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Főtisztelendő Paptestvérek!

Társadalmunk minden területen egyre felkészültebb embereket vár el, nem kivétel ez alól az
Egyház sem. Ezt a társadalmi igényt is szem előtt tartva írja a Papi élet és szolgálat direktóriuma,
hogy a továbbképzés  a  „hívők joga,  akik elvárják a  pap jó  képzettségének és  életszentségének
gyümölcseit”  (69).  Erre  utal  a  Klérus  Kongregáció által  2016-ban kiadott  Ratio Fundamentalis
Institutionis  Sacerdotalis is:  „fontos,  hogy  a  hívek  megfelelően  felkészült  és  érett  papokkal
találkozzanak” (82). A jó felkészültséghez elengedhetetlen a folyamatos és állandó szellemi képzés
és tanulás, különösen annak érdekében, hogy korunk újabb és újabb, egyre összetettebb kérdéseire,
problémáira,  kihívásaira  megfelelő  válaszokkal,  útmutatással  szolgálhasson  a  pap  lelkipásztori
munkája minden területén.

Ennek szolgálatában áll a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Programja
(PTK), amelynek első, 2021-es évada hasznos kezdeményezésnek és sikeres indulásnak bizonyult.
Örömmel  nyugtáztam,  hogy  főegyházmegyénk  aktív  papságának  mintegy  fele  érdeklődött  a
képzések iránt, és szép számmal voltak olyan paptestvérek, akik több kurzuson is részt vettek. A
program széles körű pozitív fogadtatása egyben biztatást is jelent a bővítésre, rendszeresítésre.

A püspöknek  a  továbbképzést  egy  papokból  álló  csoportra  kell  bíznia,  akik  a  püspök
megbízható  munkatársai.  Jöhetnek  a  szemináriumi  nevelők  közül,  felsőfokú  egyházi  oktatási
intézményekből, vagy a papi élettel és lelkiséggel kapcsolatos közösségekből. Ők dolgozzák ki a
képzés éves tervét, ügyelve a tanítás tisztaságára és az egyházi fegyelemhez való hűségre (v.ö.  A
Papi élet és szolgálat direktóriuma, 90).

A  székeskáptalan  2021.  szeptember  29-én  megújított  szabályzata  ennek  fényében
rendelkezik  úgy,  hogy  a  mesterkanonok  a  szeminárium  rektora  és  a  Főegyházmegyei  Papi
Továbbképző  felelőse  (17).  Jelenleg  a  véglegesítés  szakaszában  van  a  Főegyházmegyei  Papi
Továbbképző szabályzata, az év végéig kinevezésre kerül az ezért felelős papi csoport, bizottság.

A 2022-re  összeállított  képzéssorozat  már  Ft.  Dr.  András  István  szemináriumi  rektor  és
kanonok irányításával készült, Msgr. Dr. Lukács Imre-Róbert általános helynök támogatásával. Az
idén is Dávid Tünde érsekségi projektmenedzsert bíztam meg a képzések szervezési, koordinálási,
logisztikai-adminisztrációs feladatkörével. Ezúton is hálás köszönet önzetlen munkájukért.

__________________________________________________________________________________________________________

2022. / II. KÖRLEVÉL
___________________________________________________________________________________________________________



Idei  képzés-kínálatunk  a  tavalyihoz  hasonlóan  elismert,  az  egyes  témákban  jártas
szakemberekkel  való  együttműködésre  épül,  a  pasztorációs  munka  hagyományos  területeit  és
legmodernebb kihívásait  egyaránt  érinteni  kívánja.  A papi  életpélda  akkor  lesz  –  különösen az
ifjúság, a jövő nemzedék számára – hiteles és követendő, ha papi hivatásunkat küldetésként éljük:
szolgálni teljes hozzáértéssel, teljes szívvel.

A szentségekkel, keresztény szellemiségű vezetéssel, lelki kíséréssel, segítő beszélgetéssel,
szentségi  házassággal,  hitvallással,  erőszakkal  és  annak  különböző  megnyilvánulási  formáival,
erőszakprevencióval,  szenvedélybetegségekkel,  projektmenedzsmenttel,  pályázással,  emberi
kapcsolatokkal,  ifjúságpasztorációval  kapcsolatos  továbbképzési  kurzusok  részletes  leírása
megtalálható  a  mellékelt  programban,  az  „általános  tudnivalók”  (jelentkezéssel,  részvétellel
kapcsolatos és egyéb fontos, alapvető szervezési információk) kíséretében.

Az  idén  is  változatlan  marad  a  „káplán-továbbképző”-ként  ismert,  a  plébánosi  vizsgára
készülők  számára  kötelező  őszi  képzés,  amely  –  fontosnak  tartom  ismételten  hangsúlyozni  –
minden paptestvér számára nyitott.

