
MÁRIA,  
a mi példaképünk és segítőnk  

 

Szűz Mária egész életében úgy 
élt, hogy kedves volt a Mennyei 
Atya előtt. 

 

Nagy-nagy tisztelettel nézünk 
rá, mert igazi példaképünk. 

 



Kedves Gyremekek! Nagy szeretettel 
köszöntelek! 

 Dicsértessék a Jézus Krisztus!  

A szent emberek között legnagyobb szent Jézus 
édesanyja, Mária. Mária élete összefonódott 

Jézuséval. Május hónap Mária hónapja, ezért tartják a 
templomban a Mária ájtatosságokat, amiben kérjük, 

hogy Mária járjon közbe Istennél. Ma Máriáról fogunk 
tanulni. 



  
 

Semmi rossz nem volt benne, 
ezért választotta ki a Mennyei 
Atya, hogy Jézus édesanyja 

legyen. 

 

Gábor angyalt küldte Isten, hogy 
elmondja Máriának az örömhírt. 



Betlehemben megszületett a kis Jézus. 

Mária nem panaszkodott az egyszerű körülmények 
miatt. 



A Szűzanya figyelmes kérésére  Jézus a kánai 
menyegzőn a 6 korsó vizet borrá változtatta. 



Mária nem hagyta magára Jézust, amikor keresztre 
feszítették. 



Mária együtt imádkozott az apostolokkal. 



Jézus maga mellé vette 
rögtön Édesanyját, miután 
meghalt. 

Most testestül-lelkestül a 
mennyországban van. 

Szeretettel imádkozik 
értünk, kéri Jézust, hogy 
segítsen minket minden 
jóban. 



Nagyon nehéz elsőre megtenni, azt, amit kérnek tőlünk. Biztosan 
már veled is előfordult, hogy jó akartál lenni, de nem sikerült.  

Kisfiam, segítenél nekem 
feladni a csavarokat, amíg én a 

létra tetején állok? 

Apa, majd később, 
most a 

barátaimmal 
játszom éppen. 



Veronika, légy szíves diszítsd fel a 
tortát, amíg én az ebédet főzöm. 

Anya, pont most, 
amikor épp egy jó film 

megy a tévében?! 



megvigasztal 

megértő 

Segítő-
kész 

segítségnyújtás 



TE IS KAPTÁL ÉDESANYÁT! 

Köszönd meg a 
sok jót, amit tőle 

kapsz! 



  

Szűz Mária egészen olyan, mint 
amilyennek Isten minket, 
embereket megálmodott.  

Példaképünk és segítségünk ő a 
szeretetben. 

 

Imádkozzál értünk, Szűz Mária, 
hogy mi is egészen Istennek 
tetszően éljünk! 

 
ÉNEK:  

https://soundcloud.com/tornay
-gabor/mondjunk-dicseretet-
szep-szuz-marianak 
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HETI FELADAT: 
Ahogy Jézus édesanyja észrevette,  

hogy másoknak mire van szüksége és segített,  

úgy legyél a héten te is figyelmes mások iránt!  

Ha sikerült megtenned valamilyen szívességet,  

akkor rajzolj egy virágot a füzetedbe! 

Imádkozzatok Édesanyátokért! 

Köszönjétek meg a sok értetek hozott áldozatot! 

 
 



Úgy hallottam, a madárkák azt csiripelik, hogy 
szépen dolgoztok. Ezért küldöm az alábbi 
ajándékot. A lány a lányoké, a fiú, a fiúké. 
 

 

 

 

 

 

További szép napot! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kinga tanárnéni 


