
Tisztelt Szülők! 
 
Az ember boldog akar lenni. Az egyetlen élőlény a földön, amely tud különbséget tenni jó és rossz 

között. Függetlenül attól, hogy hisz-e Istenben, döntéseinek hátterében egy olyan emberi létezés áll, 

amely természeténél fogva törekszik a teljes megismerésre, képes alkotni és gondolkodni. Honnan a 

világ? Honnan az élet? Honnan a jó és a rossz a világban? Honnan jöttem és hová megyek? Hogyan 

lehetek teljesen boldog? Ezek azok a kérdések, amelyekre minden ember keresi a választ. Ha 

nincsenek is állandóan gondolataink központjában, akkor is alapvetően meghatározzák életünk 

törekvéseit.  
 
Kérem fogadják szeretettel a csatolt videót és a Váci Egyházmegye honlapján elérhető 

részletes tájékoztatás: 

 Miért pont katolikus hittan? https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk  
 Felmerülő kérdésekre tájékoztatások a hitoktatással 

kapcsolatban:  http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html  

 
Szeretnék megosztani Önökkel a hitoktatással kapcsolatos néhány kérdést és választ, remélve, 

hogy döntésükben segítségükre tudok lenni.  

 

Ha a gyermekem nincs megkeresztelve, akkor is járhat hittanra? Igen. A hit- és erkölcstan 

tantárgy választásának nem előfeltétele, hogy a tanuló meg legyen keresztelve. 

 
Járhat-e katolikus hit- és erkölcstan órára a gyermekem, ha más vallásúak vagyunk? Igen, mivel 

a szülői nyilatkozattétel során nem a szülő vagy a gyermek vallási hovatartozásáról, hanem két 

tantárgy (erkölcstan/hit-és erkölcstan) közötti választásról nyilatkozik a szülő. 

 
Járhat-e a gyermekem erkölcstan órára és hit- és erkölcstan órára is? Nem, mivel a kötelezően 

választható hit- és erkölcstan órák esetében a szülőnek döntenie kell a két tantárgy között. Az órák 

lehetőség szerint azonos időben kerülnek megtartásra ezért nem is kivitelezhető ez a megoldás. 

 
Van-e tankönyve és taneszközei a katolikus hit- és erkölcstannak? Igen. Minden évfolyamhoz 

több tankönyvsorozat is elkészült. Ezek módszertanukban és szemléletmódjukban figyelembe 

veszik a gyermekek korosztályi sajátosságait és segítik az adott témákban való elmélyülésüket, 

egyéni fejlődésüket. A tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. 
 

Ha a gyermekem hit- és erkölcstan órákra jár, kötelező lesz-e templomba járnunk? Nem. Minden 

szülőt és gyermeket szeretettel hívunk és várunk a gyermekek és családok számára szervezett 

családi délutánokon, vagy egyéb alkalmakon, de a rendszeres vasárnapi szentmiséken is. Az ezeken 

való részvétel azonban nem kötelező. Amennyiben a gyermek valamelyik szentségben szeretne 

részesülni, akkor a szentmiséken való részvétel az előkészület természetes velejárója. A szentmisén 

való részvétel a legszentebb imádságban való részvétel is egyben, de semmiképpen nem 

adminisztrációs előírás. 

 

Amennyiben kérdése merül fel a Római Katolikus Hitoktatással kapcsolatban, kérem 

keressen nyugodtan. 

 
Szeretettel és tisztelettel 
 
Halász Tibor 
hitoktató 
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