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Kedves Olvasók! 

 

 A 2017-es év nyolcadik, utolsó hírlevelét küldjük Önöknek, melyben reméljük, 
hasznos információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 
fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 
munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolókat, 
terveket és egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

Új sorozatot indítottunk idén, Szentek élete címmel, ahol minden alkalommal egy 

kiemelkedő szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink 
megismerkedjenek választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. 
Kiírtunk egy képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan.  

Nem titkolt célunk minél szélesebb körű pedagógiai pszichológiai- terapeutikus 
eszköztárat bemutatni partnereinknek. Ennek keretében pszichopedagógust is 
üdvözölhetünk a fedélzeten.  

A gyermekvédelmi rendszerben legfőbb nevelési eszközünk a személyiségünk. 
Mivel nincsenek kész képletek a gyerekek fejlesztésére, nevelésére vonatkozóan, sokat 
segíthet a gyermek számára legjobb megoldás megtalálásában, ha időről- időre leporoljuk 
azokat a triviális nevelési alapelveket, melyek segíthetnek a nevelési irányok 

meghatározásában, kiválasztásában. Ezért még egy új rovatot indítunk: Nevelési 
alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben, ahol ezen alapelvek frissen tartásához 

szeretnénk segítséget nyújtani. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen 

tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg 
nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 
ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 
 
 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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HÍREINK, PROGRAMTERVEINK 

 

2017. december 

Decemberünk nagy részét lázas adventi készülődés töltötte ki. A gyermekek és 

fiatalok személyes ajándékainak beszerzése, becsomagolása igazi adventet varázsolt 

minden segítőnk és kollégánk szívébe. Adventben, karácsony közeledtével az 

elcsendesedésen túl az emberi sorsokra való érzékenyebbé válás is megjelenik az emberi 

szívekben.  

Sokszor halljuk azt az elcsépelt frázist, hogy a Karácsony a Szeretet ünnepe, de valójában 

a család ünnepe ez igazán, hisz ilyenkor együtt vagyunk a szeretteinkkel, minőségi időt 

igyekszünk tölteni velük. A család nélkül nevelkedő gyermekek számára ez az 

elcsendesedő adventi időszak az év legnehezebb része.  

És hogy mire vágyik egy családját vesztett gyermek a puha, ölelő biztonságon túl? 

Old Spice ajándékcsomagra, távirányítós autóra, helikopterre, rózsaszín mamuszra, csajos 

fülhallgatóra, kicsi parfümre, focilabdára, head-szettre, „Violetta”-s naplóra, 

szakácskönyvre, a reklámokban látott NERF-re, karórára, pendrive-ra… 

A beérkező ajándékokat szorgos (önkéntes) manókezek válogatták szét és csomagolták 

szebbnél szebb ajándékokká az ÁGOTA Közösségi Házának Ajándékgyárrá alakult 

nagytermében. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7A-uM-PaGWM&feature=share 

Mintegy 1300 állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatal kapott ajándékot 

az ÁGOTA Alapítvány, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató támogatóitól csütörtökön az Ágota-karácsonyon. Összesen 

tíz napig csomagolták az alapítvány és a szolgáltató önkéntesei a személyre szóló 

meglepetéseket. 

Az Ágota-karácsony az ÁGOTA Alapítvány, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyik legnagyobb és leginkább várt közös 

rendezvényre, amelyre minden évben az alapítvánnyal kapcsolatban álló gyerekeket és 

nevelőszüleiket várják vendégségbe. 

Kothencz János, az ÁGOTA Alapítvány alapítója köszöntő beszédében elsősorban azokhoz 

a gyerekekhez szólt, akik nemrégiben kerültek állami gondoskodásba, és első 

karácsonyukat töltik szüleiktől, nevelőiktől távol. – A legfontosabb feladatunk továbbra is 

az, hogy minden családját vesztett gyermekkel éreztessük, nincsenek egyedül – mondta 

Kothencz. Kiemelte, nemcsak karácsonykor, hanem az év minden napján fontos, hogy az 

alapítvány gyermekei tudják, a bajba esett és támaszt keresők mindig beléjük tudnak 

kapaszkodni. 

https://www.youtube.com/watch?v=7A-uM-PaGWM&feature=share
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Az Ágota-karácsony nemcsak a gyerekek ajándékozásáról, hanem az egész évben 

emberfeletti teljesítményt nyújtó munkatársak díjazásáról is szólt. A kitartó és 

faradhatatlan munkát emlékplakettel köszönték meg a nevelőknek. 

