
Ezután megérkeztek Jerikóba. 
Amikor kiment Jerikóból tanítvá-
nyaival és a nagy sokasággal, a 
vak Bartímeus, Tímeus fia az út-
félen ült és kéregetett. Amint 
meghallotta, hogy a Názáreti Jé-
zus az, elkezdett kiáltozni: 
„Jézus, Dávid Fia! Könyörülj raj-
tam!” Sokan leintették őt, hogy 
hallgasson. Ő azonban annál job-
ban kiáltozott: „ Dávid Fia! Kö-
nyörülj rajtam!” Jézus megállt és 
parancsolta,  hogy hívják őt eléje. 
Erre odahívták a vakot, ezekkel a 
szavakkal: „Bízzál! Kelj föl, hív 
téged!”Mire az ledobta a felső ru-
háját, felugrott és odament hozzá. 
Jézus megszólította és megkér-
dezte: „Mit akarsz, mit cseleked-
jek neked?” A vak azt felelte neki: 
„Mester! Hogy lássak!” Jézus erre 
azt mondta neki: „Menj, a hited 
meggyógyított téged.” Erre azon-
nal látni kezdett, és követte őt az 
úton. (Mk 10,46-52) 
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Összefogjuk a lelkipásztori munkatársakat és az 
igényeik mentén szolgáljuk őket.  

Legjellemzőbb tevékenységeink: 

• képzések 

• közösség- és hálózatépítés  

• találkozók szervezése 

• konferenciák szervezése 

• kiadványok készítése  

 

A Világi Apostolok Közössége egy lelkipásztori 
munkatársak szakmai és baráti közösségéből 2006-
ban kinőtt kezdeményezés, melynek célja, hogy a 
katolikus egyházban pasztorális munkát végző 
világiakat vállalt szolgálatukban támogassa.  

Azokat szolgáljuk, akik másokat szolgálnak. 

• plébániavezetők 

• akolitusok 

• katekéták 

• kántorok 

• közösségvezetők 

• plébániai önkéntesek 

• lelkigondozók 

• lelkiségi mozgalmak és civil szervezetek munka-
társai 

• teológiai hallgatók 

• egyházi intézmények munkatársai 
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Egyesületünk egyik fontos szolgálata a továbbképzés. 
Három módon tudunk e téren segíteni. 
 

1. Az egyházi szolgálatban hasznos, 
egyházmegyék számára ingyenes 
továbbképzések megvalósítása. Képzőink az 
egyházmegye és a csoportok igényeihez 
alkalmazkodva állítják össze képzéseiket a 
közösségvezetés, plébániaszervezés, egyéni 
készségfejlesztés és a lelki egészségvédelem 
témaköreiben.  

 

 

 

 
 

2. Az egyházmegye konkrét igényeihez 
képzések tervezése, szervezése, képzési 
lehetőségek megpályázása, közvetítése. 

3. Felnőttcsoportok vezetéséhez gyakorlati 
kézikönyv és ahhoz kapcsolódó komplex 
közösségvezetői képzés Iránytű címen. 
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Közösségvezetés 

Projekttervezés 

Programszervezés 

Kisközöségszervezés 

Csoportvezetés 

Lelki egészségvédelem 

Közösségi mentálhigiéné 

Segítő beszélgetés 

Krízisek, krízisintervenció 

Kiégés megelőzése 

Plébániaszervezés 

Pasztorális tervezés 

Önkéntesszervezés 

Delegálás, bevonás 

Kommunikáció 

Egyéni készségfejlesztés 

Retorika 

Konfliktuskezelés 

Időgazdálkodás, 
munkahatékonyság 

Változásvezetés 
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Hisszük, hogy az egyház közösség, amelyben 
mindannyiunknak megvan a pótolhatatlan helye. 
Ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy a hívek 
megtalálják helyüket és örömteli szolgálatukat az 
egyházban. Fontosnak tartjuk, hogy azok, akik a 
közösségért szolgálatot vállalnak, kapjanak 
megerősítő gyakorlati, szakszerű felkészítést és 
folyamatos támogatást ehhez a küldetésükhöz. 
Képzéseink több szaktudomány: a pasztorális 
teológia, a csoportdinamika, mentálhigiéné és a 
vezetéstudomány meglátásait integrálják és 
ütköztetik azt a hétköznapi gyakorlattal. Képzéseink 
építenek a meglévő tapasztalatokra, gyakorlatiasak, 
és mélyebb elköteleződést alakítanak ki a 
résztvevőkben.  

 

Képzőink hivatásukban elismert, egyházi 
szolgálatukban elkötelezett és tapasztalt, hiteles 
keresztény szakemberek. 

