Lelkipásztori továbbképzések a 2018-19-es tanévben
A 2018-19-es tanévben kétféle képzést kínálunk a papok és diakónusok számára

I.

Általános elméleti-gyakorlati továbbképzés
A képzés célja: a XXI. század pasztorációs problémáinak teológiai-pszichológiai
áttekintése, mely során a résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és
megértsék a hozzájuk forduló emberek és csoportok problémáit, és segíteni tudják őket
lelki fejlődésük útján. Korunk megváltozott kihívásait szem előtt tartva szeretnénk
segítséget nyújtani a közösségi és egyéni lelkipásztori feladatokhoz. További célunk a
résztvevők mentálhigiénéjének erősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségeik
fejlesztése.

Előadók: Elekes Szende, Kézdy Anikó, Somogyiné Petik Krisztina, Papp Miklós,
Bakos Gergely OSB, Nobilis Márió, Varga Kapisztrán OFM
Időtartam: szerdánként 10-16.30 óráig
Dátumok és témák:
2018-19-es tanév őszi félév
Dátum
szeptember 19.
szeptember 26.
október 3.

október 10.
október 17.
november 7.
november 14.
november 21.
december 5.
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Téma megnevezése
Személyiséglélektani és antropológiai
megfontolások az emberről
A család működése (rendszer, határok,
szerepek). Pasztorációs szempontok
A házasság sikerét meghatározó
tényezők
Házasság krízisben. Az elváltak
pasztorációja
Krízisek és a krízisbe jutottak segítése
A serdülők és fiatal felnőttek lélektani
sajátosságai. Ifjúságpasztoráció
A középéletkor kihívásai és lehetőségei
A szenvedés kérdése logoterápiai
megközelítésben. A szenvedők kísérése
A felnőttek képzésének speciális
szempontjai. Csoportvezetési ismeretek
Kommunikációs „gyorstalpaló”

2018-19-es tanév tavaszi félév
február 6.
február 13.
február 20.
március 6.
március 13.
március 20.
április 3.
május 8.
május 15.

Istenképek
A szimbólumok működése a lelki
életben. Imádság és liturgia
A morálteológia aktuális kérdései
A személyiség moralitása.
Megbocsátás, gyónás
Papi életút (vallási fejlődés, döntés,
sebek, életstílus)
Szexualitás, nemi szerepek, a pap
mint férfi minta, határtartás
Boldogság. A személyben rejlő
erőforrások mozgósítása
A kiégés és megelőzése I.
A kiégés és megelőzése II.

Részvételi díj:
12.000,- Ft/alkalom
60.000,- Ft/félév
Jelentkezés e-mailben csaladteologia@sapientia.hu címen lehet.

II.

Esetmegbeszélési alkalmak lelkipásztorok és diakónusok
számára
A program célja, hogy teret adjon gyakorló lelkipásztorok számára a munkájuk során
felmerülő nehéz kérdések és személyes dilemmák megbeszélésére szakemberekkel és
paptársaikkal.

A megbeszélésekre 4 alkalommal kerül sor a tanév folyamán, szerdánként 10.00 - 16.30 óráig
2018. október 24.
2018. november 28.
2019. február 27.
2019. március 27.
Részvételi díj: 30.000,- Ft az összes képzési napon való részvétel esetén.
Jelentkezés e-mailben csaladteologia@sapientia.hu címen lehet.
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