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Minden évben négy alkalommal biztosítjuk nektek iskolánk falai között a kiengesztelődés szentségét. Minden osztályhoz más atya érkezik, hogy legyen elég idő a kérdezésre és lelki beszélgetésre is. Nagyon jó látni, hogy a kegyelem működik, és Istent és egymást jobban
szerető keresztények lesztek az évek során.

Megkérdeztelek benneteket is, hogy élitek meg a szentség vételét. Nagyon felemelő sorokat írtatok, amit külön köszönök. Most a hely szűke miatt csak néhány mondatot tudok megosztani mindenkivel, különös tekintettel a kisebbekre, akik még elsőáldozásuk előtt állnak.
„Nagyon szeretek gyónni. Az atya olyan megértő, és nyugodt. Gyónás előtt mindig felkészülök
lelkileg. Nagy megtiszteltetés, hogy gyónhatok. Ez egy hihetetlen nagy ajándék számomra. Egy
élmény. És még meg is tisztulhatok lelkileg. Ajánlom, hogy minél több kisgyerek és felnőtt menjen el. ” (Nagy Niké Anna 5.o.)
„Amikor az atya feloldoz minket bűneinktől,
a jóságos Isten megbocsát nekünk. És tiszta
lappal indulhatunk. Minden gyónásban
kapunk elégtételt. Azt ne azért mondd
el, mert kötelező, hanem azért, mert
jól esik beszélgetni az Úr Jézussal és a
mennyei Atyánkkal és Anyánkkal.
Nem csak akkor szabad imádkoznunk,
amikor az atya feloldozott minket és
adott nekünk elégtételt, hanem bármit megoszthatunk vele. Bánatunkat, örömeinket,

fájdalmainkat. Imádkozhatunk azért, hogy
valaki jobb ember lehessen. Hogy mások,
akiknek nem megy valami jól a tanulás,
akkor értük is imádkozhatunk. Imádkozhatunk a tanárainkért és még sok másért.
Az a lényeg, hogy amikor megbánjuk
bűneinket, akkor teljes szívből tegyük
azt. Mert akkor az Úr Jézus büszke ránk
és mosolyog és utána köszönjük meg az
atyának, hogy foglalkozott velünk. Mert ő
szeretetből teszi ezt.” (Muzsek Réka 6.b)

„Az iskolai szentgyónás szerintem nagy lehetőség. Nagyon kevés iskolában van ilyen jó dolog,
hogy meggyónhatják évente többször bűneiket. A papok nagyon kedvesek, segítőkészek. Higgyétek el, gyónni nagyon jó dolog. Mert ha komolyan megbánjuk bűneinket, akkor megkönnyebbülten szabadulunk meg a bűneinktől.” (Vecsernyés Villő 6.a)
„Gyónni nem csak azért kell, hogy azt mondhassuk: én gyóntam és nekem teljesen tiszta a lelkem.
Persze ez is benne van. De gyónni azért is kell, hogy Istent megszabadítsuk attól a fájdalomtól,
amit a bűnünk okozott. Gyónni azért kell, hogy a misén teljes, tiszta lélekkel, szívvel ott legyünk
és tudjunk áldozni.” (Wéber Margaréta 6.b)
/Lónárdt Edit/
Zarándoklat Máriagyűdre
Március 27-én lehetősége nyílt az intézményünkbe járó családoknak, hogy Máriagyűdre zarándokoljanak. Reggel gyülekeztünk, néhányan autóval, mások busszal utaztak. Mire odaértünk, szerencsére a zuhogó esőből már csak szemerkélés maradt. 10 órakor kezdődött a szentmise, ahol
együtt imádkoztunk a hazánkért, az iskolánkért és a családokért. Mise után egy erdei ösvényen
keresztül felmentünk a Mária-szoborhoz. Itt mindenki gyújthatott egy-egy mécsest. Ezután indultunk vissza Pécsre. Szerintem mindenki jól érezte magát!
/Szente Anna 8.b/
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