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Kedves Öregdiák Pap- és Szerzetestestvéreink! 
 

 

Iskolánknak egy új programjára invitálunk szeretettel Benneteket! 

 

Amikor a Franka eredményeiről és értékeiről beszélünk, mindig el szoktuk büszkélkedni azzal, 

hogy kiemelkedően sok papi és szerzetesi hivatás származik intézményünkből; az elmúlt 85 

évben több, mint 400 olyan érettségizője volt a Frankának, aki meghallotta a Fölséges Isten hí-

vását, és annak engedve a papi és/vagy szerzetesi hivatást választotta. 

Idén tavasszal egy papi és szerzetesi öregdiáktalálkozót szervezünk, amelyre szeretettel hí-

vunk Benneteket, akik valamely egyházmegye vagy szerzetesrend keretei közt szolgáljátok Is-

tent és az embereket. A meghívás szól minden papnak, ideiglenes vagy állandó diakónusnak, 

szeminaristának, egyszerű és örökfogadalmas szerzetesnek, valamint nem katolikus lelkipász-

tornak, aki a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett. 

 

A találkozó időpontja 2017. április 27., csütörtök. A program tervezetét az alábbiakban olvas-

hatjátok. A találkozót hétköznapra szerveztük, amikor talán könnyebben el tudtok szakadni ott-

honi teendőitektől. A menetrendet úgy alakítottuk ki, hogy aznapi érkezéssel és indulással is 

részt lehessen venni az eseményen. De aki itt szeretne aludni, annak igyekszünk szállást bizto-

sítani az iskola és a rendház vendégszobáiban és szükség esetén külső helyszíneken is. Ezen a 

napon itt lesznek a diákjaink is, a szentmisén velük közösen fogunk részt venni, ugyanis fontos-

nak tartjuk a találkozást az öreg- és a jelenlegi diákok között. A szentmise főcelebránsa P. Barsi 

Balázs OFM lesz, akivel a délután folyamán a külön találkozási lehetőség is lesz. 

 

Kérjük, hogy a https://goo.gl/forms/WJfSdOjtzwWqxCaA2 internetes kérdőív segítségével je-

lentkezz a programra. Akinek esetleg gondot jelent ennek a kitöltése, attól is kérem, hogy írás-

ban (e-mail vagy postai levél az iskola címén) jelentkezzen! 

 

A szentmisére kérjük, hogy albát és fehér stólát hozzatok magatokkal! 

Szállás korlátozottan áll a rendelkezésünkre, de igyekezni fogunk, hogy aki ezt igényli, itt tudjon 

aludni akár szerda, akár csütörtök este. 

 

Bármi kérdésetek van, elérhettek az alábbi csatornákon: 

- zg.kleofas@gmail.com 

- +36 20 334-9176 

- [facebook] 

 

https://goo.gl/forms/WJfSdOjtzwWqxCaA2
mailto:zg.kleofas@gmail.com


 Programterv 
a létszámtól függően még módosulhat 

a törzsprogram vastaggal kiemelve 

 

előző este szállás az igények és lehetőségek szerint 

reggel reggeli 

9:00-10:30 érkezés + a kollégium és az iskola bemutatása („idegenvezetés”) felsőbb éves 
diákok segítségével 

10:50 közös mise a diákokkal és a tanári karral a templomban 

12:15 beszélgetés / előadás az iskola jelenéről és jövőjéről 

13:00 ünnepi ebéd 

14:30 Barsi Balázs OFM atya beszéde 

16:00 napközi imaóra és búcsúzás 

este szállás az igények és lehetőségek szerint 

 

 

 

Esztergom, 2017. február 13. 

 

Lukovits Milán OFM igazgató atya és az egész iskola nevében 

ferences szeretettel és öregdiáktársi barátsággal: 

 

  
 

P. Zarándy Gergely Kleofás OFM (94-98/A) 

kollégiumi igazgatóhelyettes 

 

 


