4. osztály 2020.05.28. Hit-és erkölcstan: Boldog Batthyány-Strattmann László
Ima: Tankönyv 110. oldal lap alján
A mai leckénkben egy olyan orvosról fogunk tanulni, aki nagyon sok emberen segített, de szerényen
azt mondta magáról: „Én csak eszköz vagyok a jó Isten kezében!”
Tankönyvünk 108. oldalán olvasd el röviden az életét.
Boldog Batthyány-Strattmann László a betegeinek nemcsak a testi egészségét akarta visszaadni,
hanem a lelkükkel is törődött. Egy kis könyvecskét írt a belső látásról, vagyis a hitről, s ezt osztogatta
a hozzáfordulóknak.
Ha ügyese összeolvasod jobbról kezdve a betűket, megtudod a mű címét, 109. oldalon 1. feladat.

A szentéletű orvos élete példájával arra tanít minket, hogy Isten rajtunk keresztül adja
ajándékait, áldását a világnak. A mi kezünkkel akar adni, a mi szájunkkal akar beszélni, a mi
mosolyunkkal akar bátorítani, a mi lábunkkal akar meglátogatni, a mi szívünkkel akar
szeretni.
Egy ókori mese szerint a pelikán saját vérével keltette életre elpusztult kicsinyeit. Ezt a jelenetet
láthatjuk a Batthyány család címerében is. A pelikán az önmagát értünk feláldozó Jézust
jelképezi a keresztény művészetben. Egészítsd ki a rajzot! (Tankönyv 110. oldalán 4. feladat)
Batthyány-Strattmann László Istennek tetszően, okosan használta fel vagyonát a szegények és a
családja javára. Nem a maga kényelmét kereste, hanem azon fáradozott, hogy minél több jót tehessen.
Ti mire költenétek, ha nagyon sok pénzt bíznának rátok? Beszéljétek meg!
Ha összeilleszted a szétszakadt végrendelet darabjait, megtudod, hogy mit üzent gyermekeinek Boldog
Batthyány-Strattmann László! Írd le a tekercsre, és ezt a mondatot küldd el nekem! (Tankönyv
110.oldalán 6. feladat)

Te hogyan lehetsz Isten eszköze?

Isten eszköze vagyok, amikor…
- átölelem szeretettel a nagymamámat, nagypapámat.
- kedvesen szólok a szüleimhez.
- mesélek a kishúgomnak.
- labdázom a kisöcsémmel.
- átadom a helyem a buszon, villamoson.
- rámosolygok egy kisgyerekre.
- felhívom a beteg osztálytársamat.
- megvigasztalom a szomorú barátomat.
- megvédem a társamat, akit mindig gúnyolnak.
- észreveszem, ha segíteni kell.
Vasárnap a szentmisék fél 10 és 11 órakor lesznek! Pünkösd ünnepe lesz! Maszk kötelező!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ági néni

