
 

Közeledik egyik legnagyobb ünne-
pünk, a karácsony. A nagy rohanásban, előké-
születben legyen időnk egy kicsit elcsendesed-
ni, imádkozni! Hogy sok időnk van-e vagy 
kevés, ez rajtunk is múlik. A legelfoglaltabb 
ember napja is 24 órából áll. Isten elég időt 
teremtett mindannyiunknak, legfeljebb az a 
kérdés, hogy, hogyan használjuk fel. 

Az utolsó hét hétfő reggelén kértem, 
hogy csendesedjünk el, és gondolatban adjunk 
hálát legalább két dologért, amit kaptunk a 
Jóistentől, és kérjünk 2 dolgot valakinek, de 
nem magunknak. Jó volt „hallani” a csendet, 
azaz a gyertyák sercegését, és érezni azt, hogy 
komolyan vettétek a kérésem. Az egyik hála-
adásom nekem ezért az volt, hogy milyen jó a 
közösségünk, és köszönöm az Istennek az is-
kolába járó tanulókat, pedagógusokat. 

Az adventi előkészületekben gyűjtötté-
tek a jócselekedeteket is. Ezt lehet folytatni 
nemcsak az adventben! Több dolgot is tudok 
ajánlani: Ha nehéz szeretnünk egy osztálytár-
sat, munkatársat, szomszédot, rokont, a kriti-
zálás helyett keressük meg benne a jót! Ha 
van haragosunk, béküljünk ki vele! Látogas-
suk meg a nagyszülőket, segítsünk nekik be-
vásárolni, takarítani! Lássuk meg, hogy hol 
kell segítség és ne térjünk ki előle! 

Ferenc pápa is ajánl egy-két gondola-
tot: „Soha ne fejezzétek be a napot anélkül, 
hogy kibékültetek volna egymással! Kérem, 
köszönöm, bocsánat!- ismételjük ezt a három 
szót a családban. Minden nap bocsássatok 
meg egymásnak! Imádságunk nem korláto-
zódhat vasárnaponként egy órára. Fontos, 
hogy mindennapi kapcsolatunk legyen az Úr-
ral.” 

Az imádság egy kis kapu, amivel köze-
lebb kerülünk Istenhez. „Mária „igenjével” 
megnyitotta a kapuit Istennek, hogy Ő oldja 
fel ősi engedetlenségünk csomóit. Mária az 
anya, aki türelemmel és gyöngéden Istenhez 
vezet bennünket” – mondja Ferenc pápa.  
 Szülőnek lenni nagyon jó dolog, sem-
mihez sem fogható, csodás öröm, amikor 
gyermekünk születik. Karácsonykor Isten ré-
szeltet minket az ő atyai, örök örömében, 
hogy fia született. Hiszen megváltani jött min-
ket, eltörölni minden vétkünket. Ezért van 
öröm fent a Mennyben és lent a Földön!  

 Békés, boldog, karácsonyt kívánok 
mindenkinek! 

 
      Almási 
Zsuzsanna 

 

 



 

Lovász Zsófia 6.o: Advent 
Várjuk újra az úrjövetet, 
Várjuk Jézus megszületését, 
Várjuk karácsony kezdetét. 
 
Nem elég tétlenül várni, 
Nem elég a csodára várni, 
„Jézuska” születését hinni. 
 
Mivel születésnapja van neki, 
Ajándékkal kell kedveskedni. 
Mivel? Mivel? - Jócselekedettekkel. 
 
Azért van az advent, tudjad hát, 
Hogy elkészítsük Jézus ajándékát! 
A szülinapra készülni szokás! 
 
Ajándékod készítsed el, 
Ajándékot az egyetlennek, 
Az egyetlen Istenünknek! 
 
 
 
 
Biró Fatima 7.o.: Adventi ima 
 
„Uram! Tégy engem békéd eszközévé….”  
Így szólt hozzád Szent Ferenc, és az Ő példája 

nyomán én is így teszek. Uram! Tégy engem békéd esz-
közévé, hogy lelki szemeimmel meglássam a szépet és 
a jót, és Téged. Szeretném meglátni az advent igazi lé-
nyegét! 

