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Kedves Szülők! 

 

Advent emblematikus alakja Keresztelő Szent János, „akiről Izajás próféta beszél: „A pusztába kiáltónak szava: készítsétek az Úr 

útját, tegyétek egyenessé ösvényeit’.” (Mt 3,3). Nevéhez a bűnbánatra való felszólítást kötjük: „Térjetek meg, mert elközelgett az 

Isten országa” (Mt 3,2). Elközelgett az Isten országa: karácsonyra készülünk, amikor emberi testben lép közénk az Isten. Istennek 

erre a hatalmas ajándékára emlékezünk és adventben készítjük a lelkünket, hogy ezt az ajándékot be tudjuk fogadni. Készítjük 

magunkban az Úr útját, amin eljöhet a mi szívünkbe. Ez az út rögös bennünk. Tele van völgyekkel, halmokkal és hegyekkel, 

melyeket bűneink vájnak, illetve építenek bennünk. Ezért mondja Keresztelő Szent János, hogy tartsunk bűnbánatot: vizsgáljuk 

meg ezt az egyenetlen ösvényt, az Isten felé vezető utunkat, ne átmászni próbáljunk hegyeinken, hanem a bűnbánat és a 

szentgyónás segítségével bontsuk le őket, a völgyeket töltsük fel. Ne ereszkedjünk le a harag, az önsajnálat, a „másik hibája, 

kérjen ő bocsánatot” völgyeibe, hanem megbocsátásunkkal, nagyvonalúságunkkal töltsük fel a völgyet. És akkor egyenesek 

lesznek ösvényeink, melyen Megváltónk érkezik karácsonykor. Az elképzelhető legnagyobb ajándékot adja nekünk, amit felfogni is 

alig tudunk: saját magát. 

 

Előttünk álló programjaink: 

 

december 

2. kedd 18.00-19.30 Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása 

4. csütörtök 8.00-12.20 Első csütörtöki szentségimádás 

5. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

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

7-13.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, érkezés 7.45-re 

 Lelki nap az 1-6. évfolyamokon 

8-10. hétfő-szerda ebédbefizetés 

9. 18.00-21.00 Adventi lelki este felnőtteknek 

10. szerda Végzős évfolyam lelki napja 

16. kedd 17.00 Alsós adventi koncert 

17. szerda Pót ebédbefizetés 

19. 3. óra Karácsony előtti iskolamise 1-6. évfolyamnak 

 4. óra Karácsony előtti iskolamise 7-13. évfolyamnak 

20.- január 4.  Karácsonyi szünet 

2015. január 5. hétfő Szünet utáni első tanítási nap 

 

Ebédbefizetés decemberre: hétfőn és szerdán (10. és 12.) 8.00-15.50,  kedden  (11.) 9.00-16.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

December             
8.-9.-10. 

napok 
száma 

teljes árú 
csak 
ebéd 

nagycsaládos 
csak ebéd 

teljes árú ebéd 
és uzsonna 

nagycsaládos 
ebéd és 
uzsonna 

egész 
napos 
étkezés 
teljes áron 

egész napos 
étkezés 
nagycsaládos 

óvodás 

21 

    11340 5670 

általános iskolás 8950 4475 10420 5210   

gimnazista 9345 4675       

 

 
● Adventben a megszokott rendben, heti kétszer lesz rorate szentmise, mindig kedden és csütörtökön. A misék 7.15-kor 

kezdődnek, utána a diákokat reggeli várja az ebédlőben. A rorate misékre szeretettel várunk minden szülőt is! December folyamán 

az osztályok egy rorate szentmisén együtt vesznek részt. 

● December 13-a állami munkanap, nálunk tanítási szünet van. Január 10-e is állami munkanap, akkor lesz tanítás. 40 perces 

órákat tartunk rövidebb szünetekkel, de minden órát megtartunk. A szakkörök elmaradnak, de tanulószoba és napközi lesz, a 

szokásos rend szerint. 

● Az adventi lelki estén elmélkedések lesznek és szentmise, melyet agapé kísér. Az adventi szentgyónás elvégzésére is van 

lehetőség. Kifejezetten szülőknek szóló alkalom, amikor lehetőség van egy kis elcsendesedésre és adventi lelki készülődésre. 

● A kápolnában minden reggel 7.30-8.00 között dicsőítő ima zajlik. Szeretettel várunk rá mindenkit, aki szívesen imádkozik, 

dicsőít. Adventben, a rorate napjain a szentmisén dicsőítjük az Urat, kedden és csütörtökön az imaalkalom elmarad. 

● December elejétől az esti ügyelet ideje alatt a diákokat nem visszük ki az udvarra, mert nincs világítás és sötét van. A diákok az 

ügyeleti termekben lesznek. 

● Az utolsó tanítási napon az iskolamisék után már nincsenek órák, hanem osztálykarácsonyok vannak. A gyerekeknek van ebéd 

és délután napközi és tanulószoba van a normál rend szerint. Szakköröket ezen a napon nem tartunk. 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 



 

                                                                                                              az iskola vezetése              


