
A hittan-filozófia munkaközösség beszámolója 

 

Munkaközösségünk ebben a tanévben az előzőekhez képest változatlan összetételben működött. 

A tanórákon kívül is sok minden formálta a diákság hitéletét. A legelső program már a tanév kezdetén 

volt, a Veni Sancte, melyen segítségül hívtuk a Szentlelket az elkövetkező év feladataihoz, kihívásaihoz, 

és megtörtént a tanszerek megáldása.  

Az első tanítási nappal kezdeték vették a reggeli szentmisék 7.10 – kor a diáknaptár szerinti 

beosztásban. Köszönjük mind a gitáros kórusok, mind a gregorián/népénekes kórus szolgálatát ezeken 

az alkalmakon. E kórusok felváltva vezették az éneket a havi közös szentmiséken.  

A lelki élet alakulásában fontos szerepet játszanak a lelkibeszélgetések, gyóntatások. Köszönjük az 

„olasz atyáknak”, Alessandro és Carlo atyáknak, valamint Lajos atyának, hogy rendszeresen 

rendelkezésre álltak.  

Az év folyamán két lelkinap is volt a munkaközösség szervezésében, egyik az adventi időszakban, másik 

a nagyböjtben. A 11-12. évfolyamnak ezek közösen kerültek megrendezésre. Az adventi lelkinapra az 

Inigo csoport jött el hozzánk, s Mária igenje kapcsán a döntésről volt szó benne. A lelkinapot lezáró 

szentmisén újmisés áldásban részesültünk. A nagyböjti lelkinapon Varga Péter, a Spielhózni c. könyv 

szerzője válaszolt a párkapcsolatokról előzőleg feltett kérdéseinkre, majd Székely János püspök úr 

gondolatait hallgathattuk meg. A többi évfolyam számára általában osztályonként voltak programok – 

volt akinek az iskolában, volt akinek külső helyszínen. Széles volt a meghívottak köre. 

A két lelkinap között idén is voltak, akik valamely beavató szentséghez járultak. A 

keresztelésre/elsőáldozásra készülők Carlo atya, a bérmálkozásra készülők Sárhegyi Zoltán atya 

irányításával készültek fel a szentségek mély, átélt vételére. A keresztelésre/elsőáldozásra március 26-

án Carlo atya által, a bérmálásra pedig április 2-án Bíró László püspök úr által celebrált szentmisén 

került sor. 

Idén is megrendeztük az iskolánkban hagyományos Bibliaismereti versenyt. A téma ezúttal Szent Máté 

evangéliuma volt. A teszt megírása után következett a szóbeli forduló. A feladatok között szerepelt 

„lista”; idézetkitalálás kiemelt szavak körülírásával; profán és evangéliumi történet összekapcsolása; ki 

mondta – kinek mondta; bibliai mértékegységek átváltása; puzzle kép összerakása, valamint 

villámkérdések. Mióta a verseny létezik, mindig reformátusokból álló csapat nyerte a versenyt. Idén 

viszont holtverseny volt – a több éve sikeresen szereplő – Apostolok és Gellért leánya csapatok között. 

Az egyik csapatot katolikus, a másikat református diákok alakították. Ez a jó hangulatú délután 

ráhangolás volt a másnapi lelkinapra. 

A nagyböjt folyamán – beosztás szerint – minden osztály egy pénteken részt vett a kápolnában 

keresztúton, melynek összefogását alkalmanként egy –egy hittanár vállalta. 

A hagyományos programjainkon túl egy különleges eseményben is volt részünk: Lajos atya június 

elsején betöltötte 90. életévét, 65 éve szentelték pappá, és 25 éve szolgál iskolánkban. Ezt egy közös 

szentmisével ünnepeltük meg, amelynek a végén vasmisés áldásban részesültünk. 

Köszönjük a munkaközösség minden tagjának, hogy a lelki élet alakításában tevékenyen részt vettek. 

Külön köszönjük Váraljai Katalin tanárnőnek, református hitoktatónak, hogy gondját viselte a 

református diákok lelki életének szervezését. 



A munkaközösség nem csupán a hittant, hanem a filozófiát is felöleli. E tárgyból többen indultak az 

OKTV-n, a második fordulóba 5 tanuló is bejutott: Bátori Boldizsár (12.C), Kostyán Ákos (12.E), Soós 

Máté (12.A), Szabó Domonkos (12.E) és Varga Leila (12.C). Közülük Bátori Boldizsár országos 13. 

helyezett lett. Köszönjük felkészítő tanáruk, Kis Attila tanár úr munkáját. 

 

        Kóczán Gabriella 

            hittan-filozófia mkvezető 


