
LELKI PERCEK     

Ima a nap kezdetén:  

Édes jó Istenem új napra virradtunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk! 

Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki mi reánk áldásos kezedet! Ámen. 

 

Kedves Tanulók!  

Szeretettel köszöntelek benneteket a digitális távoktatásunk első napján.  A mai napon a hölgyekért adunk hálát 

Istennek a nemzetközi nőnapon. A Diákpresbitérium köszöntő gondolatait kívánom veletek megosztani: 

„Tisztelt Lelkész Asszonyok! Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Hölgy Pedagógusok! 
Kedves Hölgy Diáktársaink! Kicsik és Nagyok! 

 

 
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket, benneteket Nőnap alkalmából.  
 
Szeretnénk köszönteni minden nőt, és hálát adni értük az Úrnak most és az év minden napján. Imádkozunk értük, és 
kérjük Isten gazdag áldását életükre! 
 

 Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit 
irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet. 

 Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, és szépségeddel gazdagítod a világot. 
 Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban gyökerező érzékenységeddel gazdagítod a világ 

megértését. 
 

Mennyei Atyánk! 
Hálát adunk, hogy a Te tökéletes terved gyümölcseit ünnepeljük. Köszönjük Neked a NŐKET! 

 
Tudjuk azt, hogy minden ember egyforma a Te szemedben, viszont azt gondoljuk, hogy kicsivel jobb kedved volt, mikor 

a nőket teremtetted, mert hát a szépséget csak jókedv mellé lehet társítani. 
 

Istenünk, igyekszünk meghálálni ezt Neked, és persze nekik is, amit értünk tesznek! Ámen!” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A mai napon szeretettel köszöntjük születésnapján: Tóth Maja 1.a, Frikk Kira Viktória 2.a, Horváth Bianka Éva 3.a, Szászi 
Boglárka Éva 8.a osztályos tanulókat. 
 
 
A mai napon szeretettel köszöntjük névnapján: Bencsik Zoltán és Süveges-Szabó Zoltán tanár urakat és 
Gonda Zoltán 3.a, Kovács Zoltán 3.b, Németh Zoltán 3.b, Szabó Zoltán 3.b, Szajkó Zoltán 3.b, Kozák Zoltán 6.a, Varró 
Zoltán 8.b osztályos tanulókat.  
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