
Kedves Szülők! 

 

A helyi, hajdúszoboszlói Római Katolikus Egyház nevében fordulunk a 

Szülőkhöz, a jövő tanévben, azaz a 2023-2024-es tanítási évben esedékes 

hitoktatás ügyében. 

 

Az a kérésünk a Gyerekek Szüleihez, hogy május 20-ig jelezzék módosítási 

szándékukat abban az esetben, ha változtatni szeretnének.  

 

Mielőtt döntenének, kérem, kattintsunk az alábbi linkekre, és nézzék meg azokat 

a képes összeállításokat, amelyek segítenek a döntésben. 

 

(20) Mit ad a katolikus hittan? - YouTube  

 

Hívunk és várunk Minden gyermeket a jövő tanévben is (2023-2024) a Római 

Katolikus Hit-és erkölcstan órákra. 

 

(20) Meghívás katolikus hit- és erkölcstanra - YouTube 

 

Bővebb tájékoztatást Egyházközségünk honlapján találnak: 

 

https://szoboszloplebania.hu/hitoktatas 

 

Köszönjük, hogy bennünket választottak! 

 

 

Lipták József atya 

https://www.youtube.com/watch?v=vbTiUJ1RE9s
https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI&t=20s
https://szoboszloplebania.hu/hitoktatas


KATOLIKUS VAGYOK –
ISTENNEL JÁROK



MIÉRT VÁLASSZAM A GYERMEKEMNEK  
KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁST AZ 

ÁLLAMI ISKOLÁBAN?
• mert az otthon elkezdett vallásos nevelést megerősíti
• mert én is szerettem hittanra járni
• mert én sajnos nem járhattam, és gyermekemnek 

szeretném megadni ezt az örömet
• mert az általános műveltséghez tartozik tudni a 

kereszténységről, Bibliáról



• mert elsőáldozásra és bérmálásra is 
készülünk

• mert szeretném, ha dönteni akaró, 
és tudó egészséges felnőtt lenne

• mert szeretnék biztos kapaszkodót 
adni gyermekemnek

• mert a hívő ember derűs
• mert a tudósok és művészek is a hit 

segítő erejéről vallanak
• mert szeretném, ha nem sodródó 

tömegember lenne,

hanem tudná, hogy ő ISTEN 
SZERETETT GYERMEKE.



AJÁNLÁSOK

Katolikus hit- és erkölcstan (ebphitoktatas.hu)

- szülőktől és dr Erdő Péter bíboros úrtól

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan


MERT SZERETNÉNK, 
ha az Istenről szerzett 
lexikális tudás mellett 

KAPCSOLATBAN 
LEGYEN AZ ÉLŐ 
ISTENNEL.

A hitoktató feladata, 
hogy imádságra 
és imádságban 

neveljen.



A kisgyermek fogékony Istenre

A gyermekkor a hit és az értelem szemében 
egyaránt az életkezdés kegyelmi ideje –

- ekkor tanulunk meg párbeszédet folytatni a 
bensőnkben élő Istennel. 



TÉMÁINK

• 1.o. Isten szeret engem 

• 2. o. Jézus felé

• 3. o. Találkozás Jézussal

• 4. o. Jézussal haladok

• 5. o. Isten szól a Bibliában

• 6. o. Tanúk – szép életek, követhető példák

• 7. o. Érdemes élni

• 8. o. A szép élet titka



TANKÖNYVEINK



Céljaink: 
Bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a 
Katolikus egyház tanítása alapján a gyerekek – életkori 
sajátosságaiknak megfelelően – megismerjél Isten 
szeretetét, Istennel élő kapcsolatot alakítsanak ki.

Gyermeke olyan közösségbe kapcsolódjon társaival, 
ahol Krisztus köré gyűlve megélheti: - a bizalmat, a 
valahová tartozás élményét, az egységet. És tanulhatja 
az együttműködést, a konfliktuskezelést, a tiszteletet, a 
felelősségvállalást. 

A KÖZÖSSÉG  MEGTARTÓ ERŐ és ERŐFORRÁS, 
amihez egyéni értékeivel gyermeke is 

hozzátehet.





Leendő elsősök esetében beiratkozáskor írásban 
lehet az iskola felé jelezni a szándékot.

Más évfolyamokon MÁJUS 20-ig az iskola által 
kiadott szülő által aláírt nyilatkozattal lehet 

katolikus hittanoktatásra jelentkezni.

A keresztség nem feltétel.

Szeretettel várunk minden 
érdeklődő diákot!



Várjuk szeretettel a gyerekeket!
Elérhetőségeink: Dr. Lipták József esperes plébános

4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 1.  Tel: 06 30/ 445 3447
E-mail: romaikatolikusplebania2@t-online.hu
Honlap: https://szoboszloplebania.hu/hitoktatas

mailto:romaikatolikusplebania2@t-online.hu
https://szoboszloplebania.hu/hitoktatas

