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Családpasztorációs továbbképzés  
lelkipásztorok számára 

 
 
A képzés leírása: A képzés a lelkipásztorok munkájához nyújt szakmai segítséget a különböző 

tevékenységi területeikhez kapcsolódó teológiai és pszichológiai ismeretek kombinálásával. 
Időpontok: szerdánként 10-16.30 óráig. 
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest, Piarista köz 1. 
Ha a vírushelyzet nem engedi meg a személyes részvételt, akkor a képzést online formában tartjuk meg  

Előadók: Asztalosné Elekes Szende, Bakos Gergely OSB, Kézdy Anikó, Nobilis Márió, Somogyiné 
Petik Krisztina, Papp Miklós, Varga Kapisztrán OFM 

Témák az 1. félévben 
 

szeptember 22. Az egyházi cselekvés teológiája - a XXI. századi lelkipásztorkodás lehetséges 
alapelvei. (Nobilis Márió) 

 
szeptember 29. Személyiséglélektani és antropológiai megfontolások az emberről  

(Papp Miklós, Somogyiné Petik Krisztina) 
 
október 6.  A serdülők és fiatal felnőttek lélektani sajátosságai. Ifjúságpasztoráció.  

(Nobilis Márió, Asztalosné Elekes Szende) 
 

október 13.  A család működése (rendszer, határok, szerepek). Pasztorációs szempontok. 
  (Papp Miklós, Somogyiné Petik Krisztina) 

 
október 20.  A házasság sikerét meghatározó tényezők (felkészülés, működés, életstílus).  

(Somogyiné Petik Krisztina, Papp Miklós) 
 

november 3.  Házasság krízisben. Az elváltak pasztorációja. 
(Somogyiné Petik Krisztina, Papp Miklós) 

 
november 10.  Krízisek és a krízisbe jutottak segítése. 

(Asztalosné Elekes Szende) 
 
november 17.  A középéletkor kihívásai és lehetőségei.  

(Somogyiné Petik Krisztina) 
 

 
Témák a 2. félévben 

 
február 2.  A felnőttek képzésének speciális szempontjai (andragógiai „gyorstalpaló”). 
   (Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende) 
 
február 9.  Kommunikációs „gyorstalpaló”. 
   (Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende) 
 
február 16.  A boldogság (a kiteljesedett emberi működés). 

(Asztalosné Elekes Szende, Somogyiné Petik Krisztina) 



 

 
február. 23.  Papi életút (vallási fejlődés, döntés, sebek, életstílus). 

  (Papp Miklós) 
 

március 9.  Istenképek. (Kézdy Anikó) 
 
március 16.  A szimbólumok működése a lelki életben. Imádság és liturgia. 

(Kézdy Anikó, Papp Miklós) 
 

március 23.  A személyiség moralitása – bűntudat, megbocsátás, gyónás. 
(Papp Miklós, Somogyiné Petik Krisztina) 

 
március 30.  A szenvedés kérdése logoterápiai megközelítésben. A szenvedők kísérése. 

(Bakos Gergely, Asztalosné Elekes Szende) 
 
április 6.  Szexualitás, nemi szerepek, a pap, mint férfi minta, határtartás. 
   (Varga Kapisztrán) 
 
április 27.  A kiégés és megelőzése I. 

(Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende) 
 
május 4.  A kiégés és megelőzése II. 

(Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende) 
 

Néhány visszajelzés a korábbi résztvevőktől: 

 
„A képzés igazi lelki felüdülés volt nekem. Már vártam a szerdákat, hogy hallhassam az előadásokat, és hogy 

találkozhassak a kis csapattal, akikkel hamar baráti hangulat alakult ki. Hosszú ideje most éreztem először 

igazán, hogy papként végre rólam, rólunk szól az egész, hogy kapok valamit, ami feltölt.”  

„Nagyon sokat gazdagodtam lelkipásztori szempontból és személyes fejlődésemet is szolgálták a szerdai sapientiás 

napok.”  

 
„A képzésben önmagamra tudtam rálátni, mennyi mindent nem tudok még. Fejlődött az én-képem, a látásmódom, 

gyarapodott a tudásom, gyakorlatias, felhasználható ötleteket, tudást kaptam, és öröm volt ennyi csodálatos 

paptestvérrel megismerkedni és együtt lenni.” 

 

„Számomra azért volt hasznos, mert összefoglalva hallottam mindazt, amit már a lelkipásztori tapasztalatomból tudtam. 

Itt pszichológiailag és morálisan is alátámasztást nyert ez a tapasztalat.” 

 

 

Akiket várunk: papok és diakónusok 
 
A részvétel lehetséges a következő módok egyikén:  

 
1. „Napijegy”: részvétel az előadások valamelyikén – 10 000 Ft 
2. „Féléves bérlet”: 60 000 Ft 
3. „Teljes évi bérlet”: részvétel a tanév összes képzési alkalmán – 100 000 Ft  
 
Részletes információk a www.sapientia.hu honlapon a Családteológiai Intézet/Továbbképzések 
fülre kattintva, vagy Rőder Tamásnénál a +36 1 486 4428 számon, ill. a csaladteologia@sapientia.hu 
címen. 
Kérjük, hogy jelentkezési szándékukat mindenképpen jelezzék a fenti elérhetőségeken! 

 
Szeretettel várjuk! 

 
 

http://www.sapientia.hu/
https://sapientia.hu/intezetek/csaladteologiai-intezet/tovabbkepzesek
mailto:csaladteologia@sapientia.hu

