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Ima a nap kezdetén:  

Szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem. 

Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. 

Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Ámen 
 

Kedves Tanulók!  

Az elmúlt napokban böjti jócselekedetekre és apró figyelmességekre hívtam fel a figyelmeteket. Mindannyian érezzük, hogy a böjt 

különös formában is jelen van a mostani élethelyzetünkben. Mire gondolok?  

Arra, hogy a veszélyhelyzet miatt:  

 böjtölünk az emberi kapcsolatainkban a személyes találkozásaink korlátozásával, 

 böjtölünk az családi kapcsolatainkban, hiszen sok nagymama nem ölelheti át az unokáját,  

 böjtöltök, mert nem találkozhattok a lelkészeitekkel, a tanáraitokkal és nevelőitekkel, az osztálytársakkal, a diáktársakkal az 

iskolában és a templomban. 

Mi a böjt? LEMONDÁS. Sok mindenről kell lemondanunk ebben a helyzetben. EGY DOLOGRÓL VISZONT SOHA NEM SZABAD 

LEMONDANI: EZ PEDIG AZ IMÁDSÁG.  Jézus 40 napig böjtölt és imádkozott. Az imádkozásnak, a reggeli lelki perceknek az a 

célja, hogy mindennap legalább egy igei gondolattal erősítsük a lelkünket. Akinek jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, 

és tud segíteni másoknak is.  

János apostol jókívánságát ajánlom nektek kedves Bethlenesek: 

„Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen,  

és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek." (3Jn 2) 

 

Imádkozzunk: 

Jézusom Tied ez a napom. Ölelj a szívedre, mert szeretlek nagyon. 

Add rám áldásodat. Minden rossztól védj meg! Áldd meg apát, anyát és a testvéreket!  

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

Gyógyítsd meg a betegeket, adj erőt az orvosoknak és ápolóknak! Ámen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A hétvégén ünnepeli születésnapját Nachtigál Attila 1.a, Németh Zoltán 3.b osztályos tanulók. Isten éltessen benneteket!  
 
 
A mai napon szeretettel köszöntjük névnapján: Molnár József 2.b, Suki József 4.a osztályos tanulókat. A hétvégén szeretettel 
gondolunk névnapján: Pintér Nikoletta Mirella 1.a, Kállai Csenge Napsugár 2.b, Szabó Napsugár Sarolt 7.a, Bagdi Bence 4.b, Szajkó 
Benedek 3.b, Tolvaj Benedek 7.b osztályos tanulókra. Isten éltessen benneteket!  
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