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Lelkipásztori teológia 1. szemeszter
Tankönyv: Tomka F.: Új Evangelizáció – Ferenc pápa szellemében, SZIT, 2015

1. tétel. Korunk vallási helyzete: Egyházias vallásosság hanyatlása (templombajárók 50 éve és ma). 
Vallás-ellenes áramlatok. Az Y és a Z generáció kihívása. Keresztényüldözések és migráció kérdései? A 
„poszt-szekuláris” kor

2. tétel.  Magyarország vallási  helyzete.  Társadalmunk sebei  a  kommunizmus  után.  Vallásosok-,
ateisták-, istenhívők aránya. Az egyház mit mond korunk kérdéseivel kapcsolatban? Mit jelent, s miben
áll: „lelkipásztori paradigmaváltásra”? Mit mond Ferenc pápa a misszióról? 

3. A  lelkipásztori  teológia  meghatározása;  ennek  részletezése.  Mikor  vált  teológiává,  azaz
tudománnyá a Lpt és mi „okozta ezt”? Mit jelent, hogy a „szentségiség” a pasztorális alapelve? Miért ez
biztonságunk alapja? A lelkipásztorkodás látásmódja az ősegyházban, a középkorban, az újkorban és ma?

4. Mit jelent a lelkipásztori paradigmaváltás? Mi a népegyház? Mik megszűnésének okai? Melyek
a népegyházi lelkipásztorkodás útjai, és melyek korunké? Mit jelent: a szó, az igazság devalvációja? Az
evangelizáció meghatározása, hordozói, útjai?

5. Az  új-evangelizáció, mint  újra-evangelizálás;  avagy/és  mint  a  lelkipásztori  paradigmaváltás
fogalma? A közösség evangelizáló szerepe? Az evangelizáció misztikája? Az új evangelizáció új területei
(mely  területek?  milyen  eszközök?  különös  célzottjai?)  Milyen  szavakkal  hív  Ferenc  pápa  az  új
evangelizációra?

6. Mit hangsúlyoz a communio egyháztan? Mit mond erről a Szentírás? Mit mond a zsinat, majd
Szent  II.  János  Pál?  A collegialitás  és  a  szinodalitás  fogalmai  és  megvalósulási  formái  az  egyház
különböző „szintjein”? Miért  került  központba a  communio-egyháztan? Melyek ennek társadalmi-  és
melyek az  egyházi  okai?   Milyen  ellenvetéseket  tesz  vele  szemben több teológusa  is?  A communió
egyháztan  és  a  lelkipásztori  paradigmaváltás  hogy  függ  össze? Mikor  jel  az  Egyház?  Mikor  jel  a
közösség? A látható vagy a láthatatlan egyházról van szó ebben az összefüggésben?

7. Mi a köze a közösségi-egyháztannak az „új evangelizációhoz”?  Ha a közösségi-szakramentális
elem  hiányzik,  hogyan  tölti  be  küldetését  az  egyház,  a  plébánia?  Papok  és  világiak  új  helye  e
communioban? Mit jelent, hogy a megszentelés eszközei – a communio eszközei? Újabban ki hirdette
meg a közösségi lelkiséget; mit mondott róla? Melyek a közösségi lelkiség vonásai, és mi határozta meg
az individuális lelkiséget? Mit jelent „a külső várkastély” – hogyan kapcsolódik a fogalom a „paradigma-
váltáshoz”? A közösségben lét  szociológiai  és pasztorális  jelentősége.  - Mit  jelent  az egyház „máriás
dimenziója”? Hogyan  foglalja  ez  össze  korunk  egyház-képét?  Hogyan  kapcsolódik  ez  más  egyházi
„dimenziókhoz”?  Hogy kapcsolódik a máriás lét és a szakramentalitás?

