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Intézményi lelkinap
„Szeretnék találkozni az Ajándékozóval!”

  Ez volt az egyik gondolata Varga László kaposvári plébánosnak, aki elvállalta, hogy Máriagyűdön 
lelki napot vezet intézményünk dolgozóinak. Már önmagában ez a mondat is elég lenne egy cikk kifej-
téséhez, de a hely korlátozottsága miatt csak néhány gondolatot emelek ki az elmélkedésekből. Kívá-
nom, hogy szolgáljon mindnyájunk lelki gazdagodására! Köszönjük a Jóistennek, hogy az elmélkedé-
sek által a Szentlélek vezetésében tölthettük a napot. Erőt gyűjtöttünk a feladatokhoz, és most, új év 
kezdetén jó újra elővenni ezeket a gondolatokat. Néhány át- és továbbelmélkedésre szánt útravaló, a 
teljesség igénye nélkül:

1. Téma: A csend

„ Isten a csend barátja”- vallja Kalkuttai Teréz anya. 

   A mai világban állandó jelenlétvesztésben élünk. Mindig azt kergetjük, ami előt-
tünk van, nehezen tudunk örülni a jelen örömének. Pilinszkyvel együtt mondhatjuk: 
„Nehezen tudok csak hallgatni.”  Pedig nem elég meghallgatni a másikat (néha 
még ez sem megy tökéletesen), Istent is hallani kell. Ez azonban csak úgy lehetsé-
ges, ha a csendben egészen közel engedem Őt magamhoz. Ő az örök jelen. Amikor 
azt imádkozzuk, hogy „…jöjjön el a Te országod”, vajon tényleg az Ő országát sze-
retnénk építeni, vagy a magunk országát? Elfogadjuk Őt Krisztus Királynak, vagy 

saját kiskirályságunk rabjai vagyunk? Az igazi csoda nem az, ha Isten megteszi azt, amit kérünk Tőle. 
Az igazi csoda az, ha mi megtesszük, amit Ő kér tőlünk. Vajon most mit kér tőlem?

Fontos, nagyon fontos, hogy minél gyakrabban legyünk vele a szentségimádásban. A csend az Ő je-
lenlétében leginkább itt tapasztalható meg. Érezni fogjuk a békét, ha vele vagyunk. A béke olyan, mint 
a folyó medre. Van iránya, sodrása, és a Tenger felé tart.

A szívünkben dől el, milyen a csendünk. Nem a körülöttünk lévő világ határozza meg a békénket, 
vagy a békétlenségünket.

2. téma: A megbocsátás
    A megbocsátás három jóságot tár fel: a másikban lévő jót, Isten 
jóságát, a magunkban lévő jót. 

Jézus senkit nem tett áldozattá, magát adta áldozatul. A bűnbak-
képzés a világot tisztákra, és tisztátalanokra osztja. Pontos leltárt 
készítünk sérelmeinkről, és a gesztusokról is, amit másokért te-
szünk. Ha megbocsátunk, szabadon engedünk egy foglyot, és ez a 
fogoly legfőképpen mi vagyunk. A megbocsátás lépései: fel kell 
ismerni a haragot, és ezzel együtt tudatosítjuk a félelmeinket is, 

ami a haragunkat táplálja. Aztán le kell mondani a bosszúról. Végül következetesen és rendszeresen 
áldást kell kérni rá. A megbocsátás (miként a szeretet) nem érzés kérdése, hanem döntésé. Akarok, 
vagy nem akarok megbocsátani. 

     

A csend elmélyítéséhez, Istenhez való közeledéshez jó alkalom az iskolánkban 
működő szülői lelki közösség. Találkozásaink kéthetente vannak, 17. 50-től a 
könyvtárban.  (Részletek  a  lelki  faliújságon,  vagy személyesen).  Mindenkit 
szeretettel várunk, aki szeretne mélyülni  hitében. Akinek kérdése van, vagy 
örömét, bánatát szeretné megosztani.

