
Kedves Szülők! 

 

December 13-14-én 24 órás szentségimádást tartunk a Ciszterci templomban. Sok diák már jelezte, hogy 

szeretne részt venni az alkalmon, ezért szeretnék így nyilvánosan tájékoztatni minden kedves Szülőt, hogy 

tudják, hová engedik el gyermeküket. 

Mi katolikusok, hisszük, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van a szentmisén átváltoztatott kenyér színe 

alatt. Ezért a szentségimádás (amikor ezt az átváltoztatott ostyát kitesszük egy jól látható helyre, és a 

jelenlétében imádkozunk), számunkra egy kitüntetett, intenzív együttlét Urunkkal, Istenünkkel. 

A szentségimádásra szeretettel várjuk protestáns testvéreinket is, hiszen Jézus maga mondta: „ahol ketten vagy 

hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,2) Biztos vagyok benne, hogy az Úr előtt 

különösen kedves, amikor egy, s-más témában egyet nem értő gyermekei, békében és szeretetben vannak 

együtt. Arról is meg vagyok győződve, hogy Istennek sokkal szebb és bátrabb elképzelései vannak a 

keresztények egységéről, mint nekünk. Kívánom, hogy bízzunk a Lélek hívásában és bátran legyünk, 

imádkozzunk együtt.  

Nagy örömömre szolgál, hogy olyan iskolában taníthatok, ahol diákok sokasága érzi úgy, hogy szeretne 

háromnegyed órát, vagy akár többet is, eltölteni Isten társaságában, csendben elmélkedve, beszélgetve, 

énekelve. Arra kérem Önöket, legyenek hozzám hasonlóan büszkék gyermekükre, ha szól, hogy szeretne részt 

venni a szentségimádáson. Azt gondolom, hogy aki vágyik és képes egy ilyen elcsendesedésre, annak 

alapvetően rendben van az élete. Abban is biztos vagyok, hogy sok jó gyümölcsöt hozhat egy ilyen alkalom. 

Kérem, legyenek büszkék saját magukra is: hogy egy gyermek milyen, mindig a szülőknek is köszönhető. 

Természetesen Önöket is szeretettel várjuk a szentségimádáson, akár többi gyermekükkel együtt, akár külön. 

Bármikor bejöhetnek, de külön szeretettel hívjük Önöket péntek délután 17:45-18:30 között. Imádkozzunk 

együtt gyermekeinkért! Ha van erejük és kedvük, hozhatnak egy kis sütit is a gyerekeknek, a vacsorához. 

Néhány fontos tudnivaló: 

1. A szentségimádáson péntek délutántól szombat reggelig én (Éliás Tamás) fogok „felügyelni”. Több 11. 

évfolyamos tanítványom segít majd ebben, Lőrincz Tamás tanár úr, pedig elérhető lesz a közelben. 

Szombat napközben más tanárok lesznek jelen, ez az aulában kifüggesztett időbeosztáson látszik majd.   

2. A templomban már elég hideg lesz. Beállítunk két hősugárzót, melyek kellemesen melegítenek (már 

kipróbáltuk), és pokrócokat, polifoamokat is viszünk, ez azonban nem változtat azon, hogy jól fel kell 

öltözni. Mindenkin legyen dupla nadrág és meleg zokni. Senkinek ne lógjon ki a dereka. 

3. Akik éjszakai időpontra jelentkeznek, ott alhatnak az Oratóriumban. (Egy külön szoba a templomban, ahol 

van fűtés és szőnyeg.) Ehhez polifoamra és hálózsákra van szükség. Ők kapnak vacsorát és reggelit az 

iskolában. A vacsora péntek este 7 órakor kezdődik, a reggeli szombaton 8:30-kor ér véget. 

4. Ha gyermekük éjszakai időpontra jelentkezett, alá kell írniuk számára a tájékoztató alján olvasható 

nyilatkozatot. 

5. A templomban van wc és víz (nem fűtött), reggel és este pedig már az iskola is nyitva lesz. Fürdési 

lehetőség nincs. 

6. Tervezzük, hogy éjszaka egy rövid bátorságpróbát, vagy hasonló alkalmat is rendezünk a templom 

környékén a belvárosban. A gyerekek megfelelő felügyeletéről természetesen gondoskodunk. 

Ha kérdésük, problémájuk van, kérem szóljanak: 06302509879  eliastobias@gmail.com 

Támogatásukat, imáikat, részvételüket előre is köszönöm, áldott Adventet, családjaikban békét és örömet 

kívánok:  

Éliás Tamás 

 



Nyilatkozat 

Én ……………………………………………….., ………………………………………………….. nevű, 

………………….. osztályba járó gyermek törvényes képviselője, a 

………………………………………………webcímen és az iskola aulájában kifüggesztett tájékoztató 

tartalmát megismertem, a tájékoztatást megfelelőnek találtam.  

Engedélyezem, hogy ……….órától ………….óráig részt vegyen a szentségimádáson.  

Utána érte jövök/egyedül el lehet engedni. 

Kelt: …………………, ……………………………………… 

 Aláírás:…………………………………………………. 

 Telefonszám: ……………………………………………. 


