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Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 

Iskola

 1997-ben alapították iskolánkat

 a budapesti rákosszentmihályi

Szent Mihály Plébániatemplom

közössége kérésére

 400 diák

 40 pedagógus



Ferenc pápa

Laudato si’ enciklikája 

• Az enciklika a pápa szándéka szerint elsősorban

• szociális témákról és 

• a társadalmi igazságosság kérdéseiről szól, 

amelyek között jelentős szerep jut a 

• környezetvédelemnek



Teremtésvédelem - Környezetvédelem

Teremtésvédelem = Teremtett világ védelme

 Bolygónk

 Környezetünk 

 Az emberi élet védelme



Szociális érzékenység

„térjünk át

a fogyasztásról az áldozathozatalra,

a mohóságról a nagylelkűségre,

a pazarlásról javaink másokkal való 

megosztására”

Pazarlás !



Békeháló – olaszországi „mozgalom”

 Az olasz oktatási minisztérium által is hivatalosan elfogadott 
nevelési program

 Trevisóban született 1991-ben a délszláv háború következtében 
Fokolare mozgalom tagjainak kezdeményezésére.

 Célja, hogy az iskola keretein belül és környezetében

 a fiatalok értékteremtő módon,

 tevékenyen részt vegyenek

 a béke és a szolidaritás megélésében, építésében.



Fokolare mozgalom

 1943-ban Olaszországban jött létre

 lelkiségi megújulási mozgalom a 

katolikus egyházon belül

 alapítója és első elnöke Chiara Lubich

 „Legyetek mindnyájan egy!”

 a világ szinte minden országában 

jelen van

 100 000 tag 

 4 millió szimpatizáns



Békeháló -

kezdetek a Nériben

 Valkó (2008)

 Szeged

 Ózd (2014-től jelenleg is!)



Minden gyermeknek egy sportcipőt - Ózd



Pakisztáni diákok támogatása

a Fokolare mozgalom

kezdeményezésére

 Fokolare mozgalomnak egy pakisztáni 

szociális központban dolgozó tagjai

 általuk gondozott gyermekek 

taníttatására

 közösség tagjai 100 Ft-ot adakoznak

 egy-egy közösség személyesen gyűjt 

egy-egy gyermeknek



Pápai Missziós Művek

Szent Gyermekség műve

 a 19. században született meg 

Franciaországban

 a gyermekeket és kamaszokat szólítja 

meg, hogy felébressze bennük a missziós 

tudatot, 

 támogassa a jótékonyság és szolidaritás 

iránti nyitottságukat

 A gyermekmisszió Magyarországon már 

10 éve működik.

 "Kis imával, kis áldozattal, gyermekek 

segítenek gyermekeknek." 



 Missziós avatás iskolánkban 

(2021.október 19.)

 Idén 9 diákunk lett tag.

 Benvin Sebastian Madassery

atya, indiai származású 

verbita szerzetes, a Pápai 

Missziós Művek magyarországi 

elnöke avatta fel diákjainkat.

Pápai Missziós Művek

Szent Gyermekség műve



Határtalanul - Déva 
adományozás

 Az elmúlt években a 

„Határtalanul” projekt során is sor 

került adományozásra.

 Diákjaink Böjte Csaba testvér által 

támogatott gyermekek számára 

vittek ajándékot.



Öko dobókocka – Szeretet dobókocka

Zsivkovné Craveró Ágnes tanárnő jógyakorlatában 





Köszönjük a megtisztelő 

figyelmüket!


