
 Szolgáló  

 

 

Mennyország ajtaja nyílj ki csak egy cseppet, 
Ajtó hasadékán keresztül hadd lessek. 
   
Szépséges Szûzanya két karodat tárd ki, 
Vezess fiacskádhoz mennyországot látni. 
 

Levél az elsőáldozóknak 
 
Kedves hittanos barátom! Eljött az nap, 
amelyre több éve várunk és készülünk, ti 
is, szüleitek is, és mi is. Ti már 
felkészültetek az első szentgyónásra és az 
első szentáldozásra tudásban is és 
szívetekben is. Hiszen több éve ismerjük 
már egymást, és ezen évek hittanóráját 
Jézus tanításának, az Egyháznak a 
megismerésével töltöttük, de nem 
feledkeztetek meg arról sohasem, hogy a 
Jóisten barátságához nemcsak tudás kell, 
de szeretet is. Bennetek az Isten iránti 
szeretet él. Szemetekben csillog a hit, az 
őszinteség és a Jóisten szeretete iránti 
bizalom. Ti már rátaláltok a mennyei 
kincsre, amelyet Jézus ajándékozott 
nekünk. Ez a kincs a mennyei Jézus 
Krisztus az Oltáriszentség színében – 
ahogyan a szentáldozási imában 
mondjátok: „Jézus költözik be hozzánk, 
hófehér ostyában.” A ti szívetek szeretete 
nyitja meg a mennyország ajtaja, és az 
onnan kiszűrődő csodálatos isteni fény ma 
rátok világít. Ma bizony ti vagytok a 
legszebbek, de nemcsak szépek, hanem a 
legjobbak is, a mennyei Jézus tiszta lelkű, 
szerető új kis apostolai. Szüleiteknek is és 
nekünk is ma az Istent ti hozzátok közénk, 
mert szemetekben ott ragyog a 
mennyország fénye. Ezen a napon a 
templomban titeket ünnepelünk, de velünk 
imádkozik és énekel értetek a 
mennyország összes angyala. 
A hittanórákon sok mindent kérdeztetek a 
mennyei kincsekről, arról, hogy mit 
viszünk el a mennyországba, és többen is 

sokat gondolkoztatok azon, hogy Jézus 
milyen gyerekeket választana ma 
apostolának. Legyetek ma boldogok és 
büszkék, mert mindezt ma megkaptátok: 
megtaláltátok a mennyei kincset és Jézus 
legkedvesebb apostolai lettetek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ünnepek azonban tudjátok elmúlnak, 
de az apostolság, a mennyei kincs, a 
Jóisten szeretete és barátsága nem múlik 
el, de vigyáznotok kell rá. A mennyei 
kincs egy érdekes kincs, a legszebb és a 
legértékesebb, de aki nem tartja magánál a 
szívében, aki nem fényesíti minden nap az 
elveszítheti, és akkor az apostolság is 
elmúlik. Imádkozzatok, éljetek tiszta 
lélekkel, és vegyétek magatokhoz Jézus 
mennyei ajándékát, az Oltáriszentséget, 
hogy minden vasárnap ünnep lehessen 
ezután. Legyetek gondos őrzői a megtalált 
kincsnek, legyetek hűséges társai, 
apostolai Jézusnak, legyen szívetek az 
Isten szeretetének otthona, hogy a 
mennyország örömét ragyogtathassátok 
mások arcára.            Hitoktató 
 
Jézuska, Jézuska figyelj most reám, 
Kis szívem, hû szívem szeret igazán, 
Szívemet egészen neked adom, 
Szeress Te is engemet nagyon-nagyon. 
 
Jézuska köszönök és haza megyek, 
Segíts, hogy otthon is mindig jó legyek, 
Neked itt egyedül rossz lesz nagyon, 
Azért a kis szívemet nálad hagyom. 


