4. osztály 2020.04.30. Hit-és erkölcstan: Boldog Özséb
Miatyánk imádság
Néha mindnyájan vágyunk egy kis csendre és magányra, amikor nem zavar semmi és senki, amikor töltődhetünk, de alapvetően
arra lettünk teremtve, hogy közösségben éljünk, hogy észrevegyük, hogyan tehetjük széppé a közösen eltöltött időt.
Boldog Özséb is sokáig egyedül élt, később mégis a közösségi életet választotta.

Tankönyv 96. oldalán olvasd el a közösségteremtő remetéről a képregényt!
Válaszd ki a helyes választ!
Hol született Boldog Özséb?
1. Budapesten
2. Esztergomban
3. Prágában
Honnan jöttek Boldog Özsébhez a remeték?
1. hegyekből
2. sivatagból
3. Bajorországból
Remeteként imáját felajánlotta…
1. meleg ruháért
2. hazájáért
3. kényelmes ágyért
Mit látott látomásban?
1. farkasokat
2. kenyeret
3. lángot
Kit választott a közössége pártfogójának?
1. Remete Szent Antalt
2. Szűz Máriát
3. Remete Szent Pált
Pótold a hiányzó szavakat a képregény segítségével!
De szeretnék én is elvonulni a világtól és _______________________ élni. De nem hagyhatom itt a ___________________,
hiszen annyit szenvedtek a ________________________pusztításától. Érsek úr, _________________kérek, hogy
______________________________élhessek. Özséb szétosztotta mindenét a _______________________ között s elvonult a
rengetegbe. Magyarországért és a nemzetért fogadd el _____________________________ és ____________________________
Uram . Uram, azt akarod, hogy a ___________________________egy közösségbe hívjam, mint ahogy ez a sok kis
_______________egyesül? Legyen a közösségünk pártfogója __________________________________________.
________________________egymást és mutassatok jó példát az életetekkel.

A feladatokról kérem küldjétek a megoldásokat, április végén kaptok értékelést az egész hónapra!
Boldog Özséb sokat volt egyedül. Minden dolgát egyedül intézte: szorgalmasan tanult, imádkozott, elmélkedett, dolgozott, mégis,
mikor Isten a látomás által meghívta őt a közösségi életre, mindjárt igent mondott, hiszen szerette Istent.
Gondold át, te igent mondasz-e első szóra a szüleidnek, testvérednek, amikor hívnak, hogy velük legyél: segíts valamilyen
munkában, játssz együtt vele, beszélgess vele, hallgasd meg.

Ima:
Köszönöm Istenem, hogy nem vagyok egyedül, köszönöm a családomat. Segíts, hogy egymást segítve tudjunk élni. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ági néni

