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Idei tanévben is szeretettel köszöntjük ünneplő kollégáinkat!

JUBILEUM

Horváthné Csepeli Ilona kollégiumi igazgatóhelyettest 25. jubileuma alkalmából, ki 6
éve dolgozik kollégiumunkban és 3 éve vezeti és megértéssel irányítja a lányok mindennapi életét.

Binder Antalné Erzsike óvó nénit, ki 25 éve
ebben az óvodában dolgozik, és szeretettel gondoskodik kisebb–nagyobb „gyermekeiről”.

Intézményi zarándoklat Máriagyűdre
Nagyböjt utolsó hetében szombaton utaztunk Máriagyűdre, hogy országunkért, intézményünkért és az intézményhez tartozó családokért imádkozzunk.
Eleinte úgy tűnt, hogy az időjárás próbára tesz minket, vagyis zuhogni fog az eső, de mire a
zarándokhelyre értünk, már nem is esett.
A templomot megtöltötték az óvodába és iskolába járó gyerekek családjaikkal, a pedagógusok
és dolgozók. Péter atya mondta a szentmisét. Szentbeszédében arra buzdított mindannyiunkat, hogy legyünk büszkék magyarságunkra, higgyük el, hogy nemzetünk jövője a családoktól
függ. Tegyünk meg mindent azért, hogy a család legyen életünkben az egyik nagyon fontos
érték. A mise után együtt felsétáltunk a Fájdalmas Szűzanya szobrához, ahol mécsest gyújtva
elénekeltük az ősi magyar himnuszt: Boldogasszony anyánk...
A közös énekek, imádságok megérintették a lelkünket, megérezhettük, hogy a Szűzanya valóban velünk van, és velünk is marad, ha megkérjük rá. Szeret minket!
/Gyöngyi Judit/
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Dolgozói lelki nap
Nagyböjt, 2010
" ... a mi békességünkért érte utol a büntetés,
az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást." Iz 53, 5
Krisztus kereszthalála ajándék. A legnagyobb ajándék, amit adhatott nekünk, barátainak,
gyermekeinek, testvéreinek és tanítványainak. Kifizette adósságainkat, így megnyitotta nekünk az utat a Mennyei Atyához, hogy a halál ne halál legyen többé, hanem út Hozzá, Aki a
legnagyobb szeretet. Nem kell mást tennünk, csak Neki adni mindennapjainkat, nehézségeinket, gyengeségeinket, bűneinket és sebeinket. A Gál Péter atya által tartott lelkigyakorlat és a
családias oratóriumban lezajlott Szentmise valószínűleg közelebb vitte az iskola valamennyi
dolgozóját ahhoz, hogy megértse Húsvét szent titkát. A közösen végzett imádság biztosan
erősítette a technikai dolgozók, óvónők, kollégiumi nevelők és tanárok összetartását, hiszen
nincs nagyobb erő annál, mintha egy lélekkel tekintünk Jézusra. Urunk Jézus, add, hogy
mindannyian el tudjuk fogadni a nekünk szánt keresztet.
Ámen

/Haring Mónika/

A Ciszterci Nevelési Központ májusi – júniusi programjai
iskola
május 16. – elsőáldozás
május 17. - alsós szülői értekezlet
május 18. - felsős szülői értekezlet
május 19. - tavaszi papírgyűjtés
május 20-21. - Osztálykirándulás
május 26. - 4., 6. és 8. osztályosoknak országos kompetenciamérés
május 31.és június 1. - szentgyónási lehetőség

június 6. - ballagási hálaadó szentmise a 8.
osztályosok szolgálatával
június 10. - sportnap
június 12. - Ballagás
június 15. - Te Deum és bizonyítványosztás. 15 óra, Székesegyház
június 16. - beiratkozás

zeneiskola
június 2., 3., 4-én szolfézs és hangszeres vizsgák
ballagók hangversenye, június ……..
kollégium
Ez a hónap az érettségik időszaka, de lesz: Szirén kupa női foci és egészségnap, kirándulás a
szentendrei skanzenbe, színházlátogatás a Harmadik és a Pécsi Nemzeti Színházba, kirándulás a Tubesre, valamint Dr. Körtvélyessy Mónika előadása afrikai útjáról.
óvoda
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Látogatás a Misina állatsimogatóba, alapítványunk jóvoltából folytatódik a lovaglás, május
15 - én szombaton majális.
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