2018-19-es tanév I. féléves száma

Évindító szakmai nap Katolikus
iskolánkban
Az igazságos Mátyás király

Elsőáldozás 2018: „Eljöttem Hozzád…”

Szegedi élménynap

Ünnepi előkészületek: „Nincs már messze
az Úr!”
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Évindító szakmai nap Katolikus iskolánkban
/2018. augusztus 24./

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018. augusztus 24-én, Szent
Bertalan apostol ünnepén ismét otthont adott a Kateketikai Iroda által szervezett és hirdetett
Évindító szakmai napnak. Az egész napos program kiváló alkalmat biztosított a katekéták
számára a hálaadásra, az egymással való kapcsolattartásra, tapasztalatcserére, új ismeretek
gyűjtésére, valamint az előttünk álló tanévre való méltó felkészülésre.
A délelőtt folyamán – a regisztrációt és a reggeli közös imát követően – a kezdődő 2018-19-es
tanév fontos programjairól, lényeges tudnivalóiról kaptunk részletes tájékoztatást, délután
pedig szakmai ismereteink bővítésére nyílt lehetőség. Négy különböző téma közül választva
vehettünk részt egy élményekben gazdagító Padló-képzésen, megtapasztalva a színek és
formák szerepét, a képzelet erejét és a bennünk rejlő lehetőségek értékét.
A nap méltó zárásaként Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr mutatott be Veni Sancte
Tanévnyitó szentmisét templomunkban. Könyörgéseinkben a Szentlelket jelképező lobogó
lángot, az egyházmegyei hittanos tábort idéző pólót, a szülői összetartozást jelentő
virágcsokrot, az imádságra hívó rózsafüzért, a hit és erkölcs mércéjét mutató Bibliát, valamint
az Úr Jézus testévé és vérévé változó kenyeret és bort ajánlottuk fel szívünk gyermeki
bizalmával, áldást kérve tanévünkre: „Hallgass meg, Urunk!”
Felajánljuk Néked, mindenható Istenünk,
a kenyérrel s borral egész földi életünk,
hogy szent tested árán, ó, isteni Bárány,
mennyországba mehessünk.
Felajánljuk néked életünket, sorsunkat,
lábad elé tesszük örömünket, gondunkat,
te oltalmazd, védd meg
itt egybegyűlt néped,
gyarló embervoltunkat.
/Hozsanna 233 e./
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„… sok termést hoz!” /Jn 12,24/
A Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatói 2018. augusztus 24-én pénteken évindító
szakmai napon vehettek részt Katolikus iskolánkban. Az egész napos alkalom a szakmai
töltekezés mellett egy ajándékot is tartogatott a résztvevők számára: minden hitoktató egy kis
csomag megszentelt búzával távozhatott. A hozzá kapcsolódó feladat, egész tanévre szóló
kihívást, szorgos gyűjtögetést jelent, hiszen a búzaszemek nem maradnak nálunk, hanem
szemenként cserélnek gazdát azzal a hittanos tanulóval, aki jócselekedeteivel, kiemelt
teljesítményével, ministrálással kiérdemli. A búzaszemeket a tanulók a templomban, egy
közös helyen gyűjtögetik szemről szemre, megtapasztalva, milyen felemelő érzés részesévé
válni valami jónak, amely jutalmaz, gazdagít és összeköt. A tanév végén az összegyűjtött
búzaszemekből szent ostya készül majd a hittanosok számára. Bízom abban, hogy a
gyermekek töretlen lelkesedéssel gyűjtögetik majd a kicsiny búzaszemeket, megtanulva
különválasztani azt a konkolytól, és mire az üveg megtelik, megedződnek szorgalomban,
állhatatosságban, felebaráti szeretetben és Istenünkbe vetett igaz hitben.
„Végül más magok a jó földbe hullottak. Ezek termést hoztak, az egyik százszorosat, a másik
hatvanszorosat, ismét másik harmincszorosat.” /Mt 13,8/
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Veni Sancte Spiritus

