
Online nagyböjti lelki nap a Padányi Katolikus Iskolában 
2021. március 26. péntek 

Kedves Tanulóink, Kollégáink, Szülők, Meghívottak! 

Intézményünk nagyböjti lelkigyakorlatára – a járványügyi helyzetből adódóan – online kerül sor, egységesen minden 
tagozatunkon.  

Az alábbi táblázat a programot írja le, melyet osztályfőnökeink vezetnek le online kapcsolatban tanítványaiknak, 
valamint többi Kollégánknak, és a kedves Szülőknek szintén előkészítettünk programokat. Ezúton tisztelettel köszönjük 
a Veszprémi Érsekség segítségét a felvételekben és az érsekségi YouTube-csatorna használatában, továbbá meghívott 
előadóink szolgálatát, valamint hittanáraink segítő közreműködését! 

A táblázat alatt pedig, a nagyböjti időszakhoz kötődő pályázatainkat tesszük közzé: a pályázni kívánó diákok a 
„@psc.edu.hu” email címükhöz tartozó G-Suite felületükön tudnak csatlakozni, a megfelelő kurzuskód alapján. Szeretettel 
várjuk a pályamunkákat! 

Veszprém, 2021. március 25. 

Darnai János atya, lelki igazgató 

 

 

ALSÓ TAGOZAT 
(1-4. évf.) 

egységes tagozati 
YouTube-csatorna 

FELSŐ TAGOZAT 
(5-8. évf.) 

egységes tagozati 
YouTube-csatorna 

KÖZÉPISKOLA 
(9-12. évf.) 

egységes tagozati 
YouTube-csatorna 

Szülőknek és 
szaktanárainknak 

egységes 
YouTube-csatorna 

 
Kérjük, kattintson a megfelelő YouTube-csatorna hivatkozására! 

(a videók a lelki gyakorlatot követően is elérhetőek lesznek) 

Az előadókról, előadásaikról szóló információk megtekinthetők ide kattintva! 

8.30 
9.00 Taizei ima a Ferences templomból, Dr. Takáts István atya, általános érseki helynök nyitógondolataival 

9.00 
9.15 

szünet 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfscR5gcKY8DbgdDf2L6AqSM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfscR5gcKY8DbgdDf2L6AqSM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfu_Ea7aV0tzk6IBMGNCrv6z
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfu_Ea7aV0tzk6IBMGNCrv6z
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftXeaCUiZgMP26AXLaoQ22f
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftXeaCUiZgMP26AXLaoQ22f
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftOyyZuhHgyW-KPD12qSHIp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftOyyZuhHgyW-KPD12qSHIp
http://padanyi.uni-pannon.hu/210326_padanyi_lelkigyakorlat_eloadok_bemutatasa.pdf


 

ALSÓ TAGOZAT 
(1-4. évf.) 

egységes tagozati 
YouTube-csatorna 

FELSŐ TAGOZAT 
(5-8. évf.) 

egységes tagozati 
YouTube-csatorna 

KÖZÉPISKOLA 
(9-12. évf.) 

egységes tagozati 
YouTube-csatorna 

Szülőknek és 
szaktanárainknak 

egységes 
YouTube-csatorna 

Választható foglalkozások 

Dr. Janka Ferenc 
atya: 

 
Istenkeresés a 

hétköznapokban 
 

A tér az idő és a 
személyes 

szeretet távlatai 

9.15 
9.45 

1. 
választható 
foglalkozás 

Primász Gábor Róbert atya 
bábos előadásán keresztül 

adja tovább Krisztus üzenetét 
Szilágyi Keresztény iskola 

előadása 
Pápai Katolikus Iskola bábos 

előadása 
Készítsd el a Szentsírt 
(pályázat, lásd alább) 

Húsvéti homok animáció 

Stift Zoltán, Angelico atya 
előadása. 