Az első vasárnap az ember jobban hinni kezd, 
mint bármikor azelőtt. Eltölti a boldogság, a melegség 
és a szeretet. Hiszen lángra kap benne is a gyertya, be-
világítja a fénye a lelkét. Egy kicsiny lila gyertya egyet-
len fénye pislákol a lelke mélyén. 

A második vasárnapon az ember várakozik. Csak 
vár és vár, és tudja: nem hiába. Egy héttel közelebb van 
már a beteljesülés, és immáron két gyertya fénye világít 
benne. Két lila gyertya fénye. 

A harmadik vasárnapon az ember szeretettel és 
reménnyel fordul mindenki felé. A rózsaszín gyertya 
fénye örömmel aranyozza be lelkét… 

A negyedik vasárnapon igazán boldog a világ, 
mert beteljesedik az isteni ige. A megváltó eljön, hogy 
megmentsen minket: Téged, engem, őket és mindenkit. 

Ámen 
 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

Kocsis Adél 7.o.:  
Adventi ima 

 

 Uram! Add, hogy ebben az adventi időszakban 
az emberek próbáljanak jobban odafigyelni a társaikra! 
Ne csak az ajándékokra és a pompára gondoljanak, ha-
nem a Te eljöveteledre elsősorban! Mindenki nézzen 
önmagába, mérlegelje tetteit, s vegye észre azt, hogy 
kiket kell megvigasztalnia, akiknek bánatot okozott.  
 Az adventi első vasárnaptól kezdve oda kell 
figyelnünk tetteinkre! A gyermekek az adventi jócsele-
kedet gyűjtése során igyekeznek odafigyelni egymásra, 
és rád, Istenem. Igyekszünk ebben az időszakban is 
mindig elmenni a misére, odafigyelni az ott elhangzó 
tanításaidra, s azokat próbáljuk mindennapjainkban al-
kalmazni. 
 Segíts minket Uram, hogy igyekezetünk ered-
ményes legyen, s általa tisztábban, felszabadult öröm-
mel készüljünk fel fiad érkezésére, a karácsony ünnepé-
re! 
Ámen 
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Mohos Dávid 6.o.: Karácsonyi emlék 
 

Úgy kezdődött, volt egy lakoma, 
Ott volt minden rokon, koma,  
Ettünk, ittunk, nevetgéltünk,  
De haza kellett mennünk. 
 
Daloltunk és énekeltünk, 
Az ablakból kitekintgettünk: 
Jön-e már a Jézuska?  
Az ajándékot csak hozza! 
 
De anyukám szólt: ejnye, bejnye, 
Az ünnepnek nem ez a lényege! 
Hanem az együttlét, a szeretet, 
Hogy hogyan szereted testvéredet. 
 
Értettem nyomban a szóból, 
Elég lesz mára a rosszból,  
A családom a lényeg, 
Mert ők szeretnek, védnek! 
 
 
 
 

Molnár Boglárka 6.o.: Első  
karácsonyi emlékem 

 
 Az első karácsonykor, amire vissza tudok emlé-
kezni, talán 4 éves lehettem… 
 A karácsony számomra a fa feldíszítésével vette 
ünnepélyesen kezdetét. Alig tudtuk betuszkolni a fát 
az ajtón, majd feltenni az asztalra, olyan hatalmas volt. 
Azonnal fenyőillat lengte be a házat. Karácsony illat 
volt! Amikor elkészültünk a fa feldíszítésével, lemen-
tünk a mamámékhoz. Ott olyan ellenállhatatlan süte-
ményillat fogadott, hogy amikor nem figyeltek rám, 
feltétlenül meg kellett kóstolnom. A süteménynek ka-
rácsony íze volt. Délután kettő felé fel kellett menni, 
szép ruhába öltözni. Majd megkezdődött a közös ebéd: 
halászlé, kacsa, beigli, mézeskalács. Nem győztem 
enni. A másik szobában kaptuk meg mamáéktól az 
ajándékokat. Nagyon el voltam foglalva ezzel, így 
amikor felmentünk, teljesen meglepődtem azon, hogy 
ott is ragyog egy karácsonyfa. Sőt, ajándékok is voltak 
alatta — amiről fogalmam sem volt, hogyan kerülhet-
tek oda. Amikor rám került a sor, egy .. 
nagy csomagot vehettem át. Egy szoknya volt benne 
és egy fölső, ami olyan szép volt együtt, hogy a próba 
után le sem akartam venni. 
 A szoknya még mindig megvan, soha nem aka-
rok megválni tőle. Nem csak azért, mert nagyon szép, 
hanem mert igazi „karácsonyi hangulat” tölt el, amikor 
ránézek… 
 