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói és pedagógusai 2018.
szeptember 3-án, hétfőn ünnepi tanévnyitó szentmisével kezdték el a 2018-19-es tanévet. A
köszöntő gondolatok után az új pedagógusok, majd az első osztályos tanulók bemutatása
következett. Az oltár előtt elhelyezett, szépen feldíszített kapu méltó módon jelképezte, hogy
véget értek a gondtalan óvodás évek, és új ajtó nyílik ki, amely a szorgos iskolai élet, az egyre
bővülő, új ismeretek felé vezet.
László atya ünnepi beszédében hangsúlyozta, minden intézményben nagyon fontos, hogy a
gyermekek katolikus nevelésére vállalkozó nevelők szolgálatukat felelősen, gondosan és
teljes Istenre hagyatkozással lássák el. Ebből az alkalomból ünnepélyes keretek között,
áldásával kísérve adta át minden hitoktatónak püspöki megbízását.
Az iskolánk pedagógusai által olvasott egyetemes könyörgésekben minden évfolyam egy
diákja vitte az oltárhoz felajánlásunk szimbólumait: Urunk világosságát jelképező gyertyát, az
önfeledt játékot idéző labdát, a kötelességeinket kifejező iskolatáskát, a teremtett világ
gazdagságát dicsérő gyümölcsös kosarat, az életünkben utat mutató Szentírást, Isten
dicsőségét éneklő Hozsannát, a lehetőségeket ígérő búzát, és megváltásunk drága ajándékát,
az Oltári szentséget.
Az előttünk álló tanév minden feladatára, nehézségeire és dicsőséges pillanataira Istenünk
gazdag és bőséges áldását kérjük, gyermeki bizalommal:
„Bízom is abban, hogy aki megkezdte bennetek a jó művet, teljessé teszi azt Krisztus Jézus
napjáig.” /Fil 1,6/
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„Az igazságos Mátyás király”
Dobogós helyezések iskolánkban
A Nagyszénási Nagyboldogasszony Plébánia, és a Nagyszénási Katolikus Templomért és
Egyházközségért Alapítvány a 2017-18-as tanévben rajzpályázatot hirdetett „Az igazságos
Mátyás király” címmel. A pályázati lehetőséget Katolikus Iskolánk hittanosai is nagy
örömmel fogadták, hiszen munkájukban a már meglévő ismereteiket is meg tudták jeleníteni
Mátyás királyról. Ki a hittanórát, ki a szabadidejét felhasználva szemet gyönyörködtető
alkotást mutatott fel a kiírt határidőre. Rajzolás közben sokat beszélgettünk Mátyás király
erényeiről, a hittanos diákok alkotásaikban is igyekeztek megmutatni mindazt, amit értékként
őriznek meg a jó példából.
A zsűri a beérkezett pályamunkákat 2018. szeptember 15-én (szombaton) az évente
megrendezésre kerülő nagyszénási Családi napon értékelte. Az egész napos rendezvény alatt a
templomban kiállított pályamunkákban gyönyörködhettek a résztvevők. Az elkészült
alkotások, amelyek kategóriánként kerültek kiállításra, valamint zsűrizésre áldásban
részesültek.
Az eredményhirdetés iskolánk számára is szép eredményeket jelentett: Alsó tagozaton BakGulyás Jázmin (3.b) II helyezést, míg Keresztes Kornél (4.a) az előkelő I. helyezést tudhatja
magáénak. A felsősök kategóriájában Csordás Klaudia (5.b) II helyezést, Horváth
Dzsenifer (7.a) pedig III. helyezést ért el.
Büszkék lehetünk gyermekeink szép teljesítményére, és szívből gratulálunk az elért szép
eredményekhez.
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„Jónak lenni még jobb!”

