
PLEBANIAI KOORDINATOROK
TALALKOZOJA

A TEREMTETT VILAG VEDELME
SZEMPONTOK KOORDINALO MUNKAHOZ

I. PROBLEMAFOLVETES
1. A klfmavaltozas - a komyezetpusztitas - az energiaforrasok csokkenese - ehinseg,

mindannyiunkat erinto val6sag.
2. Miert sz61 az Egyhaz?

1. Az ember a szenvedoje - az ember az okoz6ja (reszben) - csak az ember kepes
valtozni/vaItoztatni

A katolikus Egyhaz tanitasat mutatja be.
Az "emberkep" vedelme szempontjab61 bir jelentoseggel.

2. A komyezetvedelem erko1csi megkozelftese.
A kereszteny ember szabad magatartasanak a bemutatasa.
A megteres, mint nelkiilozhetetlen alapfeltetel hirdetese.

3. A teremtett vilag igazi ertekenek a bemutatasa:
eszkoz-ertek - on-ertek - szimbolikus-ertek - beteljesiiles-ertek.

4. Bemutatja a politikai-gazdasagi-tarsadalmi modellek valtozasat es valtoztatasanak a
sztiksegesseget.

5. Az egyhaz kiildetese, az evangelizaci6 szempontjab61 nagy lehetoseg a teremtett
vilag vedelmerol val6 tanltas.
Annak bemutatasa, hogyan valtozott meg lenyegileg az ember.
Az eIet vedelmet emeli ki egy ujabb megkozelftessel.
Az Egyhaz kozossegeinek, tagjainak eletm6djanak ajel szerepet hangsulyozza.
A kereszteny kozosseg tanusagtevo magatartasanak es a bemutatasa.
Egytittmiikodes folajanlasa mas kozossegek es szervezetek fele.

3. Az Egyhaz szociaIis tanitasanak a reszekent jelent meg eddig - A Katolikus Egyhaz
tarsadalmi tanitasanak Kompendiuma (451-487.)

II. AZ MKPK KIADV ANYAI
1. A kiadvanyok szerkezete:

1. MKPK korlevele a teremtett vilag vedelmerol
FelelOssegiink a teremtett vildgert

"Minden altala es erette teremtetett!" (Kol 1,16)
2. Tanulmanygyiijtemeny a komyezettudatos gondolkodashoz 1-3.

1. Tanulmanygyiijtemeny a kornyezettudatos gondolkodashoz
* Szakmai fOlvetesek
* A problema atfog6 bemutatasa
* Eigondolkoztat6 adatok, melyeket a nevelesben fOllehet hasznaIni

2. Segedanyag a kornyezeti neveleshez - 6ravazlatok a katekbishez
* Szempontoka tema targyalasahoz
* Kiilonbozo korosztaIyok szamara
* Jellemzok: cselekvesre osztOnzo

3. Gyakorlati otletek a teremtett vilag vedelmehez a plebaniai kozossegek es a
csaladok szamara

* Plebaniai kozossege lehetosegei
* Csaladok lehetosegei
* Konkret otletek



III. LEHETOSEGEINK - FELADATAINK
A teremtett vihig vedelmerol sz616 tanitfumnk fo elemei:
1. A teremto Isten arculata je1en van a teremtesben:

Az embert az Isten a sajat kepere es hasonlatossagara teremtette - alapveto viszony.
A teremtett vilag is hordozza Isten kepet.
Felelffsseggel vagyunk fe1ruhazva.

2. Nyitottsag az eletre es dontes az det mellett:
Maga az elet ajandek, amit nem teremthetiink, hanem segithetjuk elni.

3. Globalis-(egyetemes. katolikus) vizi6:
Kozosen a kozossegert, csak egylitt lehet dolgozni a kozjoert

4. A szolidaritas erenyenek lenyege: t6rodnUnk kell a szegenyekke1, mivel a vilag javai
felosztasa aranytalan.

5. Gondozas - etikai, azaz moralis kerdes, es nem pusztan politikai. Tudni kell mikor
beszelhetiink val6di "jejI6desr61", es mikor valaminek a kizsakmanyolasar61 a
fejlesztes erdekeben.

IV. FELMERULO NEHEZSEGEK, ELLENVETESEK

1. Fontos ez? Ami feladatunk ez? Tehetiink-e egyaltalan b<irmit is?
2. Amikor az allam nem tud egy tarsadalmi kerdest kezelni, eloszeretettel "tolja ra" azt az

Egyhazra.
3. Nyugati orszagokban, ahol mar reg6ta teriteken van a kornyezetvedelem ugye. Nem kellene

"oko-Kireheve" valnunk, zold klubokkal felcserelnUnk az evangelium hirdeteset!
4. Talan val6ban fontos tema a teremtesvedelem, de nem merheto ossze a lelki temak

melysegevel.
5. Nem ertunk hozza, nines kepzettsegunk.
6. Tul sokfele velemeny hangzik el ebben a temaban - kinek van igaza.
7. Minden, ami kornyezetbarat, sokkal t6bbe kerUl, mint a megszokott anyagok.
8. Idealisztikus elgondolasok, melyek nem vezetnek sehova sem.
9. Politikai erdekcsoportok pr6baljak privatizalni a temat
10. Ujfajta "globalizalt kereskede1met/megoldast" kinal a vilag

V. GYAKORLATI FELADATAINK
1. Pasztoralis celjaink lehetnek az okol6gia teren:

1. Az onkorlatozas kepessegenek novelese.
2. A kornyezettudatossag novelese egyhazi koreinkben.
3. A kozossegepites tudatossaganak terjesztese.

2. Lehetosegeink-fe1adataink a kozossegunkon belUl
3. Egyuttmiikodes mas szervezetekkel- nagy korliltekintest kivan!
4. OLl: 1. Honlap - kornyezetvedelmi oldal

2. Kepzesek szervezese
3. Programok szervezese
4. Egylittmiikodes a testveregyhazakkal

5. Egyhazmegyei kepzesek - programok - anyagok