 
 
 
 
 

Lovász Zsófia 6.o: 
Tökéletes karácsony 

 
 Betekintek emlékeim mélyébe, és mint sötét üst 
mélyéből, kihalászom a legszebb emlékeimet.  
 Most is melegség jár át, amikor felidézem az 
első péceli karácsonyomat. Olyan gyönyörű volt, mint 
az első virág a tél után. Még szenteste napján kimen-
tünk szánkózni, sétálni a Csúnya-tóhoz a friss, ropo-
gós hóba. A hópelyhek mókásan táncoltak körülöt-
tünk, amitől jókedvünk kerekedett. A tóhoz érve meg-
lepődve tapasztaltuk, hogy befagyott, s olyan a felüle-
te, mint a tükör. Bátran ráléphettünk a jégre, csúszkál-
tunk hát rajta. Hazatérve ott állott már a házban a ka-
rácsonyfa feldíszítve, de ajándék még nem volt alatta. 
Mentünk hát a misére, Isten tiszteletére. A mise után 
úgy futottunk haza, mint a róka, ha meglát egy elejten-
dő állatot. De minket nem a vadászösztön, hanem a 
kíváncsiság hajtott. Mielőtt nekiugrottunk volna az 
ajándékaink kibontásának, kipróbálásának, még közö-
sen elmélkedtünk, imádkoztunk.  
 Boldogok voltunk. Minden olyan tökéletes volt. 
Isten mindent olyan csodálatosan elrendezett…  
 Szeretném, ha minden karácsonyom ilyen töké-
letes lenne! 
 
 
 

Imre Tímea 7.o.: 
Különböző karácsonyok 

 
 Nálunk régebben — legalábbis emlékeim sze-
rint — arról szólt a karácsony, hogy „ Milyen ajándé-
kot fog hozni a Jézuska?”, meg „Milyen színűek lesz-
nek a karácsonyfán a díszek?” 
 Az utóbbi két évben ez nem így volt. Valami 
megváltozott. Anyukámmal karácsonyi énekeket éne-
kelve díszítjük fel a karácsonyfát, közösen sütjük a 
süteményeket, együtt csomagolunk. Nagyon kellemes 
érzés tölt el a közös készülődés alatt. 
 A szentestét mindig együtt tölti a család. Nem 
csak tárgyakkal, de önmagunkkal is megajándékozzuk 
egymást: nagyokat játszunk, beszélgetünk. Az ünnep 
első napja pedig a rokonoké. Elmegyünk hozzájuk, 
hogy együtt ünnepeljük Jézus születését. 
 Ahogyan telik az idő, más lesz az ember gyerek-
ember számára a fontos. Azt hiszem, kezdek felnőni, 
ahogyan egyre-másra gyűlnek a karácsonyi emlékeim. 
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 Advent. Ez az én időszakom. Ilyenkor alászállok 
a felhőkből és meglesem az embereket. A tetteiket, a szí-
vüket… 
 A legtöbbször mást és mást látok. Ahány helyre 
ellátogatok, annyiféle karácsonyi szokást látok. Vannak, 
akik furcsán karácsonyoznak. Amikor belepillantok az 
emberek szívébe, legtöbbször a melegség, a boldogság és 
a szeretet érzése az, amit látok. Néhány ember lelkében 
szomorúságot is lelek. A gyermekekében olykor türel-
metlenséget, vágyakozást az ajándékok bontogatása köz-
ben… 
 Az én időm a várakozás ideje. Azért a legtöbb-
ször öröm tölti el a szívemet, amikor a szívekbe betekint-
hetek, mert a szeretet az, ami a legtöbb ember ilyenkor 
betölti. 
Nagy Noémi 7.o. 

