
LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN 

 

A gyermek vallásos nevelése már a születés előtt elkezdődik, amikor a szülei imádkoznak érte. 

Később, amikor a szüleit imádkozni látja, megpróbál részese lenni, és kérdezni kezd…. Ezt a 

folyamatot támogatja, egészíti ki az óvodai, iskolai, kollégiumi  hitéleti  nevelés. A hitoktatás 

megpróbálja megnevezni, tudatosítani, rendszerezni az otthon már megtapasztalt Isten-élményt.  

Persze mindenkinek más az útja az Istenhez, olykor fordítva történnek a dolgok: A gyermek itt tanul 

először hittant, szerez Isten-élményt, s ezt viszi haza, a szülők megpróbálnak részese lenni az örömnek 

és kérdeznek.… 

 

1. Imaalkalmak, szentmisék 
 

„Ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek” 

 Máté 18,20 
 

Fontosnak tartjuk, hogy imádság hassa át az egész évet, annak minden napját. A 

Szentmisében való találkozás az Úrral és egymással erőt ad a hétköznapok küzdelmeihez. Az 

ünnepek pedig alkalmat adnak, hogy megálljunk, és örvendezzünk…. 

 

Óvoda: 

A nap kezdetén minden óvodai csoportban gyertyagyújtást és imádságot tartanak, szövege 

csoportonként, időszakonként változó, gyakran kötetlenül beszélgetnek Istennel.  

Étkezések előtt és után, lefekvéskor is mondanak rövid imát a gyerekek. 

 

Iskola: 

Minden tanítási nap imával kezdődik és végződik. Az alsó tagozaton osztályonként változó az 

ima módja, szövege. Felső tagozaton egységes:  

 

 

Tanítás előtt: 

„Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és Szeretet Lelke,  

Adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!  

Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő 

Atya nagy szándékait.  

Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság 

szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”  

 

 

Tanítás után: 

 

 „Urunk Jézus Krisztus!  

Te vagy az út, amelyen járnunk kell, amelyet keresünk, az élet, amely egyetlen boldogságunk.  

Hálát adunk mindazért a sok jóért, amelyben ma részesültünk.  

Áldd meg Egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat!  

Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy a Te tanítványaidhoz 

illik. Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyaránt tehozzád vezessenek.  

Magyarok Nagyasszonya! Könyörögj érettünk! Ámen.”  

 



Étkezések előtt és után az alsó tagozaton közös imádság van osztályonként, felső tagozatosok 

egyénileg imádkoznak. 

 

Az iskolában hetente egy alkalommal, templomi imádsággal kezdődik a nap.  

A felsősöknek kedd reggel, az alsósoknak péntek reggel 7.45-8.00-ig tartják a hitoktatók 

felváltva. Bevezető ének után rövid történet vagy tanítás, buzdítás hangzik el, ami 

kapcsolódik a napi evangéliumhoz, egy közeli ünnephez, időszakhoz, napi szenthez, vagy 

aktuális témához. Ezt rövid ima, ének követi. 

 

A tanév során minden hónapban egy vasárnapon a Belvárosi templomban a 10.00-kor 

kezdődő szentmisére hívjuk az iskola és óvoda családjait. Ezen a misén két évfolyam együtt 

felelős a szolgálatért (olvasmány, könyörgés, ministrálás, perselyezés) ezeknek az 

osztályoknak kötelező a megjelenés.  

 

Minden hónapban iskolai szinten, közös szentmisén veszünk részt, általában a hónap első 

péntekjén a második tanórában, de igazodunk az egyházi és tanítási év egyéb ünnepi 

alkalmaihoz. 

Szeptemberben és júniusban a Veni Sancte, ill. a Te Deum a havi közös mise. 

Decemberben a karácsony előtti utolsó tanítási napon, januárban Szent Margit napon,  

februárban/márciusban hamvazószerdán tartjuk. 

 

Kollégium: 

A kollégiumban a stúdium imádsággal kezdődik és minden nap 21.00-kor közös imádságon 

vehetnek részt a kollégisták az oratóriumban, vagy a csendes szobában. Advent idején többen 

járnak rorátéra a székesegyházba. Minden hónapban van családóra és hitbeli ismereteket, lelki 

töltődést szolgáló program. 

 

Szülők, dolgozók: 

Az intézmény összes dolgozója lelki nappal és Szentmisével kezdi az évet és a 

húsvéti/pünkösdi időben a pedagógusok még egy délutánt a lelki felfrissülésnek szentelnek. 

Mind az óvodások, mind az iskola és kollégium diákjai, nevelői a tanév elején Veni Sancte-n 

kérnek segítséget és áldást az egész évi munkájukra.  

