
Püspöki szentmise és kápolnamegáldás 

 

Dr. Székely János megyéspüspök atya 2017. október 3-án, ünnepélyes szentmise 

keretében megáldotta felújított kápolnánkat. Tóth Mária Mercédesz nővér által elindított 

felújítási munkálatok a tető teljes megújulásával fejeződtek be. A meghitt ünnepen az iskola 

diákjai, nevelői és a munkálatokat támogató meghívott vendégeink vettek részt. A szentmise 

zenei szolgálatát Dankos Attila orgonaművész és az iskola énekkara nyújtotta. 

Mint ismeretes, az iskolában nagyfokú beruházások mentek végbe a közelmúltban: 

felújították a teljes kollégiumi részt, új közösségi tereket hoztak létre, kialakítottak két új, 

korszerű informatikatermet, illetve a kápolna teteje is ki lett cserélve.  

Püspök atya ez utóbbi munkálat befejezte miatt érkezett nagy várakozás közepette. 

Szentbeszédében kiemelte az idő és a csend fontosságát. Egyik példájának középpontjában egy 

pillangó állt. A pillangó bebázódott, majd amikor eljött az idő, elkezdte szépen lassan 

lebontogatni magáról a bábot. Szárnyait egyre erősebben kezdte el nyitogatni, amíg a báb 

teljesen szét nem nyílt, és végre kiszabadulhatott belőle. Amkor egy másik pillangóval történt 

ugyanez, odament egy kisfiú, és segíteni akart neki. Lebontogatta a bábot a pillangóról. 

Azonban így a pillangó hiába került a napvilágra, nem tudott repülni. A szárnyai összeragadtak, 

nem tudta szétnyitni, és ezért pár órán belül el is pusztult. Mivel nem volt meg a kellő akadály 

(jelen esetbe a báb leküzdése), nem is lehetett szép befejezése a történetnek.  

 

 



Püspök atya kiemelte, hogy az életben a nehézségek nem véletlenül állnak előttünk. Le 

kell küzdenünk őket, tanulni belőlük és tovább lépnünk. (Az idő az iskola életében is fontos 

szerepet játszik, hiszen most már majdnem 100 éve alapították intézményünket.)   

Püspök atya elmesélte, hogy amikor iskolába járt még, a vonatmegállóval szemben volt 

egy templom. Ide, amikor volt egy kis ideje, mindig bement, és ameddig tudott, ott volt. Senki 

nem háborgatta, nyugodtan ülhetett ott, ameddig akart. Ma a csendnek nagyon nagy fontossága 

van / lenne. A mai rohanó világban, még ha csak öt percre is, de érdemes megállni kicsit, 

átgondolni a dolgokat, és haladni tovább céljaink felé. Néha annyira benn vagyunk a 

„mókuskerék-helyzetekben”, hogy nem vesszük észre egykönnyen a lehetőségeket, holott csak 

távolabbról, egészében kéne szemlélni az eseményeket.  

Püspök atya ilyen értékes tanításokat adott át az iskola diákjainak, tanárainak és a 

beruházásokat támogató vendégeinknek. 

Az ünnep rengeteg élményt tartogatott számunkra, az iskola támogatóinak köszönjük a 

megjelenésüket, Püspök atyának pedig a szentmise elvégzését, illetve a tartalmas szentbeszédét. 
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