 

 

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca09_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca33_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca39_gs.jpg
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– Mindenki, aki egy Ágota-karácsonyon részt vesz, úgy érzi, hogy egy sajátos nagy családba 

csöppent – mondta Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, aki boldog 

ünnepeket kívánt a „család” minden tagjának, az alapítvány gyermekeinek és a 

nevelőknek. 

 

– A szeretet az, amely karácsonykor betölti a szobát – idézte fel egy kisfiú szavait Lengyel 

Györgyi közigazgatási államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy a szeretet nemcsak az ajándékok 

kicsomagolásánál van jelen, hanem a becsomagolásukkor is. 

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca41_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca21_gs.jpg
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Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a kis Jézus megszületéséről beszélt. Úgy 

fogalmazott miszerint, a megváltó csecsemő, az új élet kezdetét jelenti. – A kisded, a 

megváltó, az újrakezdés reménye – tette hozzá, majd a gyerekek köszöntése mellett 

háláját fejezte ki a nevelőszülőknek is. 

Az ajándékozás előtt fellépett a Florists zenekar is, amelybe Kakas Béla is beült egy 

örömzenélés erejéig, majd Benedek Viktória kápráztatta el a közönséget énekhangjával, 

végül pedig a bácsalmási gyermekotthon lakói adtak műsort. Az ajándékcsomagok 

kiosztása után szeretetvendégség zárta az estet. 

   

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca20_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca58_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca68_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca84_gs.jpg
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http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca102_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca125_gs.jpg
http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/12/agota_karacsony_gyik_utca128_gs.jpg
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Jó Gyakorlatok Példatára 

 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel való foglalkozás során szakmai 

magabiztosságunkat adhatja a megfelelő kiindulási pont meghatározása, ahonnan a 

fejlesztés irányai is meghatározhatóak. Ehhez nyújtanak hasznos segítséget a módszertani 

gyermekotthonunkban alkalmazott tudásbővítő teamek. Ezen alkalmakkor a szakmai 

programunk szerint haladva a csoport fejlődési szakaszaihoz hozzárendeljük (szakmai 

vezető, nevelő) az adekvát pedagógiai- pszichológiai ismereteket, speciálisan az állami 

gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságaira fókuszálva. Ebben a hírlevélben 

a harmadik szakasz jellemzőit, feladatait szeretném bemutatni. (Normázás) 

A csoportok életének sajátos íve van a keletkezéstől a csoport működésének végét 

jelentő felbomlásig. Ha jól ismerjük a csoport fejlődésének állomásait, illetve az ahhoz 

kapcsolódó csoportvezetői feladatokat, cselekvési lehetőségeket, akkor nem csak 

megérteni és kontrollálni, de aktívan alakítani is tudjuk a csoportunkban zajló 

eseményeket. A csoportfejlődés szakaszai a csoport méretétől, összetételétől, 

rendeltetésétől, élettartamától függetlenül bármely közösségben nyomon követhetők. 

Családból kiemelt gyermekek csoportjában, különösen a gyakran változó gyermekotthoni 

csoportban kiemelt jelentősége van e szakaszok pontos ismeretének. 

3.Fejlődési szakasz neve: Normázás (norming) 

Csoporttevékenység: A csoport közös csoportnormákat, attitűdöket fogad el, amelyek a 

viharzás időszakában felmerült konfliktusok megoldását is segítik 

A csoportban megfigyelhető jelenségek: 

 Megjelenik a „mi-tudat” és a csoporttöbblet jelensége. A csoport elkezd 

önmagára egységként tekinteni. Ha valaki nincsen ott, hiányolják, kérdeznek 

felőle. 

 A bizalom légköre kialakult, a távolságtartás és a benyomáskeltés gyakorisága 

egyre csökken 

 A csoporttagok tolerálják egymást, a nehézségek kezelésére közösen elfogadott 

normákat léptetnek életbe 

 Közösen elfogadott szabályaikat véglegesítik, betartják és betartatják 

 Közös szokások, közös nyelvhasználat, saját szavak jönnek létre (pl. csoportra 

jellemző köszönés, reggeli kávézás szertartása, csoportnév használata) 
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 A kommunikáció nyílt, az elvárásokat, magyarázatokat és gondolatokat 

egyenesen lehet közölni 

 A legfontosabb tevékenység a csoporton belül kialakult kapcsolatok megőrzése 

és megerősítése 

 A csoporttagok még mindig nem a csoport feladatára, hanem egymásra 

koncentrálnak 

 A csoportvezetőt elfogadják státuszában 

 

Vezetői feladatok: 

 A bizalom légkörének további erősítése 

 A csoporttagok elfogadása, védelmezése 

 Egyensúlyi állapot elősegítése a csoportban (pl. aki túl hangos azt halkítja, a 

visszahúzódót bátorítja a megszólalásra, az éretlenebb gyereknél megerősíti az 

életkorának megfelelő megnyilvánulásokat) 

 A vezető aktivizálhatja a csoportot a szabályok önkéntes betartására, egymás 

megerősítésére, támogatására, az önállóság növelésére. 

