
Római katolikus fiataljaink tevékenységei  

a 2021-2022-es tanév első félévében 

 

A társadalomtudományok és vallás katedra római katolikus ágának idei, első félévi 

tevékenysége – a körülményeinkhez képest – idén sem mondható eseményszegénynek. 

A legelső esemény a már hagyományossá vált Venis Sancte – avagy Jöjj, Szentlélek 

Isten – szentmise volt, amelyet minden új iskolai tanév októberének első vasárnapján tartunk 

meg. Idén is így történt, október 3-án ünnepeltük. 

Ilyenkor a gyerekek és ifjak iskolatáskáikat 

az Úr asztalához helyezik kifejezve ezzel a vágyat, 

hogy az új tanévet a Jóisten áldásával, a Szentlélek 

éltető erejével szeretnék elkezdeni. Ezen ünnepi 

alkalomra hivatalos az iskolánk diákjain (és az ő 

szüleiken) túl, iskolánk tanári közössége is, akiket a 

szentmise keretében plébánosunk külön áldásban 

részesít. Különleges ilyenkor a zenei szolgálat is, 

hiszen iskolánk diákjaiból álló ifjúsági zenecsapat teszi meghittebbé a közös ünnepet.  

Az említett zenecsapat tagjai: három tizedikes – Ádám Dani, Ádám Éva és Balla-Bődi 

Iringó –, valamint két tizenkettedikes diák – Fechete Alexandra és Szarvadi Máté. Ők a 

plébánia által nekik fenntartott, saját gyakorló 

termükben egész évben csiszolgatják tudásukat. A 

próbák gyümölcsei már az első félévben 

megmutatkoztak: a havi ifjúsági szentmisék zenei 

szolgálata, egy, Krisztus király ünnepén tartott esti 

szentségimádás meditatív, mélyimára hangoló 

zenei szolgálata, valamint egy, a karácsonyra 

hangoló imaóra zenei hátterének biztosítása volt.  

Mindezen tevékenységeken túl zenecsapatunk karácsonyra egy saját feldolgozású 

zeneszámmal is készült, melynek felvétele megtalálható a Youtube internetes portálon is, a 

“H-moll zenekar – Gyere el a jászolhoz” címszó alatt.  

Erdély szintű online szentségimádásra került sor november 20-án, melyet a Hittan.ro 

portál munkacsoportja szervezett a 2021-es budapesti Eucharisztikus világkongresszus 

utóeseményeképpen. A Szentségimádásba a történelmi Erdély négy egyházmegyéjének 



(Gyulafehérvári, Temesvári, Szatmári és Nagyváradi) 

több iskolája kapcsolódott be aktívan, püspökök, papok, 

tanárok és diákok. A Szentségimádáson margittai 

közösségünket Gerály Péter, 6. A osztályos diák 

képviselte, aki egy egyetemes könyörgéssel kapcsolódott 

a liturgikus cselekményhez. 

November 30-án, advent első vasárnapja előtti hétvégén plébánia szintű adventi 

koszorúkészítésen vehettek részt szülők és diákok, akik elkészíthették saját családjuk, illetve 

osztályközösségük adventi koszorúját.  

A decemberi hónap a karácsonyra való 

készület ideje volt számunkra is. Iskolánk római 

katolikus gyerekei két külön csoportban készültek a 

nagy ünnepre. A kisebbik korosztályú csoport (3-6. 

osztályos diákok) egy modern, gyertyatáncot adott 

elő. A tizenkét gyerek hosszú heteken át készült 

helyi plébánosunk, Tóth Attila Levente segítségével. 

Jelenetükkel a béke és a szeretet örömét hozták el az ünneplő 

közösségnek. 

A nagyobbak (7-10. osztályos diákok) egy rövid színi 

jelenettel lepték meg az ünneplő közösséget, mely a jelent a 

múlttal összekötve próbálta kifejezni karácsony örök 

igazságát. A 21 lelkes fiatal mindegyike személyes 

megszólítás által kapott meghívást a szerepre, de a próbák 

alkalmával egyre inkább csapattá formálódtak, és 2021 

december 25-én este örömmel ajándékozták meg 

bemutatójukkal a margittai ünneplő közösséget. 

Nyirő Szabolcs István,  

római katolikus hitoktató 


