6. DVD – Néri Szent Fülöp

Beszélgetésre indító kérdések

6.1. A jó pásztor
Kisebbeknek
1. Kire bízta Nagyanyó a házat és Riskáék ellátását, amíg elutaztak Nagyapóval?
2. Miért nem tudott Riskával találkozni Csibe napkeltekor?
3. Hogyan végezte Jenőke a dolgát?
4. Ki lopódzott be a tanyára mindeközben, és mit csinált?
5. Mit tett ezalatt Jenőke?
6. Jézus mit mond magáról példabeszédében, ki ő számunkra?
7. Mit mond a béresről?
8. Hogyan terelget bennünket Jézus az Atya országa felé?
Nagyobbaknak
1. Hogyan vigyázott Jenőke Riskáékra, amikor Nagyanyóék gyógyfürdőbe utaztak?
2. Mi történt Csibével?
3. Miért rúgta ki Riska az istálló oldalát?
4. Mit gondolsz Jenőke viselkedéséről?
5. Hogyan viselkedik a jó pásztor, mit mond erről Jézus?
6. Jézus miért tud a mi jó pásztorunk lenni?
7. Mi az, ami a jó pásztor példabeszédben neked most a legfontosabb?
+ Vállalj otthon / az iskolában / plébánián ÖNKÉNT egy olyan feladatot, amiért ebben a
hónapban végig felelős vagy (pl. viráglocsolás, újságbehordás, mosogatás, kutyaetetés,
faliújság stb.)
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Beszélgetésre indító kérdések