 A mi-tudat kialakulásának elősegítése gyakorlatokkal, közös programokkal, a 

sorsközösség, a közös vonások hangsúlyozásával 

 Mederbe kell terelni a csoport önmeghatározását (Pl. Nem válhat 

csoportnormává, azért tartozunk össze, mert utáljuk a másik csoportot.) 

 Ekkor már nem változhat a csoport összetétele. Ha ez mégis megtörténik, újra 

kell kezdeni a csoportmunkát az alakulástól kezdve. 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 A saját szabályok és a döntés szabadsága gyakran elbizonytalanítja az intézményi 

struktúrában nevelkedő gyermeket. A legfontosabb, hogy védett közegben, a 

csoportvezető biztonságot adó hátterével próbálhassa ki, hogy milyen élmény 

normákat alkotni és azokat önkéntes elhatározásból követni. Külön élmény neki, 

hogy a csoport normáit a team- tagok és a csoportvezető is követi, és a 

szabályszegést ő is szankcionálhatja. (pl.: Aki elkésik, azt nagyon megtapsolják, 

mikor megérkezik. A vezetőt is. Ez semmi esetre sem jutalomként jelenik meg, a 

figyelemfelhívást szolgálja a csoport részéről a késésre.) 
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 E gyerekek gyakran rendkívül erősen kötődnek saját csoportjukhoz (a családból 

kiemelt gyerekek közösségéhez, lakótársaikhoz, benti barátaikhoz), ha már 

elfogadták a családból való kiemelés tényét. Fokozottan jellemző rájuk a 

betyárbecsület, a felnőttek ellenében is betartott belső törvények. Ez kétélű kard 

a vezető kezében: nagyon jól lehet építeni a csoport önszabályozására, az 

informális vezetőkre, ám nem szabad eljutni oda, hogy a gyerekek csoportja 

összefogjon valaki ellenében. Egy közös cél (pl. karácsonyi ünnepség 

létrehozása, születésnapi meglepetés készítése, egy erősítésre szoruló 

csoporttag megtámogatása) megerősíti a csoportot, és pozitív normákat ad 

számára. 

 A vezetőbe vetett bizalom alapvető jelentőségű a gyermek számára. 

Folyamatosan figyeli, akár próbára is teszi a gyermek a megbízhatóságunkat. Ezt 

a kapcsolatépítés jeleként értelmezhetjük, és nem vizsgaként.. Ám nem szabad 

engedni, hogy a gyermek vegye át az irányítást, csak annyit ígérjünk, amit 

betartunk, és, amit megígértünk, azt tegyük is meg. 

 
 
 
Sisákné Krizsán Valentina 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  
Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthon 

       nevelő  
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Szentek élete-8/12 

Assisi Szent Ferenc 

Október 4. 
*Assisi, 1181/82. +Porciunkula (Assisi mellett), 1226. október 3. 

 
Egy alkalommal, amikor Ferenc visszatért az imádságból, Masseo testvér-- ő 

mesélte így később a testvérek körében -- megkérdezte tőle: ,,Miért neked? Miért neked? 

Miért neked?'' Ferenc viszonozta a kérdést: ,,Mit mond Masseo testvér?'' ,,Az egész világ 

utánad megy -- hangzott a válasz --, mindenki téged akar látni, téged akar hallani, neked 

akar engedelmeskedni. Pedig nem vagy szép ember, nem vagy sem művelt, sem bölcs, sem 

előkelő. Hogy van ez, hogy a világ mégis utánad megy?''  

Megtérése után eleinte bolondnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága hamar 

eloszlatta ezt a véleményt, és rövidesen valóban utána ment a világ. Följegyezték: ,,Ha egy 

városba megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az 

asszonyok is velük együtt; a gyermekek tapsoltak örömükben, gallyakat törtek a fákról, és 

úgy vonultak elébe.'' Sokan úgy vélték, hogy Krisztus képmása jött közéjük, hogy 

üdvösséget hozzon, ezért siettek az emberek, ,,hogy lássák és hallják, mintha a másvilágról 

jött volna valaki''.  

Mindez azért történt, mert az emberek szeme előtt szinte megelevenedett az Úr 

Jézus földi élete. Mióta ugyanis a keresztes lovagok nagy számban megfordultak a 

Szentföldön, és látták Jézus földi életének helyeit, hazatérve elbeszélték a látottakat. 

