
 

Kedves Szülők! 2016. december 

December a latin őskalendáriumban a 10. hónap volt, a neve is 

azt jelenti: „tizedik”. Ebben a hónapban van az év legrövidebb 

napja, (dec. 21.), amelyen a „Nap meghal, hogy háromnapnyi 

pihenés után új életre támadjon”. Liberius pápa rendelete óta 

(Kr. u. 354) december 25-én ünnepeljük a karácsonyt, Jézus 

Krisztus születését. 

Myrai Szent Miklós (dec. 6.) a keleti egyház egyik fő szentje, aki 

minden bizonnyal a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész 

világon. A gyermekek Mikulása a kisázsiai (lükiai) Myra 

püspöke volt (†350 körül), és nem tévesztendő össze a Coca-

Cola cég által 1931-óta népszerűsített Télapóval. 

„Boldogok a békességet szerzők, mert ők Isten fiainak mondatnak!" (Mt. 5,9) 

A szülőket is érintő december havi programok (a teljes munkaterv az iskolai honlapon megtekinthető): 

dec. 5. (hétfő) Étkezési díj készpénzes befizetése 7.00-9.00, 15.00-17.00 (a következő: jan. 9.).  

16.30 Szülők imája – „Azokért a gyermekekért, akik a keresztségre készülnek”. 

dec. 6. (kedd) Szent Miklós napja (megemlékező műsor a 3. szünetben).  

14.30-16.00 Mikulás-napi játszóház (osztályonként). 

dec. 9. (péntek) 15.00 Keresztelő a kápolnában. 

dec. 15-16. (cs., p.) Karácsonyi vásár, melyen tanulóink saját készítésű, karácsonyi hangulatú kézműves 

termékeiket árusítják. Ezeken a napokon, amennyiben megtehetik, szíveskedjenek 

költőpénzt adni gyermekeiknek! A befolyt összeg az osztálypénztárakat gyarapítja. 

dec. 15-20.(cs.-k.) Alsó tagozatos tanulóink karácsonyi osztályműsorai a szülők köszöntésére. Szeretettel 

hívjuk és várjuk Önöket gyermekeik ünnepi műsorára (osztályonként): 

 
CSÜTÖRTÖK (dec. 15.) HÉTFŐ (dec. 19.) KEDD (dec. 20.) 

16.00 1.b / 2.a osztály 1.a / 2.b osztály 4.b osztály 

16.40 3.a / 3.b osztály 4.a osztály - 

dec. 21. (szerda) 8.00 Ünnepi szentmise, majd a 2-3. tanóra órarend szerint. Ezt követően közös 

ünnepléssel, karácsonyi színdarabbal, énekléssel és a 4. gyertya meggyújtásával zárjuk 

az év utolsó tanítási napját. Ezen a napon tanulóinknak ünneplő ruházatban kell 

iskolába jönniük. A nevelőtestület ezen a délutánon – Spányi Antal püspök atya 

meghívására – karácsonyi ünnepen vesz részt a Szent István Művelődési Házban 14.30-

tól, így arra kérem Önöket, hogy gyermeküket 13.20 óráig szíveskedjenek hazavinni 

az iskolából! Indokolt esetben ügyeletet biztosítunk. Megértésüket előre is köszönöm. 
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„Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor –  
Az alomban, a jászol mellett,  
Ha az Élet elevent ellett,  
A Csodát most is ők vigyázzák,  

Leheletükkel állnak strázsát,  
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,  
Mondd meg nekik, –  
mennyből az angyal.” 

(Márai Sándor) 



  
jan. 3. (kedd) A szünet utáni első tanítási nap („B” hét). 

jan. 6. (péntek) 8.00 Iskolai szentmise. (Vízkereszt ünnepe, ünneplő ruházat!) 

jan. 8. (vas.) 17.00 Családi szentmise, 1-2. évfolyam (Szent Imre templom). 

 

 

 

 

Iskolánkban több adventi eseményre is sor kerül december hónapban, melyekre szeretettel várjuk Önöket 

és családtagjaikat: karácsonyi köszöntő műsor (iskolai osztálytermek, illetve tornaterem), karácsonyi vásár. 

Mi ezekkel „kopogtatunk”, hogy az Úr eljövetelére várva, egymással is találkozhassunk. 

Családjaiknak áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok iskolánk 

nevelőtestülete nevében is! 

 

Székesfehérvár, 2016. december 5. 

 Csák Lajos igazgató 

 

A keddi osztálymisék december havi beosztása (7.30-8.00 kápolna): 

 dec. 6-án: 5-6. évf. dec. 13-án: 3-4. évf. dec. 20-án: --- dec. 27-én: --- 


