
Római katolikus 
hittanra hívogató

Avagy miért jó katolikus 
hittanra járni?



Életünk során 
számos kérdésre 
keressük a választ és 
ezekre gyakran nem 
találunk sehol sem 
kielégítő 
magyarázatot.

• Honnan vagyunk? 

• Mi a célja az életünknek? 

• Hogyan lehetünk boldogok? 

• Hogyan szerethetünk jól és hogyan szeretnek bennünket? 

• Hová tart a világ? 

• Miért van fájdalom, betegség, halál, agresszió a világban?

• Hol van Isten a megpróbáltatások idején? 

• Mik az időtálló és a tartalmi értékek?…  

mind-mind olyan kérdések, amelyekre választ keresünk 
gyermekkorunktól fogva



A katolikus hit- és erkölcstan 
a Biblia történetein  és 
Egyházunk tanításain 

keresztül válaszol a fenti, 
legtöbbünket foglalkoztató 

kérdésre.



Mi jellemzi a hittanórákat?

• Szeretetteljes légkör

• Jó hangulat

• Vidámság

• Kérdésekre kapott válaszok

• Tartalmas beszélgetések

• Kreatív feladatok

• Játékok



Az iskolai hittan mellett lehetőséget 
kínálunk szentségekre való 
felkészülésre, mint pl. az 
elsőáldozásra. 

Erre a plébániákon történik a 
felkészítés 3. osztálytól.



Évente több alkalommal tartunk a 
Szentháromság templomban 
lelkinapot
( pl.adventben és nagyböjtben)

Itt lehetőség nyílik a találkozásra más 
intézményekbe járó hittanos 
gyermekekkel, valamint alkalmat 
nyújt lelki feltöltődésre.



Nyaranta
táborokat, kirándulásokat
szervezünk: 

Az elmúlt évek helyszínei:

Nagybörzsöny

Kemence

Mátraszentimre

Királyrét



A gyerekek munkái:



Magunkról:

• Szabó Jenőné Gabi néni vagyok.

• Végzettségemet az Egri Hittudományi Főiskolán szereztem.

• Több mint 30 éve hitoktatok.

• Jelenleg az Erkel Ferenc, a Hajós Alfréd és a Petőfi Sándor 
Általános Iskolákban és a Mosolygó Óvodában végzem 
munkámat.

• 24 éve élek Gödöllőn, férjemmel és 3 lányunkkal együtt.

• Szabadidőmben szívesen járok színházba, kirándulni és 
szeretek kézműveskedni is.

• Pedagógiai mottóm: „elvitte őt Jézushoz” (Jn,1,42)

• Munkám a hívatásom, hiszen nagyon fontosnak tartom, 
hogy minden ember megismerhesse Istent és az Ő 
egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Erre nagyon jó lehetőség az 
iskolai hitoktatás.



Magunkról:

• Berényi Tímea vagyok.

• Hittan - ének-zene szakon végeztem a Tanárképző 
főiskolán nappali tagozaton. 

• Közel 20 éve tanítok hittant 3-14 éves korú gyerekek 
számára. 

• Szeretem, amit csinálok és a hivatásomnak érzem. 

• Úgy gondolom, hogy a mai világban kell egy 
kapaszkodó, amely az örömet még teljesebbé, a 
szomorúságot enyhébbé teszi. Számomra ez az Isten. 
Vele, az Ő szeretetével igyekszem megismertetni a 
gyerekeket.



Magunkról:

• Kovács-G. Edit vagyok. 

• Több, mint tíz éve tanítok hittant, állami és egyházi 
fenntartású intézményekben.

• Dolgoztam Érden, Budapesten és Gödöllőn.

• 3 gyermekem van, akik még iskolások.

• 9 éve lakom Gödöllőn és valódi hivatásnak élem meg a 
hitoktatást.