Ennek következtében a Krisztusról alkotott elképzelések lassan megváltoztak: az Atya 

jobbján trónoló Krisztus, aki még a keresztről is kormányozza az összes népet, a hívők 

szívében konkrét emberi alakot öltött, és áhítatos tisztelettel fordultak Krisztus valóságos 

embersége felé, aki a mi földünkön szegényen és szenvedések közepette élt. És akkor 

megjelent egy ember, aki Jézus Krisztust egészen egyedülállóan képviselte itt a földön.  
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De ki volt ez az ember? Ferenc olyan családból származott, amelynek érdeklődése 

középpontjában az anyagi jólét és gyarapodás állt. Atyja, Pietro Bernardone 

posztókereskedő Assisi leggazdagabb embere volt. Franciaország iránti szeretetéből, 

amelyben nagy része volt a provance- i származású Pica asszonynak, kisfiát, akit Jánosnak 

kereszteltek, Francescónak, kis franciának becézte. Bernardone nem törődött azzal, hogy 

Ferenc iskolába járjon, latinul és franciául ezért csak hibásan tudott beszélni, és írni is 

nehezen tudott, ami élete végéig nagyon bántotta. Innen érthető, hogy tékozlóan bánt a 

pénzzel, és barátai körében számlálatlanul szórta aranyait. Vakmerően nagylelkű volt. Így 

amikor Rómában járt, és megfigyelte, hogy a zarándokok csak rézgarasokat dobnak az 

Apostolfejedelmek sírjához, fogta és egész erszényét odaborította.  

Mielőtt mások megújulásának az eszköze lett, magát kellett megújítania. A világfi 

Ferencet egy betegség döbbentette rá arra, hogy mennyire léha életet élt addig. 

Perugiában volt fogságban -- az assisiek ugyanis háborút viseltek Perugia ellen --, amikor 

,,magasabbrendű dolgokról'' kezdett gondolkodni. De ez csak annyit jelentett, hogy már 

nem kereskedő, hanem lovag akart lenni, s már nem a pénz, hanem a dicsőség és a hírnév 

vonzotta. A Dél-Itáliába induló hadjáratról visszafordult, és útközben egy szegény lovagnak 

ajándékozta pompás öltözékét.  

Ettől kezdve Ferencet gyakran látták a város előtt lévő leprás- házban, ahol ellátta a 

legalantasabb szolgálatokat is. Később megvallotta: ,,Itt édessé vált a testem és a lelkem 

számára az, amit korábban keserűségnek tartottam.'' Életmódját lényegesen 

megváltoztatta: a csendet kereste, hogy imádkozzék; Rómába zarándokolt, belső 

sugallatokhoz kezdett igazodni. Így egy szép napon ruhát cserélt Rómában egy koldussal, 

és odaült a Szent Péter-bazilika kapujához kéregetni. De másnap már ismét úgy jelent meg 

a templomban, mint a dúsgazdag Bernardone fia.  

Eljött azonban az óra, amikor nem kerülhette el a világgal, elsősorban az apjával való 

összeütközést. Egy nap Ferenc minden búcsúzás nélkül, egy lóval és egy vég posztóval 

eltűnt a házból. Atyja kerestette, s mikor nyomára bukkant, felverte az összes szomszédot, 

és kisebb sereggel vonult a San Damiano-kápolnához. Ferenc megneszelte a dolgot, és 

mint egy ijedős állat, elmenekült egy barlangba. Az édesanyját, Pica asszonyt is rémület 

fogta el, amikor egy hónappal később a város utcáin egy kiéhezett, ápolatlan ,,őrültben'', 

akit az utcagyerekek kacagva táncoltak körül és kövekkel dobáltak, felismerte a tulajdon 

fiát. Az apa haraggal futott utána, megragadta, és bevonszolta a házba, megpofozta, és 
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bezárta a pincébe. Ezután egy másik városba ment, s mikor napok múlva hazatért, látnia 

kellett, hogy Pica asszony és a cselédek kiszabadították és futni hagyták a fiút.  

Bernardone ekkor elkeseredésében feljelentést tett ,,megtévedt'' fia ellen, hogy 

visszaperelje tőle a pénzét. Először a városi tanácshoz, majd a püspökhöz fordult. A 

nyilvános tárgyalás meghökkentő módon zárult: Ferenc ruha nélkül állt ott, mert a püspök 

lába elé letette atyjától kapott ruháját, erszényét és így kiáltott: ,,Halljátok mindnyájan! 

Örömmel adom vissza atyámnak azt, ami az övé, nemcsak a pénzét, hanem a ruhákat is. 

