
"A gyermekek olyanok, mint a tükör. 

Ha szeretettel veszik őket körül, ők is szeretetet sugároznak. 

Ha azonban a szeretet hiányzik, semmit sem tudnak visszaadni." 

Anthony de Mello 

 

Kedves Szülők! 

 

Röviden szeretném tájékoztatni Önöket, hogy mi jellemzi a katolikus hit- és erkölcstan órákat. 

A katolikus hit- és erkölcstan órán arra szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy legyenek fogékonyak 

a szépre, a jóra, az igazra; legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és az őket körülvevő valóság 

megértésére, Isten megismerésére. Szeretnénk elmondani, hogy Isten a legjobb útitársunk minden 

utunkon. Sőt vezet is minket, törvényei segítenek eligazodni az élet útkereszteződéseiben.  

A hittan nemcsak tárgyi tudást akar adni, hanem igyekszünk feltárni a legnagyobb titok egy-egy 

darabkáját, vagyis Istent próbáljuk megismerni – amennyire az ember képes erre. 

Hisszük, hogy a gyermekek akkor képesek a növekedésre, ha szeretet veszi körül őket. 

Éppen ezért törekszünk arra, hogy szeretetteljes légkört teremtsünk számukra, közösséget alakítunk, 

ahol jó együtt lenni; játékos módszerekkel tanítunk és tanulunk, hogy örömteli élmény lehessen 

minden óra. Bármit szeretnénk megtanulni, bátran el kell kezdeni. Így van ez Jézus tanításával is. 

Akkor leszünk követői, ha meghallgatjuk, amit mond, és meg is tesszük, amit kér. 

Mit tanítunk a katolikus hit- és erkölcstan órán?  

A katolikus hit- és erkölcstan órán a bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a katolikus Egyház 

tanításai alapján a gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelően - megismerkedhetnek Isten 

szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben. 

Olyan témakörökkel és kérdésekkel foglalkozunk, amelyek hozzájárulnak a gyermekek erkölcsi 

érzékének, lelkiismeretének fejlődéséhez, miközben a gyermekek maradandó értékeket erősítenek 

meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek segítenek 

a jó és a rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntések meghozásában. 

Hisszük, hogy ezek az értékek biztos támpontot jelenthetnek gyermeke életében. 

Ki járhat katolikus hit- és erkölcstan órára?  

Mindenkit szeretettel várunk a katolikus hit- és erkölcstan órára. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy 

a gyermek meg legyen keresztelve. 

Felmerülő kérdések esetén szívesen állok rendelkezésükre. (Telefonszámom: 30/2262421) 
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