9. Mi az alapja az új evangelizációnak, Ferenc pápa tanításában? Milyen forrásokból fakad az 
evangelizáció lendülete? Milyen mindennapos feltételei vannak, hogy működhessen életünkben az 
evangelizáció lendülete? – Mennyiben jelenti a hívő ember kiteljesedését az evangelizáció-misszió?  
Mit(ket) kell „felfedeznünk”, hogy  reménnyel tudjunk evangelizálni? 

10. Az evangelizációnak a testvéreket kell megszólítania. Milyen szemlélettel tudjuk jól elfogadni a 
testvért? Hogyan tudjuk örömmel elviselni a felmerülő nehézségeket, fájdalmakat? Mit jelent, hogy 
evangelizációnk közösségi? Az egyháznak melyik arculatát kell ilyenkor megjelentetnünk? Mi a 
Szentlélek szerepe, és Mária szerepe a misszió útján?

11. Mit mond Ferenc pápa a papról? A papság jelen helyzete a számok tükrében? Melyek a papság
válságának gyökerei?A papság megjelenési formái a történelemben: Krisztus szolgáló papságától a mai
korig. Miért rendelte Jézus a papságot, miért van szükség rá? A papi szolgálat szentháromságos jellege.

12 A pap-lelkipásztor feladatai  a lelkipásztori  paradigmaváltás után? A pap feladatai  a világi
hívők iránt? Mit mond az egyház a papi közösségről? Miért van erre szüksége? Milyen kérdéseket tett fel
Freud a coelibátussal szemben, és mi erre a válasz? Mi a mondanivalója a coelibátusnak? Mit lehet tenni
a hivatások gondozásáért?

 13. A világiak. Mit mond róluk a Szentírás? A zsinat mely dokumentumával kapcsolatban, és miért
folyt vita a világiak helyzetéről? Milyen újdonságokat fogalmazott meg a II. Vatikáni Zsinat arról, hogy
mi  a  világiak  küldetése  az  egyházban,  a  lelkipásztorkodásban,  a  misszióban,  személyes  életükben?
Melyik  a  legfontosabb  lelkipásztori  megbízatásuk?  Helyük  az  egyházi  tanácsokban.–  Kapcsolatuk  a
hierarchiával – és az egység építése? Egyházi alkalmazásuk kérdése hazánkban?

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

15.  A diakonátus. A gondolat  megjelenése a  zsinaton.  A diakónus igazi  küldetése  az  egyházban,
közösségben. Miért van rájuk szükség? Képzésük, szentelési koruk.

16. Egyesületek, kisközösségek. – Miért van szükség rájuk. Mi a céljuk? Mit adnak az egyháznak?
Egyházi megnyilatkozások a kisebb közösségekről (a zsinaton és a szinódusokon). A megjelenésük okai –
és  fajtáik.  Az  egyesületek  célja  és  meghatározása.  –  Ratzinger  bíboros/pápa:  Mi  a  kapcsolata  az
egyházban  az  intézménynek  és  a  karizmának?  Az  apostol-utódok  hogy  viszonyultak  a  megjelenő
közösségi mozgalmakhoz? Milyen útmutatást ad az Egyház: hogy viszonyuljon a főpásztor, a plébánia a
mozgalmakhoz? A legfontosabb lelkiségi mozgalmak bemutatása. 

17.  Mi  a  plébánia? -  és  a  tervezés? Plébánia  fogalma  a  zsinat  előtt  és  után.  A  plébániai
lelkipásztorkodás  első  feladata  az  új  evangelizáció  szellemében.  Mit  jelent,  hogy  a  „közösségek
közössége”? A világiak szerepe? A képviselőtestület célja, és kik legyenek tagjai? -  II. János Pál pápa a
lelkipásztori terv alapelveiről. Éves terv teendői. Távlati tervet hogy kell kialakítani? Töréspontok. A
világi munkatársak tervezési feladatai?

18. Hogyan jön létre a közösség? A csoportlélektan szempontjai. Hogyan indul el? 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. Szeretet, egység és
igazságkeresés viszonya?
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