
BOLDOG ALIX LE CLERC 

 

Alexia iskolánk rendjének alapítója, aki a világi életet megunva, rádöbbenve arra, hogy életvitele nem 

igen volt eddig hasznos, vallásos életbe kezdett. A kezdetekhez kapcsolódó történet is elég 

szürreálisnak tűnik, hiszen első szent könyvét valójában poénból, viccből kapta egyik barátjától, 

mikor több hétig tartó betegség miatt az ágyban kellett maradnia. A könyvet elolvasva döbbent rá, 

hogy mi hiányzik az életéből, vagy helyesen kifejezve magam, ki hiányzik az életéből. Rájött, hogy 

Isten az, aki valójában képes szeretni őt, és hogy ő is mennyire hű szeretne maradni hozzá. Ezek után 

elvonult a templomba, és gyónást végzett, tisztasági fogadalmat tett.   

Az élete nagy fordulatot vett, elhatározása komoly volt. Több ideig is gondolkozva azon, hogy melyik 

rendhez csatlakozzon, végül a mellett döntött, hogy egy saját rendet alapít a falu lányainak, hogy ők 

is megfelelő oktatást kaphassanak. Négy másik hasonló ambíciójú lánnyal létrehozták a Notre Dame 

Női Kanonokrendet, melynek híre hamar elterjedt, és sokan jelentkezni szerettek volna az új 

iskolákba. 

Fontosnak tartották iskolánk tanárai, hogy a diákok minél többet megtudjanak a rend egyik 

alapítójáról. Ezért játékos úton bevezetve minket, külön állomásokon ismertették velünk Alexia életét, 

életvitelét. 

 



Az első helyszínen mindenki korosztályának megfelelő feladatsort kapott Alexia életrajzáról, 

melynek kérdéseire válaszolni kellett. A következő helyszínen betekintést nyertünk a kanonok 

szobájába, más néven cellájába, ami letisztult, egyszerű volt. Kellékeket is mutattak, mint például a 

Biblia, a tinta és a toll. Egy bábun a ruházatukat is szemléltették, ami szintén az egyszerűséget adta 

vissza. Elmondták azt is, hogy kezük és arcuk miért maradt fedetlenül, ruházat nélkül. Kezei az miatt, 

hogy jót tehessen vele, arca pedig, hogy tükrözze Isten szeretetét, ezzel azt is megragadva, hogy ő 

Isten képmása. A sekrestyében puzzle-t kellett kiraknunk, de a kép darabjait csak úgy kaptuk meg, ha 

válaszoltunk az adott kérdésekre. A következő feladat a hasonló képek kiválasztása és azok helyes 

csoportosítása volt, majd el kellett mondani, hogy azok a képek melyik történethez kapcsolódtak. 

A feladatok játékosak és érdekesek voltak. Megismertették velünk az alapító életét, és tényleg mély 

nyomott hagyva bennünk, tudjuk, kinek tartozunk hálával, hogy ma az iskolánk tagjai lehetünk. 
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