  
 Advent szelleme azt is látja, hogy az emberek 
nem mindegyike Jézus születését várja karácsonykor, ha-
nem az ajándékokat.  
 Látja, hogy némely felnőttek számára a készülő-
dés egyet jelent a rohanással, az ajándékválasztással, a 
tülekedéssel… Látja, hogy sokakat meg sem érint a kará-
csony igazi hangulata. 
 Szerintem advent szelleme olyankor sír bánatá-
ban, amikor ezt kell látnia. Advent szelleme szeretné, ha a 
szeretet, az egymásra való odafigyelés, az tiszta öröm 
járná át minden  ember szívét. 
 
Solti Péter 7.o. 
 

 
 

 Karácsonynak éjjelén, 
 Fenyőerdő közepén 
 Angyal hull az égből le 
 Dalokat zengedezve. 
 
 „Ím az Atya küldött el, 
 Megkeresem, amit kell. 
 Nem ég ki a fűtő tűz, 
 A kemence mindig fűt” 
 
 A szárnyai verdesnek 
 Első házhoz ahogy megy. 
 „Béke legyen veletek” 
 De hangját nem hallják meg. 
 
 Miért nem figyelnek, 
 Hisz most szól a szeretet? 
 A nappali, s szoba üres 
 Fát nincs ki díszítse meg. 
 
 Senki nincs az üres házban, 
 Öröm tüze szikrátalan, 
 Emberi szív helyett néma bábok, 
 Hideg pompa és csillámok. 
 
 A kisded ágya itt sehol nincs, 
 Mindenütt csak a csillogó dísz. 
 „Ó, ti gyarló, bús emberek, 
 Nem tudjátok, hogy megszületett? 
 
 Mért nem ünneplitek őt, a királyt, 
 Égnek és földnek minden urát? 
 Ő ti gyarló, bús emberek, 
 Vegyétek észre: megszületett!”  
  
Dolecsek Fanni 6.o.  
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 Karácsony napján éppen egy felhőn lógattam a 
lábam, amikor Isten megszólított. Feladatot bízott rám: 
nézzek körül az emberek között. 
 Első pillantásom egy játékbolt kirakatára esett. 
Egy kislány állt előtte. Közelebb repültem, mert kíván-
csi voltam, hogy vajon mit nézeget. Egy csodaszép ba-
baház volt az. Hosszasan és vágyakozva nézte. Biztos 
voltam benne, hogy a szüleitől megkapja ajándékba, s 
hogy bizonyára meg is érdemli, s éppen el akartam röp-
penni, amikor meghallottam a torony hangját. Véget ért 
a nap, besötétedett, s a boltok is bezártak. Gondoltam, 
visszamegyek a bolthoz, megnézem, mit csinál a kis-
lány, akit figyeltem. De a kislány már nem volt ott. Be-
szaladt az egyik ház ajtaján. Kíváncsi voltam, hát utána 
eredtem. Odarepültem az egyik ablakhoz, mert úgy 
gondoltam, ott lesz. Mit láttak szemeim? Bent, a szobá-
ban gyönyörűen feldíszített karácsonyfa angyalkákkal, 
gömböcskékkel, gyertyákkal, fényekkel, szalagokkal! S 
a fa alatt micsoda ajándékhalmok voltak! Hintaló, ba-
bák, babaház, dobozok, táskák, csomagok… Éppen be-
jöttek a gyerekek. Odaténferegtek a gyerekek — az ál-
talam keresett kislány nem volt közöttük —
méltatlankodtak, egymás ajándékait ragadták ki a másik 
kezéből, civakodtak, veszekedtek… Szüleik pedig nem 
voltak sehol. Finomabbnál finomabb étkek sorakoztak 
az asztalon, de nem volt sem asztali áldás, sem közös 
étkezés. Csak turkáltak, válogattak, vitatkoztak. Nem 
volt igazi a karácsony, bármilyen pompa vette is körül 
az ünnepet… Továbbrebbentem.  
  A szomszédban volt egy kisebb ház. Oda is be-
néztem. Apró karácsonyfa díszlett  a szobában. Papírdí-
szek függtek rajta. Néhány gyertya ontotta meleg fé-
nyét, s a fa alatt egy-egy csomagocska, apró dobozocs-

