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Kedves Szülők, Kedves Diákok! 

 

Meggyőződésünk, hogy egy oktatási intézmény csak akkor lehet Iskola, igazi alma mater, ha nem téveszti szem 
elől küldetésének valódi távlatait. Iskolai közösségünk pontosan annyira tudja betölteni hivatását, amennyire 
képes együtt fordulni Afelé, Akitől küldetését kapta. Ezért – hagyományainknak megfelelően – ismét szeretettel 
hívjuk egész iskolai közösségünk minden tagját és hozzátartozóját 

a dec. 2-án délben mondott Úrangyala 

és a dec. 3-i déli Úrangyala között 

bármely időpontban 

az egész éjszakán át is tartó 

24 órás szentségimádásra. 

Az idei évben az iskolánkhoz tartozó családokért imádkozunk, különösen azokért, 
akiket a járvány nehéz helyzet elé állított. 

A közös ima tehát dec. 2-án, csütörtökön - a déli harangszót követően - a plébániatemplomban elmondott ünnepi 
Úrangyala imádsággal kezdődik. Ezen az imán minden diákunk és a teljes tanári kar részt vesz. Reméljük, a déli 
időpont ellenére többeknek is lesz lehetősége csatlakozni hozzánk. 

A 24 órás szentségimádás helyszíne az iskola kápolnája (Kosciuszkó Tádé u. 3., II. emelet), bejutás az 
épület hátsó kapuján keresztül. 

Azokat, akik arra is vállalkoznak, hogy egy-egy félóra vagy óra erejéig animátorai lesznek a közös imának, arra 
kérjük, jelentkezzenek telefonon a gimnázium irodáján (tel.: 225-0638), hogy biztosíthassuk az állandó jelenlétet, 
a folyamatos imádságot.  
A 24 órából 1 órára (21 és 22 óra között) kifejezetten a Szülőket szeretnénk meghívni közös imádságra. 
(Természetesen ettől eltérő időpontban is lehet jönni.)  

Sajnos a jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint csak oltási igazolvánnyal, vagy friss teszttel rendelkezők 
léphetnek az iskola területére. Kérjük, ezt tartsák szem előtt! 

A szentségimádás ünnepélyes befejezését december 3-án, pénteken a templomban mondott déli Úrangyala 
imádság jelenti. 

A közös ima erejének megtapasztalásán túl egy másfajta Találkozásra is szeretettel invitálunk mindenkit: a 
kápolnában zajló folyamatos imádsággal párhuzamosan az épület földszintjén 

teaház 

is működik. Itt az egymással való találkozásra, ismerkedésre, beszélgetésre nyílik alkalom, hogy az imádságra 
építve tovább erősödhessék közösségünk. 

Kérjük, aki teheti, egy tálca süteménnyel segítse a teaház működését.  

2021. november 25. 

Szeretettel: 

Nyáry Zsigmond 
igazgató 