Mostantól fogva nem azt akarom mondani: ťatyám, BernardoneŤ, hanem azt mondom: 

ťMiatyánk, ki vagy a mennyekben!Ť'' A püspök a palástjával takarta be Ferencet.  

Ferenc ekkor elhagyta a világot, hogy egyedül Istennek szolgáljon. Ez eleinte abból 

állott, hogy helyreállította a környék összedűlőfélben lévő templomait és kápolnáit. 

Felcsapott vásári énekesnek, s amikor az emberek köréje gyűltek, építőkövet koldult tőlük. 

Bonaventura később ezt írta: ,,Miként Ferenc három templomot helyreállított, úgy kellett 

ennek a szent embernek vezetése mellett Isten Egyházának is megújulnia.''  

1209. február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepén Ferenc a Porciunkula-

kápolnában vett részt misén. Hallotta az evangéliumot, mely arról szólt, hogy Jézus 

elküldte a Tizenkettőt, és meghatározta életformájukat: ne vigyenek magukkal sem pénzt, 

sem tarisznyát; ne legyen két ruhájuk, se sarujuk, még botjuk sem (Lk 9,3--5). Úgy érezte, 

hogy ez személy szerint neki szól, és felkiáltott: ,,Ez az, amit keresek!'' -- és azonnal szó 

szerint elkezdte megvalósítani a hallottakat: mezítláb, kötéllel a derekán, szürkésbarna 

,,ruhában'' vándorolt a vidéken, és prédikált, gyógyított, halottat támasztott fel, és 

ördögöket űzött.  

Eredetisége és hite ellenállhatatlan erővel vonzotta az embereket. Hamarosan 

mások is csatlakoztak hozzá, köztük elsőként Quintavellei Bernát és Canthani Péter. Ferenc 

azonban nem mert a saját elgondolása szerint életszabályt adni, mert ,,olyan nehéz dolog 

ez, hogy meg kell róla kérdeznünk az Úr Jézus Krisztust!'' -- mondta. Ezért valamennyien a 

Szent Miklós-templomba mentek, ahol az oltáron ki volt téve az evangéliumos könyv, hogy 

bárki olvashassa. Bízván abban, hogy Isten így hozza tudomásukra akaratát, Ferenc 

találomra felütötte a könyvet, és erre a helyre talált: ,,Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add 

el amid van, és oszd szét a szegények között!'' (Mt 19,12). Akkor felkiáltott: ,,Testvérek! Ez 

a mi életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek meg, amit hallottatok!'' Ez 1209. 

április 15-én történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja.  
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Az első ferencesek igen szigorú életmódot folytattak. Gyakran nélkülözték a 

legszükségesebb dolgokat is, s csúfolták és bántalmazták őket. Ezeket a bűnbánókat 

elsősorban a saját rokonsága üldözte, de ők ,,nem nehezteltek érte, és nem mondtak átkot 

azokra, akik rosszat tettek velük''.  

Az ,,assisi bűnbánók'' végtelen türelme hamarosan felkeltette az emberek 

figyelmét. Azt látták ugyanis, hogy soha egyetlen fillért nem fogadnak el, vidámak, és 

egymással szemben nagyon figyelmesek a szeretetben. Ez mindenkit megragadott. Voltak 

olyanok, akik megdöbbentő, nyilvános bűnvallomást tettek, majd elajándékozták a 

vagyonukat és csatlakoztak Ferenchez. A testvérek száma bámulatos gyorsasággal 

gyarapodott: Néhány év múlva a pünkösdi káptalanra már ötezer testvér gyűlt össze.  

Ferenc ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy pápai jóváhagyást kérjen közössége 

számára. Akkor még nem volt kánonjogi előírás a szerzetesrendek alapításáról, ezt csak az 

I. lateráni zsinat rendelte el 1215-ben, Ferenc azonban érezte szívében az indítást, hogy 

ügyében az Egyház jóváhagyását kell kérnie.  

Útnak is indult tizenkét testvérrel, és Rómába mentek. Az assisi püspök, aki akkor 

éppen Rómában tartózkodott, elcsodálkozott rajtuk, és félni kezdett, hogy elhagyják az ő 

püspöksége területét. Mikor aggodalma eloszlott, bemutatta Ferencet Colonna 

bíborosnak. A bíboros elvitte őt III. Ince pápához, és ezekkel a szavakkal mutatta be: ,,Úgy 

hiszem, ő az, aki által az Úr az Egyház hitét az egész világon meg akarja újítani.'' A pápa 

barátságosan fogadta a testvéreket, de úgy vélte: ,,Túlságosan szigorúnak és keménynek 

látszik az életetek. S ha nem is kételkedünk a bennetek izzó lelkesedésben, azokra is 

gondolnunk kell, akik majd később fognak téged követni.'' Ferenc azonban oly lángoló 

buzgósággal képviselte az ügyet, hogy az egyik bíboros ilyen nyilatkozatra fakadt: ,,Ez az 

ember csak azt akarja hogy engedjük az evangélium szerint élni! Ha mi most úgy 

határoznánk, hogy ez felülmúlja az ember képességeit, alapjában kétségbe vonnánk, hogy 

az evangélium követhető. Ezzel pedig magára Krisztusra hoznánk szégyent!'' Akkor III. Ince 

átölelte Ferencet, megáldotta őt társaival együtt és engedélyt adott nekik a prédikálásra. 