Lónárdt Edit
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Családi Nap a megújult intézmény falai között
 

    „Uram, jó nekünk itt lenni.” – ez a bibliai idé-
zet volt a mottója annak a Családi Napnak, ame-
lyet  szeptember  első hétvégéjén rendeztünk az 
intézményünkbe járó gyerekeknek és családjaik-
nak.  A hétvégi  rendezvény célja az volt,  hogy 
szülők, gyerekek és pedagógusok játékos prog-
ramok keretein belül közelebbről is megismer-
hessék egymást. Jó volt látni, ahogy a felnőttek 
önfeledten beszélgetnek egymással  a legkülön-
bözőbb témákról.  Körülöttük  vidám arcú,  mo-
solygós  gyerekek  örültek  a  számukra  felkínált 
érdekes programoknak. A választékból kicsik és 
nagyok egyaránt találtak maguknak elfoglaltsá-
got. A sportolni vágyó felnőttek és gyerekek fo-
cimérkőzéseken vehettek részt,  de volt  ezenkí-
vül  célbadobás,  kosárradobás,  tollaslabda,  íjá-
szat,  családi  váltóverseny  és  még  rengeteg 
sporttevékenység..  A  kézműves  foglalkozások 
kedvelőit várta a nemezelés, a gyöngyfakészítés, 
kavicsdíszítés, de lehetett készíteni ujjbábot, lo-
vacskát és különböző kreatív hangszereket is. A 
kisebbeket leginkább az udvaron felállított lég-
vár, az arcfestés és a horgászás vonzotta, de ki-
próbálhatták azt is, milyen érzés pónilovon lo-
vagolni. A vidám hangulat fokozásáról a Drums 
and  Piano  együttes  gondoskodott.  A  Családi 
Nap programjai esztétikus, szép környezetben, a 

felújított intézmény udvarán és falai között zaj-
lottak. Az elmúlt három nyáron ugyanis a Cisz-
terci  Rend több millió  forintos  támogatásával, 
valamint  különböző adományok  hozzájárulásá-
val lehetőség adódott az intézmény épületeinek 
felújítására.  A  megújulást  nagyban  segítette  a 
szülők áldozatkész fizikai munkája is, amit ez-
úton is  köszönünk.  Az intézmény nem csupán 
kívülről kapott új ruhát, a pedagógiai munka te-
rületén is változások mentek végbe: az általános 
iskolában bevezették az idegen nyelvi tagozatot, 
megjelent a projektoktatás, valamint tér nyílott a 
tanítási órákon és kívül a digitális technika al-
kalmazására is. Intézményünk a mai gazdasági-
lag nehéz időkben is igyekszik nagy gondot for-
dítani arra, hogy a falai között nevelkedő gyere-
kek  a  lehető  legmegfelelőbb körülmények  kö-
zött  tanulhassanak,  és egy összetartó  közösség 
részévé váljanak. A Családi Napon az iskola fa-
lára kifüggesztett lepedőt, amelyen a nap mottó-
ja állt, több mint háromszázan írták alá. Remél-
jük,  hogy  nem  csak  ezen  a  szombati  napon 
mondhattuk, hogy „Uram, jó nekünk itt lenni”, 
hanem  a  tanév  többi  napján  is  elmondhatjuk 
majd, amikor a játék és szórakozás mellett a ke-
mény,  megfeszített munka hétköznapjai várnak 
ránk.

          /Nagy Katalin/

Folytatódtak a felújítási munkák

    Nagy örömünkre szolgált, hogy 2009-ben is nagy összeget fordított a Ciszterci Rend intézményünk 
épületeinek felújítására. A leglátványosabb munka az udvari homlokzat egy részének vakolása és festése 
volt közel 50 ablak kicserélésével. Jó érzéssel tekintünk erre a megszépült udvarrészre. Az óvodában is 
folytatódtak a felújítási munkálatok: megújultak a második emeleti vizesblokkok, és megszépült a lép-
csőház is. Az tető felújítása mellett sor került a villámhárító rendszer kiépítésére és a kémény helyreállí-
tására.
A kollégiumban sikerült befejezni a vizesblokkok teljes körű felújítását, így most már mind a négy fürdő 
új és korszerű formában áll a lányok rendelkezésére.
Az általános iskolában megoldódott a fűtés korszerűsítése, kiépült a távfűtési vezeték az alsó tagozatos 
épületrészen is: levált a Leőwey hőközpontról és az intézmény hőközpontjára csatlakozott. Három tante-
remben került sor parkettázásra és ismét sok helyen folytak festési munkák: megszépült a kollégiumi lép-
csőház, a porta, a szülői fogadó, négy iskolai tanterem, a tornaszoba és az iskolai lépcsőház lábazata, va-
lamint az őszi szünetben az iskolai templom melletti folyosó is.
Bízunk benne, hogy velünk együtt nagyra értékeli minden gyermek és szülő az egyre barátságosabb és 
világosabb környezetet, az esztétikus, szép tantermeket. Köszönjük Főapát úr és az apátság támogatását, 
melynek eredményeképpen egy egyre szebb Ciszterci Nevelési Központban várhatjuk nap mint nap az 
intézményünkbe járó gyerekeket.
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Késmárki Tiborné igazgató
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