A papi  képzéseket,  akárcsak  az  elmúlt  évben,  anyagilag  is  támogatjuk,  a  kurzusok  és
megszervezésük költségeinek jelentős  részét  – az erre elkülönített  alapból  és pályázatokból  – a
főegyházmegye  fedezi,  a  részvételi  díjakat  a  lehető  legkisebbre  szorítva.  Folytatjuk  a  tavaly
elkezdett  részvételi  nyilvántartás  vezetését,  nyomatékosan  ajánlva  minden  pap  számára  az  évi
legalább  egy  képzésen  való  részvételét.  Kérem  a  Főtisztelendő  Paptestvéreket,  hogy  vállalják
készséggel a képzésen részt venni óhajtók helyettesítését; a segédlelkészek részvételét (nem csak a
káplán-továbbképző esetében) principálisaik tegyék lehetővé.

A PTK-val kapcsolatos bármilyen logisztikai kérdéssel, észrevétellel, vagy a bejelentkezés
körüli esetleges nehézség esetén forduljanak bizalommal Dávid Tünde programmenedzserhez. A
képzések  tartalmát,  témáját,  előadóit  érintő  észrevételekkel,  a  2023-as  évi  továbbképzésre
vonatkozó javaslatokkal Ft. Dr. András István atyát keressék.

Azért is ajánlom szeretettel a paptestvéreknek, hogy éljenek e képzési lehetőséggel, mert túl
azon, hogy személyes tanulásra, az elméleti tudás és különböző kompetenciák egyéni fejlesztésére
kerül sor, a képzések fontos hozadéka az is, hogy a résztvevők paptestvéri közösségben oszthatnak
meg  egymás  között  gyakorlati  kérdéseket-válaszokat,  meglátásokat,  élményeket.  Minden  egyes
képzés olyan közösségi együttlét is, amely jó lehetőség nyújt arra, hogy a papok támogassák és
(meg)erősítsék egymást hivatástudatukban, másokat szolgáló elköteleződésükben.

Ahogy  tavaly  is  írtam:  világos,  hogy  sem  a  püspök  rendelkezései,  sem  a  paptestvérek
példája  nem tudják  kívánatossá  tenni  a  folyamatos  képzést,  ha  egy pap  személy  szerint  nincs
meggyőződve annak szükségességéről, s nem szánta el magát a fölkínált alkalmak kihasználására
(v.ö. Pastores dabo vobis, 79). Tudatosítsuk magunkban, hogy a továbbképzés olyan követelmény
és  kötelesség,  amely  a  papszentelésből  fakad,  ezért  minden  papnak  „a  továbbképző
összejöveteleken  műveltsége  és  képességei  szerint  aktívan  kell  részt  vennie”  (A Papi  élet  és
szolgálat direktóriuma, 87).

Bízom  benne,  hogy  idén  még  nagyobb  érdeklődés  övezi  a  továbbképzésre  felkínált
lehetőségeket. Szeretettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, tekintsék szívügyüknek a képzést,
hiszen  ezáltal  lelkipásztori  munkájuk,  papi  szolgálatuk  és  életük  jobbá,  teljesebbé  és
gyümölcsözőbbé válhat – Isten dicsőségére és embertársaink javára.

Gyulafehérvár, 2022. február 22. + Gergely
Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe     érsek sk.
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1.  A szentségek a nyelv, amelyen beszélünk Istennel
A szentségek újabb megértése egy kommunikációs modell szerint

2.  Erőszak – Erőszakmentesség 
Erőszakmentesség, mint szemléletmód, erőszakprevenció

3.  A függőségből való felépülés lehetőségei
Szenvedélybetegségek – segítségnyújtás, megelőzés

4.  A vezetés alapjai 
Vezetőképzés – I. modul (a 2021-ben tartott képzés megismétlése)

5.  Hogyan legyek jó vezető? 
Vezetőképzés – II. modul (a 2021-ben tartott képzés folytatása)

6.  Kísérlek a hit útján
Bevezetés a lelki kísérésbe
 
7.  „Bábáskodó” beszélgetésvezetés
A segítő beszélgetés alapelvei és gyakorlata 

8.  Projektmenedzsment és pályázás
Hogyan (ne) fogjunk hozzá tábort szervezni vagy templomot felújítani?

9.  Nem csak a fizikai erőszak erőszak!
Traumákat és tragédiákat okozó modern erőszakformák 

10. Gyulafehérvári Főegyházmegyei „káplán-továbbképző”
Egzegézis / Fundamentális teológia / Liturgika

11.  A házasság lelkipásztori támogatása
A papi szolgálat fontossága és felelőssége a szentségi házasságot illetően

12.  Az atyák hitvallásától napjaink kérdéseiig
A hitvallás jelentőségének és aktualitásának elmélyítése

13.  Az emberekhez való egészséges kapcsolódás művészete
Az emberi kapcsolatok lélektani megközelítése  

14. Teljes szívvel Clerical
Ifjúságpasztoráció a plébánián
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1. A szentségek a nyelv, amelyen beszélünk Istennel

A szentségek újabb megértése egy kommunikációs modell szerint, mint 
ami Isten és ember, ember és ember között történik az egyházban 

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. március 28-29.