ka volt. Nyílott az ajtó… A játékbolt előtt látott kislány 
lépett be rajta. Jobbjával apja, baljával anyja kezét fog-
ta. Csillogott a szeme, miközben imádkoztak. Kibontot-
ta szerény ajándékát. A dobozban egy meleg pulóver, 
egy pár kesztyű és egy rajzfüzet volt. — Ebbe aztán 
lerajzolhatok mindent, amit csak szeretnék! - mondta a 
kislány, és szülei nyakába borult. 
 És a szívéből olvasva tudtam, hogy valóban 
örült a rajzfüzetnek, hiszen abba végre lerajzolhatja a 
babaházat, amit annyira szeretett volna… 
 Amikor visszatértem Istenhez, részletesen be-
számoltam arról, amit láttam. Elmondtam, hogy a kará-
csony öröme nem abban rejlik, hogy ki mennyi és mi-
lyen értékes ajándékot kap, Vannak, akik tudják, hogy a 
karácsony igazi lényege abban rejlik: van-e kivel meg-
osztanod az örömed… 
Búvár Anna 6.o. 
 
 

Bezák Olivér 4.b: Karácsony  
 

Egyszer, régen Betlehemben 
Született egy gyerek Izraelben 

Úgy nevezték:Megváltó 
Dávid házából való 

 
Édesanyja Mária 

Szeplőtelen Szűz Mária 
Édesapja József 

Derék ács mester 
 

Mennybéli atyja Isten 
Ő jóságos és kedves 

Megbocsátó és nagyon szeret 
Ő az Egy Élő Isten 

 
Előtte meghajol király és pásztor 
Mind hoznak gyönyörű ajándékot 

Angyal kórus énekel: 
Megszületett Emánuel! 
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Barta Beatrisz 3.o.: 
Szép Advent 

 
Fények gyúlnak, 
Gyertya lángja. 
Aranyban fénylik 
Minden ház ma. 
 
Eljött hát végre, 
Nagyon vártuk,  
Adventi ének 
Száll ma rátok. 
 
 

Torkos Tamara 3.o.: 
Adventi ima 

 
 Kérlek Uram, hogy az Advent mindig jöjjön el! 
Kérlek add, hogy akik nem hisznek benned, ők is lássák 
meg a Te hatalmadat, és higgyenek benned. 
 
 

Kuszák Noémi 3.o.: 
Adventi ima 

 
Urunk Jézus, Megváltó, 
Bűneinkből szabadító, 
Várunk rá, hogy megszüless, 
Ünnepeljük jöttödet! 
 
Szent áhitat, várakozás, 
Megtisztító imádkozás, 
Koszorú és gyertya lángja  
Reményünk a mennyországra. 
 
Isten fia féltett kincsünk, 
Benned minden reménységünk. 
Születésed napja ünnep, 
Hálásak az emberszívek.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nemeskéri Kitti 3.o.: 
Adventi ima 

 
Lelkünkben reménység, 
A szívünkben áldás, 
Ránk köszöntött Advent, 
Boldog Jézus-várás. 
 
Szívünkben reménység, 
Hit, öröm, békesség, 
Mi így várjuk,  
Hogy az adventi gyertyák 
Fényre kapjanak, 
És örvendezzünk 
A Kis Jézus születésnapján. 
 
 
 

Haszara Lázár 3.o.: 
Adventi ima 

 
Segíts Uram, hogy Adventben föl tudjak készülni 

Jézus Krisztus eljövetelére.  
Segíts, hogy a családom is fel tudjon készülni az 

ünnepre. Add, hogy Adventkor ne arra gondoljunk, hogy 
milyen sok ajándékot kapunk, hanem, hogy végre eljön 
Jézus Krisztus, a Megváltó. 

