
"A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik őket 

körül, ők is szeretetet sugároznak.”Anthony de Mello 

 

Kedves Szülők! 

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatónkban bemutassuk a római katolikus hit-és erkölcstan 

oktatás jellemzőit és céljait.  

Miért jó, ha gyermekemnek a római katolikus hit- és erkölcstant választom?  

Ha szeretném, hogy gyermekem... 

✔ támpontot kapjon az élet fontos kérdéseiben való eligazodáshoz,  

✔  tájékozott, művelt, önálló gondolkodású ember legyen, 

✔ bizalommal tekintsen a jövőjére, ne féljen tőle,  

✔ tisztában legyen értékeivel, és ezeket ki is tudja bontakoztatni önmaga és a 

társadalom javára,  

✔ eligazodjon a valódi és a talmi értékek kavalkádjában, hogy jó döntéseket 

tudjon hozni,  

✔ észrevegye az Isten gondviselését az életében,  

✔ találjon magának igazi példaképeket, akik valóban az értékes életre 

tanítják,  

✔ megtalálja az élete értelmét, 

✔  megtanulja értékelni az életet, annak minden örömével és problémájával. 

 

Mindezt a Biblia történetein, az egyházi év ünnepein, szentjeink életén keresztül, sok játékkal, 

beszélgetéssel, imádsággal, ének, rajz vagy kézműves foglalkozás segítségével nyújtja a 

katolikus hit- és erkölcstan.  

Az órákon mindazokkal a témákkal és kérdésfeltevésekkel foglalkozunk, amelyeket az 

erkölcstanóra tárgyal, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Az 

egyház elsősorban nem erkölcsöt oktat, vagyis elsősorban nem az értelmet akarja meggyőzni, 

hanem a hitünket akarjuk átadni, a gyermekek szívét akarjuk megérinteni, és csak ebből 

következhet az, hogy egy jobb életstílust és erkölcsös életet választ.  

Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a 

mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük 

meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat 

válasszuk.  

Ki járhat katolikus hit- és erkölcstan órára? 

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

sem a keresztség, sem az Egyházhoz tartozás.  

 



Mi történik a hittanórán?  

Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, 

hol a helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, család, stb., válaszainkat azonban a 

Szentírás és egyházunk hagyománya alapján fogalmazzuk meg. A római katolikus hit- és 

erkölcstan megismertet Jézus Krisztus szerető személyével, az Egyház és a Biblia tanításával, 

közvetíti örök értékeit, megmutatja a szentségi élet többletét. A hit mindeközben rámutat az 

erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és 

példaképünk. Főbb témák: Jézus élete és tanítása, önismeret, emberi kapcsolatok, a közösség 

és a természeti környezet.  

Tanóráink a kisebbeknél sokszor játékos formában segítik elő, hogy a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelően növekedjenek hitben, örömben és szeretetben. Megnyílik a 

szemük és észreveszik Isten gondoskodó szeretetét az életükben és a világban. 

 

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni? 

 amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát 

az iskola felé 

 amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, akkor május 20-ig 

jelezheti írásban szándékát az iskola felé 

 

Ki és mikor tartja a katolikus hit- és erkölcstan órát? 

A órákat felkészült, pedagógus diplomát szerzett hitoktatók vagy papok tartják. A hit- és 

erkölcstan óra a diákok órarendjébe bekerül, lehetőség szerint az etika órával azonos 

időpontban, heti 1 órában.  

 

Plébánia: 

Hitoktató: 

Elérhetőség: 

 

Keressen minket bizalommal! 

Szeretettel várjuk gyermekét szeptembertől! 

 



 

 



 

HITOKTATÓ NEVE:  

ELÉRHETŐSÉGE: 



tájékozottságra, művelt,
önálló gondolkodásra nevel

segít megtalálni az élet értelmét,
erősíti a bizalmat a jövőbe tekintésben,

a félelmek feloldásában

segít az értékek kibontakoztatásában az
önálló és társadalmi élet javára egyaránt

segít eligazodni a valódi és a
talmi értékek kavalkádjában, a
jó döntések meghozatalához

élővé teszi az Istennel való kapcsolatot,
és segít felfedezni a gondviselés csodáját

 rávilágít az igazi példa-képekre, akik
valóban az értékes életre tanítanak

megtanít értékelni az életet, annak
minden örömével és problémájával
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hit- és erkölcstan
katolikus

támpontot ad az élet fontos
kérdéseiben való eligazodáshoz

Érdeklődni az illetékes plébánia,
plébános vagy hitoktató elérhetőségén



 


