
 

11.D  Hálaüzenetei 

 Hálát adok az Istennek, hogy békés és boldog karácsonyunk lesz és 
összegyűlik a kis család!! 

 Hálát adok az Istennek, hogy ma is nézhettem a sorozatomat és hogy 
megint hétvége van. 

 Hálát adok az Istennek, hogy nincsen fertőzött az ismerőseim között és 
hogy minden családtagom egészséges és boldog! 

 Azért vagyok hálás, mert az egész családom teljesen egészséges, hála 
Istennek nem vagyunk a vírusba.  

 Hálát adok a szüleimért, mert próbálnak a lehető legjobban hozzám, és a 
testvéreimhez.  

 Hálát adok, amiért minden nap van kenyér az asztalon! 

 Hálát adok azért, hogy minden rendben van a családommal igaz 
apukámnak most lett vége a kapcsolatának, de így is nagyon jól 
elvagyunk és hálás vagyok, hogy ma is felkeltem és hogy egészségesek 
vagyunk  

 Hálás vagyok a szüleimnek, hogy már tegnap este az új ágyamban 
aludhattam, aminek a megvásárlását már eléggé régóta terveztük. 

 Hálát adok a mai napért is, hogy egészségesen keltem fel, megvan 
minden, amire szükségünk van a családban. 

 Hálát szeretnék mondani az elmúlt hetekért, napokért, amikben az 
Istennel együtt töltött idő formált bennem új szívet. S az apa-fiú 
gyermeki szeretetteljes kötődést, amit segített létrehozni újra. 

 Hálás vagyok a DPD futárnak, hogy meghozta a csomagomat, illetve a 
számítógépemnek hogy hajlandó működni. 

  



 

 

 

 Hálát adok az Istennek, hogy sikerült a múlthét szombaton a forgalmi 
vizsgám és, hogy minden rendben van a családommal és nagyon jól 
megvagyok a barátnőmmel, és hogy nagyon jó barátommal tudok együtt 
motorozni. 

 Hálás vagyok mindenért, amim van, egészséges családomért, még így 
ezzel a vírushelyzettel is. Volt, aki elkapta ugyan a vírust, de szinte 
tünetmentesen átvészelte.  

 Hálát adok csodálatos barátaimért, akik (úgy érzem) szintúgy olyan 
értéknek vesznek engem, mint én őket. 

 Hálát adok, azért mert ma nem kell korán kelni és iskolába menni. 

 Hálát adok az Istennek, hogy élek, a szüleimmel, mamámmal minden 
rendben, s hogy összejöttem barátnőmmel, ezzel boldoggá téve az 
életemet. 

 Hálát adok azért, hogy a családomban mindenki tünet mentes, hálat 
adok a barátnőmért hogy minden egyes napomat felvidítja és erősíti a 
mindennapjainkat! 

 Hálát adok az Istennek azért, hogy életét adott nekem a mai napon, 
hogy szerető családban élhetek, és hogy sok mindenben segít nekem! 
Ámen! 😁 

 Hálát adok azért, hogy itthon lehetek, és addig alszok, ameddig akarok 

 Hálát adok az Istennek, hogy annak ellenére, hogy elkaptam ezt a vírust, 
semmi komolyabb bajom nem származott belőle. Azért is hálát adok az 
Istennek, hogy egy olyan lányra találtam, aki nem azért szeret, hogy 
mennyi pénzem van, hanem azért amilyen én vagyok és magamért 
szeret, nem másért. 

 Azért adok hálát ma, mert ma is vannak csodálatos barátaim, akik 
értéknek vesznek, és azért, mert a szüleim nem csak egészségesek, de 
nagyon is jól elvagyunk most itthon, még ha nagyon is hiányzik az iskola. 

 


