
Hitoktatói lelkigyakorlat 2013. július

Az új tanév megkezdése előtt fontosnak tartottuk, hogy találkozzunk, imádkozzunk. Az első 
napon elcsendesedtünk és végig gondoltuk a „küldött” típusokat.  Ábrahám, Mózes, Izaiás, 
Jeremiás,  Ezekiel  és  Szent  Pál  alakját  átelmélkedve  igyekeztünk  megfogalmazni  saját 
küldetésünket. Végül Hans Urs von Balthasartól vett idézetet izlelgettünk:

„Nem választhatsz, választott vagy.
Nem szolgálni fogsz, szolgálatba vesznek
Csupán egy kicsinyke kő vagy egy csodálatos mozaikban, amely már régen elkészült.”

A második nap délelőttjét  Ferenc pápa Lumen Fidei,  (A hit  fénye)  első pápai levelének 
ismertetésével töltöttük. Délután arról tanácskoztunk, hogy az új tanévet hogyan alakítsuk ki, 
mik a súlyponti feladatok. Ennek eredménye:

1. ez  évi  elsőáldozóinkat  (21-en  elsőáldoztak)  meghívjuk  szeptembertől,  hogy 
ismerkedjenek az oltár körüli szolgálattal – ministráns oktatás 

2. a hitoktatás az iskolákba és óvodákba tevődik át, élve az új lehetőséggel  
3. a plébánia gyermek és ifjúsági közösségei a Regnum és a Cserkészet: 70-70 fő
4. az óvodás-bölcsis korosztály számára közösségi program hétfőnként 17 órától, ez idő 

alatt a szülőknek beszélgetés a hitről, gyermeknevelésről. Vezetik:
gyerekfoglalkozás  ovis  korosztály  Horváth  Zita,  bölcsisek  Kobza  Lászlóné  Saci, 
felnőttek Szaszkó Jánosné Vali

5. iskolás korosztály: iskolai hitoktatás:
• Fazekas Mihály általános iskola  alsó és felső tagozat – Gyöngyösi Ilona SSS
• Németh László általános iskola 

      1.,3.,4. osztály – Gyöngyösi Ilona és Quirin Károlyné Ágnes
      2. osztály – Ijjas Erzsébet
      Felsősök – Quirin Károlyné

• Tolnai Lajos utcai iskola alsósok - még nem tudjuk
                                         felsősök - Joanovics Miklós



6. óvodai hitoktatás Dankó utca, Koszorú utca, Szűz utca, Tolnai Lajos utca: 
      Ijjas Erzsébet

7. hitoktatók összekötője Quirin Károlyné Ágnes
8. Iskolán kívüli gyerek programok:

A nyári hittantáborokban részt vett gyermekeket hívjuk, mint első fecskéket kézműves 
foglalkozásra,  kirándulásra,  zarándoklatra.  Később  ezt  a  meghívást  kiterjesztjük  a 
többi hittanosra és szeretnénk a szülőket is bevonni.

Terveinkhez  a  záró  szentmisén  kértük  a  Szentlélek  segítségét,  de  szükségünk van  a 
plébánia  teljes  közösségének  a  segítségére,  hiszen  valamennyiünk  érdeke,  hogy 
gyermekeink  keresztény  szellemben  nevelődjenek,  és  minél  többen  csatlakozzanak 
közösségünkhöz.


