
Szent II. János Pál Hírlevél                                                                                                                             2016. december 1.         

4. levél -2016-17. tanév 

 

Kedves Szülők! 

Megkezdődött advent, a várakozás időszaka. Az elcsendesedés, magunkba nézés ideje ez. Próbáljuk meg megtalálni lelkünk 

mélyén a csendet és az ünnep igazi értelmét.  

Pilinszky János: A várakozás szentsége (részlet) “Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet 

misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak 

dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden egyéb súlyát és 

megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek – megszületvén Betlehemben – maga a teremtő Isten is 

készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami megtörtént, 

és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett 

az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből.” 

 

Előttünk álló programjaink: 

 

december 

1. csütörtök 8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában 

2. 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 

1-4. évfolyam lelki nap 

6. kedd 18.00-21.00 Adventi lelki est szülők számára a Krisztus Légiója 

szervezésében 

9.00-16.50 Ebédbefizetés 

7. szerda 8.15-14.00 5. évfolyam lelki nap 

 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

9. péntek  A 8. és 6. osztályos tanulók központi írásbeli vizsgára 

történő jelentkezésének határideje 

13. kedd 8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

18:00-20:00 Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása 

14. szerda 17.00 A Ponty de la Koor -  Fishmas Carol kamarakoncert 

15. 

csütörtök 

8.15-19.00 Végzősök lelki napja 

de.: 10.15 

du.: 17:00 

Alsós adventi koncert 

19. hétfő 16.30 

Kérjük a napközis illetve tanulószobás diákok szüleit, hogy 

a gyermekeket 16.00 óráig vigyék el. 16.30 óra után 

összevont ügyeletet tartunk.  

20. kedd 
3. óra 10.15 

4. óra 11.10 

Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt 

1-6. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

7-13. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

Osztálykarácsonyok 

dec.21-

jan.2. 
 

Téli szünet 

2017. jan. 3.   Első tanítási nap 

 

Ebédbefizetés januárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50. Pót ebédbefizetés december 13-án 8:00-

15:50-ig.  

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 

Óvodás  

 

21 

 

    11 655    5 828    

Általános iskolás 9 177    4 589    10 689    5 345      

Gimnazista 9 597    4 799        

 

● A Márton napi gyűjtésnek is köszönhetően megérkezett az új zongora a díszterembe. Ezúton is köszönjük segítségüket és 

januárban tervezünk egy zongoraavató koncertet.  

● Adventi könyvárusítás lesz az iskola előterében 2016. december 7. (szerda) 13.00-17.00 az Etalon Kiadó könyveit és CD-it lehet 

megvásárolni. 2016. december 12-13- (hétfő, kedd) 13.00-17.00 a Móra Kiadó árusít. 

● A november 9-én tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadott módosított Házirendet megtalálják a honlapon az intézményi 

dokumentumok között.  

● Decemberben minden kedden és csütörtökön rorate mise van a díszteremben 7.15 órai kezdettel, melyre minden családot 

szeretettel várunk. 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.  



● Szeretettel hívunk minden szülőt, nagyszülőt december 6-án 18.00-tól, hogy egy lelki este keretében megálljunk ezer teendőnk 

közepette, Jézushoz forduljunk az adventben, és együtt elmélkedjünk Isten szeretetéről. Az elmélkedést Hangódi Dóra RC 

megszentelt és a szentmisét Szabó Molnár Bálint LC atya tartja. 

Helyszín: az iskolaközpont kápolnája 

Program: 

18.00 Előadás 

18.30 Elmélkedés 

19.00 Csend – Szentségimádás 

19.30 Mise, majd ezt követően Agapé 

● A most 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2016. december 9. 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.  

● A Szülők Iskoláján december 13-án Pécsi Rita a következő témában tart előadást Gépek vagyunk, vagy élőlények? 

• A legnagyobb veszély: az Egész széttöredezése 

• A teljes ember nevelésének kulcsa: az "organikus" gondolkodás, - közösség, - szeretet és élet. 

• Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban? 

• Nagy veszély: a személyiség legkésőbb az ifjúkorra szétesik 

• Merjünk összefüggésekben gondolkozni! Ne vesszünk el a részletekben! 

• Mi köze van ennek a felelőtlen felnőttekhez? 

• Hogyan segíthetjük a teljes személyiség kibontakozását? 

● Szeretettel várjuk Önöket az alsósok adventi koncertjére. Idén, a délelőtt 10.15-kor kezdődő főpróba is nyilvános. Kérjük azokat 

a szülőket, akik meg tudják oldani, ekkor nézzék meg az előadást, így csökkentve a délutáni zsúfoltságot.  

● Iskolánk kamaraénekkara 2016. december 14-én (szerda) tartja koncertjét a díszteremben.  

● Kérjük a napközis illetve tanulószobás diákok szüleit, hogy a gyermekeket 2016. december 19-én, hétfőn 16.30 óráig vigyék el, 

hogy közös tanári karácsonyunkat megtarthassuk. Ezután összevont ügyeletet tartunk. 

● A szünet utáni első tanítási nap: január 3. kedd. 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

 

az iskola vezetése 

 

 

 

 

 


