A Boldog Ceferino Intézet képzései
Lelkipásztori munkatárs – roma pasztorációs szakirány
(Képzési tájékoztató)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014. dec. 1-3-i ülésén megalapította a
Boldog
Ceferino
Intézetet,
melynek
elsődleges
feladata
a
cigányok
lelkipásztorkodásával megbízott lelkipásztorok és lelkipásztori munkatársak
tevékenységének segítése, számukra képzések és konzultációs fórumok biztosítása
Alapképzéseink a „Hit Iskolája” címmel, országszerte hat helyszínen zajlottak,
összesen 220 jelentkező részvételével akik közül 134-en tettek sikeres vizsgát.
Célunk, hogy minél több településen alakuljanak roma keresztény közösségek, a
nálunk végzett munkatársak közvetítőkké váljanak a roma közösség és az iskola, az
önkormányzat valamint a többségi társadalom felé; illetve a nálunk végzettek
dolgozhassanak azokban a közösségi házakban, amelyet a katolikus egyház
működtet.
Idén
ősszel
4
helyszínen
(Máriapócs,
Kazincbarcika,
Máriabesnyő,
Hódmezővásárhely) ismét elindítjuk alapképzéseinket melyre szeretettel várjuk a
jelentkezőket!
Felvételi követelmények
a jelentkező olyan roma vagy nem roma identitású személy lehet, aki
szeretne aktívan közreműködni a roma pasztorációban, közösségek
szervezésében
- 8 osztály (Rendkívüli esetben ez alól felmentést lehet kérni)
- keresztlevél
- lelkipásztori ajánlás (e mellett esetleg kisebbségi önkormányzat, iskola,
polgármesteri hivatal, egyházi közösség ill. mozgalom, civil szervezet
ajánlása, ha ilyenekkel szorosabb kapcsolatban van a jelentkező).
- motivációs levél (saját kézírással; iskolák, család, eddigi élettörténet)
Felvételi
- írásbeli (hitbeli ismeretek)
- személyes beszélgetés
A képzésen való részvétel alapkövetelménye egy lelkiségi bevezető
lelkigyakorlaton való részvétel (Elsődlegesen cursillo, de egyéb bevezető
kurzuson való részvételt is elfogadunk. pl. Fülöp kurzus, Szentlélek
Szeminárium)
Képzések: 5-ször 3 nap, több helyszínen az országban. Tervezett helyszínek:
Kazincbarcika; Máriabesnyő; Máriapócs; Hódmezővásárhely
A program keretében fizetjük a résztvevők utazási és bennlakási költségeit!
-
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5. A résztvevőknek leckekönyvük lesz, amelyben az egyes tanegységek
elvégzését igazolják az oktatók.
6. A képzés része egy-két működő roma pasztorációs helyszín közös
meglátogatása is.
7. A képzés végén a résztvevők, írásbeli és szóbeli vizsgán adhatnak számot a
megszerzett tudásukról. Sikeres vizsga után tanúsítványt kapnak a képzés
elvégzéséről.
8. A Lelkipásztori munkatársak (roma pasztorációs szakirány) feladatai:
- Kapcsolattartás a helyi plébánossal. Munkájukat az ő irányítása alatt
végzik.
- Családi közösségek (imaalkalmak, bibliakörök) szervezése a plébános
irányításával.
- Közvetítés a roma családok és a plébános, a plébániai közösség között.
Keresztelő, temetés, elsőáldozás, esküvő stb. esetén a családok
felvilágosítása, bekísérése a plébániára, esetleg – a plébános megbízásából
- szentségfelkészítő oktatás megtartása.
- Közvetítés a roma családok és az iskola, az önkormányzat stb. között.
- Délutáni gyerekprogramok szervezése.
- A Szentmisékre a roma közösség, gyerekek elkísérése, ministránsok
kiválasztása a roma gyerekek közül, felolvasók betanítása.
- A plébános megbízása alapján hitoktatás pótlása roma gyerekeknek, akik
valamilyen okból nem jártak hittanra.
- Zarándoklat szervezése. Ünnepség, találkozó szervezése.
Azoknak a képzésben részesült személyeknek, akiket a Megyéspüspöke erre
alkalmasnak tart, roma pasztorációs lelkipásztori munkatársi megbízatást adhat. Ezen
személyek számára a Belügyminisztérium felkínálta a lehetőséget, hogy (amennyiben
regisztrált álláskeresők), közmunkásként foglalkoztathatóak roma közösségszervezői
és lelkipásztori munkatársi feladatok ellátására a Boldog Ceferino Intézeten keresztül.
A jelentkezési lapot a www.boldogceferinointezet.hu internetes oldalon keresztül
lehet letölteni, és a Boldog Ceferino Intézet, 2500 Esztergom, Simor János u. 128
címre lehet elküldeni, a szükséges mellékletekkel együtt (keresztlevél, plébánosi
ajánlás, végzettség másolata, motivációs levél). A képzések operatív szervezője
Farkas Gábor (farkas.gabor@boldogceferinointezet.hu). Kérdéseikkel forduljanak
bizalommal hozzá!

Székely János püspök
a MKPK Roma Pasztorációs Bizottságának Elnöke

