
Szent II. János Pál Hírlevél         2019. november 29. 

4. levél -2019-2020. tanév 

Juhász Gyula 

Rorate 

A kéklő félhomályban 

Az örökmécs ragyog, 

Mosolygón álmodoznak 

A barokk angyalok. 

A gyertyák rendre gyúlnak, 

A ministráns gyerek, 

Mint bárány a mezőben 

Csenget. Az árny dereng. 

Hideg kövön anyókák 

Térdelnek. Ifjú pap 

Magasba fölmutatja 

Szelíden az Urat. 

Derűs hit tűnt malasztját 

Könnyezve keresem. 

Ó gyönyörű gyerekség, 

Ó boldog Betlehem! 

Kedves Szülők! 

Minden családnak kívánunk az adventi időszakban elcsendesedést, lelki felkészülést az ünnepekre. 

Előttünk álló programjaink: 

december 

3. kedd 8.15 Lelki nap a 6. évfolyam számára.  

18.00-20.30 Szülői lelkiest – A szentségimádás iskolája 

5. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában, 12. b osztály.  

8.15-13.00 Lelki nap az 1-4. évfolyam számára. 

 

 

6. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

1-6. évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re. 

7-12. évf.: 8.00-kor az Albertfalvai Szent Mihály Plébánián, 

érkezés 7.45-re.  

 A 8. és 6. osztályos tanulók központi írásbeli vizsgára 

történő jelentkezésének határideje.  

 

10. kedd 

8.15 Lelki nap az 5. évfolyam számára.  

9.00-17.00 Ebédbefizetés 

11. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

 

13. péntek  

 Lucázás az 1-4. évfolyamon.  

19.00-23.00 Nightfever ifjúsági zenés szentségimádás és utcai misszió.  

 

 

18. szerda 

8.00-16.00 Ebédbefizetés 

10.15  Alsó tagozatosok adventi koncertjének főpróbája a 

díszteremben.  

17.00 Alsó tagozatosok adventi koncertje a díszteremben.  

19. csütörtök  15.00 Kosár- Gála  

20. péntek 

 Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt.  

1. óra 8.15 1-6. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

2. óra 9.15 7-12. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

10.15-11.45 Osztálykarácsonyok 

dec.23-jan.3.  Téli szünet 

 

2020. jan. 6. 

hétfő 

 

 Első tanítási nap a téli szünet után.  

Vízkereszt 

1. óra 8.15 

2. óra 9.15 

 

7-12. évfolyam: szentmise a díszteremben. 

1-6. évfolyam: szentmise a díszteremben. 

 

 

 

 



Ebédbefizetés januárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-17.00, szerdán: 8.00-16.00.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Január 

napok 

száma 

teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru ebéd 

és uzsonna 

nagycsaládos ebéd 

és uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos étkezés 

nagycsaládos 

Óvoda 

20 

    

13 800  6 900  

Általános 

iskola 11 200  5 600  12 000  6 000  

  

Gimnázium 11 200  5 600  

    

● Szeretettel hívunk minden szülőt, nagyszülőt december 3-án 18.00 órakor kezdődő lelki estre. Ez alkalommal Szabó-Molnár 

Bálint LC atya tart előadást Fábry Kornél atya “A szentségimádás iskolája” című előadás-sorozatának 12. részéről, mely az 

“Eucharisztia és misszió” témáját járja körül. Ezt követően szentségimádásra és szentmisén való részvételre nyílik lehetőség. 

Helyszín: az iskola kápolnája 

● A Márton napi gyűjtésből befolyt összeget udvari játékok beszerzésére, felújítására és hangszerek beszerzésére fordítjuk. 

Ezúton is köszönjük segítségüket! 

● Decemberben minden kedden, szerdán és csütörtökön rorate mise van a kápolnában 7.15 órai kezdettel. A honlapon 

megtalálják az osztályok részvételének beosztását is. A rorate napján kérjük, az alsósokat 7.05-ig hozzák be az iskolába, hogy az 

osztályteremből együtt vonulhassanak fel. December 5-én a rorate mise a díszteremben lesz az alsó tagozat számára.  

● Az általános iskola 8. osztályos tanulóinak központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2019. december 6. 

Azoknak a 6. osztályos tanulóknak is most kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára, akik a hat évfolyamos 

képzésen szeretnék folytatni tanulmányaikat. A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, az alábbi linkről:  

https://www.janospal.hu/wp-content/uploads/2019/11/Jelentkezesi_lap_irasbeli_2019.pdf 

● A december 7-i és 14-i szombati munkanapokon iskolánkban nem lesz tanítás.  

● Szeretettel várjuk Önöket az alsósok adventi koncertjére december 18-án. Idén is nyilvános a főpróba, amely délelőtt 10.15-kor 

kezdődik. Ezen az alkalmon óvodásaink is részt vesznek. Kérjük azokat a szülőket, nagyszülőket, akik meg tudják oldani, ekkor 

nézzék meg az előadást, így csökkentve a délutáni zsúfoltságot.  

● A december 19-én 15-00 órakor kezdődő tanár-öregdiák kosár-gálára valamint az azt követő agapéra minden érdeklődőt 

szeretettel várunk. 

● 2019. december 20-án, pénteken 8.15-12.00 óráig az első négy óra lesz, megtartva. Kérjük a szülőket, hogy alsóbb évfolyamos 

gyermekeiket 12.00 óráig vigyék el, hogy közös tanári karácsonyunkat megtarthassuk. Ezután összevont ügyeletet tartunk 15.00 

óráig. Megértésüket köszönjük.  

● A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő.  

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

 

az iskola vezetése 

 

 

 

 

 

https://www.janospal.hu/wp-content/uploads/2019/11/Jelentkezesi_lap_irasbeli_2019.pdf