Ferenc pedig tiszteletet és engedelmességet fogadott a pápának, és valamennyien 

felvették a tonzúrát.  

Abban a pillanatban, amikor a szegény Assisi Ferenc és az egész világ felett uralkodó 

pápa találkozott, két véglet képviselői néztek egymásra, akik azonban a szívük mélyén 

összetartoztak. A felülről lefelé kezdeményező és az alulról felfelé bontakozó megújulás 

képviselői voltak ők, és egyesültek a közös műben: az Egyház megújításában. Mind a nép 
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köréből való Ferenc, mind a trón magasán álló pápa látták az Egyház szomorú bajait, és 

segíteni akartak. Csak amíg Ince pápa minden baj forrásának a klérust, a papságot és a 

szerzeteseket látta, addig Ferenc így beszélt: ,,Először az egyházfőket akarom megújítani 

alázatosságban és istenfélelemben''.  

A Porciunkula-kápolna mellett alakult a ferences rend anyakolostora, ahová később 

évente általános káptalanra gyűltek össze a testvérek. A kápolna körül gallyakból építették 

a kunyhóikat; egy megmunkált gerenda már fényűzésnek számított. Mindenütt az igazi 

szegénység uralkodott. A szegénységet Ferenc annyira fontosnak tartotta, hogy úgy 

tekintette, mint ,,Krisztus menyasszonyát''. A legfontosabbat látta benne, de nem úgy, 

mint kora tévtanítói, akik a birtokos Egyház ellen lázadtak, vagy erényt csináltak a 

nyomorúságból, hanem ,,nincstelenül akarta követni a nincstelen Krisztust, a 

megfeszítettet''. Ezért figyelmeztette testvéreit, hogy ,,semmiképpen ne fogadjanak el 

pénzt'' és ,,ne legyen tulajdonuk, hanem mint zarándokok és idegenek, akik ebben a 

világban szegényen és alázatosan szolgálják az Urat, járjanak alamizsna után, és ne 

szégyelljék magukat, hiszen az Úr maga is szegénnyé lett értünk''.  

Bizonyos idő múltán a testvérek száma olyan nagy lett, hogy már nem alapozhattak 

pusztán az alamizsnára. Már csak azért sem, mert Ferenc szükségesnek tartotta a munkát. 

Végrendeletében is ezt írta: ,,Két kezemmel dolgoztam, és folytatni akarom, és 

megparancsolom a többi testvérnek is, hogy dolgozzanak, valami tisztességes 

mesterséget folytassanak.'' És a testvérek dolgoztak is mint cselédek, kézművesek, 

betegápolók a leprások házaiban, vagy parasztoknak segítettek a mezei munkában. Egyed 

testvér például soha meg nem evett olyasmit, amit két kezével meg nem szolgált.  

A legfontosabb feladatként azonban Ferenc a prédikálást bízta a testvérekre. Ebben ő 

maga járt elöl jó példával. Teológiát soha nem tanult, ezért nem a tudós fölényével beszélt, 

hanem a szívéből áradt a szó. Tanítványainak a lelkére kötötte: ,,Elöször belül kell 

felhevülnie a prédikátornak, különben csak hidegen csengő szavakat fog kimondani.'' 

Beszédeivel téríteni akart: ,,Bándd meg a bűneidet, add vissza az idegen javakat, és 

engesztelődj meg felebarátaiddal!'' Megtiltotta a rágalmazást, ha kellett erős kifejezéseket 

is használt, és mindig bátran kimondta az igazságot. De a többi középkori 

vándorprédikátortól eltérően mindig tartózkodott a gyalázkodó és gyűlölködő 

kifejezésektől, és soha senkit nem támadott: ,,Mi arra hivattunk, hogy a sebesülteket 

gyógyítsuk!''  
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Feladatának tekintette, hogy testvéreivel együtt Jézus életét jelenítsék meg az 

emberek között, ezért szó szerint vette az evangéliumot. A ferences testvérek mindenkit 

Krisztus békéjével köszöntöttek: ,,Békesség e háznak!'' (Mt 10,12). Mivel pedig az 

evangéliumban ez áll: ,,Egyétek, amit elétek tesznek'' (Lk 10,8), a rendalapítók közül Ferenc 

elsőként engedte meg, hogy a testvérek bármilyen ételt ehetnek. Mivel ez is írva van: 

,,Mindannak, aki kér tőled, adj'' (Lk 6,30), Ferenc odaadta a köpenyét, a ruháját, sőt az 

evangéliumos könyvet is, ha ezzel segíteni tudott a szegényeken.  

