
1. osztály  

Urbánné Gusztafik Ágnes: Isten barátságában 
 

Isten, a teremtés és én - Ez az én hittankönyvem 

Ki vagyok én? 

Az én társaim 

Ahol élünk 

A mi házunk 

Ki Isten? 

Isten háza 

Isten és társai 

Így látom – képek rólunk 

Ezt már tudom! – összefoglalás 

 

Várakozás és megérkezés - Szent Miklós püspök 

Várakozás és készülődés 

Így látom – a piros szín 

Az én születésem 

Az Ő születése 

Így látom – a fehér és arany szín 

VÍZ-szentelés 

Vízkereszt 

Így látom – az ikonok összeállítása 

Ezt már tudom! – összefoglalás 

 

Találkozás Jézussal, a felebaráttal és a feltámadás örömével - Találkozni Vele 

Szeretem Őt – a főparancs 

Szeretem őket 

Neki adom – ima és böjt 

Őt dicsérem – Virágvasárnap 

Együtt vagyok Vele – Nagycsütörtök 

Vele maradok – Nagypéntek 

Együtt örülök Vele – a Feltámadás 

Így látom 

Ezt már tudom! – összefoglalás 

 

A Szentlélek, az Istenszülő Szűz Mária és az Egyház – A mennybemenetel 

A Szentlélek – Pünkösd ünnepe 

Így látom – a zöld szín 

Mária – égi Édesanyánk 

Közösségben 

Ezt már mind tudom! – év végi összefoglalás 

 

 

 

 



 

2. osztály 

Papp Annamária – Papp Zoltán: Isten családjában élünk 
 

Visszatekintés 

Év eleji ismétlés 

 

Isten családja az egyház – Az én családom 

Az Isten családja 

A mi családunk 

Összefoglalás 

 

Isten jó édesapa, aki… – hajlékot készít 

Isten jó édesapa, aki… – gyermekeit a maga képére formálja 

A jót választani 

Isten jó édesapa, aki… – mindig szeret 

Isten jó édesapa, aki… – a jó útra vezet 

Összefoglalás 

Isten jó édesapa, aki… – kiment a bajból 

Isten jó édesapa, aki… – gondoskodik gyermekeiről 

A tízparancsolat 

Isten jó édesapa, aki… – betartja a szavát (lehet rá számítani) 

Isten jó édesapa, aki… – tervez (Keresztelő Szent János) 

Összefoglalás 

 

Az Istenszülő Szűz Máriát tiszteljük, mert… – édesanya (ő Jézus Krisztus édesanyja) 

Az Istenszülő Szűz Máriát tiszteljük, mert… – tisztaságos 

Az Istenszülő Szűz Máriát tiszteljük, mert… – fiára mutat 

Az Istenszülő Szűz Máriát tiszteljük, mert… – Ő a mi pártfogónk 

Összefoglalás 

 

Jézus igazi testvér, aki… – olyan, mint mi vagyunk 

Jézus igazi testvér, aki… – tanít Isten Országáról 

Jézus igazi testvér, aki… – tanítványokat gyűjt 

Jézus igazi testvér, aki… – segít embertársain – gyógyítás csodák 

Jézus igazi testvér, aki… – segít embertársain – a csodálatos kenyérszaporítás, a vihar 

lecsendesítése 

Összefoglalás 

Jézus igazi testvér, aki… – együtt ünnepel barátaival 

Jézus igazi testvér, aki… – életét adja értünk 

Jézus igazi testvér, aki… – elküldi a Szentlelket 

Összefoglalás 

Imádságok 

Fohászok 

Év végi összefoglalás 

 



 

 

3. osztály 

Szikora József: Isten szeretetében élünk 

 
Év eleji ismétlés 

A szentély 

Az Evangéliumos könyv 

Az evangélisták 

A hírvivők 

Összefoglalás 

 

Találkozás Jézussal – Betlehemben született 

Egyiptom földjén 

A gyermek Jézus a templomban 

A felnőtt Jézus 

Jézus, a Mester 

A jó és a rossz 

Jézus, a példakép 

A böjt és az imádság 

A főparancs 

Összefoglalás 

 

