
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

Figyelmükbe ajánljuk a Youcat sorozat köteteit. 

 

  

 

 

Youcat - Y-Biblia - Ifjúsági Biblia 

Ifjúsági Biblia: fiatalos, kérdésekkel, rövid bibliai részletekkel. 

 

„Nagyon tetszik nekem ez az ifjúsági Biblia. Igazán sokszínű, rengeteg vallomás van 

benne, szenteknek és fiataloknak a tanúságtétele. Arra csábít, hogy aki kézbe veszi, 

elkezdje olvasni, és csak az utolsó oldalon hagyja abba. És azután ...? Azután 

félreteszi. Eltűnik a könyvespolcon, valahol hátul a harmadik sorban. Porosodik. A 

gyermekei egy napon majd elkótyavetyélik az ócskapiacon. Nem! Ennek nem szabad 

megtörténnie! Olvassátok figyelmesen! Ne felületesen, mint egy képregényt. 

Kérdezzétek meg magatoktól: Mit mond ez az én szívemnek? Vajon hozzám szól-e 

Isten ezekkel a szavakkal? Megérinti-e bensőmet, a szívem vágyait? Mit kell tennem? 

Isten szava csak így tud erővé válni. Csak így tud életünk megváltozni, naggyá, széppé 

lenni.” (Ferenc pápa) 
 

 

Bérmakönyv 

 

A könyv a bérmálásra készülők számára a fiatalok nyelvén és stílusában mutatja be 

hitünk alapjait, sok-sok érdekes képpel és illusztrációval, játékos ötlettel. A 12 egységre 

osztott "bérmakurzus" igazi áttörést hozhat bérmálásra felkészítésben: jókedvűen, mégis 

elmélyülten vázolja fel a legfontosabb tudnivalókat Isten teremtő és megváltó 

szeretetéről, majd felkészít a szentgyónásra és magára a bérmálásra. Nélkülözhetetlen 

olvasmánya lehet mindazoknak, akik bérmálkozásra készülnek. 

 

Kézikönyv a bérmakurzushoz 

 

A YOUCAT Bérmakönyvhöz készült részletes tanári kézikönyv.  

Annak minden fejezetéhez részletes teológiai magyarázatot ad, 

 majd számos ötlettel segíti a hitoktatót az órákra való felkészülésében.  

A könyv sok közvetlenül is felhasználható (másolható, kivágható stb.) segédanyagot is  

tartalmaz, ami élményszerűvé, vonzóvá teheti az órákat.  

Ajánlott óravázlatai két változatban készültek: kisebbek és nagyobbak számára  

más-más módszereket ajánlva.  

Nélkülözhetetlen segédkönyve lehet mindazoknak a lelkipásztoroknak és hitoktatóknak,  

akik bérmálási előkészítő tanfolyamokat tartanak 
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Docat 

 

Ferenc pápa előszavával. 

 

Mi jellemzi a keresztény életet? Jézus válasza: "éljetek szeretetben"! Ennek konkrét 

megvalósulása azonban koronként változhat. Ferenc pápa kérésére azért készült ez a 

modern erkölcstan könyv, hogy a mi korunkra érvényes válaszokat adjon a kérdésre. 

Bemutatja Isten szeretetének "mestertervét", majd azt részletezi a mai életre alkamazva. 

Néhány példa: Mit kíván a közjó, az egymás iránti szolidaritás, az igazságos gazdasági 

élet, a környezetünk védelme, mivel jár a globalizáció, a digitális kor? 
 

 

 

Gyónás-Megújulás 

 

A gyónás sokakban kellemetlen emléket ébreszt: betérdelni egy gyóntatószékbe, és ott 

megvallani elkövetett vétkeinket. Napjainkban viszont egyre több fiatal fedezi föl, 

milyen értéket jelent az, hogy lehetőség nyílik az őszinte szembenézésre önmagunkkal 

Isten színe előtt, aki irgalmasan megbocsáthatja bűneinket. Ez a kis könyvecske – a 

YOUCAT sorozat részeként – fiatalos és vonzó segítséget nyújt a gyónáshoz, választ 

adva számos, gyakran felmerülő kérdésre. Legfontosabb része az újdonságszámba menő 

lelkitükör, amely nemcsak a rossz tetteinkre kérdez rá, hanem a jócselekedeteinkre is. 

Hasznos segítsége lehet az őszinte lelkiéletre törekvő minden korosztálynak. 
 

 

 

 

Imakönyv 

 

A YOUCAT Imakönyv segít abban,  

hogy kapcsolatba kerülj Istennel, rátalálj az Ő békéjére, és erőt meríts belőle. 

 

A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa 

 

Tanulmányozzátok a katekizmust! Ez szívem kívánsága. Tanulmányozzátok a 

katekizmust lelkesen és kitartóan! szánjatok rá időt! Tanulmányozzátok szobátok 

csendjében, olvassátok kettesben, ha jóban vagytok valakivel, alakítsatok 

tanulócsoportokat, cseréljétek ki gondolataitokat az interneten. Szüleitek nemzedékénél 

sokkal mélyebb gyökerű hitre van szükségetek. (XVI. Benedek pápa - Az ifjúsági 

katekizmus előszavából) 

 

 

Hittansuli 

 

A keresztény élet azoknak szól, akik mélyebben gondolkodnak.  

Akik nem érik be ködös információkkal.  

A YOUCAT HITTANSULI az Istennel való nagy kalandra szeretne lelkesíteni.  

A kötet a nemzetközileg ma legsikeresebb hittankönyvön, a YOUCAT-en alapul,  

26 leckét kínál a YOUCAT feldolgozásához. 

 

Belelapozás 

 

 

 

https://vigilia.hu/pdfs/Y-Hittansuli_kivonat_2-15.pdf


 

 

RÉSZLETEK AZ IFJÚSÁGI BIBLIA kötetből: 

 

 

 

Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 


