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VASÁRNAP A FERENCES OKTATÁSI-NEVELÉSI  
INTÉZMÉNYEK JAVÁRA GYŰJTÜNK 
 
Közülük a legrégebbi az esztergomi gimnázium, amely bentlakásos 
fiúiskola. Itt van jelen a legtöbb ferences (11 testvér).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mindennapos együttlét azt jelenti, hogy a fiatalok magas szín-
vonalú tanításban részesülnek és bekapcsolódhatnak a ferences 
közösség liturgikus és lelki életébe is. Az iskola erősségei 
az intenzív sportélet, a szabadidős programok gazdag kínálata, 
a kirándulások, a közösen végzett szociális munka, a művészeti 
tevékenységek, a gyakorlati képességek fejlesztése. 
 

A Ferences Gimnázium 1950 óta működik Szen-
tendrén. A tanulmányi munka sikereit jelzik a kie-
melkedő versenyeredmények, a nyelvvizsgák, a ki-
váló érettségi vizsgák, és így a középiskolák rang-
sorában előkelő helyen áll. Az iskola karakterében 
mégis az a legfontosabb, hogy barátságos hangu-
latú, pezsgő életű, falai között igen élénk közösségi 
élet folyik. 

 
A Budapesten, a Rózsadomb tövében működik a tizenkét évfo-
lyamos Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium.  
Különlegessége, hogy az énekes iskolai tagozaton a liturgiai 
énekes szolgálatára is felkészíti a tanulókat, s ezen keresztül 
valósítja meg evangelizációs küldetését.  
Itt is – ahogyan az előbbi két ferences iskolában – jellemző, 
hogy többgyermekes családok választják ezt az intézményt, így 
lassanként egész dinasztiák nevelődnek a ferences iskolákban. 
Jelmondata szerint: Fides et sapientia, azaz hit és tudás. 
Folytatás a következő hírlevélben.

„MINDEN JÓRA KÉSZEN” 
 
Orbán Csaba Frigyes testvér vagyok a Premontrei Rend Gödöllői 
apátságának tagja. A fereneces atyák jóságából és vendégsze-
retetéből, Kercza Asztrik atya vezetésével három napos diakónus 
szentelés előtti 
A mindenható Isten szép ajándékának és nagy kegyelmének 
tartom, hogy a Premontrei Rend ebben az évben ünnepli fenn-

állásának 900 éves évfordu-
lóját. Szent Norbert atyánk 
rendi közösségünket 1121 ka-
rácsonyán alapította. „Nativitas 
Domini: nativitas ordinis nost-
ri”, vagyis „az Úr születése: ren-
dünk születése” – tartja a rendi 
mondásunk. Kevesen tudják, 
de Szent Norbert atyánk száz 
évvel Assisi Szentjét megelőz-
ve, mezítláb, rongyos ruhás 
vándorprédikátorként, ugyan-
olyan radikális szegénység-
eszményt maga elé tűzve 
akarta követni az apostolok 
életmódját, mint Szent Ferenc. 
A legjobban talán a következő 
középkori latin mondás fogal-
mazza meg a lényegét: „Con-
templata vivere et aliis tradere: 
Szemlélődve élni és másokat 
(ebből) éltetni”. A premontre-

iek alapításának koráig létező rendek tevékenysége, imádságos 
élete és kegyelmi hatásfoka inkább az adott kolostor falain belül 
élt és hatott. Monasztikus életük már csak lényegénél fogva 
sem léphette át a monostor falait. Norbert rendjének újdonsága, 
hogy a szemlélődő kolostori élet lelki kincseit, gyümölcseit nem 
zárják a kolostor falai közé, hanem a lelkipásztorkodáson keresztül 
a rájuk bízottak lelkére áramoltatják. Ennek 
legelemibb formája a szépen, ünnepé-
lyesen, méltó módon és énekelve végzett 
Zsolozsma és Szentmise. A rend templo-
mainak építészeti megoldásai is sok világi 
hívő befogadását teszik lehetővé. Ez a 
kevert életmód hihetetlen rugalmasságot 
kölcsönöz a mindenkori premontrei kö-
zösségeknek. Nagyon széles a tevékeny-
ségi paletta, ami ebbe napjainkban is be-
lefér: plébániai lelkipásztorkodás, sze-
génygondozás, idősek otthonának fenn-
tartása, középiskolai oktatás, szakmunkásképzés, az indiai és 
afrikai missziók.  
Rendünk 900 év óta és ma is „ad omne opus bonum parati”, 
vagyis minden jó ügyre készen.  

(Orbán Csaba Frigyes o.præm)

EZERSZER IS IGEN? 
 