Meleg Sándor Máté atya: Hit, 
Felelősség, Áldozatvállalás 

Darnai János atya: 
Kapcsolatom a  Szentlélekkel 
Készítsd el a Szentsírt pályázat 
G-Suite tanterem kurzus kódja 

dbkvx2w 
Húsvéti homok animáció 

Dr. Csernai Balázs atya és Leitner 
Veronika: 

Misebor, szentek és a pápa - 
avagy papságról őszintén 

Dr. Csernai Balázs atya és Leitner 
Veronika: 

Kiégett kapcsolatok, kiégett 
imák 

Darnai János atya: 
Szívemben megvallom, 

számmal hirdetem 
Leitner Veronika, 

Nagy Nándor Richárd atya 
Hit és önismeret 

Márta nővér előadása 
Húsvéti homok animáció 

9.45 
10.00 

szünet 

10.00 
10.30 

2. 
választható 
foglalkozás 

10.30 
10.45 

szünet 

10.45 
11.15 

 
Keresztút Csonka Nándor atyával, a Tapolcai Katolikus Iskola lelkivezetőjével 

11.30-tól Dékány Árpád Sixtus atya lelkigyakorlat záró gondolatai. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfscR5gcKY8DbgdDf2L6AqSM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfscR5gcKY8DbgdDf2L6AqSM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfu_Ea7aV0tzk6IBMGNCrv6z
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfu_Ea7aV0tzk6IBMGNCrv6z
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftXeaCUiZgMP26AXLaoQ22f
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftXeaCUiZgMP26AXLaoQ22f
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftOyyZuhHgyW-KPD12qSHIp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftOyyZuhHgyW-KPD12qSHIp
https://youtu.be/zx9nkXuxg1k
https://youtu.be/zx9nkXuxg1k
https://youtu.be/zx9nkXuxg1k


Pályázatkiírások 
Kedves Diákok!  
Egy lehetőséget kínálunk Nektek, hogy a Szentírás szövegét segítségül hívva, közelebb kerüljetek a feltámadás ünnepének 
lényegi mondanivalójához. Arra invitálunk, készítsétek el ti is a Jézus feltámadását jelképező szentsírt bármilyen anyagból 
(pl.: papírból, Lego-ból, kőből...)! Ha elkészítettétek, fotózzátok le és töltsétek fel az iskola Classroomjába 2021. ÁPRILIS 6-
IG! A pályaműveket tagozatonként külön zsűri fogja elbírálni. A legszebb munkákat jutalmazzuk. 

Hittan pályázat - Szentsír készítése, vagy választható foglalkozások feldolgozása (1-4. évf.)  

 Kurzus kódja i45x4wv 
 A választható foglalkozások közül válassz ki 2 foglalkozást és kattints a linkre (YouTube-csatorna)! Végezd el a feladatot, 

hallgasd meg az előadást. A választható foglalkozásokat úgy is fel lehet dolgozni, hogy egy osztály közösen választ és hallgat 
meg előadást. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az osztályok a lelkigyakorlat után közösen feldolgozzák a hallottakat. 

Hittan pályázat - Szentsír készítése, vagy választható foglalkozások feldolgozása (5-8. évf.)  

 Kurzus kódja dbkvx2w 
 A választható foglalkozások közül válassz ki 2 foglalkozást és kattints a linkre (YouTube-csatorna). Végezd el a feladatot, 

hallgasd meg az előadást. A keresztutat a harmadik órában imádkozd végig. 

Hittan pályázat - Szentsír készítése, vagy választható foglalkozások feldolgozása (9-12. évf.)  

 G-Suite tanterem kurzus kódja ks7kmex 
 A választható foglalkozások közül válassz ki 2 foglalkozást és kattints a linkre (YouTube-csatorna). Végezd el a feladatokat, 

hallgasd meg az előadást. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfscR5gcKY8DbgdDf2L6AqSM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxfu_Ea7aV0tzk6IBMGNCrv6z
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7W2A0RzYxftXeaCUiZgMP26AXLaoQ22f