Ez az evangéliumhoz való közelség a magyarázat rendíthetetlen derűjére. Öröme 

újra meg újra dalban tört ki és átragadt a környezetére is. ,,Testvérek! Mi egyéb vagyunk 

mi, mint Isten dalnokai és muzsikusai, akik lelki örömmel akarják megtölteni a szíveket!'' De 

ez a vidámság nagyon fegyelmezett derű volt: Ferenc irtózott a hangos nevetéstől és a 

hiábavaló beszédtől. Ezzel szemben a források gyakran beszélnek arról, hogy sírt. A szíve 

mélyéig ható fájdalom fogta el, valahányszor Krisztus szenvedéséről elmélkedett. Közben 

pedig kegyetlen ördögi támadások is kínozták.  

Miként Krisztus isteni szeretetébe fogadta az egész teremtett természetet, úgy 

Ferencet is bensőséges kapcsolat fűzte a természethez, de minden romantika nélkül. Ezért 

átkot mondott egy vörösbegyre, mikor az elette a gyengébb madarak elől a szemet, és 

nem kedvelte a hangyákat, mert azok gyűjtenek maguknak. Különösen azokat a 

teremtményeket szerette, amelyekben Isten vagy a ferences rend képmását látta, például 

a búbospacsirtát, a bárányt vagy a Napot. Baráti módon tudott szólni az állatokhoz, mintha 

az egész teremtés paradicsomi állapotából mutatott volna meg valamit.  

Mondják Ferencről, hogy seprűt hordott magánál, s ha egy templomot piszkos 

állapotban talált, kitakarította. Ő, a laikus lépett közbe ott, ahol a papok hanyagok voltak, 

de övéit állandóan arra intette, hogy különösen tiszteljék a papságot. ,,A lelkek üdvössége 

érdekében adattunk mi a papok mellé segítségül, hogy ahol ők nem elegendők, ott mi 

segítsünk. Ezt azonban könnyebben megtesszük, ha békességben vagyunk velük, mint ha 

vitatkozunk. Ha a béke fiai lesztek, megnyeritek Istennek a papságot és a híveket egyaránt. 

Takarjátok el a papok hibáit, pótoljátok a fogyatékosságaikat, viseljétek el számtalan 

tökéletlenségüket!''  

A ferences szellem a nőket is magával ragadta, miután Assisi Klára, Ferenc első 

leány-tanítványa megalapította a második rend anyakolostorát. Sőt, házasemberek is 

indítást kaptak arra, hogy a világban Ferenc irányítása mellett éljenek. Az ő számukra 
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alapította Ferenc a Harmadik rendet, s megérte azt is, hogy rendjei terjedni kezdtek Itália 

határain túl.  

Mivel Ferenc tekintélyét mindenki elismerte, békét tudott közvetíteni a sokféle 

háborútól gyötört világban. Így 1210-ben Assisiben az addig viszálykodó ellenfelek, Guido 

püspök és a város vezetői az ő hatására ,,örök békeszerződést'' kötöttek egymással; 

Sziénában hallgattak egyetértésre buzdító szavára; Arezzóban megakadályozta a 

polgárháborút. A rendet azonban soha nem úgy akarta helyreállítani, hogy egy korábbi 

állapotot változatlanul visszaállít, hanem mindig valami jobb felé mozdította az ügyeket.  

1 

 

  

                                                           
1 http://www.katolikus.hu/szentek/1004.html  

http://www.katolikus.hu/szentek/1004.html
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Nevelési alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben  
(8. rész) 

 
Induló új rovatunkban azokat az alapelveket szeretnénk felfrissíteni, melyek mindennapi nevelési tevékenységeink alapjait jelentik. Ezek az 

alapelvek segítenek bennünket a megfelelő irányok megtalálásában, illetve abban is, hogy saját hivatásvállalásunk célját ne tévesszük szem elől. 

Némelyikük triviálisnak tűnik, de időről időre nem árt szemünk- szívünk magasságába emelni újra ezeket az alapelveket. 