  ∎ Képzésvezető:

Jakabos Barnabás S.J., a marosvásárhelyi jezsuita udvar vezetője

  ∎ Tematika: 

Papi életünk munkája a szentségek szolgálata és kiszolgáltatása körül történik. Hogyan értjük és
éljük  meg  a  szentségeket  mi,  és  hogyan  azok,  akik  általunk  részesülnek  bennük?  Az  itt  rejlő
különbségek-hasonlóságok elválasztanak és/vagy összekötnek bennünket a világi krisztushivőkkel,
de mindenképpen befolyásolják és nagy mértékben meghatározzák papi szolgálatunk révén szerzett
fájdalmainkat  és  örömeinket.  Hogyan  legyünk  szabadabbak  és  boldogabbak  a  szentségek
kiszolgáltatásában? 

  ∎ A képzés célja:

A képző műhelyben arra hívjuk meg a paptestvéreket, hogy a szentségekre egy kommunikációs
modellként tekintsenek: a szentségekben Isten kommunikál az emberrel, és általuk arra hív meg
minket, embereket, hogy jobban kommunikáljunk Vele és egymással. Lássunk rá jobban imában és
osszuk meg egymással e „szentségi kommunikáció” kihívásait, buktatóit, lehetőségeit, gyümölcseit!

  ∎ A képzés jellege: 

A képzés  tartalmaz  egy rövid  teológiai  összefoglalást  a  szentségekről,  mint  kommunikációról,
kérdésfelvetéseket, rövid személyes imaidőket és önképző jellegű tematikus beszélgetéseket.

  ∎ Időkeret: első nap 10:00 órától másnap ebédig (13:00 óra). 

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 fő.
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2. Erőszak – Erőszakmentesség

Erőszakmentesség, mint szemléletmód, erőszakprevenció

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. április 25-26.

  ∎ Képzésvezető:

Kedves Rita segítőnővér, szociális munkás, addiktológus konzultáns

  ∎ Tematika: 

– Agresszió, erőszak, erőszakmentesség fogalmainak megértése, erőszakmegelőzés.
– A bántalmazási dinamika.
– Bántalmazók és bántalmazottak segítése.

  ∎ A képzés célja:

– Hétköznapi életünkben találkozunk az agresszióval – a sajátunkéval, a másokéval. Mi ennek a
szerepe? Hogyan, miként és miért lesz ebből erőszak, s annak milyen formái vannak?
–  Ezeket  a  fogalmakat  járjuk  körül,  azért,  hogy  felismerjük  a  felelősségek  határait,  s  ezáltal
elmélyítsük az erőszakmentesség szemléletét, ami a megelőzéshez járul hozzá.
– Megismerjük a bántalmazási helyzetek szabályszerűségeit, és azt, hogy miként érdemes segíteni a
bántalmazót, és miként a bántalmazottat.

  ∎ A képzés jellege: 

Interaktív  módon  dolgozunk  a  fogalmak  megértésén,  tisztázásán,  elmélyítésén,  ezért  fontos  a
személyes  reflexióra  való  nyitottság.  Megalapozott  szakmai  tudás  mentén,  közösen,  gyakorlati
példák, kérdések alapján keressük a helyzetek megoldási lehetőségeit.

  ∎ Időkeret: első nap 10:00  órától  másnap 16:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 – max. 16 fő.
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3. A függőségből való felépülés lehetőségei

Szenvedélybetegségek – segítségnyújtás, megelőzés

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. május 10-11.

  ∎ Képzésvezető:

Kedves Rita segítőnővér, szociális munkás, addiktológus konzultáns

  ∎ Tematika: 

– A függőségek, a szenvedélybetegségek formáinak megismerése, megértése.
– Lelkipásztori segítségnyújtás a szenvedélybetegek és a hozzátartozók számára.
– Lehetőségek a függőség megelőzésére.

  ∎ A képzés célja:

– Helyesen értelmezni a hétköznapokban használt  fogalmakat (Hol kezdődik a függőség? Hogy
alakul ki? Hogyan lehet jól segíteni a szenvedélybetegeknek és hogyan a hozzátartozóknak?)
– Megismerni, megérteni a függőséget kísérő megváltozott családi működésmódokat, valamint a
függőségek kialakulásában szerepet játszó tényezőket.   
– Növelni a lelkipásztori munka hatékonyságát segítségnyújtásban, megelőzésben.

  ∎ A képzés jellege: 

Az elméleti ismereteket a hozott helyzetek, kérdések alapján dolgozzuk fel, így segítve azt, hogy
használható  tudást  adjunk,  a  résztvevők  érdeklődésére  alapozva.  Interaktív,  kiscsoportos
módszerekkel fogunk dolgozni, amihez szükséges a személyes reflexióra való nyitottság. 

  ∎ Időkeret: első nap 10:00  órától  másnap 16:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 – max. 16 fő.
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4. A vezetés alapjai

Vezetőképzés – I. modul (a 2021-ben tartott képzés megismétlése)  

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. május 16-17.

