
Kategoriális lelkipásztorkodás tételek
IV. szemeszter, Sapientia 2015

(Tankönyv: Tomka F: Lelkipásztori teológia és új evangelizáció. Bp. SZIT, 2006.  A házasságra felké-
szítésről: Tomka F: Szentségi lelkipásztorkodás 11. f. Bp. SZIT, 2008. Tomka F. Biztos Út. 2-3 és 8. fe-
jezet SZIT. 2013.. A 6. Gender tétel kéziratban. Ferenc pápa: Evangelii Gaudium, apostoli buzdítása)

1. Mi a plébánia? Fogalma a zsinat előtt és után. A plébániai lelkipásztorkodás első felada-
ta az új evangelizáció szellemében. A világiak szerepe. A képviselőtestület. 
2. Lelkipásztori tervezés.  II. János Pál pápa a lelkipásztori terv alapelveiről. Éves terv.
Távlati terv. Töréspontok. A világi munkatársnak vagy hitoktatónak mit kell terveznie?
3. A városiasodás és az evangelizáció. A városiasodás története. Városiasodás és evangeli-
záció. Községek, falvak evangelizációja. 
4. Felnőttekkel  való foglalkozás. Mire hívja a lelkipásztorkodást.  Felnőttképzés  formái;
legfontosabb alapelvei. A felnőtt katekézis néhány alapszabálya. Mit tehet egy hitoktató a kö-
zösséglétrehozás, felnőttképzés érdekében.
5. Ferenc pápa Evangelii Gaudium apostoli buzdításának lényegi pontjai
6. A család. – Helyzete. Kritikus számok (Biztos Út adatai alapján – 2.fej.) Pozitív jelek. 
A házasságra való felkészülés – házasság előtti nemi élet megideologizálása –  és a való-
ság? Mit ígértek a „próbaházassággal” kapcsolatban, és mi a valóság? – - A tiszta házassági
készület szociológiai, lélektani, hormonológiai igazolása. (Vö. Tomka F: Biztos Út. 2-3.
fejezet.)
- A család átalakulásának folyamata. A keresztény család ténye – honnan meríti erejét? – A
család-csoportok létrehozásának néhány bevált módja. A család kritikus életszakaszai.
7. A GENDER MAINSTREAMING. A szexuális  forradalomtól  a  gender  forradalomig
(Kötelező anyag:  Kézirat - Ajánlott  olvasmány:  G. Kuby:  A nemek forradalma; vagy:  D.
Klenk: A nemek összezavarása. Kairos Kiadó)
8. Felkészítés a házasságra. A házasságra felkészítés új alapelvei. A jegyesek új helye a
világban és az egyházban. A jegyesek megáldásának jelentősége? 
- Mik az egyházi házasságkötés feltételei? A kérdés jelen helyzete (a Kódex, a F. Cons.
irányelvei!) és a lelkipásztori kérdések. A jelentkezőtől mit kell az első találkozás alkalmá-
val megkérdezni? A felkészítés időtartama mitől függ? Milyen formái lehetségesek? Mit te-
hetek, ha már együtt élnek? (Tomka: Szentségi lelkipásztorkodás. Bp. 11. fej.)
9. A JEGYESI FELKÉSZÍTÉS NAGY TÉMÁI (egység, felbonthatatlanság, gyermekek,
abortusz,  nevelés).  A jegyesi  beszélgetésnél  milyen  szempontokat  kell  figyelembe venni?
(Szentségi lelkipásztorkodás. 11. fej.) – Mit jelent, hogy a jegyesség SZENZITÍV PERIÓ-
DUS. A kommunikáció tanításának jelentősége. (Vö. Tomka F: Biztos Út. SZIT. 2010. 7-8.
fejezet.)
10. Elváltak. Helyzetük az egyházban. Mit tehet értük az egyház? Mit tehet értük a hívő? 
11. A karitász. – XVI. Benedek pápa a karitászról: A karitász az egyház küldetésében. A
karitász a világegyházban. A karitász-csoportok küldetése és létrehozása a plébánián. 
12. A hátrányos helyzetűek és a deviancia. A szegénység Magyarországon. A liberalizmus
fogalmáról. A deviancia meghatározása és okai. Az alkoholizmus. A kábítószer-fogyasztás.
Mentális betegségek, depresszió. Prostitúció. A deviancia és a lelkipásztorkodás. 
13. Öregedés. Helyük a társadalomban. Három nagy traumájuk. Lelkipásztori feladatok.
14. A romák evangelizációja. Történetükről. Hátrányos helyzetűk megvilágítása. Értékeik.
Lelkipásztori kezdeményezések – a világegyházban és Magyarországon. – A plébánia és
a romák lelkipásztori gondozásának útjai és feltételei.
15. A dialógus. Egyházon belül. Nem vallásosakkal és nem hívőkkel. Más keresztény egyhá-
zakkal, más vallásokkal. – A dialógus teológiája


