
Felsős, tanteremtől távoli lelkinap 2020. március 17. 

Bevezetőnek hallgasd meg ezt: https://soundcloud.com/tornay-gabor/varj-es-ne-felj-b-i-2 

1. Most pedig, elsőként nézd meg a Klára és Ferenc – a szeretet köteléke I. c. filmet, melyet a 

Gloria Tv honlapján találsz, pontosan itt: 

https://gloria.tv/post/7kVuFgbQYzw4CNgSPdu7Leo2g 

Most tarts 15 perc szünetet, nyisd ki az ablakod vagy ha tudsz, menj ki a kertbe egy keveset. Egyél 

egy kicsit, igyál egy kis vizet és úgy folytasd!       

2. Kérlek, gondold át a következő kérdéseket alaposan – szánj erre legalább 30 percet, minden 

kérdést gondolj át, írd le egy papírra a válaszodat. 

 

• Emlékezz vissza arra a jelenetre, amikor Ferenc megvédi a leprást. Nem akarja, hogy 

Frigyes megölje. Mi történt itt? Miért nem akarta? 

• Van olyan emléked, amikor valamiről egyszeriben megváltozott a véleményed? Hirtelen 

„megvilágosodtál” és másként láttál dolgokat? 

• Miért vittek a raboknak ajándékot a Kláráék? Hiszen ellenségeik voltak. 

• Mi változtatta meg Ferenc életét? Mi volt az a pont, amitől egészen másként látta a 

világot? Segítek: amikor Klára a halálra ítélt szemébe nézett a börtönben. És ebben a 

pillanatban Ferencben is megváltozott valami. A szeretet pillanata volt. És onnan már 

semmi nem mehetett tovább úgy, mint addig. Sem Kláránál, sem Ferencnél. 

• Miért fordul Ferenc a leprások felé? Hogyhogy nem undorodik tőlük? 

• Ferenc eladja a kelméket. Mit gondolsz erről?  

• Végül a püspök szavára visszaadja pénzt, mert az engedelmesség mindennél többet ér. 

• Visszaadja a ruháit is, mert egészen Istené akar lenni. 

• Ferenc felszabadul. Mitől szabad? És mitől örül? 

• Miért szereti Klára Ferencet? A gazdagságért? Nem. A szépségért? Nem. De akkor miért? 

Mi az, ami vonzó benne számára? 

• Mit gondolsz arról, hogy Ferenc barátai elkezdték követni Ferencet? Miért? Mi az, ami a 

követésre sarkallta őket. A püspöktől megtudhatod! 1 óra 25 percnél. 

 

3. Kérlek, írd le röviden, hogy a film melyik jelenete tetszett neked legjobban! Ne csak a 

jelenetet írd le, hanem azt is, hogy miért tetszett? – 15 percet szánj erre a feladatra. 

Most is tarts 15 perc szünetet, levegőzzél, egyél, igyál, majd folytathatod! 

4. 15 perces feladat következik (nem baj, ha kicsit többet szánsz rá). 

Gondolkodj el az alábbi kérdéseken és válaszolj magadnak: 

Te tudnál tenni valami nagyot Jézusért? Mi lenne az? 

Kérlek, szedd össze magadnak, hogy mik a kötelességeid 

- a szüleiddel szemben 

- a testvéreiddel szemben 

- a tanulással (iskolával) szemben 

- a többi emberrel szemben 

- a hazáddal szemben 

- Istennel szemben? 
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5. A következő feladat megoldására tetszőleges időt kapsz.  

Ha 5-6. osztályos vagy: 

Keresd fel a http://zoozoo.hu/allatok-vilagnapja-szent-ferenc-legendai/ honlapot és olvasd el 

az állatok világnapjáról szóló írást. Válaszd ki az egyik történetet és készíts róla egy akár vicces 

rajzot. 

Ha rendesen le tudod fényképezni vagy be tudod scannelni a rajzot, akkor felteheted a 

Facebookra is, de szólj, hogy nézzem meg! 

Ha 7-8. osztályos vagy: 

Keresd meg a magyarországi ferences rend honlapját (ferencesek.hu) és készíts egy kis 

összefoglalót arról, hogy ma mit csinálnak a ferences szerzetesek. Ez lehet diavetítés vagy egy 

egyszerű szöveges dokumentum néhány képpel. Megköszönöm, ha elküldöd nekem a 

dmgere@gmail.com címre, mert érdekel.       Ez nem kötelező, de jól esik, ha látom, mit 

csináltál! 

A mai napra végeztünk! 
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