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Ferenc pápa augusztus 3-án beszélt a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó élményeiről

„A fiatalok mai nemzedéke, a Szent II. János Pál pápa által megkezdett
zarándoklat örökösei és folytatói megadták a választ a mai kor kihívására, a remény jelét mutatták fel, és ezt a jelet testvériségnek hívják.
Mert ebben a háborúban álló világban testvériségre van szükség, közelségre van szükség, párbeszédre van szükség, barátságra van szükség!
És ez a remény jele: amikor testvériség uralkodik.
Kezdjük a fiatalokkal, ők jelentették ugyanis az út első okát. Ismételten
válaszoltak a felhívásra: eljöttek az egész világról – némelyikük itt is
van! [rámutat a teremben lévő zarándokokra] –, ez a színek, a különböző arcok, nyelvek és élettörténetek ünnepe volt. Nem tudom, hogy csinálják: eltérő nyelven beszélnek, mégis meg tudják érteni egymást!
Miért? Mert megvan bennük az akarat, hogy együtt haladjanak előre,
hogy hidakat építsenek, a testvériség hídjait. Magukkal hozták sebeiket, kérdéseiket is, de legfőképpen a találkozás lehetőségének örömét.

Im egy kis hadsereg
Elszánt harcra készen,
A hátakon táska,
Füzetek a kézben.
Szívekben s ajkakon
Áhitatos ének:
Hadbainduláshoz:
Oh jöjj el Szentlélek!
Mert mi hadba megyünk
A lustaság ellen
S hódítani akarunk
Tudományberkekben.
Célunk: tanult s okos
Emberekké lenni,
Hogy az Égért s földért
Tudjunk sok jó tenni.

Ismételten megalkották a testvériség mozaikját! A testvériség mozaikjáról beszélhetünk. Az ifjúsági világnapok emblematikus képe a fiatalok által lengetett zászlók színes kavalkádja: az ifjúsági világnapon
ugyanis a nemzeti zászlók szebbé válnak, mondhatni „megtisztulnak”,
és egymással szembenálló nemzetek zászlói is egymás mellett lobognak. Milyen szép ez! Itt is vannak zászlók… mutassátok csak!
Így, e nagy jubileumi találkozójukon a világ fiataljai elfogadták az irgalmasság üzenetét, hogy mindenhová elvigyék az irgalmasság testi és
lelki cselekedetei által. Köszönetet mondok minden fiatalnak, aki eljött
Krakkóba! Köszönetet mondok azoknak is, akik csatlakoztak hozzánk
a föld minden tájáról! Hiszen sok országban kis helyi ifjúsági találkozót szerveztek, és összeköttetésben voltak a krakkóiakkal. Az ajándék,
melyet kaptatok, váljon mindennapi válasszá az Úr hívására!”
(Forrás: Magyar Kurír)

Azért a mi harcunk
Valóban szent harc lesz,
Szükségünk van hozzá
Égi kegyelemhez.
Azért esd szivünkből
A könyörgő ének,
Jöjj el segíteni,
Oh jöjj el Szentlélek!
Forrás: Teleki Béla: Szavalókönyv I.

Könyvajánló
5-8 éveseknek szól:
Kertész Erzsi: Nem mese
Nemet mondani tudni kell! Ja, az könnyű? Néha igen! Néha nagyon nem. És amúgy is, nem csak egyféle nem van. Hallottatok
már például a cincogó nemről? Vagy a lerepül a hajad nemről?
Esetleg a kerek perec nemről? Hát a köszönöm, nemről? Ezekről,
és még sok-sok féle nemről szól a könyv. A kötetet Kasza Julianna illusztrálta.

Ígéretünkhöz híven egy újabb könyvet ajánlunk az olvasni tanulók számára.
A Most én olvasok! sorozatban jelent meg Gévai Csilla Amíg olvasunk című
kötete. A kötet az olvasás gyakorlását, a kezdeti lépéseket segíti.

