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Püspöki szentmisével kezdődött november 5-én a hitoktatók őszi szakmai napja a Kaposvári Egyházmegyében.
A Nagyboldogasszony-székesegyházban tartott szentmisén Balás Béla megyéspüspök Szent Imréről beszélt, aki
példaképe a hitoktatóknak is.

A püspöki székházban folytatódott a szakmai nap, ahol a megjelenteket Kiss Iván, az
Egyházmegyei Hitoktatási Központ vezetője üdvözölte, majd elmondta: az idei tanévben a
Kaposvári Egyházmegyében több mint 12 ezer gyermek jár hit- és erkölcstanoktatásra, és több mint
3000 fakultatív hittanra. Őket 118 hitoktató tanítja, ebből 49 egyházi, a többi világi személy.
Ezután Tornay Gábor, a Váci Egyházmegye hitoktatási referense tartott előadást. Beszélt arról,
hogy Vácon espereskerületi koordinátori rendszer működik a Bellarmin hitoktatás-nyilvántartó
rendszer mellett. Hozzátette, egyházmegyéjükben valamennyi informatikai fejlesztésnek egyetlen
célja van, hogy több idő legyen a hitoktatás gyakorlatára és a felkészülésre. Nincs levelezőlista, a
hitoktatással foglalkozó honlap hetente frissül aktuális hírekkel és teendőkkel, így a papok
ugyanazt az információt látják, amit a hitoktatók. A honlap legfontosabb funkciója a
dokumentumtár, amelyben összegyűjtik a hittanórákon használt legjobb megoldásokat és
segédeszközöket, például kifestőket, kivágókat, játékokat a kisebbek számára, történeteket,
filmeket, hanganyagokat a nagyobbaknak, illetve a képzések hanganyagait, óravázlatokat. Online
zajlik az adminisztráció is, például a regisztráció a képzésekre, a missio canonica igénylése vagy a
kérdőívek felvétele.
A hitoktatási referens elmondta, egyházmegyéjükben alsóban az Ecclesia sorozatát, felsőben a
Szent István Társulat kiadványait, valamint a YOUCAT könyvet használják. Hozzátette: a jövőben

nem annyira újabb hittankönyvekre, mint a fiatalok médiahasználatához igazodó digitális tartalom
fejlesztésére volna szükség.

Tornay Gábor előadásában beszélt a hivatástudat fontosságáról is. Hogy jó-e a „kötelező” hittan,
vagy nem, az nézőpont kérdése, de Jézus ezt mondta: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek
az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Rámutatott, egy olyan országban élünk, ahol
minden második gyermek csonka családban nő fel. Sok gyerek soha nem kap megerősítést azzal
kapcsolatosan, hogy szeretik őt, hogy vannak jól használható képességei. A fogyasztói szemléletű
szocializáció felszínessé, impulzusvásárlóvá teszi az embereket. „Kontemplatív szemlélet nélkül
nem tudjuk, hogyan viseljük el a teremtő feszültséget.” (Richard Rohr: Emelkedő zuhanás) A
hitoktatónak felkészültnek kell lennie arra, hogy a szülőknek elmagyarázza a kognitív
disszonanciából eredő következményeket. Nem jó a gyereknek, ha a tekintélyszemélyek
ugyanabban a kérdésben mást mondanak. Ha nem vagyunk része a pozitív változásoknak,
akaratunk ellenére is a visszahúzó és hátráltató erőkhöz tartozunk.
Tornay Gábor beszélt a hittanóra felépítéséről, melyben nincs helye az puszta, öncélú
ismeretátadásnak, de szükség van oktatási-nevelési célra. Majd példákkal szemléltette a különböző
órafelépítéseket.
A hitoktatók továbbképző szakmai napja imával ért véget.
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