
Ismerd meg az egyházadat! 
 

 
1. Kapcsolat építése a helyi egyházzal. 
 Hívjuk el a plébános atyát vagy a káplánt az iskolába, és kérjük meg, 

hogy beszéljen a gyerekeknek a hivatásáról. A beszélgetésből derüljön ki, 
hogy hogyan merült fel benne a papi hivatás gondolata, miért lett pap, 
hogyan történt a képzése, mit szeret legjobban a hivatásában, milyenek a 
mindennapjai, miért ajánlaná a fiúknak, hogy papok legyenek, hogyan 
emlékszik vissza a szentelésére, mit jelent a kézfeltétel stb… A 
gyerekeket készítsük fel a találkozóra, előre szedjenek össze kérdéseket, 
amelyeket feltesznek az atyának. 

 A gyerekekkel látogassuk meg a plébániát, hogy megismerjék az atya 
életterét. A fenti beszélgetésre a plébánián is sor kerülhet. 

 Ha van állandó diakónus, akkor vele is találkozhatnak a gyerekek. 
 Ha nagyobb városban tanítunk, ahol több plébániáról jönnek össze a 

gyerekek, akkor készítsük fel őket (és a papokat is!), hogy kettesével-
hármasával interjúvolják meg az atyákat, és mutassák be többieknek. Az 
interjú film- vagy hangfelvétellel is készülhet (manapság sok gyereknek 
van okostelefonja), és minél érdekesebben mutassák be a társaiknak. 
Időlimitet adjunk, és előre beszéljük meg, hogy milyen kérdéseket 
tegyenek fel. Készíthetnek tablót ’Papjaink’ címmel… 

 
2. Kapcsolat építése a püspökkel és az egyházmegyével 
 Adjuk feladatként a gyerekeknek, hogy keressék fel az egyházmegye 

honlapját, és bizonyos szempontok szerint számoljanak be róla. Minél 
többet tudjanak meg az egyházmegyéjükről, és természetesen a 
püspökükről. Akár vetélkedőt vagy Ki mit tud-ot is szervezhetünk nekik, 
vagy ők szervezzenek egymásnak. 

 Szervezhetünk egy látogatást a székesegyházba és a püspöki palotába. 
 

3. Kapcsolat építése a magyar egyházzal 
 Ez a téma mélyebben majd az egyháztörténeti tanulmányokhoz kötődik, 

de itt is jó rámutatni, hogy hazánk egyházmegyékre osztott, hogy a 
határon túli magyarlakta területek is hozzánk tartoznak. Minden 
egyházmegye élén püspök áll, aki irányítja egyházmegyéje életét. A 
magyar egyház első számú vezetője a bíboros, akiről szintén 
tájékozódhatnak a gyerekek akár az internet segítségével. 

 
 
 
 



4. Kapcsolat építése a világegyházzal 
 Fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy az egyház vezetője maga Krisztus, 

és az ő földi helytartója Róma püspöke, a pápa, akit Szentatyának is 
hívunk. Minél többet tudjanak meg róla. 

 Az is jó, ha látják, hogy az Egyház a világ legnagyobb és leginkább 
megszervezett intézménye, hogy minden földrészen milyen sokan 
vagyunk. 

 A gyerekek hallhattak már a különböző vádaskodásokról az Egyházzal 
kapcsolatban mind a múltját mind a jelenét illetően. Talán nem most kell 
ezekről részletesen beszélni, de a lényeges pontokat illetően meg kell őket 
nyugtatni, és a jövőben sort keríteni az alaposabb megbeszélésre. 

 


