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Édes jó Istenem új napra virradtunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk! 

Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki mi reánk áldásos kezedet! Ámen. 

Kedves Tanulók!  

Szeretettel köszöntelek benneteket!  

Tegnap emlékeztünk a Föld napjára, arra, hogy Isten megteremtette ezt a csodálatos világot és benne az embert az saját képére 

és hasonlatosságára. Isten hat nap alatt végezte a teremtés művét, a hetedik napon megpihent.  

„A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotómunkájával,  

és megpihent a hetedik napon egész alkotómunkája után. (Móz 2,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Bethlenesek! Hajrá! Merjetek sürügni-forogni úgy, mint egy méhecske  

és tegyétek meg, ami  a kötelességetek és aztán alaposan pihenjétek ki magatokat. 

Imádkozzunk:  
Istenünk add, hogy mindig szorgalmasak legyünk. Engedd megérteni, hogy ideje van a pihenésnek is. 

Add, hogy a munkánk és a pihenésünk is a te dicsőségedre történje. 

Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat. 

Áldd meg a mi leckéinket és akik tanítanak minket jó szüleink örömére szent neved dicsőségére! Ámen 

 

Nagyon örültem, hogy hittan órákon is készítettek rajzot a Föld napja alkalmából: 

  

 

A hétvégén ünnepeli születésnapját: Szilágyi Dániel 2.b, Pere Luca Patrícia 4.a, Bíró Borka 7.b osztályos tanulók. 

A mai napon szeretettel köszöntjük névnapján: Ramos Béla 7.a osztályos tanulót. 

A hétvégén ünnepeli névnapját:  Vilmányi Márk 3.a, Balogh György Dominik 3.b, Szabó Márk 8.a, Szerencsi Márk 8.a osztályos 

tanulók.  Isten éltesse az ünnepelteket.  

                                                                Szeretettel és imádságos szívvel: Virágné Katona Zsuzsanna  
                                                                                                                   igazgató  

Gondoljatok a méhecskékre. Sürögnek-forognak. Ahhoz, hogy repülni tudjanak, 

másodpercenként kétszázszor kell csapniuk a szárnyaikkal. Egy szorgos méhecske szinte 

megállás nélkül dolgozik. Amikor pihenésre van szükségük, akkor alszanak egy kicsit.  

Természtesen nektek, gyerekeknek és nekünk felnőtteknek is jó dolog sokat tanulni, 

dolgozni, sürügni-forogni. De a pihenésre is szükség van. Szükség van az alvásra, hiszen 

akkor készülsz fel a következő napra. Alvás időben újul meg a szervezeted, hogy másnap 

jó formában lehess. Bár Isten soha nem fárad el. Mégis időt szánt a pihenésre, miután 

megteremtette a világot. Azért tette, hogy megtanítson bennünket a pihenés fontosságára.  