Dr. Keszeli Sándor (docens GFHF) 

Sipos Edit (hittanár, mentortanár, tanársegéd) 

Keller György (tanár, mentálhigiénés szakember) 

Gulyás Péter  (Pasztorációs Iroda vezető, képző)  

Képzéseink megvalósításában együttműködünk több 
képzővel és képzői szervezettel.  

 

Módszereink megválasztásában szem előtt tartjuk, 
hogy képzéseink az interaktivitásra, az egymástól 
való tanulásra, a tapasztalatok behozására és az 
Isten előtti elmélyítésre lehetőséget adó 
gyakorlatokat tartalmazzanak. 
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Projekttervezés 

Megszerezhető kompetenciák: 

Stratégiai gondolkodás 

Projekttervezési készségek 

A projekt folyamatára való 
reflexió készsége 

Témák: 

A stratégiai gondolkodás 
jellemzői 

A projekt jellemzői 

A projekt elemei 

A projektterv 

A projektterv-készítés  

A projekt élete 

 

Kisközösség-szervezés 

Megszerezhető kompetenciák: 

Alapvető közösségvezetői is-
meretek és készségek 

Reflexió készsége a csoport-
folyamatokra 

Problémakezelési stratégiák 
és módok 

Témák: 

A közösség helyzete 

A közösség életének 
szakaszai 

Az egyházi közösségek 

Szerepek a közösségben 

A közösségvezető 

A közösségépítő akciók 

Problémakezelés 

Programszervezés 

Megszerezhető kompetenciák: 

Szervezési készség 

Missziós látásmód  

Céltudatos megvalósítás  

Témák: 

Célok meghatározása 

A célcsoport igényei 

Tervezés, szervezés, 
végrehajtás, értékelés 

Emberek toborzása, 
mozgatása 

A program kommunikációja 

A program hatásai, utóélete 

 

Csoportvezetés 

Megszerezhető kompetenciák: 

Csoportdinamikai 
alapfogalmak ismerete 

Alapvető csoportvezetői 
készségek 

Témák: 

Szerepek és normák a 
csoportban 

Interakciók 

Az indulatáttétel 

A csoportfejlődés fázisai 

Az ellenállás és kezelése 

A csoportvezető funkciói  

Transzparencia és viszont-
indulatáttétel 

Felelősség és szakértelem 
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Segítő beszélgetés 

Megszerezhető kompetenciák: 

A segítő identitás és attitűd 
megerősödése 

Az empátián, elfogadáson és 
hitelességen alapuló segítő 
kapcsolat megteremtésének 
és fenntartásának képessége  

Témák: 

A segítő kapcsolat tartalmi 
elemei 

Segítő foglalkozás 

Önsegítés, önsegítő csoportok 

Nondirektív attitűd  

Az érett segítő kapcsolat, a 
segítő szindróma és a kiégés  

 

Krízisek, 
krízisintervenció 

Megszerezhető kompetenciák: 

Az eseti  és életkori krízisek 
jellemzőinek ismerete 

A krízissel fenyegető 
helyzetek felismerésének 
képessége 

A támogatás képessége 

Témák: 

Az eseti  és életkori krízisek 
jellemzői 

A krízis kialakulását 
befolyásoló tényezők 

A krízis mint lehetőség 

Fokozott veszélyeztetettség 

A krízisállapot szakaszai 

A krízisintervenció  

Segítők segítése, kiégés 
megelőzése 

Megszerezhető kompetenciák: 

A kiégés azonosításának 
képessége 

A kiégés-veszély 
felismerésére való képesség 

A kiégés megelőzésére és 
kezelésére való képesség 

Témák: 

A kiégés jellemzői és 
jelentősége 

A különösen veszélyeztetett 
személyiségek 

A kiégés tünetei 

A kiégés megelőzése és 
kezelése 

 

Közösségi 
mentálhigiéné 

Megszerezhető kompetenciák: 

A támogató rendszerek  
működésének ismerete 

A közösségi mentálhigiéné 
lehetőségeinek és 
feladatainak ismerete 

Az egyház és az egyházi 
intézmények mentálhigiénés 
kapacitásainak felismerése  

Témák: 

Támogató rendszerek 

A vallás és egyház szerepe a 
közösségi mentálhigiéné 
rendszerében 

Közösségi mentálhigiénés 
programok  
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Önkéntesszervezés 

Megszerezhető kompetenciák: 

Szervezőkészség 

Toborzási, motiváló és 
kommunikációs készség 

Átfogó szervezeti 
gondolkodás készsége 

Témák: 

