
Hittan:  

Az alábbi három cím közül válassz egyet, és használd fel a segítő kérdéseket, 
gondolatokat! A pályázat terjedelme 4-5 oldal, 12-es betűméret, 1,5 sorköz. 

 

1./  Szent Gellért Atyánk a bakonybéli remeteségben a Szentírás 
sorai felett elmélkedik (vö. Elmélkedés a három ifjú énekéről a tüzes 
kemencében – Deliberatio, Dán 3,23-90) 

Feladat: Írj egy elmélkedést „Dicsérjük Istent minden körülmény között!” 
címmel. 

Hivatkozz - akár szabadon választott - szentírási részekre! 

Segítő kérdések, gondolatok: 

 Istent legszebben az életünkkel dicsérhetjük 
 A keresztények aszerint élnek, amit vallanak?  
 Tanúságtétel a mai világban 
 Miért nehéz sokszor színt vallani? 
 A legkockázatosabb dolog, amit valaha vállaltam/vállalnék Krisztusért… 
 A felnőttek képmutatóbbak, mint a tizenévesek? 
 „Szent maskara” – hitelesség 
 Túl nehéz a kereszténység megélése!? 
 Az Evangélium megvalósítása nem lehetetlen 
 Szentírási párhuzamok: Mt 23, 27-28; Róm 7,15-20; Gal 5,19-23; Ef 4,22-24; Fil 2,12-

15. 
 Egyéni kérdések és válaszok a megadott témában 

 

 

2./ Szent Gellért Atyánk a San Giorgio Maggiore bencés monostor 
apátja 

Feladat: Írj egy levelet Szent Gellért Atyánk nevében Pannónia Szent Márton-
hegyi, új alapítású bencés közösségéhez! 

Segítő kérdések, gondolatok: 



 Hogyan maradhatunk önmagunk úgy, hogy közben beilleszkedünk egy közösség 
keretei közé? 

 A mai világ kihívásai a fiatalok felé, értékrendben megmaradni 
 Döntéseink és felelősségünk 
 Felelőtlen döntések 
 Az imádság, a munka és a vidám lelkület összhangja 
 Szabadság és elköteleződés 
 Miben más a szerzetesi elköteleződés? 
 Elmélet, ideálok, és a mindennapi gyakorlat 
 Senki sem lehet tökéletes!? 
 Amiben lehet változtatni és amiben nem… 
 Szentírási párhuzam: 1Tessz 5,12-22 

 

 

3./ Szent Gellért Atyánk csanádi püspökként a fiataloknak prédikál 

Feladat: Írj egy prédikációt, melyben Szent Gellért Atyánk arra kéri iskolánk 
diákjait, hogy segítsék közösségünkben a missziós munkát! 

Segítő kérdések, gondolatok: 

 Szentírási párhuzam: Mt 28, 18-20 
 „Szuperlelki szentnek” kell lenni ahhoz, hogy valaki misszionárius legyen? 
 Egy tizenéves nem sok dolgot tehet? 
 A legtöbb Gellértes csak néző a katolikus iskolában!? 
 A Gellértben már mindenki keresztény!? 
 Krisztust hirdetni csak idegen országban élő misszionáriusként lehet? 
 Először magunk között kell megvalósítani az evangéliumot 
 A legnehezebb felvállalni a Szent Gellért Gimnáziumban… 
 A Szent Gellért Gimnáziumban könnyű eleget tenni ennek a missziós kérésnek… 
 Adományok - személyes áldozatok  
 Missziós hírek a nagyvilágból  
 Konkrét példák 

 
 

 


