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Soli Deo Gloria

11. OLDAL

Áldozócsütörtök az iskolában
Hagyomány már iskolánkban, hogy
Áldozócsütörtök ünnepén diák
Csendesnapot szervezünk. Ilyenkor
az ünnepi istentiszteleteket megelõzõ, majd az azt követõ idõkben különbözõ „hittanos” programokat
szervezünk diákjainknak.
Az idei tanévben a Lélek gyümölcseinek megélése volt a célunk. A Lélek
gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás.
(Gal 5,22-23)
Alsó tagozatos diákjaink mindezt
sok játékkal, kézmûves foglalkozásokkal dolgozták fel. Színes, rajzos
plakátokon jelenítették meg a Lélek
gyümölcseit, a nagyobbak pedig már
fogalmazásokat is írtak ezekrõl.
SZERETET-morzsákat gyûjtögettek.
TÜRELMESEN fonalképet készítettek a BÉKESSÉGRÕL. Vidám, állatos
videókon jókat derültek, ÖRÜLTEK.
Beszélgettek, énekeltek a SZELÍDSÉGRÕL. Mindezt Vanyurné Ferk Ildikó tanítónõ vezetésével, irányításával tették.
Felsõ tagozatosaink programjai
már kicsit komolyabbak voltak. Programjukat Kocsi Zsuzsanna hitoktató
állította össze, melynek lebonyolításban a felsõs osztályfõnökök segédkeztek. Megtapasztalták a játék ÖRÖMÉT. SZERETET-pókhálót szõttek.

Áldozócsütörtöki csoportfoglalkozás

Süsü példáján keresztül beszélgettek
a SZELÍSD-SÉGRÕL. Szituációs játékokkal döntötték el, hogy egyes élethelyzeteket BÉKÉS-vagy éppen békétlen úton szokták megoldani. Képeken keresztül próbálták megfogalmazni mit is jelent a HÛSÉG az életünkben. Egy pszichológiai kísérlet
alapján (Marshmallow-teszt) készült
videó segítségével láthatták, hogy az
ÖNMEGTARTÓZTATÁS milyen nehéz dolog is, ha egy kis pillecukor is
csábít bennünket. Kipróbálhattak
különféle TÜRELEM-játékokat. S kis
csoportokban az iskolában bárkivel 5
percen belül JÓT kellett tenniük, melyet fényképpel, videóval bizonyítaniuk is kellett. (Így a nap végére ragyogott az udvar és a konyhán is rengeteg gyerekkéz szorgoskodott.)
Gimnáziumunk tanulói a közös
éneklést követõen Kálmán Csaba

magyaratádi lelkipásztor elõadását
hallgathatták meg ugyanebben a témában. Az istentiszteletet követõen
pedig rövid videókat kellet készíteniük csoportokban, melyeken szintén
a Lélek gyümölcsinek vidám és életszerû megjelenítése volt a feladat. Õk
ifj. Bellai Zoltán segédlelkész irányításával dolgoztak.
A nap zárásaként a felsõ- és gimnáziumi tagozat osztályonként és csoportonként bemutatták egymásnak a
kapott gyümölcsöket. A felsõsök már
két héttel korábban megkapták feladatukat. Nekik rövid jelenettel, énekkel,
képekkel kellet bemutatniuk, hogy
számukra mit is jelentenek ezek a
gyümölcsök. Így láthattunk például civakodó ovisokat és BÉKÉS óvó nénit.
Ûrlényeket, akik szerették volna megérteni a HÛSÉG fogalmát. Idézeteket,
éneket a SZELÍDSÉGRÕL. Láthattuk
mi történik, ha ráállunk a JÓSÁGmérõre, s hogy a TÜRELEM miként
terem rózsát. Egy csupa ÖRÖM osztályról is készültek képek. Ezt követõen a gimnazisták által készített videókat vetítettük le. Valamennyi produkciónak nagyon nagy sikere volt.
Már csak abban bízunk, s a Jóistentõl is azt kérjük, hogy ezek a gyümölcsök gyermekeink mindennapi életében is egyre gyakrabban felismerheKOCSI ZSUZSANNA
tõek legyenek.
HITOKTATÓ, IGAZGATÓHELYETTES

Játszóház a Szondiban
Töretlen a lelkesedés az idõszakosan, szombatonként
megrendezett Szondi utcai
játszóházunkban. Május
utolsó szombatján volt a
legutóbbi találkozó. Szívme-

Seres Gabriella gyülekezeti gyakornok bibliai történetekkel
ismertette meg a gyerekeket, majd Szabó Lívia vezetésével indult
az üvegfestés. Képünkön a gyerekek az elkészült remekekkel. 

lengetõ érzés volt ismét látni
a lelkes alkotó, munkálkodó
gyerekeket és szüleiket.
Mindenki jól érezte magát,
ígérték, hogy legközelebb is
SZ. L.
eljönnek.