Jézus szeret minket – Jézus Isten országáról tanít 

Az irgalmas atya 

Az irgalmas szamaritánus 

Jézus csodákat tesz és gyógyít 

Szabadulás a betegség fogságából 

Jézus élet és halál ura 

A százados szolgája 

Összfoglalás 

 

Isten szeretetében élünk – Jézus bevonul Jeruzsálembe 

„Vegyétek, egyétek, ez az én testem” 

Nagycsütörtök 

Szeretettel közeledjetek 

A nagyhét 

„Megfeszíttetett miérettünk” 

„Harmadnapra feltámadt” 

„Jertek, merítsetek fényt!” 

Isten szeretetében élünk 

Pünkösd 

Összefoglalás 

Év végi összefoglalás 

 

 



 

4. osztály  

Szabó Roland: Isten házában 

 
Előkészület a templomban – Az egyházi rend szentsége 

A papi szolgálat Egyházunkban 

A papság öltözete és annak színei 

Az előkészület fontossága 

A Szent Liturgia előkészülete 

A mi előkészületünk 

Összefoglalás 

 

A hitjelöltek liturgiája – A liturgiánk kezdete 

A nagy ekténia 

Az antifónák 

A kisbemenet 

A Háromszorszent 

Az apostoli olvasmány 

Az evangéliumi olvasmány 

Összefoglalás 

 

A hívők liturgiája – A nagybemenet 

Szeretetünk és hitünk megvallása 

Hálaadás az Atyának 

Megemlékezés a Fiú művéről 

A Szentlélek lehívása 

Megemlékezés az Egyház tagjairól 

Készület az áldozásra 

A szentáldozás 

A hálaadás 

Összefoglalás 

 

Az Egyház élete – Az ősegyház élete 

Az egyházi év 

Az Istenszülő és a szentek ünnepei 

Az Úr ünnepei 

A nagyböjt 

A nagyhét 

A húsvát, az ünnepek ünnepe 

A pünkösdi időszak 

Az egyházi hét és nap megszentelése 

Egyéb szertartásaink 

Összefoglalás 

 

 

 



 

 

5. osztály 

Obbágy László: Ó- ÉS ÚJSZÖVETSÉGI ÜZENETEK 

 
„Ez a könyv a Könyvek Könyve...” – Bevezetés a Bibliába 

„Kutassatok az Úr könyvében és olvassatok...” – A Biblia könyveinek tartalma 

„Beteljesedett az Írás...” – Az Ószövetség és az Újszövetség egysége 

„Érted, amit olvasol?” – Az Ószövetség nevelőnk Krisztusra 

„Gyermekkorod óta ismered a Szentírást...” – Összefoglalás 

„Kezdetkor teremtette...” – A bibliai őstörténet 

„Minden lény a rossz útjára tért...” – Az őstörténet további eseményei 

„Általad nyer áldást a föld minden népe...” – Ábrahám, Izsák és Jákob története 

„Húsz ezüstért...” – József, az álomlátó 

„Az Úr harcol értetek...” – Mózes 

„Meddig akartok kétfelé sántikálni?” – A választott nép története az Ígéret Földjén 

„Apám vándorló arám volt...” – Összefoglalás 

„Ezt mondja az Úr...” – A nagy próféták 

„Szól az Úr, az Isten...” – A kis próféták 

„Az én szám bölcsességet szól...” – Az Ószövetség bölcsességi könyvei 

„Megszületett az Úr Krisztus...” – A karácsony evangéliuma 

„Ez az én szeretett Fiam...” – Jézus megkeresztelkedése 

„...hogy beteljesedjék...” – Összefoglalás 

„Ezek pedig megírattak, hogy higgyétek...” – Az evangéliumok 

„Látta, hogy ül a vámnál...” – Szent Máté evangéliuma 

„ Jézus Krisztus Isten Fia evangéliuma...” – Szent Márk evangéliumának üzenete 

„Mindennek gondosan utánajártam...” – Szent Lukács evangéliuma I. 