  ∎ Előadók, műhelymunkát vezető szakemberek:

Dr. Kőműves Zsolt, Dr. Szigeti Orsolya, Dr. Borbély Csaba, Dr. Berke Szilárd
egyetemi tanárok, trénerek (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Kaposvár)

  ∎ Tematika: 

A vezetés  alapkérdései;  vezetői  képességek;  a  jó  vezető  titka;  vezetői  stílusok;  csoportmunka
szervezésének szabályai és lehetőségei; miért fontos a munkatársak motiválása és kit hogyan lehet
és  érdemes  motiválni;  milyen  a  hatékony  kommunikáció  és  hogyan  kell  ezt  csinálni;
konfliktuskezelés  vezetőként;  vezetői  szerepek;  vezetői  hatalom,  tekintély;  vezetői  döntések  és
döntési módszerek.

  ∎ A képzés célja:

Segíteni  a  papokat  a  vezetői  szerep  hatékonyabb  és  szakszerűbb  gyakorlásában.  Segíteni  őket
abban, hogy jobban értsék, mi miért működik úgy egy közösségben, ahogyan; illetve láthassák azt,
hogy  különböző  vezetői  stílusok,  döntések,  viszonyulások  hogyan  hatnak  munkatársaikra,  a
közösségre.

  ∎ A képzés jellege: 

Elméleti és gyakorlati képzés: az elméleti bemutatás után a gyakorlatban is ki lehet próbálni egy-
egy témát, illetve felismerni és konkrét gyakorlatokkal erősíteni a vezetői képességeket. 

  ∎ Időkeret: első nap 10:00  órától 16:00 óráig, másnap 09:00 órától 17:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 15 – max. 60 fő.
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5. Hogyan legyek jó vezető? 

Vezetőképzés – II. modul (a 2021-ben tartott képzés folytatása)  

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. május 18-19.

  ∎ Előadók, műhelymunkát vezető szakemberek:

Dr. Kőműves Zsolt, Dr. Szigeti Orsolya, Dr. Borbély Csaba, Dr. Berke Szilárd
egyetemi tanárok, trénerek (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Kaposvár)

  ∎ Tematika: 

– Vezetői szerepek, feladatok, motiváció, döntések, kommunikáció
– Közösségépítés, időgazdálkodás
–  7  szokás  tréning:  Légy  proaktív!,  Tudd  előre,  hová  akarsz  eljutni!,  Először  a  fontosat!,
Gondolkodj „nyer-nyer“-ben!, Először érts, aztán értesd meg magad!, Teremts szinergiát!, Élezd
meg a fűrészt!

  ∎ A képzés célja:

Segíteni  a  papokat  a  vezetői  szerep  hatékonyabb  és  szakszerűbb  gyakorlásában.  Segíteni  őket
abban, hogy jobban értsék, mi miért működik úgy egy közösségben, ahogyan; illetve láthassák azt,
hogy  különböző  vezetői  stílusok,  döntések,  viszonyulások  hogyan  hatnak  munkatársaikra,  a
közösségre.

  ∎ A képzés jellege: 

Elméleti és gyakorlati képzés: az elméleti bemutatás után a gyakorlatban is ki lehet próbálni egy-
egy témát, illetve felismerni és konkrét gyakorlatokkal erősíteni a vezetői képességeket. 

  ∎ Időkeret: első nap 10:00  órától 16:00 óráig, másnap 09:00 órától 17:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 15 – max. 60 fő.
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6. Kísérlek a hit útján

Bevezetés a lelki kísérésbe 

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. május 23-24.

  ∎ Képzésvezető:

Dr. Darvas Piroska segítőnővér, lelki kísérő 

  ∎ Tematika: 

– A lelki kíséret fogalmának, alapelveinek értelmezése.
 – Miben különbözik a lelki kíséret a lelkivezetéstől, lelkigondozástól, terápiától?
 – A kísérő és kísért közötti kapcsolat.
 – A lelki kíséret folyamata, módszertana.

  ∎ A képzés célja:

A képzés célja, hogy a lelkipásztor felújítsa ismereteit, reflektáljon személyes tapasztalataira és még
inkább  elsajátíthassa  a  lelki  kíséréshez  szükséges  alapvető  készségeket,  és  ezáltal  a  híveket
hozzásegíthesse jobban rátalálniuk Isten akaratára életükben. A képzés szakmai ismereteket nyújt a
lelki  kísérés  alapfogalmai,  a  kísérő  felkészülésének  lépései,  a  gyümölcsöző  lelki  kíséréshez
szükséges hitbeli, teológiai és pszichológiai alapok, valamint a csapdák és veszélyek területén is. 

  ∎ A képzés jellege: 

Elméleti  és  gyakorlati,  informatív  és  interaktív  –  szakemberek  által  tartott  előadások,  valamint
egyéni és kiscsoportos műhelymunka során járják körül a résztvevők a témát. 

  ∎ Időkeret: első nap 10:00  órától másnap 17:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 – max. 20 fő.
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7. „Bábáskodó” beszélgetésvezetés

A segítő beszélgetés alapelvei és gyakorlata a pasztorációban 
a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia fényében

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. június 14-15.

