
LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA 
1. szemeszter 

Tételek – Sapientia - 2014

 (Tankönyv: Tomka F: Lelkipásztori teológia és új evangelizáció. Bp. SZIT.
Kötelező fejezetek: Halálra szántak, mégis élünk c. kötetből Bp. SZIT.)

1.f. Az Egyház és a lelkipásztorkodás helyzete napjainkban. A krízis jelei. A remény jelei. A történe-
lem tanúsága. Az ember keresi ma is Istent? Megújulások az egyházban. Társadalmi környezetünk problémái
(poszt kommunista világ). Katolikusok a magyar társadalomban; templomba járók aránya hazánkban, a vi-
lágon. A katolikusok (és a nagy egyházak) a világban; Vö. Tomka F. Halálra szántak, mégis élünk 1. fej és
25. fej. Egyházunk helyzete a kommunizmus előtt, és ma. (A lényegét!)

2. f. A lelkipásztori teológia története, meghatározása. A lelkipásztorkodás megítélése az ősegyházban.
Szemléletváltás a középkorban. – Mit jelent, hogy a pasztorális alapelve a szakramentalitás? A lelkipászto-
ri teológia meghatározása; szerepe a teológiai tudományok között. Mióta lett igazán teológiává? Miért?

3.f. Paradigmaváltás a lelkipásztorkodásban és az „Új Evangelizáció”.  A hit átadásának hagyomá-
nyos útjai. Az intellektuális hitterjesztés és válsága. Melyek a népegyház lelkipásztorkodásának elemei, és
melyek az Új Evangelizációé? – Milyen teológiai-szemléleti különbség van a két szemlélet között? - Mit akart
mondani az evangelizáció fogalma, és mi újat mond az „új evangelizáció”?

4.f. Comunió egyháztan. Mit jelent. Miért került központba e fogalom. Mi a szociológiai és teológiai
háttere? – Mit jelent, hogy az egyház szentség? – Melyek a közösségi lelkiség vonásai? Hogy kapcsolódik a
közösségi egyháztanhoz? A belső várkastély és a külső várkastély fogalmai. Az egyház máriás dimenziója.

5.f. Az evangelizáció teológiája és lelkisége. Az emberszeretet szentségi jellege. Miért van központi sze-
repe az egységnek? Mi a feltétele, hogy az egységet meg tudjuk élni? Mi köze ennek a communió egyháztan-
hoz?

6.f.  A papság. – A papság helyzete a számok tükrében. A válság gyökerei. Vajon mit akar mondani vele
Isten az egyháznak? Miért van szükség szolgálati papságra? A papság teológiájához – és Szentháromságos
vonatkozása.  Az elsődleges lelkipásztori feladat ma? A papi közösségek szerepe. A coelibátus mikor valósul -
hat meg a lélektan szerint? Freud ellenvetése?

Tomka: Halálra szántak - mégis élünk: A papi ügynök kérdés legfontosabb adatai 20. f. (3. kiadás oldal-
száma) 293-330. - Papság – és a szex vádak: 24. f. 446-54.- Egyházunk vértanúi – Erdélyben, Kárpátalján
(136-148)

7.f. A világiak. Mit mond a Szentírás? A zsinat melyik dokumentumával kapcsolatban, és miért folyt
a vita a világiakról?  Mi a világiak küldetése az egyházban és a lelkipásztorkodásban? Melyik a legfontosabb
lelkipásztori megbízatásuk? A tanácsok kritikus kérdése.– Kapcsolatuk a hierarchiával – és az egység építése?
Egyházi alkalmazásuk – a világban. A kérdés hazánkban?

8.f.  Az Istennek szentelt élet formái. A szerzetesek szerepe az egyház történelmében és a lelkipásztor-
kodásban. Jelenlétük teológiai mondanivalója a világnak. Magyarországi lelkipásztori munkájuk, és annak
távlatai. – A világi intézmények – meghatározása, története, néhány példa… Az Istennek szentelt élet újabb
formái: Apostoli élet társaságai, harmadrendek, világi rendek. 

Tomka: Halálra szántak - mégis élünk: Ügynökök a szerzetesek között? (3. kiadás oldalszáma) 416-422. 
9.f. A diakonátus. A gondolat megjelenése a zsinaton. A diakónus igazi küldetése a közösségben. Miért

van rájuk szükség? Képzésük, szentelési koruk.
10.f. Egyesületek, kisközösségek. – Miért van szükség rájuk. Mit adnak az egyháznak? Egyházi megnyi-

latkozások a kisebb közösségekről (a zsinaton és a szinódusokon). 
A kisközösségek megjelenésének okai – és fajtáik. – Az egyesületek meghatározása és jelentősége. – Rat-

zinger bíboros, pápa: a kisközösségekről: Mi a kapcsolata az egyházban az intézménynek és a karizmának?
Az apostol-utódok hogy viszonyultak a megjelenő közösségi mozgalmakhoz? - A legfontosabb lelkiségi moz-
galmak bemutatása. – Tomka F. Halálra szántak 15. f Kisközösségek... Mit tud erről egy történészhallgató?
171-185. Ifjúsági egyesületek vértanúi: 59-64

11.f. Mi a plébánia? Fogalma a zsinat előtt és után. A plébániai lelkipásztorkodás első feladata az új
evangelizáció szellemében. A világiak szerepe. A képviselőtestület. 

12.f. Lelkipásztori tervezés.  II. János Pál pápa a lelkipásztori terv alapelveiről. Éves terv. Távlati terv.
Töréspontok. A világi munkatárs és a tervezés.

13.f. Hogyan jön létre a közösség? A csoportlélektan szempontjai. Hogyan hozzuk létre. Hogyan válik
aktívvá egy nagyobb közösség? Fejlődésének állomásai. - A közösség teológiája.  Mit mond Jézus? Miért
nem válik sok közösség krisztusi közösséggé? A krisztusi közösség újszerű szabályai.


