
Kedves Gólya! 

 

Ezúton szeretnélek köszönteni Téged a PPKE-HTK Diákbizottsága nevében, mint a 

Diákbizottság kari duktora! A Hittudományi Kar egy kicsi és családias közösség, ezért mindig 

nagyon örülünk az újonnan érkezőknek. Úgy gondoltuk, hogy a beiratkozás és tanulmányaid 

megkezdése előtt néhány hasznos információt megosztanánk Veled. 

Először is, nagy szeretettel invitálnánk Téged a számodra és gólyatársaid számára rendezett 

gólyatáborba! Ez egy három napos rendezvény, mely alatt alkalom nyílik kirándulásra, 

szentmisén való közös részvételre, strandolásra, kötetlen beszélgetésekre. A tábor ideje 

augusztus 31.- szeptember 2., helye pedig Letkés. További információt Sipos Vincétől 

kaphatsz, aki ennek főszervezője (siposkis@gmail.com), illetve nála tudsz jelentkezni. 

Augusztusban ő is fel fog keresni Téged.  

Emellett szeretnénk egy kis bepillantást adni karunk életébe és a Diákbizottság működésébe. A 

Diákbizottság nálunk azokat a feladatokat látja el, melyet máshol a Hallgatói Önkormányzat 

végez, csak más nevet kaptunk, mivel kevesebben működünk benne. Minden évfolyamból egy 

világi és egy kispap, úgynevezett „bidellus” kerül be a Diákbizottságba. Ők segítenek 

kapcsolatot teremteni a többi hallgatóval, érdekeiket képviselik, illetve programokat szerveznek 

számukra. Már most gondolkodhatsz, neked lenne-e kedved közénk tartozni!   

Karunkon van néhány hagyományos imádság, amikkel már most is ismerkedhetsz: 

Előadások előtt: 

ACTIONES nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere: ut 

cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum 

Dominum nostrum. Amen. 

 

Előadások után: 

GRATIAS agimus tibi, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in 

saecula saeculorum. Amen. 

 

Úr angyala délben: 

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent 

Fiát. 
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Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! 

Az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, 

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen. 

Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint! 

Üdvözlégy Mária ... 

És az ige testté lőn, és miköztünk lakozék. 

Üdvözlégy Mária ... 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! 

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az 

angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő 

kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk 

által. Ámen. 

Imádság egyetemünkért Úr angyala után: 

És kérünk Téged Urunk, fogadd el ezt az imát egyetemünk egységéért, a minket tanító 

atyákért és tanárainkért, a szeminaristákért és elöljáróikért, a hallgatókért és mindenkiért, aki 

egyetemünkhöz tartozik. Add, hogy megvalósuljon Jézus Krisztus szándéka, hogy 

mindnyájan egy legyenek amint Te Atyám bennem és én Tebenned, úgy ők is egy legyenek 

bennünk, és így elhiggye a világ hogy Te küldöttél engem. 

 

Szeretettel várunk szeptemberben! Reméljük már augusztusban, a gólyatáborban is 

találkozunk! Addig is kegyelmekben gazdag nyarat kívánunk! 

 

Üdvözlettel a Diákbizottság nevében, 

 

Csuja Gergely 

(kispap duktor) 