A 2018-19-es tanévben Katolikus Iskolánk megtartja a korábbi években bevezetett szép
szokását: az osztályok szentmise látogatását. Az osztályok előre megbeszélt beosztás szerint –
alsó és felső tagozaton egyaránt – vesznek részt a szerda reggeli szentmisén. A kisebb tanulók
templomunk szépségeivel eltelve, a nagyobbak pedig a szentmise tanítását szívükbe vésve
térnek vissza egy-egy liturgikus alkalomról. Nagy élmény figyelni a gyermekek arcán,
viselkedésén végbemenő változást, de legalább ekkora öröm válaszolni kérdéseikre, amelyek
a szentmise alatt fogalmazódnak meg bennük. A rendszeres jelenlét segít abban, hogy
elsajátítsák mindazt az ismeretet, amely által ajándékká lesz számukra a szentmise látogatása,
és ezáltal egyre ismerősebbé, otthonosabbá válik templomunk, amely ezeknek a szerda
reggeleknek a valódi célja és értelme.
László atya mindig nagy örömmel várja a gyermekeket ezekre az alkalmakra, közvetlen
szavaival, gyermekeknek is szóló tanításaival nagy lendületet ad a fiatalok – és a kísérő
pedagógusok - szerda reggeleinek. A hittanórákon gyakran „folytatunk” egy-egy megkezdett
gondolatot, közösen keresünk válaszokat, vagy együtt elmélkedünk a megszívlelendő jó
tanácsokon. A szentbeszédben Plébános atya gyakran bíztatja a gyermekeket arra, hogy – bár
könnyebbnek tűnik a rosszaságba, lustaságba és hanyagságba vezető út, válasszák mégis a
nehezebben járható, de Jézushoz vezető utat, amely a jóság keskeny útja.
„Lehet, hogy rossznak lenni könnyű, és ezért úgy tűnik sokszor, hogy jobb, ám jónak lenni
még jobb!”
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„Itt vagyok végre, Jó Uram…”
A 2018 őszén elsőáldozásra készültünk templomunkban. A szentségvételre készülő hittanosok
az Eötvös József Katolikus Általános Iskola, valamint a Székács József Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium diákjai. Október hónaptól kezdve minden vasárnap a
szentmise

előtt

templomunk

hittantermében

gyűltünk

össze,

hogy méltó

módon

készülhessünk fel. László atya minden alkalommal nagy szeretettel és örömmel várta a
gyermekeket, kedves történetekkel és beszélgetéssel bővítette és mélyítette a gyermekek
ismereteit.
Nagy öröm, hogy a gyermekek hétről hétre bátrabban énekeltek, imádkoztak a szentmisén,
jelenlétükön, mozdulataikon egyre inkább látszódott, hogy felkészültebbek, és továbbra is
nagyon készülnek arra, hogy méltók legyenek arra, hogy elsőáldozók lehessenek.
Az ünnepi pillanatok pedig elérkeztek: 2018. november 17, szombaton délután, az első
szentgyónás időpontja. A hittanos gyermekek nagy körültekintéssel, komolysággal és
bűnbánattal készültek a gyónásra.
2018. november 18-án vasárnap, ünnepi szentmisén 16 gyermek lehetett elsőáldozó. László
atya a gyermekek köszöntésekor hangsúlyozta, milyen páratlanul drága ajándékot kapnak a
szentségvételre készülők, és arra bíztatta őket, hogy ezzel a kegyelemmel – lelki tisztasásukat
megőrizve és mindig megvizsgálva - minél többször éljenek. Jó tanácsként azt is szívükre
helyezte, ügyeljenek, nehogy az elsőáldozás egyben az utolsó legyen, s ne feledkezzenek el
mindarról, amit az elmúlt hetekben megismertek és megtanultak.



„Eljöttem Hozzád, itt vagyok,
szomjas és éhes vándorod!
Asztalodról adj ennem,
s boldog lesz az életem!”
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Liturgikus rádióműsorok és képes album
A 2018-19-es tanév második félévében folytatni szeretnénk a korábban megkezdett Liturgikus
rádióműsorokat. „Tiszták, hősök szentek” című megemlékezéseinket azzal a céllal indítottuk
el a tavalyi évben, hogy Katolikus Iskolánk valamennyi résztvevője – tanára és tanulója
egyaránt – megismerhesse liturgikus ünnepnapjainkat, és azoknak a fontos szenteknek az
életét, akik méltó példák számunkra, életszentségüket állítva elénk bizonyságtételül. Minden
emléknap előtt gondosan készülünk azokkal a hittanosokkal, akik önként vállalták, hogy
tanáraik és társaik előtt felolvasásukkal röviden ismertetik szentjeink életét, majd csendes
imában gondolunk szentjeink nagy tetteire. Példájukat látva a gyermekek megismerhetik,
hogyan éltek azok az emberek, akik azt választották életcélul, hogy az Úr útjain járjanak és
megtartsák parancsolatait.
Nagy öröm számomra, amikor a szöveg gyakorlása közben kérdéseket kapok, vagy kérés
fogalmazódik meg egy gyermekben, hogy még többet megtudhasson arról a szentről,
amelyről olvasni fog.
Hatodik évfolyamon lelkes hittanosaimmal munkához láttunk, hogy készítsünk egy albumot,
amely méltó a megemlékezés hangulatához, értékéhez és lenyomata annak az érdeklődésnek
és nyitottságnak, amelyet a gyermekek képviselnek egyháztörténelem órán.
Köszönetemet szeretném kifejezni Holecska Mirjam tanárnőnek az emlékműsorok
előkészületeiben és lebonyolításában való segítségért, és köszönet illeti még azokat a lelkes,
szorgalmas és lelkiismeretes hittanosokat, akik felolvasásukkal és alkotásaikkal méltóvá
teszik az emléknapokat…
A szegénységet választják,

Ezek a szentek, Uram!

