
 

 

 

„Reményteljes jövőt adok nektek.” 

                                                                                              (Jer 29, 11) 

 

Kedves Kollégák, Diákok! 

Tisztelt Szülők! 

 

Itt a tavasz, az újjászületés ünnepe. 

Karácsony a Születés - Húsvét a Feltámadás  

A keresztény egyházi év legnagyobb ünnepe a Húsvét. Az élet győzelme a halál felett a 

feltámadás reménységét nyújtja felénk. A kereszténység névjegye az Elvégeztetett és a 

Feltámadott kifejezés. A nagyböjt szent idő. Jézus 40 napi böjtölésére és kínszenvedésére 

emlékezünk.  

A keresztény közösség nagyböjtje egybeesik az egész globális világ által okozott 

koronavírus elleni küzdelemmel. A világvírus térdre kényszerítette az emberiséget. 

Átalakította az egész életmódunkat, és karanténba zárta a világot.  Harcolunk a láthatatlan 

ellenséggel. 

„A vihart nem hagyhatjuk ki a számításból, mert hozzátartozik az élethez. 

A válság megtanít bennünket az alázatra, a fegyelemre és a felelősségtudatra” 

(Jelenits István piarista szerzetes) 

 

Megállunk, kicsit elcsendesülünk és magunkba nézhetünk. Jó alkalom a hitbéli 

elmélyülésre, a kiengesztelődésre és a vágyakról való lemondásra. 

Milyen hosszú az utunk az Én egójától   

a segítő szeretet erejével az élet tiszteletének etikájáig? 

  



Múltba néző - Jövőbe tekintő  

Az 1938-as XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus a katolicizmus egyik legnagyobb 

világeseménye Magyarországon került megrendezésre. Az egész katolikus világ Budapestre 

figyelt. 

Húsvét ünnepén és Úrnapján áhítattal énekeljük katolikus templomainkban a 

Világkongresszus himnuszát:  

„Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat, 

Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!” 

                                                                                   (Koudela - Bangha) 

A 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezési jogát a Szentszék 

ajánlásával ismét Magyarország kapta meg. A budapesti szeptember13-tól 20-ig tartó 

rendezvénysorozat programjának minden napja egy hívószót tartalmaz. Első nap az öröm, 

azután a jóság, a békesség, a türelem, a remény, a hit, a hűség és végül vasárnap a szeretet 

zárja a sort. 

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma a Missziós kereszt. 

 

 

 

Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása 

 

Az esztergomi bazilikában nyert végleges elhelyezést. A kereszt útja Magyarországon és a 

szomszédos országokban végig vonulva a közös emlékezés része. Megtérésre van szükség. 

Ezért jár körbe a feszület. 

Erdő Péter bíboros atya katekézise a Missziós keresztről: 

„A kereszt nemcsak a szenvedés jele, hanem a feltámadásé is.”  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bangha_B%C3%A9la


Kedves Diákok! 

 

Ti vagytok a mi reménységünk és jövőnk. 

Nagytudású ciszteres tanáraink a századok során sok kiművelt emberfőt adtak a hazának. 

Írók, költők, politikusok, főpapok koptatták Alma Máterünk küszöbét. Életútjukkal mintát 

adnak. Múltjukkal a jövőnket jelölik ki: 

Új században vagyunk. Új világot építünk. 

Sarkalatos kérdés az, hogy jó-e a radarunk? Azonnal érzékeljük-e a rohanó világ 

változásait?  

Van-e rá gyors válaszunk, megoldási javaslatunk az új technológiai, technikai 

környezetben?  

Van-e elég tehetségünk, szellemi kapacitásunk, szívósságunk céljaink eléréséhez? 

Itt az idő, hogy tudással felvértezzétek magatokat, és általa Európa legsikeresebb 

nemzetei sorában élhessük mindennapjainkat. 

Gróf Klebelsberg Kuno a legnagyobb álmú magyar külügyminiszter Kultúrfölény 

programjában így szól hozzánk: 

„Magyarországot Európa e részében 

Európa legműveltebb országává kell tennünk.” 

Hitetekkel, emberségetekkel, felkészültségetekkel ti vagytok országunk fáklyavivői.  

Ehhez a munkához legyen elég erőtök, bátorságotok és kitartásotok. 

 

Kedves Kollégák, Tanítványok! 

Tisztelt Szülők! 

 

Minden válságban benne van az újrakezdés lehetősége. Ciszterci családunkban 

nekifeszülve azért dolgozunk, hogy ebből a kényszerű koronavírus karanténból minél 

előbb, a legjobb preferenciákkal törjünk ki. 

Köszönöm iskolánk minden dolgozójának, tanár társaimnak, diákjainknak és a szülői 

háznak az együttműködést. Abban reménykedem, hogy a következő év Húsvétját 

mindannyian ismét egészségben és örömteli együttlétben ünnepelhetjük.  

Hozza el a nagyhét a test és lélek megújulását mindannyiunk számára! 

Székesfehérvár, 2020. április 6. 

                                   Húsvét váró  lelkülettel: 

 

                                                                                          Orosz Ágoston 

                                                                                                igazgató 


