
Hittan – hitélet
Iskolánk a pedagógiai programjában is
megfogalmazott katolikus nevelést és erkölcsi
alapelveket tartja az egyik legfontosabb
értéknek, amelyet a diákok felé közvetít.
Célunk, hogy az evangélium örömhírét
átadjuk diákjainknak, hogy a mustármag,
amely mindenki szívében ott van, ki tudjon
nyílni, fává tudjon nőni. A gyakorló hívő
diákoknak az elmélyülést segítjük, a hitben

kevésbé járatos diákjainknak lehetőségként kínáljuk a programjainkon keresztül a keresztény
közösségi tapasztalatot, hogy tudjanak Isten kegyelmével a hit mellett döntést hozni.

Mindez úgy jelenik meg a mindennapjainkban,
hogy reggel imádsággal kezdjük a napot, heti két
hittanórán pedig lehetőséget adunk a hit tartalmi
megismerésére is. Felekezet szerint lehetőség van
katolikus, református vagy evangélikus hitoktatás
között választani. A hittanórák minél
gyümölcsözőbb megélésére azzal adunk többlet
lehetőséget, hogy a katolikus hittanon is
csoportbontásban vesznek részt a diákok. Ennek
előnyeiről nagyon jó tapasztalataink vannak: lehetőséget ad beszélgetésre, közös imádságra,
elmélyülésre egy-egy témában, kulturált vitára.

Az iskolai élet szerves részét képezi a minden hónapban közösen ünnepelt szentmise, amely
sokszor egybeesik egyházi ünnepeinkkel, vagy az iskolai
ünnepekkel, tanévnyitóval/tanévzáróval. Ehhez nagyon hasznos
segítséget és magyarázatot kapnak az iskolába bekerülő új
évfolyamok, hogy értsék is, mi történik a szentmisén. A
szentmiséken buzdítjuk a fiatalokat, hogy kapcsolódjanak be, ki-ki a
maga módján és szolgálatával: ministrálással, olvasóként, gitáros
vagy az énekes szolgálatban való részvétellel.

Évente kétszer tartunk lelki napot: egyet adventben, egyet pedig
húsvét előtt, a nagyhéten. Ezekre olyan értékes programokkal,
meghívott előadókkal, segítőkkel készülünk, akik példájukkal, saját

megélt tapasztalataikkal hozzájárulhatnak a fiataljaink neveléséhez. Az adventi hétfőkön
közös gyertyagyújtással készülünk Jézus születésének megünneplésére.

Az elmúlt évben először volt lehetőség
zarándoktáborban való részvételre, amely nagyon
megérintette a fiatalokat, ezt is rendszeressé
kívánjuk tenni.

A hozzánk felvételiző diákoktól épp a fentebb leírt
szempontok miatt nem kérünk kötelezően
plébánosi/lelkészi ajánlást, de nagyon örülünk
neki, ha a megélt, valós közösségi tapasztalatról
mégis kapunk azt. Amihez viszont minden esetben
ragaszkodunk, az a jelentkező és családja elköteleződése az iskola értékei, értékrendje iránt,
annak tiszteletben tartása, és nyitottság a hitélet irányába.