Elindult a jegyes oktatási kurzus a plébánián. Ezúttal is a Házasság 
hetéhez kapcsolódva kezdték meg a házasságra készülő jegyes-
párok képzését. Első alkalommal február 20-án gyűltek össze 
a párok az Oratóriumban. Tokár János plébános atya beszélt 

a házasságról, mint szentségről. Azonban amikor ezeket a sorokat 
írom, még előtte állunk a képzésnek. Miért is tartom azt fontosnak, 
és mit is várok tőle? Bevallom őszintén, sokat gondolkodtam 
ezen. A legegyértelműbb válasz talán az lenne, hogy felkészítsen 
a házasságra. Nos, a már régóta házasok ennél a pontnál biztosan 
összemosolyognak, ez alatt a rövidke idő alatt akar egy életen 
át tartó randevúra (csak hogy egy korábbi Házasság hete mottót 
is idézzek) felkészülni? Vőlegényemmel lassan egy éve készülünk 
a házasságkötésünkre. Mi már lassan finisbe érkezünk, ami a szer-
vezést illeti. Ha mondhatom így, a jegyesoktatás az utolsó 
állomása a készületünknek, de számunkra ez az utolsó állomás 
a legfontosabb, a lelki felkészülés ideje. Nemrég ért véget az idei 
Házasság hete, amelynek programjain mi is részt vettünk. A kez-
deményezés idei arcai adták ezt a mottót, hogy Ezerszer is igen! 
Én már egyszer igent mondtam a vőlegényemnek akkor, amikor 
megkérte a kezemet. Most a második, immár közös igent 
készülünk hamarosan egymásnak kimondani Isten előtt is. 
És most megpróbálok válaszolni a fent írt kérdésre. A jegyes-
oktatástól talán azt várom igazán, hogy ahhoz adjon nekünk se-
gítséget, egy jó alapot, hogy a későbbiekben képesek legyünk 
egymásnak a házasságunkban kimondani a tízedik, századik, 
aztán az ezredik igent is.  

(Egy leendő feleség)
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HIRDETÉSEK: 

Február 28. 
Nagyböjt 

2. vasárnapja

Ter 12,1-4a; 
2Tim 1,8b-10; 

Mt 17,1-9.

A Fiú valódi Istennel-egyenlő-léte nem más, mint Fiú-
ként-való-léte, vagyis teljességgel viszonyban állás… 
éppen azért, mert ilyen, teljesen egyenlő Istennel.  

A szentmise belső örömét 
megosztom azokkal,  

akikkel csak találkozom.

Március 1. 
hétfő

Dán 9, 4b-10 
Lk 6, 36-38.

Ha csak az ész természettudományos fogalmak szerinti 
dimenziója számít, az ember belső mércéje is értelmetlen 
eszmévé válik. 

Ma egy számomra  
unszimpatikus embert  

ajándékozok meg – a szívét 
szólítom meg.

Március 2. 
kedd

Iz 1,10.16-20; 
Mt 23,1-12.

Emberi viszonyaink attól függnek, hogy egyensúlyban 
van-e bennünk a teremtményiség mérlege.

Átvállalok egy olyan  
munkát, amit én  

osztottam le másnak.

Március 3.  
szerda

Jer 18,18-20; 
Mt 20,17-28.

Megváltottak, vagyis szabadok és igazak csakis akkor le-
hetünk, hogyha felhagyunk az istenné válásra vágya-
kozással, ha tartózkodunk az autonómia és az önma-
gunkban álló függetlenség őrületétől.

Ma vidámmá teszem  
mindazok napját, akikkel  

csak találkozom.

Március 4. 
csütörtök

Jer 17,5-10; 
Lk 16,19-31.

Az ember számára mindenképpen lennie kell egy térnek, 
ahol a korlátai fölé emelkedhet. 

Észreveszem, megszólítom, 
beszélgetek, segítek egy 

szükséget szenvedő embernek.

Március 5. 
péntek ††

Ter 37,3-4,12-
13a. 17b-28; 

Mt 21,33-43.45-
46.

Az embernek egyre többre kell képesnek lennie, míg 
minden határ el nem törlődik: amikor pedig már mindenre 
képesek vagyunk, olyanok leszünk, mint az Isten.

Keresztutat járok – 
egyszerűséggel, alázattal, 

lélekben, belül azonosulva.

Március 6.  
szombat

Mik 7, 14-15. 
18-20; 

Lk 15,1-3.11-32.

Az ember nem válthatja meg önmagát, hiszen létezésének 
az elhibázottsága, az elidegenedés éppen abban áll, hogy 
egyedül akar lenni.

Előkészülök a nagyböjti 
szentgyónásomra – lelki-tükör, 

szívben megtörve.

Március 7. 
Nagyböjt 

3. vasárnapja

Kiv 20,1-17; 
1Kor 1,22-25 
Jn 2,13-25.

Csakis a Teremető tud Megváltó lenni.
Egy közös örömteli programot 

szervezek szeretteimnek.

Pénteken, 5-én, du. 17.00 órakor keresztutat járunk a harmadik alkalmon  
a Baba-Mama klub édesanyáival és gyermekeikkel imádkozhatunk

PPlléébbáánniiaaii     
                    HHíírrlleevvééll


