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MEGÜNNEPELTÜK ISKOLÁNK VÉDŐSZENTJÉT 

November 4-én tartottuk a Szent Imre napot, melyet idén a 
napközis munkaközösség szervezett meg. A tankönyvekkel 
megpakolt hátizsákok ezúttal otthon maradtak, hiszen a taní-
tási órákat egy egész napos vetélkedő váltotta fel. Végzős osz-
tályunk, a nyolcadikosok vezénylésével álltak össze a csapa-
tok, amelyekben az elsősöktől kezdve a legnagyobbakig min-
denki részt vett. Külön köszönet a „nagyoknak”, akik csapat-
kapitányként elszántan segítették, irányították a kisebb tanu-
lókat. Idén, pedagógusaink mellett, az egyik állomáson a szü-
lői munkaközösség elnöke és helyettese várta a tanulókat, 
akiknek ezúton is köszönjük, hogy azonnal igent mondtak a 
felkérésünkre. A Szent Imréhez kötődő színes, érdekes, játé-

kos, de mégis informatív 
feladatok nagy sikert arat-
tak diákjaink körében. A 
nap legsikeresebb állo-
mása vitathatatlanul a 
konyha volt, ahol négy 
kollégánk kora reggeltől 
feszített tempóban, ám 
annál nagyobb lelkesedés-

sel sütötte a finom palacsintákat, hogy a gyerekek számára 
idén is szolgálhassunk valamilyen meglepetéssel. Az összes ál-
lomáson való részvétel után, a pontok összesítését követően 
az eredményhirdetéssel zárult a nap. Egy tanuló sem maradt 
jutalom nélkül, a dobogósok pedig plusz ajándéktárgyakban is 
részesültek. Köszönjük minden résztvevőnek, pedagógusaink-
nak és diákjainknak egyaránt, hogy ilyen gördülékenyen és jó 
hangulatban telhetett el ez a nap, amely nem utolsó sorban a 
csapatépítés és a közösség még szorosabb összekovácsolásá-
ban is segített. 

(Nagy Dóra és Kertészné Földi Anita) 

 

MÁRIARADNAI ZARÁNDOKLAT  

Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án elzarándo-
koltunk a Temesvári Egyházmegye legismertebb Mária-kegy-
helyére a forráskúti, a zsombói és az üllési hívekkel, és lelki-

pásztorunk, Olasz Attila 
atya is eljött. A szentmisét 
Márton Zsolt Váci főpásztor 
mutatta be, a prédikációjá-
ban többek között erről be-
szélt: 

Nem pusztán egy templomban vagyunk, hanem egy kegyhe-
lyen. Miért megyünk el zarándokolni? Miért olyan fontos? A 
püspök elmondása szerint a zarándoklat átformál, átalakít 

mindenkit, elhagyjuk a megszokottat. Imádságok által átfor-
málódunk, kapunk az isteni kegyelemből a közösségben meg-
élt szeretet által nem az az ember tér haza, aki eljött. 
A Mennyország első szentjéhez, Szűzanyához imádkoztunk, 
hogy legyen a közbenjárónk, életünk társa, kísérője, pártfo-
gója. A templom búcsúja a bűnöktől való búcsút is jelenti, és 
az újrakezdés lehetőségét. 
Szent István felajánlotta az országot a Szűzanyának, ezzel mi 
bensőséges kapcsolatban vagyunk vele. A Szűzanya megtanít 
minket az alázatra, türelemre, imára. Az alázatos ember min-
dig Istenre figyel, megköszöni Istennek, hogy kapott ajándé-
kokat, talentumokat, de ez egyben feladatot is jelent az em-
bertársak és a közösség felé. A mai ember rohan, türelmetlen, 
minden azonnal kell. A Szűzanya arra tanít minket, hogy az 
igazán értékes dolgokra várni kell. Az anya sem kér felmentést 
a 9 hónap alól, kivárja a gyermek születését.  
A rózsafüzér imádság célja, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, 
a belső életét jobban lássuk. A bizánciak is ismételgetik a litur-
gia alatt az „Uram irgalmazz”-t, ennek is hasonló szerepe le-
het a mi életünkben, együtt imádkozzunk a rózsafüzért, és így 
közelebb kerülhetünk Jézushoz. Kérdezzük meg magunktól, 
hogyan viszonyulunk a saját kincseinkhez, az alázatnak milyen 
szerepe van az életünkben, megköszönöm-e Istennek a kariz-
mákat, amiket kaptam, szánok-e időt a vele való találkozásra, 
imádkozok-e, kerülök-e belső kapcsolatban meghittségbe Is-
tennel, vissza akarok-e térni Isten eredeti szeretetéhez? Kér-
jünk ehhez a Szűzanyától segítséget! 
A Szentmise után elmentünk Aradra a vértanúk emlékhelyére, 
majd indultunk haza. 

(Mojzesné Kocsispéter Edit) 
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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
Elsőáldozás, Ábrahám József, fe-
lesége, Ilona, Zanócz család, Bör-
csök József, élő és +cs.tagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

PÉNTEK 
11.18. 

8:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 
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KRISZTUS, A VILÁGMINDENSÉG 
KIRÁLYA – FÜ 
Nagy Istvánné születésnapja al-
kalmából, élő és +cs.tagok 
Engesztelő imaóra 


