Főtisztelendő
P. Holczinger Ferenc SJ. igazgató úr
részére
Főtisztelendő Igazgató Atya!
Kedves Bálozók!
Hölgyeim és Uraim!
„Ad maiorem Dei gloriam”
A jezsuita jelmondattal köszöntöm Kedves Mindnyájukat, köszönöm, hogy a mai jeles esemény fővédnöke
lehetek, egyszersmind kérem megértésüket, hogy személyesen nem lehetek jelen ezen a minden bizonnyal
vidám és felhőtlen mulatságon.
Közeledik Advent, az Úrjövet ideje és lassan a polgári év végére is érünk. A mai alkalom méltó lezárása az
esztendőnek, egyszersmind a jókedv és a felhőtlen ünneplés ideje, mert, mint ahogyan azt a Szentírás is
mondja: mindennek, így az öröm pillanatainak is rendelt ideje van.
Az emberiség egyik legnagyobb, korszakalkotó találmányaként tartjuk számon a tűz felfedezését, a kereket,
a villanyáramot, az atomot és még számos, életünket gyökeresen megváltoztató és fejlődésünket
meghatározó, mára már mindennapi életünk folyását megkönnyítő eszközt.
Ezek a felfedezések kétségkívül fontosak és meghatározóak az emberiség történelmében, de vajon az ünnep,
az ünneplés „felfedezése” nem éppen hasonlóan jelentős?
Ha azt a szót halljuk ünnep, rögtön a nevetés, vidámság, zene és a tánc jut eszünkbe. Megjelennek lelki
szemeink előtt a családi születés- és névnapok örömének pillanatai. Közösségeink ünnepei: a falvak, városok,
nemzetek saját, mélyen a történelembe gyökeredző, identitásképző és alakító alkalmai, amelyekben
felismerhetők a közösség értékrendje, a tradíciók, a tisztelet, a megbecsülés, mindaz, ami az egyének
sokaságát, egy közösséggé formálja.
Az ünnep egyszersmind hálaadás is. A mai alkalom hálaadás a felújított iskolaudvarért, a korszerűsített
iskolai tornateremért. Mindazért, amit elvégeztünk, és amiért megdolgoztunk: a közösség, az iskola
érdekében, Isten nagyobb dicsőségére.
Az esemény kapcsán fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy mintegy 1 milliárd forintos kormányzati
támogatással folytatódik a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya oktatási, kulturális és szabadidős
komplex fejlesztésével Miskolc Megyei Jogú Városban a Közös-Tér Központ megvalósítása.
Kedves Ünneplő Közösség!
Kedves Bálozók!
A népi hagyomány szerint Szent Katalin az újborral kezdődő kisfarsang utolsó napja. Ezentúl már sem
lakodalom, sem bál nem esett egészen nagyfarsangig. Az országszerte ismert Katalin-bál is az úgynevezett
kisfarsang lezárása lett. E nap környékén számos helyen tartanak jótékonysági összejöveteleket, zenés-táncos
alkalmakat, amelyek a közösség együvé tartozásának megerősítését is szolgálják.
Legyen hát ez az este a felhőtlen vidámság, a tánc és a jókedv alkalma. A jól végzett munka öröme. Szóljon
a zene, perdüljenek a szoknyák, ne fáradjanak a táncos férfi lábak. Váljék ma minden Isten nagyobb
dicsőségére.
Budapest, 2018. november 17.
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