December 1-2.
Milyen ajándékot is készíthetnék én Jézus
születésnapjára?
Kicsi vagyok, gyerek vagyok, de szeretetet
adni tudok.

1.

Zakariás öregsége miatt nem hitte el elsőre,
hogy neki és Erzsébetnek még gyermeke
születhet.
És én hiszek Jézusban? Észre veszem Őt a
másik emberben?

December 3-4.
Zakariás és Erzsébet megtapasztalta, hogy
imájukat az Isten meghallgatja.
Kérjetek és kaptok., zörgessetek és ajtót
nyitnak nektek!
Imádkozzak én is teljes szívvel, kérjem őt
HAZÁMÉRT, szüleimért, betegekért stb.

2.

December 5-6-7.
Az Úr angyala meglátogatta Máriát és ő
IGENT mondott.

3.

Tegyek meg én is ma mindent első szóra,
figyeljek Isten hangjára!

December 8-9-10-11.
Erzsébethez megy Mária, hogy neki segítsen,
hiszen ő hamarosan szülni fog.
Szolgáljunk ma mi is másokat, segítsünk ott,
ahol szükség van ránk! Pl. szedjük össze a
szemetet az utcán, segítsünk otthon és az
oviban.

4.

December 12-13.
Erzsébet boldog, hogy Urának anyja jött
hozzá. Méhében a gyermek is ujjong. Mária
dicsőíti Istent mérhetetlen jóságáért.

5.

Ma napközben te is állj meg és találj időt egy
kis rövid hálaadásra
!

December 14-15-16.
Nagy pocakkal szamárháton Betlehembe
indulni, és még szállást sem találni…nagy
Istenre hagyatkozást kíván Máriától és
áldozatot.
Te is hozz Jézusért áldozatot. Mondj le 3
napig a csokiról és a tévéről ajánld fel ezt
egyik hittanos társadért.

6.

December 17-18.

Mária és József családjába fogadhatja Jézust.
Jézus megszenteli a családot

7.

Imádkozz te is szüleidért és tágabb
családodért! Hívd fel, vagy látogassd meg
nagyszüleidet és mond el neki, hogy
mennyire szereted őket.

December 19-20.
Angyal viszi majd az örömhírt a
pásztoroknak, hogy megszületett a Megváltó.
Én hogyan tudok az elkövetkező napokban
örömet vinni?
Légy vidám, mosolyogj, köszönj, vedd észre,
ha körülötted valaki szomorú, vigasztald
meg!

8.

December 21-22.
9.

Az angyali szózat hatására a pásztorok
elmentek Betlehembe, és a kis Jézus előtt
hódolva imádkoztak. Mit vittek neki, hiszen
szegények voltak? Szeretetet.
Tegyek én is ma szeretetből valamit! Pl:
rögtön odaadom a testvéremnek, ha kér
valamit, nem veszekszünk.

December 23-24.
10.

Csillag tűnt fel az égen Új Király születését
jelezve, 3 király indult el hódolatára messzi
országokból.
Hogy álunk a csillagok színezésével?
Felkészültünk a nagy találkozásra?
Apró meglepetések és figyelmességekkel
készülhetünk. Pl. ágyazás a testvéremnek,
párnája alá egy csoki, rendet rakok
magamtól.

December 24-25.
Megérkeztek a csöpp kis gyermek
előtte a hatalmas királyok is letérdelnek.
Hatalmas királyok nem vagyunk, de mi is
elérkeztünk Karácsony napjához. Szívünkben
sok- sok ajándékkal Jézusnak.
Vigyük a jászolhoz kifestett képünket,
melyek igyekezetünket jelzik.

Boldog Karácsonyt!

11.

