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Mese egy kicsi kézről

Volt egyszer egy kicsi kéz.
Egyik reggel úgy döntött, hogy
valami hasznos dolgot fog tenni.
Segíteni fog másoknak, másokon.
Már épp indulni készült, amikor a
kicsi láb így szólt hozzá:
- Ne menj egyedül, várj, én
majd elviszlek!
- Rám is szükségetek lesz, ha
beszélni kell. – mondta a száj, és ő
is menni akart.
- De hogy fogjátok meglátni
a szenvedőket, ha én itthon maradok? – kérdezte a szem és ő is csatlakozott a többiekhez.
A kicsi szív nagyot dobbant.
Mivel ő volt a legérzékenyebb mind
közül, el is szomorodott, hogy őt
nem is hívják. Meghallotta a fül a
kicsi szív sóhaját, s ezt mondta.
- Én hallom a sóhajokat, és
azt is, ha valaki sír. Én is veletek
megyek. De a kicsi szív nélkül nem
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mehetünk sehova. Ő az, aki együtt
tud érezni a szenvedővel.
- Menjünk együtt! – jelentette
ki örömmel a kicsi kéz. Milyen jó,
hogy nem kell egyedül menjek,
gondolta magában, és boldogan útnak indultak.
A szem már az első utcasarkon
észrevett egy koldust. Szólt a lábnak, hogy álljon meg.
A szív megremegett, mikor
látta a didergő koldust.
- Nincs pénzünk!- ijedt meg a
kéz. Nincs mit adjunk neki.
- Bújjunk oda hozzá jó szorosan és melegítsük meg!- javasolta a
szív nagy örömmel.
Így is tettek. Megmelegítették a koldusnak nem csak a testét,
hanem a lelkét is a szeretetükkel. A
koldus hálálkodott. A fül elmondta a többieknek, a koldus szavait.
Nemsokára továbbmentek.
A utca túloldalán a szem megpillantott egy öreg nénit, aki meg-
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görnyedt a sok csomag alatt. A láb
odafutott, a kéz pedig átvette a
teher felét. A nénike mosolygott,
a kicsi szív erre nagyot dobbant.
Hazakísérték. A nénike nagyon hálás volt.
Épp haza indultak, amikor a
kihalt utcán, a járdaszélén ülve,

Szent Lúcia „Luca napja”

A karácsonyi ünnepkör egyik
érdekes napja december 13-a, vagyis
Luca nap. De mi is ennek a részben keresztény, részben egyedinek
tekinthető magyar szokásnak a története?
Szent Lucia életéről - akinek
alakját köszöntik ezen a napon igen
- keveset tudunk. A legendák szerint Szicíliában, Syracusa városában
született, a 3. század vége felé, ősi,

a szem egy gyermeket pillantott
meg.
- Odamegyek.- mondta a láb.
- Sír! – mondta a fül
- Miért sírsz? – kérdezte a
száj.
- Már nincs senkim! – zokogta
a gyermek.
A szív nagyon szenvedett.
- Elkéstünk!- kiáltott a kéz.
Odakuporodtak a gyermek
mellé. Nem tudtak adni semmit neki.
De a kicsi szív nagyon SZERETETT.
A kicsi szem KÖNNYEZETT. A kicsi fül és láb CSENDBEN ÜLTEK.
A kicsi száj HALLGATOTT.
A kicsi kéz MEGÖLELTE a
gyermeket. És együtt ültek
az utca kövén!
www.velunkazisten.hu
előkelő római patrícius családba.
Apja halála után súlyosan beteg
édesanyjával élt itt, aki már férjet is
kiszemelt Luciának. Édesanyja gyógyulása érdekében elzarándokoltak
Szent Ágota vértanú sírjához, hogy
a szent közbenjárását kérjék a gyógyulás érdekében. Mélységes hite
kiesdette édesanyja gyógyulását.
Az anya a csodálatos gyógyulás után már nem erőltette lánya
házasságát, pedig egy nagyon
magabiztos vőlegény jelölttel állapodott meg korábban. A sértődött,
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és a nagyon remélt vagyonból kimaradó vőlegény, csalódottságában
feljelentette Luciát a helytartónál,
kereszténysége miatt.
A helytartó beidézte a lányt és
áldozatot követelt tőle az istenek oltárán. Lucia ezt megtagadta. Többféle
kínzással próbálták “ jobb belátásra
bírni”, halálra ítélték, de minden hatástalan volt, nem tudták kivégezni.