A pedagógusok és szülők nem csak a tanulásban való haladásban működnek együtt és segítik 

a gyerekeket, hanem imádságban is hordozzák egymást.  Az óvónők hétfőn reggelenként 

imádkoznak együtt. Minden második hónapban rózsafüzér imádságot tartanak a szülőkkel 

együtt. Rendszeresen vannak ún. „felnőtt hittan” alkalmak, ahol témánként más atya tart 

előadást a szülőknek Csütörtök reggelenként 7.20-tól 7.45-ig tanárok és szülők imádkoznak 

együtt a templom szentélyére nyíló könyvtárban, Advent idején az intézmény dolgozói, 

osztályai „kalapból kihúzva” imádkoznak egymásért. Nagyböjt idején „Családi imaláncot” 

szervezünk, teljes rózsafüzért imádkozzuk egy-egy nap, családonként vállalva egy-egy 

Miatyánkot, vagy Üdvözlégy Máriát.  

 

 

2. Szentségek vétele 
 

Keresztelés  

 

Minden szülőnek, aki szeretné megkereszteltetni óvodás gyermekét, segítünk, hogy alkalmat 

találjon a felkészülésre és a szentség vételére. 

 

Az első osztályba beiratkozott még nem megkeresztelt gyerekektől és szüleitől elvárjuk, hogy 

akarjanak bekapcsolódni a katolikus egyház szentségi életébe. Írásban is kérjük a keresztségre 



való jelentkezést. Egyéntől és családtól függően 1-2 év hittan tanulás után nagyböjtben a 

beavató szertatásokkal katekumenek lesznek a gyerekek. 

A beavatás, ha a szülők, keresztszülők lehetővé teszik, valamelyik havi misén az iskola többi 

gyerekével együtt ünnepelve történik. Lehetőleg 2 (vagy 1) alkalommal szertartás keretében 

megkapják a kereszttel való megjelölést és a Szentírást, illetve az ördögűzést és a hitvallást.  

A keresztelés húsvéti időben, a családdal egyeztetve, ha lehet, a vasárnapi osztálymise 

keretében történik. 

 

Elsőáldozás 

 

 Minden évben a harmadik osztályos gyerekeknek szervezünk elsőáldozást. 

A felkészítés már első osztálytól folyamatosan történik, felelőse a harmadik osztályban tanító 

hitoktatók. Feltétele a rendszeres szentmisén való részvétel és az elsőáldozóknak összeállított 

vizsga letétele. Az időpontja: húsvét után, általában május. 

 

Az iskolánkba a felsőbb osztályba átjött gyerekek bekapcsolódnak a hitoktatásba. A szülők és 

a gyermek kérésére, egyénre szabott felkészülés után a fent leírt szokás szerint veheti fel a 

keresztséget, lehet elsőáldozó, ha még nem volt. 

 

Bérmálkozás 

 

Bérmálkozásra az általános iskolás kort még nem javasoljuk, ha valaki mégis szeretne 

bérmálkozni a saját egyházközségében, hitoktatóink segítenek a felkészítésben. A kollégisták 

közül, aki szeretne bérmálkozni, a hitoktató közreműködésével bekapcsolódhat a Nagy Lajos 

Gimnáziumban tartott felkészítésbe. 

 

Gyónás 

 

Évente 4 alkalommal gyónást szervezünk a katolikus gyerekeknek.  Adventben és 

nagyböjtben kötelező, szeptemberben és év végén ajánlott.  

 

 

3. Lelkiélet az intézményben 
 

Óvoda         

Az iskolai életmódra való felkészítés mellet a keresztény értékek, szokások alapjaival 

ismerkednek az óvodások rövid imákon, dalokon, meséken keresztül. 

 Egyházi ünnepeink célja, hogy a gyermekek életében megalapozzuk a hit és a hagyományok 

megismerésének első alapköveit, fontosnak tartjuk Jézus személyének megszerettetése 

mellett, hogy megismertessük a Biblia egyszerűbb történeteit, a néhány szent életét, 

természetesen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével.  

A hitre való nevelés átszövi az egész napot, jelen van a mindennapok tevékenységeiben, a 

játékban, az étkezéseknél, a foglalkozásokon és nem utolsó sorban a mindennapi 

gyertyagyújtások, beszélgetések alkalmával. 

Kisboldogasszony napján virágcsokorral, énekkel köszöntik csoportonként a Szűzanyát. 

