
 

Azt közli veled az Úr, hogy felépíti házadat. Házad és 

királyságod örökre fennmarad színem előtt, és trónod 

mindörökké szilárd marad. (2Sám 7,16) 

 

Ne felejtsük el, hogy a karácsony olyan, mint egy for-

rás, amelyből merítenünk kell, ahol megpihenhetünk, 

ahol együtt örülhetünk másokkal, ahol megajándékoz-

nak és mi is ajándékozunk, és ahol Isten jelen van kö-

zöttünk. A szent ünnepekben megtapasztalt lelki erő 

adjon segítséget ahhoz a szolgálathoz, a amely ránk 

vár életünk különböző helyszínein: a család, az ott-

hon, a munkahely, az iskola vagy az utazás helyszíne-

in, ahol emberekkel találkozunk. 

 

Ferenc pápa tanítása: 

Az a fény, amit a világ kínál fel nekünk, mesterséges. Talán erős,, erősebb, mint Jézusé, 

erős, mint a tűzijáték fénye, mint egy fénykép villanása. Jézus fénye azonban szelíd, nyu-

godt fény, a béke fénye, mint karácsony éjszakájának fénye: minden igény nélkül való. 

(Homília a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén, 2013. szeptember 3-án.) 

 

 

Lelki olvasmány 

 

 

 

 

Theophil Gautier 

Forrás:  

Kránitz Mihály: Jöjjetek a fényre! - adventi útikönyv Ferenc pápával,  

Budapest, Szent István Társulat, 2013. 

 

Karácsonyhoz közeledve 

Az ünnep is fontos szerepet játszik… úgy jelenik meg… mint az örömbe, 

dalba és táncba foglalt hála. Az ünneplésben minden érzék szerepet kap a 

gyönyörűség és az öröm kiáradásában…  

Ferenc pápa (2008) 
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Tartalom 

Az ég sötét, a föld fehérlik. 

Harangok, vígan csengjetek! 

Jézus megjött. A Szűz csak nézi, 

örömben ég tekintete. 

Nincs virágos, szép függönykárpit, 

mely fagytól óvná gyermekét, 

csak néhány szál pókháló ásít 

a gerendáról szerteszét. 

A drága kicsi Jézus reszket 

a jászolszalma friss ölén; 

hogy melengessék, rálehelnek 

a szamár és a bölcs tehén. 

A hó a zsuppon rojtba roskad, 

de fönn kitárul, ím az ég, 

s az angyalkar a pásztoroknak 

zengi karácsonyi énekét. 

Beato Angelico:  Jézus születése 



II. János Pál pápa 

Könyörgés a családokért 

 

Kegyelmed vezesse a házastársakat,  
hogy gondolkodjanak és dolgozzanak  
családjuk és a világ minden családja javára. 

 

Add, hogy a fiatalok a családban szilárd  
támaszt találjanak nemeslelkűségüknek,  
az igazságban és a szeretetben való növekedésük-
nek. 

 

Add, hogy a házasság szentsége által megerősített 
szeretet legyőzze a gyengeségeket és kríziseket, 
amelyekkel családjaink olykor találkoznak. 

Ima a szülőkért 

 

Istenem, aki azt parancsoltad, hogy 
atyánkat és anyánkat tiszteljük, áldd 
meg az én jó szüleimet, és fizesd visz-
sza nekik százszorosan azt  sok jót, 
amit értettem tettek. 

Tartsd meg őket az életben az én 
örömömre és boldogságomra még 
igen sokáig, egykor pedig fogadd be 
őket velem együtt az örök boldogság 
hazájába. 

Ámen. 

Forrás: Imádkozzunk a családunkért! Szombathely, Martinus Kiadó, 2011. 

Részlet 

Mécs László: A gyermek játszani akart 

… 

 

Én tükre vagyok minden mosolyoknak, 
én azért élet, hogy visszamosolyogjak 
virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, 
farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, 

 

fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, 
szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra, 
rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, 
visszamosolyogjak Istenre. 