Az Advent Jézus Krisztus eljövetelének, a rá való 
várakozásnak az ideje. Felkészülve kell várnunk Őt, Jé-
zus Krisztust, a reményt! 
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A téli szünet előtt megtartottuk az osztályka-
rácsonyokat az alábbi rend szerint:  

 
2013. december 12. - csütörtök  

4.a aula 17.30,  
4.b kápolna 17.30 

2013. december 16. - hétfő 
1.a aula  17.00 

2013. decembeer 17. - kedd 
3. osztály aula 

2013. december 18. - szerda 
2.b osztályterem 17.00,  
2.a osztályterem 18.00 

2013. december 20. - péntek  
1.b osztályterem 17.00 
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2013. december 23-tól  
2014. január 3-ig. 

Első tanítási nap 2014. január 6. 

Félévi szintvizsgák időpontja: 

2013. december 17. : magyar nyelv– és irodalom írásbeli 8.o. 

2013. december 19. : matematika írásbeli 8.o. 

2014. január 10.: matematika szóbeli 8.o. 

2014. január 15. :magyar nyelv– és irodalom szóbeli 8. 

A vizsgázóknak kitartást és szorgalmat kívánunk a  további felkészülési időszakban, valamint sok sikert és 
jó eredményeket a vizsgákon! 

December 20-án lelkigyakorlattal készültünk 
a karácsonyi ünnepre 



 

 

1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten 
elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak jöven-
dölt Jézus eljöveteléről, hanem találkozott is vele. Ez 
a próféta volt: 
1. Zakariás 
2. Izajás 
x. Keresztelő János 
 
2. Jézus születését Gábriel főangyal adta hírül Mári-
ának. Hol tudta meg Mária az örömhírt? 
1. Jeruzsálemben 
2. Názáretben 
x. Betlehemben 
 
3. Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik ural-
kodó rendelte el a népszámlálást? 
1. Augusztus rendelte el, hogy írják össze a földke-
rekséget 
2. Tibériusz, uralkodásának 15. évében 
x. Heródes rendelte el a gyermek mészárlás előtt 
 
4. Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, 
és majd az egész népnek. Ma megszületett a Meg-
váltótok. Kiknek adta hírül az angyal -e szavakkal a 
Megváltó születését? 
1. A napkeleti bölcseknek 
2. A pásztoroknak 
x. A többi angyalnak 
 
5. A Kisdedet először köszöntötték: 
1. Az egyszerű pásztorok 
2. Agg Simeon 
x. A napkeleti bölcsek 
 
6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszöntötték 
aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul. Mi a 
tömjén? 
1. Nemesfém 
2. Különleges keleti csemege 
x. Fehéres - sárgás színű gyanta, füstölögtetésével 
áraszt jó illatot 
 
7. Dicsőség a magasságban Istennek és a Földön bé-
kesség az Istennek tetsző embereknek. Kik imádkoz-
tak így? 
1. Az angyalok serege 

2. A pásztorok 
x. A napkeleti bölcsek 
 
8. Hol született Jézus? 
1. Betlehemben, József rokonainál 
2. Betlehemben egy istállóban 
x. Názáretben 
 
9. Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a két 
éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk de-
cember 28-án. Hogy nevezzük őket? 
1. Aprószenteknek 
2. Mindenszenteknek 
x. Apró vagy Mindenszenteknek 
 
10. Heródes haragja elől a Szentcsalád elmenekült. 
Hova menekültek? 
1. Erzsébethez és Zakariáshoz 
2. Egyiptomba 
x. Názáretbe 
 
11. A Karácsony ünnepe: 
1. December 24 
2. December 26 
x. December 25 
 
12. Jézus születése után a nyolcadik napon volt a 
névadás ünnepe. A Jézus név értelme: 
1. Megváltó 
2. Felkent 
3. Előhírnök 
 
13. Születése után negyven nappal Jézust bemutatták 
a templomban. Ekkor jelen volt két idős ember is: 
1. Zakariás és Erzsébet 
2. Ábrahám és Sára 
x. Agg Simeon és Anna 
 
13 +1. Nyelvhasználatunkban ismert kifejezés a Kis-
karácsony és Nagykarácsony. A Nagykarácsony el-
nevezés magát a Karácsony ünnepét jelenti. Melyik 
ünnep a Kiskarácsony? 
1. Új Év 
2. December 25 
2. December 6 