„Elveszett, de megtaláltatott...” – Szent Lukács evangéliuma II. 

„Úgy szerette Isten a világot...” – Szent János evangéliuma I. 

„Én vagyok...” – Szent János evangéliuma II. 

„Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága...” – Összefoglalás 

„Fölmegyünk Jeruzsálembe...” – Urunk szenvedésének története 

„Nincs itt, feltámadt!” – Húsvét örömhíre az evangéliumokban 

A Szentlélek evangéliuma – Az Apostolok Cselekedetei – az egyház életének első évtizedei 

„Íme, a te anyád!” – Az Istenszülő Szűz Mária a Szentírásban 



„Kegyelem nektek és békesség...” – Az apostoli levelek 

„Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek...” – A Jelenések könyve 

„ Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma...” – Összefoglalás 

„... hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük” – A Szentírás az egyházban él 

„Egy szekér föld...” – Isten szava: lélek és élet 

„Boldog, aki olvassa... Boldog, aki megszívleli...” – Tanév végi összefoglalás 

 

 

6. osztály 

Obbágy László: Örökség 
 

Örömhírünk 

Hitünk 

Keresztény hitünk 

Katolikus keresztény hitünk 

Görögkatolikus keresztény hitünk 

Összefoglalás 

Az értékek rendje 

Az első kőtábla 

A második kőtábla 

A Hegyi Beszéd tanítása 

A főparancs 

Összefoglalás 

Karácsonyra készülünk 

A szeretet szentje 

Krisztus születik! Dicsőítsétek! 

Erőszak a jászol tövében 

Az idő: lehetőség és felelősség 

Felelősségünk a teremtett világért 

A keresztény ember életöröme 

Összefoglalás 

Isten üzenete, a kinyilatkoztatás 

Bűn, bűnbánat, bűnbocsánat 

A nagyböjti utazás 

A templom 



Élet Krisztusban – A szentségek I. 

Élet Krisztusban – A szentségek II. 

Összefoglalás 

A nagyhét 

A szenvedés értéke 

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 

Vándortarisznyánk titka 

Otthon – ég és föld között 

Életünk horgonya, a család 

Pünkösd: a fordított Bábel 

Az evangéliumi tanácsok 

Összefoglalás 

 

 

7-8. osztály 

Dr. Papp Miklós: Krisztus erkölcsi követése 

 
Év eleji ismétlés 

Alapfogalmak – Az igaz örömök 

Életszentség és boldogság 

Életszentség és boldogság II. – Életszentség, tökéletesség = hibátlanság? 

A személyes méltóság: az ember az Isten ikonja 

Az Ószövetség erkölcse 

Az Újszövetség erkölcse Krisztus etikájának sarokpontjai 

Összefoglalás 

A lelkiismeret szentélye 

Szabadság valamitől valamire 

Szabadság valamitől valamire II. – A szabadság téves felfogásai 

Erény és törvény 

A bűn mint szeretetlenség 

Az ima mint az erkölcsi élet vezetője 

Összefoglalás 

 

„Szeresd Uradat, Istenedet! – Liturgia és etika 

A vasárnap és ünnepnap értéke az életünkben 



Bűnök Isten tisztelete ellen 

Összefoglalás 

 

„Szeresd önmagadat!” – Önismeret és önszeretet 

Erkölcsi felelősség a testi-lelki fejlődésért 

Önfegyelem, böjt, függőség 

Erkölcs a nemiség területén 

Összefoglalás 

 

„Szeresd felebarátodat!” – Barátság Istennel, emberrel és a világgal 

Szerelem, házasság 

A család a Szentháromság ikonja 

Az élet csodája és célja 

„Ne ölj!” 

Összefoglalás 

Pályaválasztás, munkavégzés, hivatás 

Gazdagság, szegénység – Isten országa 

Igazság és kommunikáció 

Erkölcsös konfliktuskezelés 

Összefoglalás 

Év végi összefoglalás 


