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Jó úton jár-e az emberiség, ha a világban élők 70 %-a írástudatlan, a fele alultáplált? 

Akarod-e, hogy gyermeked… 
… egy boldog élet lehetőségeire készüljön fel? 

… sokoldalúan tudja értelmezni a világot? 

… válaszokat találjon az élet nagy kérdéseire? 

… ne tudják manipulálni a véleményét? 

… örömöt leljen az emberekkel való kapcsolataiban? 

… vigyázzon az egészségére? 

… egykor majd jó házasságban éljen? 

… különbséget tudjon tenni jó és rossz között? 

… helyén értékelje a divatirányzatokat? 

… legyenek olyan barátai, akikre támaszkodhat? 

Ha a fenti kérdések többségére IGEN a válasza, akkor válassza gyermeke számára a 

kötelezően választható hit és erkölcstan tantárgy keretében a római katolikus hit- és erkölcstan 

oktatást! 

 

Bár a Föld 20 milliárd embert is képes eltartani, mégsem tudunk még 8 milliárdan sem boldogok 

lenni rajta. Vajon miért? 

Szülőként vajon felelősségünk, hogy… 
… mit és mennyit tanul a gyermekünk? 

… ne egyoldalú oktatást biztosítsunk számára? 

… megóvjuk az ismert és ismeretlen források tévtanításaitól? 

… rávilágítsunk a reklámkommunikáció árnyoldalaira? 

… gyermekeink értékesnek találják magukat? 

… gyermekeink testi és lelki egészségéért tegyünk is? 

… a családunk milyen példa gyermekeink előtt? 

… az igazi szabadság fogalmát pontosan ismerjék? 

… valós értékek iránt köteleződjenek el gyermekeink? 

… higgyen valóban időtálló értékekben is? 

Ha a fenti kérdések többségére IGEN a válasza, akkor válassza gyermeke számára a 

kötelezően választható hit és erkölcstan tantárgy keretében a római katolikus hit- és erkölcstan 

oktatást! 

 

Jó úton jár-e az emberiség, amikor ma is több, mint fél milliárd ember retteg a fegyverektől és 

a terror-kiszolgáltatottságtól? 

Fontos kérdés-e szerinted, hogy… 
… miért van olyan sok rossz a világban? 

… miért boldogtalan olyan sok ember? 

… miért van annyi szenvedélybeteg? 

… nem tudjuk pontosan, hogy mi fontos és mi nem? 

… miért vagyunk egyre bizalmatlanabbak? 

… miért fogyasztunk egyre több alkoholt és gyógyszert, kábítószert? 

… miért van annyi csonka család? 

… miért beszélgetünk manapság keveset egymással? 

… a gyerek pontosan tudja, hogy fiú-e vagy lány? 

… valamilyen közösséghez tartozhassunk? 

… helyesen tudjunk bánni az anyagiakkal? 



Ha a fenti kérdések többségére IGEN a válasza, akkor válassza gyermeke számára a 

kötelezően választható hit és erkölcstan tantárgy keretében a római katolikus hit- és erkölcstan 

oktatást!  

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk&feature=youtu.be 

 

 

Ha a Római katolikus hit- és erkölcstan tantárgyról bővebb információt szeretne, keressen meg 

bennünket a plébániánkon vagy a hitoktatókat személyesen. 
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