„LÉGY VIDÁM ÉS TEDD A JÓT!” – Don Bosco

A római katolikus hittanórák elsősorban nem a tankönyvről, kötelező tanulásról, felkészülésről
szólnak, hanem a játékos, vidám ismeretbővítésről, illetve „érzékenyítésről”. Megpróbáljuk
„vonzóvá tenni” Jézust, hogy ne csak valaki ismeretlen Istenember legyen, hanem egy olyan
Mester, akinek a tanításai, történetei példaként állhat minden kis hittanos előtt. A városban
szolgáló és dolgozó szaléziak vezetésében lévő plébánia működése is elsősorban a gyerekekről,
fiatalokról szól. Amikor éppen a járványhelyzet engedi és reményeink szerint a következő
tanévben már korlátozásmentesen élhetjük mindennapjainkat, akkor megannyi szabadidős
időtöltési lehetőséget kínálunk, hiszen az oratóriumi és tanodai keretek mellett játéknapokkal,
közös kirándulásokkal, nyári táborokkal és számos egyéb minőségi programmal igyekszünk a
keresztény öntudatot erősíteni és a hitéletet felébreszteni minden kis növendékben.
Az ehhez szükséges infrastruktúránk is páratlan a városban, hiszen a két középiskolánk épülete,
illetve a néhány éve épült Don Bosco Sportközpont is remek helyszíne lehet 1-1 találkozásnak,
foglalkozásnak. Ezen felül a nemrégiben felújított Szent József Szalézi Rendház az Építők útján
szintén olyan egyelőre kiaknázatlan opciókat kínál, amellyel kár lenne nem élni.
Mindezek tükrében nem is tudunk más üzenetet írni így a végére, mint azt, hogy aki szeretné
gyermekét vidám közösségben, értékes pedagógiai nevelésben tudni és fontosak számára a
keresztény katolikus értékek, annak a szaléziak között a helye. Ahogy a szalézi rendet alapító
Bosco Szent Jánostól vett idézet ihlette címünk is utal rá: vidáman tesszük a jót!

Szabó Zsolt
hitoktató

KEDVES SZÜLŐK!
MINDEN GYERMEKÉRT AGGÓDUNK MI SZÜLŐK ÉS SZERETNÉNK NEKIK A
LEGJOBBAT.
ISKOLÁBA IS AZÉRT IRATJUK ŐKET, MERT AZT GONDOLJUK, HOGY VANNAK
DOLGOK, AMIT SZAKEMBEREK JOBBAN TUDNAK, MINT MI.
A TANÁROK SEGÍTENEK MEGTANÍTANI A GYERMEKET ÍRNI, OLVASNI,
SZÁMOLNI.
A HIT DOLGÁBAN IS HASONLÓ A HELYZET.
BEÍRATJUK ŐKET HITTANRA, HOGY ISMERJÉK MEG A BIBLIÁT, AZ ALAPVETŐ
HITIGAZSÁGOKAT, SZERESSÉK ÉS TISZTELJÉK SZÜLEIKET. IGAZODJANAK EL
A VALLÁS ÚTJÁN.
A LEGTÖBB GYERMEK MEG VAN KERESZTELVE, SAJÁT VALLÁSUK VAN,
ISMERJÉK MEG AZT, AMI AZ ÖVÉK!
DR. JANKA GÁBOR

A 2021/22. tanévben is választható az állami iskolák 1. évfolyamán
REFORMÁTUS HITTAN
BIBLIA, MŰVELTSÉG, ÉLMÉNY
ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Szeretettel hívjuk és várjuk a református hittanórákra azokat a
reformátusnak keresztelt gyermekeket, akik ősszel kezdik el az első osztályt.
Első osztályban próbáljuk felfedezni azt a világot, amit Isten a számunkra
teremtett. Sok mindent természetesnek vesz a mai ember, pedig mindazok, akik
és amik körülvesznek minket Isten ajándékai.
Az órák játékosan telnek, megtanulunk imádkozni, és az Istent énekben is
dicsérni. Munkánkat szép, színes hittankönyv segíti. Az év folyamán különös
hangsúlyt kapnak az ünnepek. Házi feladatot sosem adunk!
A hitben való nevelés közös munka és közös szolgálat, amiben feladata
van a szülőnek, a lelkipásztornak, a hitoktatónak, a gyülekezetnek. Reméljük,
hogy sok kis tanítványunk lesz a következő tanévben is!
Bővebben tájékozódhatnak itt: hittan.info
Isten áldását kérjük minden leendő első osztályos gyermekre és családjára!
Bundzik Attila és Bundzik Attiláné
a Kazincbarcika-Alsói Református Gyülekezet
lelkipásztorai
Elérhetőség:
Tel.: 06-70-33-53-142
judit.vadnai0308@gmail.com

Tisztelt szülők!
A Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül
az egyház tagjainak gyermekeihez szól, ezért az állami fenntartású iskolákban tanítandó hités erkölcstan órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy a társadalom bármely rétegéhez,
közösségéhez, bármelyik egyházához vagy akár a vallásoktól távolabb álló, bármilyen
világnézetű, akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt igazán hasznos lehessen. Ezért
nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem inkább általános bibliaismeretet kívánunk
tanítani.
A Biblia megismerése nemcsak a hit és az erkölcs, hanem az általános műveltség, az
irodalom, a történelem, a politikai élet szempontjából is nélkülözhetetlen. Kultúránkat,
nyugati civilizációnkat nem lehet igazán megérteni a Szentírásban való tájékozottság nélkül.
A bibliai elbeszélések civilizációnk egyetemes fundamentumaival ismertetik meg a tanulókat.
Elegendő ezeket az egyes korosztályok számára érthető szinten megismertetni, és a gyerekek
képesek lesznek maguk is kreatív módon, közös munkával, megbeszéléssel levonni a számukra
aktuális és felfogható erkölcsi tanulságokat, következtetéseket. Ezért célunk mind az alsó,
mind a felső tagozatban a teljes Biblia nagy vonalakban történő áttekintése a tanulók korának
megfelelő, számukra érthető szinten.
Az alsó tagozaton a diákok a Bevezetés a Biblia világába 1-4. című tankönyv-munkafüzet
sorozat segítségével kezdik meg a hit- és erkölcstan tanulását, amit az oktatás során bibliai
képeskönyvek, munkafüzetek használata, valamint a történetek színdarabszerű
megjelenítése, bibliai rajzfilmek, filmek megtekintése, órai beszélgetések és interaktív órai
munka tehet teljessé.
A felső tagozatban egy, a teljes Szentírást (Ó- és Újszövetséget) hitelesen átfogó
tankönyvsorozat. A Biblia világa 1-4. használatával ismételnénk meg ugyanezt magasabb
szinten. Mindkét korosztály esetében legalább annyira fontosnak tartjuk a Biblia és a róla való
gondolkodás szeretetének kialakítását, mint az ismeretek átadását.
Az általunk tanított hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése
egyházunkba vagy világnézetük bármiféle megváltoztatása. Ehelyett a fent felsorolt célokat: a
Biblia megismerését és megszeretését, a róla való kreatív, örömteli, élvezetes, modern és
szabad gondolkodás kialakítását tartjuk szem előtt, ezért egyházunk hit- és erkölcstan óráit
akár ateista vagy más vallásokhoz, felekezetekhez tartozó szülők gyermekei is bátran
választhatják.
Köszönöm figyelmüket !

Tisztelettel: Váradi Róbert a Hit Gyülekezete hit oktatója

