Egyházközségi Nõvérek Térsasága - Szent Péter Kollégium

Vélemények a kollégiumról

"Ha szeretnél egy igazán jó közösségben élni, s olyan helyen lakni, ahol minden nap visszamosolyognak rád, mindenben
a segítségedre vannak és ahol mindig kedvesen fogadnak, akkor a Szent Péter Kollégiumban a helyed! Egy ötödéves
kollégistánk véleménye
Én négy és fél éve élek itt, s nagyon jól érzem magam, szeretek a Szent Péter-ben lakni. Sok új emberrel ismerkedtem
meg és kötöttem értékes barátságokat a kollégista éveim alatt. A sok közös programra, az itt eltöltött napokra mindig
szívesen fogok emlékezni! "
Egy másik kollégistánk így fogalmazta meg a kollégiummal kapcsolatos gondolatait:
"A Szent Péter Kollégium csendes, nyugodt környezettel várja az egyetemista lányokat. A kollégium lehetõséget
biztosít arra, hogy minél teljesebben megélhessük keresztény hivatásunkat, vagy egyszerûen megismerhessük a
keresztény élet kínálta lehetõségeket. Ez az egyetlen kollégium itt, ahol minden nap lehetõségünk van szentmisén való
részvételre, amit egy aranyos nyugdíjas atya, Bindes Ferenc atya tart, melyenliturgiamagyarázat is van. Hetente
egyszer a Csendes percek kínálnak lehetõséget az elcsendesedésre. Ezeken kívül sok szép dolgot készíthetünk
kézmûves foglalkozásokon és lehetõségünk nyílik arra is, hogy egy-egy filmet közösen megtekintsünk. A programok mellett
nagyon fontos számomra, hogy a kollégium lakóit minél jobban megismerjem, és így együtt tegyük még otthonosabbá,
barátságosabbá környezetünket. "

"Számomra a kollégium mindig is a lehetõségek világát jelentette, nagyra törõ álmokat, lelkes megvalósítást, közös
munkát és együttmûködést, közös örömöt a siker felett, jövõbe tekintést, az önmegvalósítás terét. A Szent Péter Kollégium azért
ideális az egyetemisták számára, mert a biztos és nyugodt háttér mellett, mely a tanuláshoz nélkülözhetetlen,
számos lehetõséget is magában rejt. Ez egy komplex intézmény, összetett célokkal és feladatokkal. Fiatal
egyetemistáknak kínál otthont, biztosít programokat akár tudományos, akár szabadidõs tevékenységrõl legyen szó.
Mindenki megtalálhatja azt a területet, melyet sajátjának érez. Segíthet a nõvéreknek, szervezhet
mûhelyfoglalkozásokat, bekapcsolódhat a többi programba, a Kollégiumi Diákbizottság tagjaként az egész lakóközösség
életét tevõlegesen befolyásolhatja… A kezdeményezõképességet, az aktív részvételt, a közösség iránti elkötelezettséget
pedig meghálálja a kollégium, érdemes itt élni."Kovács Mónika, Esztétika-magyar (III. évfolyam)
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