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szemán-TóTh Teodóra

Nagyon sokat halljuk 
– főként ma – a PASzToRácIó szót, 

mégis úgy gondolom, hogy érdemes egy kis 
magyarázattal szolgálni, vajon mit is jelent 

a fogalom, és hogyan kapcsolódik 
pontosan a katolikus 

hívekhez.

A pasztorálás gyakorlatilag lelkipásztori munkát jelent. Amikor 
egy papnövendék végez a tanulmányaival, és felszentelik, kikerül a 
pasztorációba, vagyis abba a közegbe, ahol a lelkipásztori feladatait 
fogja végezni. 

A lelkipásztori munka nagyon sokszínű és sokrétű. Gondoljunk csak 
bele, hogy az adott közösséget kik alkotják: vannak idősek, fiatalok, 
családok, egyedülállók, betegek, s még folytathatnánk a sort. A pap 
egyik fő feladata, a hitéleti tevékenység, a szertartások elvégzése és 
egyéb más kötelezettségei (például irodai munka) mellett, hogy a hívek-
kel foglalkozzon, nekik lelkipásztori ellátást biztosítson, azaz pasztorá-
lis munkát végezzen. 

A hívekkel folytatott munka nemcsak arról szól, hogy a pap megszólítja 
a közösség tagjait, hogy nekik lehetőséget biztosítson a lelki, hitélet-
beli és társadalmi-kulturális fejlődésre, kikapcsolódásra, hanem sokkal 
inkább jellemzőnek kell lennie annak, hogy a hívek a papot bármilyen 
problémával, örömmel felkereshessék.

a pap és családJa aJTaJa 

Mindig, MindEnkoR és 

MindEnki száMáRa nyiTva áll 

lényeges még kiemelni, hogy a pap a teológiai tanulmányai során hiá-
ba kapott átfogó ismeretet a lelkipásztori munkáról, nem biztos, hogy 
személyisége megengedi számára, hogy minden célcsoporttal, emberrel 
egyformán jól tudjon dolgozni, foglalkozni. Van, aki jobban ért az idő-
sek nyelvén, mint a fiatalokén. mindenkinek – így a papnak is – tisztá-
ban kell lennie a kompetenciahatáraival, és tudnia kell, hogy melyek 
azok a területek, ahol érdemes bevonni világiakat a pasztorális mun-
kába. mi, hívek, bátran merjünk odamenni papunkhoz, és felajánlani 
segítségünket. Gyakorlati tapasztalat, hogy az a közösség működik a 
legjobban, ahol nemcsak a pap alkotja az adott csoport – például csa-
ládcsoport – gerincét, hanem van egy-egy lelkes szervező, akire a pap 
jelenléte hiányában is lehet támaszkodni.

Amit a pasztorációról tudni érdemes

ember közösséG



ember

GöröGkatolikus  SzemlÉleT 45

ember

A PASzToRÁlIS bIzoTTSÁG/TANÁCS

A püspöknek a keleti kódex (cceo) értelmé-
ben lehetősége van pasztorális bizottságot fel-
állítani. A bizottságok – jelen esetben a paszto-
rális bizottság – csupán tanácsadói szereppel 
bírnak (ld. cceo 273. kánon), elnöke maga a 
püspök. A pasztorális bizottság feladata, hogy 
az egyházmegye lelkipásztori munkájával kap-
csolatos kérdésekben állást foglaljon. A pasz-
torális tanács összetételének sokszínűnek kell 
lennie, világiakat is neveznek ki tagjai sorába. 
(A pasztorális tanácsról informálódhatunk a 
Keleti Kódex IV. cikkelyéből.)

A PASzToRÁlIS HElyNöK

A püspök köteles kinevezni egy főhelynököt az 
egyházmegyéjébe, aki gyakorlatilag a püspök 
helyettese, segíti őt az egyházmegye működé-
sének ellátásában. Indokolt esetben lehető-
ség nyílik püspöki helynökök kinevezésére is. 
Helynököt az egyházmegye egy meghatározott 
területére vagy bizonyos ügyek ellátására ne-
vez ki a püspök. A leggyakoribb a pasztorális 
helynök jelenléte. minden esetben köteles a 
helynök a rá bízott területen végzett munkáról 
folyamatosan beszámolni a püspöknek.

A KISEbb bIzoTTSÁGoK éS A REFERENSEK 
SzEREPE A PASzToRÁCIóbAN

mivel a pasztorális munka ma egyre inkább 
szerteágazó és sokrétű, a jobb átlátható-
ság érdekében a püspök további bizottsá-
gokat hozhat létre, melyek általában egy 

szakpasztorációs területre fókuszálnak (pél-
dául családpasztoráció, ifjúságpasztoráció, 
cigánypasztoráció stb.). szintén tanácsadói 
szereppel bírnak, tagjai között a papokon kívül 
szakemberek – szociális munkás, pszicholó-
gus, orvos, pedagógus – is vannak. meghatá-
rozzák, hogy az adott területen mire érdemes 
fókuszálni, melyek azok a témák, amelyekre 

hangsúlyt érdemes fektetni, milyen lehetősé-
geket érdemes ajánlani a parokiális közössé-
gek számára. 

A pasztorális területen működő bizottságok 
egyik tagját a püspök sok esetben referen-
si feladattal is ellátja. A referens feladata, 
hogy az adott területen végzett pasztorális 
munkáról a püspöknek beszámoljon, je-
lentést tegyen. Gyakorlatilag koordinálja 
a pasztorális munkát, ami nem azt jelenti, 
hogy a tényleges pasztorális feladatot maga 
vagy a bizottság végzi. 

Amint láttuk, a pasztorális munka egy egész 
hálózat. olykor a bizottságoknak együtt is kell 
működniük. erre talán a legjobb példa a csa-

ládokkal és az ifjúsággal foglalkozó munkate-
rületek összefogása. A családhoz hozzátartoz-
nak a fiatalok is, az ifjúságot fel kell készíteni a 
családi életre, mely mindenképpen együttmű-
ködve valósulhat meg.

A PASzToRÁlIS MUNKÁT SEGíTő 
EGyéb INTézMéNyEK

Az eredményesebb pasztorális munka érde-
kében és a papok segítségeként több egy-
házmegyében hoztak létre a püspökök olyan 
intézményeket, melyek kiváló szakmai tudás 
és szakmódszer birtokában vannak, melyek 
a háttérbázist alkotják a pasztorális munká-
hoz. Gyakorlatból tudjuk, hogy azokban az 
egyházmegyékben működik a legjobban a 
lelkipásztori munka, ahol a referensek jelen-
léte mellett családközpontok, ifjúsági irodák, 
mentálhigiénés szolgálatok vagy éppen ka-
ritatív irodák, szakvégzettséggel rendelkező 
irodavezető és/vagy szakmunkatársak állnak 
rendelkezésre. 

Ha a papot problémáinkkal felkeressük, álta-
lában tud nekünk tanácsot adni, vagy éppen 
meg tud hallgatni, lelki beszélgetés alkalmával 
vezetni bennünket. Vannak olyan esetek, ami-
kor annyira összetett és komplex problémáról 
beszélünk, amelynek megoldására a papnak 
nincs birtokában szaktudás. ebben az eset-
ben ő az, aki tud számunkra ajánlani olyan 
hitében hiteles szakembert (jogász, pszicholó-
gus, szociális szakember, pedagógus), akihez a 
legnagyobb bizalommal fordulhatunk. ennek 
érdekében is jönnek létre a pasztorális munkát 
segítő egyéb intézmények. 