Mert hiszik, hogy létezik olyan kincs,

Szent!

Amely értékesebb az ezüstnél és az

mindazoknak,

aranynál.

Akik azt választják, hogy a te

Megtanulnak sírni, mert hiszik,

Boldogságra vezető utadat járják.

Hogy minden bánat örömre fordul majd.

Ma én is csatlakozom hozzájuk ezen az

A gyengédséget választják,

úton!

a

földön

elvessék

a

gyönyörű

nevet

adunk

/C. Singer: Evangéliumi imádságok: Szentek részlet

Mert hiszik, hogy ez ad nekik erőt ahhoz,
Hogy

Ilyen

szépség

magvait…
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Élménynap Szegeden

A Szeged-Csanádi Egyházmegye a 2018-19-es tanévben is meghirdette a Szent Gellért
Alkotó- és Rajzpályázatot, amelyre az Eötvös József Katolikus Általános Iskolából is több
gyermek jelentkezett. A pályázat kitűzött célja, hogy a hittanosok – tehetségük és képzeletük
segítségével – megjelenítsék a magyar szentek életét, ezáltal is hangsúlyt fektetve, példát adva
keresztény értékeinkre. A tanulók szívesen fogadták a megmérettetés lehetőségét,
lelkesedéssel és örömmel láttak munkához. A megadott témához igazodva, szabadon
választott technikával készítették el alkotásaikat: „Jelenetek egy kiválasztott szent életéből”
címmel.
A zsűri Katolikus iskolánk öt tanulójának pályamunkáját kiemelten értékelte és egy Szegeden
eltöltött élménynappal jutalmazta. Iskolánkat Györgyi Lara (3.a) képviselte a november 23án megrendezett alkalmon, amelynek részeként lehetőség nyílt a Szegedi Dóm és a Püspöki
Székház megtekintésére, majd a program végén – a díjkiosztót követően – a készülődő
Adventi vásáron is részt vehettek a meghívottak.
Iskolánk díjazottjai: Györgyi Lara (3.a); Balogh Zsófi (4.b); Fahur Roland Levente (4.b);
Papp Laura (4.b); Ficzere Alexa Zoé (6.a)
Büszkén és nagy szeretettel gratulálok hittanos diákjaim szép teljesítményéhez, és sok sikert
kívánok jövőbeni megmérettetéseikhez is!
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Adventi koszorúkészítés a plébánián

