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A tanegység célja: Megismerni az egyháznak a teremtett világ védelmével kapcsolatos tanítását, főként
az egyházi cselekvés teológiája (pasztorálteológia) oldaláról tekintve. A „gyakorlat elméletének”
átgondolása a témával kapcsolatban, az egyéni és közösségi cselekvési lehetőségek áttekintése,
értékelése; alkalmazás konkrét szituációkra.
A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Megismeri az egyház ide vonatkozó tanításának alapelveit,
értékelni képes a különböző irányzatokat. Képes arra, hogy teremtéstudatos szemléletmóddal
kapcsolódjon be egyházi közösségek életébe. Elkötelezett a teremtett világ védelme iránt.
Tematika: 1. A környezeti kérdés megjelenése és kibontakozása. Az ökológia tudománya és a
környezetvédelem. 2. A környezeti probléma jelen helyzete. Szokásos ellenvetések, félreértések és a
rájuk adható válaszok. Alapfogalmak, szóhasználatbeli ingadozások. Természetvédelem,
környezetvédelem, teremtésvédelem. 3. Az egyház és a környezetvédelem – összerendeződő lépések
történeti fonala. A Laudato si' enciklika és az azt követő fejlődés. 4. A környezeti kérdéssel kapcsolatos
egyházi tanítás alapvonalai. 5. Egyházon kívüli és belüli „zöld trendek”: áttekintés és értékelés. 6.
Lehetséges teremtésvédelmi elvek és célok a katekézisben és a közösségi életben. 7. Konkrét cselekvési
programok lehetőségei és szempontjai egyházi közösségekben. 8. A hallgatók által feldolgozott
résztémák bemutatása és megbeszélése.
Követelmény: Tevékeny részvétel a kurzus menetében, a közös munkában. A kérdést tárgyaló, az
előadóval egyeztetett mű (könyv, tanulmány, internetes anyag) alapján minimum 5 oldalas szeminárium
dolgozat készítése egy résztémáról. Értékelés módja: gyakorlati jegy.
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