Óvodásoknak szóló mesekönyv a gyermekjogokról

Az elveszett madártoll címmel jelent meg, az óvodásoknak
szóló mesekönyv Boldizsár Ildikó tollából, Lackfi Margit illusztrációival. A kötet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központ (OBDK) gondozásában jelent meg. A kötet célja, hogy a gyerekeket segítsék abban, hogy a jogaikról saját
nyelvükön tudjanak meg minél többet. Egyelőre a kötetet az óvodákba juttatják el, ott adhat segítséget egy-egy foglalkozáshoz, beszélgetéshez.
A Szent István Társulat kiadásában megjelent Ferenc pápa Amoris laetitia, A
családban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdítása magyar nyelven. A
dokumentum a tavaly ősszel lezajlott szinódus után jelent meg. A Magyar Kurír oldalán Török Csaba teológus mutatta be folytatásokban a pápai dokumentumot.

Könyvajánló
A Szent Márton év alkalmából figyelmükbe ajánljuk
Bodnár Dániel Márton, a békesség és a könyörületesség szentje
című regényét. A kötet a Sulpicius Severus által írt életrajzot
veszi alapul, és a mai fiatalokhoz szólóan mutatja be a szent
életét.
A kötet megjelent a Szent István Társulat gondozásában.

Nem szabad elhamarkodottan ítélnünk! A nagyinak is lehet
tabletj e és használja is, és az unokájára, Bercire sem haragszik,
hogy számítógép függő. A nyár is másként alakul, mint elképzeli
Berci, és a virtuális világ mellett a valódi világban is jelen lesz. A
regényben megoldásokat olvashatunk, hogyan találjuk meg mi
felnőttek és gyerekek egyaránt a helyes arányt a két világ között.

2017 - Szent László éve lesz – Irodalomajánló
A következő köteteket ajánljuk az emlékévhez kapcsolódóan:
Énekek Szent László király tiszteletére, Magyar Napló, 2012.
Karácsonyi János: Szent László király élete, Attraktor, 2013.
Magyar Zoltán: Keresztény lovagoknak oszlopa, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Bethlenfaly Gábor: Magyar szentek élete, Don Bosco, 2015.

Weboldal:
http://www.katolikus.hu/szentek/

A média világáról
Figyelmükbe ajánlom, a Századvég Kiadó gondozásában megjelent Antal
Zsolt, Gazsó Tibor, Kubínyi Tamás és Pelle Veronika tollából a Médiabefolyásolás
– Az új kislexikon című kötetet. Az előszóban olvashatjuk, hogy 2005-ben jelent meg
a Médiabefolyásolási technikák kislexikona kézikönyv. Az új kislexikon mintegy
folytatása a tíz évvel ezelőtti kötetnek, az eltelt időben végbement változásokat kö-
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A kötet célja, hogy segítsen tudatos médiafogyasztóvá válni, rámutasson a
média befolyásoló hatására, annak pozitív és negatív oldalaira egyaránt.
Szócikkek sora vezet végig minket a hagyományos és a digitális alapú média

szerkesztő: Kövécs Ildikó

fogalomtárán, és megtaláljuk az angol szakszavak utalóit is. Csak néhányat kiemel-
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ve, amelyek az oktatás világához is kapcsolódhatnak: akadálymentes web, digitális
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egoszörf. Ezek mellett megtaláljuk az értelmezését azoknak a fogalmaknak is mint, valószínűségi modell, nyitott
szöveg, forrás hitelessége, duális médiarendszer. A kötet
végén bibliográfiát találunk, amely a további tájékozódásban segít.
Érdemes fellapozni a kötetet, hogy ráleljünk ismerős fogalmakra, és találkozzunk új, szemléletünket tágító
kifejezésekkel is.

Olvasási akció — poszter

Gyermekeink a digitális világban

Két könyvet ajánlok figyelmükbe.
Tari Annamária: Generációk online, Tericum
Kiadó, 2015.

Chapman, Gary – Pellicane,
Arlene: Netfüggő gyerekek – Hogyan teremtsünk egyensúlyt a vitruális és valódi kapcsolatok között, Harmat Kiadó, 2016.
A nyár elején hirdetett akció
eredménye