  ∎ Képzésvezető:

Dr. Vik János egyetemi docens, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dékánja

  ∎ Tematika: 

 – Az emberről alkotott képünk csiszolása
 – Az életvezetési tanácsadás módszertana Viktor E. Frankl életművének a tükrében
 – Problémacsoportok és esettanulmányok részletes elemzése
 – A beszélgetésvezetés művészetének begyakorlása szerepjáték formájában

  ∎ A képzés célja:

Az emberképünk nagy mértékben befolyásolja annak módját, ahogyan kezeljük a másik embert,
amikor papként dolgunk van vele. Teljes összhangban a bibliai antropológiával, célunk időszerűen
konkretizálni annak az állításnak a következményeit, hogy a személy, akivel éppen dolgunk van,
leginkább abban érdekelt, hogy lehetőleg minden pillanatban értelmét lássa annak, hogy él. Papként
örömében,  ám talán még gyakrabban szenvedésében kísérjük a konkrét  személyt.  Célunk olyan
módszerek elsajátítása, amelyek segítségével a szenvedő embert szakszerűen bábáskodva, azaz a
kérdezés művészetét gyakorolva támogathatjuk abban, hogy saját erőforrásait mozgósítva és egyéni
értékrendjét figyelembe véve tudjon változtatni azon, amin kell és lehet, és/vagy tudja elfogadni azt,
ami megmásíthatatlan az életében.

  ∎ A képzés jellege: 

Interaktív  előadások  és  konkrét  esettanulmányok,  gyakorlatok  segítségével  fejlesztjük  a
lelkipásztori  hétköznapokban  oly  gyakori,  ún.  lelki  beszélgetések  vezetésére  vonatkozó
képességeket.

  ∎ Időkeret: első nap ebéddel kezdődik (13:00 óra), másnap 18:00 órakor fejeződik be. 

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 – max. 15 fő.
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8. Projektmenedzsment és pályázás

Hogyan (ne) fogjunk hozzá tábort szervezni vagy templomot felújítani?

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. június 20-21.

  ∎ Képzésvezető:

Haba Tünde projektmenedzser, tréner, vállalkozó, közösségszervező

  ∎ Tematika (kulcsszavakban): 

Projekt,  releváns,  megvalósítható,  fenntartható,  stratégia,  célok,  célcsoport,  logikai  keretmátrix,
indikátor, kockázat.

  ∎ A képzés célja:

Egy projekt nem akkor sikeres, ha támogatást sikerült szereznünk rá egy nyertes pályázat keretében,
hanem  akkor,  ha  azt  meg  is  tudjuk  valósítani,  és  általa  olyan  változást  sikerül  elérnünk  a
környezetünkben, amely a projekt lejárta után is tartós marad. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy
a  pályázati  lehetőségek  böngészése  előtt  olyan  projekteket  tervezzünk,  amelyek  relevánsak,
megvalósíthatóak  és  fenntarthatóak.  Hogy  ez  mit  jelent,  és  hogyan  juthatunk  el  ide,  milyen
módszereket alkalmazhatunk, hogy igazán sikeres projekteket tervezhessünk – ez a képzés ízelítőt
ad erről. A benyújtott pályázatok sikerességének egyik fontos kulcsa a jó projekt(terv), de ugyanúgy
fontos  az  is,  hogy  megértsük  a  támogató  céljait.  Hogy  miért  kérnek  annyi  papírt,  leírást  és
költségvetést egy-egy pályázathoz, erről is szó lesz majd a képzés keretében.

  ∎ A képzés jellege: 

Interaktív képzés, az elméleti összegzés a résztevők tapasztalatára és munkájára alapoz.

  ∎ Időkeret: első nap 10:00 órától  másnap 17:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 –  max. 20 fő.
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9. Nem csak a fizikai erőszak erőszak!

Traumákat és tragédiákat okozó modern erőszakformák

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. július 4-5.

  ∎ Előadók, műhelymunkát vezető szakemberek:

 – Papp Adolf kiképző családterapeuta, szociális szakértő
 – Balázs Réka kiképző családterapeuta, pszichológus
 – Becze Szidónia lelkigondozó, erőszakprevenciós tréner
 – Ábrahám Tünde lelkigondozó, erőszakprevenciós tréner

  ∎ Tematika: 

 – Mobbing, bullying – idegen kifejezések mögötti jelenségek, amelyek emberéleteket követelnek
 – Verbális és közösségi erőszak szóban és a virtuális világban
 – Az internet, mint a közösségi agresszió előretörő, sok áldozatot követelő helyszíne
 – Az erőszak, a megfélemlítés és a zaklatás különböző formáinak a hatékony kezelése

  ∎ A képzés célja:

 – Felismerhetővé, érthetővé, kezelhetővé tenni az erőszak rejtett, a fizikain túl megjelenő formáit.
 – Megismerni és megérteni az agresszor- és áldozatszerepkört a nem fizikai (verbális, digitális) 
erőszakformák kontextusában. 
 – Hatékonyabbá tenni a lelkipásztori szolgálatot: ismereteket és eszközöket adni a papok számára 
az erőszakot elszenvedő emberek felismeréséhez, segítéséhez.