Mindenszentekkor a család meghalt hozzátartozóiért imádkoznak. Advent első hetében egy 

meghívott atya megáldja az adventi koszorúkat és meggyújtják az első gyertyát. Ezen az 

ünnepen az általános iskolások osztályképviselői is jelen vannak és elhozzák osztályaik 

koszorúit. Miklós napján felelevenítik szent Miklós püspök életét. Karácsonyi készülődésként 

a „szállás-keresést” játsszák el a gyerekek csoportonként a szülőkkel együtt. A karácsony 

meghittségét, örömét a családok otthon együtt ünneplik.  Az ajándékokat a Három királyoktól 

kapják januárban.  



Szent Margit napon az óvodások is részt vesznek az ünnepi szentmisén és ekkor kapja meg 

minden új gyerek az óvodai sálat. Februárban Balázs áldást kapnak, Hamvazószerdán 

kereszttel jelölik meg a homlokukat. Virágvasárnapra a Jeruzsálemi bevonulást idézi fel az 

egyik csoport, a többiek ágakkal integetnek, majd barkaszentelés következik. A szentek 

életével gyakran dramatikus játék formájában ismerkednek meg pl. Szent Erzsébet, Szent 

György, Szent Márton  

 

 

Iskola 

Egy évben kétszer hívjuk zarándoklatra a gyerekeket, az intézmény dolgozóit és családjaikat. 

Ősszel az intézmény szervezésében veszünk részt egy zarándoklattal egybekötött szentmisén 

(pl. Máriagyűd, Máriakéménd, Jakab-hegyi pálos kolostor romjai, Havi hegyi templom,), 

tavasszal az egyházmegyei zarándoklatba kapcsolódunk be. 

 

Legnagyobb ünnepünk védőszentünk Árpád-házi Szent Margit ünnepe, január 18-án. 

Ezen a napon az óvodások és alsó tagozatosok korosztályukhoz igazított módon ismerkednek 

meg az Szent Margit és a nagyobb magyar szentek életével.  A felsősök, lelki nap keretében 

interaktív módszerekkel dolgozzák fel a „Biblia és kora”, „Szentek régen és ma”, 

„Hivatások”, és a „New Age” témakörét. Az ünnepélyes szentmisén minden intézmény 

egység jelen van. 

 

Ezen a napon emlékezünk meg Maróti Jolán M. Assumpta nővérről sírjánál, melyen az 

osztályok/csoportok képviselői vesznek részt a Zárdatemplom kriptájában. Neki köszönhetjük 

az intézmény visszavételét, újraindítását. Ekkor tisztelgünk a ciszter rendalapító szerzetesek 

emléke előtt is. 

 

Lelki napot tartunk adventi, húsvéti vagy pünkösdi időszakban is. 

 

Kollégium 

Havonta családórákon vehetnek részt a kollégista lányok, a keresztény családi életre nevelés 

keretein belül. 

Minden hónap első szerdáján Dr. Udvardy György püspök ifjúsági katekézisét látogathatják. 

Bibliakör, szentekről való megemlékezések, filmklub, imádságok, templom-látogatások 

kínálnak lehetőséget a keresztény életbe való bekapcsolódáshoz. 

 

 

4. Hitoktatás 
 

Iskolánkban heti 2 hittanóra van. Hittan munkaközösség működik, hitoktatóink: Molnárné 

Boda Mária, Gál Károly atya, Grób Ágoston, Horváth Vivien, Vargáné Simon Krisztina  

 

Tankönyvek évfolyamonként: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. évf. - 

2. évf. Dr Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve 1 

Első gyónásra és szentáldozásra felkészítő munkafüzet 1 

3. évf. Fülöpné Erdő Mária:Élet a hitben 

4. évf. Fülöpné Erdő Mária: A mennyei Atya gyermekei 

5. évf. Székely János: A könyvek könyve 

6. évf. Székely János: A sziklára épült Egyház 

7. évf Nemes György - Mácsik Mária: Isten útján 

8. évf. Katolikus Hit és Erkölcs Keresztény élet 8. kötet 



Az iskolánkba a felsőbb osztályba átjött gyerekek bekapcsolódnak a hitoktatásba, amennyiben 

nem katolikus iskolából jöttek, decemberben különbözeti vizsgát kell tenniük hittanból. Az 

egyéni felkészüléshez a hittantanárok adnak segítséget és közös felkészítést is szervezünk. A 

pontos vizsgaanyag a tantárgyak cím alatt a hittan tárgynál elérhető.  

A szülők és a gyermek kérésére, egyénre szabott felkészülés után a fent leírt szokás szerint 

veheti fel a keresztséget, lehet elsőáldozó. 

Fakultatív formában ministráns foglalkozáson vehetnek részt tanulóink, heti egy alkalommal.  

 

 

 

 

 