6.2. A szőlőtő
Kisebbeknek
1. Hogyan segített Riska és Csibe Nagyapónak?
2. Miért kell már tavasszal megmetszeni a szőlőt?
3. Milyen hasonlatot mondott Jézus a szőlőtőről és a szőlővesszőről?
4. Mi lesz azzal, aki nem tartja meg Jézus tanítását?
5. És aki megtartja?
6. Milyen gyümölcsöket terem az, aki megtartja Jézus tanítását?
7. Hogyan tudunk mi is Jézusban maradni?
Nagyobbaknak
1. Igaz az, hogyha több szőlővessző van, akkor több is lesz a termés?
2. Hogyan metszette meg Nagyapó a szőlőt?
3. Mikor mondta el Jézus a szőlőtő és a szőlővessző hasonlatát az apostoloknak? Ez miért
fontos?
4. Mit értett azalatt Jézus, hogy maradjatok bennem?
5. Ki a szőlőtő és ki a szőlővessző?
6. A Szentírásban hol olvashatunk a Lélek gyümölcseiről?
7. Mik a Lélek gyümölcsei?
+ Keressétek ki a Szentírásból a Lélek gyümölcseire vonatkozó részt (Gal 5,22-23), olvassátok
el, és a szüleitekkel együtt próbáljátok lerajzolni őket! (Nem is olyan könnyű lerajzolni
például a türelmet…. )
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6.3. Kornéliusz százados
Kisebbeknek
1. Milyen csomagot kaptak Riska és barátai?
2. Milyen állat Feri?
3. Miért nem akarta Puszedli és Csibe befogadni Ferit?
4. Mit jelent az, hogy Kornéliusz pogány volt?
5. Mire kérte az angyal Kornéliuszt?
6. Mit látott Péter apostol a látomásában?
7. Hogyan jött rá Péter, hogy mit jelent a látomása?
8. Hová ment Péter a látomása után?
9. Mit mondott Péter, ki kedves Isten szemében?
10. Mi történt Kornéliusszal és háza népével?
11. Jézus kikhez akar eljutni?
Nagyobbaknak
1. Miről vitatkoztak Riska, Csibe és Puszedli?
2. Mit tudunk Kornéliuszról?
3. Kezdetben kinek hirdették az evangéliumot az apostolok?
4. Milyen látomása volt Simon Péternek Simon tímár háza tetején?
5. Hogyan vágott ez egybe Kornéliusz jelenésével?
6. Miért ment be Péter apostol Kornéliusz házába annak ellenére, hogy a zsidó vallás tiltotta?
7. Mit jelent az, hogy Isten nem személyválogató?
8. Miért fontos, hogy kedvesek legyünk mindenkihez?
+ A héten vonj be a barátaiddal való játékba egy olyan gyereket, akit valamiért a többiek
kiközösítenek vagy egyszerűen nem beszélnek vele, mert nem ismerik!
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6.4. Néri Szent Fülöp
Kisebbeknek
1. Mi történt Riska érkezéséig Csibével?
2. Mi az előnye annak, ha utolsó az ember a játékban?
3. Mit tanácsol Kálmán atya Riskának, mielőtt elvinné Csibét?
4. Ki találta ki az oratóriumot?
5. Hogyan bánt Fülöp a gyerekekkel?
6. Mi történt vele egyik látomásában pünkösdkor?
7. Hogyan játszotta meg Fülöp a csodabogarat többször is?
8. Miért ábrázolják Néri Szent Fülöpöt lángoló szívvel?
9. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől?
Nagyobbaknak
1. Miért fontos, hogy Csibe megvigasztalódjon, mielőtt bárhová is megy?
2. Mi volt Néri Szent Fülöp beceneve?
3. Mi az az oratórium?
4. Miről beszélgetett Néri Szent Fülöp egy barátjával, aki sikeres tanulmányairól mesélt?
5. Milyen látomása volt Fülöpnek pünkösdkor a katakombákban?
6. Miért ábrázolják Néri Szent Fülöpöt lángoló szívvel?
7. Hova költözött Fülöp papként 1583-ban?
8. Mit érzett hivatásának, feladatának Fülöp?
9. Kik voltak az oratoriánusok?
10. Miért játszotta meg Fülöp sokszor a csodabogarat?
11. Hogyan halt meg?
12. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől?
+ Ezen a héten vidíts fel egy kisgyereket Te is!
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6.5. A Szentlélek kiáradása. Bérmálás
Kisebbeknek
1. Mit tanácsolt Riska és Kálmán atya, mikor Csibe be akarta zárni a szelet egy zsákba?
2. Mi történt pünkösdkor?
3. Ki az a „Vigasztaló”, akit Jézus megígért a tanítványoknak az utolsó vacsorán?
4. Milyen a Szentlélek, mit mond róla Kálmán atya?
5. Milyen jelek kísérték a Szentlélek kiáradását az első pünkösdkor?
6. Mit jelent a „nyelvek adománya”?
7. Kik az apostolok utódai, akik kiszolgáltatják a bérmálás szentségét?
8. Milyenek a Szentlélek ajándékai és miben segítenek?
9. Ki bérmálkozhat?
Nagyobbaknak
1. Mihez lehet hasonlítani a szelet?
2. Mikor ígérte meg Jézus a Vigasztalót a tanítványoknak?
3. Miket mond Jézus a Szentlélekről?
4. Hogyan képzeljük el a Szentlelket?
5. Miből vették észre a tanítványok a Szentlelket az első pünkösdkor?
6. Ma hogyan jut el a Szentlélek az emberekhez?
7. Hogyan szolgáltatják ki a püspökök a bérmálás szentségét?
8. Mikor bérmálkozhat valaki?
+ Ha még nem bérmálkoztál, ezen a héten imáidban kérd a Szentlélek egyik ajándékát, amire
úgy érzed a legnagyobb szükséged van! Ha már bérmálkoztál gondold át, és ezen a héten
köszönd meg imában azt, amit bérmálkozásodon kaptál ajándékba a Szentlélektől!
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6.6. A Szentháromság
Kisebbeknek
1. Mire tanítja Riska és Csibe Puszedlit, mielőtt templomba mennének?
2. Mit fejezünk ki a keresztvetéssel?
3. Mit mondott Jézus az apostoloknak, mielőtt a mennybe fölment?
4. Mit mondott a pap, mikor megkeresztelte Johannát?
5. Emlékeztek, milyen példákat mondott Kálmán atya a Szentháromság szemléltetéseképp?
6. Mikor szoktunk keresztet vetni?
Nagyobbaknak
1. Hogyan tanítanál meg egy kisgyermeket keresztet vetni?
2. Ki a három isteni személy?
3. Mit mondott Jézus az apostoloknak, mielőtt a mennybe fölment?
4. Hogyan történik egy kisbaba megkeresztelése?
5. Hogyan szemléltette Szent Patrik a Szentháromságot?
6. Te hogyan magyaráznád el a kistestvérednek vagy egy kisgyereknek?
7. Honnan tudunk biztosan a Szentháromságról?
8. Mit vallunk meg a keresztvetéssel?
+ Ahányszor keresztet vetsz ezen a héten gondolj mindig egy olyan ismerősödre, aki még nincs
megkeresztelve, és ajánld őt az Atya irgalmába, a Fiú szabadítására és a Szentlélek
vezetésére!
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6.7. Páduai Szent Antal
Kisebbeknek
1. Miben segített Riska Csibének?
2. Ki az elveszett dolgok védőszentje?
3. Hogyan kérik sokan Antal közbenjárását?
4. Melyik ország fővárosában született Antal?
5. Eredetileg Fernando volt a neve, mikor vette fel az Antal nevet?
6. Hogy derült ki, hogy Antal jó prédikátor?
7. Mit mondott Antal a testünkről, emlékeztek?
8. Miről prédikált Antal a halaknak?
9. Hogyan jelent meg a Kisjézus Antalnak?
10. Hol láthatjuk gyakran Szent Antal szobrát?
11. Mit kérjük imádságban mi is, hogy csatlakozzunk Antal lelkületéhez?
Nagyobbaknak
1. Miknek a védőszentje Páduai Szent Antal?
2. Mikor lépett be az Ágoston rendi kanonokok közé?
3. Később ferencesként hova utazott misszióba?
4. Miért kellett visszatérnie hazájába?
5. Hogyan került Assisibe a nagykáptalanra? Mi az a nagykáptalan?
6. Miért nevezték Antalt a Szentírás szekrényének?
7. Kiknek beszélt, amikor az emberek nem akarták meghallgatni Riminiben?
8. Miről beszélgetett a kis Jézussal, amikor már ferences teológiai tanár volt?
9. Hogyan tudunk csatlakozni Szent Antal küldetéséhez?
+ Csatlakozzunk ezen a héten Antal küldetéséhez mi is: nem tárgyakért, hanem emberekért
mondott imában. Hogyan? Ha olvastunk / láttunk (TV-ben, újságban, interneten) vagy
ismerünk olyan valakit, akiről tudjuk, hogy nagy bűnt követett el, ezen a héten imádkozzunk
MINDEN NAP egy Miatyánk-ot azért, hogy megtérjen bűneiből, és ő is a szeretet útjára
lépjen.
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