
Roska Péter: A krisztusi erkölcs apológiája a relativizmus kihívásaival 
szembesülve 

(https://miertmondjaazegyhaz.files.wordpress.com/2017/09/etika_h.pdf) 

Európai társadalmunk veszélybe került. A létünket fenyegető demográfiai krízisünk mögött 
kártékony ideológiák hatására létrejött erkölcsi válság áll: a Tízparancsolat, sőt maga Isten 
elvetése. A relativizmus kihívása a Szentírás, a Katekizmus és az emberi természet 5 
alapértékének elmélyültebb ismeretére hív. Az ember arra hivatott, hogy éljen és életet 
fakasszon, értsen és jó legyen, másokkal és Istennel szeretetközösségbe kapcsolódjon, hogy 
így boldog legyen és beteljesedhessen az élete. Mindez Krisztus keresztjéhez és 
feltámadásához kapcsolódva válik lehetségessé. Egyik alapvető értékünk - amivel ezen a 
szakmai napon foglalkozunk - hogy Isten férfinak és nőnek teremtett minket, az egymást 
kiegészítő házasfelek egyesülésre, életfakasztásra hivatottak. A férfi és a nő a Szentháromság 
egy Isten képmásaként visszatükrözik a személyes szeretetben való egység szépségét. Hogy 
tudjuk ezt képviselni a mai kihívások között?  

 

 

TestTeo': Az emberi test, amely megjeleníti a szellemit és az istenit. Szent 
II. János Pál tanítása a test teológiájáról. 

Az 1968-ban lezajlott "szexuális forradalom"  óta, az emberi szexualitás valódi értéke, a 
keresztény házasság és a család soha nem látott ideológiai és szellemi támadás alatt van. Korunk 
szellemi áramlatai az ember identitásának legmélyebb pontját veszik célba, és tagadják azt az 
igazságot, hogy az embert Isten saját képmására férfinek és nőnek teremtette, azzal a céllal, 
hogy a nemek egysége a szentháromságos Isten belső szeretetének látható és hatékony jele 
legyen a teremtett világban. Szent II. János Pál érzékelve a téma rendkívüli fontosságát, öt éven 
keresztül foglalkozott az emberi test és szexualitás témájával a szerdai nyilvános audienciák 
alkalmával, és ezzel korábban soha nem látott részletességgel és alapossággal fejtette ki és 
magyarázta a Szentírás emberi szexualitással és testtel kapcsolatos tanítását. A szent pápa nem 
titkolt szándéka pedig ezzel az volt, hogy felhívja arra a figyelmünket: az ember csak akkor 
értheti meg önmagát és lehet boldog, ha visszatér Isten eredeti tervéhez, és őszintén 
elajándékozza önmagát. 
 
 
 
Járay Márton: Szégyentől a büszkeségig, vagy sebzettségtől a gyógyulásig? 

 
Az azonosnemű vonzódás nagyon hangsúlyos témává vált a közéletben, politikában egyaránt! 
A TÉMA mögött azonban emberek, egyének állnak, akiknek ez világnézettől függetlenül 
komoly belső harcot, küzdelmet jelent. Fontos megtalálnunk azt a krisztusi utat, ami egyszerre 
képviseli az evangélium igazságát, könyörületességét és reménységét az érintettek számára. A 
téma kapcsán teológiai, tudományos, lélektani és missziológiai szempontokat érintve beszélünk 
az egyéni, közösségi és nagy egyház szintű lehetőségekről. 



Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: 

Hiánypótló, termékenységtudatosságot és egészségtudatosságot népszerűsítő honlap és 
applikáció készül 10-18 éves fiatalok számára. Mindez része a Katolikus Szeretetszolgálat 
„Természetes gyermekáldás” című projektjének. A felületeken életkori bontásban teszünk 
közzé szakmailag hiteles információkat olyan témákban, mint például a testkép, a kapcsolatok, 
a szerelem, az elköteleződés, a család vagy éppen a szexualitás. 

Az új felületek tartalma és szellemisége összhangban lesz a keresztény, katolikus értékrenddel, 
tükrözni fogja a Katolikus Egyház társadalmi tanítását. 

Tapasztaljuk, hogy a fiatalok egyre erősebben igénylik, hogy egyértelmű értékrendet képviselő 
információforrásból tájékozódhassanak. A felületek arra is alkalmasak lesznek, hogy a 
Katolikus Egyház tanítását a fiatalok számára leginkább vonzó és befogadható formában 
közvetítsük. 

 

 

Puskás Antal: A pornófüggéségből kivezető út 

 -          Milyen hatásokkal jár, ha valaki huzamosan fogyasztója a pornográfiának?  

-          A nem keresztények is keresik a kiutat a pornófüggőségből, de az igazi szabadság nem 
a puszta leszokás, hanem a tisztaság. A pornófüggő férfiaknak és nőknek a tisztaság új 
perspektívájára van szükségük (ld. test teológiája).  

-          a pornófüggőség elleni küzdelem 3 szintje: biológiai, érzelmi és spirituális 

-          a pornó és önkielégítés kérdése a gyóntatószékben 

-          a függőségből kivezető út: önsegítő csoportok, lehetőségek és létrejöttük nehézségei 

 

 

Rudan Mária – gyermekvédelmi tanácsadó: Méltóság, határok és figyelem - 
gyermekvédelmi szemléletünk 

 
A katolikus egyház tanítása szerint az ember teremtettségből fakadó méltósága olyan érték, 
amelyet védeni kell. Hívő emberként úgy igyekszünk viszonyulni a gyermekhez, ahogy Jézus 
tette: őrizzük méltóságukat, tiszteletben tartjuk határaikat és óvjuk őket a bántalmazás minden 
formájától. Ahhoz, hogy családjaink és közösségeink ilyen biztonságos helyek legyenek nem 
csak a gyermekek, hanem a más okból sérülékenyek számára is, tekintsünk rá saját 
személetünkre, hogy világosan tudjunk gondolkodni a megelőzés lehetőségeiről és a jövőben 
követendő útról. 
 