Az alábbi táblázatban a nevelési kiindulóponthoz illesztve találhatóak a kívánatos nevelői attitűdök, a nevelési célok, feladatok, valamint a 

célok eléréséhez szükséges nevelési módszerek is.  

 

 A nevelés KIINDULÓ 
PONTJAI 

Nevelői 
ATTITŰD 

Nevelési CÉL, 
IRÁNY, FELADAT 

Nevelési MÓDSZER 
(fogás, cselekvés) 

31 

Az ajándékozásnak 

fontos szerepe van a 

személyközi 

kommunikációban 

Tudni kell ajándékot adni 

és kapni is 
Az ajándékot megbecsülő ember nevelése 

A gyermek ajándékát megköszönjük, 

megőrizzük, és nem piaci értéke szerint 

kezeljük. Ajándék a szó, a rajz, a 

figyelem, a mosoly, a boldog perc is. 

A gyermek számára ajándékot mindig 

személyre szabottan választunk. 

32 

Az emberi 

szükségleteknek 

egymásra épülő 

rendszere van 

A nevelés során 

figyelembe vesszük a 

szükségletek egymásra 

épülését 

A gyermeknek megfelelő alapot biztosítani 

arra, hogy fejlődésében egyre magasabb 

szintű szükségleteknek tudjon megfelelni 

Nevelésünket a természetes emberi 

szükségletek egymásra épülése mentén 

szervezzük. Az alapszükségletek 

kielégítésétől haladunk a magasabbak 

felé. 

33 
Az ember nem képes 

teljes mélységében 

megismerni és uralni a 

Rugalmasság: fenn kell 

tartanunk a tévedés és a 

- Mindig a gyermek valóságából kiindulva 

határozzuk meg a nevelési helyzetet. 

A gyermektől előbb kérdezünk, majd 

mérlegelünk, és csak azután 

cselekszünk! 
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környezetét és 

embertársait, így 

folyamatos 

alkalmazkodásra van 

szüksége 

folyamatos megismerés 

lehetőségét 

 

- Javítanunk kell a gyermek 

alkalmazkodóképességét, és növelni a 

rugalmasságát 

Kölcsönösen legyünk készek rutinszerű 

viselkedéseink, gondolkodásunk 

bírálatára is. 

Mindig a gyermek ismerete és az adott 

szituáció körülményeinek ismerete segít 

a gyors és hatékony 

problémamegoldásban. 

Adjunk biztonságot, állandó, stabil 

kiindulópontokat és alternatívákat a 

gyermek számára ahhoz, hogy a 

folyamatosan változó, kitáruló világhoz 

alkalmazkodhasson 

34 

A gyermek a 

kortárskapcsolataiból 

olyan tudást szerezhet, 

amelyet a felnőttekkel 

való kapcsolatából nem 

vagy csak nagyon 

nehezen sajátíthat el 

Elfogadjuk azt, hogy a 

kortárskapcsolatoknak 

különleges, nem 

behelyettesíthető 

szerepe van a gyermek 

személyiségfejlődésében 

Bízunk abban, hogy a 

gyermekek 

kortárskapcsolatai építő 

jellegűek lehetnek 

A gyermek képes legyen a kortárscsoportjába 

beilleszkedni, ott tapasztalatokat szerezni, és 

építő jellegű kapcsolatokat kiépíteni 

Építünk a kortárs-kapcsolatokra a 

nevelésben. 

Támogatjuk a gyermek kortársak 

közötti tapasztalatszerzését 

Autentikus minta bevonása a nevelésbe 

(pl. kortárssegítők, lakótársak, stb.) 

35 Az emberi túléléshez 

szükség van alapvető 

Bízni kell abban, hogy a 

gyermek képessé válik 

Önellátásra és önálló életvezetésre képes 

felnőtt nevelése 

Támogassuk a gyakorlati 

tapasztalatszerzést, és mindvégig 

álljunk a gyermek mellett, hogy 
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életvezetési, önellátási 

képességekre 

az önálló életvezetésre 

és az önellátásra 

védelmező hátteret biztosítsunk 

számára 

„Ne csak enni adjunk neki, ha éhes, 

hanem meg kell őt tanítani halat fogni, 

hálót készíteni.” 

Önellátásra nevelni. 

 

(Folytatás a következő hírlevélben) 

 

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 
 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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Mivel a 2017. év utolsó hírlevelét olvassa, ezúttal szeretnénk megragadni az alkalmat: 

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET  

kívánunk  

minden kedves kollégánknak és partnerünknek 

a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi 

Módszertani Intézmény minden kollégája nevében 

 

 

 
 
 

Fodor Ákos: Advent 
Kit igazán vársz: 

életedben él – rég itt 
van, mire megjön. 

 

 