2018. december 1-jén szombaton 15 órakor adventi koszorúkészítésre gyűlhettünk össze
plébániánkon. A programra nagy lelkesedéssel érkeztek a hittanos gyermekek, kisebbek és
nagyobbak egyaránt: 28 résztvevőt számolhattunk össze az asztaloknál. A regisztrációt
követően László atya köszöntő gondolatai nyitották meg kézműves délutánunkat, ahol ki-ki
édesanyjával, vagy barátnőjével válogathatott a szebbnél szebb gyertyák, díszek, kiegészítők
közül. A szorgos munkát jó hangulat – a kedves szülők gondoskodásának hála – finom enni,
innivalók, valamint barátságos beszélgetés kísérte. A gyermekek képzelete szárnyalt,
fantáziájuk kifogyhatatlannak bizonyult, így egy-másfél óra múlva 25 darab szebbnél szebb,
szemet gyönyörködtető koszorút számolhattunk és csodálhattunk meg a munkaasztalokon.
Rendezvényünk végén László atya szívünkre helyezett néhány szép gondolatot és
jókívánságot a közelgő adventi várakozás idejére, és megáldotta a koszorúkat. A gyermekek
sugárzó arcokkal távoztak a program végén, és mi abban a biztos tudattal búcsúztunk, hogy a
gyertyagyújtáskor felelevenednek majd bennük a mai alkalom szép pillanatai, emlékei.
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„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” /Mk 1, 3/
2018. december 8. szombat, a második gyertyagyújtás napja katolikus templomunkban. Ezen
az estén a hitoktatók és a hittanos gyermekek álltak égő gyertyával kezükben az adventi
koszorú mellé, hogy ünnepváró gondolataikkal fellobbantsák a második gyertyát:
Megnyugtató gondolat, hogy hamarosan érkezik Valaki, aki végleg elűzi a sötétséget, és
fényességet ajándékoz a világnak. Ebben az ünnepi időszakban különösen nagy szükségünk
van nyugalomra, csendre, hogy szívünket méltón felkészítve fogadhassuk Őt, aki hív és vár
minket, hogy nekünk ajándékozhassa önmagát, és ezáltal megújuljon életünk Őbenne.
László atya beszédében hangsúlyozta, milyen fontos a mai evangélium felszólítása:
„Készítsétek az Úr útját!”. Életünk minden szakadékát és gödrét fel kell töltenünk, hogy
egyenes úttá váljon köztünk és embertársaink, köztünk és Istenünk között. Juhász Gyula is
bíztat bennünket Karácsony felé című versével:
„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
A szentmisén részt vett maga a Mikulás is, aki messziről érkezett, hogy meglátogassa a
gyermekeket, és örömet szerezzen nekik azzal, hogy megajándékozza őket, éppen úgy,
ahogyan Szent Miklós püspök is tette.
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Ünnepi előkészületek
„… nincs már messze az Úr!” – emlékeztet minket az idő múlására a jól ismert, és
gyertyagyújtáskor szívesen dúdolt ének utolsó sora. És valóban. Minden gyertyagyújtással
közelebb kerülünk a karácsonyi titokhoz, s ahogy egyre fogy a napok száma a várva várt
ünnepig, úgy fokozódik mindenkiben az ünnepi hangulat, az előkészületek izgalma és a
várakozás öröme. Érdekes és megható volt számomra látni, hogyan készülődnek katolikus
iskolánk diákjai az ünnepi pillanatokra. A karácsonyra való ráhangolódás természetesen a
hittanórákat is áthatotta, s bár előre elhatároztam, hogy az ünnepi időszakban a gyermekek
véleményét tartom szem előtt az órák megtervezésekor, meglepődtem, hogy a különböző
osztályokban, alsó és felső tagozaton ki-ki hogyan készülődik szívesen adventben, ám egy
közös volt minden osztályban: az izgatott várakozás és a közösségi munka. A kisebbek nagy
örömmel hallgatták a karácsonyi történeteket, meséket és verseket, más osztályokkal szívesen
beszélgettünk a karácsony ünnepi jellegéről, a hagyományokról és szokásokról, lelkesen
osztották meg velem és egymással ünnepi terveiket, de volt olyan osztály is, ahol – hittanos
ismereteiket mérlegre téve – csapatvetélkedőkkel, karácsonyi kvízjátékkal töltöttük az utolsó
hittanórákat. Ám a legnagyobb öröm számomra azon osztályok választása volt, akik a
hittanóra idejét és a felkínált eszközöket, alapanyagokat felhasználva kézműves foglalkozás
mellett döntöttek. Jó hangulatban, ünnepi zene/mese mellett készültek a szebbnél szebb
karácsonyi meglepetések, s mind között a 6.a osztály ajándéka: saját készítésű karácsonyi
emlékkönyv osztályfőnökük számára. Valamikor november végén született hittanos
csoportomban az elhatározás, hogy közösen készítsenek/készítsünk ajándékot kedves
osztályfőnöküknek. Izgalomban, töretlen lelkesedésben és hangulatban nagy-nagy titkolózás
közepette teltek a hetek, amely minden pillanattal többet mutatott a végeredményből. Bizony
nem sikerült minden elsőre, és az is előfordult, hogy a vélemények és javaslatok nem
egyeztek, de ez nem szegte senki kedvét. Elismeréssel és nem kis büszkeséggel néztem
hittanosaimat, amint legjobb tudásukat és ügyességüket fektetik a munkába. Az emlékkönyv
elkészült, és egy másik ajándékot is hozott magával: a bizonyosságot, hogy ezek a fiatalok
szívvel-lélekkel, csapatként dolgoztak együtt heteken keresztül, és nagyon örültek, hogy
részesei lettek valami igazán jónak.
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„Békesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!…
Szép dolog ez!… Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán…”
/Ady Endre: Békesség ünnepén r./
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20+G+M+B+19
Vízkereszt ünnepekor Jézus három megjelenésére emlékezünk. Maga Isten jelent meg a
világban