Harangok 

„Kedves szülők, tudtok-e „időt vesztegetni” 
gyermekeitekre? Ez a legfontosabb dolgok 
egyike, amit megtehettek mindennap.” 

Ferenc pápa twitter üzenete  

(2015. október 27.) 



„A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai által összeállí-

tott játékgyűjtemények közül a Szocializációt segítő fejlesztő játékok gyűjteményében 

leírt feladatok kiválóan alkalmazhatóak az óvodai hitoktatás terén. A gyűjteményben 

leírt gyakorlatok segítségével egyes szentírási történetek központi üzenete játékos, a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő formában, világosan, egyértelműen adha-

tó át az óvodás hittanosok számára. A játékos feladatokkal való megismerkedést, és 

azok használatát, szeretettel ajánlom!”                         Molnár Virág Református lelkész 

Szakmai kiadványajánló 

A bemutatott kiadványokat a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde óvodapedagógusai állították össze.  

„Folyamatosan készültek el a gyakorlati munkát segítő útmutatóink. Az 

útmutatók részletesen tartalmazzák, a témákhoz és a tevékenységekhez 

kapcsolódó képességek fejlesztését segítő játékokat. Az útmutatók egy-

ben ötlettárak is,  többféle lehetőséget kínálnak a tevékenységek és a nevelési feladatok 

megvalósításához, a képességek fejlesztéséhez.” - fogalmaz az óvodavezető, Szedlacsekné Farsang Mar-

git. 

 A szocializációs segítő gyűjtemény szocializációs problémákat, mint a 

közösségbe való beilleszkedés, a másság elfogadását, esetenként saját 

másságuk elfogadását, a kudarctűrést, szabálytudat kialakítását segíti 

fejleszteni. A közös játék, az együttjátszás nem csak örömforrás, ha-

nem az összetartozás érzését is megerősíti. A gyűjtemény hasznos se-

gítség lehet mindenkinek, aki a közös játék erejét szeretné felhasználni 

pedagógiai munkája során.  

 Az anyanyelvi játékok gyűjtemény célja, hogy részletesen megismertesse az óvónőket az anya-

nyelvi tevékenységeknél felsorolt játékokkal. Olyan ötleteket ad, amelyeket az óvónők saját tapasztalata-

ikat felhasználva kiegészíthetnek, bővíthetnek számtalan egyéb módszerrel, módszer-együttessel.  

 A testnevelési játékok során a gyermekek sokfajta ismerethez jutnak, valamint számos képessé-

gük fejlődik. A testnevelési játékok hatása sokrétű, a játékszabályok betartása önfegyelmet igényel, a 

játékban való részvétel során a gyermekek megismerik saját képességeiket, a pedagógus is 

ismereteket szerezhet a gyermekek képességeiről. Az óvónő tarsolyában mindig sok játék-

nak kell lennie. A játékgyűjtemény azzal a céllal készült, hogy segítséget adjon a minden-

napi gyakorlati munkában.   

 A játékos képességfejlesztő feladatgyűjtemény több alkalommal és változatos mó-

don felhasználható. A gyerekek fóliával védett lapokon filctollal dolgozhatnak, amely letö-

rölhető és újra használható. Alkalmazható óvodai csoportfoglalkozásokon, de szülők és 

nagyszülők is használhatják gyermekükkel, unokájukkal való együttjátszásra.  
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Kézműves sarok 
Kedves Gyerekek!  

Karácsonyhoz közeledve két képpel 
kedveskedünk. 

Színezzétek, használjátok szabadon! 

 

Barak László: 

 Álmodozó 

 

 

Elszökött minap az álmom, 

azóta nem találom. 

Keresgélem, kutatgatom, 

ha meglelem, neked adom. 

Addig is álmodok újat, 

mely – szavamra – el nem bújhat. 

Elkapom, kalitba zárom – 

Talán lesz egy szebb világom...  

Milyen ajándékokat raknál a fa alá? 

Rajzold oda! 

mailto:hirlevel@szegepi.hu

