Feladat
11.28. Advent 1. vasárnap
Ma reggel
elolvasom

Iz 58,7-10

Saját lépésem
Heti elhatározásom:
- Ima és szeretet lépés a
szegényekért, a betegekért, a
szomorkodókért….

részt a
Szentírásból,
és
10 perccel
előbb érkezem a szentmisére.
11.29. hétfő

Feladat
12.02. csütörtök
Adok a
rászorulóknak

12. 03. péntek

Kit vigasztaltam meg, kihez
léptem oda?
Ma figyelek,
hogy örömet
vigyek oda,
ahol bánat van.

12. 04. szombat

Mit csinálunk TV helyett?
Ma TV nézés
helyett
beszélgetünk,
társasozunk.

Hogy tudtam szeretetben lépni?
Beteget
látogatok,
beszélgetek
velük.

Mit és kivel játszom ma?
Ma olyan
gyerekkel is
játszom,
akivel nem
szívesen
szoktam.

Amim van,
megosztom a
másikkal.

12.01. szerda

Mit tudok adni? 

Izajás

Mit fogok megosztani?

11.30. kedd

Saját lépésem

Írd le, hogy TE milyen szeretetlépéseket láttál a családban.

Feladat
12.05.. Advent 2. vasárnap
Ma reggel
elolvasom

Mt 3,1-12

Saját lépésem
Heti elhatározásom:
Miben szeretnék ÚJRA kezdeni,
hogy jobb legyek? BICIKLI 

Feladat
12.09. csütörtök

Saját lépésem
Miről mondok ma le?
Ma más helyett
is megcsinálok
valamit

részt a

……………………………………..
IDŐ

Keresztelő Szt. János
Szentírásból, és
10 perccel előbb érkezem a
szentmisére.
12.06. hétfő

Felebaráti szeretet – Szt. Miklós
példája – MEGLEPETÉS!!

12.10. péntek

Saját imám! Keresem az igémet!

12.11. szombat

Ha valaki bánt,
mondok egy
fohászt érte,
és lépek
szeretetből.

Ma készítek
valami
meglepetést…
Kinek?
12.07. kedd

Felebaráti szeretetben mit lépek
ma?

Még miben tudok ma
még otthon segíteni?
Rendet
rakok az

Újra megerősítem, hogy
reggelente Jézussal
indulok, kezét fogom,
este Vele zárom a napot.

12.08. szerda
Ma reggel
elolvasom

Ef 1,3-6.11-12

asztalomon és a szobában
Mit jelent számomra a
szentmise?

Írd le, hogy TE milyen szeretetlépéseket láttál a családban.

részt a Szentírásból, és készülők az esti
szentmisére.

Feladat
12.12.. Advent 3.. vasárnap
Ma reggel
elolvasom

Jak 5,7-10
részt a
Szentírásból,
és
örömmel vesszek részt a szentmisén.
12.13. hétfő
Telefonálok
nagyszüleimnek.

Saját lépésem
Feladat
Heti elhatározásom:
12.16. csütörtök
Hogyan építem a békét a
családban, az iskolában, a
Őrangyalként
plébánián, a világban?
meglepetést akasztunk
Béke és öröm
a szomszédok ajtajára

Saját lépésem
Hogyan fogom ma építeni a
kapcsolatot a szomszédokkal?

Hogyan tudok ma szeretetet adni
a családomban?

12.17. péntek

Reggel lehetőség van rorate
misére menni és a békéért
imádkozni!

Hogyan tudom ma az
osztálytársaimat szeretni?

12.18. szombat

Kis sütit viszek a hittanra. 

Írd le, hogy TE milyen szeretetlépéseket láttál a családban.

Szépen játszom a
testvéreimmel.
12.14. kedd

A fájdalmamat felajánlom
másokért. Ma keveset
vacsorázom és felajánlom a
világ békéjéért.

Figyelek a
környezetemre,
és nem
szemetelek.
Házunk körül szemetet
gyűjtök.

Mit tehetek még a teremtet
világért?

Közösen készítünk
valamit a tanító
néninek.
12.15. szerda
A hittanon a
játékban a
másik a fontos
nem a
győzelem.

Feladat
12.19.. Advent 4. vasárnap
Ma reggel
elolvasom

Mt 1,18-24
részt a
Szentírásból,
és
örömmel vesszek részt a szentmisén.
12.20. hétfő

Saját lépésem
Heti elhatározásom:
Mária példája
– Jézus hordozó,
– Igen
– nem fél, csak segít
Erzsébetnek.
Szűz Mária
Hol tudom ma Jézust adni,
világítani?

Támogatom,
segítem a
másikat.

12.21. kedd

Hogyan lehetek ma igen mások
számára?

Feladat
12.23. csütörtök
Testvéremmel
szépen játszok.

12.24.
péntek

Jézus közénk jött, általa VELÜNK
az ISTEN!

12.25. szombat
Odafigyelésemet
adom a
többieknek.

Első szóra segítek.
12.22. szerda

Mosoly
Segítés

Még mit adhatok ma magamból?

Saját lépésem
Hogy léphetek ma szeretetben a
családért?

Növekedj tovább a szeretetben!
Ne hagyd abba!

Írd le, hogy TE milyen szeretetlépéseket láttál a családban.