  ∎ A képzés jellege: 

Interaktív,  sajátélmény-alapú,  az  elméleti  összegzés  a  résztevők  tapasztalatára  és  munkájára
alapozó, a résztvevőket érzelmileg is integráló foglalkozás.

  ∎ Időkeret: első nap 10:00  órától  másnap 19:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 – max. 18 fő.



PAPI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – 2022                                                                                                                                       10

10. Káplán-továbbképző

    ∎ A képzés helyszíne: Szeminárium – Gyulafehérvár

     ∎ A képzés időpontja: 2022. augusztus 29. - szeptember 1.

  ∎ Tematika: 

 – Exegézis
 – Fundamentális teológia
 – Liturgika

  ∎ A képzés célja: ismeretek aktualizálása.

A képzésen való részvétel kötelező az érintett segédlelkészek számára, ugyanakkor nyitott minden
lelkipásztor számára, aki fontosnak tartja a témákhoz kapcsolódó ismereteit felfrissíteni, aktuális
információkkal gazdagítani.

  ∎ A képzés jellege: informatív.

  ∎ Időkeret: első nap 10:00 órától utolsó nap ebédig (13:00 óra). 

  ∎ Részvételi keret:  –  
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11. A házasság lelkipásztori támogatása

A papi szolgálat fontossága és felelőssége a szentségi házasságot illetően

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. szeptember 12-13. 

  ∎ Előadók, műhelymunkát vezető szakemberek:

– Msgr. Dr. Lukács Imre-Róbert általános és bírósági helynök, jogtanár
– Ft. László Attila kolozsvári főesperes-plébános
– A témákban személyes tapasztalattal rendelkező világi krisztushívők

  ∎ Tematika: 

– Jegyeskurzus (házassági felkészítő)
A teremtő Isten boldogságra és életadásra meghívó szándékát felmutatni házasságkötés előtt.

– A házasság érvényességének kivizsgálása
Az  Egyház  igazságos  és  irgalmas  arcának  megmutatása  a  válságba  került  és  a  felbomlott
házasságoknál.

  ∎ A képzés célja:

Papok számára különösen fontos ezekről  a témákról  beszélni,  hiszen napjainkban egyre inkább
„elvilágiasodik” a házasság felfogása és értéke, kevesebb keresztény házasság kötődik, egyre több
fut zátonyra. Az új kihívások idején új módon kell átadni a házasság evangéliumát. Lelkipásztorként
nem csak feladatunk, hanem felelősségünk is segíteni úgy a házasságra készülőket, mint azokat,
akiknek krízisbe került vagy felbomlott a házassága. E szolgálat eredményes végzése, a házasságok
hatékony támogatása érdekében áldozatot kell hozni: tanulni kell, hogy taníthassunk, felkészülésben
vagy orvoslásban tanáccsal és tettekkel segíthessünk a ránkbízottakon.

  ∎ A képzés jellege: 

Elméleti és gyakorlati, informatív és interaktív képzés. Előadások és műhelymunkák, beszélgetések
során dolgozunk a fogalmak megértésén, tisztázásán, a hívek – lelki és jogi jellegű – lelkipásztori
támogatási aktuális lehetőségeinek megismerésén. 

  ∎ Időkeret: első nap ebéddel kezdődik (13:00 óra), másnap ebéddel fejeződik be (13:00 óra). 

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 fő.
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12. Az atyák hitvallásától napjaink kérdéseiig 

A hitvallás jelentőségének és aktualitásának elmélyítése

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. szeptember 21-22.

  ∎ Képzésvezető:

Dr.  András  Szabolcs egyetemi  adjunktus,  a  BBTE  Római  Katolikus  Teológia  Karának
dékánhelyettese

  ∎ Tematika: 

– A szentháromságos Istennel és az Egyházzal kapcsolatos kortárs kérdések vizsgálata
– Néhány új népszerű irányzat megismerése, az ezekre adott katolikus válasz
– Aktuális ismeretek, melyek hasznosíthatóak a plébániai tevékenység, liturgiaszolgálat során

  ∎ A képzés célja:

Korunk emberét  is  foglalkoztatja  a  kérdés,  hogy ki  és  milyen  Isten,  illetve  miért  van  szükség
egyházra?  Ezekre  a  kérdésekre  számos  választ  szolgáltatnak  a  különböző  vallásos  közösségek,
amelyek kihívás elé állítják mindazokat, akik a katolikus egyházban szolgálnak. Ha nem tudunk
válaszolni  ezekre  a  kérdésekre,  fennáll  a  veszélye,  hogy  elveszítjük  a  híveinket,  különösen  a
fiatalokat. A képzés célja nem a másokkal való hitvita, hanem az alternatív „kínálat” megismerése
és  a  lehetséges  katolikus  válasz  kialakítása.  Néhány  példa:  a  Hillsong  mozgalom  az  egyház
fogalmát  értelmezi  át,  a  siker-  (vagy  progresszív)teológia  Krisztust  menedzserként,  sikeres
vállalkozóként ábrázolja, a szinkretizmus a Szentlelket a világ szellemeként értelmezi. A választ
nem kell kitalálni, hiszen ezek a kérdések minden korban felvetődtek különböző formában, és az
Egyháznak  mindig  megvolt  a  határozott  álláspontja.  A program során  megvizsgáljuk  a  Nikaia-
Konstantinápolyi Hitvallást, illetve néhány egyházatya tanítását, valamint azt, hogy miként tudjuk
mindezt most „hasznosítani” a mai környezetben, a plébániai hitoktatásban, ifjúsági foglalkozásban,
elmélkedésekben.