Az önkéntesség formái 

Régi és új típusú önkéntesség 

Önkéntes-menedzsment 
elemei: tervezés, előkészítés, 
toborzás, kiválasztás, 
felkészítés, koordinálás, 
mentorálás, motiválás, 
értékelés 

Önkéntesek vezetése 
 

Kommunikáció 

Megszerezhető kompetenciák: 

Kommunikációs 
alapismeretek 

A szervezeti kommunikáció 
szabályszerűségeinek 
ismerete 

Tárgyalástechnikai ismeretek 
és készségek 

Témák: 

A közvetlen emberi 
kommunikáció és csatornái 

A szervezeti  kommunikáció 

Kommunikációs zavarok  

A szervezetek közötti 
kommunikáció 

A tárgyalás kommunikációs 
technikái 

Delegálás, bevonás 

Megszerezhető kompetenciák: 

A delegálható és nem-
delegálható feladatok 
megkülönböztetésének 
képessége 

Feladatok delegálásának 
képessége 

Témák: 

A delegálás helye a vezetői 
szerepek körében 

A delegálás célja és módjai 

A delegálás hiányának 
leggyakoribb okai  

A delegálás előkészítése és 
feltételei 

A delegálási modell 
 

Pasztorális tervezés 

Megszerezhető kompetenciák: 

Rendszerszemlélet 

Stratégai szemlélet  

Tervezési, szervezési és 
értékelési képesség  

Témák: 

A pasztorális tervezés 
szereplői 

A pasztorális tervezés szintjei 
és lépései 

Különféle tervezési 
módszerek 

A pasztorális tervezés és 
programozás különbsége, 
egymásra épülése  
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Konfliktuskezelés 

Megszerezhető kompetenciák: 

Konfliktuskezelési 
alapfogalmak ismerete 

Konfliktusok reflektálásának 
képessége 

Témák: 

A személyközi kommunikáció 
alapvető jellegzetességei 

Kommunikációs stratégiák 

A konfliktusok fajtái 

A konfliktusok megelőzésének 
és kezelésének módjai 

A konfliktuskezelés lépései 

 

Retorika 

Megszerezhető kompetenciák: 

Meggyőzési és érvelési 
készség  

Érvek érvényességének 
vizsgálatára való képesség 

Gondolatmenetek logikai 
elemzésének készsége 

Témák: 

A nyilvános beszéd 

A közlés strukturálása 

Az érvelés és meggyőzés 
kommunikációelmélete 

A befolyásolás pszichológiája: 
Az attitűdök funkciói 

A logikai oldal; fontos 
informális érvtípusok 

Érvelések érvényessége 

 

Időgazdálkodás, 
munkahatékonyság 

Megszerezhető kompetenciák: 

Az időbeosztás reflektálásának 
képessége 

Célok meghatározásának 
képessége 

Tervkészítés képessége 

Témák: 

Hatékonyság és hatásosság  

Célmeghatározás és feladat-
meghatározás 

Az időgazdálkodás gyakori 
hibái 

Időgazdálkodási stratégiák 
Mennyiségi és minőségi 
hatások 

A források felhasználása és az 
eredmény 

 

Változásvezetés 

Megszerezhető kompetenciák: 

A változási folyamat 
reflektálására és tervezésére 
való képesség 

A változások vezetésének 
képessége  

Témák: 

Hajtóerők és fékezőerők 

Szerepek a változásban 

Az alkalmazkodási képesség 
növelésére 

Komplex változási program  

Változásvezetői kommunikáció 



 

Szolgáltunk már  

• családcsoportot vezetőknek (Békéscsaba, Szeged, 
Orosháza, Máriabesnyő) 

• katekétáknak (Pécs, Szeged, Békéscsaba, Eger, 
Debrecen, Győr, Nyíregyháza) 

• közösségvezetőknek (Szeged) 

• lelkipásztori munkatársaknak (Vác, Pécs, Szeged, 
az ország különböző pontjairól érkezőknek) 

• keresztény vezetőknek (Budapest) 

• ökéntesek felé (Győr, Budapest, Szeged, Pécs, 
Kővágószőlős)   

• főiskolai, egyetemi hallgatóknak (Pécs, Szeged, 
Budapest, Kolozsvár) 

• katolikus iskolák tanárainak (Abaliget, Budapest) 

• képzőknek (Budapest, Szeged, Kolozsvár) 

• keresztény civil szervezetek tagjainak 
(Csíkszereda) 
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Világi Apostolok Közössége 

6754 Újszentiván, Árpád u. 37. 
 

Levelezési cím:  

Katolikus Ház  

6720 Szeged, Dugonics tér 12. 

vilagiak@gmail.com 
 

www.vilagiak.hu 
 

Gulyás Péter 20/82 32 930 

Keller György 30/213 12 21 


