Szexualitás – Tisztaság – Életvédelem - Homoszexualitás
A Morális IV. jegyzet kiegészítése: könyvek, weblapok, csatolt dokumentumok

Az ifjúság tiszta életre segítéséről: w3.oli.katolikus.hu/tisztasagra-neveles
XI. Benedek: Deus Caritas est 1-11. fejezetek: katolikus.hu/roma/deus_caritas_est.pdf
M. B. Bonacci: Igazi szerelem (Könyv a szexualitás valódi jelentéséről)
FÉK Tanári kézikönyv 1-2. (Kapcsolat és jellemépítés, Timóteus Ts.)
G. Kuby: Only You: a házasságról, a tisztaságról - árral szemben mai fiataloknak
Fészekmeleg: fiataloknak családoknak az Élet ajándékáról (120 Ft-ért postázzák)
Családi életre nevelés, TCST oktatás: parazskozpont.hu, holnaphonlap.hu
Szentszéki l.pásztori útmutatás a fogamzásgátlásról: A gyóntató atyák
Vademecuma: uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=140
Pedofília és az Egyház: interjú egy német bűnügyi pszichiáterrel:
http://www.magyarkurir.hu/?&m_id=1&m_op=view&id=32063&rovat=9
Egy remek blog a tiszta szerelemről: biztosut.blogspot.com

Manhattani Nyilatkozat: Az USA egyházi vezetői, ts.-i és politikai életének jelentős
személyiségei polgári engedetlenségre szólítanak fel arra az esetre, ha az állam
jogtalanul beavatkozna a házasság, az emberi élet és a a vallásgyakorlás szent
területeire 8 o.): magyarkurir.hu/?m_id=1&m_op=view&id=31489&rovat=10
A Hittani Kongregáció levele a hsz. személyek lelkipásztori gondozásáról:
magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25391/homoszexualitas_katolikus_szemmel.pdf 21-35. o.
dr. Christl Vonholdt: Egy tévút kihívásai (A hsz. életmód eü. kockázatai):
magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25391/homoszexualitas_katolikus_szemmel.pdf 101-114 o.
A. Laun püspök konferenciájának előadásai:
magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25391/homoszexualitas_katolikus_szemmel.pdf

A Katolikus Nevelés Kongregációjának rendelkezése hsz. hajlamú személyek
pappá szentelésének kérdéséről (2005): http://kurir.katolikus.hu/?m_op=view&id=7668
Daniel Ange: Még nem késő – levél egy homoszexuális fiatalhoz (könyv)
Homoszexualitás és remény (USA Katolikus Orvosok Egyesülete):
embertars.hu/docok/embertars_6_1/Homoszexualitas%20es%20remeny.pdf

XVI. Benedek pápa a gender ideológiáról (1 o.):
magyarkurir.hu/?m_id=1&m_op=view&id=25242&rovat=3

Vingt-Trois bíboros, a francia psp-i kar elnöke a gender-elméletről (4 o.):
magyarkurir.hu/?m_op=view&id=30434

Az új vatikáni családlexikon cikkei gender témában: embertars.hu
D.Klenk: A nemek összezavarása (A gender ideológia, könyv: szakmai cikkek:
magyarkurir.hu/?m_op=view&id=30432

G. Kuby: A nemek forradalma (A gender ideológia – olvasmányosabb könyv:
magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25881/A_nemek_forradalma.pdf

Roska P. A g. ideológiáról: http://www.ujpalotaitemplom.hu/home/szabadegyetem/roska-pter
Film: A homoszexualitást megérteni: egy németországi konferencia
összefoglalója a hsz. megértéséről és leküzdéséről (gondola.hu/cikkek/69417) A film (37
p.):youtube.com/results?search_query=A+homoszexualit%C3%A1st+meg%C3%A9rteni&aq=f

Dokumentumok a csatolt mappában:
Diognétoszhoz írt levélből: az Ősegyház erkölcsi életéről (1 o.)
G. Biffi: A tisztaság kihívása: Hol ír a Szentírás a házasság előtti tiszta szerelem
fontosságáról? (7 o.)
A természetes család: Nyilatkozat: Egy családszervezet (az USA-ból) vezetőjének
írása a család pótolhatatlan értékéről, és védelmének szükségességéről (29 o.)
Farkas István: Észérvekkel a tiszta szerelem mellett: Lupus a tisztaságról (2 o.)
Roska P. előadás II. János Pál: A test teológiája alapján: Testünk ajándék – beszéd az
imakonferencián (4 o.)
Roska P. Cölibátus és házasság: A házasság és az egyedül Istennek ajándékozott
intimitás, a cölebsz élet szépsége (1 o.)
Hogyan előzzük meg a házasságtörést? (2 o.): néhány alapvető tanács
P. Ionata: Pornográfia: a szex csapdája (2 o.)
P. F. Fagan: A pornográfia hatásai (25 o.)
A családok válsága Európában: Vatikáni hírügynökség dokumentuma a családok
válságos helyzetéről (17 o., összefoglaló: 3 o.)
Csak egy anya: humoros írás az édesanyai hivatás jelentőségéről (1 o.)
Négy fiatal beszámolója a hsz. hajlam leküzdésének útjáról: dvd 2 (17 o.)
Szabadulás a pornó fogságából: loveismore: a szerelem több ennél! Egy osztrák
segítő szervezet honlapjai németül és angolul: loveismore.de, loveismore.eu Egy
brossúrájuk magyar fordítása (13 o.)
Munka, vagy rabszolgaság a prostitúció? (3 o.)
II. János Pál pápa 5 éven át erről beszélt az audienciáin: A test teológiája: testteo.hu
Szakkönyv a nem kívánt homoszexuális hajlam leküzdéséről: J. Nicolosi: Szégyen és
kötődésvesztés
Eredeti nemi identitásukban megerősödni vágyóknak: exmeleg.info
Katolikus társkereső weboldal, közösségi programok: parkatt.hu
Új könyv társkeresőknek: G. Kugler: Senki sem magányos sziget
Egy új diktatúra körvonalai rajzolódnak ki Európában: G. Kuby könyve: Globális szexuális
forradalom
Világos és humoros jegyes-felkészítés Pálhegyi F. ref. lelkipásztor könyvében: Keresztyén
házasság
Elkötelezett párok, jegyesek hétvégéje: MÉCS Napok Fiatal Pároknak: mecsnapok.hu
8 tanórában, értelmesen a tiszta szerelemről: Tomka F. könyve tanári segédfüzettel: Biztos
út

Ifjúsági újság: a modern világ útvesztői közt megmaradni Jézus útján:
szeressetekegymast.hu
Lelkigyakorlatok az abortusz által sérülteknek: abortusz-nefeljnemitellekel.hu, abortusz.hu
A riói ifjúsági találkozón osztott profi, színes füzet immár magyarul is: bioetikaiutmutato.hu

