Kedves Szülő!

a harmadik osztályos katolikus hittanosok szüleinek

Tisztelettel és szeretettel szeretném Önt megszólítani és felkínálni gyermeke számára az első szentáldozás,
illetve a keresztség lehetőségét. Tesszük ezt azért, mert Jézus Krisztus egyházára bízta Örömhírének hirdetését
és ezzel együtt szentségeinek kiszolgáltatását. A katolikus egyház szelíden kínálja fel a szentségek vételének
lehetőségét, de szilárdan hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus a mi Megváltónk, aki boldog örök életre hív meg
bennünket és amelynek feltétele, hogy vele minél szorosabb egységben és együttműködésben éljünk.
Határozott hitünk ellenére azt is gondoljuk, hogy a szentségeket azok vegyék fel, akik ezt maguk is akarják,
vagyis Jézus felkínált kegyelmi segítségét azok kapják meg, akik ezt valamilyen szinten el is szeretnék fogadni.
Ezért nem automatikus egyetlen szentség kiszolgáltatása sem, hanem Önnek, Önöknek kell eldönteni és szülői
felelősséggel szorgalmaznia és segítenie gyermekénél, hogy az örök élet reménye erős vágy-e és szeretnének
ehhez segítséget kérni az oltáriszentség és a bűnbocsánat szentségének vételével.
A hittanárok közösségének nevében reménnyel bíztatom, hogy ha gyermeke rendszeresen részt vett a
hittanórákon, akkor kapja meg a bűnbocsánat szentségének (szentgyónás) és a szentáldozásnak a lehetőségét.
Az idei évre felkészült gyermekek számára 2019. június 9-én, du. 3 órakor a nemesvámosi Fatima-templomban
kezdődő szertartáson lesz az elsőáldozás, illetve a keresztségek ünneplése is.
A szertartást megelőzően várhatóan június 8-án lesz az első szentgyónás (a jelentkezések alapján adjuk meg a
helyszíneket és az időpontokat).
Az ünnepre való közös készületünk a nemesvámosi Fatima-házban lesz 2019. június 1-én, szombaton délelőtt
10 órától kb. 17 óráig. Ezen a felkészülésen elengedhetetlen a részvétel.
Véleményem szerint minden olyan gyermeknek, akinek módja volt már évek óta hittant tanulnia, meg kell adni
a lehetőségét annak, hogy (ha még nem tette) megkeresztelkedjen, szentgyónáshoz és szentáldozáshoz
járuljon. Ez egy lehetőség, amely megnyílik számára és egész életében nyitva lesz, hogy bűnbánatát és
erősödni vágyását megélhesse Istennel. A szülők számára ez valakinél teljesen természetes, van aki számára
pedig eldöntésre váró kérdés. Én mindenkit erősíteni szeretnék, hogy segítse gyermeke és Isten kapcsolatát.
Nem vagyok azonban szektás hittérítő, nem gondolnám, hogy bármit is erővel szeretnék elérni. Ez egy
„gazdagon terített asztal”, amire meghívom a résztvevőket. Egy érték, amit én a magam részéről szívesen
átadok.
Amennyiben szeretné, ha gyermeke részesülne ezekben az alapvető szentségekben, kérem, 2019. május 15ig töltse ki ezt az elektronikus jelentkezési lapot: https://forms.gle/ZfzvKxjbSuj1ffNq7 Könnyebben is elérheti
ezt a lapot, ha a www.vamosplebania.hu oldalon rákattint a regisztráció elsőáldozásra szövegre a címlapon! A
beérkezett regisztráció után visszajelzést küldünk az Ön számára.
Az elsőáldozással kapcsolatos közvetlen dolgok megbeszélésére 2019. május 27-én, hétfőn este 6 órakor
Nemesvámoson, a Fatima-házban (8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.) tartunk szülői értekezletet. Kérem, hogy
erre mindenképpen jöjjön el egy szülő a családból! Ha az eljutás nehézséget jelent, kérem jelezzék a
hittanároknak vagy nekem!
Ha bármilyen kérdése merülne fel, keressen bizalommal a +36302048883-as telefonszámomon!
Szeretettel köszöntöm:

Nemesvámos, 2019. május 3.

Gere Dávid Márk SMC plébános

