Továbbképzésen vettek részt a Kaposvári Egyházmegye
hitoktatói
Október 26-án Kaposváron, a püspökségen találkoztak az egyházmegye hitoktatói. Az
eseményről Kiss Iván atya írt beszámolót.
A program szentmisével kezdődött, melyet Balás Béla
megyéspüspök mutatott be a székesegyházban. Homíliájában
Jézus üzenetét kiemelve fordult a résztvevőkhöz: „Menjetek
tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”(Mt 28,19)
E gondolat jegyében folytatta előadását Pajor András a
püspökség nagytermében. Kiemelte: aki az apostolok
küldetését
kívánja
folytatni,
annak
elengedhetetlen
kötelessége a saját önnevelése. A hitet csak rajongva lehet
átadni. Külön kegyelem, ha hitoktatásunkat a megszentelő kegyelem állapotában végezzük.
A hit építése a hitoktató számára folyamatos feladat, hiszen csak ezt a szilárd pilléreken álló
hitet lehet átplántálni úgy a gyermekekbe, hogy megszólaljon bennük Isten hangja, a
lelkiismeret. A hitoktatás kulcsszava a levegő – fogalmazott Pajor András.
A hitoktatással kapcsolatos módszertani útmutatóval folytatta előadását. Elhangzott: az idei
tanév „kulcsév” a hitoktatás számára, hiszen az iskolák első és ötödik évfolyamában a
tantárgyak rendszerében, a délelőtti tanítás keretein belül helyet kapott a hit– és erkölcstan
oktatása, a szülők választása alapján. Az iskolai hitoktatás missziós feladat, hiszen
nemzedékek nőttek fel hitoktatás nélkül. A történelem viharában tanítványaink szülei és
részben nagyszülei sem részesültek hitoktatásban, eltávolodtak a vallásos élettől – mondta
az előadó.
A részt vevő mintegy száz
hitoktató hasznos pedagógiai
tanácsokat
kapott
arra
vonatkozóan, hogy munkájuk
eredményes és gyümölcsöző
legyen. Nem kell félnünk, mert
nem vagyunk egyedül – hangzott
el. A mi Urunk, Jézus Krisztus így
búcsúzott el tőlünk: „S én veletek
vagyok mindennap, a világ
végéig” (Mt 28,20).
Pajor atya imádsággal zárta
szavait: „Újra és újra azok közé a
gyermekek közé akarsz küldeni,
akiknek hitélete, Hozzád való
kötődése nagy eséllyel rajtam is múlik: mit adok át, mi tanítok nekik Rólad, a Te
igazságaidról. Néha kedvesek, néha kibírhatatlanok, és én hajlamos vagyok elhinni, hogy
nekik kellene olyanoknak lenniük, hogy nekem kényelmes és gondtalan legyen a tanítás…
Taníts meg, Uram, hogy rajongva és lelkesedve szeressem igazságaidat, mindazt, amire a
világ tudva és tudatlanul szomjazik és vergődik ebben a szomjúságban. Taníts meg, Uram,
szeretni azokat, akik éppen e hiány miatt a szeretet és elfogadás terén is a leggyengébbek...
Taníts meg, Uram, szeretni igazságaid átadását, hogy bármilyenek is a feladatként kapott
gyermekek, fiatalok, bennem a lelkes, reményt hozó nevelőt fedezhessék fel óráról órára.”
Az előadások után a hitoktatási központ munkatársai adtak választ a hitoktatók kérdéseire a
hitoktatás új kihívásairól.
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