"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)

Ismét oltárod köré gyűltek, Uram, azok a gyermekek, akiket annyira szeretsz, s akiket földi életedben
oly szívesen engedtél magadhoz. Engedd, kérünk, hogy ne csak közelítsünk Hozzád, hanem meg is
találjunk, itt az oltárnál is, és az iskolában is. Abban a tudásanyagban, amelyet elsajátítva még
alaposabban megismerünk Téged, mert műveidben láthatunk Téged. Adj nekünk ehhez erőt, tehetséget
és szorgalmat, tanárainknak pedig elegendő szeretetet, igazságosságot és türelmet. Sokfelé lobbannak
fel a világon, Uram, a szeretetlenség tüzei; gyakran állnak szemben egymással idősebbek és fiatalok,
mert éket ver közéjük a meg nem értés és a szeretetlenség. Ajándékozd meg kérünk az idősebbeket a
belátással, a fiatalabbakat pedig a türelemmel. És akkor ismét szeretetben találkoznak egymással azok
a nemzedékek, amelyek most nem tudnak egymás nyelvén beszélni. Te tizenkét éves korodban
csodálkozva kérdezted szüleidtől: „Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” Add meg, hogy a
mai fiatalok számára is ilyen természetessé váljék az atyai házban való tartózkodás.
Benépesülnek az iskolák, Uram, s napról napra hallgatjuk most ismét a napfényben fürdő termek
csodálatos zengését, melynek hangjával nem versenghet semmiféle zenekar. Add meg, kérünk, hogy
évről évre többen legyenek ezekben a termekben, és sok család vállalja a gyermekek felnevelésének
áldozatát. Kérjük ehhez a Boldogságos Szűzanya, Bölcsesség Széke, Apostolok Királynéja különleges
áldását is! Ámen.
/Dr. Teleki Béla SJ: Szavalókönyv I. Agapé, Újvidék, 1992., 13. o./

Tisztelt Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a 2019/2020-as tanév első tanítási napján! Bízunk benne, hogy az
elmúlt hetekben valamennyiüknek volt lehetősége a pihenésre, együttlétre, és újult erővel
kezdhetünk neki a programokkal teli közös munkának!
„Ha Istent őszintén keressük, akkor a hozzá vezető út mindig nyitva áll.” – Ward Mária idézete
iskolánk mottója az idei tanévben.
Az új tanév életünk, Istent kereső utunk egy új szakaszának kezdete. A nyári szünet önfeledt
időszakát magunk mögött hagyjuk, és elindulunk közösen ezen az úton. Közösen szülőkkel,
tanárokkal, a nővérekkel és természetesen a ránk bízott diákokkal. Nem vagyunk egyedül a
nehézségeinkkel, vagy az örömeinkkel. Vannak társaink az úton, akikkel ezeket meg tudjuk
osztani. Az út során figyeljünk egymásra! Lesznek, akik lemaradnak – próbáljuk felkarolni őket.
Lesznek, akik megpróbálnak letérni az útról – terelgessük őket a helyes irányba. És figyeljünk,
ne keresztezzük mások útját, lépteit!
Ezen az úton Istenhez kerülhetünk közelebb, ez az út a jobb, a több felé visz minket.
Azért, hogy ezen az úton könnyebben haladhassunk, a legjobb útviszonyok legyenek számunkra
adottak a tanév során, sokan és sokat tettek az elmúlt hónapokban.
Hála és köszönet a Nővéreknek, munkatársaiknak, az iskola dolgozóinak és azoknak a
mesterembereknek, akik újabb tereket hoztak létre, és termeket újítottak fel a nyári szünet során.
Ebben a tanévben a már megszokott módon, minden hónap első hétfőjén küldjük el Önöknek a
hírlevelet. Kérjük, és köszönjük észrevételeiket, visszajelzéseiket munkánkkal kapcsolatban!
A Vezetőség
Következő hírlevelünk október 7-én jelenik meg.
Köszönjük szépen figyelmüket, támogatásukat!

"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)
1. VISSZATEKINTÉS
A nyári szünetben több tábor is volt, ahol diákjaink hasznosan és kiváló hangulatban töltötték el a
szünet egy részét.
Nagyon köszönjük a Napközis élménytábor, a Kézműves és hagyományőrző tábor, a Hittan táborok, a
Röplabda tábor, a Schola tábor, a Német nyelvi tábor, illetve a párizsi utak előkészítését, lebonyolítását
kollégáinknak!
2. ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan







Szeptember 2. Veni Sancte
Szeptember 2-6. Szülői értekezletek, melyek pontos időpontjáról az osztályfőnökök
tájékoztatnak
A héten valamennyi szakkör meghirdetésre kerül, erről a szaktanárok, illetve osztályfőnökök
adnak pontos tájékoztatást.
Szeptember 24. Szent Gellért nap, befogadó mise 8.15-től a Bazilikában
Szeptember 28. Ward weekend – kötelező program valamennyi wardos diák számára.
Szeretettel hívjuk a családokat, tartsanak velünk ezen a napon, hogy valóban közösségi
élmény lehessen mindannyiunk számára!
Iskolánk központi előírások miatt ettől a tanévtől kezdődően a Kréta naplót használja. A
naplóhoz való felhasználóneveket, jelszavakat a titkárság küldi majd Önöknek. Az előkészítési
munkáknak köszönhetően a napló hamarosan használható, az indulásról értesítést küldünk.

3. ALSÓ TAGOZAT HÍREI



Az első héten zajló terem-visszarendezések miatt különleges rend szerint működik az alsó
tagozat. Minden osztályfőnök pontosan tájékoztatja a szülőket az ezzel kapcsolatos
tudnivalókról.
A 3. évfolyamon pedagógiai és módszertani szempontok figyelembevételével
csoportbontásban tartjuk a matematika és olvasás órákat. Ennek részleteiről a tanító nénik
adnak tájékoztatást a szülői értekezleten.

4. FELSŐ TAGOZAT HÍREI



Szeptember 3. Lelki nap. Amennyiben az időjárás engedi, külső helyszínen, hogy az épületben
zajló pakolást biztosíthassuk.
Szeptember 20-ig kell elkészülnie a tantermek dekorációjának.

5. GIMNÁZIUMI ÉS SZAKGIMNÁZIUMI HÍREK







Szeptember 4-6 között végzős osztályaink kirándulni mennek.
Szeptember 5-7. 9. évfolyam lelkigyakorlata, osztályonként különböző helyszíneken
Szeptember 12-14. 10. évfolyam lelkigyakorlata különböző helyszíneken
Szeptember 16. A szeretetszolgálat bevezető foglalkozásai, jelentkezések
Szeptember 20. OKTV jelentkezési határidő. Eddig kérjük a hivatalos jelentkezési lap leadását.
Szeptember 27 - október 3. A Lindaui Ward Mária Iskola diákjai érkeznek a tavaszi
diákcsereprogram folytatásaként.

Melléklet: A tanév munkaterve
Következő hírlevelünk október 7-én jelenik meg.
Köszönjük szépen figyelmüket, támogatásukat!

