
K e d v e s     S z ü l ő k ! 

 
“Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a 

fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként 

– az is, hogy megtalálják helyüket a világban, és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. 

Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás 

még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy 

lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén, és a gyermekek időben felkészüljenek az első 

szentgyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy 

a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon.” 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 

A katolikus szó jelentése: egyetemes. Tehát nem csak a megkeresztelteket hívjuk és várjuk. 

 

Amikor gyermekeiteket megkeresztelték nagyon fontos dolgok történtek. 

Részletek a keresztelés liturgiájából: „Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életben 

részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.” 

„Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt 

úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, 

ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? 

Szülők: Vállaljuk.” 

 

Lehet, hogy a múló idő, a körülmények, az élet nehézségei mára elhalványították ezt az emléket, de Isten 

minden értelmet meghaladó szeretete és kegyelme örökké megmarad. 

Sosem késő újra visszamenni ehhez a keresztelési pillanathoz, és egy olyan utat választani a folytatáshoz, 

amely igazi boldogságra, a Jézus által megígért mennyek országában való örök életre vezet. 

 

A hittan az egyetlen olyan tantárgy, amely nemcsak a földi életre, hanem a halál utáni örök boldogságra 

vezető Útra, Igazságra és Életre világít rá. Felismerteti, hogy Isten gyermekeként élhetünk, és hogy a 

keresztény közösséghez való tartozás valódi alternatívája a világ sok-sok értékvesztő és értéktévesztő 

irányának. 

 

Miben különbözik az Erkölcstan az alternatívaként választható Hit és erkölcstan tantárgytól? 

 

Tudományos megközelítés helyett szeretnénk egy, a lényeget kiválóan megragadó választ felidézni 

egyik hitoktatónktól: 

„Ha egy apuka kérdezi ezt tőlem, akkor az autó hasonlatát szoktam mondani. Nem mindegy, hogy egy 

autó csak alapfelszereltséggel, vagy  extrákkal is rendelkezik. 

Ha választhatok, én inkább a jobban felszerelt autóba ülnék, mert az valóban  sokkal  biztonságosabb. 

Ha egy édesanya kérdezi tőlem ezt, akkor azt szoktam mondani, hogy olyan ez, mint egy álomszép ruha. 

Meg tudom venni a legszebb anyagot, ki tudom választani a leginkább tetsző színárnyalatot, a legszebb 

díszítéseket, de a szabásmintát attól a Mestertől kérem el, aki engem is alkotott. Isten tudja igazán, hogy 

mi illik hozzám, mitől leszek igazán boldog.” 

 

Ha a római katolikus hit- és erkölcstan tantárgyról bővebb információt szeretne, keressen meg bennünket 

a plébániáinkon vagy a hitoktatókat személyesen. 
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