
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS 
KRISZTUS!



A KATOLIKUS EGYHÁZ TÖBB, MINT 2000 
ÉVE KRISZTUST KÖVETI, AKI AZ ÚT, AZ 

IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET



EZZEL A BEMUTATÓVAL SZERETNÉNK A 
KEDVES SZÜLŐKHÖZ FORDULNI.

Szeretnénk a szülőkkel megismertetni, hogy mi 
az amit a katolikus hit- és erkölcstan adni tud a 
gyermekek tanításához, neveléséhez.

Az Egyház tanítása mindenben Jézus követi, aki 
különös szeretettel fordult a gyermekek felé.

Ha Jézus kérését figyelembe vesszük, máris 
teljesítettük azt.

Ő azt kérte, hogy engedjük hozzá a 
gyermekeket, mert övék az Isten országa.



Tanításunkban mindig Krisztus tanítását 
adjuk tovább a Biblia szakszerű és hiteles 

értelmezésével



EZZEL A HITELES TANÍTÁSSAL ERŐSÍTJÜK MEG 
AZ OTTHON, A CSALÁDBAN KAPOTT 

ÉRTÉKEKET



GAZDAGÍTJUK A GYERMEKEKET EGY 
BARÁTI KÖZÖSSÉG ÉLMÉNYÉVEL



A gyermekeket megismertetjük Jézus 
szerető személyével…



…megismerkedünk a Bibliával…



…és komolyan képzett tanítóink 
segítségével Jézus tanítását is megfelelően 

értelmezzük.



Az Egyház minden embert 
megszólít, nemcsak saját 

közösségében.
Nyitott a más vallásúak felé is.

A Katolikus Egyház volt az első, aki 
béketalálkozót szervetett a vallások 

között.



Mit adunk még a gyermekeknek?

Segítünk, hogy 
életkorának megfelelően 
növekedjék örömben és 

szeretetben.



Vannak emberek akiket az Egyház

példaképként állít a hívek elé.



Ezek az emberek valamely 
tulajdonságukkal példát adnak 

nekünk.
Őket hívjuk szenteknek.

Az ő emlékük a világ végezetéig 
fennmarad.

Vannak közöttük akiket név szerint 
is ismerünk.



Országalapító Szent István királyunk,



az ő utóda, Szent László,



vagy a szolgáló szeretet példaképe, 
Árpád-házi Szent Erzsébet.

Az ő életükkel is megismerkedünk.



Az Egyház életét Krisztus emberekre 
bízta, mikor Péter apostolt felruházta a 
pápaság feladatával. Ezek az emberek 

is küszködnek a gyengeségekkel, 
korlátokkal. De mindig és mindenkor 

teljesítik a rájuk bízott feladatokat, ami 
nem az ő tökéletességükre, hanem 

megbízatásukra irányul.



Így lesz szent az Egyház



mely az idők végezetéig fennmarad.



MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK, 
MINDENKI JELENTKEZÉSÉT 
SZERETETTEL FOGADJUK.

A BEÍRATKOZÁSHOZ NEM FELTÉTEL, 
HOGY GYERMEKE MEG LEGYEN 

KERESZTELVE.





Plébániánk elérhetősége, ahová 
kérdéseivel fordulhat:

• Cím: 1211 Budapest, Templom u. 29.

• E-mail: csepel1plebania@gmail.com

• Plébános: Kertész Péter

• Telefonszámok: Iroda: 061 / 920 – 2902

• Plébánia: 061 / 425 - 2361

• Plébános: 0620 / 917 – 7598

• Honlap: https://csepelbelvaros.eoldal.hu/

mailto:csepel1plebania@gmail.com
https://csepelbelvaros.eoldal.hu/