  ∎ A képzés jellege: 

Rövid ismertető előadások, szövegek, felvételek tanulmányozása, csoportos foglalkozás, gyakorlat.

  ∎ Időkeret: első nap ebéddel kezdődik (13:00 óra), másnap ebéddel fejeződik be (13:00 óra). 

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 – max. 25 fő.
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13. Az emberekhez való egészséges kapcsolódás művészete

Az emberi kapcsolatok lélektani megközelítése  

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. október 3-4.

  ∎ Képzésvezető:

Sisak Imola klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta

  ∎ Tematika: 

– Az eriksoni fejlődéselmélet a gyakorlatban
– A koragyermekkori kötődéstípus kihatása a kapcsolatainkra
– Kiutak és gyógyulás a bizalmatlanság kelepcéjéből
– Személyiségtípusunk kihatása az emberi kapcsolatainkra
– Az egészséges kapcsolatteremtés feltételei

  ∎ A képzés célja:

– Felismerni a személyes életünkből fakadó, az emberekhez való kapcsolódásunkat meghatározó
tudattalan mintákat, programokat
– Konkrét lépéseket tenni a belső, lelki gyógyulás, fejlődés útján.

  ∎ A képzés jellege: 

Interaktív,  tapasztalati  jellegű. Zárt  csoportban történik,  hogy a személyes önfeltárási  munkában
mélyebbre lehessen menni. A képzés során az előadói impulzusok váltakoznak a személyes, párban
vagy kiscsoportban zajló tevékenységekkel. 

  ∎ Időkeret: első nap 10:00 órától másnap 19:00 óráig. 

  ∎ Részvételi keret:  min. 10 fő.
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14. Teljes Szívvel Clerical

Ifjúságpasztoráció a plébánián

  ∎ A képzés helyszíne: Jakab Antal Ház – Csíksomlyó

  ∎ A képzés időpontja: 2022. október 19-20.

  ∎ Előadók, műhelymunkát vezető szakemberek:

– Ft. Csíki Szabolcs főegyházmegyei ifjúsági főlelkész, csíkdelnei plébános 
– Kerekes István tréner, szervezetfejlesztő
– Lázár Annamária magyartanár, FIF-munkatárs 
– Szőcs Csilla FIF-munkatárs
– Szabó István FIF-munkatárs

  ∎ Tematika: 

– Hogyan tehetem fontossá a fiatalok számára Isten ügyét? 
– Hogyan legyek jelen vezetőként, kísérőként a fiatalok életében?
– Miért van vezetőként minden nap „CSÜTÖRTÖK”?
– Mi a szerepe a fiataloknak a plébánián? Mitől lesz jó egy ificsoport? Kire számíthatok?

  ∎ A képzés célja:

– Eszközt adni a papok kezébe a fiatalokkal való munkához.
– Teljes szívvel dolgozni a fiatalokkal – ők különösen érzékenyek a hitelességre, mivel ők maguk is
teljes szívvel és lendülettel állnak a számukra fontos ügy mellé. 

  ∎ A képzés jellege: 

A képzési időből 40% elmélet, 60% gyakorlat. 
Tudásátadási eszközök: nonformális andragógiai módszerek.

  ∎ Időkeret: első nap 10:00 órától  másnap 17:00 óráig.

  ∎ Részvételi keret:  min. 14 – max. 24 fő.
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ÁTTEKINTÉS           

Képzés Részvétel Időpont Helyszín 

1 A szentségek a nyelv, amelyen beszélünk 
Istennel 

min. 10 fő Március 28-29. JAH – 
Csíksomlyó

2 Erőszak – Erőszakmentesség min. 10 – max. 16 fő Április 25-26. JAH – 
Csíksomlyó

3 A függőségből való felépülés lehetőségei min. 10 – max. 16 fő Május 10-11. JAH – 
Csíksomlyó

4 A vezetés alapjai (I. modul) min. 15 – max. 60 fő Május 16-17. JAH – 
Csíksomlyó

5 Hogyan legyek jó vezető? (II. modul) min. 15 – max. 60 fő Május 18-19. JAH – 
Csíksomlyó

6 Kísérlek a hit útján min. 10 – max. 20 fő Május 23-24. JAH – 
Csíksomlyó

7 „Bábáskodó” beszélgetésvezetés min. 10 – max. 15 fő Június 14-15. JAH – 
Csíksomlyó

