
János evangéliumának 20,19-23 szakaszában „a feltámadt Jézus megjelenik tanítvá-

nyainak és ő maga, feltámadt valóságában adja nekik a Szentlélek ajándékát. Az 

evangélista nemcsak a Szentlélek adományáról beszél, hanem megmutatja azt is, 

hogy az egyházban a bűnbocsánat gyakorlatában lesz a Szentlélek gyógyító erejének 

megnyilvánulása. Az evangéliumi szakasz két részből áll. Az első részben a feltá-

madt Jézus igazolja magát a tanítványok előtt, a második részben pedig a Szentlélek 

adományát adja át tanítványainak. A feltámadás örömhír: az orvoslás, a bűnbocsánat 

és a helyreállítás jó híre a világnak. Jézus a hét első napján – amikor beesteledett – 

megjelent tanítványai körében, hogy feltámadását tanúsítsa előttük, s így megalapoz-

za hitüket: „Amikor beesteledett, a hét első napján, és ott, a tanítványok egybegyűl-

tek, az ajtók zárva voltak a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt közé-

pen és ezt mondta nekik: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik 

a kézét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat” (Jn 20,21-23) 

Jézus megmutatta nekik kezét és oldalát, a sebek helyét, hogy igazolja: ő maga az 

élő valóságában, aki visszajött a halálból. A tanítványok a feltámadt Krisztusban 

ugyanazzal a Mesterükkel találkoznak, akit szenvedése és halála előtt ismertek, és 

akinek sebektől borított testét Arimateai József és Nikodémus a sírba helyezték.” 

 

Részlet Rózsa Huba: Úton a Mesterrel című, 2009-ben megjelent kötetéből  

 

Szentlélek jövetele 

Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; 

ahogy én szerettelek titeket, úgy szeres-

sétek ti is egymást. (Jn 13,34) 
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Benedek Elek:  

A csúnya királyfi és a szép királykisasszony  

Megjelent a Csimota Könyvkiadó gondozásában 

 

 

Lovász Andrea:Felnőtt gyerekirodalom 

- Tanulmányok, kritikák és majdnem 

lexikon 

Cerkabella Kiadó jelentette meg 

Szentlélek jövetele  

Könyvajánló  

Versek  

Jó gyakorlat  

Kézműves sarok  

Tartalom 

 

Könyvajánló 



Ellen Niit: 

Harangvirág 

 

Harangvirág,  

virágharang, 

cseng-leng: giling-galang! 

Bánatában, 

örömében 

–giling-galang!– 

felcsendül 

az esti réten, 

messze száll a hangja. 

Mit mond a harangja? 

Hogy a rét, az erdő, a szél 

minden zenél, 

suttog, beszél. 

Cseng-zeng: giling-galang! 

Harangvirág, 

virágharang, 

zsong-bong 

a vidám harang: 

giling-galang! 

(Rab Zsuzsa fordítása) 

Versek 

Radnóti Miklós: Július 

 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 
Tisztatestű hőség ül a 
fényesarcú fák felett.  

Számtalan szó könyvbe írva, 

ugyanannyi Tejút hídján. 

Vágtass velem, csengős csikó, 

röpülj, szavak sikló szánja. 

 

Dallamokkal kergetőztem, 

köd utánam, köd előttem. 

Elvesztettem zsebkendőmet, 

soha el nem válnék tőled.  

 

Részletek:  

Egyed Emese: Ötven csillag 

Kerék Imre: 

Barangoló 

 

Hajnaltól a 

berket járni. 

Fűzfa vesszőn 

sípot vágni. 

 

Zsombékosan 

barangolni, 

nádparipán 

lovagolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ha közeleg 

már az alkony, 

halat sütni 

patakparton 

 

Gyöngyös fűben 

heverészni, 

csillagokat, 

holdat nézni, 

 

míg szemünkre 

lepkeszárnyon 

jő az édes 

éji álom. 



Tisztelt Kollégák! 

Ha van jó gyakorlatuk, amelyet megosztanának az Egyházmegye más  köznevelési 
intézményével, küldjék el nekünk, hogy egy adatbázist kezdjünk kiépíteni óvodaink 
jó gyakorlataiból. A bemutatott jó gyakorlatokat folyamatosan várjuk. 

E-mail címünk: hirlevel@szegepi.hu 

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kunszentmártoni Szent Anna  

Katolikus Óvoda jó gyakorlatait. 

Megtekinthetők: http://www.szegepi.hu/cikk/99 

http://www.szegepi.hu/cikk/288 

http://www.szegepi.hu/cikk/357 

http://www.szegepi.hu/cikk/398 

Jó gyakorlat 

A mai gyerekek beleszületnek a technika, a számítógép és az In-
ternet világába. Számukra természetesek a különböző technikai 
eszközök, amelyeket teljes természetességgel kezelnek. 

Ezért a használatukkal kapcsolatos pozitívumokra és negatívu-
mokra is időben el kezdeni megtanítani a kicsiket. 

A Kolibri Kiadó gondozásában, a Könyvtárs sorozat részeként 
jelent meg Shona Innes, pszichológusnő könyve, amely a gyerme-
kek nyelvén szemléletesen mutatja be, mit is jelent az Internet 
használata. 

A kötet végén a szülőkhöz és pedagógusokhoz is szól.  

 

A sorozat többi része: 

Internet az életünkben 

Szívünk rajta program—ajánló 
„ Van egy ház a Beszéd utcában. A 3-as számú ház. Mi vagyunk a lakói, különlegesek és 
mesések, akárcsak Te, kedves olvasó! Mindannyian mások vagyunk, de különös tulaj-
donságainkat, hangunkat, mozdulatainkat, tekintetünket arra használjuk, hogy minél 
jobban megértsük egymást és megértessük magunkat egymással. Így tudunk, 
így szeretünk együtt lakni. 
Nagyon színes az élet ebben a házban, akárcsak a Te életed!” 
A mesék végén feladatok vannak, amelyek segítenek a gyermekeknek megtanulni a he-
lyes levegővételt, a tiszta, szép beszédet, a megfelelő hangsúlyozást. 

 

„Fontos, hogy azt a sok mindent, amit tudsz és amin gondolkozol, pontosan és szépen 
el is tudd mondani .” 
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Tisztelettel várjuk 

észrevételeiket, javaslataikat a 

hirlevel@szegepi.hu e-mail 

címre, hogy aktuális és friss 

tartalommal tudjunk jelentkezni. 

 

Kézműves sarok 
Kedves Gyerekek! A következő 
színezőt ajánljuk  figyelmetekbe. 

 

 

Forrás: Örömhír Jézusról, kifestőkönyv 
Forrás: Mag, mag, búzamag, foglalkozásvázlatok, Újszövetség, 2014. 
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