a

betlehemi

Gyermek

születése

által,

és

a

Jordán

folyónál

Jézus

megkeresztelkedésekor kinyilatkoztatta szeretett Fiát. Jézusunk isteni erejét mutatta meg,
amikor első alkalommal tett csodát a galileai Kánában, és a menyegzőn – édesanyja kérésére
– borrá változtatta a vizet. A Szentírás még arról is megemlékezik, hogy a Jézustól kapott bor
sokkal jobb minőségű volt annál, mint ami korábban elfogyott a lakodalom idején.
A víz az emberi élet elengedhetetlen forrása. Nélküle nincs élet, éltet és megtisztít. A
liturgiában a természetből vett jelképeink között az első, átvitt értelemben pedig a kegyelem
életét is közvetíti számunkra. A szenteltvíz a tisztulást és Isten kegyelmének kiáradását jelzi a
szentmise előtt a templomba lépéskor, valamint Vízkeresztkor – a házszentelések idején –
Isten áldását jelképezi a megszentelt hajlékon, és annak minden lakóján.
A 2019 január 6-án, vasárnap László
atya

ünnepi

szentmisét

tartott

templomunkban, melynek végén vizet
szentelt.
Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy
a

Három

királyok

látogatását

és

hódolatát bemutató szentírási szakasz
történelmi

tényekkel

több

ponton

alátámasztott történet, amely számos üzenet hordozója a ma élő ember számára is. Vigasztaló
tudnunk, hogy a betlehemi csillag számunkra valóban az élő hit fénye, s ha elfogadjuk ezt, - a
bölcsekhez hasonlóan – mi is „más” úton, az élő hit útján térhetünk vissza otthonainkba.
Január 7-én reggel nagy örömmel és várakozással gyűlt össze Katolikus Iskolánk apraja és
nagyja az aulában, hogy László atya köszöntő gondolatai után teremről teremre haladva
megszentelje az iskolát és a gyermekeket, pedagógusokat. Az ünnepség utáni hittanórákon
mindig szánunk időt arra, hogy megbeszéljük a szentelés ünnepi perceit, megválaszoljuk a
kérdéseket, amelyek felmerülnek, és megosztjuk egymással élményeinket, benyomásainkat,
kiválasztva a számunkra legértékesebb pillanatot. Mindig érdekes látni, hogy egy gyermek
milyen képet őriz egy számára fontos eseményről, s amíg a kisebbek a napkeleti bölcsek
nevein és ajándékain gondolkodva rajzolták élményeiket, a nagyobbak már a gomolygó
- 14 -

füstről kérdeztek, a legnagyobbak pedig – volt, aki már latinul – tanulgatta a jól ismert
áldásformulát: „Christus Mansionem Benedicat!” („Krisztus áldja meg e házat!”)



Eseményfigyelő
A szegedi Karolina Általános Iskola alsó tagozatos munkaközössége meghívta Katolikus
Iskolánk alsós diákjait, hogy vegyenek részt egyházmegyei szintű szavaló- és rajzversenyükön,
amelyet évről évre megszerveznek – együttműködve a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey
Vilmos Pedagógiai Intézetével – a Házasság Hete kapcsán.
A rangos megmérettetésre 1.-2. és 3.-4. évfolyamból készülhetnek fel a szavalók „Isten szép
ajándékai vagyunk egymásnak!” címmel. A nevezést és a kész alkotásokat február első napjáig
várják a szervezők, a versenyre pedig 2019. február 11-én (pénteken) délután 14 órakor kerül
majd sor. Iskolánk mind a szavalóversenyre, mind a rajzversenyre nagy örömmel és
lelkesedéssel készül, és több tanulóval képviselteti majd magát.
A 2018-19-es tanév második felében is számos rendezvény, pályázat, verseny és
egyházmegyei program színesíti iskolai életünket, melyekre nagy örömmel készülünk az
érintett korosztályokkal. Rengeteg tervünk van, nagyon örülünk az új kezdeményezéseknek,
ugyanakkor számos korábbi lehetőséget is megtartunk hagyományőrző szándékkal. Fontos
számunkra, hogy biztosítsunk lehetőséget a gyermekek és fiatalok számára a liturgikus életbe
való rendszeres bekapcsolódásra, valamint – igény és felkészültség szerint - szentségeink
vételére is szeretettel várja őket László atya és a hitoktatók közössége.
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