Végül karddal szúrták át a nyakát, de
addig nem halt meg, míg imádságát
be nem fejezte… Meghalt 303-ban.
Halála előtt még meg tudott áldozni. Vértanúsága Diocletianus alatt
történt, Syracusa városában. Épségben maradt testét később Velencébe
vitték. Régtől fogva tisztelt szent, a
misekánonban is szerepel a neve.
A Lucia - magyarul Luca - név a
lux, azaz a „fényesség” szóból származik. A fénnyel való kapcsolata
miatt már a középkorban a szemfájósok védőszentjének is tekintették. Az
egyház is bizonyára azért választotta
ünnepének december 13-át, mert a
16. századi Gergely-naptár életbelépése előtt ez volt az év legrövidebb
napja, a téli napfordulónak, a világosság születésének kezdete. Így
magyarázható, hogy december hó
folyamán e naphoz kötődik a legtöbb
varázslás, népi babona. (A naptár reform óta a téli napforduló december
21-én van.)
www.hittansuli.hu

Találós kérdések
Nem hitt az angyalnak,
Ezért maradt néma,
Amíg fia nem született,
Isten ajándéka

Van lelke és van értelme,
De nem látom, mert
nincs teste
Szabad akaratú lény, és
Őt is Isten teremtette.

Étke erdei méz, sáska
Teveszőrből volt ruhája.
Utat épített –nem kőbőlIgazat hirdetett szája.
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Készületünk második hete

Készíts magadnak egy felsorolást
a
feladatokkal:
– ajándék-készítés
– jó cselekedetek
– iskolai és hittanfeladatok
– egyéb …

Minden héten törekedj arra, hogy
több jó cselekedetet is tegyél:
– apró segítség apának és
anyának
– szentolvasó imádkozás
– szentcsaládjárás (te kérd
erre a szüleidet)
– egyéb, ami a te
ötletességedtől függ

Kérlek, hogyha sikerült jónak lenni,
akkor színezzél egy kicsit a rajzon.

Ha már tudsz írni, írd le mit
látsz a képen:

www.szentimre.hu
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Kedves Gyerekek!

Az alábbi mondatok között van helyes és helytelen állítás. Feladat: a helytelen
mondatokat húzd ki. Ezután, a helyes mondatokban található sötét, dőlt szavakat
megfelelő sorrendbe állítva írd a megfejtéshez.
Állítások:
-

A bűnnel, az emberek elveszítették Isten barátságát.
Később, az emberek nem keresték az Istent.
A jóakaratú emberek értékes áldozataikkal akarták jóvátenni bűneiket, s
újra elnyerni Isten barátságát az évek során.
A felesleges termést égették el, mint Istennek szánt áldozatot.
Az emberek saját erejükből képesek jóvátenni a rosszat.
Az Istennel való barátságot csak Jézus tudta helyreállítani, hiszen vele 		
kezdődik a megváltás műve.
Isten nem hagyta magára az embert.
Prófétái által tanította és bátorította az embereket, akiknek hosszú ideig
kellett várniuk Jézus eljövetelére.
Az emberek semmit sem tudtak, az eljövendő Megváltóról.
Adventtel készülünk Karácsonyra és Jézus második eljövetelére.

Megfejtés: ….. …. egyházi ….. ……………….. ………………….!

Ki gondolhatta?
-

www.pentekzsolt.vacem.hu

Közönséges kisbabának látszik. Viszont minden pontosan úgy van, ahogy
az angyal mondta. Akkor mégis csak ő a Megváltó!
Csodálatos lány ez a Mária! Nem tiltakozik, nem kérdezi a miértet és a
hogyant, hanem alázatosan elfogadja azt, amit Isten üzent neki.
Nagyon hangsúlyoznom kell, hogy én csak az előfutár vagyok, nehogy az
emberek Messiásnak tartsanak
Hogy lehet az, hogy a Zsidók királya csak tőlünk tudta meg azt, hogy 		
országában új király született.
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