Kedves Szülők és Diákok!
Már több levélben ismertettük és sok fórumon elhangzottak a nyár végi és
tanév eleji rendkívüli programok, de – fontosságuk miatt - ismét megírjuk a
részleteket.

Az ELSŐ augusztus 20-i program, Szent István napja, mely idén vasárnapra esik.
A katolikus iskolák erre ismét külön meghívást kaptak. Délután a Szent István
Bazilikában van a nagymise, s utána a Szent Jobb körmenet. A mise 17 órakor
kezdődik, de előtte már fél órával be kell menni a Bazilika előtti téren elkerített
helyre. A mise végén indul a Belvárosban egy rövid körmenet. Ez összességében
legkésőbb 19 órakor ér véget. Kérjük, hogy ezen minél több diák vegyen részt,
az osztályfőnökök is fognak toborozni, s egyeztetni a találkozó pontos
helyszínéről.
A MÁSODIK már kötelező program, egy teljesen új kezdeményezés. Bíboros
főpásztorunk az egyházi iskolák fenntartóival arra az elhatározásra jutott, hogy
a budapesti katolikus gimnáziumok egy közös tanévnyitó misével indítsák a
2017-2018-as tanévet. Azt gondoljuk, hogy a diákoknak szükségük van olyan
közösségi élményekre, amikor megtapasztalhatják, hogy számos kortársuk él
katolikus hitben. A közös Veni Sancte szentmise szintén a Bazilikában, illetve az
előtte levő téren lesz, kb. 6000 diák részvételével.
Időpontja 2017. szeptember 1. péntek 18 óra.
Az osztályok – az
osztályfőnökök vezetésével – együtt indulnak az iskolából. Előtte 14 órától már
együtt lesznek itt a diákok, a nap pontos programját még a későbbiekben
megírjuk.
A HARMADIK kötelező program az öt évenként megtartott Mindszenty
zarándoklat. Ráadásul idén egy „kerek”, évforduló is van, 70 évvel ezelőtt volt
az első a Boldogasszony Évében, ekkor Mindszenty bíboros vezette a
zarándoklatot.
Idén szeptember 16-án SZOMBATON lesz, ez a Városmajorból Máriaremetére
megy. A plébániákon is meghirdetik, sok-sok hívő vesz részt rajta. Ez a mi
diákjaink számára kötelező, ezért kérem, hogy a Családok a hétvégi programok
tervezésénél vegyék figyelembe, hogy gyermekük számára iskolai elfoglaltság
van ekkor. Ráadásul a budai gimnáziumok kapják mindig azt feladatul, hogy a
menet haladási útvonalán az autós forgalom lezárására bicikliseket adnak.
Szintén a gyerekeket kérik meg arra, hogy hangszórókat vigyenek a menetben,
hogy az imák és az énekek a hosszú úton hallhatók legyenek a hívek számára.
Ebben a témában mér kértem a Szülők és az osztályfőnökök segítségét.

A zarándoklat reggel 8 órakor indul a Városmajori templom elől, előre
meghatározott helyeken találkoznak az osztályok, legkésőbb ½ 8-kor. A
gyalogos menet kényelmes tempóban megy végig, hisz sok idős ember is részt
vesz benne, a mi diákjainknak nem nagyon fárasztó. Menet közben tudnak
otthonról hozott enni- és innivalókat fogyasztani. 12 órakor a Bíboros főpásztor
misét mutat be a kegytemplom kertjében, ezt követően a program hivatalos
része kb. 13-kor véget ér. Onnan az osztályfőnökök már a BKV járataival hozzák
vissza az osztályokat a Széll Kálmán térre.
A nyári szünetre pihenéssel töltött, boldog órákat, napokat kívánok valamennyi
Családnak.
A boldog viszontlátásig a Jóisten áldását kívánom, és szeretettel üdvözlök
Mindenkit.
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