8 Projektmenedzsment és pályázás min. 10 – max. 20 fő Június 20-21. JAH – 
Csíksomlyó

9 Nem csak a fizikai erőszak erőszak! min. 10 – max. 18 fő Július 4-5. JAH – 
Csíksomlyó

10 Káplán-továbbképző max. 60 fő Augusztus 29. – 
Szeptember 1. 

SIS – 
Gyulafehérvár 

11 A házasság lelkipásztori támogatása min. 10 fő Szeptember 12-13. JAH – 
Csíksomlyó

12 Az atyák hitvallásától napjaink kérdéseiig min. 10 – max. 25 fő Szeptember 21-22. JAH – 
Csíksomlyó

13 Az emberekhez való egészséges kapcsolódás 
művészete

min. 10 fő Október 3-4. JAH – 
Csíksomlyó

14 Teljes Szívvel Clerical min. 14 – max. 24 fő Október 19-20. JAH – 
Csíksomlyó

Jelentkezési határidő: 2022. március 11.
Jelentkezés: ptk.ersekseg.ro honlapon

     PTK-menedzser:  
         Dávid Tünde     –     0758-390 386     –     tunde.david@romkat.ro 



PAPI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – 2022                                                                                                                                       16

 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK           

  ∎ REGISZTRÁCIÓ (előzetes bejelentkezés) 
 A bejelentkezési határidő – minden képzésre, egységesen –  2022. március 11.
 A képzéseken való részvétel feltétele a megadott határidő szerinti jelentkezés, valamint az

egyes képzések teljes időtartama alatti jelenlét.
 Ajánlott mihamarabb jelentkezni, több képzés esetében is korlátozott a részvételi szám, az

érdeklődőket egy-egy képzésre a jelentkezési sorrendben tudjuk fogadni.
 Szükséges  mihamarabb  jelezni  az  esetleges  visszalépést,  lehetőséget  adva  ezáltal  más

érdeklődő paptestvér részvételére.

 A regisztráció  a  ptk.ersekseg.ro honlapon  történik.  Ez  nem egy email-cím,  hanem egy
weboldal,  ahol  a  szükséges  adatok  megadásával  jelentkeznek  a  résztvevők  egy  (vagy
egyszerre több) képzésre. 

 Amennyiben az online-regisztráció valamilyen okból nem sikerül vagy nehézséget  okoz,
telefonon jelezni kell ezt a PTK-menedzsernek.

 A regisztráció (előzetes bejelentkezés) az egyes képzésen való részvételi szándék jelzését,
ugyanakkor az illető képzéshez társuló ellátás (szállás-étkezés) igénylését is jelenti, vagyis a
programra  való  jelentkezés  automatikusan  magában  foglalja  a  szállás-étkezés
lefoglalását is.

 Lehetséges ellátás (szállás és/vagy étkezések) nélkül is részt venni az egyes képzéseken, ezt
azonban a regisztrációt követően telefonon jelezni kell a PTK-menedzsernek. 

  ∎ KÉPZÉS KÖLTSÉGE (részvételi díj + ellátási díj) – 214 RON
 Egy képzés költsége a részvételi díjból és a képzéshez társuló ellátás árának összegéből áll,

ezt az összeget a résztvevők készpénzben fizetik ki a helyszínen.
 Az  ellátást  (szállást  és/vagy  étkezéseket)  nem  igénylő,  vagy  csak  részellátást  igénylő

résztvevők  –  amennyiben  ezt  a  regisztrációt  követően  telefonon  jelezték  a  PTK-
menedzsernek – a meghirdetett képzési költséggel szemben csupán az alapvető részvételi
díjat, valamint az igénybe vett ellátás árát fizetik (pl. részvételi díj + egy vacsora ára). 

  ∎ RÉSZVÉTELI DÍJ (képzés ára) – 50 RON
 A képzésekkel és azok megszervezésével, lebonyolításával járó költségek (képzésvezetők

honoráriuma,  ellátása,  terem-  és  eszközbérek,  adminisztratív-koordinációs  költségek)
jelentős  részét  a  Gyulafehérvári  Főegyházmegye  vállalja  fel,  a  lelkipásztoroknak  szánt
támogatásként.

 A képzések  résztvevőinek  mindössze  egy  kis  összeggel  (50  RON)  kell  a  szervezési
költségekhez hozzájárulniuk (kivétel a káplán-továbbképző, amelynél nincs részvételi díj). 

  ∎ ELLÁTÁSI DÍJ (szállás-étkezés ára) – 164 RON
 Az egyes képzésekkel együttjáró ellátás költségeit a résztvevők maguk fedezik. 
 A Jakab Antal Ház jóvoltából a PTK-Program az ellátás terén is kedvezményes árakkal tud

működni. A képzéseken résztvevő papok számára egy éjszakai szállás/fő ára 80 RON, egy
étkezés ára átlagosan 21 RON.

 A programok egységes felépítése és időkerete alapján – első nap reggeltől (vagy ebédtől)
másnap ebédig  (vagy délutánig)  –  egy képzéshez  egy éjszakai  szállás,  egy reggeli,  egy
vacsora és két ebéd társul, így egy képzés teljes ellátási díja személyenként 164 RON.

  ∎ Igények jelzésével, kérdésekkel forduljanak bizalommal a PTK-menedzserhez: 
     Dávid Tünde  –  0758-390 386  –  tunde.david@romkat.ro 


