Egyházi megnyilatkozások a társadalom és teremtés védelmében
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A tanegység célja
Megismerni az egyháznak a teremtett világ védelmével kapcsolatos társadalmi tanítását, a Tanítóhivatal
vonatkozó dokumentumainak közös feldolgozásával.
A hallgató fejlesztendő kompetenciái
Ismeri az egyház ide vonatkozó tanításának alapelveit, el tudja helyezni a kérdést az Egyház tanításának
összefüggésében.
Képes arra, hogy egyházi tevékenysége során alapvető eligazítást adjon a rábízottaknak a
teremtésvédelmi elvekről.
Elkötelezett a teremtett világ védelme iránt.
Tematika
A tanítóhivatal megnyilatkozásai már évtizedek óta folyamatosan tanítást adnak nem csak szorosan vett
„vallási” kérdésekről, de az ember evilági sorsának, a világ „fejlődésének”, a népek együttműködésének
kérdéseivel kapcsolatban is, a kinyilatkoztatás tükrében szemlélve az ember viselkedését. E tanítás egyre
növekvő súlyú része a környezet szennyezésével, teremtmények pusztításával, a környezet
eltartóképességének gyengülésével foglalkozik. Az egyházi megnyilatkozások rámutatnak a kérdéskör
valódi jelentőségére, összefüggéseire, gyökereire és a válság egyedül lehetséges megoldására.
Az egyre növekvő terjedelmű és tekintélyű ilyen megnyilatkozások összefoglalójának, aktualizálásának is
tekinthető a Laudato si’ enciklika, a maga egységes tárgyalásmódjával és gazdag hivatkozásaival. A
katolikus tanítás morális, antropológiai és teológiai többletet ad a világi fenntarthatósági programokhoz,
és párhuzamba állítható a nagy protestáns egyházak megnyilatkozásaival.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Zlinszky János vezetésével már évek óta nagy érdeklődés mellett
zajló szeminárium tematikáját adaptálva a hallgatók most nálunk is áttekintik – egy alapvető bevezetés
után – egy-egy, az előadókkal közösen kijelölt tanítóhivatali dokumentum feldolgozásával, bemutatásával
és megvitatásával az ökológiai kérdés recepciója és a problémára adott egyházi válasz fejlődéstörténetét,
kitekintve a párhuzamos filozófiai, adott esetben ideológiai folyamatokra is.
Követelmény
Egy, az előadókkal közösen kijelölt környezeti vonatkozású egyházi dokumentum (vagy részlete)
feldolgozása, bemutatása és megvitatása a szemináriumon, és a feldolgozás írásos formában való
leadása. Aktív részvétel az órai feldolgozásban. Értékelés módja: gyakorlati jegy.
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