasság éve jegyében gyűjtötte össze az evangéliu-
mi részekhez,  a lelki olvasmányokat és Ferenc pápa taní-
tásait. 



Ady Endre: Az Úr érkezése 

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborus éjjel. 
 
És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt, 
Mindörökre látom. 

A hálaadás imája 

 

Mindenért, amit adtál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit elvettél 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit megakadályoztál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden örömért, amivel boldoggá tettél, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szenvedésért, amivel formáltál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden problémáért, amitől megszabadítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel  gazdagítot-

tál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem válasz-

tottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Ámen 
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Versek, imák 

Az ember érthetetlen,  

logikátlan és önző.  

NEM FONTOS,  

SZERESD ŐT!  

 

Ha jót teszel,  

önös céljaidnak tudják be.  

NEM FONTOS,  

TÉGY JÓT!  

 

Ha megvalósítod céljaidat,  

hamis barátokra és őszinte ellenségekre lelsz.  

NEM FONTOS,  

VALÓSÍTSD MEG CÉLJAIDAT!  

 

A jót, amit ma teszel,  

holnapra elfelejtik.  

NEM FONTOS,  

TÉGY JÓT!  

 

A tisztesség és az őszinteség  

sebezhetővé tesz.  

NEM FONTOS,  

LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES!  

 

Amit évekig építettél,  

egy perc alatt romokba dőlhet.  

NEM FONTOS,  

ALKOSS!  

 

Pórul járhatsz,  

ha segítesz az embereknek.  

NEM FONTOS,  

SEGÍTS NEKIK!  

 

A legjobbat adod magadból,  

és verés a köszönet.  

NEM FONTOS,  

ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT!  

 

Kalkuttai Teréz Anya 



Karácsonyi olvasmányajánló - Játék 

Játékra hívunk Mindenkit! 

Az általad választott technika segítségével - csak néhány a választható 

technikák közül: rövid elbeszélés, szófelhő, gondolatfelhő, infografika, 

rajz, képregény, rövidfilm, videó  - mutasd be a kedvenc karácsonyi törté-

netedet!  Közösen is dolgozhatsz barátaid, osztálytársaid segítségével. 

Az elkészített műveket a  hirlevel@szegepi.hu e-mail címre várjuk  

december 31-éig. 

A legjobb munkákat díjazzuk, és a következő számban bemutatjuk. 

A Bűvösvölgy, média-értés oktató központ, amelynek célja, hogy a gyere-
keknek megtanítsa a tudatos médiahasználatot.  

Több úton teszi. Egyrészt foglalkozásokat szerveznek, amelyeket osztályok 
látogathatnak, és alkotófolyamat közben, aktívan sajátíthatják el a gyerekek 
az ismereteket. Elsősorban 9-16 éves gyerekeket várnak a szakemberek, a 
televíziózás, rádió, reklámok, írott sajtó és internet és mobilkommunikáció 
témában. A foglalkozásokhoz felkészítő anyagok is találhatók a honlapon, 
alkalmasak a tudás megalapozásához. 

Emellett kiadványok állnak a felnőttek, pedagógusok, szülők rendelkezésére. A kiad-
ványok elérhetők és letölthetők az honlapról.  

A gyerekeket, a csoportos fogalakozások mellett,mobil alkalmazások várják, amelyeket ingyenesen 
tudnak letölteni, és segítségükkel tudásukat, jártasságukat gyarapíthatják. Ezeket az alkalmazásokat, 
nekünk felnőtteknek is érdemes megismerni, akár egy-egy osztályfőnöki óra témája is lehet.  

További információk: http://buvosvolgy.hu/  
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Véleményedet, véleményüket  
várjuk a hirlevel@szegepi.hu 

e-mail címre. 

Weöres Sándor Száncsengő versének szófelhője – példaként 


